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Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λέλα Γώγου, Καθηγήτρια,
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης
Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής,
Πανεπιστημίο Ιωαννίνων
Γεώργιος Αλεξανδράτος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
Γεώργιος Ε. Αραβανής, Αναπλ. Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αναστασία Παμουκτσόγλου, τ. Πάρεδρος
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ελένη Φιλιππίδου, M. Sc.,
Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟY

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Αναπλ. Καθηγητής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής και Αντιπρύτανης
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πατρών
Γαλανάκη Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης
Εμβαλωτής Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καρατζιά-Σταυλιώτη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Πατρών
Κατσίκης Απόστολος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
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Κυρίδης Αργύρης, Καθηγητής, Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κώτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πλακίτση Αικατερίνη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Πουρνάρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Θράκης
Σαϊτη Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου
Τριλιανός Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών
Υφαντή Αμαλία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Φύκαρης Ιωάννης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χατζηδήμου Δημήτριος, Καθηγητής Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:
Συμπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπλ. Ταμίας:

Μέλη:

8

Μπάκας Θωμάς, Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Νικολάου Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν/μίου Ιωαννίνων
Πορτελάνος Σταμάτης, Λέκτορας Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων
Αραβανής Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Κρήτης
Κωστανάσιος Λάζαρος, Mcs Επιστημών Αγωγής, Ταμίας
της Διοικούσας Επιτροπής του τοπικού παραρτήματος
Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Λεοντοπούλου Σόφη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων
Μορφίδη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων
Φύκαρης Ιωάννης, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων

Τριάντου Ιφιγένεια, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Στεργίου Λήδα, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Ζάραγκας Χαρίλαος, Λέκτορας Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Θάνος Θεόδωρος, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα, Λέκτορας
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου
Ιωαννίνων
Γκόγκας Θεμιστοκλής, Επίκ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Τσιάλος Στέφανος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Επιστημονικής
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ηπείρου
Λίβερη-Καντερέ Αναστασία, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε.,
Προϊσταμένη Επιστημονικής Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ιονίων Νήσων
Ευσταθίου Μηνάς, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής
Γερογιάννης Κωνσταντίνος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιντζέμπελης Ελπιδοφόρος, Σχολικός Σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημητριάδη Ελένη, Δρ Επιστημών Αγωγής, Δ/ντρια 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Νταλάκας Χαράλαμπος, Δρ Επιστημών Αγωγής, Δ/ντής
5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Αγγελόπουλος Δ. Πέτρος, Δρ, Υπεύθυνος Σχολικών
Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων
Αλεξανδράτος Γεώργιος, Δρ, Σχολικός Σύμβουλος
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ.
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Παμουκτσόγλου Αναστασία, τ. Πάρεδρος του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος του Δ.Σ. της
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας
Φιλιππίδου Ελένη, M. Sc., Υποψ. Δρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέλος του Δ.Σ. της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ελλάδας
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Συντονίστρια:

Αλεξίου Ελένη, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέλη:

Ευαγγέλου Φίλιππος, Δάσκαλος, Δρ Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου
Ιωαννίνων
Γιαννέλος Αργύρης, Φιλόλογος, Υποψ. Δρ Φιλοσοφικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μόσχου Δήμητρα, Δασκάλα, Δρ Π.Τ.Ν. Παν/μίου
Ιωαννίνων
Σταύρου Αικατερίνη, Νηπιαγωγός, Ειδική Παιδαγωγός,
Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κούτρας Στέφανος, Δάσκαλος, Δρ Π.Τ.Ν.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δαρδαμάνη Αικατερίνη, Δασκάλα
Δώνη Έλλη, Νηπιαγωγός, Υποψ. Δρ Π.Τ.Ν.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κάντας Θεμιστοκλής, Δάσκαλος
Καραβίδα Μαρία, Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωσταρά Αθηνά, Δασκάλα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Επιστημών Αγωγής
Λιάτσου Λαμπρινή, Δασκάλα
Μαντέλη Ανέττα, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ματσούκα Χριστιάνα, Φιλόλογος
Πάνου Γεωργία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πετούση Κωνσταντίνα, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πουλιάνου Σαβέλα, Υποψ. Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Χρηστίδη Αλίκη, Δασκάλα, Υποψ. Δρ Π.Τ.Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ζιάκα Νεφέλη, Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Λάμπρου Βασιλική, Φοιτήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρόεδρος:

Θωμάς Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γραμματέας:

Σταμάτης Πορτελάνος, Λέκτορας Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Ταμίας:

Λάζαρος Κωστανάσιος, Δάσκαλος, Mcs Επιστημών
Αγωγής

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος
Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Παράρτημα Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Website:
http://www.pee.gr
Τηλέφωνα: 26510-05769
E-mail:
8syn@cc.uoi.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εκδόσεις GUTENBERG
Εκδόσεις ΔΙΑΔΡΑΣΗ
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

•

Εκπαιδευτική Έρευνα

•

Προσχολική Παιδαγωγική

•

Σχολική Παιδαγωγική

•

Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική κατάρτιση,

•

Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση

•

Εκπαιδευτική Πολιτική - Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία
της Εκπαίδευσης

•

Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά
εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα, Αξιολόγηση

•

Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία,
Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην
Εκπαίδευση
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•

Ειδική Αγωγή - Δυσκολίες Μάθησης

•

Φιλοσοφία της Παιδείας

•

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

•

Διά βίου Μάθηση - Εκπαίδευση Ενηλίκων

•

Διαπολιτισμική Αγωγή

•

Συγκριτική Παιδαγωγική

•

Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

ΤΟΜΟΣ Β’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλωσόρισμα των συνέδρων από τον Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου..................................................25
Χαιρετισμός του Προέδρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.......29

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Βαΐα Ε. Αγγέλη
Οι εργασίες στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυμνασίου
ως πρό(σ)κληση δημιουργίας μαθητοκεντρικού παιδαγωγικού
περιβάλλοντος κατά την προσέγγιση της ιστορικής ύλης .....................................35
Ηρακλής Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Καραγιάννης,
Θεόδωρος Μπαρής
Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό
της Γλώσσας της Στ΄ τάξης στη σχολική τάξη. Μια επιμορφωτική δράση
στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας.....................................................45
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος Γλάρος
Το επίρρημα στα σχολικά εγχειρίδια .............................................................................57
Ελένη Αποστολάκη, Βασίλης Καραγιάννης, Χρύσα Παπαδάκη
Έρευνα για το Problem Posing στη διδασκαλία των Μαθηματικών ...................71
Κωνσταντίνος Γερογιάννης, Αντώνιος Μπούρας,
Ευπραξία Τριανταφύλλου
Η μη λεκτική επικοινωνία ως μέσο διαχείρισης της τάξης
το σύγχρονο δημοτικό σχολείο ........................................................................................82
Σταύρος Γρόσδος
Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση. Οι στάσεις και οι διδακτικές
πρακτικές των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου .........................................92
Πασχαλία Δεσποτίδου
Κριτική διδακτική των κοινωνικών επιστημών ...........................................................106
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Ελένη Δημητριάδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου
H επίδραση της δομής των εξισώσεων στην ικανότητα επίλυσής τους
από μαθητές ΣT΄ Δημοτικού...............................................................................................115
Φωτεινή Εγγλέζου
Επιχειρηματολογία και αντιλογία (debate) στο δημοτικό σχολείο:
μια πειραματική προσπάθεια εφαρμογής ....................................................................127
Ευμορφία Εμμανουηλίδου
Διδακτικοί σκοποί και στόχοι του μαθήματος της ιστορίας
στο δημοτικό σχολείο: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα ..............................................138
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Καλωσόρισμα των συνέδρων
από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
του Συνεδρίου
Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με μεγάλη χαρά καλωσορίζω όλους
εσάς που ήρθατε στα Γιάννενα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό για να λάβετε μέρος στις εργασίες του τριήμερου
Συνεδρίου που διοργανώνουμε.
Το θέμα του Συνεδρίου μας είναι η «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί μια πλευρά του σημαντικού ζητήματος της Εκπαίδευσης και για την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος παραμένει μια θεματική ενότητα η οποία επαναλαμβάνεται και στα
οκτώ Πανελλήνια Συνέδρια που έχει οργανώσει μέχρι σήμερα.
Στην Ελλάδα η Παιδαγωγική ως επιστήμη άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα μετά την έναρξη της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα
Πανεπιστήμια της χώρας το 1985 και από τότε μέχρι σήμερα έχει διαγράψει
μια σημαντική πορεία. Κατά το παρελθόν η Παιδαγωγική επιστήμη ήταν εισαγόμενη από Έλληνες παιδαγωγούς, οι οποίοι είχαν σπουδάσει παιδαγωγικά σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Σήμερα εκτός από το χώρο των Πανεπιστημίων, όπου καλλιεργείται η
Παιδαγωγική επιστήμη, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, ως επιστημονικό,
μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο συγκροτείται από τους νεότερους
Έλληνες παιδαγωγούς, επιδιώκει συστηματικά να συμβάλλει στην πρόοδο
της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης με τα διάφορα Πανελλήνια και διεθνή
θεματικά Συνέδρια, τα οποία διοργανώνει σε πολλές πόλεις της πατρίδας
μας, με την έκδοση του εξαμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού της, με τις
δημόσιες παρεμβάσεις της και με πολλούς ακόμα τρόπους.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργανώνεται εδώ στα Γιάννενα, με τη συνεργασία της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Ελλάδος και του Εργαστηρίου Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι πολλές και σημαντικές, όπως
πολλές και σημαντικές είναι και οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το τριήμερο αυτό. Με την επιλογή μας να πραγματοποιηθούν πολλές εισηγήσεις θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους, ιδιαίτερα, ερευνητές και επιστήμονες να έχουν ένα βήμα διαλόγου και να κάνουν την ανακοίνωσή τους,
πάντα μέσα στα πλαίσια της παιδαγωγικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
Κατά την ανάπτυξη των διαφόρων θεματικών περιοχών είμαι βέβαιος
ότι θα δοθούν ενδιαφέρουσες απαντήσεις με το γόνιμο διάλογο που θα γίνει κατά την παρουσίαση των ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων
από διακεκριμένες προσωπικότητες στο χώρο των επιστημών της αγωγής,
τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τους Έλληνες του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Κύπρου.
Με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στο πρόσωπο του Προέδρου
της, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μαλαφάντη,
για την επιλογή του να πραγματοποιήσει ένα ακόμη Συνέδριο στην πόλη
των Ιωαννίνων και να φτάσει έτσι στην πραγματοποίηση τριών Συνεδρίων
στα Γιάννενα κατά την τελευταία δεκαετία.
Επίσης ιδιαίτερα ευχαριστώ όλα τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν ώστε να γίνει
πράξη η ιδέα αυτού του Συνεδρίου.
Ευχαριστώ δημόσια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικότερα τις σημερινές πρυτανικές αρχές, τον κ. Πρύτανη και τους κ. Αντιπρυτάνεις που
αγκάλιασαν το Συνέδριό μας και μας παραχώρησαν το συνεδριακό κέντρο,
στο οποίο συγκεντρωθήκαμε σήμερα. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω και στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών για τη δυνατότητα που έδωσαν στο Συνέδριό μας και αυτή τη φορά να
πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου, εξασφαλίζοντας έτσι
την άνετη υλοποίησή του.
Ευχαριστώ τον Συμπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας τον κ. Γεώργιο Νικολάου για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε και τις εντατικές προσπάθειες που κατέβαλε, ώστε να φτάσει το Συνέδριο μέχρι τη σημερινή φάση.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας,
τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, καθώς και όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τη μελέτη, ταξινόμηση,
επεξεργασία και έγκριση των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο.
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Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Γραμματειακής υποστήριξης, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο
τους, γιατί χωρίς τη δική τους συμβολή το Συνέδριο αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
Στους χορηγούς του Συνεδρίου μας τις Εκδόσεις Gutenberg και τις Εκδόσεις Διάδραση απευθύνω, εκ μέρους των διοργανωτών του Συνεδρίου,
ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι συνεισέφεραν στην υλοποίηση του. Ευχαριστώ επίσης τα Μ.Μ.Ε. που πρόβαλαν τη διοργάνωση του Συνεδρίου μας
και ενημέρωσαν το κοινό για να το παρακολουθήσει.
Εντελώς ξεχωριστά ευχαριστώ τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές του Συνεδρίου μας οι οποίοι θα προσφέρουν επιστημονική γνώση
και το απαραίτητο κύρος στο διεξαγόμενο Συνέδριο.
Τέλος έρχομαι να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εκλεκτούς συνέδρους
που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήρθατε στο Συνέδριό μας
στα Γιάννενα από όλα τα μέρη της Ελλάδας και με την παρουσία σας εδώ
και τη συμμετοχή σας στη συζήτηση θα κάνετε τους στόχους μας πραγματικότητα.
Κλείνοντας σας καλωσορίζω όλους στο Συνέδριό μας ευχόμενος κάθε
επιτυχία στις εργασίες του και ευχάριστη και άνετη διαμονή στα Γιάννενα.

Γιάννενα, 2 Νοεμβρίου 2012

Θωμάς Μπάκας
Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Χαιρετισμός
του Προέδρου της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος
Σεβασμιώτατε,
Κύριε Πρύτανη,
Κυρία Κοσμήτωρ,
Κύριοι Πρόεδροι των Παιδαγωγικών Τμημάτων,
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (έτος ιδρύσως 1981), το επιστημονικό
και αναγνωρισμένο σωματείο των Ελλήνων Παιδαγωγών, πραγματοποιεί
αυτές τις τρεις ημέρες το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Πάγια τακτική της
Εταιρείας μας, με την πραγματοποίηση ανά διετία του Πανελλήνιου Συνεδρίου της (εναλλάξ με το διεθνές), με το σταθερό θέμα προβολής της
«Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας», είναι να παραχωρηθεί το επιστημονικό βήμα σε νέους επιστήμονες-ερευνητές, οι οποίοι καταρτίζονται συστηματικά μέσα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων, για να παρουσιάσουν τις ερευνητικές
προσπάθειές τους και να τις εκθέσουν στην εποικοδομητική κριτική των
συναδέλφων τους, όλων των βαθμίδων, να φωτίσουν και να φωτισθούν,
ανάμεσα σε ειδικούς ερευνητές των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και της
εκπαιδευτικής πράξης.
Ιδιαίτερα κατά την μεταπολεμική περίοδο, μια μεγάλη μερίδα κοινωνικών επιστημόνων, θεώρησαν ότι με την εμπειρική έρευνα θα έδιναν απαντήσεις σε πολλά κοινωνικά προβλήματα και θα μελετούσαν πιο αποτελεσματικά τα κοινωνικά φαινόμενα. Αυτό, ως αίτιο και αποτέλεσμα συνέτεινε στη βελτίωση των στατιστικών τεχνικών και των μεθόδων έρευνας και
στην αποδοχή της εμπειρικής έρευνας ως τρόπου μελέτης όλων των τομέων των κοινωνικών επιστημών. Με τον καιρό τα απλά στατιστικά μέτρα παραχώρησαν τη θέση τους σε πιο σύνθετες τεχνικές, όπως πολυμεταβλητές
μέθοδοι, στοχαστικά μοντέλα κ.ά. με τη συλλογιστική ότι η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα κοινωνικά φαινόμενα μπορεί να αντιμετωπισθεί περισσότερο αποτελεσματικά με στατιστικά μέτρα που έχουν μια πιο σύνθετη προβληματική στη θεωρητική τους σύλληψη και δόμηση.
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Η εκπαιδευτική έρευνα ειδικότερα, σύμφωνα με τον ορισμό του καθηγ.
Π. Ξωχέλλη (2007), αναφέρεται σε όλες τις παραμέτρους και διαστάσεις της
εκπαίδευσης, από τις προϋποθέσεις της έως και τα αποτελέσματά της. Κύριο στόχο της αποτέλεσαν και αποτελούν αφενός θέματα που συνδέονται
με δομικά γνωρίσματα της εκπαίδευσης (όπως είναι π.χ. θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης) και αφετέρου συντελεστές και επιμέρους πτυχές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι ο εκπαιδευτικός και το έργο του, η
σχέση του με το μαθητή, σε κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών στη
σχολική τάξη, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και η μεθόδευση της διδασκαλίας, καθώς και η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα.
Στη χώρα μας, συνήθως, λείπει η τεκμηρίωση για βασικά κοινωνικά και
οικονομικά θέματα, με οδυνηρές, συχνά, συνέπειες. Ωστόσο κατά τις τρεις
τελευταίες δεκαετίες έχει διεξαχθεί ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός εκπαιδευτικών ερευνών. Φορέας τους υπήρξε ασφαλώς το Πανεπιστήμιο, οι
Εκπαιδευτικές Σχολές, που οπωσδήποτε ενισχύθηκαν με την ίδρυση των
Παιδαγωγικών Τμημάτων, τα οποία μετέβαλαν το τοπίο στο χώρο των Α.Ε.Ι.
και κυρίως η θεσμοθέτηση μεταπτυχιακών σπουδών α΄ και β΄ (διδακτορικού) κύκλου. Οι εκπαιδευτικές αυτές έρευνες αναφέρονται σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι π.χ. ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η μεθόδευση της διδασκαλίας και το σύστημα αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης των μαθητών, η διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι επαγγελματικές επιλογές των μαθητών, τα προγράμματα διδασκαλίας και τα σχολικά εγχειρίδια, η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή, η
εκπαίδευση- επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διεύθυνση των σχολικών
μονάδων κ.λπ. Πρόκειται τόσο για συνθετικές-βιβλιογραφικές (π.χ. ιστορικό-ερμηνευτικές και συγκριτικές) μελέτες, όσο και για εμπειρικές έρευνες
με ιδιαίτερη έμφαση στην επισκόπηση ή διερεύνηση πεδίου. Ωστόσο ένα
μέρος μόνο των εμπειρικών ερευνών πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές
για αξιοπιστία και εγκυρότητα. Εδώ αναδύεται μία ακόμα πρόκληση για τις
Παιδαγωγικές Σχολές, όπου λειτουργούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα, αλλά και
γενικότερα για τις Εκπαιδευτικές Σχολές: διδάσκεται επαρκώς η «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» στα Τμήματά μας; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πως;
Και ποιοι είναι οι ειδικοί που την διδάσκουν;
Αναδύεται τώρα το ερώτημα αν αξιοποιούνται τα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής
πολιτικής στη χώρα μας. Η απάντηση δυστυχώς είναι, γενικά, αρνητική. Το
υδροκέφαλο «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» είναι θεσμικά εξαρτημένο από το
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του Προέδρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλαδος

Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο όχι μόνο δεν υποδεικνύει τη λύση των εκπαιδευτικών προβλημάτων, όπως έχει ορισθεί η αποστολή του, αλλά αποδέχεται και επικυρώνει με επιστημονικοφάνεια τις πολιτικές του επιλογές,
ενώ το «Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας», στελεχωμένο με πρόσωπα που
ούτε καν ανήκουν στον εκπαιδευτικό χώρο, τα τελευταία χρόνια καταδικάστηκε σε επιστημονική συρρίκνωση και τελικά στην καταβρόχθισή του
από το υποτελές «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».
Ανάλογα συμπεριφέρεται η Πολιτεία και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση
και υποστήριξη της εκπαιδευτικής έρευνας, έστω και στα πλαίσια της πενιχρής
χρηματοδότησης, που διατίθεται ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στην έρευνα γενικά.
Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά την εκπαιδευτική έρευνα και γενικότερα την έρευνα στην περιοχή των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Αντίθετα είναι γνωστή
η προτίμηση για ό,τι έχει σχέση με τις λεγόμενες έρευνες αιχμής, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται βέβαια η εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και η γενικότερα τεχνοκρατική και οικονομική αντίληψη της εκπαίδευσης στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας είναι βασική και θεμελιώδης για
την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος και ασφαλώς για το μέλλον
ενός τόπου. Μάλιστα, επειδή το τελικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής έρευνας είναι το παιδί, ως άτομο και μέλος της κοινωνίας, καθώς επίσης ο αυτοπροσδιορισμός του, αλλά και η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο, ο κοινωνικός και ο ηθικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής έρευνας εκφράζει και υπαγορεύει και τη μεγάλη ευθύνη του επιστήμονα-ερευνητή απέναντι στο παιδί και την κοινωνία.
Στην προσπάθεια να απαντηθούν όλα αυτά τα επείγοντα πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα, αλλά και ειδικότερα ερευνητικά θέματα, ευελπιστούμε
και φιλοδοξούμε ότι το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος θα συνεισφέρει τα μέγιστα, καθώς προσφέρεται το βήμα σε πανεπιστημιακούς διδασκάλους, ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να παρουσιάσουν ερευνητικά δεδομένα και εμπειρίες της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, που μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τον καθένα χωριστά, ανεξάρτητα από την
ιδιότητά του (πανεπιστημιακός, εκπαιδευτικός, φορέας ή γονέας). Κατ’ αυτόν
τον τρόπο είναι δυνατόν η Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα να αποτελέσει, μεσοπρόθεσμα, την αφετηρία για την επιστημονική και αποτελεσματική επίλυση πολλών προβλημάτων της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τα οποία,
όσο περνάει ο καιρός και διαρκεί η οικονομική κρίση, θα οξύνονται.
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Ως Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα
την Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Στους επισκέπτες από
άλλα μέρη εύχομαι καλή διαμονή και σε όλους τους συνέδρους πολλές επιτυχίες. Ελπίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου μας θα αποχωρήσουμε όχι με τυπικές απαντήσεις ή έτοιμες και αδιαμφισβήτητες λύσεις, αλλά με περαιτέρω απορίες, αμφιβολίες και νέα επιστημονικά ενδιαφέροντα.
Γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι η διοργάνωση ενός μεγάλου Πανελλήνιου Συνεδρίου, όπως το παρόν, προϋποθέτει τον μόχθο πολλών προσώπων, την ηθική, καθώς και την έμπρακτη, αλλά και την υλική συμπαράστασή τους. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τις Πρυτανικές αρχές του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τους συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τα στελέχη
της Γραμματείας, καθώς και τους συναδέλφους του Παραρτήματος Ιωαννίνων της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, αλλά και όλους εσάς που μας τιμάτε με τη συμβολή και την παρουσία σας.
Σας ευχαριστώ όλες και όλους, καλή διαμονή και καλή επιτυχία στο
Συνέδριό μας.

Ιωάννινα, 2 Νοεμβρίου 2012

Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Οι εργασίες στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας
του Γυμνασίου1 ως πρό(σ)κληση δημιουργίας
μαθητοκεντρικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος
κατά την προσέγγιση της ιστορικής ύλης
Βαΐα Ε. Αγγέλη
Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστεί ένα μέρος των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής με θέμα την αξιολόγηση των εργασιών στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου σε σχέση με το βαθμό επίτευξης των
διδακτικών στόχων στο συγκεκριμένο μάθημα. Το ερευνητικό ενδιαφέρον
προκάλεσε ο αναβαθμισμένος, αριθμητικά, ποιοτικά και λειτουργικά ρόλος
των εργασιών όχι μόνο στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας αλλά στη δημιουργία ενός νέου παιδαγωγικού περιβάλλοντος κατά την προσέγγιση της ιστορικής ύλης: διερευνητικού, διαθεματικού, ενεργητικού και
βιωματικού-ενσυναισθητικού.
Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι εξακόσιες δώδεκα (612) εργασίες
(ερωτήσεις, ασκήσεις-δραστηριότητες), οι οποίες περιέχονται στα δύο σχολικά εγχειρίδια της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ τάξης του
Γυμνασίου και της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Τα
εγχειρίδια διδάσκονται από τη σχολική χρονιά 2006-7 και έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τις Προδιαγραφές που
έχει εκπονήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ε.Π.Π.Σ.: 1998/9 και Δ.Ε.Π.Π.Σ.Α.Π.Σ.: 2003). Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε το περιεχόμενο των εργασιών των δύο σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας με κριτήρια το είδος και το επίπεδο της στοχοθεσίας (κατά την ταξινομία Bloom),
τη διδακτική μεθοδολογία που μετέρχονται, τη μορφή της αξιολόγησης
που υπηρετούν και την επίτευξη των καθορισμένων από το Πρόγραμμα
Σπουδών διδακτικών στόχων του μαθήματος, στοιχεία που συνδαυλίζουν
το σκοπό της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, τη βελτίωση τόσο του σχολικού
εγχειριδίου ως εκπαιδευτικού μέσου όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Εden, S.1984:283-284, Κωνσταντίνου, Χ. 2002: 7). Η ερευνητική εστίαση
1. Η έρευνα αφορά στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Β΄ και Γ Γυμνασίου (2006/7)
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περιορίστηκε στην αξιολόγηση του πολυσχιδούς ρόλου που οι εργασίες επιτελούν μέσα στα σχολικά εγχειρίδια και, συνεκδοχικά, στην αξιολόγηση του
σχολικού εγχειριδίου ως μέσου παιδαγωγικού (Μπονίδης, Κ. 2004:4-5, Καψάλης, Α.- Χαραλάμπους, Δ., 2008:333-334).
Ως θεωρητικό σχήμα για την αξιολογική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε
το μοντέλο των «Σκοπών και Στόχων» του Tyler (1969:104-125), αξιοποιήθηκε
δε ως «οδηγός» το μοντέλο αξιολόγησης της συνοχής ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ και νέου
εκπαιδευτικού υλικού των Ε. Καρατζιά-Σταυλιώτη και Σ. Αλαχιώτη (2008). Υπό
το πρίσμα της τεχνοκρατικής προσέγγισης της αξιολόγησης και ως «θετικιστική» απόρροια του κύριου ερευνητικού ερωτήματος επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο η Ανάλυση Περιεχομένου στην ποσοτική της διάσταση (Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου), καθώς αυτή είναι συστηματική, προχωρά
σύμφωνα με ρητούς κανόνες, επιτρέπει την επαλήθευση/ δι-υποκειμενική
επαληθευσιμότητα (Mayring, P. 1995: 13 :«intersubjective Nachprüfbarkeit»)
και «επιβάλλει τον περιορισμό της πολυπλοκότητας και τη διάσπαση των σύνθετων στοιχείων του περιεχομένου σε απλούστερα, ώστε να μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα» (Berelson, Β., 1984:126-128).
Ο ρόλος των εργασιών στα σχολικά εγχειρίδια
Οι εργασίες των σχολικών εγχειριδίων στο τέλος κάθε ενότητας ή ορισμένων ενοτήτων του ίδιου κεφαλαίου συνδέονται αναπόσπαστα με τις πολυσχιδείς λειτουργίες των σχολικών εγχειριδίων, όπως είναι η παρουσίαση της πραγματικότητας στον μαθητή, η καθοδήγηση της διδασκαλίας, η παροχή κινήτρων μάθησης, η δυνατότητα καθοδήγησης για αυτόνομη μάθηση
και η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας (Καψάλης, Α.- Χαραλάμπους, Δ.
2008 :231). Η φάση της άσκησης και του ελέγχου του μαθησιακού αποτελέσματος είναι η λιγότερο ελκυστική φάση, καθώς κανένα θαύμα, νέο και
ενδιαφέρον δεν δοκιμάζεται. Αντίθετα, ένα ήδη γνωστό θέμα το επαναλαμβάνουν, το συγκρίνουν ή το αναλύουν, κυρίως προφορικά (Hacker, H.
1980:25-27). Γι΄ αυτό ένα σχολικό εγχειρίδιο θεωρείται ως «κολοβό» και ημιτελές, αν δεν περιέχει ασκήσεις επανάληψης και εργασίες εμπέδωσης και
αν δεν προβλέπει ερωτήσεις για την αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης
των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές. Το σχολείο ως θεσμός ασκεί αγωγή, η οποία δεν περιορίζεται στα στενά όρια της
διδασκαλίας, της ακαδημαϊκής μάθησης, αλλά προσφέρει κοινωνική μάθηση, η οποία συντελείται στη διάρκεια της συμμετοχής του μαθητή στη σχολική ζωή (Κωνσταντίνου Χ.,2005:59). Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί αναμ36
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φισβήτητα ένα βασικό εργαλείο σε όλη αυτή τη διαδικασία και ως κοινωνικό προϊόν δεν μπορεί να είναι ουδέτερο από άποψη στόχων και περιεχομένων, αλλά, αντίθετα, είναι φορέας ιδεολογίας, με βάση την οποία επιδιώκεται η μεταβίβαση της «επίσημης» γνώσης στους μαθητές (Καψάλης,
Α.- Χαραλάμπους, Δ. 2008 :234). Ειδικότερα, για την αξιολόγηση έχει καθιερωθεί τα σχολικά εγχειρίδια να περιέχουν στο τέλος κάθε ενότητας ερωτήσεις για τον έλεγχο επίτευξης των διδακτικών στόχων και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Το σχολείο, συνεπώς, ως χώρος, τα σχολικά εγχειρίδια ως μέσα και ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής οργανώνουν τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με βάση την ελευθερία της σκέψης, απόφασης, συμμετοχής, κριτικής, επιχειρηματολογίας και σεβασμού της προσωπικότητας του
ατόμου. Οι ομαδικές, οι συνθετικές και οι διαθεματικές εργασίες είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν την κοινωνικοποίηση του μαθητή (Κωνσταντίνου Χ. , 2004 :22-23).
Οι εργασίες των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας Β΄ και Γ΄
Γυμνασίου
Από τις αναλύσεις των ερευνητικών δεδομένων ως προς τον τύπο των εργασιών των δύο εγχειριδίων της Ιστορίας διαπιστώνουμε τα εξής:
1. Ως προς την αναφορά τους οι εργασίες στα Β.τ.Μ. των δύο εγχειριδίων σε ποσοστό 73,7% και 62,9%, αντίστοιχα, αξιοποιούν το υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με το κείμενο της ιστορικής αφήγησης. Οι σχολικές εργασίες αυτού του τύπου αξιοποιούν το πλούσιο προσφερόμενο υποστηρικτικό υλικό (γραπτές πηγές,
εικαστικό και οπτικό υλικό) και προκαλούν τον μαθητή να διερευνήσει, να
ανακαλύψει, να κρίνει και να συγκρίνει, να συσχετίσει και να κατανοήσει
αντικρουόμενες πηγές ως «μικρός ιστορικός» και να αξιολογηθεί γι΄ αυτό
κατά τη διδασκαλία (διαμορφωτική αξιολόγηση) ή στο τέλος της (αθροιστική αξιολόγηση). Οι εργασίες και των δύο Βιβλίων του Μαθητή των διδακτικών πακέτων της Ιστορίας συμπλέουν με τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων Σπουδών και ενισχύουν τη διαθεματική, διερευνητική και ολιστική
προσέγγιση της γνώσης.
2. Οι εργασίες και των δύο εγχειριδίων της Ιστορίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου μοιάζουν ως προς τον τύπο των απαντήσεων που οδηγούν. Έτσι, διαπιστώνουμε πως οι ερωτήσεις/ εργασίες σε ποσοστό 71% και 81%, αντίστοιχα, είναι ελεύθερης απάντησης (Β). Από αυτές οι περισσότερες είναι σύντομης απάντησης, ώστε να είναι εφικτή η απάντησή τους εντός της σχολικής
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τάξης και οι υπόλοιπες είναι ανάπτυξης απόψεων ή δοκιμίων χωρίς περιορισμό στην έκταση και προσφέρονται ως εργασίες για το σπίτι. Πρόκειται
για προτίμηση σε ερωτήσεις που καλλιεργούν τη διερευνητική, δημιουργική, κριτική, βιωματική, πολύτροπη/ ολιστική μάθηση είτε κατά τη διδακτική διαδικασία είτε ως τεχνική αξιολόγησης, σύμφωνα με το θεωρητικό
πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και γι΄ αυτό δεν μπορούν να απαντηθούν με τον τυποποιημένο τρόπο των εξεταστικών ερωτήσεων αντικειμενικού/ κλειστού τύπου, οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για
την αναπαραγωγή και τον έλεγχο της δεδομένης γνώσης.
3. Από τις αναλύσεις των ερευνητικών αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε
ότι οι περισσότερες εργασίες και των δύο εγχειριδίων (το 80,6% των εργασιών της Β΄ τάξης και το 61% της Γ΄ τάξης) πραγματοποιούνται στην τάξη χωρίς προετοιμασία (ΧΕΠ) επιτελώντας τόσο το ρόλο τους ως διδακτικό
εργαλείο όσο και το ρόλο τους ως τεχνική διαμορφωτικής αξιολόγησης. Η
κυριαρχία της διαμορφωτικής αξιολόγησης σε αντίστοιχα ερευνητικά ποσοστά (65,5% και 63%, αντίστοιχα, για την Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) είναι απόρροια της Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στις εργασίες των δύο εγχειριδίων. Επιπρόσθετα, ανάμεσα στις καθορισμένες από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαθεματικές έννοιες η έννοια της Αιτιότητας είναι από τις πλέον συχνές έννοιες και στα δύο εγχειρίδια, καθώς απαντάται στο 22% των εργασιών.
4. Οι συγγραφείς και των δύο εγχειριδίων ακολουθούν το ιστοριογραφικό παράδειγμα της Νέας Ιστορίας. Συγκεκριμένα, η επίτευξη με υψηλά ποσοστά (38,9% και 34,9%, αντίστοιχα) του έβδομου από τους Ειδικούς σκοπούς (Β7) συμβάλλει στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της. Η πρόταξη
του συγκεκριμένου σκοπού έναντι άλλων στις εργασίες των δύο εγχειριδίων είναι, επίσης, απόρροια της «ολικής» ιστοριογραφικής προσέγγισης
της Νέας Ιστορίας, σύμφωνα με την οποία στην σύνθετη ιστορική αλήθεια
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες. Επίσης, υπό την επίδραση της θέσης
των ιστορικών της Νέας Ιστορίας, για τους οποίους η ιστορία είναι «μία διαλεκτική της διάρκειας» (Bloch, M.1994 : 67-74, Braudel, F. 1987: 91) σημαντικός αριθμός εργασιών και στα δύο εγχειρίδια (12,6% και 16,7% των εργασιών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) επιδιώκει την επίτευξη του πρώτου Ειδικού Σκοπού (Β1) προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον
οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης
τους ανθρώπους.
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Συγκριτική προσέγγιση των εργασιών των δύο εγχειριδίων
Διαφορές παρουσιάζουν τα δύο εγχειρίδια στα ερευνητικά αποτελέσματα
που αφορούν την ταξινομία της σκοποθεσίας των ερωτήσεων κατά Bloom.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως στο μεν σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της
Γ΄ Γυμνασίου το 39,5 % των εργασιών στοχεύουν τα τρία πρώτα επίπεδα
των γνωστικών στόχων (Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή), ενώ το 51% των
εργασιών - αποσκοπούν στην καλλιέργεια «ανώτερων» ικανοτήτων (Ανάλυσης, Σύνθεσης, Αξιολόγησης), ενώ στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας
της Β΄ Γυμνασίου είναι 61% και 32,3%, αντίστοιχα. Είναι προφανές πως στο
σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου πλεονάζουν, σε σύγκριση
με κείνες της Γ΄ Γυμνασίου, οι ερωτήσεις που καλλιεργούν τη μνήμη και
την προσοχή και θεωρούνται απλές, συγκεκριμένες και ευκολότερες στην
επίτευξή τους, ενώ στο εγχειρίδιο της Γ΄ Γυμνασίου είναι εμφανής η υπεροχή των απαιτητικότερων ασκήσεων και δραστηριοτήτων, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ικανοτήτων που προάγουν την κριτική σκέψη και
γι΄ αυτό είναι πιο δύσκολες, καθώς είναι πιο σύνθετες και πιο αφηρημένες.
Οι αναλύσεις της έρευνας έδειξαν πως οι εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου υπηρετούν τη Διαθεματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης επιτυχέστερα από τις αντίστοιχες της Β΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, διαθεματικές προεκτάσεις με άλλα μαθήματα παρουσιάζονται στο 47,3% των εργασιών της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ στης Β΄ τάξης μόνο στο 26,6% των εργασιών. Επίσης, οι διαθεματικές εργασίες αντιστοιχούν στο 15,3% των εργασιών στο εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης, ενώ στης Β΄ τάξης μόνο στο 7,5%.
Από τα ερευνητικά αποτελέσματα ως προς το βαθμό επίτευξης των (λοιπών) διδακτικών στόχων διαπιστώνεται ότι στις εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου ο βαθμός επίτευξης των καθορισμένων διδακτικών στόχων του μαθήματος είναι υψηλότερος από εκείνον
της Β΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, στο 82% των εργασιών επιτυγχάνεται η προώθηση των διδακτικών στόχων τριών (Υψηλή επίτευξη:3) ή και τεσσάρων
κατηγοριών (Πολύ υψηλή επίτευξη:4), ενώ στις εργασίες της Β΄ Γυμνασίου
στο 65,5%. Αντίθετα, μόνο στο 18% των εργασιών του εγχειριδίου της Γ΄ Γυμνασίου επιτυγχάνονται οι μισοί (Μέτρια επίτευξη:2) ή και το ένα τέταρτο
των στόχων (Χαμηλή επίτευξη:1), ενώ στης Β΄ Γυμνασίου σε ποσοστό 34,5%.
Από την ανάλυση των ερευνητικών ευρημάτων ως προς το βαθμό επίτευξης στις εργασίες των κοινών, για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, Ειδικών Σκοπών της Ιστορίας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Α.Π.Σ. (διδακτι39
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κοί στόχοι Β), προκύπτει ότι οι εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου επιτυγχάνουν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από τις
εργασίες της Β΄ Γυμνασίου συγκεκριμένες διαθεματικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 12,4% επί του συνόλου των εργασιών του σχολικού
εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου αποσκοπούν στην επίτευξη του
πέμπτου ειδικού σκοπού (Β5), της διαθεματικής δεξιότητας/ ικανότητας της
κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, Γενικό Μέρος, 2003: 7), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 3,1%. Επίσης, σε ποσοστό 11,3% επί του συνόλου των εργασιών της Γ΄ Γυμνασίου προωθούν τον δεύτερο ειδικό στόχο (Β2), ο οποίος
συνδέεται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης (Δ.Ε.Π.Π.Σ, Γενικό Μέρος, 2003:7), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 6,6% . Οι εργασίες στο
σχολικό εγχειρίδιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου σε ποσοστό 15 % επιδιώκουν την επίτευξη του όγδοου Ειδικού Σκοπού
(Β8), τη διαμόρφωση πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο
διαφορετικό για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων
και την αποδοχή της ετερότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 8,5%.
Αναστοχασμός
Ως προς την πολυφωνία στην προώθηση των στόχων (κατά την ταξινομία
Bloom) οι ερωτήσεις /εργασίες των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας της
Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου έχουν έκδηλο γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό, σε
ποσοστό 93,3% και 90,4%, αντίστοιχα, ενώ ελάχιστες προωθούν στόχους
συναισθηματικούς (κατά 3,2% και 7,6%, αντίστοιχα) και ψυχοκινητικούς
στόχους (3,5% και 2%, αντίστοιχα). Ωστόσο, αυτή η προφανής υστέρηση
στη στοχοθετική πολυφωνία των ερωτήσεων, ενδεικτική και των εγχειριδίων, αντιβαίνει στη Διαθεματική Προσέγγιση της γνώσης, καθώς η παρεχόμενη σχολική γνώση δεν αποτελείται μόνο από επιστημονικά στοιχεία (γνωστικοί στόχοι), αλλά και από μη επιστημονικά π.χ. θέματα τέχνης, αξιών, στάσεων κ.ά (συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι),
τα οποία εξασφαλίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
των μαθητών. Η Διαθεματική Προσέγγιση, δηλαδή η ολιστική κατάκτηση
της γνώσης, δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο
σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, μια ολιστική εν πολλοίς αντίληψη της
40
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γνώσης, που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών που σχετίζονται μεταξύ τους, για ζητήματα της καθημερινής ζωής, να επεξεργάζεται θέματα από πολλές οπτικές γωνίες (Γενικές Αρχές Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:6, Αλαχιώτης, Σ. 2002 :4, Αλαχιώτης, Σ.- Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. 2009: 181-182, Ματσαγγούρας, Η. 2004:112). Ο διαπιστωμένος μικρός αριθμός εργασιών που αποσκοπούν σε στόχους του
συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα συνιστά, συνεπώς, σημαντική παιδαγωγική έλλειψη του περιεχομένου των δύο εγχειριδίων της Ιστορίας ως προς το να ευαισθητοποιήσουν συναισθηματικά το μαθητή, να
πετύχουν την ενσυναισθητική προσέγγιση της Ιστορίας, ώστε να βλέπει
τον κόσμο από την κατάσταση του άλλου προσώπου, να προσπαθεί να
εισχωρεί μέσα στο πνεύμα των προσώπων που έζησαν στο παρελθόν με
σκοπό να κατανοήσει τα ιστορικά γεγονότα και να κατανοεί τις ιδέες, τις
σκέψεις και τις πράξεις τους (Λεοντσίνης, Γ. 1999:137-138). Συνεπώς, περιορίζονται και οι ευκαιρίες για τον μαθητή, οι οποίες συμβάλλουν στην
υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών και καθορίζουν καταλυτικά έναν ποιοτικό και δημοκρατικό τρόπο ζωής, κεφαλαιώδες ζητούμενο των καιρών μας, όπως είναι η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης
και η καταδίκη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η ευαισθητοποίησή
τους για τους πρόσφυγες, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος του μαθητή
για την Τέχνη ή τη Επιστήμη. Επιπρόσθετα, η περιορισμένη ψυχοκινητική στόχευση στις εργασίες των εγχειριδίων επιβραδύνει για τον μαθητή
την ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμβάλλει στη μονοδιάστατη θεωρητική ιστορική εκπαίδευση και απορφανίζει τη διδακτική πράξη από ομαδοσυνεργατικές δημιουργίες.
Ως προς το επίπεδο των γνωστικών στόχων (κατά την ταξινομία Bloom)
προβληματισμό προκαλεί το σημαντικό ποσοστό των δύσκολων ερωτήσεων στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, το οποίο σχεδόν διπλασιάζεται από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη. Η διαφορά μίας σχολικής τάξης και ενός έτους
στη ζωή των μαθητών δεν δικαιολογεί άλμα στις απαιτήσεις των εργασιών ενός σχολικού εγχειριδίου. Διότι, σ΄ αυτήν την περίπτωση, οι εργασίες εκβιάζουν πρόωρες δυνατότητες και δεξιότητες του μαθητή, του γεννούν αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και, ίσως, ματαίωσης, τροχοπεδώντας την διδακτική πράξη και την ανέλιξη του μαθητή και καθιστώντας το εγχειρίδιο δυσπρόσιτο και απωθητικό στους μαθητές. Αλλά και
για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, όταν οι εργασίες κριθούν «δύσκολες», του
αποστερούν τη σημαντική αρωγή του εγχειριδίου τόσο στην εμπέδωση
και επανάληψη της διδακτικής ύλης όσο και στην αξιολόγηση της διδα41
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κτικής πράξης και της επίδοσης των μαθητών. Επιπλέον, «οι δύσκολες εργασίες» λειτουργούν παρωθητικά και νομιμοποιητικά στον παροπλισμό
και την αυτοκατάργησή τους, με αποτέλεσμα η διδασκαλία της Ιστορίας
να επιστρέφει στην δασκαλοκεντρική διδασκαλία της μονολογικής ιστορικής αφήγησης.
Οι εργασίες του εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου υστερούν (8,5%) έναντι
εκείνων της Γ΄ Γυμνασίου (15%) ως προς τη διαμόρφωση πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και την αποδοχή της ετερότητας (επίτευξη του όγδοου Ειδικού Σκοπού (Β8), σύμφωνα με το Α.Π.Σ.). Αν «οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώπων και αν θέλει κανείς να εμποδίσει τους
πολέμους, πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων» (UNESCO, 1945), τότε οι εργασίες μπορούν να κάνουν πράξη τη σχολικοποίηση της Παιδαγωγικής της Ειρήνης.
Πολυσχιδής, συνεπώς, ρόλος των εργασιών στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με σαφές, ωστόσο, προβάδισμα των εργασιών του εγχειριδίου της Γ΄ τάξης: οργανικός, καθώς διαρθρώνουν το κείμενο της αφήγησης με το υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου, προ(σ)κλητικός, διότι προ(σ)καλούν τον εκπαιδευτικό και το
μαθητή να ανακαλύψουν και να αξιολογήσουν τη «νέα γνώση», διαλεκτικός με την αναγωγή του ιστορικού παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα και, γι΄ αυτό, χρήσιμος για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, επιστημονικά, διδακτικά και παιδαγωγικά, καθώς ο μαθητής «εμπλέκεται»
στα ιστορικά γεγονότα και προσπαθεί να τα φέρει στα μέτρα της εποχής
του, ώστε να τα αξιοποιήσει για την κατανόηση του δικού του παρόντος
και το σχεδιασμό του μέλλοντος.
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Abstract
The thesis aims to evaluate the activities of the History textbooks (2006/7) of
the second and third grades of Lower Secondary school regarding the degree
of the learning objectives achievement. The activities were investigated
both in the light of the achievement of Interdisciplinarity, which constitutes
the dominant purpose of the existing DEPPS/APPS History (2003) as well as
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the achievement of the rest of the explicit teaching objectives. The research
tool selected and used for the analysis and interpretation of the material
was Quantitative Content Analysis.
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Περίληψη
Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι στενά συνδεδεμένη με τον
εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι συνδιαμορφωτής της σχολικής πραγματικότητας συμβάλλοντας στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και στην
αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Την ίδια στιγμή η αξιοποίηση δικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπου δάσκαλοι και μαθητές καλούνται να υιοθετήσουν διαφορετικές νοοτροπίες και στάσεις, έχει
συχνά ως συνέπεια να τρομάζει, αν όχι να απωθεί. Στο παραπάνω πλαίσιο
η εργασία μας δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ανιχνεύονται πτυχές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία επιμορφωτικής δράσης, η οποία
χαρακτηρίζεται από ευρετική πορεία στη γνώση, στοιχείο που προκρίνεται και από τους εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα σημαντικό σε μια επιμορφωτική δράση.
1. Εισαγωγή: Νέο Σχολείο και επιμόρφωση
Η έκρηξη της κοινωνικής δικτύωσης σε πλανητικό επίπεδο, ο τεράστιος
όγκος και η πολλαπλότητα της προσφερόμενης ψηφιακής πληροφορίας
σε συνδυασμό με την ταχυτάτη απαξίωση της γνώσης δημιουργούν ένα
πρωτόγνωρο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον. Το σχολείο οφείλει να προετοιμάσει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη στο παραπάνω περιβάλλον τόσο με τη δημιουργία ανοικτών και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών όσο και με την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Hodges, 1991). Βασικός παράγοντας των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών αλλαγών και της αποτελεσματικότητας της παιδαγωγικής πράξης αποτελεί ο εκπαιδευτικός. Ως εκ τούτου, η προσωπική, επι45
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στημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς το γεγονός αναδεικνύει την επιμόρφωση ως βασική προϋπόθεση υποστήριξης,
ανατροφοδότησης και βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και, κατά συνέπεια, εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος (Μπαγάκης, 2006).
Η περιδιάβαση στη σύγχρονη βιβλιογραφία αναδεικνύει την επιμόρφωση ως μια συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική κατάρτιση με την
επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους
εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Παράλληλα συγκλίνει σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά αναφορικά με το θεσμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών:
• Να ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών.
• Να είναι μικρής διάρκειας και επαναλαμβανόμενη.
• Να έχει στενή επαφή με την εκπαιδευτική έρευνα και να έχει άμεση
επαφή με τη σχολική πράξη.
• Να έχει πολλές μορφές και να ενσωματώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.
• Να είναι ευρείας κλίμακας απευθυνόμενη σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών.
• Να είναι αποκεντρωμένη και να παρέχεται από διαφόρους φορείς.
• Να χρησιμοποιεί μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών.
• Να αξιοποιεί στοιχεία από την ιστορία της εξέλιξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που
αποδείχθηκαν διαρκή και ανθεκτικά στο χρόνο.
• Να αξιολογείται συνεχώς για βελτίωση των μεθόδων και κάλυψη
των νέων αναγκών.
• Να είναι προσανατολισμένη προς το μέλλον (Μπαγάκης, 2005; Ξωχέλλης, 2002; Κασσωτάκης, 2002; Μαυρογιώργος, 1989 & 1999;
Hargreaves, 1995; Ryba, 1992; Zeichner, 1987).
2.Σκοπός της επιμόρφωσης
Σκοπός της επιμόρφωσης είναι αφενώς η αναβάθμιση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, του εκπαιδευτικού συστήματος, αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών
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στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω
της διά βίου εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, μέσω της επιμόρφωσης αναμένεται να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες και στάσεις οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς:
• Να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης.
• Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες μάθησης αλλά
και στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική.
• Να οργανώνουν και να συντονίζουν εργασίες των μαθητών σε ομάδες.
• Να οργανώνουν το σχολικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους με
βάση τα επίσημα Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών στους οποίους κάθε φορά απευθύνονται, με έμφαση στον γραμματισμό και τον αριθμητισμό (literacy,
numeracy).
• Να συνδέουν το περιεχόμενο του αντικειμένου που διδάσκουν με
την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων στους μαθητές.
• Να συνεργάζονται εποικοδομητικά με γονείς και άλλους κοινωνικούς εταίρους.
• Να συνειδητοποιούν και να είναι σε θέση να αξιοποιούν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του μαθητικού δυναμικού.
• Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δια βίου μάθησης.
• Να στηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να
τους παρέχουν κίνητρα μάθησης ανάλογα με την περίπτωση.
3. Επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
ενηλίκων και οι επιμορφωτές οφείλουν να γνωρίζουν και να ενημερώνονται συνεχώς για τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τις βασικές αρχές που
την διέπουν. Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενηλίκων, στα
πλαίσια της οποίας αναλύονται εμπειρίες, αναπτύσσονται δεξιότητες και
γνώσεις και πραγματοποιούνται δραστηριότητες (Noué & Piveteau, 1999).
Η αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής δράσης κρίνεται στο βαθμό που επιτυγχάνει τη μόνιμη τροποποίηση της συμπεριφοράς των επιμορφούμενων προς την επιθυμητή κατεύθυνση αποφεύγοντας παρεκκλίσεις προς ανεπιθύμητες κατευθύνσεις (Γεωργιάδου, 2001). Ο τρόπος με τον
οποίο μαθαίνουν οι ενήλικες διέπεται από πέντε αλληλοσυνδεόμενες βα47
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σικές αρχές (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998), τις οποίες ο επιμορφωτής οφείλει να έχει πάντα κατά νου και να λειτουργεί ανάλογα:
• Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας αποτελούν οι ανάγκες, τα
ενδιαφέροντα και οι μαθησιακές δυνατότητες των επιμορφούμενων,
• επιδιώκεται η ευρετική πορεία προς τη γνώση,
• η ενεργητική συμμετοχή των επιμορφούμενων στη μαθησιακή πορεία μέσα από την αξιοποίηση των ήδη αποκτημένων εμπειριών
και των γνώσεων,
• ο κριτικός τρόπος σκέψης ευνοεί το μαθησιακό κλίμα και ωθεί σε
σύνθετες διερευνήσεις και
• η αλληλεπίδραση μεταξύ επιμορφωτών και επιμορφούμενων συνιστά ουσιαστικό στοιχείο ανατροφοδότησης του κύκλου μάθησης
(Mezirow, 1981).
Στο παραπάνω πλαίσιο κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τη διεργασία μάθησης των ενηλίκων σε σύγκριση με τα παιδιά αποτελεί το γεγονός
ότι πρόκειται για ήδη διαμορφωμένες προσωπικότητες. Διαθέτουν αυτοδυναμία και κατά συνέπεια επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή πορεία όπως στον προσδιορισμό στόχων, περιεχομένου, στην ανάπτυξη
προβληματισμού, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην αξιολόγηση. Διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που συχνά
είναι επιτακτικές. Κατά συνέπεια προκειμένου να εμπλακούν σε κάποιο πρόγραμμα μάθησης, οι ενήλικες απαιτούν να είναι σαφής η πρακτική χρησιμότητά του και η διασύνδεσή του με τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό ή προσωπικό τομέα της ζωής τους. Ακόμα, τονίζεται ότι μέσω της κοινωνικής και
επαγγελματικής τους δραστηριότητας έχουν συσσωρεύσει μεγάλο απόθεμα
εμπειριών και επομένως απαιτείται η άμεση σύνδεση του αντικειμένου και
των δραστηριοτήτων μάθησης με τις εμπειρίες αυτές (Rogers, 1977).
4. Νέες Τεχνολογίες και επιμόρφωση
Η υιοθέτηση από τη μεριά των εκπαιδευτικών μιας νέας αντίληψης και νοοτροπίας στη καθημερινή διδακτική πρακτική, όπως είναι η ενσωμάτωση
των Τ.Π.Ε, δυσχεραίνεται συχνά από ανασφάλειες, εσωτερικές αντιστάσεις
και παγιωμένες στερεότυπες αντιλήψεις (Κόμης, 1998). Πρόκειται για μια
δύσκολη μακρά και δύσβατη πορεία που περιλαμβάνει αμφιταλαντεύσεις,
επαναστροφές, συνεχείς επανατοποθετήσεις και επαναπροσδιορισμούς
σχετικά με την προστιθέμενη διδακτική και μαθησιακή αξία που προκύπτει από τις ΤΠΕ ( Κυρίδης et al, 2003).
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Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί προβάλουν συχνότατα την έντονη
ανάγκη καθώς και συγκεκριμένα ρητά αιτήματα συνεχούς υποστήριξης
από μεριάς επιμορφωτή καθώς και αλληλοϋποστήριξής τους τόσο σε τεχνικά όσο και σε παιδαγωγικά θέματα (Γεωργιάδου, 2001). Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν και μη ρεαλιστικοί στόχοι και υψηλές προσδοκίες του επιμορφωτή αναφορικά με την επιμορφωτική δράση.
Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ως αντικείμενο διδασκαλίας κατά τις
επιμορφωτικές συναντήσεις οφείλει να συμπεριλαμβάνει βατή και εύκολα αφομοιώσιμη, πρακτική και θεωρητική πληροφορία που μπορεί να είναι επεξεργάσιμη και μεταλλασσόμενη σε γνώση, για να γίνει στη συνέχεια
κτήμα, κατά την εφαρμογή της, στη σχολική καθημερινότητα. Οι πληροφορίες που συσσωρεύει ο εκπαιδευτικός, αποτελούν το πρωτόλειο υλικό
που αναμένεται, αφού υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία, να τροφοδοτήσει την εκπαιδευτική πρακτική. Βαρύνουσα σημασία για τον εκπαιδευτικό έχει πρωτίστως η βιωματική εμπειρία εφαρμογής καινοτομικής διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας και δευτερευόντως η θεωρητική κατάρτιση, οι παιδαγωγικές θεωρίες, τα αφηρημένα μοντέλα και πρότυπα. Εκ των
ουκ άνευ, η θεματική οφείλει να συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα
και τη σχολική πραγματικότητα. Αποτελεί σοβαρό αίτημα του επιμορφούμενου, και επομένως μέλημα του επιμορφωτή, οι παιδαγωγικές αρχές της
συνεργατικής, διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης που προβάλλονται και εξυμνούνται σε θεωρητικό επίπεδο να παίρνουν σάρκα και οστά
καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμορφωτικής συνάντησης.
5. Το πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης
Φυσικό αντικείμενο της επιμορφωτικής δράσης που υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας αποτέλεσε
η παιδαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση του υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικό λογισμικό) του Γνωστικό Αντικείμενο της
Γλώσσας της Ε΄& ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Η επιμόρφωση απευθύνθηκε στους
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διέθεταν. Προτεραιότητα δόθηκε στους εκπαιδευτικούς που είχαν επιμόρφωση Α΄ επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες ή
και καθόλου επιμόρφωση σε αυτές.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και της διερεύνησης αναγκών αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε το τελικό πλαίσιο σχεδιασμού της επιμόρφωσης. Το περιεχόμενό της υπηρέτησε τη βασική αρ49
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χή σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός διερευνά και ανακαλύπτει την
φιλοσοφία τού γνωστικού αντικειμένου με όρους διδακτικής πράξης. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο στο επίπεδο του διδακτικού σχεδιασμού σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (φύλλα εργασίας, ασκήσεις) όσο και τις στρατηγικές της δια βίου μάθησης. Η μεθοδολογία επιμόρφωσης στηρίχτηκε σε
βασικές αρχές του νέου σχολείου και ενσωμάτωνε σημαντικά καινοτομικά στοιχεία τα οποία τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά τόσο από την διεθνή
όσο και την αντίστοιχη ελληνική εμπειρία. Ειδικότερα το πλαίσιο Επιμόρφωσης διέπετο από τις ακόλουθες αρχές:
1. Προαιρετικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας,
2. ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευομένου,
3. ευρετική πορεία προς την γνώση,
4. άμεση εφαρμογή και σύνδεση της επιμόρφωσης με την σχολική τάξη,
5. ευελιξία και
6. κοινωνική Αλληλεπίδραση
Οι πυλώνες υλοποίησής της ήταν:
Α. Η έμφαση στη διδακτική πράξη
Η επιμόρφωση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην σχολική καθημερινότητα και πρακτική με στόχο τον μετασχηματισμό της.
Β. Αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων
Οι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Έχουν γνώσεις, βιώματα, εμπειρίες και αναπαραστάσεις που συγκροτούν τη βάση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Στο παραπάνω πλαίσιο η μεθοδολογία της επιμόρφωσης στηρίχτηκε στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου
αφενός να σεβαστεί την εμπειρία τους και να μάθει από αυτήν και αφετέρου να τους δώσει όλα εκείνα τα εργαλεία (μεθοδολογικά, εννοιολογικά) προκειμένου να είναι σε θέση οι ίδιοι να διερευνήσουν τους τρόπους
με τους οποίους θα μετασχηματίσουν την μορφή της διδασκαλίας τους.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά και διαμόρφωσαν οι ίδιοι σε συνεργασία με τον επιμορφωτές τους το πλαίσιο
της επιμόρφωσής τους, διαμοιράζοντας τις γνώσεις τα βιώματά τους και τις
εμπειρίες τους με τους άλλους συναδέλφους τους. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα
από την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών (ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία, ασκήσεις).
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Γ. Εφαρμογή των θεμάτων επιμόρφωσης στην σχολική τάξη- Αναστοχασμός
Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν με κριτικό τρόπο αυτά που διαπραγματεύτηκαν στο
επιμορφωτικό πρόγραμμα, να διερευνήσουν την χρησιμότητα τους, να
προτείνουν νέους εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής με βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης τους. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι το επιμορφωτικό
πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία τους
με τους άλλους συναδέλφους του σε μια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασμού
και συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης.
6. Υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης
Το λογισμικό της Γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού υπηρετεί τόσο τους
άμεσους όσο και τους ευρύτερους σκοπούς της γλωσσικής παιδείας που
θέτει το ΔΕΠΠΣ και τα αντίστοιχα Α.Π.Σ. Πρόκειται για ένα πολυδύναμο εργαλείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό υλικό της γλωσσικής ύλης των έντυπων εγχειριδίων και της διδασκαλίας. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι το περιεχόμενο του δεν απαιτεί γραμμική εφαρμογή
από τους μαθητές, καθώς επίσης ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία περιεχομένου βιβλίου και λογισμικού. Το παραπάνω πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να επιλέξει το χρόνο ενασχόλησης με το συγκεκριμένο
υλικό ανάλογα με την τάξη, το έμψυχο δυναμικό και με σημείο αναφοράς
τους στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας.
Τα προαναφερθέντα αποτέλεσαν και τον βασικό άξονα της επιμορφωτικής συνάντησης που υλοποιήθηκε στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας το διήμερο 19-20 Ιουνίου 2012. Ειδικοί στόχοι της επιμορφωτικής δράσης τέθηκαν σε ένα πρώτο επίπεδο η γνωριμία και η εξοικείωση
των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του λογισμικού
και σε ένα δεύτερο επίπεδο η αξιοποίησή του στην καθημερινή διδακτική
τους πρακτική. Ως γενικός στόχος οριοθετήθηκε η «αφύπνιση» του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των Ν.Τ στη διδακτική
διαδικασία ως αποτέλεσμα της ενασχόλησής τους με αυτό κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου.
Η ομάδα επιμόρφωσης περιλάμβανε είκοσι τέσσερις εκπαιδευτικούς
από διαφορετικές σχολικές τάξεις και με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων
αναφορικά με του υπολογιστές. Η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτήθηκε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ήταν δώδεκα Η/Υ όπου
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στην επιφάνεια εργασίας τους είχε «φορτωθεί» το συγκεκριμένο λογισμικό
και τα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με Η/Υ, μια οθόνη προβολής και δώδεκα θρανία με τα οποία είχαν δημιουργηθεί έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων και
μια «θέση παρουσίασης» των απόψεων τής κάθε ομάδας στην ολομέλεια.
Η δομή του εργαστηρίου δομήθηκε νοητά σε τρία μέρη που είχαν χρονικό εύρος τριών ωρών.
Η γνωριμία
Σε μια τέτοια συνάντηση το επιδιωκόμενο είναι το «σπάσιμο του πάγου»
που δημιουργεί η παρουσία αγνώστων καθώς και η εγκατάσταση ενός θετικού, δημιουργικού και ευχάριστου κλίματος. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε δραστηριότητα γνωριμίας των μελών της ομάδας μέσω της «ετεροπαρουσίασης». Κάθε μέλος παρουσίασε τον διπλανό του, αφού είχε προηγηθεί ολιγόλεπτη γνωριμία μεταξύ τους, στην ολομέλεια. Στη συνέχεια
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμορφούμενοι είναι ενήλικες επομένως οι
ίδιοι σε συνεργασία με τον επιμορφωτές τους μπορούν να καθορίσουν το
πλαίσιο της επιμόρφωσης τους, διαμοιράζοντας τις γνώσεις, τα βιώματά
τους και τις εμπειρίες τους με τους άλλους συναδέλφους τους τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις προσδοκίες τους από την επιμορφωτική συνάντηση. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν και το βασικό πλαίσιο της
δράσης μας. Ένα άλλο ζήτημα που μας προβλημάτισε ήταν ο σχηματισμός
των ομάδων. Μετά από πολλή σκέψη προκρίναμε ως μέσον επιλογής μια
τεχνική γνωριμίας που άπτεται της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα κατά την είσοδό τους στην αίθουσα του εργαστηρίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν ο καθένας μία από ισάριθμες λωρίδες με τον αριθμό
των επιμορφούμενων, που περιείχαν φράσεις ή λέξεις που παρέπεμπαν σε
θεματικές του λογισμικού. Συγκεκριμένα οι λωρίδες με τις λέξεις «εικόνα»,
«προϊόν», «σλόγκαν», «προβολή» αποτελούσαν το συνδετικό ιστό των μελών της ομάδας «Διαφήμιση» που θα προσέγγιζε ανακαλυπτικά την ενότητα του λογισμικού: «Λούνα Πάρκ». Οι υπόλοιπες ομάδες που συγκροτήθηκαν με αυτό τον τρόπο ήταν η «Συνταγή» η «Δημιουργική Γραφή» η «Διαφήμιση» και το «Κείμενο».
Η διερεύνηση
Αποτελεί σοβαρό αίτημα του επιμορφούμενου, και επομένως μέλημα του
επιμορφωτή, οι παιδαγωγικές αρχές της συνεργατικής, διερευνητικής και
ανακαλυπτικής μάθησης. Στο πλαίσιο της παραπάνω αρχής οργανώθηκε
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η γνωριμία και η εξοικείωση με το συγκεκριμένο λογισμικό. Ειδικότερα, σε
κάθε μια από τις πέντε ομάδες ανάλογα τη θεματική ή την υποενότητα του
λογισμικού που είχαν επιλέξει με βάση τις λωρίδες επιλογής τούς δόθηκε
ένα φύλλο εργασίας που ταυτόχρονα αποτέλεσε εργαλείο εξοικείωσης και
πλαίσιο διερεύνησης και σύνδεσης της πληροφορίας με τη διδακτική πράξη. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίχτηκαν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων: ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευομένου, ευρετική πορεία προς
την γνώση, άμεση εφαρμογή και σύνδεση της επιμόρφωσης με την σχολική τάξη και η κοινωνική αλληλεπίδραση.
Τα εργαλεία
Τα βασικά μας εργαλεία ήταν: ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας για την Ε΄& ΣΤ τάξη
του δημοτικού σχολείου, τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια για τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας για την
Ε΄& Στ΄ τάξη του δημοτικού, έξι φύλλα εργασίας (ένα για κάθε ομάδα) και
ένα φύλλο αξιολόγησης κοινό για όλες τις ομάδες εργασίας.
Ενδεικτικά Φύλλα Εργασίας
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Κοινωνική Αλληλεπίδραση και σύνθεση
Στο επόμενο στάδιο, το πιο σημαντικό της επιμορφωτικής δράσης, οι εκπαιδευτικοί μέσω των εκπροσώπων των ομάδων τους μοιράστηκαν με την
ολομέλεια τις απόψεις και τις ιδέες τους αναφορικά με τον προβληματισμό
και το στόχο που έθετε το φύλλο εργασίας τους και ταυτόχρονα έκαναν παρουσίαση της θεματικής του λογισμικού που διερεύνησαν. Ο εκπρόσωπος
της κάθε ομάδας παρουσίαζε από τη «θέση παρουσίασης» που είχε δημιουργηθεί, την συνθετική άποψη της ομάδας του Παράλληλα επιδείκνυε
στον βιντεοπροβολέα τη λειτουργία της συγκεκριμένης ενότητας. Ακολουθούσε δημιουργικός διάλογος οποίος διαμόρφωνε μια ολοκληρωμένη απάντηση που ταυτόχρονα αποτελούσε και διδακτική πρόταση σύνδεσης του
λογισμικού και του εγχειριδίου. Η όλη διαδικασία έκλεισε με δημιουργική
συζήτηση που αναπτύχθηκε αναφορικά με τη χρήση του συγκεκριμένου
λογισμικού στη σχολική τάξη. Οι απόψεις που κατατέθηκαν ανέδειξαν την
έννοια της προστιθέμενης αξίας του σε σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο. Η
συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους επιμορφούμενους έδωσε ευκαιρία για αξιολόγηση του εγχειρήματος
7. Συμπεράσματα
Η ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί
προκρίνουν μορφές επιμόρφωσης με καινοτομικές παρεμβάσεις που στηρίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και χαρακτηρίζονται από ευρετική πορεία στη γνώση. Παράλληλα καταδείχτηκε ότι η θεματολογία επιμορφωτικών δράσεων που περιλαμβάνουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
τυγχάνει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς.
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε προσπάθεια εισαγωγής
και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να συνοδεύεται από
μια έντονα κριτική στάση και μια στέρεα θεμελιωμένη παιδαγωγική αντίληψη για το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Summary
The quality of the educational process is closely connected with the
teacher, who is the co-modulator of the school reality helping to promote
educational change and the effectiveness of the pedagogical act. At the
same time, the utilization of educational network environments where
teachers and students are asked to adopt different mindsets and attitudes
can often be characterized as having the scare effect, and occasionally
rather repelling. In this framework, our work is structured in two parts. In
the first part, the aspects of training primary school teachers are traced.
The second part presents the methodology of formative action, which is
characterized by following a heuristic path in acquiring knowledge, an
element mainly preconceived by teachers as particularly important in the
educational activity.
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Εισαγωγή
Η μελέτη της θέσης και της λειτουργίας του επιρρήματος στο λόγο εντάσσεται στον τομέα εκείνο της γλώσσας που έχει αποκληθεί γραμματική. Η
γραμματική περιλαμβάνει όλα τα γλωσσικά επίπεδα περιγραφής (φωνητικό,
φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και λεξιλόγιο) και
σύμφωνα με τη γλωσσολογική λογική αποτελεί την οργάνωση του γλωσσικού συστήματος. Με τον όρο «σύνταξη» αναφέρονται οι μονάδες που είναι φορείς έννοιας (μορφήματα και λέξεις), περιγράφοντας τον τρόπο των
συνδυασμών τους μέσα στην συντακτική ενότητα της πρότασης (Φιλιππάκη-Warburton,1992:73).
Η γραμματική είναι στην ουσία της μια θεωρία για τη γλώσσα
(Chomsky,1991:9,58). Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις ερμηνείες που έχουν δοθεί από διαφορετικές θεωρίες για
το πώς ο μαθητής κατακτά τα διάφορα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος.
Η μελέτη των θεωριών αυτών αποκαλύπτει ότι η γραμματική αντιμετωπίζεται από αυτές ως σύστημα που μοιάζει με τα μαθηματικά. Υπάρχουν, δηλαδή, από τη μια οι μονάδες ή οι κατηγορίες του συστήματος και από την
άλλη οι αρχές ή οι κανόνες που ρυθμίζουν τους επιτρεπτούς συνδυασμούς
αυτών των κατηγοριών. Οι θεωρητικές διαφωνίες αφορούν το ποιες είναι
οι βασικές αυτές μονάδες, καθώς και το πώς συνδυάζονται.
Θεωρητικό πλαίσιο
Για τους υποστηριχτές των ορθολογικών θεωριών η μάθηση περαιτέρω
στοιχείων της γραμματικής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς μια
πρώτη κατάκτηση του βασικού σκελετού της (Κατή,1992:162–170; Μπασλής,2003:13-14). Έτσι, για τη θεωρία της μετασχηματιστικής πολυπλοκότητας, οι προτάσεις μιας γλώσσας πηγάζουν από μετασχηματισμούς μιας αρχικής βαθιάς δομής. Στη θεωρία πάλι της σημασιολογικής εκκίνησης, που
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διατυπώνεται από τον Pinker (1987, 1989, 1999),1 οι γραμματικές γνώσεις
εδραιώνονται με τη μεσολάβηση σημασιολογικών γνώσεων, ώστε το παιδί
να αξιοποιεί τη μερική αντιστοιχία ανάμεσα στις σημασίες και στη σύνταξη.
Στη θεωρία της εδραίωσης παραμέτρων, μετεξέλιξη των αρχικών παραδοχών του N. Chomsky (1981), δηλώνεται ότι ο μηχανισμός κατάκτησης της γλώσσας είναι ταυτόσημος με την καθολική γραμματική
(Chomsky,1991:10–12). Οι παράμετροι συγκροτούν ένα περιορισμένο αριθμό πληροφοριών για το βασικό σκελετό της γραμματικής, πληροφοριών
όμως πολύ ισχυρών, εφόσον αφορούν τα πιο γενικά και αφηρημένα στοιχεία της γραμματικής (Fromkin et al,2010:51-52,444-449) και οργανώνονται στο νου κάθε παιδιού με βάση ελάχιστα γλωσσικά ερεθίσματα.2 Μάλιστα, ορίζονται δύο κύριες παράμετροι, το μηδενικό υποκείμενο και η θέση
της κεφαλής, οι οποίες λαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές.3
Για τη θεωρία της γνωστικής προσέγγισης η γραμματική κατάκτηση συνδέεται με τη γενικότερη νοητική ωρίμανση του παιδιού (Πόρποδας,2003:285–287). Η θεωρία της σημασιολογικής αφομοίωσης, απαντά μάλλον αόριστα στο ερώτημα πώς το παιδί μεταβαίνει από τις αρχικές σημασιολογικές κατηγοριοποιήσεις στις ζητούμενες γραμματικές, υποστηρίζοντας τη σταδιακή αφομοίωση των σημασιολογικών γνώσεων και τη μεταβολή τους σε γραμματικές (Κατή,1992:172–175).
Μια διαφορετική ομάδα θεωριών, όσον αφορά στην εκμάθηση της γραμματικής, περιλαμβάνει τις λειτουργικές–επικοινωνιακές θεωρίες. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η επικοινωνιακή διάσταση της
γλώσσας είναι θεμελιακή για την ερμηνεία της γλωσσικής ανάπτυξης (Halliday,1975,1978).4
Η ουσιαστική διαφορά των θέσεων που περιλαμβάνουν οι δομικές–
εμπειριοκρατικές θεωρίες, από τις προηγούμενες, έγκειται στο ότι αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως ένα σύνολο από δομικά σχήματα. Αντιλαμβάνονται τη γραμματική ως οργάνωση του λόγου παραβλέποντας μ’ αυτό τον
τρόπο τη σχέση της με τις σημασίες και τις επικοινωνιακές προθέσεις (Πόρ1. Για τις πιο πρόσφατες απόψεις του βλέπε Χ. Παπαηλιού (2005:131-132,137-139).
2. Μια παράμετρος μπορεί να αναιρεθεί όταν το γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού δεν τη
συμπεριλαμβάνει.
3. Ειδικότερα, σε ορισμένες γλώσσες, όπως τα ελληνικά, το υποκείμενο μπορεί να παραληφθεί
λεκτικά, π.χ., «παίζω», ενώ σε άλλες, όπως τα αγγλικά, στη θέση του υποκειμένου πρέπει απαραίτητα
να εμφανίζεται μια λέξη.
4. Γι’ ορισμένους ερευνητές η λειτουργική προσέγγιση δε διαφέρει από τη γνωστική, καθώς και στις
δύο περιπτώσεις, η ανάπτυξη της γραμματικής εξηγείται ως απόρροια εξωγραμματικών εξελικτικών
διαδικασιών, δηλαδή της ανάπτυξης της νοημοσύνης στη μια περίπτωση ή της ανάπτυξης της
επικοινωνίας στην άλλη.
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ποδας,2003:277–279). Για τους συγκεκριμένους ερευνητές ο μαθητής διαθέτει επαρκείς ικανότητες για δομική ανάλυση του λόγου. Η όλη διαδικασία εδράζεται από τη μια πλευρά στην επικοινωνία του παιδιού με τα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος και από την άλλη σε θεμελιώδεις δεξιότητες γνωστικού χαρακτήρα (Κοινωνικο-πραγματολογική προσέγγιση) (Tomasello et al, 1992a, 1999, 2000a).5 Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει την αξιοποίηση και σημασιολογικών σχημάτων, αν και οι δομικές αναλύσεις θεωρούνται οι πλέον απαραίτητες.
Οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις αξιοποιούν σε αρκετές περιπτώσεις,
πειραματικές και μη, τα γλωσσικά λάθη των παιδιών (προφορικά και γραπτά, ψευδολέξεις κ.ά.) με σκοπό τη μελέτη ή τον έλεγχο διαφόρων ερευνητικών υποθέσεων. Η έννοια του «σωστού» και του «λάθους» συνδέεται άρρηκτα με την καταλληλότητα της παραγόμενης φράσης για την περίσταση
που προκαλεί την παραγωγή της (Αθανασίου,2001:203-221).
Η ποικιλία των δομών της ελληνικής γλώσσας φαίνεται ότι δημιουργεί
σύγχυση στα παιδιά. Ένα από τα συνηθέστερα λάθη της κατηγορίας αυτής
αφορά τους τοπικούς προσδιορισμούς. Όταν ο τοπικός προσδιορισμός έχει
αντικείμενο, τότε απαιτείται εμπρόθετο συντασσόμενο με αιτιατική πτώση,
όπως π.χ. δίπλα από το σπίτι. Συνδυασμοί του επιρρήματος και της πρόθεσης όπως οι ακόλουθοι είναι συνήθεις, π.χ. κάτω από το τραπέζι, από κάτω
από το τραπέζι, από κάτω εκεί (Κατή,1992:154–156). Επίσης, συχνά παρατηρείται το σφάλμα του σχήματος Πρόθεση + Επίρρημα + Αντικείμενο. Παράγουν, δηλαδή οι μαθητές, δομές όπως από κάτω τα ρούχα, ενώ ορθότερο είναι από κάτω από τα ρούχα ή κάτω από τα ρούχα, παραβλέποντας την
διάταξη του κανόνα (Πρόθεση) + Επίρρημα + Πρόθεση + Αντικείμενο. Επίσης, δυσνόητη θεωρείται και η βασική διάκριση των επιρρημάτων σε –α
και –ως, με εμφανή δυσκολία στο δεύτερο τύπο, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο τύπος αυτός, καθώς και τις διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες που καλύπτει.
3. Τα επιρρήματα στις διδακτικές6 γραμματικές
Σύμφωνα με προγενέστερα εγχειρίδια γραμματικής, όπως του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και του Α. Τζάρτζανου, επιρρήματα ονομάζονται οι άκλιτες λέ5. Όπως αναφέρεται από την X. Παπαηλιού (2005:132-135).
6. Ο όρος χρησιμοποιείται από τους V. Fromkin et al (2010:44-49) σε αντιδιαστολή με τις περιγραφικές
και τις ρυθμιστικές γραμματικές.
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ξεις οι οποίες προσδιορίζουν κυρίως ρήματα, φανερώνοντας τόπο, χρόνο,
ποσό, τρόπο κτλ. (Τριανταφυλλίδης,1991:377). Αυτός ο «κλασικός» ορισμός
περιορίζεται στο να κατηγοριοποιήσει τα επιρρήματα παρουσιάζοντάς τα
μέσα από μια αυστηρή δομή-περιγραφή, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες και τους βαθύτερους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη γλώσσα.
Όπως σωστά επισημαίνει η Α. Ιορδανίδου, το εγχείρημα δεν έτυχε καθολικής αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς, γιατί «η πρώτη κωδικοποιημένη μορφή της νέας ελληνικής παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι δεν πηγάζει από
μια συγχρονική και στηριγμένη σε corpus μελέτη της γλωσσικής πραγματικότητας και ότι προβάλλει ορισμένες επιλογές εις βάρος άλλων αντί να περιγράφει λειτουργικά διαφοροποιημένες χρήσεις» (Ιορδανίδου,1996:140).
Αντίθετα, για τη δομολειτουργική-επικοινωνιακή γραμματική πρωταρχική σημασία έχει ο τρόπος λειτουργίας των στοιχείων στο συγκεκριμένο
γλωσσικό σύστημα και ο καθορισμός των συνθηκών (κοινωνικών, ψυχολογικών, κειμενικών) που ρυθμίζουν την εκάστοτε λειτουργία τους (Θεοφανοπούλου-Κοντού,2002:255). Έτσι υιοθετείται ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των γραμματικών φαινομένων o οποίος αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα
μέσων και πολιτισμικών πηγών σχετιζόμενος με την επικοινωνιακή κουλτούρα των μαθητών. Η προσέγγιση αυτή περιγράφει και αναλύει τη γλωσσική
γνώση των φυσικών ομιλητών-ομιλητριών όπως αναδύεται από την τρέχουσα χρήση, χωρίς να παρεμβαίνει συμβουλεύοντας (άμεσα ή, ακόμη χειρότερα, έμμεσα) «για το τι είναι "σωστό" και τι "λάθος"» (Cope & Kalantzis,2000).
Στο νέο εγχειρίδιο της σχολικής γραμματικής, τονίζεται ο δημιουργικός
χαρακτήρας της γλώσσας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «στόχος του
εγχειριδίου είναι να εξοικειωθεί ο μικρός μαθητής με φαινόμενα πολυτυπίας
σε όλα τα επίπεδα λόγου (π.χ., διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των ίδιων λεκτικών πράξεων, πολυτυπία στις μορφολογικές καταλήξεις των κλιτών μερών
του λόγου, διαφορετικούς τρόπους γραμματικής απόδοσης των ίδιων συντακτικών λειτουργιών και διαφορετικά επίπεδα ύφους ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση)» (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι.,2011:5-6,162-166).
4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Σκοπός της έρευνάς μας είναι η μελέτη των δραστηριοτήτων του γλωσσικού μαθήματος που σχετίζονται με τα επιρρήματα. Το ζήτημα του είδους
και της καταλληλότητας των γλωσσικών δραστηριοτήτων7 θα αποτελέσει
7. Μια πρώτη κατηγοριοποίηση επικοινωνιακών διδακτικών δραστηριοτήτων γίνεται από τον W.
Littlewood (1981:22-64), ο οποίος θα τις διακρίνει σε λειτουργικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες
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περιορισμένο αντικείμενο ενδιαφέροντος για την ελληνική βιβλιογραφία.
Ειδικότερα, ο Χ. Παπαρίζος (1989) σε έρευνά του στα προηγούμενα εγχειρίδια της γλώσσας θα επιδιώξει να διακριβώσει αν οι ασκήσεις «κινούνταν»
σε επίπεδο εφαρμογής κανόνων ή σε επίπεδο χρήσης. Θα αξιοποιήσει το
50% των ασκήσεων όλων των εγχειριδίων, ενώ μεταξύ των συμπερασμάτων του ήταν και τα ακόλουθα:
• Το ποσοστό των ασκήσεων που καλλιεργούσαν δομές δεν επαρκούσε.
• Οι δραστηριότητες που προωθούσαν τη χρήση δομών ήταν ελάχιστες.
• Οι τελευταίες αποδεικνύονταν στην πράξη ακατάλληλες για τους
μαθητές εξαιτίας:
i. Του υψηλού ποσοστού μη παραγωγικών ασκήσεων.
ii. Της έλλειψης ποικιλίας και της μονομέρειας που χαρακτήριζε
τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
iii. Της παρουσίας ασκήσεων συμπλήρωσης με μέση συχνότητα 31,83%, κάτι που συνιστά κατάχρηση, αφού αυτός ο τύπος
ασκήσεων καλούνταν να υπηρετήσει τους στόχους διαφορετικών τομέων της γλωσσικής διδασκαλίας.
• Εκτός από λιγοστές εξαιρέσεις, οι δραστηριότητες ήταν γραπτές, παρά την αντίθετη πρόβλεψη των προδιαγραφών των δομικών ασκήσεων. Οδηγίες για προφορική εκτέλεση ασκήσεων δε δίνονταν, παρά μόνο έμμεσα και συμπτωματικά.
• Η μεγάλη, συγκριτικά, χρονική διάρκεια των γραπτών ασκήσεων
ελαχιστοποιούσε το διαθέσιμο χρόνο για τις μορφές άσκησης στην
προφορική επικοινωνία.
Αντίστοιχη έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στις δραστηριότητες γραπτής έκφρασης στα σχολικά εγχειρίδια της Γ΄ και της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, πραγματοποιήθηκε από τις Α. Σηφάκη & Ν. Σελιμά (2006:381κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στις λειτουργικές, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί περιβάλλοντα μάθησης
εντός των οποίων οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή να αντιμετωπίσουν ένα
πληροφοριακό κενό. Ανάλογες δραστηριότητες είναι: ο εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών, η
εξεύρεση πιθανής σειράς γεγονότων μέσα από ένα αριθμό εικόνων, η περιγραφή της συνέχειας μιας
εικονογραφημένης ιστορίας που δε δίνεται ολόκληρη, η επίλυση προβλημάτων βάσει γλωσσικών
οδηγιών ή άλλων ενδείξεων κ.ά. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης οι
μαθητές διαχειρίζονται καταστάσεις επικοινωνίας παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται έξω από την
αίθουσα διδασκαλίας, στις οποίες η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ένα αποτελεσματικό εργαλείο, αλλά
επιπλέον συνιστά και μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς / δράσης. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες
είναι, π.χ., οι αφηγήσεις, οι διάλογοι, η υπόδυση ρόλων, οι δραματοποιήσεις-αυτοσχεδιασμοί, η
παραγωγή διάφορων ειδών λόγου κ.ά. (Όπως αναφέρεται από τον Ν. Μήτση (1998:144-145).
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387). Οι ερευνήτριες άντλησαν δεδομένα από τα κείμενα των προηγούμενων βιβλίων γλωσσικής διδασκαλίας (τέσσερα τεύχη για κάθε τάξη). Το ταξινομητικό σύστημα που αξιοποίησαν περιλάμβανε τους εξής κωδικούς /
κατηγορίες δραστηριοτήτων: γραμματικές, συντακτικές, ορθογραφικές, λεξιλογίου, συμπλήρωσης κενών, κατανόησης περιεχομένου, γραπτής έκφρασης. Στα συμπεράσματά τους καταγράφεται ότι οι ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου αποτελούσαν πολύ μικρό μέρος του περιεχομένου των εγχειριδίων αυτών. Οι ασκήσεις ήταν, στην πλειονότητά τους, γραμματικές και ορθογραφικές. Όπου υπήρχαν δραστηριότητες γραπτού λόγου, οι τελευταίες
γινόταν αντιληπτές περισσότερο ως προϊόν παρά ως γνωστική διαδικασία.
Δεν αναφερόταν ο αποδέκτης των ιδεών του παιδιού, καθώς και η αντίστοιχη υφολογική διαφοροποίηση (επίσημο – ανεπίσημο ύφος). Για την Γ΄ δημοτικού το ποσοστό των δραστηριοτήτων συμπλήρωσης κενών ανερχόταν στο 10,68 % του συνόλου των δραστηριοτήτων, ενώ η γραπτή έκφραση στο 6,65 %, με σημαντικότερη την κατηγορία ορθογραφικές δραστηριότητες (33,87 %). Αντίστοιχα, για την Δ΄ δημοτικού το ποσοστό των δραστηριοτήτων συμπλήρωσης κενών ανερχόταν στο 16,78 % του συνόλου των
δραστηριοτήτων, ενώ η γραπτή έκφραση περιοριζόταν στο 6,40%, με σημαντικότερη πάλι την κατηγορία ορθογραφικές δραστηριότητες (28,72 %).
Αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι και για τις δύο τάξεις η συντριπτική πλειοψηφία των ειδών γραπτού λόγου με τα οποία έρχονταν σε επαφή / εξοικειώνονταν οι μαθητές ήταν κυρίως αφηγήσεις, περιγραφές ή συνδυασμοί
(αφηγηματικές περιγραφές, περιγραφικές αφηγήσεις). Στην Δ΄ τάξη ενισχύεται αισθητά η παραγωγή επιχειρηματολογικών κειμένων, καθώς και περιλήψεων (Σηφάκη & Σελιμά,2006:384-385).
Ο Θ. Νάκας (2008:18-29) θα μελετήσει συστηματικά τις δραστηριότητες των
προηγούμενων γλωσσικών εγχειριδίων, που αναφέρονται στο επίρρημα. Υπογραμμίζει το ρόλο του επιρρήματος όχι ως απλή γραμματική κατηγορία, αλλά
κυρίως ως κειμενικό δείκτη, η ορθή γνώση του οποίου είναι αποφασιστικής σημασίας για την παραγωγή γραπτού λόγου.8Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, οι
συγκεκριμένες ασκήσεις εµπίπτουν σε τρεις, κυρίως, κατηγορίες: (i) αντιστοίχισης, αντικατάστασης ή συµπλήρωσης κενών (µε συνώνυµα ή αντίθετα, που δίνονται ή όχι, ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας), (ii) µετασχηµατισµού και (iii) αναγνώρισης (Ο.π.:19).
Στην κατηγορία των ασκήσεων δομικού / μετασχηματιστικού τύπου ο μαθητής ακολουθεί μοντέλα φράσεων–προτάσεων, αναπαράγει δομικά σχήματα,
8. Αφού τα επιρρήματα «λειτουργούν ως διαρθρωτικοί “κειµενικοί δείκτες” ή “σήµατα”, συµβάλλοντας και
σ’ αυτό το υψηλό επίπεδο στη συνοχή του κειµένου µε εµφανή τρόπο» (Ο.π.:15).
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μετασχηματίζει, συμπληρώνει ή συνδέει τμήματα του λόγου, μία διαδικασία περισσότερο μηχανική και λιγότερο δημιουργική. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις γνωστότερες μετασχηματιστικές δραστηριότητες. Σε αυτές θα προσθέταμε τη συμπλήρωση πίνακα με το γραμματικό φαινόμενο, τον εντοπισμό
σε κείμενο και την ερμηνεία φράσεων που το περιέχουν, καθώς και δραστηριότητες προσέγγισης / εξαγωγής της νόρμας (κανόνα) με διαισθητικό τρόπο ή όχι.
Πίνακας 1

Δραστηριότητες αναδιατύπωσης / μετασχηματισμού
•

•

•
•

Μετατροπή προτάσεων από
ενικό σε πληθυντικό αριθμό και
αντίστροφα.
Μετατροπή προτάσεων από
καταφατικές σε αποφατικές,
ερωτηματικές κτλ.
Αλλαγή χρόνου του ρήματος της
πρότασης.
Αντικατάσταση στοιχείου (ή
στοιχείων) με άλλο ισοδύναμο.

•
•
•
•
•

Εκτέλεση εντολής.
Ενοποίηση προτάσεων.
Επέκταση.
Μετάθεση ή αλλαγή της σειράς
των όρων μιας πρότασης.
Αποκατάσταση ή αναδόμηση
προτάσεων ή κειμένων.

Πηγή: Μήτσης,1998:109;Ιορδανίδου,2003:5.

Από το νέο Α.Π.Σ. του γλωσσικού μαθήματος και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν τίθενται αυστηρά προδιαγεγραμμένες μεθοδολογικές αρχές για τη διδασκαλία της γλώσσας, ούτε καθορίζονται επίπεδα και φάσεις της διδακτικής
στρατηγικής (ΔΕΠΠΣ,2003:41-46). Στους στόχους τις γλωσσικής διδασκαλίας εντάσσονται: α) να αντιλαμβάνεται ο μαθητής τις δυνατότητες αφαίρεσης, προσθήκης και αλλαγής της σειράς στοιχείων μιας πρότασης, καθώς
και τις δυνατότητες μετασχηματισμού της για τις ανάγκες της επικοινωνίας, β) να αναγνωρίζει τα συστατικά των παραγράφων και να συνειδητοποιεί το ρόλο των κειμενικών δεικτών στη σύνδεση των παραγράφων. Στις ενδεικτικές δραστηριότητες αναφέρονται: α) η αναγνώριση επιθέτων, επιρρημάτων, κ.λπ., και η διαπίστωση του δορυφορικού τους ρόλου σε σχέση
με το συντακτικό πυρήνα της πρότασης, β) τα παιχνίδια με αλλαγή της θέσης των λέξεων ή των μικρότερων φράσεων που συγκροτούν μια πρότα63
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ση, γ) η αφαίρεση ή προσθήκη δευτερευόντων όρων στο συντακτικό πυρήνα της πρότασης (Ο.π.:36-38).
5. Μεθοδολογία
Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ποιοτικής έρευνας (Denzin & Lincoln,2000:780-786). Η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες νοηματοδότησης, κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης του ποιοτικού υλικού με
στόχο την απάντηση σε ερευνητικά ερωτήματα, τον έλεγχο ερευνητικών
υποθέσεων ή την ερμηνεία και κατανόηση φαινομένων, διαδικασιών και
συμπεριφορών (Ιωσηφίδης, 2003:67-75).
Επειδή ένα κείμενο, μια συνομιλία ή μια εικόνα δεν αποτελείται από «έτοιμες» μετρήσιμες μονάδες, για το λόγο αυτό ορίζονται μονάδες ανάλυσης
οι οποίες μας παρέχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, της μετατροπής του
ποιοτικού υλικού σε μετρήσιμα μεγέθη. Ως μονάδες ανάλυσης ορίζονται οι
μονάδες δειγματοληψίας και οι μονάδες καταγραφής.9 Ως μονάδα δειγματοληψίας προκρίναμε, για την περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων, τη διδακτική ενότητα-μάθημα, ενώ ως μονάδα καταγραφής το θέμα.
Ειδικότερα, με τη συνδρομή της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου επιδιώξαμε να ερευνήσουμε τις δραστηριότητες όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια
και αναφέρονται στις επιρρηματικές σχέσεις. Για λόγους μεθοδολογικούς
αλλά και ερευνητικούς τις ομαδοποιήσαμε σε δύο ευρύτερες ταξινομητικές κατηγορίες με τις εξής υποκατηγορίες:
Α. Δραστηριότητες δομικού / μετασχηματιστικού τύπου (Α.1 Αναδιατύπωσης / μετασχηματισμού και Α.2 Συμπλήρωσης κενών10) και
Β. Δραστηριότητες παραγωγικού / επικοινωνιακού τύπου (Β.1 Παραγωγής κειμένου (προφορικού-γραπτού και Β.2 Ερωτήσεις – απαντήσεις).
6 Αποτελέσματα
Αρχικά, καταγράψαμε το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά κατηγορία. Ο
ακόλουθος πίνακας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης καθεμιάς.
9. Αποτελούν το μικρότερο τμήμα περιεχομένου ενός κειμένου, ενός ηχητικού ντοκουμέντου, μιας
εικόνας. Μονάδα καταγραφής μπορεί να είναι η λέξη, η πρόταση, η παράγραφος, το θέμα, το πρόσωπο
(χαρακτήρας) ή το συνολικό κείμενο (το άρθρο, το βιβλίο, το περιοδικό, η ταινία, ένα μάθημα ενός
σχολικού εγχειριδίου) (Berg,2002:229-232).
10. Σε κείμενο ή πρόταση με πλήρες νόημα.
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Πίνακας 2
Ποσοστιαία αναλογία δραστηριοτήτων κατά κατηγορία

Κατηγορία δραστηριότητας

Συχνότητα1

Αναδιατύπωσης / μετασχηματισμού

35%

Συμπλήρωσης κενών

13%

Παραγωγής κειμένου

38%

Ερωτήσεις / απαντήσεις

14%

1. Αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν το επίρρημα και όχι στο σύνολο
των δραστηριοτήτων που έχουν τα εγχειρίδια της γλώσσας.

Όσον αφορά των αριθμό των ασκήσεων για το επίρρημα, βλέπουμε ότι
στα νέα εγχειρίδια υπάρχει μία ποσοτική διαφορά των περιεχομένων της
Δ΄ και της ΣΤ΄ σε σχέση με τις υπόλοιπες τάξεις.
Γράφημα 1
Δρασ τηριότητες αναδιατύπωσ ης - μετασ χηματισ μού

Σύνολο

15
10
5
0
Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Τάξεις

Είναι εμφανής η έκθεση των μαθητών σε κείμενα με νέες μορφές και τρόπους επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή και αποτελεσματική η απόπειρα
«ανάγνωσης» και μετασχηματισμού των εννοιών στα ποικίλα κειμενικά είδη. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιστρατεύσουν ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών στρατηγικών προκειμένου να μεταδώσουν το ακριβές μήνυμα.
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Γράφημα 2
Δρασ τηριότητες σ υμπλ ήρωσ ης κενών

Σύνολο

6
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Δ
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ΣΤ

Τάξεις

Οι δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών κατέχουν το μικρότερο μέρος με εξαίρεση την Δ΄ τάξη. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει η ανάγκη
να ανακαλύψουν οι εκπαιδευόμενοι μαθητές στοιχεία ή δεδομένα, αλλά να
καταθέσουν πληροφοριακό υλικό.
Γράφημα 3
Παραγ ωγ ή κειμένου

Σύνολο
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Τάξεις

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε δραστηριότητες παραγωγής κειμένου.
Οι μαθητές ασκούνται σε επικοινωνιακές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν
έμφαση τόσο στις λειτουργικές όσο και στις κοινωνικές όψεις της επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους και τις δομές ανάλογα με το κοινωνικό συγκείμενο της συγκεκριμένης κάθε φορά περίστασης.
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Γράφημα 4
Ερωτήσ εις / Απαντήσ εις

Σύνολο

8
6
4
2
0
Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Τάξεις

Η κατηγορία των ερωτήσεων-απαντήσεων κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα
με εκείνης της συμπλήρωσης κενών. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
ελέγχου και προβλεψιμότητας γι' αυτό και χρησιμοποιείται με μέτρο στις
μικρότερες βαθμίδες, ώστε να μην ατονήσει το ενδιαφέρον των μαθητών.
Αν και απουσιάζει παντελώς στην Ε΄ τάξη, παρατηρείται σημαντική αύξηση στην ΣΤ΄ τάξη. Εικάζεται ότι η επιλογή αυτή ενισχύει την ικανότητα των
μαθητών για δομημένα κείμενα επιχειρηματολογίας.
Συζήτηση-συμπεράσματα
Είναι φανερό πως με τις δραστηριότητες των σχολικών βιβλίων, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γραμματικές, επιχειρείται διευρυμένη και πολυποίκιλη προσέγγιση της γραμματικής διδασκαλίας του επιρρήματος. Συνολικά
η κατανομή και το εύρος των ασκήσεων κινούνται σε περισσότερους από
έναν άξονες, καλύπτοντας πληθώρα εκπαιδευτικών-διδακτικών στόχων.
Διαπιστώνεται δηλαδή η προσπάθεια να καλλιεργηθούν στρατηγικές σύνταξης ποικίλων κειμενικών ειδών. Απώτερος στόχος είναι να οδηγηθούν οι
μαθητές σε βαθύτερη κατανόηση των πολλαπλών χρήσεων του λόγου και
του επιρρήματος, ώστε να κατορθώσουν να παράξουν προφορικό και γραπτό λόγο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε περίστασης επικοινωνίας.
Δίνεται έμφαση σε παραγωγικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων αντιλαμβάνονται οι μαθητές τα επιρρήματα και τη λειτουργία τους στο λόγο.
Παρατηρείται, κυρίως, η προβολή ασκήσεων αναδιατύπωσης-μετασχηματισμού και παραγωγής κειμένου. Με την πρώτη κατηγορία μπορεί κανείς
να διακριβώσει κατά πόσο οι μαθητές έχουν αφομοιώσει τεχνικές και ερ67
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γαλεία, ώστε σε συνεργασία με τη δεύτερη να αξιοποιήσουν το υλικό, παράγοντας ποικίλα κείμενα σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. Αυτή η
θέση ενδεχομένως να δημιουργεί ερωτηματικά εξ' αιτίας του ότι απουσιάζει η κατηγορία των ερωτήσεων και απαντήσεων στην Ε΄ τάξη, ενώ αυξάνεται στη ΣΤ´. Η δραστηριότητα αυτή, καθώς κι εκείνης της συμπλήρωσης
κενών, συναντάται με χαμηλή συχνότητα, κυρίως στην Γ΄ τάξη, με εμφανή
στόχο να αποφευχθούν μηχανιστικές διαδικασίες προσέγγισης της λειτουργίας του γραμματικού φαινομένου, καταστάσεις που οδηγούν στο φορμαλισμό και την «τεχνολόγηση». Ενδεχομένως, με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στην κατάκτηση των λειτουργικών χρήσεων του επιρρήματος,
να επιχειρείται η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα σε κείμενα κριτικής σκέψης και επιχειρηματολογίας. Ταυτόχρονα όμως ερμηνεύει τις προθέσεις των συντακτών για δημιουργική προσέγγιση του φαινομένου στις ποικίλες κειμενικές εκφάνσεις του, γεγονός που
διαπιστώνεται στην κατηγορία συμπλήρωσης κενών.
Συμπερασματικά η χρήση και η λειτουργία του επιρρήματος εντάσσεται
συνολικά στις δομικές αρχές κάθε κειμένου, της «συνοχής» και της «συνεκτικότητας», εστιάζοντας στην παραγωγή κειμενικών ειδών. Όλες οι δραστηριότητες αποτελούν, κατά την άποψή μας, ένα οργανικό σύνολο που
επανατροφοδοτείται μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες με στόχο την
κάλυψη των λειτουργικών και επικοινωνιακών αναγκών, ικανοποιώντας τις
γλωσσικές ανάγκες των μαθητών για ρεαλιστικούς στόχους ζωής.
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Abstract
The present paper is dealing with the way of teaching adverbs as applied by
the primary school books. As far as the theory and the grammar rules, we are
introduced in a scientific dialogue on the adverbial forms and the importance
of mistakes about them so as to research the point of adverbs within school
books. Actually, with the help of qualitatively and quantitative content analysis,
this research demonstrates that the majority of language activities deals
with re-phrasing/re-wording and formulating speech. All suggestions aim
to put forward an all-embracing instructive/pedagogic point of view of the
grammatical phenomenon and to enrich dialogue, as well.
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Έρευνα για το Problem Posing στη διδασκαλία
των Μαθηματικών
Ελένη Αποστολάκη
Βασίλης Καραγιάννης
Χρύσα Παπαδάκη
1. Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η επίλυση προβλήματος (Problem Solving) από τους μαθητές, καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας στη διδακτική
των μαθηματικών. Η ποιότητα και η αυθεντικότητα αυτών των προβλημάτων έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια, κάτι που είχε
ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση μιας πλούσιας συλλογής προβλημάτων
στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια. Παρόλα αυτά, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη σύνδεση των προβλημάτων με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών. Πόσο συχνά τους
δίνεται η ευκαιρία να θέσουν δικά τους προβλήματα; Συνήθως καλούνται
μόνο να λύσουν προβλήματα που δίνονται είτε από τον καθηγητή είτε από
το σχολικό τους βιβλίο [Silver,1994].
2. Στόχοι της έρευνας
Ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μαθητές του Γυμνασίου δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές που έχουν συνηθίσει, στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.
Υποθέτουμε ότι οι μαθητές ίσως δυσκολευτούν να χειριστούν και να αντιμετωπίσουν δραστηριότητες διαφορετικού τύπου και απαιτήσεων από αυτές που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο μάθημα των Μαθηματικών. Επιπλέον, ίσως φανεί ότι επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα του σχολικού βιβλίου.
Προκειμένου να διερευνηθούν οι παραπάνω υποθέσεις, δόθηκαν στους
μαθητές δύο πρωτότυπες δραστηριότητες.
Στην πρώτη δραστηριότητα δίνεται η περιγραφή μιας πραγματικής κατάστασης και τους ζητείται να θέσουν ερωτήματα των οποίων οι απαντή71
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σεις να προκύπτουν από τα δεδομένα της κατάστασης. Αρχικά θέλουμε να
δούμε αν οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τη γλώσσα της κατάστασης που τίθεται σε πραγματικό πλαίσιο και στη συνέχεια να διαχειριστούν τα δεδομένα της σε μαθηματική βάση. Δεύτερον, θέλουμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της κατάστασης. Είναι οι ερωτήσεις που δημιουργούν επιλύσιμες βάσει των πληροφοριών; Θα εμφανιστεί το φαινόμενο που παρατηρείτε συχνά, οι μαθητές να υποθέτουν δεδομένα που δεν υπάρχουν, προκειμένου
να θέσουν ερωτήματα που τους είναι οικεία από τα συνήθη σχολικά προβλήματα; Σε ποιο βαθμό έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να θέσουν συνδυαστικές, και όχι τετριμμένες, ερωτήσεις;
Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν
ένα πραγματικό πρόβλημα, του οποίου λύση να εκφράζεται από την εξίσωση που τους δίνεται. Στόχος μας εδώ είναι να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: Μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν μια
διαδικασία αντίστροφη απ’ αυτή της μοντελοποίησης; Κατά πόσο το διατυπωμένο πρόβλημα έχει πραγματικό πλαίσιο; Πόσο πλούσιο είναι το σενάριό; Είναι επηρεασμένο από τα προβλήματα του σχολικού βιβλίου; Σημαντική βέβαια, είναι η μαθηματική ορθότητα του διατυπωμένου προβλήματος.
Κοινός στόχος και των δύο δραστηριοτήτων είναι να διακρίνουμε τον
τρόπο σκέψης των μαθητών και τις διαδικασίες που ακολουθούν προκειμένου να απαντήσουν στις δραστηριότητες.
3. Θεωρητικό Πλαίσιο
Σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας τονίζουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας προβλημάτων από τους ίδιους
τους μαθητές ως μια βασική συνιστώσα της εκπαίδευσης και της μάθησης. Το Problem Posing έχει αναδειχθεί από κάποιους διακεκριμένους επιστήμονες των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Μαθηματικών (π.χ.
Freudental,1973,Polya,1954), και πλέον γίνεται όλο και περισσότερο λόγος
για την εμπλοκή αυτού στα αναλυτικά προγράμματα (π.χ. NCTM,1989,1991).
Σχετικές έρευνες προτείνουν να δοθεί έμφαση στην κατασκευή προβλημάτων από δοθείσες καταστάσεις, αλλά και στην τροποποίηση κάποιων υποθέσεων δοθέντων προβλημάτων.
Σύμφωνα με τον E.A. Silver (1994), η προφανής σύνδεση ανάμεσα στην
κατασκευή προβλημάτων και τη δημιουργικότητα, φαίνεται από το γεγονός ότι τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε τεστ που στοχεύουν
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να αναδείξουν άτομα με δημιουργικότητα. Για παράδειγμα ο Balka [1974]
ζητούσε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μαθηματικά προβλήματα που μπορούσαν να απαντηθούν από δοθείσες πληροφορίες πάνω σε
καταστάσεις που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων λάμβανε υπ’ όψιν τρείς παραμέτρους: την ευχέρεια, την ευελιξία και την πρωτοτυπία. H ευχέρεια αναφέρεται στο πλήθος των προβλημάτων που διατυπώθηκαν, η ευελιξία στο πλήθος των διαφορετικών κατηγοριών προβλημάτων και η πρωτοτυπία στο πόσο σπάνια ήταν αυτά. Αναλύσεις τέτοιου είδους χρησιμοποιούνται συχνά σε τεστ δημιουργικότητας
και συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο ανάλυσης που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. Από την άλλη μεριά, η σύνδεση ανάμεσα στη
δημιουργικότητα και την κατασκευή προβλημάτων από τους μαθητές, για
κάποιους παραμένει ασαφής (π.χ. Haylock, 1987).
Είναι γεγονός ότι οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη δημιουργία προβλημάτων, είναι ένα κεντρικό ζήτημα στην επιστήμη της μαθηματικής σκέψης. Αυτό έρχεται να ισχυροποιήσει το επιχείρημα υπέρ της στόχευσης της έρευνας και των αναλυτικών προγραμμάτων στο Problem Posing.
Ο Poincare [1948] αναφέρει ότι οι μαθηματικοί μπορεί να ασχολούνται με
την επίλυση προβλημάτων που έχουν τεθεί από άλλους, είτε με προβλήματα που η βιβλιογραφία τονίζει ως σημαντικά, αλλά είναι πιο συνηθισμένο να διατυπώνουν οι ίδιοι προβλήματα βασισμένα στις προσωπικές τους
εμπειρίες και ενδιαφέροντα. Ο Silver τονίζει ότι, αν θεωρήσουμε σκοπό της
μαθηματικής εκπαίδευσης την παροχή αυθεντικών εμπειριών στους μαθητές, όπως εκείνων που χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα ενός επαγγελματία μαθηματικού, τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε το Problem Posing ως
μια βασική συνιστώσα για τον προφανή της ρόλο στην ίδια τη δημιουργία
των μαθηματικών.
Εδώ και πολύ καιρό έχει αναγνωρισθεί ο ρόλος του Problem Posing ως
βοηθητικό μέσο για να αναγνωρίζουν οι μαθητές πιο άμεσα διάφορες σχέσεις και γεγονότα που εμπίπτουν σε καταστάσεις. Κατά τη δημιουργία προβλημάτων οι μαθητές, ουσιαστικά, καλούνται να ερμηνεύσουν και να μαθηματικοποιήσουν καταστάσεις, χρησιμοποιώντας μαθηματικές ιδέες και σχέσεις. Κάτι τέτοιο, θα βοηθούσε να ξεπεράσουν τη δυσκολία που έχουν στο να
συνδέουν τα μαθηματικά με μια πραγματική κατάσταση, με εύλογο τρόπο.
Υπάρχουν τέλος, διάφορες πτυχές του Problem Posing που θεωρείται ότι
έχουν άμεση σχέση με τη διάθεση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά ή όπως αναφέρεται και στο Curriculum and evaluation standard: «Στους
μαθητές πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να κατασκευάζουν προβλήματα και
73
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ερωτήσεις που προκύπτουν από τα δικά τους ενδιαφέροντα.» [NCTM,1989].
Εν ολίγοις, είναι φανερό ότι δραστηριότητες στο Problem Posing παρέχουν στους ερευνητές εφ’ ενός ένα παράθυρο για τη μαθηματική σκέψη
και τις μαθηματικές εμπειρίες των μαθητών, αφ’ εταίρου ένα πλούσιο υλικό για τη διερεύνηση της σχέσης γνωστικών και συναισθηματικών παραμέτρων στη μάθηση των μαθηματικών.
Αυτές τις σχέσεις και τις διαφορετικές όψεις του Problem Posing θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στην ανάλυση της διδακτικής παρέμβασης
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας.
4. Μέθοδολογία
4.1 Συμμετέχοντες
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επισκεφθήκαμε το 41ο Γυμνάσιο Αθήνας. Στην έρευνα συμμετείχαν τρία τμήματα, ένα από κάθε τάξη. Διεξήχθησαν τρεις παρεμβάσεις, μια για κάθε τάξη, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας.
Συνολικά οι μαθητές ήταν 67. Το τμήμα της Α' Γυμνασίου είχε 20 μαθητές
(Μ.Ο. ηλικίας 13 ετών), της Β' είχε 22 (Μ.Ο. ηλικίας 14 ετών) και της Γ' είχε
25 (Μ.Ο. ηλικίας 15 ετών). Οι μισοί μαθητές περίπου, ήταν Ελληνικής καταγωγής ενώ οι άλλοι μισοί ήταν παιδία μεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων.
4.2 Υλικά
Στους μαθητές δόθηκε ένα φύλλο εργασίας με τις δύο δραστηριότητες. Οι
δραστηριότητες ήταν διαφορετικού επιπέδου για κάθε τάξη αλλά πραγματεύονταν το ίδιο αντικείμενο και είχαν τον ίδιο ερευνητικό στόχο. Η πρώτη
δραστηριότητα αφορούσε, αυτό που βάσει των ερευνών που αναφέρονται
στο θεωρητικό πλαίσιο ονομάζεται Problem Posing, δηλαδή τη διατύπωση
ερωτήσεων δεδομένης μιας προβληματικής κατάστασης. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορούσε τη διατύπωση, από μέρους των μαθητών, ενός προβλήματος δεδομένης της αλγεβρικής εξίσωσης μέσω της οποίας επιλύεται.
Για τη Β΄ Γυμνασίου οι δραστηριότητες ήταν οι παρακάτω:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η
Μια συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι το λιώσιμο των πάγων.
12 χρόνια μετά το λιώσιμο των πάγων, μικρά φυτά όπως οι λειχήνες, αρχίζουν
να φυτρώνουν στους βράχους. Μια λειχήνα αναπτύσσεται σε κυκλικό σχή74
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μα και η διάμετρός της αυξάνεται κατά 6,5 mm κάθε χρόνο. Ένας περιβαλλοντολόγος επισκέφτηκε τις Σκανδιναβικές χώρες το 2003. Σε μια περιοχή της
Νορβηγίας μέτρησε τη διάμετρο μιας λειχήνας και βρήκε ότι ήταν 32,5 mm.
Σε μια περιοχή της Φινλανδίας που επισκέφτηκε, οι πάγοι έλιωσαν το 1988.
Γράψτε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν με
βάση τις προηγούμενες πληροφορίες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η
Σε ένα τμήμα της Β' Γυμνασίου ο καθηγητής των Μαθηματικών έδωσε στους
μαθητές ένα πρόβλημα για να το επιλύσουν με χρήση εξίσωσης. Κατά την
επίλυσή του προέκυψε η εξίσωση:

4x + 2 = 50
Δημιουργήστε ένα δικό σας πρόβλημα που να εκφράζεται με την παραπάνω εξίσωση. Προσπαθήστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό.
Ως προς την 1η δραστηριότητα, στην Α΄ Γυμνασίου οι πληροφορίες της
προβληματικής κατάστασης ήταν λιγότερες, ενώ στη Γ΄ περισσότερες, με
σκοπό να προκαλέσουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν πιο σύνθετες
ερωτήσεις. Ως προς τη 2η δραστηριότητα, η εξίσωση στην Α΄ Γυμνασίου
5 , ενώ στη Γ΄ x(x + 1) = 25 .
ήταν 210 : x = 3
4.3 Διαδικασία
Οι μαθητές και στις τρεις τάξεις χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων.
Η παρέμβαση έγινε κατά τη διάρκεια του κανονικού σχολικού προγράμματος και διήρκησε μία διδακτική ώρα (περίπου 45'). Όλες οι ομάδες ηχογραφήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης. Από τους μαθητές ζητήθηκε να σκέφτονται φωναχτά, να σχολιάζουν και να συζητούν όλες τις
απόψεις και σκέψεις τους.
5. Αποτελέσματα
5.1 Διδακτικά Επεισόδια
Κατά τη διεξαγωγή των παρεμβάσεων, εξελίχθησαν ορισμένα ενδιαφέρο75
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ντα διδακτικά επεισόδια. Εδώ επιλέξαμε και παρουσιάζουμε ένα από αυτά.
Ας δούμε αρχικά ένα απόσπασμα (Μ1, Μ2: μαθητές, Ε: εκπαιδευτικός):
Μ1: Πρώτα απ’ όλα ας το πούμε, ξέρω ‘γω, με μήλα μέσα. Να ‘ναι εύκολο. Όπως έχει και το βιβλίο.
Ε: Όχι απαραίτητα ένα εύκολο. Κάποιο που να σας ενδιαφέρει
Μ2: Ε τότε τι?! Να κάνουμε με ποδόσφαιρο?!
Μ1: Ένας παίκτης έβαλε 4 γκολ συν y κι άλλα δύο
...
Μ1: Δε γίνεται με τα γκολ.
Μ2: Γιατί;
Μ1: Δε βολεύει η εξίσωση
Μ2: Ααα.
Μ1: Ένας παίκτης έβαλε 4 γκολ συν χ. Κι ένα άλλος έβαλε δύο. Πόσα
έχουν βάλει συνολικά?
...
Μ1: Ναι δε γίνεται έτσι. Θα βάλουμε το 4 να είναι το σεζόν. Το 4 θα
είναι το σεζόν.
...
Μ2: Να το κάνουμε με κόκκινες και κίτρινες κάρτες.
Μ1: Το 4 θα είναι οι κίτρινες και το 2 θα είναι οι κόκκινες
Παρατηρούμε ότι οι μαθητές τείνουν να επαναπαυθούν στην ασφάλεια
των σχολικών προβλημάτων. Οταν παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός για να τους
ωθήσει να βρουν ένα δικό τους παράδειγμα, ενεργοποιείται ο μαθητής Μ2,
που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κάνει καμία παρέμβαση και προτείνει
το πλαίσιο του προβλήματος να είναι ποδοσφαιρικό.
Φαίνεται ότι οι μαθητές δε βλέπουν την επίλυση προβλήματος με εξισώσεις,
ως μια διαδικασία χρήσιμη σε συνθήκες της δικής τους πραγματικότητας. Το
ποδόσφαιρο περιλαμβάνεται σ’ αυτή, παίζει γι’ αυτούς σημαντικό ρόλο, είναι
κομμάτι της ψυχαγωγίας και άρα δε γίνεται να έχει μαθηματικό περιεχόμενο.
Όταν η ομάδα αρχίζει να επεξεργάζεται ένα πρόβλημα ποδοσφαιρικού
περιεχομένου, το καινούργιο πλαίσιο τους ενεργοποιεί, είναι οικείο, είναι
κάτι με το οποίο ασχολούνται οι ίδιοι και γνωρίζουν τη γλώσσα του.
5.2 Ποσοτική Ανάλυση
Με γνώμονα την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από σχε76
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τικές μελέτες (E.A. Silver and J.Cai), οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:
Στην 1η Δραστηριότητα, οι ερωτήσεις που έθεσαν οι μαθητές χωρίστηκαν αρχικά σε δύο κατηγορίες: μαθηματικές και μη μαθηματικές. Οι μαθηματικές χωρίστηκαν σε επιλύσιμες και μη-επιλύσιμες. Ως μη-επιλύσιμες, θεωρήσαμε τις ερωτήσεις που δε μπορούσαν να απαντηθούν με βάση τις πληροφορίες που είχαν δοθεί. Οι επιλύσιμες, εξετάστηκαν ως προς τη μαθηματική πολυπλοκότητα (πλήθος των πράξεων που απαιτούνται για την επίλυσή τους) και τη γλωσσική πολυπλοκότητα (υπολογιστικές assignments, συσχέτισης relational και διερευνητικές conditional). Στηριχθήκαμε στο μοντέλο που είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες π.χ.Mayer, Lewis,
Hegarty, 1992). Αντίστοιχα, οι μη-επιλύσιμες χωρίστηκαν σε ασαφής και σε
ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν με λανθασμένη χρήση δεδομένων.
Στη 2η Δραστηριότητα, τα προβλήματα που διατύπωσαν οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε εκείνα που ανταποκρίνονται στη δοθείσα εξίσωση
και σε εκείνα που δεν ανταποκρίνονται. Και οι δύο αυτές κατηγορίες χωρίστηκαν περεταίρω σε προβλήματα ρεαλιστικά και μη-ρεαλιστικά, πρωτότυπα και μη-πρωτότυπα.
Παραδείγματα ερωτήσεων που διατύπωσαν οι μαθητές, ανά κατηγορία:
1η Δραστηριότητα
Μη μαθηματική : «Πού και πότε εμφανίστηκε η λειχήνα;»
Μη επιλύσιμη : «Πότε η λειχήνα θα γίνει 65mm;»
Μαθηματική επιλύσιμη υπολογιστική (Γ΄ τάξη): «Πότε έλειωσαν οι πάγοι στη Νορβηγία;»
Μαθηματική επιλύσιμη συσχετιστική (Γ΄ τάξη): «Ποια είναι η διαφορά του μεγέθους της λειχήνας στη Νορβηγία και στη Φινλανδία το 2009;»
2η Δραστηριότητα
Δεν ανταποκρίνεται στην αλγεβρική εξίσωση, αλλά είναι πρωτότυπο
(Α' τάξη): «Ένας υπάλληλος παίρνει το μήνα 210 Ευρώ. Με την κρίση μειώθηκε κατά x Ευρώ και τώρα παίρνει 35 Ευρώ το μήνα. Πόσα Ευρώ θα είναι
το x;» Να αναφέρουμε ότι η εξίσωση που δόθηκε στην Α΄ Γυμνασίου ήταν
210 : x = 35 .
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες οι απαντήσεις των μαθητών, σε απόλυτα νούμερα και ποσοστά, όπως προέκυψαν μετά από την επεξεργασία των φύλλων εργασίας όλων των ομάδων
κάθε τάξης.
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Δραστηριότητα 1η
Μη μαθηματικές

12
12
12
36

100%
100%
100%
100%

Σύνολο

0
1
1
2

Σύνολο

Α' Τάξη
Β' Τάξη
Γ' Τάξη
Σύνολο

Μαθηματικές
Επιλύσιμες
Μη επιλύσιμες
Μαθηματική πολυπλοκότητα
Γλωσσική πολυπλοκότητα
Ασαφείς Λανθασμένη χρήση δεδομένων
1 πρ.
2 πρ.
3 πρ.
4 πρ. Υπολογιστικές Συσχέτισης Διερευνητικές
1
1
5
1
8
0
0
3
1
0
2
0
5
1
7
1
0
3
0
2
3
6
11
0
0
0
0
3
3
13
8
26
1
0
6
1

Δραστηριότητα 1η
Μη μαθηματικές
Α' Τάξη
Β' Τάξη
Γ' Τάξη
Σύνολο

0,0%
8,3%
8,3%
5,6%

Μαθηματικές
Επιλύσιμες
Μη επιλύσιμες
Μαθηματική πολυπλοκότητα
Γλωσσική πολυπλοκότητα
Ασαφείς Λανθασμένη χρήση δεδομένων
1 πρ.
2 πρ.
3 πρ.
4 πρ. Υπολογιστικές Συσχέτισης Διερευνητικές
8,3%
8,3% 41,7%
8,3%
66,7%
0,0%
0,0%
25,0%
8,3%
16,7%
0,0% 41,7%
8,3%
58,3%
8,3%
0,0%
25,0%
0,0%
0,0% 16,7% 25,0% 50,0%
91,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,3%
8,3% 36,1% 22,2%
72,2%
2,8%
0,0%
16,7%
2,8%

Δραστηριότητα 2η
0
0
2
2

5
5
2
12

Ανταποκρίνεται
Μη ρεαλιστικό
Πρωτότυπο
0
0
0
0

3
3
0
6

Μη πρωτότυπο
2
2
2
6

Ρεαλιστικό

Δεν ανταποκρίνεται
Μη ρεαλιστικό
Πρωτότυπο
0
0
0
0

Μη πρωτότυπο
0
0
1
1

6
6
6
18

Δεν ανταποκρίνεται
Ρεαλιστικό
Μη ρεαλιστικό
Πρωτότυπο
Μη πρωτότυπο
16,7%
0,0%
16,7%
0,0%
16,7%
0,0%
16,7%
0,0%
33,3%
0,0%
16,7%
16,7%
22,2%
0,0%
16,7%
5,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Σύνολο

Α' Τάξη
Β' Τάξη
Γ' Τάξη
Σύνολο

Ρεαλιστικό

Σύνολο

Χωρίς απάντηση

1
1
2
4

1
1
1
3

Δραστηριότητα 2η
Χωρίς απάντηση
Α' Τάξη
Β' Τάξη
Γ' Τάξη
Σύνολο

0,0%
0,0%
33,3%
11,1%

Ανταποκρίνεται
Ρεαλιστικό
Μη ρεαλιστικό
Πρωτότυπο
Μη πρωτότυπο
83,3%
0,0%
50,0%
33,3%
83,3%
0,0%
50,0%
33,3%
33,3%
0,0%
0,0%
33,3%
66,7%
0,0%
33,3%
33,3%

Παρατηρώντας τους πίνακες:
Στην πρώτη δραστηριότητα, όλες σχεδόν οι μαθηματικές επιλύσιμες
ερωτήσεις ήταν υπολογιστικές. Στη Γ' τάξη η μαθηματική πολυπλοκότητα
των ερωτημάτων είναι εμφανώς μεγαλύτερη σε σχέση με τις δύο άλλες τάξεις. Επιπλέον, στη Γ' τάξη δεν βρέθηκαν μαθηματικές μη-επιλύσιμες ερωτήσεις. Οι μη-μαθηματικές ερωτήσεις συνολικά, ήταν ελάχιστες (2/36). Όλες
οι ομάδες και στις τρεις τάξεις έγραψαν δύο ερωτήματα, που σημαίνει ότι
χειρίστηκαν με αρκετά μεγάλη ευχέρεια τον άγνωστο γι' αυτούς τύπο δραστηριότητας. Επιπλέον, καμία ομάδα δεν έθεσε κάποιο ερώτημα υιοθετώντας δικά της δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που δεν δίνονταν.
Όσον αφορά τη δεύτερη δραστηριότητα, εκπλήσσει το γεγονός ότι στη
Γ' τάξη δε βρέθηκε κανένα πρωτότυπο πρόβλημα που να ανταποκρίνεται
στη δοθείσα εξίσωση.
Όλα τα προβλήματα και των τριών τάξεων είχαν ρεαλιστικό περιεχόμενο. Στην Α' και τη Β' τάξη όλες οι ομάδες διατύπωσαν κάποιο πρόβλημα,
ενώ στην Γ' τάξη δύο από τις έξι ομάδες δεν διατύπωσαν καν πρόβλημα.
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6. Συμπεράσματα – σκέψεις
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, σε κάποιες περιπτώσεις συμφωνούν
με τις αρχικές μας υποθέσεις, ενώ σε κάποιες άλλες μας εκπλήσσουν ευχάριστα.
Παρατηρήσαμε ότι όντως, οι περισσότερες ερωτήσεις που έθεσαν οι μαθητές ήταν υπολογιστικού χαρακτήρα. Μόνο μία ερώτηση ήταν συσχετιστική, ενώ δεν υπήρξε καμία ερευνητικού τύπου. Επιπλέον, από τη σύγκριση των
ερωτήσεων που τέθηκαν από τις ομάδες της εκάστοτε τάξης, παρατηρούμε
ότι οι περισσότερες από αυτές μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτό μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ο τύπος και το ύφος των ερωτήσεων που έχουν συνηθίσει να
συναντούν τα παιδιά, τα κάνει να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται τα δεδομένα που τους δίνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο και καθοδηγητικό τρόπο.
Από την άλλη μεριά, κάτι που δεν περιμέναμε ήταν πως όλες οι ομάδες που
διατύπωσαν κάποιο πρόβλημα, κατάφεραν να είναι τοποθετημένο σε πραγματικό πλαίσιο. Το αρνητικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές, καθώς προχωρούν σε μεγαλύτερες τάξεις, χάνουν την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό στη διατύπωση προβλημάτων. Οι μαθητές στην Α' Γυμνασίου διατυπώνουν προβλήματα τα οποία έχουν πρωτότυπο σενάριο. Αντίθετα, οι μαθητές της Γ΄ διατυπώνουν προβλήματα που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα
με αυτά του σχολικού βιβλίου. Ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η εμπειρία τους, όσον αφορά τα μαθηματικά προβλήματα, η επιρροή
που δέχονται, όχι σκόπιμα, στο επίπεδο της δημιουργικότητας είναι μεγάλη.
Σε γενικότερο πλαίσιο, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι οι μαθητές λειτούργησαν πλήρως ομαδοσυνεργατικά. Έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις
νέες αυτές προσεγγίσεις των μαθηματικών και βρήκαν μεγάλο ενδιαφέρον για
τα μαθηματικά μέσω αυτών. Από συζητήσεις που έγιναν με τους μαθητές, οι
ίδιοι δήλωσαν ότι «ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ασχολείσαι με κάτι που σε
κάνει να δεις ότι τα μαθηματικά έχουν όντως σχέση με την πραγματικότητα και
ότι δεν είναι κάτι τελείως άσχετο με αυτή». Θετικό ήταν επίσης ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως γνωστικού επιπέδου, συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των απαντήσεων, κάτι το οποίο δε συμβαίνει στις καθημερινές διδασκαλίες.
Σε σχέση με την υπόθεση ότι οι μαθητές ίσως συναντούσαν δυσκολία στην
κατανόηση της γλώσσας, μία πιο προφανής έκφραση αυτού του φαινομένου
ήταν στην περίπτωση μαθητών διαφορετικής εθνικότητας. Και εκεί όμως, οι
συγκεκριμένοι μαθητές, με τη βοήθεια συμμαθητών της ομάδας τους, κατάφεραν να υπερπηδήσουν τα γλωσσικά εμπόδια και να απαντήσουν με σχετική ευχέρεια στις δραστηριότητες. Φαίνεται λοιπόν, πως αυτό που καμιά φορά
«μεταφράζεται» ως δυσκολία αντιμετώπισης και επίλυσης ενός προβλήματος
79
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με μαθηματικό τρόπο, στην ουσία είναι κάτι πιο στοιχειώδες και προαπαιτούμενο: η κατανόηση της κατάστασης που έχουν να αντιμετωπίσουν.
Εν κατακλείδι, η ενασχόληση των μαθητών με τέτοιου τύπου δραστηριότητες, ενδεχομένως να συμβάλλει στο να δουν με διαφορετική ματιά την
επίλυση προβλήματος, ίσως μεταγνωστική. Δηλαδή την επίλυση προβλήματος όχι σαν μια ενιαία προκαθορισμένη διαδικασία, αλλά σαν μια διαδικασία με διακριτά στοιχεία, το μαθηματικό μοντέλο και την πραγματική κατάσταση, τα οποία μπορούν και να εναλλάσονται.
Επιπλέον το πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με αντικείμενο ένα ανοικτού τύπου πρόβλημα, είναι δυνατόν να επιτύχει την ενεργό
συμμετοχή όλων των μαθητών.
Τέλος η όλη διαδικασία μπορεί να τους οδηγήσει σε μια νέα νοηματοδότηση των ίδιων των μαθματικών, ως κάτι με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν ενεργά, να εξασκήσουν τη φαντασία τους και να κατανοησούν πράγματα που στα πλαίσια της καθημερινής διδασκαλίας τους φαίνονται ξένα.
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Abstract
In the present study we intend to examine whether Junior High school
students are able to confront problems and tasks whose subject is out of
the typical frame of the analytical school program. In this experimental
study we examine, using worksheets, the way in which Junior High school
students confront unconventional tasks. Our basic hypothesis is that the
students will find some difficulty in resolving such tasks, mainly because
of their previous knowledge on the usual school mathematical problems
they have been given, as also on the way these problems are being solved.
We’ve come up to the conclusion that students faced the Problem Posing
task with greater success, while instead they faced some difficulty in the
second task, that of the reversed modeling procedure.
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Η μη λεκτική επικοινωνία ως μέσο διαχείρισης
της τάξης στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο
Κωνσταντίνος Γερογιάννης
Αντώνιος Μπούρας
Ευπραξία Τριανταφύλλου
Μη λεκτική επικοινωνία και πειθαρχία της τάξης
Σε πολλές έρευνες αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη πηγή άγχους για τους/τις
εκπαιδευτικούς είναι τα προβλήματα διατήρησης της τάξης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Τα προβλήματα αυτά γίνονται εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή της και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς τόσο από
την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά της σχολικής τάξης ως ομάδας. Οι αναφορές σε ζητήματα πειθαρχίας δε λείπουν από κανένα σχεδόν εγχειρίδιο της παιδαγωγικής. Ακόμη, πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν εκπονηθεί διεθνώς με κεντρικό θέμα τα προβλήματα πειθαρχίας στη σχολική τάξη.
Παλιότερα, οι περισσότεροι γονείς και εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι ένα
από τα κυριότερα καθήκοντα τους ήταν να μάθουν το παιδί να υπακούει.
Η κοινωνία πίστευε ότι η υπακοή ήταν για παιδί η σημαντικότερη υποχρέωσή του. Αντίθετα, στη σημερινή εποχή καθήκον του παιδαγωγού είναι να
βοηθάει τα παιδιά να μαθαίνουν και να δρουν από μόνα τους, να γίνουν
ικανά να βοηθούν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να εργάζονται μέσα σε
κοινωνικές ομάδες και να αλληλοβοηθούνται (Χαραλαμποπούλου, 1980:
241). Για να επιτευχθούν αυτά, όμως, πρέπει να επικρατούν καλές σχέσεις
μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή.
Στην καλλιέργεια στενών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητών σπουδαίο ρόλο παίζουν και ορισμένες μη λεκτικές συμπεριφορές που δημιουργούν θετική ατμόσφαιρα στη σχολική αίθουσα και παρωθούν περισσότερο τα παιδιά στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Τέτοιες συμπεριφορές αναφέρονται τόσο στη φυσική απόσταση εκπαιδευτικού-μαθητών όσο και στη μεταξύ τους οπτική επικοινωνία. Για παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός που δεν πλησιάζει τα παιδιά και κρατεί πάντοτε μια απόσταση
από αυτά, φροντίζοντας είτε να στέκεται μπροστά από τα θρανία τους είτε
πίσω από το γραφείο του, δυσχεραίνει τη διαμόρφωση ζεστής σχέσης. Θε82
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ωρείται απόμακρος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η αντίληψη της
αμεσότητας στη σχέση.
Επίσης, δυσχέρεια προκύπτει και όταν ο/η εκπαιδευτικός δεν αντικρίζει
τους/τις μαθητές/-τριες στα μάτια κατά τη διδασκαλία. Η έλλειψη οπτικής
επαφής δασκάλου-μαθητών δημιουργεί προβλήματα απειθαρχίας στην τάξη, αφού στέλνει το μήνυμα ότι η συμπεριφορά τους δεν παρακολουθείται.
Αντίθετα, κάποια νεύματα της κεφαλής, καθώς και μορφασμοί του/της εκπαιδευτικού επιδρούν θετικά, όταν αυτές οι κινήσεις του προσώπου δρουν
ενισχυτικά. Αλλά και ορισμένες κινήσεις του σώματος του δασκάλου, οι οποίες εκφράζουν γαλήνη, νηφαλιότητα, χαλάρωση και απαλλαγή από κάθε είδος αγωνίας και άγχους, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων (Τριλιανός, 2003: 232-234). Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία αναφέρεται περισσότερο στη λεκτική συμπεριφορά, αφού μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε παραμεληθεί η μη λεκτική συμπεριφορά.
Μεθοδολογία
Το θέμα της έρευνάς μας είναι διαχρονικό και πολύ σημαντικό, αφού καθημερινά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών – αν όχι όλοι – αντιμετωπίζουν
προβλήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν συχνά συζήτηση των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας και μάλιστα τις περισσότερες φορές οδηγούνται να βάζουν «ετικέτες» είτε στα ίδια
τα παιδιά (π.χ. ήσυχος, ατίθασος, υπερκινητικός, κ.ά.) είτε στις σχολικές τάξης (π.χ. το Στ΄1 είναι πολύ καλό και ήσυχο τμήμα, ενώ στο Στ΄2 κάνουν συνέχεια φασαρία).
Συχνά οι εκπαιδευτικοί αναζητούν λύσεις στα προβλήματα της τάξης
τους μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα και από συζητήσεις με τον
Σχολικό Σύμβουλο. Ωστόσο, οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι λύσεις αυτές
δεν έχουν αποτέλεσμα και γι’ αυτό παραμένουν σταθεροί σε παγιωμένους
τρόπους διατήρησης της σχολικής τάξης, όπως είναι οι λεκτικές παρατηρήσεις αλλά και η ύψωση της φωνής τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνες
τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση της σχολικής τάξης προκαλούν το μεγαλύτερο «άγχος και πονοκέφαλο» των εκπαιδευτικών. Ακόμη, στην αρχή
της σχολικής χρονιάς είναι συχνά ο λόγος διαφωνίας για την επιλογή των
τμημάτων, εκτός αν υπάρχει κάποιος νεοδιόριστος ή αναπληρωτής που θα
αναλάβει το «δύσκολο» τμήμα.
Στην παρούσα έρευνα θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συχνότητα των μεθόδων που χρη83
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σιμοποιούν για τη διατήρηση της σχολικής τάξης, ώστε να καταγράψουμε
ποιους τρόπους (λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία) επιλέγουν περισσότερο
στην εκπαιδευτική πράξη. Επομένως, ο απώτερος μας σκοπός στη συγγραφή αυτής της εργασίας είναι να επικεντρωθούμε στην εκπαιδευτική πραγματικό-τητα και να δώσουμε – όσον το δυνατόν γίνεται – ωθήσεις και ερεθίσματα, ώστε να παρουσιάσουμε ποιους από τους τρόπους αυτούς θα ήταν
καλό να αποφεύγονται και ποιοι είναι αποτελεσματικοί. Όμως, δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι σε αυτά τα θέματα οι προτάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «πανάκια» σε όλες τις περιπτώσεις των προβλημάτων, αλλά να
αναμορφώνονται ανάλογα με την περίπτωση.
Ειδικότερα, η έρευνα ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 και υλοποιήθηκε στις
ακόλουθες τέσσερις φάσεις: α) βιβλιογραφική έρευνα, β) σχεδιασμός και
έλεγχος ερωτηματολογίου, γ) υλοποίηση έρευνας πεδίου (ποσοτική), και δ)
επεξεργασία αποτελεσμάτων και σύνταξη της τελικής εργασίας. Το δείγμα
αποτέλεσαν διακόσοι (200) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στον Νομό Αττικής και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση της Δ΄ Αθηνών
και της Β΄ Ανατολικής Αττικής. Η δειγματοληψία των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με τυχαίο τρόπο. Το 85% του δείγματος των ερωτηθέντων
ήταν γυναίκες, ενώ μόνο το 15% ήταν άνδρες. Επίσης, το 55% του δείγματος είχε ηλικία 41-50 ετών, το 20% ήταν 31-40 ετών, το 17,5% ήταν 20-30
ετών και μόνο το 7,5% ήταν 51-60 ετών. Ωστόσο, μόνο το 10% του δείγματος έχει μεταπτυχιακό.
Αποτελέσματα
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε το SPSS 19. Έπειτα με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας και
τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οδηγηθήκαμε στην αναλυτική καταγραφή
των συμπερασμάτων. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε
εν συντομία τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας.
Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει να κάνει απλή παρατήρηση (σε ποσοστό 92,5%) ή ονομαστική παρατήρηση (σε ποσοστό 90%) στα παιδιά που δεν προσέχουν και
κάνουν φασαρία. Οι διαφορές, όμως, μεταξύ των δύο μεθόδων είναι μηδαμινές, παρόλο που τα τελευταία χρόνια τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις συχνές παρατηρήσεις, ώστε να μην διακόπτουμε τη ροή του μαθήματος. Επίσης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επικρατεί η άποψη ότι είναι καλό
να μην γίνονται λεκτικές παρατηρήσεις, γιατί συμβάλλουν στις αρνητικές
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διαπροσωπικές σχέσεις. Μάλιστα, τονίζεται ότι η αποδοκιμασία της αρνητικής συμπεριφοράς θα ήταν καλό να αντικατασταθεί από την έμμεση υπόδειξη του αναμενόμενου, δηλαδή να σχολιάζονται θετικά οι μαθητές/-τριες που συμμετέχουν θετικά (Ματσαγγούρας, 2008: 294-296).
Μια άλλη συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείτε είναι η υποβολή ερώτησης στο άτομο που προκαλεί φασαρία, αν και το 15% των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών δεν την εφαρμόζουν καθόλου. Η μέθοδος αυτή μπορεί να
έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις ανάλογα με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, στην ήπια μορφή της η τεχνική αυτή αρχίζει με
την αναφορά του ονόματος και συνεχίζει με την υποβολή της ερώτησης,
ενώ στην πιο ελεγκτική της μορφή αρχίζει με την υποβολή της ερώτησης
και ολοκληρώνεται με την αναφορά του ονόματος. Στην πρώτη περίπτωση ο/η μαθητής/-τρια δεν αιφνιδιάζεται, αφού με το άκουσμα του ονόματος του στρέφει την προσοχή στο λόγο του/της εκπαιδευτικού. Στη δεύτερη περίπτωση, ο/η μαθητής/-τρια δεν έχει ακούσει την ερώτηση και περιέρχεται σε δύσκολη θέση τόσο απέναντι στο/στην εκπαιδευτικό όσο και
στους συμμαθητές του (Ματσαγγούρας, 2008: 296).
Ακόμη, η έρευνα μας δείχνει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει τη μέθοδο της υπενθύμισης των κανόνων. Η τεχνική αυτή θεωρείται
καλή, αφού γίνεται επίκληση ενός εξωτερικού συστήματος ρύθμισης της
συμπεριφοράς. Ωστόσο, είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι μαθητές να συμβάλουν στη διατύπωση των κανόνων, αλλά και η επίκληση των κανόνων να
συνοδεύεται από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση και οι κανόνες ατονούν και το κύρος του/της εκπαιδευτικού
εκφυλίζεται (Ματσαγγούρας, 2008: 296-297).
Ακόμη, από την έρευνα προκύπτει και μια αλλαγή στις μεθόδους διατήρησης της τάξης. Παρατηρούμε ότι ελάχιστοι πια εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την τεχνική του εκφοβισμού για να διατηρήσουν την τάξη. Ειδικότερα, δεν εκφοβίζουν τα παιδιά με τη βαθμολογία ή με την ωριαία αποβολή (δηλ. να τα στείλουν στο διευθυντή) ή την ενημέρωση των γονιών. Αυτή η αλλαγή οφείλεται βέβαια και στις αλλαγές της αγωγής. Συγκεκριμένα,
στην παλιά αγωγή υπήρχε η άποψη ότι όσο πιο σκληρός είναι ο/η εκπαιδευτικός τόσο καλύτερος είναι. Επομένως, με την τιμωρία ο/η δάσκαλος/-α
μπορούσε να επιτύχει τα πάντα. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης είναι
οπαδοί της αυταρχικής αγωγής. Η νέα αγωγή κατάργησε την ποινή. Οι θιασώτες αυτής της άποψης είναι οπαδοί της φιλελεύθερης αγωγής και θεωρούν ότι η ποινή δημιουργεί αποξένωση, χωρίζει τον/τη δασκάλο/-α από
τη διδακτική πράξη και προκαλεί εχθρότητα με τον/τη μαθητή/-τρια. Άρα,
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οι πρώτοι ενδιαφέρονται για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, ενώ οι
δεύτεροι για το παιδί. Επίσης, βασικά σκοπός της ποινής πρέπει να είναι η
διόρθωση και η βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού και όχι η εκδίκηση (Αραβάνης, 1998: 19-20).
Ωστόσο, αλλαγή δεν παρατηρείται στο τόνο της φωνής. Οι εκπαιδευτικοί – σε ποσοστό 82,5% – συνεχίζουν να υψώνουν τη φωνή τους κατά τη
διάρκεια της φασαρίας και ελάχιστοι χαμηλώνουν τη φωνή τους (σε ποσοστό 27,5%) ή σταματάνε να μιλάνε (σιωπή) (σε ποσοστό 12,5%). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και τα ίδια κυρίως τα σχόλια των εκπαιδευτικών η επιλογή να δυναμώνουν τη φωνή τους οφείλεται στο φόβο. Πιστεύουν ότι αν ο/η εκπαιδευτικός χαμηλώσει τη φωνή του ή χειρότερα σταματήσει το μάθημα, τα παιδιά θα το εκλάβουν ως αδυναμία. Αυτή η άποψη είναι λανθάνουσα, αφού έρευνες δείχνουν ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί κάποιος/-α εκπαιδευτικός να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον των
μαθητών/-τριών.
Ακόμη, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών προτιμάνε να
κάνουν νοήματα με τα χέρια (σε ποσοστό 72,5%) και τα μάτια (σε ποσοστό
65%) και ταυτόχρονα να αποφεύγουν τους μορφασμούς με το πρόσωπό
τους (σε ποσοστό 5%). Μάλιστα, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς που
δεν χρησιμοποιούν το «πρόσωπο» τους πιστεύουν ότι οι μορφασμοί συνήθως προκαλούν γέλια και συζητήσεις μεταξύ των παιδιών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν να χρησιμοποιήσουν είτε τα χέρια είτε τα πόδια για
να προκαλέσουν κάποιο θόρυβο κατά τη διάρκεια της φασαρίας, ώστε να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Αντίθετα, αρκετοί δηλώνουν
ότι χρησιμοποιούν αντικείμενα για να προκαλέσουν θόρυβο, όπως το χτύπημα των κλειδιών στην έδρα, η κιμωλία στον πίνακα, κ.ά..
Αυτό δεν είναι παράξενο, αλλά αποτελεί ένα «κομμάτι» της ιστορίας των
τρόπων πειθαρχίας στο παλιό σχολείο, όπου η οργάνωση του σχολείου ήταν
κυρίως αυταρχική και δασκαλοκεντρική. Οι εκπαιδευτικοί της εποχής χρησιμοποιούσαν μεθόδους που υπαγόρευε η κοινή λογική και η προσωπική
τους εμπειρία. Ένα από τα πλέον διαδεδομένα μέτρα ήταν η χρήση αυστηρών σωματικών ποινών και ο δυνατός θόρυβος (Ματσαγγούρας, 1988: 1112). Εξάλλου βασίζονταν στην άποψη του Herbart, δηλαδή η διδασκαλία
πρέπει να είναι δασκαλοκεντρική και να έχει ως αφετηρία και κύριο ρυθμιστή της το πρόσωπο του/της εκπαιδευτικού. Το μονοδιάστατο αυτό μοντέλο επεδίωκε να μετατρέψει τη συμπεριφορά του παιδιού σε συμπεριφορά
ώριμου ατόμου με οποιοδήποτε μέσο ακόμα και με σκληρή πειθαρχία (π.χ.
με τιμωρίες και εκφοβισμούς) (Πυργιωτάκης, 2000: 55).
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Επιπλέον, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει συχνά ως τρόπο διατήρησης της τάξης την κίνηση προς το μέρος του άτακτου
μαθητή είτε για να του κάνει λεκτική παρατήρηση (σε ποσοστό 52,5%), είτε να σταθεί δίπλα του (σε ποσοστό 67,5%), είτε να τον ακουμπήσει (σε ποσοστό 57,5%). Αντιθέτως, σπάνια τον πλησιάζει και ακουμπάει στο θρανίο
(σε ποσοστό 7,5%). Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να
απομακρυνθούν από το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο
έμεναν ακίνητοι στην έδρα. Παραδοσιακά στην Ελλάδα η κατανομή των
μαθητών στη σχολική τάξη ήταν δεδομένη. Οι μαθητές κάθονταν σε θρανία που ήταν στοιχισμένα σε δύο ή περισσότερες σειρές. Η στοίχιση των
θρανίων προσφέρει την εικόνα μιας πειθαρχημένης στο χώρο τάξης. Απέναντι από τα παιδιά σε υπερυψωμένο δάπεδο βρίσκονταν η έδρα. Σ’ αυτή
τη θέση φαίνεται και η υπεροχή του/της εκπαιδευτικού και οι μαθητές τον
αντιλαμβάνονταν ως ηγέτη. Επίσης, οι καλοί μαθητές κάθονται στα πρώτα
θρανία, ενώ οι ταραξίες και οι κακοί καταλαμβάνουν τα τελευταία θρανία
(Κυρίδης, 1999: 167-181).
Στις μέρες μας, όμως, γίνονται προσπάθειες να αλλάξει αυτή η χωροταξική κατανομή του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/-τριών στη σχολική τάξη. Χρησιμοποιούνται κυρίως είτε οι ομάδες είτε το σχήμα Π. Η απόσταση εκπαιδευτικού-μαθητή έχει μειωθεί. Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν
να χρησιμοποιούν τις αμοιβές σε σχέση με τις ποινές. Επίσης, προβάλλεται από τους παιδαγωγούς ότι η αγάπη, η ζεστασιά, η αυθεντικότητα και η
τιμιότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του κλίματος μιας τάξης που συμβάλλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη. Ακόμη, τονίζουν ότι οι
δάσκαλοι/-ες πρέπει να δίνουν δίκαια επαίνους και τιμωρίες σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον
(Lefrançois, 2004: 465).
Ωστόσο, αυτό προκαλεί τη μεγάλη έκπληξη στα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί τη λεκτική επικοινωνία πιο αποτελεσματική (72,5%), πιο άμεση (75%) και πιο ευκολότερη (65%)
σε σχέση με τη μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή. Προσπαθώντας να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία,
όπου παρατηρήσαμε ότι μεγαλύτερη βαρύτητα μέχρι και πριν λίγα χρόνια είχε δοθεί στη λεκτική επικοινωνία. Επίσης, στα σεμινάρια σχετικά με
τη διατήρηση της τάξης δίνεται βαρύτητα στις αμοιβές και τις ποινές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν ότι η λεκτική επικοινωνία είναι σημαντικότερη. Όμως, αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι
το 72,5% των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι συζητάει με τους συναδέλφους
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για τρόπους διαχείρισης της τάξης, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα. Αυτό
αποτελεί ένα πολύ θετικό στοιχείο, καθώς σε πολλές έρευνες σχετικές με
παιδαγωγικά θέματα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν συζητούν μεταξύ
τους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχολική τάξη και στην οργάνωση της διδασκαλίας.
Με βάση τα αποτελέσματα αλλά και τη βιβλιογραφία θα παραθέσουμε
μερικούς τρόπους με τους οποίος κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει πρόληψη ή να αντιμετωπίσει προβλήματα διατήρησης της τάξης. Αυτοί οι τρόποι είναι, ο/η εκπαιδευτικός να (Fontana, 1996: 435-440):
• κινεί το ενδιαφέρον της τάξης.
• αποφεύγει τους προσωπικούς μανιερισμούς: οι μανιερισμοί λόγου, ενδυμασίας ή χειρονομιών εκ μέρους του/της εκπαιδευτικού
μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά εκνευριστικοί ή κωμικοί για τα
παιδιά που είναι αναγκασμένα να κάθονται και να τους παρακολουθούν και ίσως οδηγήσουν σε αρνητική συμπεριφορά.
• είναι αμερόληπτος/-η: η πραγματική ή φανταστική αδικία μπορεί
να οδηγήσει σε εχθρότητες στα παιδιά.
• έχει χιούμορ: να είναι πρόθυμος να γελάσει μαζί με την τάξη του και
να εισαγάγει το χιούμορ στη διδακτέα ύλη, όπου ταιριάζει.
• αποφεύγει τις περιττές απειλές.
• είναι ακριβείς: ένας δάσκαλος που φθάνει αργοπορημένος στην
τάξη όχι μόνο δίνει το κακό παράδειγμα, αλλά μπορεί και να αναγκαστεί να επιβάλλει την τάξη, προκειμένου να αρχίσει το μάθημα.
• αποφεύγει το θυμό: ο/η εκπαιδευτικός που χάνει την ψυχραιμία
του μπορεί να πει και να κάνει εν θερμώ πράγματα για τα οποία θα
μετανιώσει αργότερα.
• αποφεύγει την υπερβολική οικειότητα: η διαχωριστική γραμμή
ανάμεσα στην κανονική και την υπερβολική οικειότητα μπορεί να
είναι πολύ λεπτή. Είναι προτιμότερο να ξεκινά κανείς κάπως τυπικά
με την τάξη και να γίνεται πιο οικείος, καθώς τη γνωρίζει καλύτερα.
• δίνει ευκαιρίες για υπευθυνότητα: η ανάθεση ευθυνών στα παιδιά
δεν τους αποδεικνύει μόνο ότι έχουν την εμπιστοσύνη του/της εκπαιδευτικού, αλλά τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν πως ό,τι συμβαίνει στην τάξη είναι και δική τους δουλειά.
• προκαλεί την προσοχή: οι γενικές εκκλήσεις για ησυχία και τάξη
δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Μέσα στη σιωπή που ακολουθεί,
ο/η δάσκαλος/-α μπορεί να δώσει τις περαιτέρω εντολές του.
• αποφεύγει να ταπεινώνει τα παιδιά: η ταπείνωση υπονομεύει το
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•

•

•

•

•

κύρος του παιδιού στα μάτια της τάξης και το ωθεί να χρησιμοποιήσει διάφορες στρατηγικές εναντίον του/της δασκάλου/-ας.
βρίσκεται σε ετοιμότητα: να δείχνει ότι ξέρει πάντα τι ακριβώς
συμβαίνει στην τάξη και να κινείται συχνά μέσα στην τάξη και ζητά
από τα παιδιά να μένουν στη θέση τους όταν έχουν κάποια δυσκολία στην εργασία τους.
χρησιμοποιεί θετική γλώσσα: η έμφαση θα πρέπει να δίνεται πάντα σ’ αυτό που θέλουμε να κάνουν τα παιδιά και όχι σ’ αυτό που
πρέπει να αποφύγουν.
φέρεται με αυτοπεποίθηση: ο/η εκπαιδευτικός που μπαίνει μέσα
στην τάξη με έναν δειλό τρόπο λέει στα παιδιά ότι δεν περιμένει τίποτε καλό και ότι μάλλον έχει συνηθίσει να μην τον υπακούν.
είναι καλά οργανωμένος/-η: ένα καλά οργανωμένο μάθημα έχει λιγότερες πιθανότητες να διαταραχθεί από εκείνο που ακόμη κι ο/η
δάσκαλος/-α παραδέχεται ότι είναι ένα σκέτο χάος.
δείχνει ότι του/της αρέσουν τα παιδιά: όταν πεισθεί η τάξη ότι έχει
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, θα ανταποκριθεί με συνεργατικότητα και εκτίμηση.
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Abstract
The purpose of present research was to explore the perceptions of primary
school teachers, whether nonverbal communication can be used as a means
of managing the classroom in the modern primary school. At the same time,
the aim of the research was to properly reflect the perceptions of teachers
about whether choosing verbal or nonverbal communication to manage
the classroom. Specifically, the research was based both on the literature
study and the method of writing anonymous questionnaire. Regarding
the results it appears that to date has not recognized the precious value of
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Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση.
Οι στάσεις και οι διδακτικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου
Σταύρος Γρόσδος
Εισαγωγή
Οι έννοιες “πολιτισμός” και “εκπαίδευση” βρίσκονται σε συνεχή αμφίδρομο
διάλογο, με αλληλεπιδραστική σχέση (Λαζαρίδης, 1995: 9, Παΐζης & Θεοδωρίδης, 1995: 13), χωρίς, ωστόσο, η εμφανιζόμενη ως διαλεκτική σχέση
να εμπεριέχει, απαραίτητα, το στοιχείο της ισοτιμίας. Η συνάντηση σχολείου και τέχνης, και η αρμονική συνύπαρξή τους, προϋποθέτει η κυρίαρχη
κουλτούρα, και το σχολικό σύστημα, να αποδεχθεί τα εγγενή χαρακτηριστικά τα οποία εμπεριέχονται στην έννοια του πολιτισμού: την προσωπική
έκφραση και τη δημιουργία, την απόλαυση και τη συγκίνηση, την επικοινωνία και την έκφραση των απόψεων, το πλησίασμα του διαφορετικού και
την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, την ανάπτυξη κριτικής και αποκλίνουσας στάσης. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση του κοινωνικού και πολιτισμικού
περιβάλλοντος δεν περιλαμβάνει μόνο γνώσεις, αλλά και καταγραμμένες
ανθρώπινες εμπειρίες και συγκινήσεις.
Η προσπάθεια να επικοινωνήσουν τα παιδιά με τα πρωτογενή στοιχεία της
τέχνης, να γνωρίσουν τους δημιουργούς, να προσεγγίσουν και να κρίνουν τα
έργα τέχνης -παλιότερα και σύγχρονα- ξεκινά μέσα από το σχολείο και συνεχίζεται έξω απ’ αυτό. Η τέχνη και ο πολιτισμός διαχέονται στην καθημερινή σχολική δραστηριότητα. Η μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την ιστορική πραγματικότητα και τα διευκολύνει να
συλλάβουν τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης δημιουργίας. Τα παιδιά, γνωρίζοντας τα επιτεύγματα του ανθρώπου, βρίσκουν τις ρίζες της ανθρώπινης δημιουργίας, γνωρίζουν την ιστορία, τον πλούτο και τις διαφορετικές συνήθειες
των λαών, ανακαλύπτουν τις ανάγκες που γέννησαν την τέχνη και διευκολύνονται να ερμηνεύσουν τις δικές τους δημιουργίες. Στον συναισθηματικό τομέα ικανοποιούν την περιέργειά τους, χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, συγκινούνται καθώς αντιλαμβάνονται το ωραίο στη φύση και στην τέχνη, αυτενεργούν, εκφράζονται, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και καλλιεργούν τη
μνήμη, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα τους (Γρόσδος, 2003).
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Η αξιακή θέση της τέχνης στην εκπαίδευση δεν είναι ζήτημα εσωτερικής
σχέσης ανάμεσα στις δυο έννοιες. Δεν ερμηνεύεται, δηλαδή, αποκλειστικά
μελετώντας τη σκοποθεσία του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως τουλάχιστον εμφανίζεται στα προγράμματα σπουδών. Αποδεχόμενοι τη μη ουδετερότητα της έννοιας του πολιτισμού και το βαθύ ιδεολογικό της περιεχόμενο, δεν αναζητούμε μόνο το περιεχόμενο που προσδίδει το σχολικό σύστημα στην τέχνη, π.χ. στα ζητήματα ανάδειξης της τοπικής κουλτούρας
(Τσαφταρίδης χχ: 1), αλλά, πρώτιστα, μελετάμε/ερευνούμε τις στρατηγικές
επιβολής του κυρίαρχου λόγου μέσα στο σχολείο διαμέσου της τέχνης, π.χ.
η εφαρμογή του μοντέλου της ενσωμάτωσης διαφορετικών πολιτισμικών
στάσεων στον κυρίαρχο/ηγεμονεύων πολιτισμό.
Ανατρέχοντας στις θέσεις των παιδαγωγικών κινημάτων παγκοσμίως, καταγράφουμε της επίδρασή τους στις μεθόδους διδασκαλίας, και την ταυτόχρονη επιρροή τους στην αισθητική εκπαίδευση και στη διδασκαλία των
τεχνών, διότι «το προκρινόμενο παιδαγωγικό σύστημα αντιπροσωπεύει έναν
ιδιαίτερο τρόπο μετάδοσης γνώσεων και εγχάραξης κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών» (Βάος, 2000: 11). Κατά τον 19ο αιώνα, το κίνημα για κοινωνική
αποδοτικότητα, οδηγεί τα παιδαγωγικά προγράμματα να στοχοθετήσουν
την μεταβίβαση γνώσεων και ως εκ τούτου προτεραιότητα αποτελεί η γνώση/κατανάλωση για την τέχνη και οι επιδιωκόμενες δεξιότητες περιορίζονται στην αναπαραγωγή θαυμαστών προτύπων. Στο τέλος του 19ου αιώνα
εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για την παιδική δημιουργία και ερευνητές
όπως ο Spencer, Cooke, Bain και Sully προβάλλουν ζητήματα της παιδικής
τέχνης και προτείνουν τρόπους προσέγγισής της. Στο ξεκίνημα του 20ού
αιώνα οι πρωτοπόροι της προοδευτικής εκπαιδευτικής κίνησης υποστηρίζουν τη φυσική ανάπτυξη του παιδιού και η τέχνη αναδεικνύεται «ως ένα
εξαιρετικά χρήσιμο μέσο για τη διευκόλυνση αυτής της ανάπτυξης» (Σάλλα,
2008: 157). Σε Ευρώπη και Αμερική κυριαρχούν οι αντιλήψεις του “σχολείου
εργασίας”. Οι Kerschennsteiner, Dewey και Froebel, όπως και οι εκφραστές
της Σοβιετικής Παιδαγωγικής προβάλλουν την πρόταση της πολυτεχνικής
εκπαίδευσης με στόχους την βιωματική παιδαγωγική, την δραστηριοποίηση των παιδιών και την προετοιμασία για τη ζωή. Οι τέχνες δεν διδάσκονται
πλέον ως διακριτές ενότητες, αλλά σε συνένωση με άλλες ενασχολήσεις μέσα στα εργαστήρια της ξυλουργικής, της υφαντικής ή της μαγειρικής (Σάλλα, 2008). Το παιδί κατασκευάζει προϊόντα, αλλά εμφανίζεται περισσότερο
ως τεχνίτης παρά ως δημιουργός. Η διδακτική των τεχνών στην εκπαίδευση δεν αποφεύγει τις μεγάλες περιπέτειες των ιστορικο-κοινωνικών γεγονότων του 20ού αιώνα (χρησιμοποίηση της τέχνης για πατριωτικούς σκο93
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πούς κατά την περίοδο του μεσοπολέμου έως ενίσχυση των προπαγανδιστών μηχανισμών κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολέμων, επαναπροσδιορισμός της έννοιας της τέχνης κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου
και συνεπακόλουθα αλλαγές στην καλλιτεχνική παιδεία). Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια του 20ού αιώνα, στον χώρο της αισθητικής παιδείας, δομούνται
οι έννοιες της αυτό-έκφρασης, της δημιουργικότητας και της συσχέτισης
της τέχνης με τις επιστήμες, αυτό που σήμερα ονομάζουμε διαθεματικότητα. Στη δεκαετία του 1980, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις ολιστικές προσεγγίσεις, το περιεχόμενο της διδασκαλίας στρέφεται στις έννοιες
της πολυεθνικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και της σύνδεσης/εμπλοκής με την κοινότητα και τα κοινωνικά ζητήματα. Στο ξεκίνημα του 21ου
αιώνα ο οπτικός πολιτισμός αποτελεί όψη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
(Σάλλα, 2008: 207-210).
Στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο οι εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής
των τεχνών στο σχολείο είναι αποτέλεσμα αντίστοιχων μεταβολών σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο και εναρμονίζονται, ενίοτε με σχετική χρονική υστέρηση και επιλεκτικότητα, με τις ευρωπαϊκές αναζητήσεις (Βάος, 2000: 181182). Η εγχάραξη πολιτιστικών και ιδεολογικών προτύπων αποτελεί βασική προτεραιότητα (κυρίως σε εθνική και ηθικοθρησκευτική κατεύθυνση),
αδιάκοπα έως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1982, αλλά και την εμβόλιμη ανολοκλήρωτη προσπάθεια την οποία επιχειρεί, το 1913, ο Εκπαιδευτικός όμιλος με την μεταφορά του “σχολείου εργασίας” στην Ελλάδα.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, το
σχολείο επιδιώκει την ηθική διάπλαση και το 1880 εμφανίζεται το εθνικό
στοιχείο της αγωγής, το οποίο ενισχύεται μετά την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1987, χωρίς όμως να παραμερίζεται η ηθικοθρησκευτική
αγωγή. Στα Αναλυτικά Προγράμματα του 1982, εισάγεται για πρώτη φορά
το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, και μαζί με τα Εικαστικά και την Μουσική αποτελούν το τρίπτυχο της Αισθητικής Αγωγής. Ο εθνικός και ηθικοθρησκευτικός προσανατολισμός στη διδακτική των τεχνών εγκαταλείπεται και
εισάγονται στοιχεία οικουμενικότητας των τεχνών με την προσέγγιση πολιτιστικών στοιχείων άλλων λαών. Οι διδακτικές προτάσεις, οι οποίες καταγράφονται στα βιβλία του δασκάλου, περιλαμβάνουν δημιουργικές εργασίες, παιχνίδια τέχνης και αυτοσχεδιασμούς, με σαφείς αναφορές στην
ελεύθερη έκφραση των παιδιών, π.χ. τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα
Orff. Καταλυτικό ρόλο στα ζητήματα της αισθητικής παιδείας στο ελληνικό
πρωτοβάθμιο σχολείο διαδραματίζει το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση
και Πολιτισμός (1995-2004). Οι μορφές έκφρασης διαχέονται μεταξύ τους,
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διαχέονται στην σχολική καθημερινότητα των παιδιών και χρησιμοποιούνται ως απολαυστικά διδακτικά εργαλεία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα,
και εγκαταλείπεται η ποσοτική διάσταση, δηλαδή η διεκδίκηση περισσότερων ωρών διδασκαλίας της τέχνης. Στις μορφές έκφρασης συμπεριλαμβάνεται η οπτικοακουστική έκφραση (κινηματογράφος, φωτογραφία κ.ά.). Οι
αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στις διδακτικές πρακτικές, τις οποίες πρότεινε και εφάρμοσε το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός, αποτυπώθηκαν αδρομερώς στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. (2002), με την εισαγωγή της έννοιας της διαθεματικότητας, χωρίς, όμως, να καταργούνται τα όρια ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και η δεκάχρονη εμπειρία του Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ παρέμεινε αναξιοποίητη.
Η παρούσα μελέτη αναζητά τα σημάδια που κληροδότησε το παρελθόν στα ζητήματα της διδακτικής των τεχνών, αλλά και τα ίχνη των πρωτοβουλιών, των προτάσεων, των προθέσεων και των προσπαθειών για αλλαγές. Σε ποιο βαθμό ξεπεράστηκαν οι βαθιά εγχαραγμένες νοοτροπίες και
τα στερεότυπα σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία της τέχνης στο σχολείο; Ποια είναι η καταγραφή/παρουσία στοιχείων της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην καθημερινή ζωή των μαθητών/τριών οι οποίοι/
ες φοιτούν στο δημοτικό σχολείο και η διαμορφούμενη σχέση/επικοινωνία των μαθητών/τριών με την τέχνη και τον πολιτισμό; Ανεξάρτητα από τις
προθέσεις των συντακτών των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και
των μελών των συγγραφικών ομάδων των σχολικών εγχειριδίων, ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών;
1. Ερευνητικά ερωτήματα - Σκοπός και υποθέσεις της
ερευνητικής μελέτης
Βασικός σκοπός της ερευνητικής μελέτης αποτελεί η αποτύπωση της παρουσίας των στοιχείων της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
σχολική καθημερινή ζωή των μαθητών του δημοτικού σχολείου και η διαμορφούμενη σχέση/επικοινωνία των μαθητών με την τέχνη και τον πολιτισμό, όπως αυτή πραγματώνεται διαμέσου των Προγραμμάτων Σπουδών
των μαθημάτων αισθητικής έκφρασης, του Παραπρογράμματος και των
δραστηριοτήτων του σχολείου.
Επιμέρους στόχοι είναι: (α) Η διερεύνηση των στάσεων και των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στα ζητήματα αισθητικής παιδείας (οι ιεραρχήσεις των εκπαιδευτικών στα
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ζητήματα του περιεχομένου, της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης των μαθημάτων αισθητικής παιδείας, η συχνότητα χρήσης των σχολικών βιβλίων
των σχετικών μαθημάτων αισθητικής παιδείας). (β) Η αποτύπωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών (το είδος, η θεματολογία, η στοχοθεσία και η συχνότητα σχεδιασμού και υλοποίησης διδακτικών παρεμβάσεων και εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού μέσα και έξω από την σχολική αίθουσα -δράσεις οι οποίες προτείνονται στα σχολικά εγχειρίδια, σχέδια εργασίας, πολιτιστικά δρώμενα τα οποία παρακολουθούν οι μαθητές
ως θεατές ή σχεδιάζουν και υλοποιούν). (γ) Η καταγραφή των προϋποθέσεων εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης δραστηριοτήτων με πολιτιστικό περιεχόμενο στο σχολείο (οι επιμορφωτικές ανάγκες και οι επιμορφωτικές ευκαιρίες των εκπαιδευτικών στα ζητήματα διδακτικής της τέχνης, οι προσφερόμενοι χώροι, τα μέσα και τα υλικά).
2. Η ερευνητική μέθοδος
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου και ως τεχνική συλλογής των στοιχείων (απόψεις των εκπαιδευτικών) χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη/έρευνα με ερωτηματολόγιο.
Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ανάλυσης είναι:
1. Στάσεις και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών στα ζητήματα του περιεχομένου, της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης των μαθημάτων αισθητικής παιδείας:
(α) Επιλογή πρωτεύουσας ομάδας μαθημάτων,
(β) Ιεράρχηση μορφών έκφρασης,
(γ) Ιεράρχηση εικονικών μορφών έκφρασης,
(δ) Επιλογή/ιεράρχηση στοχοθεσίας της διδασκαλίας μαθημάτων τέχνης στο δημοτικό σχολείο,
(ε) Αξιολόγηση μαθητών/τριών στα μαθήματα αισθητικής παιδείας,
(στ) Αναγκαιότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων αισθητικής παιδείας από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων,
(ζ) Συνεργασία εκπαιδευτικών τάξης και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,
(η) Επιμορφωτικές ανάγκες και διαδικασίες σε θέματα διδακτικής
της τέχνης.
2. Οι προϋποθέσεις (υλικοτεχνική υποδομή, χώροι):
(α) Χώροι τους οποίους διαθέτει προς καθημερινή χρήση το σχολείο,
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(β) Επάρκεια διδακτικού υλικού και μέσων τα οποία σχετίζονται με
τη διδακτική των τεχνών στο σχολείο
3. Η σχολική πρακτική:
(α) Αντικατάσταση διδακτικών ωρών αισθητικής παιδείας για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων,
(β) Χρήση σχολικών βιβλίων σχετικών με τα μαθήματα αισθητικής
παιδείας,
(γ) Υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με μορφές έκφρασης και προτείνονται στα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων,
(δ) Υλοποίηση σχεδίων εργασίας τα οποία περιέχουν στις δράσεις
τους και στοιχεία τέχνης και πολιτισμού.
4. Οι εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού:
(α) Δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα τις οποίες παρακολούθησαν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και τις μαθήτριές σας κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
(β) Δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα τις οποίες σχεδίασαν
και υλοποίησαν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και τις μαθήτριές σας
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα ή έξω από το σχολείο.
(γ) Δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα τις οποίες θα επιθυμούσε να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές και τις μαθήτριές σας
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα ή έξω από το σχολείο.
(δ) Στοχοθεσία των πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με την προσωπική παρουσία του ερευνητή (χέρι με χέρι) ή των συνεργατών ερευνητών, το διάστημα Απρίλιος-Μάιος 2010. Περιλαμβάνει 24 ερευνητικά ερωτήματα. Ως εκ τούτου, για την
καταγραφή των αποτελεσμάτων απαιτήθηκαν ισάριθμοι πίνακες. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο διότι τα αντικείμενα της διερεύνησης απαιτούν ευελιξία στις απαντήσεις και ευρύτητα στο φάσμα των απαντήσεων (Faulkner
κ.ά. 1999). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες ερωτήσεων
οι οποίες αποτελούν τις τέσσερις κατηγορίες ανάλυσης/ ερευνητικά πεδία
(βλ. παραπάνω: Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες ανάλυσης). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλίμακας, π.χ. «Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η επιμόρφωσή σας στο ζήτημα της διδακτικής της τέχνης αποτελεί επι97
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μορφωτική προτεραιότητα; Πολύ/ Αρκετά / Λίγο/ Πολύ λίγο», ερωτήσεις δομημένης απάντησης (ανοιχτές ερωτήσεις με περιορισμούς στην απάντηση, π.χ. «Γράψτε δύο δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα οποιασδήποτε μορφής τις οποίες σχεδιάσατε και υλοποιήσατε με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς μέσα ή έξω από
το σχολείο»), ερωτήσεις ιεραρχημένης απάντησης (ιεράρχηση εννοιών,
φράσεων ή δηλώσεων σύμφωνα με συγκεκριμένο κριτήριο, π.χ. «Βάλτε στη
σειρά (με αρίθμηση 1, 2, 3) τους στόχους της διδασκαλίας των μαθημάτων τέχνης στο δημοτικό σχολείο κατά προτεραιότητα: απόκτηση γνώσεων/απόκτηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη κριτικής στάσης/έκφραση συναισθημάτων
και ανάπτυξη δημιουργικής στάσης»), ερωτήσεις με απαντήσεις επιλογής
από κατάλογο (πλήθος εναλλακτικών επιλογών, π.χ. «Ποιος νομίζετε ότι είναι ο βασικός στόχος των πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς: Η πραγματοποίηση μιας
εκδήλωσης-τελετής αποχαιρετισμού με τη λήξη της σχολικής χρονιάς;/Η τέρψη (διασκέδαση) γονέων και παιδιών;/ Η δυνατότητα παρουσίασης στην τοπική κοινωνία των πολιτιστικών προϊόντων που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς;/ Η ενασχόληση
των μαθητών και των μαθητριών με δραστηριότητες αισθητικού χαρακτήρα;/
Άλλος στόχος;»), ερωτήσεις κατηγορικής απάντησης (καθορισμένες δύο
εναλλακτικές απαντητικές δυνατότητες, διχοτομικό σχήμα ναι-όχι, συμφωνώ-δεν συμφωνώ, π.χ. «Πιστεύετε ότι πρέπει να βαθμολογούνται οι μαθητές/
τριες στα μαθήματα αισθητικής παιδείας (με τον τρόπο που βαθμολογούνται
στα άλλα μαθήματα; ΝΑΙ/ ΟΧΙ») (Cohen & Manion1994: 380-391). Οι ερωτήσεις ήταν καταγραφικές της υπάρχουσας κατάστασης (άντλησης πληροφοριών και στοιχείων, π.χ. «Παρακολουθήσατε, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σχολικών ετών, οποιαδήποτε επιμορφωτική διαδικασία -επιμορφωτική συνάντηση, ημερίδα, συνέδριο κ.ά.- με θέμα την διδακτική της τέχνης;» ή
«Χώρους τους οποίους διαθέτει προς καθημερινή χρήση το σχολείο: Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων/ Γυμναστήριο/ Εργαστήρι εικαστικών/ Εργαστήρι θεάτρου/ Εργαστήρι χορού/ Εργαστήρι οπτικοακουστικής έκφρασης και προβολών»), διατύπωσης και αιτιολόγησης άποψης, π.χ. «Σχολιάστε την πρόταση τα μαθήματα αισθητικής παιδείας να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται (να
διδάσκονται) από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία (από κοινού)
με τον/την εκπαιδευτικό ειδικότητας: (Συμφωνώ/ Διαφωνώ). Συμφωνώ γιατί…
Διαφωνώ γιατί…», προσδιοριστικές ή ερμηνευτικές των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, π.χ. «Στα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων, ανάμεσα στις δραστηριότητες που προτείνονται, υπάρχουν δραστηριό98
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τητες που σχετίζονται με μορφές έκφρασης, π.χ. ακρόαση μουσικών έργων, θέαση κινηματογραφικών ταινιών, ζωγραφική και κατασκευές, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού κ.ά. Πόσο συχνά υλοποιείτε με τους μαθητές και τις μαθήτριές
σας τις παραπάνω δραστηριότητες; Πολύ συχνά/ Συχνά/ Σπάνια/ Καθόλου. Αν
η απάντηση είναι Σπάνια ή Καθόλου, σας παρακαλούμε απαντήστε γιατί δεν
υλοποιείτε αυτές τις δραστηριότητες» και αξιολογικές.
Το δείγμα αποτελείται από εβδομήντα έξι (76) εκπαιδευτικούς, με τυχαία
επιλογή, οι οποίοι εργάζονται σε δημοτικά σχολεία των νομών Κοζάνης,
Φλώρινας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία στα οποία εργάζονται
οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν γεωγραφική διασπορά (αγροτικά,
ημιαστικά, αστικά). Ο αριθμός των εβδομήντα έξι (76) εκπαιδευτικών θεωρήθηκε ικανοποιητικός των περιπτώσεων διότι αντιπροσωπεύει με σχετική ακρίβεια τον υπό επισκόπηση πληθυσμό, ο οποίος εμφανίζει μικρό βαθμό ετερογένειας. Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός τυχαίας και ποσοστιαίας
ή κατά στρώματα δειγματοληψίας (Cohen & Manion, 1994). Η τυχαία δειγματοληψία αφορά την επιλογή εκπαιδευτικών στους οποίους υπήρχε πρόσβαση. Ωστόσο επιχειρήθηκε να καταρτιστεί ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό/αναλογικό ως προς τα στοιχεία του συνολικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι: το
φύλο των εκπαιδευτικών, η οργανικότητα των σχολείων στα οποία εργάζονται, οι τάξεις στις οποίες διδάσκουν και τα έτη υπηρεσίας.
3. Συζήτηση/ερμηνεία των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα
Τα ερευνητικά δεδομένα αποτυπώνουν την τάση αποστασιοποίησης των
εκπαιδευτικών από ζητήματα διδακτικής της τέχνης και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, καθώς αυτά εμφανίζονται να μην αποτελούν διδακτική προτεραιότητα:
(α) Ως πρωτεύουσα ομάδα μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την
ομάδα: Γλώσσα, Ιστορία και ακολουθεί η ομάδα: Μαθηματικά, Φυσικά, Μελέτη Περιβάλλοντος. Η προτίμηση στην ομάδα των μαθημάτων τέχνης εμφανίζεται αμελητέα (μόλις 4%).
(β) Ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευτικών πιστεύει ότι τα μαθήματα τέχνης και οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την τέχνη πρέπει να
διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και όχι από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για το μάθημα της Μουσικής (80%). Για τις δραστηριότητες Χορού και Κίνησης αγγίζει το 73%, για
το θεατρικό παιχνίδι 67% και τα Εικαστικά 46%.
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(γ) Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών της τάξης (68%) διάκειται θετικά στην πρόταση τα μαθήματα αισθητικής παιδείας να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης από κοινού με
τον/την εκπαιδευτικό ειδικότητας. Αιτιολογούν τη γνώμη τους θεωρώντας
ότι η συνεργασία αυξάνει την αποδοτικότητα, και διευκολύνεται η εφαρμογή της διαθεματικότητας. Αρνητική διάθεση στην παραπάνω πρόταση
δηλώνει το 25% των εκπαιδευτικών της τάξης, με δυο αντίθετες αιτιολογίες (ο εκπαιδευτικός ειδικότητας γνωρίζει και προσφέρει περισσότερα, ο
δάσκαλος/α της τάξης γνωρίζει και προσφέρει περισσότερα), αλλά και τη
σύγχυση και τα προβλήματα που πιθανόν θα εμφανιστούν. Περισσότερο
αρνητικοί στην πρόταση συνεργασίας εμφανίζονται οι άντρες-εκπαιδευτικοί (45%) έναντι των γυναικών-εκπαιδευτικών (17%).
(δ) Ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ή αντικαθιστά μια διδακτική ώρα αισθητικής παιδείας για να διδάξει ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο (Μαθηματικά ή Νεοελληνική Γλώσσα), πολύ συχνά ή συχνά. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μεγαλύτερο στα ολιγοθέσια σχολεία,
στα οποία περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς, συχνά ή πολύ
συχνά αντικαθιστούν μία διδακτική ώρα αισθητικής παιδείας για να διδάξουν ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί αιτιολογούν αυτήν
την επιλογή τους, η οποία αποτελεί μη εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών, επικαλούμενοι την
έλλειψη ρεαλιστικού χρόνου για την εξάντληση της ύλης και την σπουδαιότητα των άλλων μαθημάτων.
(ε) Ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς δεν υλοποιεί καθόλου ή υλοποιεί
σπάνια, με τους μαθητές και τις μαθήτριές του, δραστηριότητες που σχετίζονται με μορφές έκφρασης, π.χ. ακρόαση μουσικών έργων, θέαση κινηματογραφικών ταινιών, ζωγραφική και κατασκευές, επισκέψεις σε χώρους
πολιτισμού κ.ά. και προτείνονται στα σχολικά εγχειρίδια όλων των μαθημάτων (Γλώσσα, Μελέτη, Ανθολόγια κ.ά.). Το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται
στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε ολιγοθέσια σχολεία. Η έλλειψη ρεαλιστικού χρόνου, το απαγορευτικό κόστος των μετακινήσεων που
απαιτούνται και η έλλειψη διδακτικού υλικού
(στ) Το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν υλοποίησαν στην τάξη ένα (τουλάχιστο) σχέδιο εργασίας (σχολική χρονιά 2009-10),
το οποίο περιείχε στις δράσεις του και στοιχεία τέχνης και πολιτισμού, αγγίζει το 50%. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους
τα θέματα των σχεδίων εργασίας τα οποία υλοποιήθηκαν από το έτερο ήμισυ των εκπαιδευτικών (50%) και περιλαμβάνουν δραστηριότητες τέχνης,
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εκκινούν από τα μαθήματα της Ιστορίας, των Φυσικών και της Γεωγραφίας.
(ζ) Ποσοστό 40% των εκπαιδευτικών δεν παρακολούθησαν (ως θεατές)
καμία δραστηριότητα πολιτιστικού χαρακτήρα μαζί με τους μαθητές και τις
μαθήτριές τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (2009-10).
(η) Ποσοστό 50% των εκπαιδευτικών δεν σχεδίασαν και δεν υλοποίησαν
μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους δραστηριότητες πολιτιστικού
χαρακτήρα οποιασδήποτε μορφής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
2009-10 μέσα ή έξω από το σχολείο.
(θ) Ποσοστό 60% των εκπαιδευτικών δεν επιθυμούσαν να υλοποιήσουν
οποιαδήποτε δραστηριότητα πολιτιστικού χαρακτήρα με τους μαθητές και
τις μαθήτριές σας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-10, μέσα ή
έξω από το σχολείο (ανεξάρτητα αν θα το επιδίωκαν).
Το διδακτικό περιεχόμενο περιορίζεται σε παραδοσιακές μορφές έκφρασης και η διδασκαλία επιφυλάσσει στο παιδί ρόλο θεατή-καταναλωτή
πολιτιστικών προϊόντων παρά δημιουργό. Ωστόσο, σε επίπεδο προθέσεων των εκπαιδευτικών τα σημάδια εμφανίζονται αισιόδοξα. Το είδος και η
θεματολογία των εκδηλώσεων τέχνης, ανοικτών ή όχι στην τοπική κοινωνία, που διοργανώνει το σχολείο, οι διδακτικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών με τις οποίες τα παιδιά προσεγγίζουν την πολιτιστική κληρονομιά (σχέδια εργασίας, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού), αλλά και ο ρόλος που επιφυλάσσουν στους μαθητές/τριες στις παραπάνω δράσεις, καταγράφει/ αποτυπώνει και τη σχέση που επιδιώκει το σχολείο με την πολιτιστική κληρονομιά:
(α) Οι προτιμήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών ως προς την αναγκαιότητα διδασκαλίας μορφών έκφρασης μοιράζονται σχεδόν ισομερώς στα
γνωστικά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν ήδη στο Πρόγραμμα Σπουδών
του σχολείου (εικαστικά, μουσική, θεατρικό παιχνίδι). Μακράν στις προτιμήσεις τους, ως τελευταία επιλογή, βρίσκονται οι οπτικοακουστικές τέχνες,.
(β) Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως προτεραιότητα τη διδασκαλία των παραδοσιακών μορφών εικονικής έκφρασης (με πρώτη προτίμηση τη ζωγραφική κολάζ και δεύτερη προτίμηση τη γλυπτική-κατασκευές), με σημαντική διαφορά έναντι των άλλων μορφών έκφρασης. Οι δυο παραπάνω μορφές έκφρασης συνδέονται με τα παλαιότερα μαθήματα τέχνης στο σχολείο,
την ιχνογραφία και την χειροτεχνία. Οι σύγχρονες μορφές εικονικές έκφρασης (φωτογραφία, κινηματογράφος, Μ.Μ.Ε., αρχιτεκτονική) δεν αποτελούν
πρώτη προτεραιότητα.
(γ) Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν σπάνια ή δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα σχολικά βιβλία των σχετικών μαθη101
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μάτων αισθητικής παιδείας (βιβλίο εκπαιδευτικού και βιβλίο μαθητή/τριας). Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρησιμοποιούν σπάνια ή δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα σχολικά βιβλία είναι: σχολικά εγχειρίδια μουσικής 65%, σχολικά εγχειρίδια εικαστικών 55%, σχολικά
εγχειρίδια θεατρικής παιδείας 69%, σχολικό εγχειρίδιο σχολικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 67%. Ως αιτίες τη μη χρήσης των σχολικών εγχειριδίων προβάλλονται: η χρησιμοποίηση των γνώσεων και του διδακτικού υλικού που κατασκευάζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, η απουσία ελκυστικότητας των βιβλίων, οι πολλές/μη εφικτές/μη κατανοητές δραστηριότητες, το
τυποποιημένο και φορμαλιστικό περιεχόμενο, η απουσία ποικιλίας ιδεών
και δραστηριοτήτων.
(δ) Αξιοσημείωτος αριθμός εκπαιδευτικών δεν υλοποιεί σχέδια εργασίας τα οποία περιέχουν στοιχεία τέχνης και πολιτισμού (50%), δεν οδηγεί
τους μαθητές/τριες σε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (40)%, δεν σχεδιάζει και υλοποιεί (50%) ούτε προτίθεται (επιθυμεί) να πραγματοποιήσει
(60%) με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα ή έξω από το σχολείο, δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα οποιασδήποτε μορφής. Αλλά και για τις δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα, τις οποίες δηλώνουν ότι πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί, θα μπορούσαν να διατυπωθούν ενστάσεις για τον βαθμό σύνδεσή
τους με στοιχεία της τέχνης, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται οι θεσμοθετημένες σχολικές εθνικές γιορτές, οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κυκλοφοριακής αγωγής, οι επισκέψεις σε ναούς, πυροσβεστική υπηρεσία, κυνηγητικό σύλλογο κ.ά.
(ε) Σε αντίθεση με τον γνωσιοθηρικό χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου, οι εκπαιδευτικοί ιεραρχούν ως πρώτιστο στόχο της διδασκαλίας των
μαθημάτων τέχνης στο δημοτικό σχολείο την έκφραση συναισθημάτων
και την ανάπτυξη δημιουργικής στάσης. Ακολουθεί η απόκτηση δεξιοτήτων και η ανάπτυξη κριτικής στάσης. Μακράν, και ως τρίτη επιλογή, εμφανίζεται η απόκτηση γνώσεων.
(στ) Σε συντριπτικό ποσοστό (92%) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στα μαθήματα αισθητικής παιδείας οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να βαθμολογούνται με τον τρόπο που βαθμολογούνται στα άλλα μαθήματα, διότι εμποδίζεται η ελεύθερη έκφραση των μαθητών/τριών και ο σεβασμός στην προσωπικότητα τους. Εναλλακτικά προτείνουν την εφαρμογή περιγραφικής
αξιολόγησης.
(ζ) Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι βασικός στόχος των πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος των μαθημάτων της
102

Σταύρος Γρόσδος
Η Τέχνη και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση. Οι στάσεις και οι διδακτικές πρακτικές των …

σχολικής χρονιάς είναι η ενασχόληση των μαθητών και των μαθητριών με
δραστηριότητες αισθητικού χαρακτήρα (38%), η δυνατότητα παρουσίασης
στην τοπική κοινωνία των πολιτιστικών προϊόντων που έχουν δημιουργήσει
οι μαθητές και οι μαθήτριες σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (36%).
Λιγότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ως στόχους των εκδηλώσεων την πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης/τελετής αποχαιρετισμού με τη λήξη της σχολικής χρονιάς (13%) και την τέρψη (διασκέδαση) γονέων και παιδιών (9%).
Ερευνητέο ζήτημα αποτελεί, αν ο χαρακτήρας των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς, είναι πράγματι αυτός που δηλώνουν
ότι επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί.
Οι συνθήκες διδασκαλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και
κίνητρα ενασχόλησης των εκπαιδευτικών με τη διδακτική των τεχνών, δεν
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ικανοποιητικές στο ελληνικό σχολείο. Οι
σχετικές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν ικανοποιούνται,
και επιπλέον, τόσο οι προσφερόμενες υποδομές όσο και το διαθέσιμο διδακτικό υλικό παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο:
(α) Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς δεν έχουν συμμετάσχει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων σχολικών ετών (2008-09, 200910) σε οποιαδήποτε επιμορφωτική διαδικασία (επιμορφωτική συνάντηση,
ημερίδα, συνέδριο κ.ά.) με θέμα την διδακτική της τέχνης. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σε σχέση με το φύλο. Οι άντρες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται
να έχουν παρακολουθήσει σε μικρότερο βαθμό (32%) κάποια σχετική επιμορφωτική διαδικασία σε σύγκριση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (44%).
(β) Ως προς τους χώρους τους οποίους διαθέτει προς καθημερινή χρήση
το σχολείο και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην διδασκαλία των
τεχνών, το 60% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι το σχολείο τους διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως ως γυμναστήριο και ως αίθουσα εκδηλώσεων (γιορτές, προβολές κ.ά.). Εργαστήρια
τεχνών (εικαστικών, μουσικής, χορού ) δεν καταγράφονται.
(γ) Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το διδακτικό υλικό και
τα μέσα τα οποία σχετίζονται με τη διδακτική των τεχνών στο σχολείο τους
είναι λίγο ή πολύ λίγο ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα, λίγο ή πολύ λίγο ικανοποιητικά είναι: τα μουσικά όργανα 71%, το μουσικό υλικό (CD κ.ά.) 49%,
το εικαστικό υλικό 72%, τα βιβλία τέχνης 68%, το οπτικοακουστικό υλικό
(ταινίες κ.ά.) 66% και οι μηχανές κινηματογράφησης και προβολής 69%.
Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την τάση
παραίτησης των εκπαιδευτικών στα ζητήματα διδακτικής της τέχνης, τον
συντηρητικό προσανατολισμό των διδακτικών επιλογών και πρακτικών
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των εκπαιδευτικών και την ανυπαρξία ικανοποιητικών προϋποθέσεων σε
χώρους, μέσα και διδακτικά υλικά, αλλά και έλλειψη ευκαιριών επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς. Στο ζητούμενο της σύνδεσης του σχολείου
με την πολιτιστική κληρονομιά αναδεικνύεται τόσο η ανάγκη αναπροσανατολισμού των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων αισθητικής έκφρασης (περιεχόμενο, στοχοθεσία, προτεινόμενες διδακτικές τεχνικές) στην
κατεύθυνση των πολυγραμματισμών όσο και η γενναία στροφή των παιδαγωγικών σπουδών (στις πανεπιστημιακές σχολές) σε ζητήματα αισθητικής παιδείας, με εμπλουτισμό σε μεθόδους και θεματολογία, όπως ο οπτικοακουστικός γραμματισμός.
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Abstract
The basic objective of the research study is to imprint the presence of
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the art elements and the cultural heritage into the everyday school life of
Primary school children and the formulated connection/communication of
students with art and culture. The partial objectives are the investigation
of the attitudes and preferences of the Primary Education teachers in
matters of aesthetics education, the imprinting of teaching practices and
the recording of the prerequisites for the implementation of programs
and activities with a cultural content at school (the educational needs and
the educational opportunities of the teachers in matters of teaching art,
the premises available, the means and the materials). The survey findings
imprint the tendency of detachment on behalf of the teachers from matters
of teaching art and the cultural heritage, as they do not appear to be a
teaching priority. The content is limited to traditional ways of expression
and the teaching leaves the child with the role of viewer- consumer of
cultural products instead of creator. As far as the connection of school with
the cultural heritage is concerned, the need of reorientating the Curricula
of the aesthetics subjects is emerged (content, target setting, suggested
teaching practices).
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Κριτική διδακτική των κοινωνικών επιστημών
Πασχαλία Δεσποτίδου
Η παρούσα εργασία παραθέτει μία διδακτική πρόταση των κοινωνικών επιστημών με κριτικό προσανατολισμό, εστιάζοντας στο γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, ο στόχος της εργασίας είναι
διττός. Αφενός να προβάλλει τα πλεονεκτήματα, αλλά και την αναγκαιότητα αλλαγής προσανατολισμού της εκπαίδευσης, αφετέρου να επισημάνει
τον κομβικό και ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η διδακτική των κοινωνικών επιστημών προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Το πέρασμα των δυτικών κοινωνιών στη μεταμοντέρνα εποχή ή όπως
χαρακτηριστικά ονομάζει ο J-F Lyotard στη μεταμοντέρνα κατάσταση, σηματοδοτεί μία νέα σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία. Η περίοδος
της μοντερνικότητας επιβεβαιώνει λοιπόν την υλιστική μαρξιστική πρόσληψη της κοινωνίας1 και έτσι τις διαπιστώσεις των θεωριών της αναπαραγωγής στο πεδίο της εκπαίδευσης2. Επομένως, από τη δεκαετία του 1990, στις
δυτικές κοινωνίες συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, στη διαδικασία
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, κυρίαρχο ρόλο καλείται να διαδραματίσει η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (Γρόλλιος, 1998: 30-53).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από τους τεχνοκρατικούς και εργαλειακούς της στόχους. Αυτό
αποδεικνύεται κυρίως από την μορφή της σχολικής γνώσης που κυριαρχεί
στο εσωτερικό της. Υιοθετώντας τη διάκριση των μορφών γνώσης που διατυπώνει ο γερμανός κοινωνικός θεωρητικός Jurgen Habermas3, υποστηρίζουμε ότι η τεχνική γνώση είναι εκείνη η μορφή σχολικής γνώσης που κάνει
πιο έντονη την παρουσία της στο σχολείο. Η τεχνική γνώση βασίζεται στις
φυσικές επιστήμες και αφορά ένα πλήθος τεχνικών ικανοτήτων, οι οποίες
συνδέονται πρωτίστως με τη λογική της αγοράς (McLaren, 2007: 284) και
1. Η υλιστική μαρξιστική πρόσληψη της κοινωνίας προβάλλει τη θέση ότι οι δομές του εποικοδομήματος,
επομένως και η εκπαίδευση καθορίζονται από την οικονομική υποδομή. Θεωρεί επίσης αυτονόητο
ότι οι ελεγχόμενες από την οικονομία δομές του εποικοδομήματος (εκπαίδευση, κράτος, ιδεολογία),
επηρεάζουν ή και καθορίζουν τις συμπεριφορές των υποκειμένων (μακροκοινωνιολογική προσέγγιση).
2. Οι θεωρίες αυτές αντιλαμβάνονται τον εκπαιδευτικό θεσμό ως πεδίο, το οποίο συμβάλλει
καθοριστικά στην αναπαραγωγή της εκάστοτε οικονομικής σφαίρας. Στις θεωρίες αυτές εξέχουσα
θέση κατέχουν οι εργασίες των Bowles και Gintis, εκείνη του L. Althusser καθώς και εκείνες των
Baudelot και Establet (Giroux, 1983:70-77)
3. Ο Jurgen Habermas αναγνωρίζει ότι το σύνολο της κοινωνικής πραγματικότητας συγκροτείται από
τρία είδη γνώσεων. Την τεχνική, την πρακτική και την χειραφετητική γνώση (Habermas, 1968)
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παρακινείται από ένα τεχνικό ενδιαφέρον, το οποίο παράγει ένα μεγάλο μέρος της αναγκαίας γνώσης για τη σύγχρονη βιομηχανία και τις διαδικασίες
παραγωγής (Carr & Kemmis, 1997: 181).
Ωστόσο, η ανάδειξη του ζητήματος της κοινωνικής κατασκευής της γνώσης, αποδεικνύει ότι η σχολική γνώση είναι ιστορικά και κοινωνικά θεμελιωμένη και εξαρτημένη από συμφέροντα. Η γνώση που μεταδίδεται στο
σχολείο δεν είναι ουδέτερη και αντικειμενική αλλά εξαρτάται από ένα πλέγμα σχέσεων εξουσίας (McLaren, 2007: 294). Ως εκ τούτου, ορισμένες μορφές γνώσης έχουν μεγαλύτερη ισχύ και νομιμοποίηση από άλλες. Έτσι, η
πρόκριση της τεχνικής γνώσης στο σχολείο, λειτουργεί ενισχύοντας την
κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία με τη σειρά της χρησιμεύει για να συγκαλύπτει άδικες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (στο ίδιο, 296).
Υποστηρίζουμε ότι το σχολείο πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του οράματος του Διαφωτισμού, για μία δικαιότερη και ανθρωπινότερη κοινωνία, για μία κοινωνία δίχως οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Δεν διατεινόμαστε ότι το σχολείο μπορεί από μόνο του να αλλάξει την κοινωνία, αλλά μπορούμε με τη θεωρία, την έρευνα
και κυρίως με την πράξη, να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτά θύλακες αντίστασης που παρέχουν παιδαγωγικά πρότυπα για νέες μορφές μάθησης και
κοινωνικών σχέσεων, μορφές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
άλλες σφαίρες, πιο εμπλεκόμενες στον αγώνα για μια ποιοτικά καλύτερη
ζωή για όλους (Giroux, 1983: 120).
Η προσπάθεια διαμόρφωσης μίας πρότασης κριτικής διδακτικής του
γνωστικού αντικειμένου της κοινωνιολογίας, φιλοδοξεί να συμβάλλει σε αυτή τη δημιουργία πεδίων αντίστασης στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, για να λειτουργήσει το μάθημα της κοινωνιολογίας προς
αυτό το σκοπό, πρέπει να αντιληφθούμε το ρόλο της, προσιδιάζοντας στην
κριτική κοινωνική επιστήμη, την οποία αντλούμε και πάλι από την ανάλυση του Jurgen Habermas για τη σχέση γνώσης και ενδιαφέροντος. Για τον
Habermas, οι κοινωνικές επιστήμες, αρά στην περίπτωση μας και η κοινωνιολογία έχει νόημα ύπαρξης, μονάχα εφόσον επιδιώκει τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των υποκειμένων του τρόπου με τον οποίο αλλοιώνονται
ή απωθούνται οι εγγενείς χειραφετητικές τους προθέσεις, ώστε να θελήσουν να τις υλοποιήσουν. Με αυτήν την έννοια, μία κριτική κοινωνική επιστήμη παρέχει το είδος εκείνο της αυτοπαθούς κατανόησης, που θα επιτρέψει στα άτομα να εξηγήσουν γιατί οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες λειτουργούν είναι λανθασμένες και να υποδείξουν τον τρόπο δράσης
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προκειμένου να εξαφανιστούν οι αιτίες αυτών (Carr & Kemmis, 1997: 183).
Η διαμόρφωση της διδακτικής μας πρότασης ακολουθεί τον απαγωγικό δρόμο, διαγράφοντας μία πορεία από τη γενική διδακτική στην ειδική διδακτική των κοινωνικών επιστημών. H αγωγή αναφέρεται στο σύνολο των
επιδράσεων και ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή της κατάλληλης βοήθειας στο άτομο, ώστε να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του
και να διαμορφώσει καλύτερα τον εαυτό του. Στο πλαίσιο του σχολείου, η
διεργασία της αγωγής εκτυλίσσεται κυρίως μέσω της διαδικασίας της διδασκαλίας. Το φαινόμενο της διδασκαλίας, το οποίο καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της αγωγής, το μελετά και το διερευνά στη γενική του μορφή και
δομή ο κλάδος των επιστημών της αγωγής που ονομάζεται Γενική Διδακτική. Τα ιδιαίτερα ζητήματα και προβλήματα που αναδύονται στη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου μελετά και διερευνά η Ειδική Διδακτική
(Γιαννούλης, 1980: 17-19).
Η διδακτική πρόταση θεμελιώνεται θεωρητικά αφενός στο παιδαγωγικό
ρεύμα της Κριτικής Παιδαγωγικής, αφετέρου στις σύγχρονες επιστημολογικές εξελίξεις. Η Κριτική Παιδαγωγική, εμφανίζεται στις Η.Π.Α, στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 και αποτελεί ένα εγχείρημα σύνθεσης πολλών παραδόσεων που άπτονται της κριτικής θεωρίας και αντιτίθεται στις υπάρχουσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές και έχει στόχο τη δημιουργία ριζοσπαστικής εκπαιδευτικής πράξης (Γρόλλιος & Κάσκαρης, 1997:108-109).
Μία γενική διδακτική, σύμφωνα με την Κριτική Παιδαγωγική επιδιώκει,
μέσω της διδασκαλίας, την άρση της καθημερινής συνείδησης των μαθητών, την ανάπτυξη κριτικής συνείδησης εκ μέρους τους και την ανάληψη
κοινωνικοπολιτικής δράσης από αυτούς. Ειδικότερα, κύριο μέλημα της εκπαιδευτικής πράξης, σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική, σκιαγραφείται
η ανάπτυξη μαθησιακών διαδικασιών, οι οποίες θα επιφέρουν αρχικά την
ατομική ενδυνάμωση των μαθητών και στη συνέχεια την κοινωνική ενδυνάμωση (Giroux, 1983: 101-106).
Οι κριτικοί παιδαγωγοί συμφωνούν με τις εκπαιδευτικές θεωρίες της αντίστασης, για την παρουσία αντίπαλων συμπεριφορών στην κυρίαρχη ιδεολογία στο πλαίσιο του σχολείου. Ωστόσο, προβαίνουν σε ένα κριτικό επαναπροσδιορισμό της έννοιας της αντίστασης. Αναγνωρίζουν ότι εγγενής σε
μία κριτική αντίληψη της έννοιας της αντίστασης είναι μια εκφρασμένη ελπίδα για ριζικό μετασχηματισμό, ένα στοιχείο υπέρβασης, που φαίνεται να
είναι απών στις ονομαζόμενες αυτές θεωρίες. Η αντίσταση πρέπει να τοποθετηθεί σε μία οπτική που θέτει την έννοια της χειραφέτησης ως το καθοδηγητικό της ενδιαφέρον (στο ίδιο, 114).
108

Πασχαλία Δεσποτίδου
Κριτική διδακτική των κοινωνικών επιστημών

Ουσιαστικά, η κριτική παιδαγωγική στοιχειοθετεί με ακρίβεια τους στόχους, τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και το απαιτούμενο περιεχόμενο κάθε διδασκαλίας, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση. Καταρχάς, οποιαδήποτε απελευθερωτική διδασκαλία πρέπει να προέρχεται από μία αντιθετικιστική θεωρητική αφετηρία, η οποία
εμπνέεται από την ανάλυση του Jurgen Habermas για τη σύνδεση κάθε
μορφής γνώσης με ένα ενδιαφέρον που την παρακινεί (Habermas, 1968).
Ως εκ τούτου, οι εκδηλωμένες αντίπαλες συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών, πρέπει να θεωρούνται ως παρακινούμενες από ένα χειραφετητικό
ενδιαφέρον, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε αυτές (στο ίδιο, 117). Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, κάθε διδασκαλία πρέπει να τοποθετεί στο κέντρο της
την χειραφετητική γνώση, η οποία στοχεύει στην αναζήτηση των απελευθερωτικών εκείνων ενδιαφερόντων, τα οποία κρύβονται πίσω από μία αντίπαλη συμπεριφορά στο εσωτερικό του σχολείου και να τα καταστήσει ορατά στους μαθητές (στο ίδιο, 118-119). Η χειραφετητική γνώση, αποτελεί για
τους κριτικούς παιδαγωγούς, εκείνη την μορφή γνώσης, η οποία δημιουργεί
τα θεμέλια της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και
της ενδυνάμωσης. Ωστόσο, παρά την έντονη αντιθετικιστική διάθεση των
κριτικών παιδαγωγών, δεν παραγνωρίζουν τη δυνατότητα συμπόρευσης
της χειραφετητικής γνώσης με την επιστημονική, καθώς πιστεύουν ότι αυτή συμβάλλει καθοριστικά στον απεγκλωβισμό του ανθρώπινου νου, από
τον κόσμο των δοξασιών και των διαστρεβλώσεων της καθημερινής γνώσης (Kincheloe & McLaren & Steinberg, 1997: x).
Από την άλλη πλευρά, ισάξιο ρόλο στη διαμόρφωση μίας γενικής διδακτικής, η οποία αποτελεί θεωρητικό υπόβαθρο για μία ειδική διδακτική των
κοινωνικών επιστημών με κριτικό προσανατολισμό, διαδραματίζουν οι σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της επιστημολογίας. Θεωρούμε αναγκαία την
επιστημολογική θεώρηση των ζητημάτων της διδακτικής, καθώς το αντικείμενο και των δύο κλάδων σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει. Ουσιαστικά, τόσο η επιστημολογία, όσο και η διδακτική τοποθετούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους την ενασχόληση τους με τη γνώση, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την άγνοια στη γνώση
(Κουζέλης, 2005: 19-20). Ωστόσο, η αναγκαιότητα να αξιοποιήσουμε στην
διδακτική μας πρόταση, τα πορίσματα της επιστημολογίας, προκύπτει από
τη διαπιστωμένη απουσία αλληλεπίδρασης τους (Κουζέλης, 1991: 14-15).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημολογική θεώρηση της διδακτικής,
μας παρέχει τα εφόδια για να εντοπίσουμε τον απαιτούμενο χαρακτήρα της
διεργασίας της διδασκαλίας. Μας δίνει, δηλαδή, συγκεκριμένες απαντήσεις
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στα ερωτήματα της διδακτικής. Αν ανατρέξει κάνεις σε ένα «κλασικό» σύγγραμμα περί διδακτικής, θα διαπιστώσει ότι τα κεντρικά ερωτήματα της διδακτικής επιστήμης, τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε, συνοψίζονται
στα εξής: α) Ποιοι είναι οι στόχοι μίας διδακτικής διαδικασίας, β) Ποιες μαθησιακές διεργασίες θα πρέπει να τεθούν σε κίνηση και με ποιο τρόπο, γ)
Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της διδασκαλίας, δ) Με ποιο τρόπο θα πρέπει να οργανωθεί η ύλη και ε) Πώς θα αξιολογηθεί η συνολική διαδικασία (Klafki, 1985: 40-41).
Ως εκ τούτου, μία γενική διδακτική, η οποία ακολουθεί τις σύγχρονες
επιστημολογικές εξελίξεις, δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα
της διδακτικής. Κατά συνέπεια, ο διδακτικός στόχος αναφέρεται στην εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες, τα εργαλεία, το πλαίσιο και τον τρόπο
σκέψης και εργασίας της εκάστοτε επιστήμης. Η διδακτική διαδικασία διαμορφώνεται ως η κριτική επεξεργασία της πρότερης γνώσης των μαθητών και η ανακατασκευή της με νέες έννοιες μέσα στο επιστημονικό πλαίσιο σημασιών. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας περιλαμβάνει το κεντρικό
εννοιακό πλαίσιο και τον τρόπο σκέψης και εργασίας, καθώς και την ιστορία κάθε επιστήμης. Η οργάνωση της ύλης εξαρτάται από την οικοδόμηση
των επιστημονικών εννοιών και το επίπεδο ανάπτυξης των μαθητών. Και
τέλος, η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας έγκειται στην άσκηση στη
χρήση των θεωρητικών εργαλείων της κάθε επιστήμης εκ μέρους των μαθητών (Κουζέλης, 2005: 32-83).
Εν κατακλείδι, διαμορφώνουμε μία ειδική διδακτική των κοινωνικών επιστημών με κριτικό προσανατολισμό. Σε αυτήν, αντλούμε τόσο από τη γενική διδακτική της κριτικής παιδαγωγικής, όσο και από τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημολογίας στη διδακτική επιστήμη. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημολογίας στη συγκρότηση
μίας ειδικής διδακτικής των κοινωνικών επιστημών έχει διττό χαρακτήρα.
Υποστηρίζουμε ότι μία επιστημολογική θεώρηση της διδακτικής των κοινωνικών επιστημών αντλεί τόσο από τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημολογίας στη συγκρότηση μίας γενικής διδακτικής, όσο και από την επιρροή που ασκούν οι σύγχρονες επιστημολογικές εξελίξεις στη συγκρότηση των ίδιων των κοινωνικών επιστημών. Ειδικότερα, σε αυτό το σημείο,
μία ειδική διδακτική των κοινωνικών επιστημών με κριτικό προσανατολισμό, αξιοποιεί την θεωρούμενη «πολυπαραδειγματική» τους συγκρότηση,
η οποία απορρέει από την αξιοποίηση των επιστημολογικών θέσεων του
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Thomas Kuhn, σχετικά με τη φύση των κοινωνικών επιστημών4 (Κουζέλης,
2005: 85-112).
Έτσι, η διεπιστημονική-συνδυαστική απόπειρα διαμόρφωσης μίας ειδικής διδακτικής των κοινωνικών επιστημών, μας προσφέρει τα εφόδια για να
ορίσουμε αφενός τον κεντρικό μαθησιακό σκοπό μίας κριτικής διδακτικής
των κοινωνικών επιστημών, αφετέρου μας δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις
στα ερωτήματα της διδακτικής τους. Ο κεντρικός σκοπός της διδακτικής
των κοινωνικών επιστημών αφορά την ανάπτυξη κριτικής συνείδησης εκ
μέρους των μαθητών σχετικά με την κοινωνική πραγματικότητα, η οποία
θα επιφέρει την δραστηριοποίηση τους προς την ανάπτυξη κοινωνικοπολιτικής δράσης, συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή της κοινωνίας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτήματα μίας ειδικής διδακτικής των κοινωνικών επιστημών με κριτικό προσανατολισμό διαμορφώνονται ανάλογα. Ο διδακτικός στόχος των κοινωνικών επιστημών διαμορφώνεται ως η
εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο σκέψης και εργασίας των διαφορετικών μεταξύ τους «παραδειγμάτων», δηλαδή σχολών σκέψης. Η διδακτική διαδικασία συνίσταται στη συστηματική συνθετική έκθεση του εννοιακού πλαισίου του κάθε «παραδείγματος», ώστε να γίνεται σαφής ο τρόπος
με τον οποίο το κάθε παράδειγμα, ανακατασκευάζει την καθημερινή κοινή
γνώση για τα φαινόμενα που μελετά (Κουζέλης, 2005:191). Το περιεχόμενο
που θα στελεχώσει μία κριτική διδασκαλία, άπτεται των κοινωνικών παραδειγμάτων που προέρχονται από την παράδοση της κριτικής θεωρίας, έτσι
ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος της ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης,
έτσι όπως αυτή νοηματοδοτείται παραπάνω. Η οργάνωση της ύλης, ακολουθεί τις ανάγκες των επιλεγμένων προς διδαχή παραδειγμάτων και η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας διαμορφώνεται ως ο έλεγχος του χειρισμού
εκ μέρους των μαθητών των εργαλείων κριτικής της κοινωνικής πραγματικότητας (Κουζέλης, 2005: 103), ώστε να τους δημιουργεί την ανάγκη ανάληψης κοινωνικοπολιτικής δράσης.
Τελικά, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουμε μία εποικοδομητική σύνθεση
όλων των παραπάνω, παρουσιάζουμε μία διδακτική πρόταση της κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου, με άμεσο σκοπό, η υλοποίηση της μέσα στην τάξη, να καταστήσει στους μαθητές ορατούς τους συσχετισμούς εξουσίας,
οι οποίοι αποτελούν γενεσιουργές αιτίες των κοινωνικών αδικιών, αλλά το
4. Αναφερόμαστε στη θέση ότι οι κοινωνικές επιστήμες βρίσκονται με τους όρους του Kuhn, σε
μόνιμη κρίση (Kuhn, 1981: 159). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές επιστήμες, εξαιτίας της
ιδιαιτερότητας του γνωστικού τους αντικειμένου τους, δηλαδή της κοινωνίας, διαφοροποιούνται στο
εσωτερικό τους σε εναλλακτικές μεταξύ τους θεωρίες και σε αντίπαλα ρεύματα (Κουζέλης, 2005: 95-96)
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σπουδαιότερο να τους δημιουργήσει την ανάγκη να δράσουν για να τους
αλλάξουν. Ως εκ τούτου, επιλέγουμε να αξιοποιήσουμε διδακτικά τον τρόπο σκέψης και εργασίας του Karl Marx, του Luis Althusser και του Michel
Foucault, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που διερευνούν το φαινόμενο της εξουσίας.
Προβαίνουμε στην επιλογή αυτών των «παραδειγμάτων» επειδή θεωρούμε ότι καλύπτουν τις ανάγκες μίας κριτικής διδακτικής πρότασης του
μαθήματος της Κοινωνιολογίας, η οποία είναι θεμελιωμένη στις προαναφερθείσες θεωρητικές βάσεις. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα «παραδείγματα» ικανοποιούν τρεις μείζονος σημασίας προϋποθέσεις. Καταρχάς, και τα
τρία «παραδείγματα» άπτονται της παράδοσης της κριτικής θεωρίας, δηλαδή αποποιούνται την αξιολογική ουδετερότητα της κοινωνικής επιστήμης και στέκονται κριτικά προς την υπάρχουσα κοινωνική πραγματικότητα, διατυπώνοντας δεοντολογικές προτάσεις για την άρση της κοινωνικής
αδικίας. Δεύτερον, παρόλο που ανήκουν στην παράδοση της κριτικής θεωρίας, είναι εναλλακτικά μεταξύ τους καθώς προσφέρουν μία διαφορετική θέαση του φαινομένου της εξουσίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη κριτικής σκέψης εκ μέρους των μαθητών, επειδή τους δίνεται και η δυνατότητα
αναγνώρισης των διαφορετικών τρόπων θέασης και ερμηνείας της πραγματικότητας (Κουζέλης, 2005: 101). Τέλος, θεωρούμε ότι μία «πολυπαραδειγματική» διδακτική πρόταση της κοινωνιολογίας, εστιασμένη στο φαινόμενο της εξουσίας, παρέχει στους μαθητές τα εφόδια προς αναστοχασμό
και ανάληψη δράσης προς αμφισβήτηση και έτσι άρση των υπαρχουσών
συσχετισμών εξουσίας, οι οποίοι αναπαράγουν τις κοινωνικές διακρίσεις.
Η διδακτική μας πρόταση παρουσιάζεται μεθοδολογικά, δίνοντας απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήματα της διδακτικής, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Διδακτικός στόχος: Εξοικείωση και γνωριμία των μαθητών με τον τρόπο σκέψης και εργασίας του Marx, του Althusser και του Foucault και ιδιαίτερα με τον τρόπο προσέγγισης του φαινομένου της εξουσίας στο εσωτερικό της προβληματικής τους.
Διδακτική διαδικασία: Εκκίνηση με την παρουσίαση στους μαθητές
κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται από συσχετισμούς εξουσίας, με στόχο την ανάδειξη του φαινομένου αυτού, ως πρόβλημα και σταδιακή ανασυγκρότηση της συγκεκριμένης κοινωνικής περίστασης μέσα
από έννοιες των επιλεγμένων «παραδειγμάτων» και «έκθεση» του εννοιακού πλαισίου τους. Τέλος, διαρκής έλεγχος των νοηματοδοτήσεων των μαθητών (Κουζέλης, 2005: 114).
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Περιεχόμενο: Μία σκηνή από κινηματογραφική ταινία ή ένα απόσπασμα
από ένα λογοτεχνικό κείμενο, τα οποία αναπαριστούν μία κοινωνική περίσταση, που διέπεται από εξουσιαστικές σχέσεις. Επίσης, οι κεντρικές έννοιες και ο τρόπος σκέψης και εργασίας των εξεταζόμενων «παραδειγμάτων».
Οργάνωση της ύλης: Εφτά διδακτικές ώρες. Μία αρχικά για την παρουσίαση της συγκεκριμένης κοινωνικής περίστασης και τη διαπραγμάτευση
μέσα στην τάξη με σκοπό την αναγνώριση του προβλήματος που ενυπάρχει σ’ αυτήν, δύο στη συνέχεια για την ανάπτυξη και επεξήγηση των απαιτούμενων εννοιών του κάθε «παραδείγματος». Δύο ώρες για την ανάδειξη
της ενιαίας κριτικής θέασης των επιλεγμένων παραδειγμάτων, αλλά και των
διαφορών στην εννοιολόγηση του φαινομένου της εξουσίας μεταξύ τους
και τέλος δύο ώρες για τον έλεγχο και την ανατροφοδότηση της διδακτικής πορείας βάσει της αξιολόγησης (Κουζέλης, 2005: 114).
Αξιολόγηση: Άσκηση στο χειρισμό των εννοιών του κάθε παραδείγματος (στο ίδιο, 114) και έλεγχος στην ικανότητα αξιοποίησης της θέασης
των επιλεγμένων παραδειγμάτων σε ανάλογες με την αρχικά επιλεγμένη
κοινωνική περίσταση.
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ABSTRACT
The essay refers to a proposal of the critical teaching of the social sciences
in the school, with the intention to underlie the necessity to change totally
the orientation of education. The proposal is formulated theoretically by the
Critical Pedagogy and the new epistemological approaches, at the same
time. We utilize these theoretical frameworks to create a general didactic,
which configures a specific didactic of social sciences. In this context, we
work in our critical didactic proposal of the sociology in high school, which
is developed as a didactic «exhibition» of three different critical schools of
thought (Marx, Althusser and Foucault), with especially reference in the
way to inquire into the social phenomenon of the «Power».
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H επίδραση της δομής των εξισώσεων στην
ικανότητα επίλυσής τους από μαθητές
ΣT΄ Δημοτικού
Ελένη Δημητριάδου
Μαρία Αναγνωστοπούλου
1. Εισαγωγή
Οι εξισώσεις είναι μια ενότητα των μαθηματικών, που ουσιαστικά σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αριθμητική στην άλγεβρα. Ωστόσο, η επιτυχία της μετάβασης αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός πολύ καλού
αριθμητικού υπόβαθρου που εντοπίζεται κυρίως στις τέσσερις βασικές
πράξεις (δομή και σημασία, αντιστροφή, ρόλος αριθμών και συμβόλων).
Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι απαιτήσεις των σύγχρονων αναλυτικών
προγραμμάτων ως προς το χρόνο εισαγωγής των εξισώσεων και το βαθμό τυποποίησής τους αυξάνονται διαρκώς, δημιουργεί την ανάγκη διερεύνησης της κατάστασης σε ότι αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης
της συγκεκριμένης ενότητας εκ μέρους των μαθητών, στα πρώτα στάδια
της διδασκαλίας της.
Η έρευνα στον τομέα διδασκαλίας και μάθησης πρωτοβάθμιων εξισώσεων επικεντρώνεται στα λάθη, στις τεχνικές επίλυσης και στις γνωστικές
διαδικασίες που εμπλέκονται κατά την επίλυσή τους. Ορισμένα λάθη συνδέονται με την έλλειψη κατανόησης βασικών αλγεβρικών εννοιών (μεταβλητή, ισότητα), των πράξεων και των ιδιοτήτων τους. Δυσκολίες και λάθη
αποδίδονται και στη διδασκαλία, η οποία συνήθως περιορίζεται στην παρουσίαση τεχνικών και στη μηχανική μάθηση.
Για να καλυφθεί το γνωστικό άλμα μεταξύ αριθμητικής και αλγεβρικής
σκέψης, απαιτούνται εννοιολογικές αλλαγές για έννοιες και πράξεις, και για
το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία μια προεργασία σε ένα προ-αλγεβρικό
στάδιο, πριν την εισαγωγή των αλγεβρικών εξισώσεων. Αυτή η προεργασία
θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις διαφορετικές
μορφές, σημασίες και χρήσεις της μεταβλητής και της ισότητας. Στο προ-αλγεβρικό στάδιο αντιμετωπίζονται αριθμητικές εξισώσεις με τον άγνωστο
στο ένα μέλος της εξίσωσης και οι οποίες λύνονται με καθαρά αριθμητικές διαδικασίες (δοκιμές, αντίστροφες πράξεις) (Herscovics & Kieran 1980,
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Booth 1988, Δημητριάδου 2009(α&β), Filloy & Sutherland 1996, BoultonLewis et al. 2000, Vaiyanutjamai & Clements 2006).
2. Μια σύντομη μελέτη της διδασκαλίας πρωτοβάθμιων
εξισώσεων στην Ελλάδα
Στα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων χωρών, η εισαγωγή των εξισώσεων στις πρώτες τάξεις αντιμετωπίζεται από αρκετά διαφοροποιημένες οπτικές: άλλοτε οι μαθητές σκέφτονται τις εξισώσεις ως σχέσεις μεταξύ ποσοτήτων και άλλοτε στη βάση της εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων και των
αντιστρόφων τους (Kieran, 2004).
Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Δημοτικού-Γυμνασίου. Μέχρι την έκδοση των βιβλίων που κυκλοφόρησαν το
σχολικό έτος 2006-2007, με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2002), η επίλυση των εξισώσεων δεν αποτελούσε αντικείμενο
συστηματικής μελέτης, αλλά παρέμενε σε διαισθητικό μάλλον επίπεδο, τόσο στην ΣΤ΄ Δημοτικού όσο και στην Α΄ Γυμνασίου, βασισμένη σε άτυπες
διαδικασίες. Αντίθετα, στα σύγχρονα σχολικά βιβλία η παρουσίαση των εξισώσεων συστηματοποιείται από την ΣΤ΄ Δημοτικού, με εισαγωγή μνημονικών κανόνων που βασίζονται:
α. στις αντίστροφες πράξεις: «Όταν ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, για να λύσουμε την εξίσωση διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα» (Κασώτη κ.ά. 2007: 68).
β. στις ιδιότητες της ισότητας (ό.π.: 71):

«Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν διαιρέσω και τα δύο μέρη με τον
ίδιο αριθμό» (ό.π.: 68).
Ενώ η τελευταία μέθοδος ουσιαστικά σηματοδοτεί το πέρασμα στην
αλγεβρική επίλυση, αντίθετα η επίλυση των εξισώσεων στην Α΄ Γυμνασίου
παραμένει άτυπη (αντίστροφες πράξεις). Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες καθηγητών Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου, ορισμένοι μαθητές χρησιμοποιούν ήδη από το Δημοτικό το σύμβολο της συνεπαγωγής ή μνημονι116
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κούς κανόνες όπως «χωρίζω γνωστούς από αγνώστους», «πηγαίνει στο άλλο
μέλος», «αλλάζει πρόσημο». Πρόκειται για μια μάλλον πρώιμη εισαγωγή αλγεβρικών μεθόδων, της οποίας τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερευνηθούν.
Σύμφωνα τέλος με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού/ Γυμνασίου, που εφαρμόστηκαν πιλοτικά το 2011-12, στην ΣΤ΄ Δημοτικού εφαρμόζονται άτυπες μέθοδοι (δοκιμής-λάθους-βελτίωσης και αντίστροφων πράξεων) ενώ οι αλγεβρικές μέθοδοι κατεβαίνουν στην Α΄ Γυμνασίου.
Μέσα από αυτές τις διαφορετικές οπτικές στα αναλυτικά προγράμματα,
διαφαίνεται μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για τυποποίηση των εξισώσεων
και μια μετάθεση χρήσης των αλγεβρικών μεθόδων σε κατώτερες τάξεις.
Το ερώτημα που αναδύεται τώρα είναι κατά πόσο αυτές οι τάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών, τόσο στην επιλογή μεθόδων επίλυσης όσο και στις επιδόσεις τους.
3. Η έρευνα
Η παρούσα μελέτη έγινε με σκοπό να καταγράψει τη συμπεριφορά των μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού κατά την επίλυση απλών εξισώσεων πρώτου βαθμού. Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν, τα λάθη και οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν κατά την επίλυση
εξισώσεων, ενώ γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας τους σε σχέση με τη διδακτέα ύλη και την μακρόχρονη εμπειρία των μαθητών στην αριθμητική.
Η έρευνα έγινε κατά το σχολικό έτος 2009-10 και πήραν μέρος 415 μαθητές ΣΤ΄ τάξης, δέκα Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η προέλευση του δείγματος θεωρείται αντιπροσωπευτική ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών, επαγγελματικών και μορφωτικών στρωμάτων.
Στους μαθητές ζητήθηκε να λύσουν, στη διάρκεια μιας διδακτικής ώρας,
οκτώ πρωτοβάθμιες εξισώσεις, στις οποίες σημειώνονται οι τέσσερις πράξεις. Σε κάθε πράξη αντιστοιχούν δύο μορφές εξισώσεων με διαφορετικές
θέσεις για τον άγνωστο:
Εξισώσεις:
πρόσθεσης

α) x+2 = 5

β) 17+x = 20

αφαίρεσης

γ) 15-x = 13

δ) x -10 = 4

πολλαπλασιασμού

ε) 100 . x = 2300

στ) x . 7 = 105

διαίρεσης

ζ) x:3 = 4

η) 60:x = 15

117

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

4. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι κυρίως ποιοτική. Όπου χρειάστηκε
σύγκριση επιδόσεων χρησιμοποιήθηκε το τεστ x2.
4.1. Επιλογή μεθόδων επίλυσης
Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι μαθητές ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγορίες:
1) Αριθμητικές μέθοδοι: Πρόκειται για αμιγώς αριθμητικές τεχνικές, οι
οποίες βασίζονται:
• στην εκτέλεση της αντίστροφης πράξης
π.χ. διαίρεση για την εξίσωση 100 . x = 2300
 2300 : 100 άρα x = 23
• στην άμεση αντικατάσταση του αγνώστου με αριθμό και επαλήθευση
 x = 23 γιατί 100 . 23 = 2300
• σε συνδυασμό των παραπάνω: εκτέλεση της αντίστροφης πράξης και
κατόπιν επαλήθευση
 x = 2300 : 100 γιατί 100 : 23 = 2300 x=23.
2) Τυποποιημένες μέθοδοι: Περιλαμβάνουν διαδικασίες αρκετά τυπικές, σε ένα μάλλον αλγεβρικό πλαίσιο, και διακρίνονται σε:
α) Άμεση επίλυση ως προς τον άγνωστο
 x = 3 . 4 = 12
x=12
(εξίσωση x:3=4)
β) Μετασχηματισμό της αρχικής εξίσωσης σε περισσότερο προσιτή μορφή
 15-x=13 (αρχική) x+13=15 x=2
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα ποσοστά μαθητών που
επιλέγουν τις προηγούμενες μεθόδους επίλυσης, για κάθε μια από τις τέσσερις πράξεις.
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Όπως παρατηρούμε στους
τρεις πίνακες, η συμπεριφορά των μαθητών κατά την
επιλογή μεθόδων:
α) έχει πολλές ομοιότητες στις εξισώσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, ενώ
β) ταυτίζεται στις εξισώσεις πολλαπλασιασμού και
διαίρεσης.

Α: αριθμητικές μέθοδοι, x= : επίλυση ως προς x, M: μετασχηματισμός
της εξίσωσης
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη μεγάλη εξοικείωση των μαθητών κατά
τα προηγούμενα χρόνια στην αριθμητική, μόνο ένα μικρό σχετικά ποσοστό
(περίπου 7–12%) επιλέγει να χρησιμοποιήσει αμιγώς αριθμητικές τεχνικές.
Αντίθετα, η πλειοψηφία (πάνω από 87%) επιλέγει περισσότερο τυποποιημένες τεχνικές. Από την άποψη αυτή θα λέγαμε ότι η διδασκαλία, στο μέτρο που στηρίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο, έχει πετύχει τους στόχους της.
Τέλος, μικρός αριθμός μαθητών (έως 1%) αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν
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δηλαδή δικές τους μεθόδους, οι οποίες στηρίζονται στο μετασχηματισμό
της εξίσωσης σε μια περισσότερο οικεία και επεξεργάσιμη μορφή, ακολουθώντας ωστόσο και αυτοί ένα εξίσου φορμαλιστικό πλαίσιο επίλυσης. Μάλιστα, η τυποποίηση για ορισμένους μαθητές (6-8%) φτάνει σε ακρότητες
ως προς τη χρήση αλγεβρικών συμβόλων (συνεπαγωγή “⇒” ή βέλος “→” ):
 x = 2300 : 100 ⇒ x=23
 x -10 = 4 → x = 10+4 → x = 14
Ένα ερώτημα που τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό η μορφή της εξίσωσης,
δηλαδή η θέση του άγνωστου σε κάθε πράξη, επηρεάζει την επιλογή μεθόδων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως όταν ο x έχει τη 2η θέση στην πρόσθεση-αφαίρεση-διαίρεση και την 1η στον πολλαπλασιασμό,
παρατηρείται μια μετακίνηση ενός μικρού ποσοστού μαθητών της τάξης
του 1-5%, από το τυποποιημένο πλαίσιο της απευθείας επίλυσης ως προς
x, προς αμιγώς αριθμητικές μεθόδους. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, οι
μαθητές επιλέγουν να εργαστούν σε ένα πιο «ασφαλές» αριθμητικό πλαίσιο με το οποίο είναι περισσότερο εξοικειωμένοι. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
4.2. Επιδόσεις των μαθητών
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15-x=13

x-10=4

100.x=2300

x . 7=105

x:3=4

60:x=15

δομές (:)

17+x=20

δομές (x)

x+2=5

δομές (-)

Εντελώς
Λάθος

δομές (+)

0,5

1,2

12,5

15

1,8

1,5

1,8

21

Σχεδόν
σωστά

Απαντήσεις

Τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας που παρατηρήθηκαν (έως 98%), ήταν αναμενόμενα λόγω της απλότητας των εξισώσεων. Η επιτυχία μειώνεται ελαφρά
στις εξισώσεις αφαίρεσης (87,5% & 84%), ενώ εμφανίζεται αισθητά μειωμένη (79%) στην εξίσωση διαίρεσης όπου ο άγνωστος είναι διαιρέτης (60:x=1).
Κατάταξη απαντήσεων (%) ως προς την ορθότητά τους

1,7

2,9

-

-

1,5

6,4

-

-

Σωστά
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97,8

95,8

87,5

85

96,7

92,1

98,2

79

Προηγουμένως (§4.1) αναφέρθηκε ότι η συμπεριφορά των μαθητών
επηρεάζεται ελαφρά από τη θέση του x. Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και για τις επιδόσεις των μαθητών. Πράγματι, όταν ο x κατέχει τη 2η θέση στην πρόσθεση-αφαίρεση-διαίρεση και την 1η στον πολλαπλασιασμό, παρατηρείται μικρή αύξηση των
λανθασμένων απαντήσεων: 0,7% σε εξισώσεις πρόσθεσης, 2,5% αφαίρεσης και 0,3% πολλαπλασιασμού. Αντίθετα, στην εξίσωση διαίρεσης όπου
ο x είναι διαιρέτης, το ποσοστό των μαθητών που κάνουν λάθη αυξάνεται
κατά 19,2%, και η αύξηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική.
4.3. Είδη λαθών κατά την επίλυση των εξισώσεων
Διαπιστώνονται δύο βασικές κατηγορίες λαθών:
1) Εντελώς λάθη: Γενικά τα λάθη αυτά (βλ. πίνακα §4.2) κυμαίνονται σε
χαμηλά ποσοστά (0,5-1,8%). Αυξάνονται ωστόσο σημαντικά στις εξισώσεις αφαίρεσης (12,5-15%) και διαίρεσης όπου ο άγνωστος είναι διαιρέτης
(21%). Πρόκειται για λάθη ουσίας, που δεν αφορούν απλά στη χρήση συμβόλων, και φανερώνουν έλλειψη κατανόησης των πράξεων και των ιδιοτήτων τους και διακρίνονται σε:
α. Λάθη που φανερώνουν σύγχυση μεταξύ πρόσθεσης/αφαίρεσης και
πολλαπλασιασμού /διαίρεσης:
• Αντί πρόσθεσης κάνουν πολλαπλασιασμό
 x = 4 . 10 x = 40 (εξίσωση x-10=4).
• Αντί διαίρεσης κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση
 x = 15+60 x = 75 (60:x = 15)
 x = 60-15 = 45.
β. Λάθη που φανερώνουν ελλιπή κατανόηση της αντιστροφής των πράξεων. Παρατηρούνται κυρίως σε τυπικό πλαίσιο επίλυσης.
• Αντί πρόσθεσης κάνουν αφαίρεση
 x = 10 - 4 x = 6 (x-10=4)
• Αντί αφαίρεσης κάνουν πρόσθεση
 x = 2+5 x = 7
(x+2=5)
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 x+4=10 x = 6 (λανθασμένος μετασχηματισμός της x-10=4)
• Αντί πολλαπλασιασμού κάνουν διαίρεση
 4:3 άρα x = 1,333 (x:3=4)
• Αντί διαίρεσης κάνουν πολλαπλασιασμό
 x = 105 . 7 x=735 (x . 7=105)
γ. Λάθη που οφείλονται στην αντίληψη ότι η αφαίρεση είναι αντιμεταθετική.
 x – 15 = 13 (μετασχηματίζοντας την 15-x=13, θεωρούν ότι 15-x =
x -15).
2) Σχεδόν σωστά:
α. Λάθη αριθμητικών πράξεων (3,3%), τα οποία παρατηρήθηκαν κυρίως στην εξίσωση x . 7 = 105.
 x = 105 : 7 x =17
β. Λάθη που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα και οφείλονται κυρίως στη
σειρά αναγραφής των αριθμών κατά την αφαίρεση και διαίρεση.
Όπως φαίνεται στον πίνακα της §4.2 («σχεδόν σωστά»), τα λάθη αυτά παρατηρήθηκαν μόνο σε δομές πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, των οποίων αντίστροφες είναι οι πράξεις της αφαίρεσης και διαίρεσης. Κυμαίνονται
σε χαμηλά σχετικά ποσοστά (1,7-3,1%). Δείχνουν ότι οι μαθητές, διαισθητικά μεν σκέφτονται σωστά για τις πράξεις και τη δομή τους, ωστόσο αυτή η κατανόηση δεν έχει συνδεθεί και με το συμβολισμό των αντίστοιχων
πράξεων και συγκεκριμένα δεν έχουν συνδέσει το ρόλο κάθε αριθμού στη
συμβολική γραφή της πράξης. Για παράδειγμα, αν και η σειρά των αριθμών
δείχνει ότι η αφαίρεση και η διαίρεση θεωρούνται πράξεις αντιμεταθετικές,
ωστόσο η πράξη γίνεται με τη σωστή σειρά:
 x=2-5 x=3
 x = 7:105 x = 15
γ. Λάθη ως προς τη χρήση του συμβόλου της ισότητας “=”.
Είναι ενδεικτικά λάθη της παρανόησης: η ισότητα σημαίνει «βρες ένα
αποτέλεσμα» (Λεμονίδης 1996). Έτσι το σύμβολο “=” χρησιμοποιείται μετη
σημασία ότι «o άγνωστος x γίνεται»:
 x = 17+3 = 20
(εξίσωση 17+x=20)
Τα λάθη αυτά παρατηρήθηκαν σε μεμονωμένα άτομα (1%), σε όλες τις
εξισώσεις πλην του πολλαπλασιασμού.
5. Συμπεράσματα- Συζήτηση
Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί και να καταγραφεί η συμπε122
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ριφορά των μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού, κατά την επίλυση πρωτοβάθμιων εξισώσεων. Μια πρώτη διαπίστωση, που ωστόσο ήταν αναμενόμενη λόγω της απλότητας των εξισώσεων, είναι ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι αρκετά μεγάλα. Από
το άλλο μέρος αναδείχθηκαν τρεις τεχνικές επίλυσης, οι οποίες κινούνται μεταξύ αριθμητικής και άλγεβρας.
Η πλειοψηφία των μαθητών επέλεξε να εφαρμόσει περισσότερο τυποποιημένες διαδικασίες, γεγονός που αποδίδεται στον τρόπο παρουσίασης των εξισώσεων στα σύγχρονα Α.Π. και κατά συνέπεια στη διδασκαλία, ο οποίος όμως
οδηγεί τους μαθητές πολύ γρήγορα στην απομνημόνευση τεχνικών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το 8% περίπου των μαθητών χρησιμοποίησαν αλγεβρικά σύμβολα εκτός διδακτέας ύλης. Αυτή η πρώιμη αλγεβροποίηση, ενέχει τον κίνδυνο χρήσης κανόνων χωρίς νόημα για το μαθητή. Για παράδειγμα, η παρακάτω λύση της εξίσωσης 60:x=15 με βάση τον κανόνα «όταν έχω διαίρεση κάνω
πολλαπλασιασμό»:
 x = 15 . 60 x = 900,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη λύση “60 : 4 =15”, ενός μαθητή που δεν έχασε
ακόμη την ικανότητά του να σκέφτεται με αριθμητικές ποσότητες. Μια τέτοια
αριθμητική αντιμετώπιση των εξισώσεων, με βάση τη δομή των πράξεων, τις
ιδιότητες και την αντιστροφή τους, ενταγμένη σε ένα προ-αλγεβρικό στάδιο
διδασκαλίας, μπορεί να δώσει νόημα σε κανόνες και τεχνικές και βοηθά τη μετάβαση στην αλγεβρική σκέψη.
Τα λάθη εξάλλου που διαπιστώθηκαν, φανερώνουν κυρίως δυσκολίες κατανόησης της δομής των τεσσάρων πράξεων και ιδιαίτερα των ιδιοτήτων τους
(αντιμεταθετικότητα) και του μηχανισμού αντιστροφής τους.
Η ιδιαίτερη θέση που κατέχει ο άγνωστος στην εξίσωση φαίνεται να παίζει
κάποιο ρόλο στην επίδοση και στην επιλογή μεθόδων. Οι μορφές εξισώσεων
που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα είναι όταν ο x έχει τη 2η θέση
στην πρόσθεση-αφαίρεση-διαίρεση και την 1η θέση στον πολλαπλασιασμό.
Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένοι μαθητές επιλέγουν να εργαστούν με αριθμητικές μεθόδους, οι οποίες δίνουν ίσως νόημα στην εξίσωση, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μειωμένη επίδοση. Τα περισσότερα λάθη παρατηρήθηκαν
στις εξισώσεις αφαίρεσης και κυρίως διαίρεσης όπου ο άγνωστος είναι διαιρέτης. Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις ότι οι συγκεκριμένες μορφές εξισώσεων δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισμού, πράγμα που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη στη διδασκαλία, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων σε εξισώσεις με περισσότερο σύνθετες δομές.
Αυτά τα αποτελέσματα κάνουν φανερή την αναγκαιότητα για τη δημιουργία
ενός πολύ καλού αριθμητικού υπόβαθρου που αφορά κυρίως στη δομή και ση123
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μασία, αντιστροφή και συμβολισμό των τεσσάρων πράξεων, ως προϋπόθεση
για την καλύτερη αντιμετώπιση των εξισώσεων. Για παράδειγμα, η επαλήθευση να συνδέεται νοητικά περισσότερο με την αρχική εξίσωση και να μην αντιμετωπίζεται ως μηχανική διαδικασία. Επίσης, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
κατανόηση των ιδιοτήτων των πράξεων, όπως η ισχύς της αντιμεταθετικότητας
για ορισμένες και η μη ισχύς της για άλλες. Τέλος, να αποκτήσει νόημα η συμβολική γραφή των πράξεων (σειρά γραμμάτων και αριθμών, χρήση του “=”).
Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα γίνονται
όλο και πιο απαιτητικά σε ότι αφορά την εισαγωγή τυπικών διαδικασιών στην
επίλυση εξισώσεων, σε όλο και πιο μικρές τάξεις, η αναγκαιότητα αυτή γίνεται
περισσότερο έντονη για την επιτυχή μετάβαση των μαθητών από την αριθμητική στην άλγεβρα.
Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το ρόλο των γραμμάτων, των αριθμών και των πράξεων που τα συνδέουν μέσα σε
μια εξίσωση. Αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουν σε ένα προ-αλγεβρικό επίπεδο, όπου θα εξετάζουν και θα επιλύουν εξισώσεις στη βάση της δόμησης και αποδόμησής τους (για παράδειγμα με την
αντίστροφη πράξη). Έτσι, η επίλυση της εξίσωσης γίνεται μια διαδικασία που
αποκτά νόημα για τους μαθητές και δεν αντιμετωπίζεται απλά ως μια τυπική
διαδικασία την οποία μαθαίνουν μηχανικά.
Η έρευνά μας συνεχίζεται με στόχο τη μελέτη της εξέλιξης της συμπεριφοράς των μαθητών του ανωτέρω δείγματος, κατά την επίλυση εξισώσεων στο
γυμνάσιο.
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Abstract
This work presents the results of a broader research, the goal of which
was the investigation of 6th grade students’ reactions during the solution
of simple equations involving all four operations. In particular, we present
and analyze the solution techniques selected by the students, their
results, difficulties and the errors we located, whereas an attempt is made
to interpret the outcome in relation to the curriculum and their lengthy
experience in the field of arithmetic.
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Επιχειρηματολογία και αντιλογία (debate)
στο δημοτικό σχολείο: μια πειραματική
προσπάθεια εφαρμογής
Φωτεινή Εγγλέζου
H επιχειρηματολογία, ως τέχνη της πειθούς αναφορικά με την αλή-θεια ή
το ψεύδος ενός αμφιλεγόμενου θέματος, πραγματώνεται χάρη στην τέχνη
της αντιλογίας (debate). Οι ‘διττοί λόγοι’ του Πρωταγόρα εξωτερικεύ-ουν
το δίπλευρο τρόπο σκέψης αναφορικά με το εριζόμενον θέμα χάρη στη
ρητή γλωσσική διατύπωση θετικών και αρνητικών επιχειρημάτων σχετικά με αυτό (utramque partem). Ταυτόχρονα, η ‘αντιλογική’ τέχνη (Πλάτων,
1992:261a-e), ως διαλεκτική διαδικασία, επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση
κάθε πλευράς στα αντίθετα επιχειρήματα (Αlden, 1900:1).
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αντιλογία αποτελεί μια απαιτητική, πολυδιάστατη και πολυδύναμη διαδικασία με μαθησιακές, ηθι-κές,
κοινωνικοπολιτικές και ηθικές προεκτάσεις. Προϋποθέτει για τα ε-μπλεκόμενα μέρη την ικανότητα ανεύρεσης (inventio): (α) υποστηρικτικών επιχειρημάτων της προτεινόμενης τοποθέτησης και (β) πιθανών αντεπιχει-ρημάτων τα οποία καλούνται να ανασκευάσουν, προκειμένου να ενδυνα-μώσουν
την άποψή τους και να πείσουν το ακροατήριο το οποίο παρακο-λουθεί την
αντιλογία (Meany & Shuster, 2003:14). Αποτελεί «διαδικασία έρευνας και
υποστήριξης, μία οδό που οδηγεί στην έλλογη κρίση (reasoned judgment)
πάνω σε ένα θέμα» (Freeley & Steinberg, 2009: 6).
Eξίσου σημαντική κρίνεται η ενίσχυση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων επιχειρημάτων μέσω της αναζήτησης και ανεύρεσης αποδεικτικού
υλικού (μαρτυρίες, περαιτέρω πληροφορίες, παρατηρήσεις κ.ά.). Η απόδειξη απο-τελεί τη βάση για την αποδοχή μιας πρότασης ως αληθούς και
διασφαλίζει τη μεγαλύτερη εύνοια του ακροατηρίου (Βranham, 1991:69,
Τrapp et al., 2005:31-2).
Η αντιλογία (debate) θεωρείται αποτελεσματικό παιδαγωγικό εργα-λείο
για τη βελτίωση των επιχειρηματολογικών δυνατοτήτων των μαθητών στο
γλωσσικό μάθημα (Érard, 1998:46) αλλά και, γενικότερα, για την ανά-πτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων σε όλα τα μαθήματα (communica-tion
across the curriculum). Έρευνες δείχνουν ότι λειτουργεί ως συμπληρω-ματική τεχνική προγραμμάτων τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της γρα127
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φής (writing across the curriculum) (Βellon, 2000: 161, 163), ενώ έμ-φαση
δίνεται στον υποβοηθητικό ρόλο της αντιλογίας αναφορικά με την εμβάθυνση της γνώσης σε ποικίλα πεδία (π.χ. μαθηματικά, ιστορία, φυσικές επιστήμες, περιβαλλοντική εκπαίδευση).
Έρευνες τονίζουν τη διασύνδεση της ‘αντιλογικής’ πρακτικής στην
τάξη με την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών (Brembeck, 1949:
187· Allen et al., 1995:6) εξαιτίας της συνεχούς γνωστικής ‘ανισορροπίας’ που
προκαλείται κατά την ανταλλαγή επιχειρημάτων και της προσπάθειας αποκατάστασής της μέσω της συλλογιστικής διαδικασίας (Meyers, 1986, 13-4).
Eπίσης, η αντιλογία συσχετίζεται με την ανάπτυξη βασικών επικοινω-νιακών
δεξιοτήτων, όπως της ανάλυσης, μετάδοσης και οργάνωσης πληρο-φοριών και συλλογισμών-επιχειρημάτων (Semlak & Shields, 1997: 194) καθώς
και με την αποτελεσματικότερη αξιολόγησή τους (Dauber, 1986: 206). Ενεργοποιεί τη λήψη αποφάσεων, εφόσον προϋποθέτει άμεσες επιλο-γές αναφορικά με το επιχειρηματολογικό περιεχόμενο του λόγου.
Επιπλέον, η χρήση της αντιλογίας θεωρείται αποτελεσματική για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης δηλαδή της ουσιαστικότερης κατανόη-σης διαφορετικών τρόπων σκέψης. Εξάλλου, υποστηρίζεται ότι η άσκηση των μαθητών στην ευγενή ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων και επιχειρη-μάτων
συμβάλλει στην πρόληψη βίαιων μορφών συμπεριφοράς (Νeer, 1994:17).
Επίσης, η ανάληψη του υπερασπιστικού ρόλου θέσεων αντίθετων προς τις
εκάστοτε προσωπικές πεποιθήσεις δείχνει να περιορίζει την εκδή-λωση
προκαταλήψεων (Budesheim & Lundquist, 1999).
Επομένως, η αντιλογία μπορεί να λειτουργήσει, μεταξύ άλλων, ως άσκηση κοινωνικής και πολιτικής αγωγής η οποία διευρύνει τους ορίζοντες των
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών αλλά και επαναπροσδιο-ρίζει τη θέση του ατόμου στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό γίγνεσθαι. Θέματα αντιλογίας με κοινωνικο-πολιτικό περιεχόμενο, ανάλογα με την η-λικία και τις δυνατότητες των μαθητών, λειτουργούν ως ‘προθάλαμοι’ κρι-τικού προβληματισμού και νοηματοδότησης της κοινωνικής πραγματικό-τητας, ενώ συντελούν στη διαμόρφωση ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτι-στικών στάσεων. Ταυτόχρονα, η αντιλογία, ως ιδιαίτερη δημοκρατική τε-χνική, σφυρηλατεί τη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων και δημοκρα-τικών,
μελλοντικών πολιτών (Crawford, 2010:814).
Παρά τα προαναφερθέντα οφέλη, η χρήση της αντιλογίας στην εκ-παιδευτική πράξη δεν έχει μείνει αλώβητη στην κριτική. Τονίζεται η εμ-φάνιση «πολώσεων» στους συμμετέχοντες εξαιτίας της a priori απόρριψης των
αντίθετων απόψεων και της πεισματικής προσκόλλησης στις υποστη-ριζό128
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μενες απόψεις ((De Conti, 2012·Johnson et al., 2006:69). Eπίσης, κρί-νεται
ο αγωνιστικός χαρακτήρας της αντιλογικής πρακτικής και η τάση επικράτησης της μίας ομάδας έναντι της ‘αντίπαλης’ (Stein & Miller, 1991:265). Τα
παραπάνω αντεπιχειρήματα ανασκευάζονται από θεωρητι-κούς οι οποίοι καθαίρουν και νομιμοποιούν αντίστοιχες πρακτικές επικα-λούμενοι τον
«παιγνιώδη χαρακτήρα» της αντιλογίας και τη συνεπακόλου-θη ύπαρξη
αναγκαίων κανόνων στο πλαίσιο των διαγωνισμών αντιλογίας (Χουιζίνγκα,
1989:226, Ηellman, 1945:296).
Επιπλέον, η επιτυχής εφαρμογή προγραμμάτων αντιλογίας - στο χώ-ρο
της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαί-δευσης (McArthur, et al., 2002·Littlefield & Littlefield, 1989) - ενθαρρύνει τη γενίκευση αντίστοιχων προσπαθειών και την προσπάθεια ενσωμάτωσης της
τεχνικής της αντιλογίας στο σύγχρονο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Προς
αυτήν την κατεύθυνση στράφηκε η παρούσα ερευνητική προσπάθεια. Υιοθετώντας την άποψη της Tannen (1998:276), θεωρήσαμε ότι η αντι-λογία,
ως «παιχνίδι αμφισβήτησης», μπορεί να συνυπάρξει με άλλες μορφές διαλόγου (Παπαδοπούλου, 2004), ως εναλλακτικό «μονοπάτι» στην πορεία
των μαθητών προς την ανάπτυξη των προφορικών και γραπτών επιχειρημα-τολογικών δυνατοτήτων τους στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
Η Έρευνα
Μελέτη περίπτωσης με παρέμβαση στην πειραματική ομάδα, διάρκειας 12 διδακτικών ωρών σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια των
οποίων διηξήχθησαν στην τάξη τέσσερις αντιλογίες (debates).
Πληθυσμός: Η πειραματική ομάδα-τυχαία επιλεγμένη-αποτελούνταν από
25 μαθητές της πέμπτης δημοτικού δημόσιου σχολείου αστικής περιοχής της
Αττικής.
Σκοπός: Επιδίωξη αποτέλεσε η μελέτη της δυνατότητας βελτίωσης της
επι-χειρηματολογικής γραφής των μαθητών. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε αν η
διεξαγωγή αντιλογιών συνέβαλε στην ‘εύρεση’ και ενσωμάτωση περισσό-τερων επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων και ανασκευών στα γραπτά επιχει-ρηματολογικά κείμενα των μαθητών.
Θεωρία και μεθοδολογία: Oι αντιλογικές διαδράσεις εντάσσονται οργανι-κά στο θεωρητικό πλαίσιο του κοστρουκτιβισμού και της αρχής για ενεργό
δόμηση της γνώσης (Bransford & Vye, 1989:122, Κennedy, 2007:183). Πα-ρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης οργάνωσης των πληροφοριών και
εναλλακτικής προσέγγισης του θέματος. Χάρη στη βιωματική συμμε-τοχή των
129
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μαθητών στη νέα μαθησιακή εμπειρία επιδιώκεται η συν-δόμηση της νέας γνωστικής αντίληψης για το εξεταζόμενο θέμα (Νewmann & Weh-lage, 1995:18)
και η σύζευξη γραπτού και προφορικού λόγου (Cook-Gu-mperz, 2008:5-7). Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της προσπάθειας δια-δραματίζει τόσο η υποστηρικτική καθοδήγηση και εμψύχωση της ομάδας από το δάσκαλο-μέντορα
όσο και το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο επικοι-νωνίας το οποίο αναπτύσσεται
μεταξύ των συνομήλικων μαθητών.
Διαδικασία: Η διεξαγωγή των αντιλογιών στην τάξη αποτέλεσε για την πειραματική ομάδα την ‘κορωνίδα’ μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπά-θειας με
στόχο την καλλιέργεια των επιχειρηματολογικών δυνατοτήτων μα-θητών του
δημοτικού σχολείου. Σε προγενέστερα στάδια οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί με
βασικές έννοιες της επιχειρηματολογίας και της δομής των επιχειρηματολογικών κειμένων. Επίσης, είχαν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό τις προφορικές επιχειρηματολογικές δεξιότητες χάρη στη συμμετοχή σε ποικίλα γλωσσικά παιχνίδια, αντιλογίες μέσα από υπόδυση ρόλων, σε δραματοποιήσεις επιχειρηματολογικών αντιπαραθέσεων, σε δυαδικές δια-λογικές διαδράσεις. Oι παραπάνω δραστηριότητες θεωρήθηκαν το ανα-γκαίο γνωστικό υπόβαθρο για
τη δόμηση μιας συνθετότερης και απαιτη-τικότερης επιχειρηματολογικής διάδρασης· της κοινοβουλευτικής αντιλογίας (parliamentary debate). Πρόκειται για
μια ευέλικτη μορφή δημόσιου δια-λόγου ο οποίος βασίζεται στη λογική και τις
πνευματώδεις ανταλλαγές επι-χειρημάτων. Ευνοεί την ανάπτυξη της έρευνας,
ενώ δίνει έμφαση στις προ-φορικές δεξιότητες των μαθητών και στην καλλιέργεια των εξω- και παρα-γλωσσικών ικανοτήτων έκφρασης.
Η πειραματική ομάδα παρακολούθησε ένα βιντεοσκοπημένο από-σπασμα από τον Α΄ Γύρο Αγώνων Αντιλογίας Μακεδονίας και συζήτησαν μαζί με την
ερευνήτρια σχετικά με τους κανόνες διεξαγωγής της αντιλογίας προκειμένου
να εξοικειωθούν με αυτούς. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στο χωρισμό των ομιλητών στις ομάδες του λόγου και του αντίλογου, στη χρο-νική διάρκεια τοποθέτησης (4΄-6΄), στον προστατευόμενο χρόνο ομιλίας (πρώτο και τελευταίο
λεπτό της τοποθέτησης), στην υποβολή ερωτήσεων από τους μαθητές-ακροατήριο, στην εκ περιτροπής ανταλλαγή επιχει-ρημάτων ανάμεσα στους τρεις
συμμετέχοντες οι οποίοι συνέθεταν τις δύο ομάδες σύμφωνα με ορισμένη δομή (Πίνακας 1).
Tα θέματα των τεσσάρων αντιλογιών σχετίζονταν με βιώματα (σχο-λικές εργασίες στο σπίτι), με κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας (απα-γόρευση καπνίσματος, οργανωμένες/ελεύθερες διακοπές) ή με ενδιαφέ-ροντα των μαθητών
(χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών). Οι μαθητές των ο-μάδων ενημερώνονταν
νωρίτερα για το θέμα το οποίο θα ανέπτυσσαν, προ-κειμένου να συνεργαστούν
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για την ανεύρεση των επιχειρημάτων της ομά-δας τους και για τη μελέτη του
κειμενικού υλικού το οποίο τους παρείχε η δασκάλα και εμπλούτιζαν οι ίδιοι.
Πηγές δεδομένων και ανάλυσης: Δεδομένα ανάλυσης αποτέλεσαν: α) η
απομαγνητοφώνηση των τεσσάρων προφορικών αντιλογιών και β) η στατι-στική σύγκριση του μέσου όρου των επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων και ανασκευών που εμφανίστηκαν στα δύο επιχειρηματολογικά κείμενα (εξαρ-τημένες μεταβλητές) τα οποία συνέγραψαν οι μαθητές πριν (pre-test) και μετά (posttest) τη διεξαγωγή των αντιλογιών (ανεξάρτητη μεταβλητή) με θέμα: Πρέπει να
δίνονται σχολικές εργασίες για το σπίτι;
Η ποιοτική αξιολόγηση της προφορικής και γραπτής επιχειρηματο-λογίας βασίστηκε στο τρισδιάστατο μοντέλο κριτικής ανάλυσης του Fair-clough
(γραμματική, λεξιλόγιο, κειμενική οργάνωση, διάδραση κειμένου-περικειμένου) (Fairclough, 1995:188-9). Η ποσοτική ανάλυση των δύο κει-μένων έγινε
με όρους περιγραφικής και συμπερασματικής στατιστικής.
Ομάδα Λόγου
-Ορίζει το θέμα
-Τοποθετείται και
επιχειρηματολογεί υπέρ της
θέσης

Ομάδα Αντίλογου
-Αποδέχεται ή προσβάλλει τον
ορισμό
-Διατυπώνει την αντίθετη
τοποθέτηση και επιχειρηματολογεί
υπέρ αυτής

Β΄Γύρος

-Ανασκευάζει τα αντεπιχ/τα της
ομάδας του αντίλογου
-Διατυπώνει νέα επιχ/τα υπέρ της
θέσης της ομάδας του λόγου

-Ανασκευάζει τα επιχ/τα της ομάδας
του λόγου
-Διατυπώνει νέα επιχ/τα υπέρ της
αντίθετης άποψης

Γ΄Γύρος

-Ανασκευάζει τα αντίθετα επιχ/τα
-Συνοψίζει τα επιχ/τα της ομάδας
του λόγου
-Καταλήγει σε συμπέρασμα

Ανασκευάζει τα αντίθετα επιχ/τα
-Συνοψίζει τα επιχ/τα της ομάδας
του αντίλογου
-Καταλήγει σε συμπέρασμα

Α΄Γύρος

Πίνακας 1. Τυπική δομή της κοινοβουλευτικής αντιλογίας.

Ποιοτικά αποτελέσματα: Ιδιαίτερα ικανοποιητική στάθηκε η επιχειρημα-τολογία των μαθητών σε όλα τα θέματα τα οποία είχαν βιωματικό περιε-χόμενο. Αντίθετα, στην αντιλογία σχετικά με την απαγόρευση του καπνί-σματος οι μαθητές δυσκολεύτηκαν στην οριοθέτηση του θέματος (μιλούσαν γενικά για το κάπνισμα) και στην ανασκευή των αντεπιχειρημάτων.
Η προγενέστερη ανάγνωση κειμένων σχετικών με το εκάστοτε θέμα, οι
‘διαπραγματεύσεις’ μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας σχετικά με την απο131
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τελεσματικότητα των υποστηρικτικών επιχειρημάτων και την ανεύρεση πιθανών αντεπιχειρήματα και ‘ισχυρών’ ανασκευών έδειξαν να έχουν θε-τική
επίδραση στην παραχθείσα προφορική επιχειρηματολογία των συμμε-τεχόντων. Παρατηρήθηκε βελτίωση του λεξιλογίου και της σύνταξης του λόγου. Πέρα από τη μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου, τα παρεχόμενα επιχειρή-ματα διασφάλιζαν την ‘ηχηρότητά’ με βάση τα κριτήρια α) της αναφορικό-τητας, β) της επάρκειας και γ) της αποδεκτότητας (Blair & Johnson, 1987).
Οι αντιλογίες επηρέασαν θετικά τη δυνατότητα επιχειρηματολογι-κής
γραφής. Οι μαθητές ενσωμάτωσαν με επιτυχία αντεπιχειρήματα και ανασκευές στα τελικά επιχειρηματολογικά κείμενα και κυριάρχησαν πάνω στο
λόγο πειθούς διαφοροποιώντας τον από την τριτοπρόσωπη αφήγηση. Η
εναλλαγή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου προσώπου στη γραφή εξυπη-ρετούσε διαφορετικούς ρητορικούς στόχους: να δοθεί το ‘στίγμα’ της προ-σωπικής τοποθέτησης
(α΄πρόσωπο),
να γίνει
αποδέκτη των επιΟι αντιλογίες
επηρέασαν θετικά
τη επίκληση
δυνατότητα του
επιχειρηματολογικής
γραφής.
Οι
μαθητές
ενσωμάτωσαν
με
επιτυχία
αντεπιχειρήματα
χειρημάτων και να εξασφαλιστεί η εύνοιά του (β΄πρόσωπο) και,καιτέλος, να
ανασκευές στα τελικά επιχειρηματολογικά κείμενα και κυριάρχησαν πάνω
δοθεί αντικειμενικότητα
στην επιχειρηματολογία
(γ΄ πρόσωπο).
στο λόγο πειθούς διαφοροποιώντας
τον από την τριτοπρόσωπη
αφήγηση. Η
Επίσης,
αξίζει
αναφερθούμε
στη
διασφάλιση
διά-ταξης
εναλλαγή
τουναπρώτου,
δεύτερου και
τρίτου
προσώπου λογικότερης
στη γραφή εξυπηρετούσε
διαφορετικούς
ρητορικούς
στόχους:
να
δοθεί
το
‘στίγμα’
της
προτων επιχειρημάτων χάρη στη χρήση των κατάλληλων συνδετικών στοιχείσωπικής τοποθέτησης (α΄πρόσωπο), να γίνει επίκληση του αποδέκτη των
ων. Τέλος,
η εκτεταμένη
χρήσητου
αποδεικτικού
υλικού
επιχειρημάτων
και νααναζήτηση
εξασφαλιστείκαι
η εύνοιά
(β΄πρόσωπο) και,
τέλος,το οποίο
να δοθείείτε
αντικειμενικότητα
στην επιχειρηματολογία
(γ΄ πρόσωπο). είτε από πληπροερχόταν
από προσωπικά
βιώματα και παραδείγματα
Επίσης, αντλούνταν
αξίζει να αναφερθούμε
στη τα
διασφάλιση
ροφορίες οι οποίες
μέσα από
κείμενα,λογικότερης
κατάφερεδιάνα ενισχύταξης των επιχειρημάτων χάρη στη χρήση των κατάλληλων συνδετικών
σει την στοιχείων.
εγκυρότητα
των
παρεχόμενων
επιχειρημάτων.
Τέλος, η εκτεταμένη αναζήτηση και χρήση αποδεικτικού υλικού
το οποίο αποτελέσματα:
προερχόταν είτε από προσωπικά
βιώματα
παραδείγματα
είτε
Ποσοτικά
Η σύγκριση
τωνκαι
αρχικών
και τελικών
μέαπό πληροφορίες οι οποίες αντλούνταν μέσα από τα κείμενα, κατάφερε να
σων ό-ρων
των
επιχειρημάτων,
αντεπιχειρημάτων
και
επιχειρημάτων
αναενισχύσει την εγκυρότητα των παρεχόμενων επιχειρημάτων.
σκευήςΠοσοτικά
των μαθητικών
κειμένων
έγινε με
βοήθεια
του στατιστικού
αποτελέσματα:
Η σύγκριση
τωντη
αρχικών
και τελικών
μέσων ό- ελέγρων
των
επιχειρημάτων,
αντεπιχειρημάτων
και
επιχειρημάτων
ανασκευής
χου Paired T-Test, ο οποίος εξετάζει το ίδιο δείγμα (πειραματική ομάδα) σε
των μαθητικών κειμένων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού ελέγχου
δύο διαφορετικές
συνθήκες (πριν και μετά τη διεξαγωγή των αντιλογιών).
Paired T-Test, ο οποίος εξετάζει το ίδιο δείγμα (πειραματική ομάδα) σε δύο
διαφορετικές συνθήκες (πριν και μετά τη διεξαγωγή των αντιλογιών).
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Πίνακας 2: Mέσος όρος επιχ/των, αντεπιχ/των, ανασκευών της πειρ/κής
ομάδας (Πριν/Μετά)

Τα στατιστικά ευρήματα ανέδειξαν ότι η πειραματική ομάδα εΤα στατιστικά
ευρήματα
ανέδειξαν ότικείμενα
η πειραματική
ομάδα υποστηε-μπλούτιμπλούτισε
τα τελικά
επιχειρηματολογικά
με περισσότερα
σε ρικτικά
τα τελικά
επιχειρηματολογικά
κείμενα
με περισσότερα
υποστη-ρικτικά
επιχειρήματα
της προτεινόμενης
θέσης,
εισήγαγε την αντίθετη
άποψη και ανέπτυξε
τη δυνατότητα ‘διαπραγμάτευσης’
μέσωάπο-ψη
των επι- και
επιχειρήματα
της προτεινόμενης
θέσης, εισήγαγε με
τηναυτήν
αντίθετη
χειρημάτων
ανασκευής (Πίνακας
2, Πίν. Ελέγχου
1).
ανέπτυξε
τη δυνατότητα
‘διαπραγμάτευσης’
με αυτήν
μέσω των επι-χειρηΣημαντική
αύξηση
επήλθε
στο
μέσο
όρο
των
ευρεθέντων
επιχειρημάτων ανασκευής (Πίνακας 2, Πίν. Ελέγχου 1).
μάτων (p=0,000<0,05). Συγκεκριμένα, ενώ στο αρχικό κείμενο ο μέσος όΣημαντική
αύξηση επήλθε
στο μέσο (SD=1,633),
όρο των ευρεθέντων
επιχειρη-μάρος
των επιχειρημάτων
ήταν Μ.Ο.=2,00
στο τελικό κείμενο
ατωννήλθε
(p=0,000<0,05).
Συγκεκριμένα,
ενώ στο αρχικό
κείμενο
ο μέσος ό-ρος
σε Μ.Ο.=5,04
(SD=2,406). Αντίστοιχα,
σημαντική
(p=0,011<0,05)
η αύξηση τουήταν
μέσου
όρου των (SD=1,633),
αντεπιχειρημάτων
ανάμεσα
στο αρχικό
τωνήταν
επιχειρημάτων
Μ.Ο.=2,00
στο τελικό
κείμενο
α-νήλθε

σε Μ.Ο.=5,04 (SD=2,406). Αντίστοιχα, σημαντική (p=0,011<0,05) ήταν η αύξηση του μέσου όρου των αντεπιχειρημάτων ανάμεσα στο αρχικό και τελικό
επιχειρηματολογικό κείμενο (Μ.Ο.=1,04, SD=1,136 {pre-test} vs. Μ.Ο.=1,92,
SD=1,256 {post-test}). Επίσης, στατιστικά σημαντική (p=0,000<0,05) εμφανί133
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στηκε η αύξηση του αριθμού των επιχειρημάτων ανασκευής τα οποία ανέπτυξαν οι μαθητές στο τελικό κείμενο (Μ.Ο.=1,12, SD=0,881) σε σχέση με
το αρχικό (Μ.Ο.= 0,32, SD=0,627).
Συμπεράσματα
Τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα ανέδειξαν τη γε-νεσιουργό δύναμη της αντιλογίας και του συνυφασμένου με αυτήν δίπλευ-ρου τρόπου
σκέψης. Η αντιλογία, ως ευριστική στρατηγική (heuristic), φάνηκε ικανή
να οδηγήσει τους μαθητές στην ανεύρεση μεγαλύτερου αριθ-μού επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων, ανασκευών στα γραπτά επιχειρη-ματολογικά κείμενα τα οποία ακολούθησαν τη διεξαγωγή της. Η πρακτική ενασχόληση των μαθητών με την αντιλογία έδειξε να ενεργοποιεί τις συλ-λογιστικές, γλωσσικές και επιχειρηματολογικές δυνατότητές τους και να ενθαρρύνει την εναλλακτική θεώρηση ποικίλων θεμάτων τα οποία σχε-τίζονταν είτε με την ατομική καθημερινότητα είτε με το ευρύτερο κοινω-νικο-πολιτιστικό περιβάλλον (Sloane, 1989).
Ωστόσο, θα ήταν άδικο να περιοριστούν τα συμπεράσματα μόνο στα
παραπάνω στατιστικά δεδομένα. Αξίζει να τονιστεί η ενεργητική συμμετο-χή όλων των μαθητών στη διαδικασία της αντιλογίας και η επίδραση
που άσκησαν, είτε ως ομιλητές είτε ως ακροατήριο το οποίο υπέβαλε ερωτήσεις στις ομάδες του λόγου και του αντίλογου, στην έκβασή της, ταυτόχρονα με την άντληση συναισθημάτων ικανοποίησης. Το ακροατήριο ήταν
παρόν, έτοιμο να ασκήσει κριτικό έλεγχο στις τοποθετήσεις των ομιλητών,
να ζη-τήσει διευκρινιστικές πληροφορίες και επιχειρήματα, προκειμένου
να οδη-γηθεί στην επιλογή της ομάδας που έπεισε περισσότερο.
Επίσης, η συνεργασία των μαθητών πριν και κατά τη διάρκεια διε-ξαγωγής της αντιλογίας προσέφερε στο σύνολο της πειραματικής ομάδας
τη δυνατότητα καλλιέργειας μεταγνωστικών δεξιοτήτων σχετικών με τη
συλ-λογή, οργάνωση και ανάλυση των παρεχόμενων πληροφοριών-επιχειρη-μάτων. Κοντολογίς, θα λέγαμε ότι κατάφερε να ενεργοποιήσει την
κριτική σκέψη των μαθητών τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο. Δεν θα ήταν, ίσως, υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η αντιλογία αποτέλεσε το σημείο εκπαιδευτικής δράσης όπου διασταυρώθηκαν οι δυνατότητες ισόρροπης ανάπτυξης των ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, κατανόησης και γραφής των μαθητών μας, σύμφωνα, εξάλλου, με τους στόχους
του αναλυτικού προ-γράμματος του σύγχρονου σχολείου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
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Αbstract
Class debates are a useful ‘tool’ for teaching argumentation in as much as
they facilitate the expression of arguments for or against a particu-lar issue.
Τhe enhancement of critical thinking, the activation of practical reasoning,
the improvement of oral/written communicative and argume-ntative skills
are considered essential benefits of the debate. In the constru-ctionist
context of our research with twenty five, eleven-year-old students of a Greek
primary school, the realization of four parliamentary debates see-med to
influence positively their writing. The statistical analysis of data re-vealed
a significant increase in the number of the invented written argu-ments,
counter arguments and refutation arguments of the experimental group.
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Διδακτικοί σκοποί και στόχοι του μαθήματος
της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο: Από τον
20ο στον 21ο αιώνα
Ευμορφία Εμμανουηλίδου
Από τις αρχές του 20ου αιώνα η διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος συνδέεται άμεσα με τον εορτασμό των ιστορικών επετείων με στόχο την καλλιέργεια ηθικής βούλησης και εθνικού φρονήματος. Έτσι, όπως ορίζεται το
1909, τις μέρες των ιστορικών επετείων «ευθύς άμα τη ενάρξει του μαθήματος και κατόπιν της εωθινής προσευχής», οι δάσκαλοι της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄
τάξης των δημοτικών σχολείων διαβάζουν «εντόνως και μεγαλοφώνως»
σχετικό κεφάλαιο από ιστορικό σύγγραμμα και μετά την ανάγνωση «ακολουθεί ει δυνατόν και απαγγελία επικαίρου ποιήματος και επίδειξις γεωγραφικών χαρτών ή εικόνων προς ζωηροτέραν αναπαράστασιν του γεγονότος». Αν το σχολείο βρίσκεται σε περιοχή που έγινε το ιστορικό γεγονός,
«πλην της εν τω σχολείω υπομνήσεως ιστορικού γεγονότος...ο Διευθυντής
οδηγεί, το απόγευμα της αυτής ημέρας, τους μαθητάς των ως άνω ορισθεισών τάξεων μετά των διδασκάλων, είτε επιτοπίως, είτε επί υψώματος, όθεν
φαίνεται ο τόπος του γεγονότος, και εκεί εξιστορεί και εξηγεί τα κατ’αυτό»
(Β.Δ. της 18.6.1909).
Εθνική και ηθική διαπαιδαγώγηση
Στο πρόγραμμα του 1913 κυρίαρχη είναι η εθνική ιστορία πολιτικο-στρατιωτικών γεγονότων με έμφαση στο γνωστικό περιεχόμενο, στις στάσεις και
στις αξίες. Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο κύριος στόχος του ιστορικού
μαθήματος είναι η έξαρση του εθνικού ιδεώδους και ο ηθικός φρονηματισμός και προβάλλονται:
• Στην Γ΄ τάξη, τα κατορθώματα και η φιλοπατρία των ηρώων, ο δρόμος της αρετής και η συζυγική πίστη,
• Στην Δ΄ τάξη, η σπαρτιατική αγωγή, οι πόλεμοι και τα ηρωικά κατορθώματα των Ελλήνων,
• Στην Ε΄ τάξη, η χριστιανική πίστη, η αυτοθυσία των χριστιανών, ο
εκχριστιανισμός των λαών και οι «ένδοξοι» πόλεμοι των βυζαντινών
αυτοκρατόρων με άλλους λαούς και
138

Ευμορφία Εμμανουηλίδου
Διδακτικοί σκοποί και στόχοι του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο: Από …

•

Στην ΣΤ΄ τάξη, τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία, τα κρυφά σχολειά, η ελληνική επανάσταση, οι πόλεμοι και
το «ακατάβλητον φρόνημα» των Ελλήνων, η θυσία για την πατρίδα,
η ιστορική ενότητα του ελληνισμού και το «ιδανικόν της ελληνικής
φυλής» (Β.Δ. της 10.9.1913).

Ιδανικά «επί τη βάσει των προσώπων της ιστορίας»
Στο πρόγραμμα του 1957 επισημαίνεται ότι «ουσιώδες καθήκον» του σχολείου είναι να αγαπήσουν οι μαθητές την «Ελληνικήν πατρίδα» και να γνωρίσουν «την μακραίωνα Ελληνικήν Ιστορίαν, την πλήρη μεγάλων πνευματικών έργων και επικών κατορθωμάτων και τας αρετάς του καλού Έλληνος
πολίτου, όστις γνωρίζει να υπερασπίζη τα δικαιώματα και να εκπληροί τας
υποχρεώσεις αυτού και όστις είναι πρόθυμος να υπεραμυνθή πάντων αυτών εις πάσαν παρουσιαζομένην περίστασιν, ενώ ταυτοχρόνως θα είναι πρόθυμος να συνεργασθή μετά των φίλων ξένων λαών» (Β.Δ. της 30.1.1957).
Όπως τονίζεται, σκοπός του ιστορικού μαθήματος είναι να βοηθήσει τον
μαθητή να αποκτήσει «γνησίαν ιστορικήν συνείδησιν» και «προς επιτυχίαν
του τεθέντος σκοπού απαιτείται:
• Να καταστούν γνωστοί εις τον μαθητήν οι αγώνες και αι θυσίαι των
προγόνων του, δια των οποίων ούτοι εθεμελίωσαν, ανέπτυξαν και
εκληροδότησαν εις ημάς τον ελληνικόν πολιτισμόν και το ελεύθερον Ελληνικόν κράτος,
• Να αισθανθή ο μαθητής τον εαυτόν του ως διατελούντα εις ακατάλυτον δεσμόν με το έθνος του και
• Να διαμορφωθή εις την ψυχήν του ζωηρόν αίσθημα σεβασμού προς
το μέγα παρελθόν της Ελληνικής πατρίδος, συναίσθησις ευθύνης
δια το μέλλον της και προθυμία προς υπεράσπισιν αυτής» (οπ.π.).
• Όπως επισημαίνεται, με τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας επιδιώκονται ειδικότερα οι ακόλουθοι σκοποί:
• «Να αποκτήση ο μαθητής α) γνώσεις χρησίμους δια την πληρεστέραν κατανόησιν του σημερινού πολιτισμού και την ορθήν προς αυτόν προσαρμογήν, β) διαθέσεις, διαφέροντα και αρετάς δι’ ών θα καταστή ικανός να συμβάλη εις την περιφρούρησιν της εθνικής κληρονομίας και εις την ανάπτυξιν του πολιτισμού,
• Να κατανοήση την μεγάλην ευθύνην του έναντι του παρελθόντος
και του μέλλοντος της Φυλής και
• Να σχηματίση ιδανικά επί τη βάσει των προσώπων της Ιστορίας, άτι139
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να να εμπνέουν αυτόν εις την αγάπην προς την πατρίδα και να καλλιεργούν την βούλησίν του δια την συνέχισιν των κοινών αγώνων
και θυσιών δια την διαφύλαξιν της εθνικής κληρονομίας και την ανάπτυξιν αυτής» (οπ.π.).
Από την ανάλυση προκύπτει ότι προβάλλονται:
• Στην Γ΄ τάξη, οι άθλοι των ηρώων, ο Ηρακλής «ως έμβλημα του Ελληνικού Στέμματος», η θυσία για την πατρίδα, ο δρόμος της αρετής
και η συζυγική πίστη,
• Στην Δ΄ τάξη, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ενότητας των Ελλήνων,
η σπαρτιατική αγωγή, οι πόλεμοι των Ελλήνων και οι αρχηγοί τους,
• Στην Ε΄ τάξη, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός, ο εκχριστιανισμός
των λαών, το «Ελληνοχριστιανικό» κράτος του Βυζαντίου και οι αυτοκράτορες-προστάτες του χριστιανισμού, οι «βαρβαρικές» επιδρομές των εχθρών του βυζαντινού κράτους και οι «ηρωϊκοί αγώνες» των αυτοκρατόρων κατά των «βαρβάρων», «η έξαρσις των μεγάλων επιτευγμάτων αλλά και η κατάδειξις των ελαττωμάτων, ιδίως των αδικαιολογήτων διενέξεων» και
• Στην ΣΤ΄ τάξη, τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων από τους Τούρκους,
τα κρυφά σχολειά, η ελληνική επανάσταση, η θυσία για την πατρίδα, «η κατάδειξις των ολεθρίων επιδράσεων των προσωπικών ερίδων και διενέξεων», οι ηρωϊκοί αγώνες των Ελλήνων, «η εκ του Σλαυοκομμουνισμού εχθρική επιβουλή» και «το χρέος της νέας Ελληνικής γενεάς» (οπ.π.).
«Διάπλασις χρηστών και ενθουσιωδών πολιτών»
Στο πρόγραμμα του 1969 τονίζεται ότι σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι «να ενσταλάξη και εμπεδώση εις την ψυχήν του μαθητού την αγάπην
προς την Ελληνικήν πατρίδα, την ορθόδοξον χριστιανικήν πίστιν και την
ηθικήν ζωήν» (Β.Δ. 702/31.10.1969).
Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της ιστορίας είναι «να καταστήση ικανούς τους μαθητάς να κατανοούν τον ιστορικόν βίον του Ελληνικού Έθνους
και να αντλούν διδάγματα από την Ελληνικήν Ιστορίαν, να καλλιεργήση το
συναίσθημα της φιλοπατρίας αυτών και να παρασκευάση τούτους ψυχικώς
και πνευματικώς, ώστε να αποβούν χρήσιμα μέλη της πολιτικής και εθνικής
κοινότητος των Ελλήνων (οπ.π.).
Επισημαίνεται επίσης, ότι με το μάθημα της ιστορίας επιδιώκονται οι
ακόλουθοι μερικοί σκοποί:
140

Ευμορφία Εμμανουηλίδου
Διδακτικοί σκοποί και στόχοι του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο: Από …

•

«Η μετάδοσις και η υπό των μαθητών πρόσκτησις ιστορικών γνώσεων, ίνα ικανοποιηθή η φύσει υπάρχουσα εις αυτούς ορμή προς
γνώσιν του παρελθόντος,
• Η ανάπτυξις και η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψεως, ήτοι της ικανότητος των μαθητών προς κατανόησιν των αιτιωδών σχέσεων των
ιστορικών γεγονότων και γενικώτερον της ιστορικής εξελίξεως,
• Η διέγερσις διαφέροντος προς ασχολίαν με ιστορικά θέματα και η
ανάπτυξις της ικανότητος προς μελέτην, έρευναν και κρίσιν αυτών,
• Η καλλιέργεια της εθνικής συνειδήσεως του χρέους προς το παρελθόν και της ευθύνης δια το παρόν και την δημιουργίαν του μέλλοντος και
• Η διάπλασις χρηστών και ενθουσιωδών πολιτών, ικανών, όπως ενταχθούν εις την πολιτικήν και εθνικήν κοινότητα και συμβάλουν εις την
περιφρούρησιν της εθνικής κληρονομίας και την ανάπτυξιν του πολιτισμού της πατρίδος» (οπ.π.).
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, προβάλλονται:
• Στην Γ΄ τάξη, τα κατορθώματα των ηρώων, η θυσία για την πατρίδα,
ο δρόμος της αρετής και η συζυγική πίστη,
• Στην Δ΄ τάξη, η σπαρτιατική αγωγή, η εθνική και πνευματική ενότητα των Ελλήνων, οι πόλεμοι των Ελλήνων και οι αρχηγοί τους,
• Στην Ε΄ τάξη, ο «ελληνικός και χριστιανικός χαρακτήρας» του Βυζαντίου, οι «ηρωϊκοί αγώνες» των αυτοκρατόρων κατά των εχθρών, «η
έξαρσις των μεγάλων επιτευγμάτων, αλλά και κατάδειξις των ελαττωμάτων, ιδίως των αδικαιολογήτων διενέξεων, ο Βυζαντινός πολιτισμός … και η σημασία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δια τον
Ελληνισμόν, τον Χριστιανισμόν και τον πολιτισμόν της Ευρώπης»,
• Στην ΣΤ΄ τάξη, τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων από τους Τούρκους,
το κρυφό σχολειό, η ελληνική επανάσταση, οι «ηρωικοί» αγώνες των
Ελλήνων κατά των Τούρκων, η θυσία για την πατρίδα, τα διδάγματα από την ιστορία της ελληνικής επανάστασης (αρετές – ελαττώματα), «το Βορειοηπειρωτικόν έπος, η ηρωϊκή αντίστασις κατά των
Γερμανών, ο κατά των συμμοριτών εθνικός αγών 1946-1949, Γράμμος-Βίτσι-Εθνική Νίκη, η εθνική νίκη κατά των συμμοριτών, η κομμουνιστική προπαγάνδα και η προσπάθεια διαβρώσεως του Κράτους
και της κοινωνίας υπό των κομμουνιστών, οι εθνικοί κίνδυνοι εκ του
κομμουνισμού και η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967» (οπ.π.).
Στις μεθοδικές οδηγίες τονίζεται ότι κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, ο δάσκαλος πρέπει να έχει υπόψη του ότι «η οργάνωσις
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και δημιουργία σχολικής ζωής προς ανάπτυξιν υγιών εθνικών συναισθημάτων, ο ομαδικός εορτασμός εθνικών εορτών, η παρακολούθησις υπό των
μαθητών εθνικών μνημοσύνων υπέρ πεσόντων εν πολέμω, η φροντίς υπό
του σχολείου δια τον ευπρεπισμόν του ηρώου, συντελούν τα μέγιστα εις
τον εθνικόν φρονηματισμόν των μαθητών» (οπ.π.).
«Ακτινοβολία» της Ελλάδας
Στον Ν. 309/1976 επισημαίνεται ότι σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι
«να αφυπνίση την ηθικήν συνείδησιν των μαθητών και να θέση τας βάσεις
της θρησκευτικής, εθνικής και ανθρωπιστικής αγωγής αυτών» (Ν. 309/1976,
άρθρ. 11).
Στο πρόγραμμα του 1977 τονίζεται ότι σκοπός της διδασκαλίας του ιστορικού μαθήματος είναι «η κατανόηση των πολιτικών γεγονότων και πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν το ιστορικό παρελθόν και παρόν του
Έθνους, η ανάπτυξη του συναισθήματος της φιλοπατρίας και η προετοιμασία για ενσυνείδητη και ελεύθερη συμμετοχή των μαθητών στη ζωή του
λαού μας και της ευρύτερης κοινότητας των Εθνών (Π.Δ. 1034/12.11.1977).
Από την ανάλυση προκύπτει ότι προβάλλονται:
• Στην Γ΄ τάξη, οι άθλοι των ηρώων, η θυσία για την πατρίδα και η συζυγική πίστη,
• Στην Δ΄ τάξη, η σπαρτιατική αγωγή, οι παράγοντες της ενότητας των
Ελλήνων και οι πόλεμοί τους κατά των εχθρών,
• Στην Ε΄ τάξη, ο ελληνικός και χριστιανικός χαρακτήρας του Βυζαντίου, το Βυζάντιο «ως προπύργιο του χριστιανισμού και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού», οι «ηρωϊκοί αγώνες» των αυτοκρατόρων εναντίον
των εχθρών και η ιστορική συνέχεια της Ελλάδας και
• Στην ΣΤ΄ τάξη, τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων από τους Τούρκους,
το κρυφό σχολειό, «η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821», οι
«ηρωϊκές» μάχες των Ελλήνων, η θυσία για την πατρίδα, «η δοκιμασία του Έθνους κατά την περίοδο 1944-1949 και η σημασία εθνικής
ενότητας για την πρόοδο και την ασφάλεια της Πατρίδας» (οπ.π.).
Στα γενικά στοιχεία διδασκαλίας της ιστορίας αναφέρεται ότι:
«Η ιστορική αλήθεια παρουσιάζεται στους μαθητές ανεπηρέαστη από
κάθε άλλη σκοπιμότητα,
Για την εδραίωση της ορθής ιστορικής σκέψεως των μαθητών ο δάσκαλος τους υποβοηθεί να κατανοήσουν, όχι μόνο τη χρονική αλληλουχία, αλλά και την αιτιώδη αλληλεξάρτηση των ιστορικών γεγονότων,
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Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας οι μαθητές οδηγούνται κατάλληλα από
το δάσκαλό τους στην αξιολόγηση και τον ορθό χαρακτηρισμό των ιστορικών προσώπων και των πράξεών τους,
Δίνεται έμφαση σε γεγονότα που επιβεβαιώνουν την ιστορική συνέχεια
του Έθνους, που αναφέρονται στον πολιτισμό των Ελλήνων και που τονίζουν
την αγαθή επίδραση του χριστιανισμού στην ιστορική πορεία του Έθνους,
Υπογραμμίζονται τα στοιχεία και γεγονότα που δείχνουν την πλατιά ακτινοβολία και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού και τις επιδράσεις
του στην εξέλιξη και στην διαμόρφωση του πραγματικού πολιτισμού και
Γίνεται έξαρση των μεγάλων ιστορικών προσωπικοτήτων και των χαρακτηριστικών περιστατικών, που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ηθική μόρφωση, στον εθνικό φρονηματισμό, στην καλλιέργεια ελεύθερου
φρονήματος και στην ανάπτυξη της δημοκρατικής συνειδήσεως των μαθητών» (οπ.π.).
Ιστορία και Μελέτη Περιβάλλοντος
Στη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος, όταν εξετάζονται ιστορικά θέματα, ο εθνικός φρονηματισμός προβάλλεται ως κυρίαρχος στόχος.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι :
• Στην Α΄ τάξη, τονίζεται ότι οι μαθητές «φρονηματίζονται από την
ιστορία του τόπου τους»,
• Στην Β΄ τάξη, προβάλλονται οι αγώνες και οι θυσίες των ηρώων της
περιοχής, οι μάχες και οι «σπουδαίοι άντρες» του τόπου,
Στην Α΄ και Β΄ τάξη, προβάλλονται «τα κατορθώματα των προγόνων μας,
τα ιστορικά πρόσωπα της περιοχής, η Ελληνική σημαία και το ηρώο της
κοινότητας» και τονίζεται ότι οι μαθητές πρέπει «να γνωρίσουν τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την εθνική μας κληρονομιά (ιστορική, θρησκευτική κ.τ.λ.), να φρονηματιστούν από τους αγώνες και τις θυσίες και να ενδυναμώνουν μέσα τους τη θέληση για συνέχιση της πολιτιστικής ανόδου». Επισημαίνεται επίσης, ότι στις εθνικές γιορτές και εκδηλώσεις
οι βασικοί στόχοι είναι «η δημιουργία ατμόσφαιρας εθνικού φρονηματισμού και η καλλιέργεια αγάπης και θαυμασμού για την εθνική μας κληρονομιά» (Π.Δ. 583/31.8.1982),
Στην Γ΄ τάξη, τονίζεται ότι στις εορταστικές εκδηλώσεις οι μαθητές πρέπει «να γνωρίσουν τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την
εθνική μας κληρονομιά, να φρονηματιστούν από τους αγώνες και τις θυσίες και να ενδυναμώσουν μέσα τους τη θέληση για συνέχιση της πολιτι143
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στικής ανόδου, να κατανοήσουν και να αποτιμήσουν τους αγώνες, τις θυσίες και την προσφορά των ανθρώπων που έζησαν στον τόπο τους» (Π.Δ.
449/18.11.1983) και
Στην Δ΄ τάξη, υπογραμμίζεται ότι οι μαθητές οφείλουν «να φρονηματίζονται από το αγωνιστικό σθένος των προγόνων μας» και τονίζεται ότι,
«με κέντρο αναφοράς το γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο του ελληνικού
έθνους, διευρύνουν τη σκέψη τους αναφορικά με τα ιστορικά φαινόμενα
της εξέλιξης και συνέχειας της ανθρώπινης δραστηριότητας σε συνάφεια
με αντίστοιχες έννοιες του ιστορικού χρόνου, συγκεκριμενοποιούν τη γνώση τους με αναφορές στην παρουσία και την πολιτιστική δραστηριότητα του ελληνικού λαού στο χώρο της Μεσογείου (εξελικτικά), εισάγονται
στην έννοια της ιστορικής έρευνας με βάση σχετικές μαρτυρίες και ιστορικά κατάλοιπα της περιοχής τους, μαθαίνουν να ερμηνεύουν απλούς ιστορικούς χάρτες, σχετικά διαγράμματα και λοιπά εικονιστικά στοιχεία, επισημαίνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα του ελληνικού λαού και εκτιμούν ανάλογα την εθνική μας κληρονομιά, ισχυροποιούν τη βούλησή τους για συνέχιση της προσφοράς στο ανθρώπινο γένος για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία» (Π.Δ. 399/1.8.1985).
Ιστορικός τρόπος σκέψης
Σκοπός του ιστορικού μαθήματος, όπως ορίζεται το 1987 για τις Γ΄, Δ΄ και
Ε΄ τάξεις και το 1989 για την ΣΤ΄ τάξη, είναι να βοηθήσει τα παιδιά :
«Να έρθουν σε πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό βίο του ελληνικού
έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Να πάρουν μια γενική εικόνα των
πιο σημαντικών γεγονότων από την παγκόσμια ιστορία, εκείνων που συνδέονται με την ελληνική ή διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο για τις τύχες
του κόσμου. Να έχουν μια πρώτη εξοικείωση με τον ιστορικό τρόπο σκέψης
για την κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων που διέπουν τα ιστορικά φαινόμενα. Να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια του Έθνους και την προσφορά του στην εξέλιξη του πολιτισμού. Να ασκηθούν στον τρόπο εργασίας
και τις τεχνικές που προσιδιάζουν στην ιστορική επιστήμη (συλλογή, ταξινόμηση και έλεγχος ιστορικού υλικού, ερμηνεία χαρτών και σχεδιαγραμμάτων, διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων, συναγωγή αρχών κ.τ.λ.). Να
αναπτύξουν εποικοδομητική στάση απέναντι στην ιστορική μάθηση (περιέργεια και ενδιαφέρον, πνεύμα αντικειμενικότητας, επιθυμία για διεύρυνση των ιστορικών τους γνώσεων). Να αιτιολογούν σωστά και να φρονηματίζονται από τις δημιουργικές πράξεις, αλλά και από τα σφάλματα των
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παλαιοτέρων, ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητά τους για συνειδητή και
ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή του λαού μας και στην ευρύτερη κοινότητα
των εθνών. Να αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης προς την Πατρίδα
και τα δημοκρατικά ιδεώδη» (Π.Δ. 197/15.6.1987, Π.Δ. 416/19.10.1987, Π.Δ.
431/23.11.1987 και Π.Δ. 540/6.10.1989).
Στον προσδιορισμό του σκοπού και του περιεχομένου του μαθήματος της ιστορίας στην ΣΤ΄ τάξη τονίζεται ότι, κατά τη διαπραγμάτευση των
ιστορικών θεμάτων, «έμφαση δίνεται στις ειρηνικές περιόδους και την πολιτιστική δραστηριότητα χωρίς όμως να παραλείπονται και οι πόλεμοι με
τις ιδιαίτερες επιπτώσεις τους. Εξαίρονται σε κάθε πρόσφορη περίσταση
οι αγώνες για την πατρίδα, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Η προσέγγιση
γίνεται με γνώμονα τον απαλλαγμένο από μισαλλοδοξία πατριωτισμό σε
αρμονική σύζευξη με το πνεύμα της συναδέλφωσης των λαών. Εξαίρεται
η προσφορά ανθρώπων και ομάδων που ευεργέτησαν το κοινωνικό σύνολο. Αρκετές ενότητες αφιερώνονται στην περιγραφή της ζωής, των ασχολιών και των συνηθειών των ανθρώπων σε κάθε ιστορική περίοδο. Η χρονική προοπτική είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Όπου είναι δυνατό γίνεται σύνδεση του θέματος με τα γεγονότα του
παρόντος. Περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν η παράθεση χρονολογιών,
τοπωνυμίων και ονομάτων. Γίνεται παράθεση κατάλληλων αποσπασμάτων από πηγές με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, την καλλιέργεια της τάσης για έγκυρη πληροφόρηση και την εμπλοκή του παιδιού
στην προβληματική της δημιουργίας των γεγονότων (Π.Δ. 540/6.10.1989).
Στις βασικές έννοιες της ιστορίας τονίζεται η σχέση αιτίας και αποτελέσματος, η διατήρηση των ιδανικών, η «εξασφάλιση» της συνέχειας των λαών και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός.
Στις βασικές ιστορικές γενικεύσεις επισημαίνεται ότι τα ιστορικά γεγονότα
χαρακτηρίζονται από περίπλοκες αιτιώδεις σχέσεις και οι οικονομικοί, κοινωνικοί και ιδεολογικοί παράγοντες επιδρούν στην εξέλιξη των γεγονότων.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση, προβάλλονται:
Στην Γ΄ τάξη, οι «μύθοι» των ηρώων, της Αργοναυτικής εκστρατείας και
του Τρωϊκού πολέμου. Στην Αργοναυτική εκστρατεία επισημαίνεται «ο μύθος ως ερμηνεία των εκστρατειών των Μυκηναίων και ο συμβολισμός του
χρυσόμαλλου δέρματος» και στον Τρωϊκό πόλεμο τονίζεται «η πραγματικότητα και ο μύθος».
Στην Δ΄ τάξη, οι πόλεμοι και οι πρωταγωνιστές των πολέμων και δίνονται συμπληρωματικά πολιτιστικά στοιχεία για την καθημερινή ζωή, την
εκπαίδευση, τις επιστήμες.
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Στην Ε΄ τάξη, «η πνευματική νίκη και η επικράτηση του χριστιανισμού,
η ακτινοβολία του Βυζαντίου ως κέντρο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, η Βυζαντινή εποποϊα», οι πόλεμοι των αυτοκρατόρων και δίνονται στοιχεία για την καθημερινή ζωή.
Στην ΣΤ΄ τάξη, τα πολεμικά γεγονότα και τονίζεται ότι οι μαθητές πρέπει «να εκτιμήσουν το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του αλύτρωτου ελληνισμού, την ιδιαίτερη συμβολή κάποιων στρατιωτικών ηγετών και τη σημασία της ομόνοιας και συνεργασίας και να διακρίνουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ιστορική συνέχεια της ελληνικότητας της Μακεδονίας».
Ενδιαφέρον και καλλιέργεια ιστορικής σκέψης
Ο σκοπός του μαθήματος της ιστορίας στα προγράμματα του 1995 και του
1997 είναι σχεδόν ο ίδιος με το σκοπό του μαθήματος στα προγράμματα
του 1987 και του 1989: Υπάρχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις και μικρές
συμπληρώσεις. Όπως αναφέρεται, σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά «να έρθουν σε πρώτη γνωριμία με τον ιστορικό βίο του
ελληνικού έθνους και της ιδιαίτερης πατρίδας τους, να κατανοήσουν την
ιστορική συνέχεια και την προσφορά του Έθνους στην εξέλιξη του πολιτισμού, ώστε: Να αναπτύξουν το συναίσθημα της αγάπης προς την Πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη… Να αξιολογούν σωστά και να κατανοούν το παρελθόν μέσα από τις δημιουργικές πράξεις…ώστε να αναπτύξουν την ικανότητά τους για συνειδητή και ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή
του λαού μας…να ασκηθούν και στη μελέτη χαρτών (Π.Δ. 409/13.11.1995,
Π.Δ. 30/12.3.1997).
Όπως επισημαίνεται, «η διδασκαλία της ιστορίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε οι μαθητές να καταστούν ενεργά και υπεύθυνα μέλη
της κοινωνίας. Η αισθητοποίηση της έννοιας της αλλαγής που συντελείται στο χώρο και το χρόνο είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Έμφαση δίνεται στις ειρηνικές περιόδους και την πολιτιστική δραστηριότητα, στην περιγραφή της ζωής, των ασχολιών και των
συνηθειών των ανθρώπων σε κάθε ιστορική περίοδο. Η προσέγγιση γίνεται με γνώμονα τον απαλλαγμένο από μισαλλοδοξία πατριωτισμό σε
αρμονική σύζευξη με το πνεύμα αλληλοκατανόησης των λαών. Τα βασικά κείμενα συμπληρώνονται με άλλα που σκοπό έχουν την προσέλκυση
του ενδιαφέροντος και την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης. Η αξιοποίηση μιας ποικιλίας διδακτικών μέσων και δραστηριοτήτων είναι αναγκαία
για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία της Ιστορίας» (Π.Δ. 30/12.3.1997).
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Στην Γ΄ τάξη, σκοπός του ιστορικού μαθήματος είναι «να βοηθήσει τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο χώρο και το
χρόνο, τα επιτεύγματά του μέσα από δείγματα χαρακτηριστικών πολιτισμών
(Κυκλαδικού, Μινωϊκού, Μυκηναϊκού) και τέλος το ηρωϊκό ιδεώδες όπως αυτό εκφράστηκε στη Μυθολογία και τα έργα της λογοτεχνίας (Θεογονία, Ιλιάδα,
Οδύσσεια και άλλα)» (Π.Δ. 409/13.11.1995).
Στην Δ΄ τάξη, οι μαθητές καλούνται να συσχετίσουν το ιστορικό γεγονός με
το μύθο, να αναγνωρίσουν σχέσεις ανάμεσα σε μύθους και ιστορικά γεγονότα,
να γίνουν «ερευνητές» της ιστορίας του τόπου τους, να γνωρίσουν τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα, να μάθουν για τη διατήρηση της φυλετικής ενότητας των αποίκων και τη σπαρτιατική αγωγή, να εκτιμήσουν τις συνέπειες της
θυσίας για την πατρίδα, τη σημασία που έχει η νίκη των Ελλήνων στον πόλεμο
και να συνειδητοποιήσουν ότι η νίκη αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα της αγάπης τους για την πατρίδα και την ελευθερία και να υιοθετήσουν θετική στάση
απέναντι στο θέμα της υπεράσπισης της ακεραιότητας της πατρίδας και της
εθνικής ανεξαρτησίας (Π.Δ. 30/12.3.1997).
Ιστορική σκέψη και ιστορική συνείδηση
Ο σκοπός του μαθήματος της ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών ιστορίας δημοτικού του 2003 είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση
ιστορικής συνείδησης ώστε αυτοί να καταστούν ιστορικά εγγράμματοι (ιστορικός εγγραμματισμός) : Οι μαθητές με βάση την ηλικία και το πνευματικό τους
επίπεδο πρέπει «να κατέχουν τη βασική εννοιολογική υποδομή της ιστορίας
(έννοιες, συσχετίσεις, γενικεύσεις), να αποκτήσουν σε κάποιο βαθμό τον τρόπο του «σκέπτεσθαι» του ιστορικού, να καλλιεργήσουν παρόμοιες δεξιότητες
(αξιοποίηση ιστορικών πηγών) και να οικοδομήσουν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που είναι κοινά αποδεκτές»(ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003).
Στο πρόγραμμα εισάγονται ιστορικές έννοιες και τονίζεται η διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης, η διεπιστημονικότητα, οι βιωματικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, η λειτουργική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της
διδασκαλίας, η υπέρβαση της ύλης του διδακτικού εγχειριδίου, η αξιοποίηση
ιστορικών πηγών και διαδικτύου και η σύνταξη σχεδίων εργασίας. Οι στόχοι
και το περιεχόμενο των ενοτήτων του προγράμματος συμφωνούν με τα αντίστοιχα κείμενα των προγραμμάτων ιστορίας από το 1987 ως το 1997. Η ιστορία δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, ο μαθητής δεν διατυπώνει ερωτήματα
και υποθέσεις, δεν ερευνά, δεν ανακαλύπτει, δεν συνθέτει και δεν βγάζει συμπεράσματα. Η γνώση παρουσιάζεται δεδομένη, δεν αναφέρεται καθόλου η
147

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

χρήση ποικίλων ερμηνειών του παρελθόντος, μειώνεται λίγο η εθνική ιστορία,
γίνονται αναφορές και σε άλλους πολιτισμούς, αυξάνεται το ποσοστό της σύγχρονης ιστορίας αλλά η εθνική ιστορία είναι κυρίαρχη και η θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης είναι εθνοκεντρική.
Βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Όπως διαπιστώσαμε, οι σκοποί του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό
σχολείο από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 2003, παρά τις μικρές αλλαγές και βελτιώσεις που έγιναν, υιοθετούν τις «παραδοσιακές» αντιλήψεις της
ιστορίας και δεν αντιστοιχούν με τον σύγχρονο ιστοριογραφικό και παιδαγωγικό προβληματισμό.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι το ιστορικό μάθημα έχει χαρακτήρα διαχρονικά εθνοκεντρικό-φρονηματιστικό και ανάμεσα στους σκοπούς κυριαρχεί
η καλλιέργεια του πατριωτικού φρονήματος, η συνειδητοποίηση της ελληνικής
διάρκειας και η σύνδεση της ιστορίας με την ηθική και θρησκευτική μόρφωση.
Η σχολική ιστορία συνδέεται με την ιδεολογική παράδοση της εθνικής διαπαιδαγώγησης και την εγχάραξη της πολιτικής νομιμοφροσύνης, η κυρίαρχη ιδεολογία καθορίζει και την ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία, παραβλέπονται οι αιτιώδεις σχέσεις και οι μηχανισμοί ιστορικής εξέλιξης και δίνεται
έμφαση στην κάλυψη των ιστορικών γεγονότων, στις «μεγάλες στιγμές» και
στους πρωταγωνιστές.
Προβάλλεται η πολιτικο-στρατιωτική και ηρωολατρική ιστορία, εξαίρεται
ο πατριωτισμός και η λατρεία του ένδοξου παρελθόντος, η εξέταση της εθνικής ιστορίας καταλαμβάνει όλη σχεδόν την ύλη της ιστορίας και εξειδανικεύεται η εθνική ομοιογένεια.
Από το 1977 και μετά, βασικός σκοπός του μαθήματος της ιστορίας είναι η
ανάπτυξη κριτικής ιστορικής σκέψης. Ωστόσο, παρά τη διαφοροποίηση των
στόχων και της μεθοδολογίας του μαθήματος, εξακολουθεί να κυριαρχεί και
σήμερα η πολιτική και στρατιωτική ιστορία, ο εθνοκεντρισμός των σκοπών της
διδασκαλίας, η φρονηματιστική λειτουργία του μαθήματος καθώς και η χρήση του ενός και μόνου σχολικού εγχειριδίου που δεσμεύει και περιορίζει τον
εκπαιδευτικό : Η διαμορφωτική επιρροή του ιστορικού μαθήματος στα μέσα
του 20ου αιώνα στο δημοτικό σχολείο, εξακολουθεί να αναπαράγει τις ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής εκείνης όλη τη μεταγενέστερη χρονική περίοδο του
20ου αιώνα (Εμμανουηλίδου, 2002:339-341) και τις αρχές του 21ου.
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Abstract
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skills of enquiry, investigation, analysis, interpretation and problem-solving.
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Η διαθεματικότητα στα σχολικά εγχειρίδια
της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου
Ελένη Εξαρχοπούλου
Κώστας Δ. Ντίνας
1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι ο ρόλος των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ)
είναι βασικός στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Το 2003 θεσμοθετήθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΦΕΚ
303 και 304/13-3-2003), το οποίο αποτέλεσε την τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του 1999 (ΦΕΚ 561/1999,
τ.Β’) και του μεταγενέστερου Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
του 2001 (ΦΕΚ 1366/18-10-2001). Η νέα έννοια, που εισήχθη το 2001 και
φαίνεται και στον τίτλο του νέου προγράμματος (ΔΕΠΠΣ), ήταν αυτή της
διαθεματικότητας.
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης εμφανίστηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κυρίαρχος παιδαγωγικός σχεδιασμός των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) από το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2003,
οπότε και άρχισε η συγγραφή όλου του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου
και ηλεκτρονικού, για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με βάση το ΔΕΠΠΣ. Η εισαγωγή 52 νέων βιβλίων στα
σχολεία από το 2006-07 προκαλεί αναμφίβολα το ενδιαφέρον για το κατά πόσο έχει αποτυπωθεί η νέα παιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης αλλά και της συνολικής παιδαγωγικής του σχολείου στα βιβλία αυτά. Όσο
για τη διαθεματικότητα, υποστηρίζεται στο ΔΕΠΠΣ η χρησιμότητά της
στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής εκπαίδευσης. (Αλαχιώτης Στ.& Καρατζά-Σταυλιώτη Ελ.)
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει κατά πόσο κρίνεται επιτυχής η προσπάθεια ένταξης της έννοιας της διαθεματικότητας στο
βιβλίο του μαθητή και στο τετράδιο εργασιών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Μέλημά μας είναι να
ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφικές ομάδες των βιβλίων εφάρμοσαν επιτυχώς ή μη τη διαθεματικότητα, την καινοτομία αυτή
του νέου προγράμματος σπουδών.
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2. Διαθεματικότητα
Στο ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ, 303, 2003: 3737-38) διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα, αλλά ταυτόχρονα προωθούνται ποικίλοι τρόποι συσχέτισης της γνώσης
σε δύο άξονες διαθεματικότητας, τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο, όπως
εξάλλου υποδηλώνεται και από το πλαίσιο του προγράμματος Σπουδών ως
Διαθεματικού (= οριζόντιος άξονας) και Ενιαίου (= κατακόρυφος άξονας).
Η διαθεματικότητα είναι όρος γενικότερος του όρου διεπιστημονικότητα και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο
γνώσεων και δραστηριοτήτων, μία ολιστική εν πολλοίς απόκτηση της γνώσης. Υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, οι
οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου και
εξειδικεύονται στις διαθεματικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας. Η οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται από τη διάχυση της διακειμενικότητας στο κείμενο των σχολικών βιβλίων (όπου είναι εφικτό) μέσα από θεμελιώδεις έννοιες διάφορων επιστημών, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν
βασικούς κρίκους οριζόντιας διασύνδεσης των μαθημάτων. Μερικές θεμελιώδεις έννοιες που μπορούν να ονομαστούν «διαθεματικές» α) είναι κοινές σε πολλά γνωστικά αντικείμενα της ίδιας τάξης, β) εμφανίζονται συχνά
σε γνωστικά αντικείμενα διαφόρων τάξεων, και γ) συμβάλλουν στην προώθηση στάσεων και αξιών που συνδέονται άμεσα με τους βασικούς σκοπούς της σχολικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης, είναι δυνατή η υιοθέτηση
δύο διαφορετικών, αλλά παράλληλων και συμπληρωματικών, μεταξύ τους
στρατηγικών σχεδιασμού των ΑΠΣ:
α) Συγκρότηση ενιαίων ανεξάρτητων «διαθεματικών» διδακτικών αντικειμένων/ μαθημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης, που επιλέγεται από διάφορα επιστημονικά πεδία, με τρόπο
ώστε για κάθε μάθημα που εξετάζεται να αναδεικνύονται οι σχέσεις και τα
σημεία τομής των δεδομένων από τις διαφορετικές επιστήμες καθώς και η
διασύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.
β) Οριζόντια διασύνδεση των ΑΠΣ γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκονται αυτοτελώς σε μία βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης. (ΦΕΚ, 303,
2003: 3737)
Περνώντας στο πρακτικό κομμάτι της εφαρμογής της διαθεματικότητας μέσα στη σχολική τάξη από το ΔΕΠΠΣ ορίζεται ο χρόνος, που πρέπει
να αφιερώνεται στις ενδεικτικές διαθεματικές εργασίας, το 10% του διδα152
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κτικού χρόνου. Τονίζεται ότι πρόκειται για ενδεικτικά σχέδια εργασίας, που
αφορούν ευρύτερες θεματικές ενότητες. Στα προγράμματα, όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα, προτείνεται ενδεικτικά ένας τρόπος ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας, επισημαίνονται οι διαθεματικές έννοιες για προσέγγιση καθώς και τα επιμέρους θέματα για προεκτάσεις.
Το νέο πρόγραμμα τιτλοδοτήθηκε ως διαθεματικό, διότι κινείται στο συνεχές της διαθεματικότητας και προοδευτικά κατατείνει και καταλήγει σε
σχήματα προωθημένης διαθεματικότητας. Επιπλέον, τιτλοδοτήθηκε ως διαθεματικό για να υποδηλωθούν οι παιδοκεντρικές αρχές σύνδεσης της σχολικής γνώσης με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις κοινωνικές καταστάσεις, καθώς κι ο παρεμβατικός ρόλος του σχολείου στα κοινωνικά πράγματα. (Ματσαγγούρας Η., 2002: 35)
Η κατάργηση των διακριτών μαθημάτων, που κάνουν τα διαθεματικά
προγράμματα, δε σημαίνει ταυτόχρονα και την κατάργηση των γνώσεων
που αυτά αντιπροσωπεύουν. Σημαίνει απλώς ότι τα διακριτά μαθήματα
καταργούνται ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, παραμένουν
όμως ως χώρος άντλησης της σχολικής γνώσης. Σε αυτήν την περίπτωση
ως πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, αντί των διακριτών μαθημάτων, αξιοποιούνται θέματα, ζητήματα και προβλήματα, που παρουσιάζουν
είτε ειδικό ενδιαφέρον για τους μαθητές είτε γενικότερο ενδιαφέρον για
την κοινωνία και τον πολιτισμό (universalia). (Ματσαγγούρας Η. , 2002: 23)
Πίσω από τη διαθεματική προσέγγιση βρίσκεται η Κοινωνιογνωστική θεωρία της μάθησης, ότι δηλαδή η γνώση οικοδομείται μέσω αλληλεπίδρασης με τον άλλο, μέσω συνεργασίας με συνομηλίκους και ενήλικες, με άτομα που βρίσκονται στο ίδιο ή σε διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, με άλλα λόγια μέσω συλλογικής δουλειάς,
διαλόγου και αντιπαράθεσης, με κοινωνιογνωστική σύγκρουση.
Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι το νέο στοιχείο των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ
είναι η διαθεματική προσέγγιση που επιφέρει. Οι μαθητές διδάσκονται ένα
θέμα, που από το διδάσκοντα παρουσιάζεται από διαφορετικές επιστημονικές γωνίες.
3. Η Διαθεματικότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας
Το ΔΕΠΠΣ ορίζει αρχικά τους κοινούς στόχους και για τις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου, τους οποίους πρέπει να εξυπηρετεί το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Ως ο σπουδαιότερος από αυτούς ορίζεται η κατάκτηση από
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τους μαθητές του βασικού οργάνου επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, με σκοπό τη διανοητική και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.
Παράλληλα, επιδιώκεται η συνειδητοποίηση της σημασίας του λόγου στην
κοινωνική ζωή και η συνειδητοποίηση της γλώσσας ως βασικού φορέα της
έκφρασης και του πολιτισμού του κάθε λαού. Οφείλουν, επίσης, να καταστούν ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της γλώσσας. Όλοι αυτοί, βέβαια, οι στόχοι πρέπει στην εφαρμογή τους
να προσαρμόζονται στην ηλικία των μαθητών της κάθε τάξης.
Η όλη οργάνωση της διδασκαλίας στις τρεις τάξεις πρέπει να βασίζεται
στο τρίπτυχο: 1) άξονες γνωστικού περιεχομένου, 2) γενικοί στόχοι, 3) θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης. Αναλυτικότερα, το γνωστικό
περιεχόμενο μπορεί να αναλυθεί στο ακούω και κατανοώ, μιλώ, διαβάζω και
κατανοώ και γράφω, που και αυτά με τη σειρά τους κατακτώνται με γνώση
και δυνατότητα αντίληψης συγκεκριμένων εννοιών. Οι γενικοί στόχοι, που
θα επιτευχθούν μέσω αυτής της διαδικασίας, περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών.
Η διαθεματική προσέγγιση είναι αυτή που θα αποτελέσει το συνδετικό
κρίκο μεταξύ γνωστικού περιεχομένου και επιδιωκόμενου σκοπού. Προτείνονται 13 θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης: Επικοινωνία, Πολιτισμός, Σύστημα, Χώρος-Χρόνος, Αλληλεπίδραση, Δομή, Σύστημα, Ομοιότητα-Διαφορά, Οργάνωση, Πληροφορία.
Στον οριζόντιο αυτό άξονα διαθεματικής συσχέτισης το ΔΕΠΠΣ επιχειρεί να ενεργοποιήσει πολλούς τρόπους διεπιστημονικής συσχέτισης ταυτόχρονα. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι τρεις: Πρώτον, επιχειρεί να αναδείξει κατά τη μελέτη των επιμέρους ενοτήτων κάθε μαθήματος τις διεπιστημονικές εκείνες συσχετίσεις που ενυπάρχουν στα θέματα, στις έννοιες
και στις διαδικασίες με όμορους και μη επιστημονικούς κλάδους. Δεύτερον, επιχειρεί μέσα από διαδικασίες διάχυσης (infusion) να εντάξει το περιεχόμενο προγραμμάτων, όπως είναι, για παράδειγμα, η αγωγή υγείας και
η αγωγή του καταναλωτή στα υπάρχοντα μαθήματα, στο βαθμό που αυτά
προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Τρίτον, επιχειρεί να κάνει συμπράξεις μαθημάτων, που οδηγούν σε υβριδικά μαθήματα. (Ματσαγγούρας, 2002: 32)
Όπως κάθε μάθημα, έτσι και η Νεοελληνική Γλώσσα εξειδικεύεται για
κάθε τάξη από το ΑΠΣ, όπου εξειδικεύονται οι στόχοι των θεματικών ενοτήτων. Υπάρχει εκεί διάκριση των τριών τάξεων, όπου ορίζονται οι στόχοι,
οι θεματικές ενότητες κι οι ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται.
Συνολικά πέντε είναι τα διαθεματικά σχέδια εργασίας που προτείνονται.
Γίνεται με αυτόν τον τρόπο πιο ξεκάθαρο πώς μπορεί να περάσει ο διδά154
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σκων από τις θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικότητας, μερικές από τις
οποίες προαναφέρθηκαν, σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά συνδυάζουν την
πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους μαθητές, τις διαθεματικές έννοιες, οι οποίες εφαρμόζονται μέσω του αντίστοιχου θέματος, και τις προεκτάσεις σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Γεωγραφία, Μουσική, Φυσική, κ.α.).
4. Η Διαθεματικότητα στα σχολικά
Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

εγχειρίδια

της

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ακόμη, παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας. Συγκεκριμενοποιούν το περιεχόμενο των ΑΠΣ και μαζί με αυτό αποτελούν τις επίσημες προδιαγραφές
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες καθορίζονται συχνά από την πολιτεία υπό μορφή νομικών διατάξεων και κειμένων (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, κλπ).
Τα βιβλία πρέπει να «μεταφράζουν» με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια σε διδακτέα ύλη τους σκοπούς και τους στόχους που θέτουν τα αναλυτικά προγράμματα και, συνεπώς, αυτό πρέπει να είναι το κύριο κριτήριο
της αποτελεσματικότητάς τους. ( Ντίνας Κ.Δ. & Ξανθόπουλος Α. 2007: 1) Αυτό το οποίο θα ερευνήσουμε στη συγκεκριμένη εργασία είναι κατά πόσο
εφαρμόστηκε η έννοια της διαθεματικότητας στα σχολικά εγχειρίδια της
Νεοελληνικής Γλώσσας στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
Το διδακτικό πακέτο αποτελείται από το βιβλίο του μαθητή, το τετράδιο
εργασιών και το βιβλίο του καθηγητή ανά τάξη. Αναλυτικότερα, το βιβλίο
του μαθητή αποτελείται από 169 σελίδες στην Α’ τάξη και από 150 στις δύο
άλλες. Το τετράδιο εργασιών από 80 σελίδες για κάθε τάξη και το βιβλίο του
καθηγητή από 120 σελίδες στην Α’ τάξη και από 100 σελίδες στη Β’ και τη Γ’.
(Η κατανομή των σελίδων έγινε ανάλογα με τις διδακτικές ώρες του μαθήματος στην κάθε τάξη, τρεις ώρες για την Α’ και δύο ώρες για τη Β’ και τη Γ’).
Το βιβλίο του μαθητή αποτελείται από θεματικές ενότητες, οι οποίες χωρίζονται και αυτές με τη σειρά τους. Κάθε ενότητα αρχίζει με κείμενα, τα
οποία είναι συνήθως 4-5 σε αριθμό. Με βάση αυτά γίνονται ερωτήσεις κατανόησης. Σε αυτά μελετώνται κι εντοπίζονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και έτσι οι μαθητές καταλήγουν στους κανόνες με επαγωγικό τρόπο. Στην πορεία καλούνται να παραγάγουν λόγο, ο οποίος θεματικά συμπίπτει και με το γενικό θέμα της ενότητας. Στο τέλος κάθε ενότητας
υπάρχει ένα μοντέλο διαθεματικής εργασίας. Για αυτές τις εργασίες, τα λε155
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γόμενα projects, προτείνεται να αφιερώνεται το 10% του διδακτικού χρόνου. Στην ουσία, δηλαδή, κάθε ενότητα ξεκινά με την παράθεση κειμένων
για επεξεργασία τους από τους μαθητές και καταλήγει στην παραγωγή κειμένου. Κάθε ενότητα κλείνει, τέλος, με ένα χρωματιστό πλαίσιο όπου ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει τα κενά βάσει όσων έμαθε στην ενότητα.
Το τετράδιο εργασιών αποτελείται από ασκήσεις πάνω στα γραμματικο-συντακτικά φαινόμενα, της αντίστοιχης ενότητας κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε ο μαθητής προοδευτικά να φτάσει σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες του φαινομένου. Το βιβλίο του καθηγητή αποτελείται από δύο μέρη: το είναι θεωρητικό, ενώ στο δεύτερο υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο
που πρέπει να κινηθεί στην τάξη.
5. Έρευνα
Βασικό μας μέλημα είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αποτύπωσε στα σχολικά εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου τη νέα έννοια της διαθεματικότητας.
Τα βιβλία τα οποία μελετήθηκαν είναι το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών και των τριών τάξεων.
Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι να διαπιστώσουμε:
• ποιος είναι ο αριθμός των διαθεματικών εργασιών στην κάθε τάξη,
• την αναλογία στο πλήθος των διαθεματικών ασκήσεων ανάμεσα
στο βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών,
• ποια είναι τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία γίνεται η διαθεματική διασύνδεση,
• αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο πλήθος των διαθεματικών εργασιών μεταξύ των τριών τάξεων,
• το είδος των γλωσσικών ασκήσεων που επιλέχθηκε από τις συγγραφικές ομάδες για την εφαρμογή της διαθεματικότητας.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το πλήθος των ασκήσεων που εμπεριέχουν την έννοια της διαθεματικότητας στα σχολικά εγχειρίδια που μελετήθηκαν:
Πίνακας 1: Πλήθος ασκήσεων διαθεματικότητας ανά τάξη

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
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Α’ ΤΑΞΗ
26
7
33

Β’ ΤΑΞΗ
27
3
30

Γ’ ΤΑΞΗ
18
8
26
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Στον πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διαθεματικές εργασίες που
υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας, πριν από το ανακεφαλαιωτικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, στην Α’ Γυμνασίου, λόγω των 10 ενοτήτων
που έχει, υπάρχουν 10 διαθεματικές εργασίες. Αντίστοιχα, στη Β’ Γυμνασίου 9 και στη Γ’ 8.
Παρατηρήσεις:
1. το πλήθος των ασκήσεων σε κάθε τάξη δεν έχει μεγάλη απόκλιση.
Ωστόσο, ο αριθμός των διαθεματικών ασκήσεων στην Γ’ Γυμνασίου,
ιδίως στη σύγκρισή του με τον αντίστοιχο αριθμό της Α’ Γυμνασίου,
είναι εμφανώς μικρότερος. Πιθανή αιτία το ότι το βιβλίο του μαθητή της Γ’ Γυμνασίου είναι κατά 10 σελίδες μικρότερο και η ύλη χωρίζεται σε 8 ενότητες, όχι σε 10, όπως στην Α’. Κατά συνέπεια, οι διαθεματικές ασκήσεις που αναλογούν στην κάθε ενότητα είναι λιγότερες.
2. Υπάρχει μία άνιση κατανομή των διαθεματικών εργασιών ανά ενότητα. Για παράδειγμα, στην 6η ενότητα του βιβλίου της Α’ Γυμνασίου
συναντάμε 4 διαθεματικές ασκήσεις, ενώ στην αμέσως προηγούμενη 5η μόλις 1 άσκηση.
3. Θα περιμέναμε το τετράδιο εργασιών να έχει μεγαλύτερο αριθμό διαθεματικών ασκήσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι συγγραφικές ομάδες
επέλεξαν οι ασκήσεις των τετραδίων εργασιών να εστιάζουν στην
παραδοσιακή τυπική εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν οι μαθητές
στην αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου.
4. Στατιστικά μιλώντας διαπιστώνουμε ότι οι διαθεματικές ασκήσεις
βρίσκονται κατά κύριο λόγο προς το τέλος των ενοτήτων. Τότε οι
μαθητές έχουν εμπεδώσει τα φαινόμενα που έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να τα εντοπίζουν και με διαθεματική προσέγγιση.
5. Η διαθεματικότητα δεν εφαρμόζεται μόνο με τη διασύνδεση με τις
άλλες επιστήμες, που αποτελούν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος των μαθητών π.χ. Φυσική,
Μαθηματικά, κ.α. Γίνεται επίσης διασύνδεση με κοινωνικές πρακτικές της καθημερινότητας των μαθητών, όπως είναι η οικολογία και
η κυκλοφοριακή αγωγή.
6. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τρόπους σύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα:
• Μελέτη και εφαρμογή κάποιου φαινομένου σε κάποιο άλλο μάθημα που διδάσκεται ο μαθητής εκείνη την περίοδο, π.χ. στην
ενότητα «Αναλύοντας το κείμενο στα συστατικά του» Νεοελ157
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ληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου σελ. 98: «Αναζητήστε στο σχολικό
σας βιβλίο το Α' στάσιμο της Ελένης του Ευριπίδη. Μελετήστε το
κείμενο και βρείτε ποιο είναι το θέμα της κάθε στροφής και αντιστροφής. Προσπαθήστε να δώσετε τίτλο σε καθεμιά».
• Παραπομπή σε άλλα μαθήματα συναφή της αντίστοιχης ενότητας που μελετάται για πληρέστερη επισκόπηση, π.χ. στην
ενότητα «Επικοινωνία» Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου σελ.
24: «Συλλέξτε στοιχεία για τις πρώτες μορφές γραφής από το βιβλίο της Ιστορίας. Παρουσιάστε στους συμμαθητές σας την ιστορία της γραφής και παραδείγματα από τα πρώτα δείγματά της».
7. Τα μαθήματα για διαθεματική σύνδεση είναι τα εξής: Πληροφορική, Ιστορία, Γεωγραφία, Καλλιτεχνικά, Αρχαία ελληνική γλώσσα και
γραμματεία (Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ελένη), Νεοελληνικά Κείμενα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Οικιακή οικονομία και Φυσική αγωγή.
8. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ασκήσεις παραπέμπουν στην
επιστήμη της Πληροφορικής, αφού η ανάπτυξη του χώρου των νέων
τεχνολογιών είναι ραγδαία. Οι μαθητές, λοιπόν, οφείλουν να ακολουθούν τις εξελίξεις της εποχής τους και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο κατά κύριο λόγο ως μία αστείρευτη πηγή γνώσεων.
Ο πίνακας που ακολουθεί φανερώνει το πλήθος των διαθεματικών συνδέσεων με σχολικά μαθήματα:
Πίνακας 2: Πλήθος παραπομπών σε σχολικά μαθήματα ανά τάξη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΤΑΞΗ

Β’ ΤΑΞΗ

Γ’ ΤΑΞΗ

10

12

13

Οι διαθεματικές εργασίες, ειδικότερα, οι οποίες βρίσκονται στο τέλος κάθε
ενότητας, είναι συνολικά 27 στον αριθμό. Μάλιστα, η δυσκολία των διαθεματικών εργασιών είναι κλιμακούμενη στην πορεία και των τριών τάξεων Κάθε μία
έχει διαφορετικό θέμα, δημιουργώντας κάθε φορά μία διαφορετική πρόκληση για τους μαθητές. Θεματικά δεν παρεκκλίνουν από το κυρίαρχο θέμα της
όλης ενότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που διαπιστώνεται μόνο μία σύμπτω158
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ση στο θέμα των διαθεματικών εργασιών μεταξύ των πρώτων ενοτήτων της
Β’ και Γ’ τάξης (σύνταξη ενός τουριστικού οδηγού).
Οι μαθητές στηρίζονται για τη συλλογή του υλικού και των πληροφοριών τους στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο, άλλη μία από τις βασικές αρχές του
ΔΕΠΠΣ. Η δυναμική που αναπτύσσει η μαθητική μικροομάδα μπορεί κάλλιστα
να αξιοποιηθεί είτε ως πλαίσιο συλλογικής επεξεργασίας των δεδομένων είτε
ως πλαίσιο στήριξης προς την ομαδική μάθηση. Οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση εργασιών (projects), οι οποίες προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού χαρακτήρα. (ΦΕΚ, 303, 2003: 3743)
6. Επίλογος
Η εισαγωγή της διαθεματικότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ήταν
αναμφισβήτητα μία μεγάλη καινοτομία. Έφερε μία νέα πραγματικότητα στον
τομέα της διδασκαλίας και της απόκτησης της γνώσης. Ως έννοια μάλιστα τη
συναντάμε πολλούς αιώνες πριν στον Πλάτωνα. Κατά την οικοδόμηση της Πολιτείας στο 7ο βιβλίο (Πλάτων, Πολιτεία, 537b8-c3) του ομώνυμου έργου ο Σωκράτης ορίζει ως βασική προϋπόθεση της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος «τά τε χύδην μαθήματα παισίν ἐν τῇ παιδείᾳ γενόμενα τούτοις συνακτέον

εἰς σύνοψιν οἰκειότητός τε ἀλλήλων τῶν μαθημάτων καί τῆς τοῦ ὄντος φύσεως

Διαβάζοντας κανείς το ΔΕΠΠΣ νιώθει ότι με μία τέτοια μέθοδο διδασκαλίας τείνει να λυθεί το εκπαιδευτικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σίγουρα μία τέτοια σκέψη θα θεωρούνταν υπερβολή, ωστόσο η διαθεματικότητα μπορεί να
εισάγει τη διαδικασία της μάθησης σε νέα πλαίσια φέρνοντας στο προσκήνιο
την επικοινωνία των διδασκόμενων επιστημών. Ο μαθητής απομακρύνεται
από τη στείρα παπαγαλία ενός μαθήματος αποκλειστικά και την επαφή με
μηχανιστικού τύπου ασκήσεις, αλλά καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό
αναζητά τη μάθηση ιδωμένη πλέον στην ενιαία της μορφή. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν κατά κύριο λόγο, είναι να δοθεί ο χώρος και κυρίως ο χρόνος
στην εφαρμογή της διαθεματικότητας. Να μη θυσιαστεί και αυτή στο βωμό
των αλλαγών που φέρνει κάθε νέα κυβέρνηση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
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ΦΕΚ 303/τ. Β΄ (2003, 13 Μαρτίου). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
Abstract
Cross thematic curriculum enhances the capabilities of traditional curriculums
by providing a holistic way of dealing with the educational material. This
paper provides a detail analysis of the level that interdisciplinarity was
incorporated in the school books of modern Greek language at the three
grades of middle school, that were published during the academic year
of 2006-07. More specifically, the number of the exercises based on cross
thematic approach to knowledge, the connections to other lessons or
aspects of everyday life and the statistic deviations among the units of the
books and the three grades are discussed.
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Εισαγωγή
Η αισθητική αγωγή χαρακτηρίζεται ως το πιο ευχάριστο και δημιουργικό
κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης για τους μαθητές. Ο όρος «αισθητική
αγωγή» συναντιέται από το 1982 στην εκπαίδευση (ΠΔ 583/31-8-82, Φ.Ε.Κ.
107, τ. Α΄: «Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων του
Δημοτικού Σχολείου») και περιλαμβάνει τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, τη
μουσική και το σχέδιο. Στα ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/1303-2003) η Αισθητική Αγωγή καλύπτει την Εικαστική, Θεατρική και Μουσική Αγωγή. Ο γενικότερος σκοπός της Αισθητικής Αγωγής προσανατολίζεται κυρίως στην αυτοέκφραση του μαθητή και στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού του (Schirrmacher, 21998, Chapman, 1993), στην οργάνωση
και εξωτερίκευση εμπειριών, συναισθημάτων, ιδεών εκφραζόμενα ποικιλόμορφα, στην ευαισθητοποίηση του παιδιού για το ωραίο (Τρούλη, 1991).
Παράλληλα ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του, ενισχύει τις αντιληπτικές ικανότητές του για παραγωγή δημιουργικού έργου και εξοικειώνει με τις εικαστικές τέχνες.
Στο πλαίσιο αυτό η Θεατρική Αγωγή έχει βιωματικό χαρακτήρα, επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να εκφραστεί δημιουργικά και να
ασχοληθεί με τη θεατρική πράξη (Κοντογιάννη, 2000). Ο μαθητής «μέσα
από διαφορετικούς και ποικίλους επικοινωνιακούς κώδικες, την κινησιολογία, τον αυτοσχεδιασμό, τη δραματοποίηση, αυτοπροσδιορίζεται, μαθαίνει τον κόσμο, διαχειρίζεται συναισθήματα και καταστάσεις, συνεργάζεται
αρμονικά στην ομάδα, γνωρίζει τοπικά και παγκόσμια πολιτιστικά επιτεύγματα, παράγει δραματικά κείμενα» (ΔΕΠΠΣ, 2003:157). Η Θεατρική Αγωγή
γίνεται «μέσο γνώσης, ψυχαγωγίας και αισθητικής καλλιέργειας» (ΔΕΠΠΣ,
2003:161). Ο μαθητής κατανοεί καλύτερα «τις διαπροσωπικές σχέσεις του,
ανακαλύπτει τις καλλιτεχνικές κλίσεις του, αλλά αναγνωρίζει και τις αξίες
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του ανθρώπινου πολιτισμού» (ΔΕΠΠΣ, 2003:161). Διαπιστώνεται, λοιπόν,
ότι επιτυγχάνεται η σύζευξη των σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων
του (Καραμήτρου, 2004).
Το θέατρο στο σχολείο ευαισθητοποιεί σε θέματα πολιτισμού, δημιουργεί νέες παιδαγωγικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους,
επιτρέπει «τη διασύνδεση του εικονικού και συμβολικού κόσμου με τον κόσμο της αντικειμενικής πραγματικότητας» (Γραμματάς, 2001:85) και ενεργοποιεί συνεργατικές και ομαδικές μορφές έκφρασης (Τσιάρας, 2007). Το
θέατρο ψυχαγωγεί, καλλιεργεί τον προφορικό λόγο, βελτιώνει την άρθρωση (Γιάνναρης, 1995, Δελώνης, 1990), ενώ μέσα από κάθε μορφή θεατρικού δρώμενου ο μαθητής εξοικειώνεται με τις ποικίλες πτυχές του θεάτρου
και τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα θεατρικό φαινόμενο, καθώς αναλαμβάνει το ρόλο του ηθοποιού, θεατή, κριτικού και «καλλιτέχνη του θεάτρου» (Απανωμεριτάκη, 2006:50).
Το Θέατρο Σκιών ως ένα ουσιαστικό κομμάτι της Θεατρικής Αγωγής, αλλά και ξεχωριστό είδος θεάτρου (Γραμματάς, 2001), αξιοποιείται διδακτικά
ως εργαλείο και χρησιμοποιείται κυρίως από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην επίτευξη ποικίλων διδακτικών στόχων. Ακόμη και στο μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα οικειοποίησης θρησκευτικών συμβόλων, την αναγνώριση της θρησκευτικής παράδοσης, αλλά και τον εντοπισμό λατρευτικών εκφράσεων άλλων
θρησκειών. Έτσι θεωρείται σημαντική η αξιοποίησή του σε μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας, καθώς επιτυγχάνονται αβίαστα και με ευχάριστο
τρόπο από τους μαθητές δημιουργικές δεξιότητες.
Σύντομη ιστορική διαδρομή του Θεάτρου Σκιών
Οι απαρχές του Θεάτρου Σκιών χάνονται στα βάθη των αιώνων. Οι ερευνητές επικαλούνται διάφορες εκδοχές για την καταγωγή του. Μια άποψη υποστηρίζει ότι η νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα η περιοχή που εκτείνεται από την Κίνα μέχρι την Ινδία και την Ινδονησία αποτελεί την πατρίδα
του Θεάτρου Σκιών (Μυστακίδου, 1982). Το Θέατρο Σκιών συναντιέται ως
τεχνική στις Ινδίες, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται χρονολογικά η αρχική εμφάνισή του (Helstien, 1986). Στην Ταϋλάνδη και την Ιάβα το Θέατρο Σκιών
επηρεασμένο από την ινδική παράδοση1 έχει μια ιστορία αρκετών χιλιάδων χρόνων (Hermet 1986, Long 1986). Η προέλευση του Θεάτρου Σκιών
1. Τα θέματά του στηρίζονται σε ινδικά επικά ποιήματα όπως Ramayana και Mahabharata
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από την Κίνα στηρίζεται σε μαρτυρία από την εποχή της δυναστείας των
Σουγκ τον 11ο αιώνα (Φωτιάδης, 1977) και συνδέεται με δοξασίες, θρύλους
και έντονο μυστικισμό.
Άλλη ομάδα ερευνητών εστιάζει το ενδιαφέρον της έρευνάς της στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα, συνδέει το Θέατρο Σκιών με
την τεχνική των Ελευσίνιων Μυστηρίων (Μπίρη, 1952) και με δομικά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας (Χατζάκη, 1997). Αποσπασματικές πληροφορίες από ερευνητές υποστηρίζουν ότι το Θέατρο Σκιών έφτασε στη Μεσόγειο από τουρκομογγολικές νομαδικές φυλές (Jacob, 1925). Σχετική μαρτυρία παραδίδεται από τον ίδιο τον Άρειο (4ο αι. μ.Χ.) για την ύπαρξή του
στην Κωνσταντινούπολη (Μόλλας, 2002), αλλά και στο έργο του Ευσέβιου
Καισαρείας στις αρχές του 4ου αιώνα μ. Χ.2. Όλοι οι παραπάνω ισχυρισμοί
στηρίζονται σε ελλιπείς μαρτυρίες και δεν επιβεβαιώνονται με περαιτέρω
πειστικές πληροφορίες.
Οι απαρχές του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών – Καραγκιόζη εντοπίζονται στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Υποστηρίζεται ότι οι
Οθωμανοί γνώρισαν το Θέατρο Σκιών, όταν ο Σουλτάνος Σελίμ ο Α΄ το 1517
κατέκτησε την Αίγυπτο. (Βρυώνης, 1993). Σχετικές μαρτυρίες τριών θεατρικών κειμένων για το Θέατρο Σκιών επιβεβαιώνουν την παραπάνω θεωρία (Μυστακίδου, 1982). Στην Κωνσταντινούπολη το Θέατρο Σκιών παρουσιάζεται το 1530 και εξαπλώνεται σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας (Αγραφιώτης, 2008). Η πορεία του παρουσιάζει κάμψη κυρίως από τις
αρχές του 20ου αιώνα.
Γύρω στο 17ο αιώνα ο Kargiőz ταυτίζεται με το Θέατρο Σκιών (Μυστικίδου, 1982), και για τους Έλληνες ονομάζεται πλέον Καραγκιόζης μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους (Μερακλής, 2003, Χατζηπανταζής, 2003).
Ο Έλληνας Καραγκιόζης διατηρεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των μίμων
της εποχής του (Σολομός, 1987), αλλά συναντιέται βιβλιογραφικά και ανάλογη ταύτισή του με τον Πτωχοπρόδρομο (Χατζηφώτης, 1969, Κόντογλου,
1987, Φωτιάδης, 1977). Το Αιγυπτιακό, Οθωμανικό και Ηπειρωτικό Θέατρο
Σκιών θεωρούνται προδρομικές μορφές του νεοελληνικού Θεάτρου Σκιών
- Καραγκιόζη (Αγραφιώτης, 2003).
Το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης ουσιαστικά ξεκινά με την
ίδρυση του ελληνικού κράτους και η δράση του φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
Η ιστορία και η εξέλιξή του συνδέεται σαφώς με τα κοινωνικά γεγονότα κάθε εποχής και επηρεάζεται απ’ αυτά. Στα πρώτα χρόνια το νεοελληνικό Θέ2. Η μαρτυρία αυτή αναφέρεται σε «οθόνες θεάτρων» και εικάζεται ότι πρόκειται για το Θέατρο Σκιών,
βλ. Ευσέβιου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία 7, PG 20, 712C- 713A.
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ατρο Σκιών - Καραγκιόζης αποτελούσε συνέχεια του Οθωμανικού, επηρεασμένο από τα δομικά χαρακτηριστικά του. Η πρώτη αναφορά «για την ύπαρξη του Καραγκιόζη φαίνεται να εμφανίζεται στα χρόνια της Επανάστασης του
1821» (Ιωάννου, 1971:21), ενώ η πρώτη παράσταση του Καραγκιόζη ανέβηκε το 1834 (Puchner 1985). Την περίοδο αυτή εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας
από τους πρώτους Καραγκιοζοπαίχτες, ο Γιάννης Μπράχαλης ή Πράχαλης,
ο οποίος έφερε την τέχνη του Καραγκιόζη από την Κωνσταντινούπολη (Καΐμης, 1990). Αρχικά δέχτηκε μια αρνητική αντιμετώπιση λόγω της άσεμνης
γλώσσας που χρησιμοποιούνταν (Κοκκίνης, 1985), αλλά και της γενικότερης
τάσης απαξίωσης της ανατολικής παράδοσης από τους Βαυαρούς και τους
Έλληνες της διανόησης (Γιανναράς, 1999). Σταδιακά, όμως, διαπιστώνεται
μια στροφή προς την τέχνη του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη, η οποία οφείλεται: α) στην ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Νότιας Ηπείρου στο ελληνικό κράτος (Δερτιλής κ.ά., 2009) οπότε οι Ηπειρώτες Καραγκιοζοπαίχτες
κάνουν γνωστή την τέχνη τους και στην υπόλοιπη Ελλάδα, β) στην ελληνική
διανόηση που στρέφεται προς τη λαϊκή παράδοση (Βαρβούνης, 1998) και
γ) στην εμφάνιση σημαντικών καραγκιοζοπαιχτών, όπως του Πατρινού Μίμαρου (Δημήτρης Σαρντούνης) (Χριστόπουλος, 2001) και του Γιάννη Ρούλια
από την Αμφιλοχία (Φωτιάδης, 1977). Τα έτη 1910-1940 θεωρούνται ως περίοδος ακμής του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα (Danforth, 1993). Ο Αντώνης
Μόλλας και ο Ντίνος Καλογεράς-Θεοδωρόπουλος δίνουν νέες κατευθύνεις
στον Καραγκιόζη και τον ανανεώνουν (Κιουρτσάκης, 1983, Βρεττός, 1998).
Ακολουθεί η δεκαετία του ’40, η οποία ανακόπτει την ανοδική πορεία του.
Ο κινηματογράφος και η τηλεόραση αναδεικνύονται οι μεγαλύτεροι εχθροί
του. Οι Καραγκιοζοπαίχτες αναγκάζονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος με το
ταλέντο του ανέδειξε τον Καραγκιόζη μέσα από την τηλεόραση (Πουριανός
& Σπαθάρης, 2009). Σήμερα ο Καραγκιόζης κατέληξε να είναι θέαμα κυρίως
για παιδιά (Καλλέργης, 1995, Puchner, 1993).
Το ελληνικό Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης συνδέεται στενά με τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθόδοξη Παράδοση (Αγραφιώτης, 2003). Το δραματολόγιό του απαρτίζεται από: α) κωμωδίες, β) λαογραφικές-κοινωνικές
παραστάσεις και γ) ηρωικά έργα. Τα τελευταία χρόνια το ρεπερτόριο αυτό
εμπλουτίζεται με νέες κατηγορίες έργων, όπως τα επικά-θρησκευτικά δράματα (Καΐμη, 1991, Ιωάννου, 1972, Χατζάκη, 1995). Τα θέματα των δραμάτων αυτών εμπνέονται από τις ηρωικές προσωπικότητες της μυθολογίας,
της αρχαιότητας, της θρησκευτικής ζωής και της Ανατολικής Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας (Χατζάκη, 22003). Τέλος, υπάρχει μια σειρά έργων, στα οποία
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αποτυπώνεται η ιστορική πορεία, η θεολογική διδασκαλία και η παράδοση της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας (Αγραφιώτης, 2008). Πολλά έργα
–κυρίως τα λαογραφικά και ηρωικά- προάγουν την ηθική καλλιέργεια των
παιδιών, καθώς στις υποθέσεις αυτών των έργων εντοπίζονται ηθικά διλλήματα που σχετίζονται με την πίστη, τη φιλοπατρία, την αγάπη, τη δικαιοσύνη κ.ά. (Αγραφιώτης, 2003).
Το Θέατρο Σκιών στην εκπαίδευση και τα παιδαγωγικά οφέλη
του για το μαθητή
Η είσοδος του Θεάτρου Σκιών στην εκπαίδευση μετά το 1970 συνδέεται με
την εισαγωγή της παιδικής λογοτεχνίας στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και
τις επιστημονικές αναζητήσεις των ερευνητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και του Τμήματος Θεατρολογίας (Καλλέργης, 2003, Καπλάνογλου, 2003).
Το Θέατρο Σκιών αξιοποιείται είτε ως ζωντανή είτε ως μαγνητοσκοπημένη παράσταση σε DVD και προβάλλεται από την τηλεόραση (Αγραφιώτης,
2008). Όταν συζητάμε για το Θέατρο Σκιών στο χώρο της εκπαίδευσης εννοούμε όχι μόνο τον παραδοσιακό Καραγκιόζη, αλλά κυρίως τη μεταφορά της τεχνικής του σε παραστάσεις ή σε δημιουργικές δραστηριότητες,
όπου αξιοποιείται το υλικό του, κυρίως το παραμυθιακό ή λογοτεχνικό. Η
αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει
στην ολόπλευρη ανάπτυξη και στην κοινωνικοποίηση του μαθητή (Αγραφιώτης, 2008). Η τεχνική του Θεάτρου Σκιών καλλιεργεί στο μαθητή τη διάθεση για έρευνα, τον αυτοσχεδιασμό σε ρόλους και σενάρια (Σέξτου, 2003).
Το ανέβασμα μιας παράστασης Θεάτρου Σκιών «εξοικειώνει το μαθητή με την ομαδική εργασία, ενισχύει το πνεύμα της συνεργασίας και βοηθά
στο ξεπέρασμα του εγωισμού και του ατομικισμού, αποδεσμεύει τον εσωτερικό ενεργειακό πλούτο, λειτουργεί θετικά στη συνείδησή του» (Γραμματάς, 2001:85), βοηθά να ενσωματώσει αξίες σχετικές με τη διαλλακτικότητα,
την ανεκτικότητα, το σεβασμό και την αποδοχή του διαφορετικού. Με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεται η ικανότητά του να συμμετέχει σε οργανωμένες δραστηριότητες και να ενσωματωθεί στην ομάδα όλων των μαθητών.
Tο γέλιο, που προκαλείται με το Θέατρο Σκιών, διώχνει το άγχος, αντιμάχεται τη μελαγχολία και την ηττοπάθεια (Πατσάλης, 1998). Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους μέσα από την εμπλοκή τους στο Θέατρο Σκιών, καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες αφήγησης, υποκριτικής, τραγουδιού,
γνωρίζουν τον εαυτό τους (Αναγνωστόπουλος 2003b, Πατσάλης, 1998b)
και αναλαμβάνουν κοινωνικούς ρόλους (Φλώρος, 1983).
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Ειδικότερα, το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι (Αναγνωστόπουλος, 2003) και προσφέρει στο μαθητή
δρόμους απόδρασης στον κόσμο του φανταστικού. Η κατασκευή των φιγούρων ενισχύει την αυτενέργεια του μαθητή, ενώ η αμφίδρομη και άμεση επικοινωνία καραγκιοζοπαίχτη-θεατών, η δυνατότητα αλλαγής του σεναρίου αυθόρμητα δυναμώνει την παιδαγωγική αλληλεπίδραση αποτελεσματικά και διευκολύνει την πρόσληψη των μηνυμάτων, τη χρήση του λόγου και της ομιλίας (Γραμματάς, 2001, Puchner, 1975). Ο μαθητής χρησιμοποιώντας την τεχνική του καραγκιοζοπαίχτη συνδυάζει τη μνήμη και τον
αυτοσχεδιασμό -στοιχεία της γνωστικής και δημιουργικής διαδικασίας- και
οδηγείται σε νέα σύνθεση (Κιουτσάκης, 1983).
Ο Καραγκιόζης αμφισβητεί μέσω της σάτιρας τις κοινωνικές καταστάσεις, ανισότητες και ευτράπελα της πολιτικής εξουσίας (Μερακλής, 2003)
και δείχνει την πλευρά της ζωής, που συνδυάζει τις «κακίες και την καλοσύνη» (Μερακλής, 2003:18). Ο μαθητής κατανοεί τις κοινωνικές σχέσεις, τις
διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, τις συμπεριφορές τους (Αναγνωστόπουλος, 2003b), αντιλαμβάνεται τις αντιθέσεις στη ζωή, καλλιεργεί την κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπιά (Αναγνωστόπουλος, 2003b) και διαμορφώνει ήθος (Χατζάκης, 22003).
Στη διδακτική εφαρμογή του ο δάσκαλος οφείλει να προσέξει τις δύσκολες λεκτικά παραστάσεις του Καραγκιόζη, οι οποίες αξιοποιούνται συνήθως στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού (Αγραφιώτης, 2008). Το κείμενο της παράστασης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο ψυχοσυναισθηματικό και γλωσσικό επίπεδο του μαθητή, καθώς και στους διδακτικούς στόχους που θέτονται κάθε φορά. Συνήθως επιλέγονται παραστάσεις που διακρίνονται για το σύντομο και λιτό λόγο, με απλούστερα στοιχεία, έντονο
ρυθμό, γοργή δράση και κίνηση. Ακόμη και μια διασκευή κάποιας δύσκολης λεκτικά παράστασης μπορεί να διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Η αξιοποίηση διαθρησκειακών στοιχείων του Θεάτρου
Σκιών - Καραγκιόζη στο μάθημα Θρησκευτικών: Διδακτική
εφαρμογή
Στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών η αξιοποίηση της τεχνικής
του Θεάτρου Σκιών δημιουργεί εναλλακτικές πηγές γνώσης για το μαθητή.
Ειδικότερα στο Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζη οι μαθητές ανακαλύπτουν στοιχεία όχι μόνο από την Ελληνορθόδοξη Παράδοση και ζωή, αλλά από την παράδοση και άλλων θρησκειών. Οι φιγούρες των Χριστιανών όπως του Καρα166
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γκιόζη, μπαρμπα-Γιώργου, Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ κ.ά.), των Μουσουλμάνων π.χ. του Πασά, Βεζύρη, Βεληγκέκα κ.ά.), των Εβραίων π.χ. του Σολομώντα, Ιακώβ, αρχιρραβίνου Ραφαήλ) (Γιαγιάννος κ.ά, 1976) και τα σκηνικά
με τόπους λατρείας του Θεού, παρεκκλήσι, μοναστήρι, εκκλησίες, εξωκλήσι
(Γιαγιάννος κ.ά, 1977) και το σαράι- παλάτι προσφέρουν ευκαιρίες διαθρησκειακής μάθησης και αφορμή έρευνας πληροφοριών για άλλους λαούς.
Ο δάσκαλος κατά την αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη στη
διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών οφείλει να προσέξει τη λαϊκή θρησκευτικότητα των υποθέσεών του, γιατί αρκετά έργα δεν αντιπροσωπεύουν πάντα ορθά την πατερική διδασκαλία της Ορθόδοξης Καθολικής
Εκκλησίας (Χατζής, 1995). Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι «Ο Καραγκιόζης και ο Θησαυρός του Θεού» (Αγραφιώτης, 2008).
Η διδακτική παρέμβασή μας στηρίχθηκε στις παραπάνω δυνατότητες
που προσφέρει το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης επιχειρώντας ένα παράλληλο άνοιγμα στον Ιουδαϊσμό και Ισλαμισμό. Επιλέξαμε την ομαδοσυνεργατική
μορφή διδασκαλίας προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι μαθητές στο μεταξύ
τους διάλογο και σε ερευνητικές διαδικασίες μάθησης (Κογκούλης 2005, Κογκούλης 2004). Παράλληλα η χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα με σκοπό την
αξιοποίηση βοηθητικού υλικού ενισχύει τους μαθητές στην ευκολότερη και
γρηγορότερη κατάκτηση των διδακτικών στόχων (Μητροπούλου, 2007). Η
συγκεκριμένη προσπάθεια φιλοξενήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν συνολικά τριάντα παιδιά της στ΄ τάξης δημοτικού και αξιοποιήθηκαν τέσσερις διδακτικές ώρες.
Οι διδακτικοί στόχοι της παρέμβασης διατυπώθηκαν ως εξής: Οι μαθητές
α) να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν στοιχεία του Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού στα σκηνικά και τις φιγούρες του Θεάτρου Σκιών Καραγκιόζη, β) να περιγράφουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη που ανήκουν στον Χριστιανισμό, Ιουδαϊσμό και Ισλαμισμό, γ) να καταγράφουν τους διαφορετικούς τόπους λατρείας των Χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων, θρησκευτικά σύμβολα και στοιχεία θρησκευτικής τέχνης, δ) να συνθέτουν την
«ταυτότητα» του Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού προσδιορίζοντας τις ομοιότητες και διαφορές και ε) να προτείνουν σενάρια παράστασης Θεάτρου Σκιών προβάλλοντας θέματα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
1η φάση: Εισαγωγική
Με τη βοήθεια του Η/Υ και του βιντεοπροβολέα οι μαθητές παρατήρησαν
διάφορα είδη θεάτρου, τα οποία κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να κατονο167
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μάσουν. Ανάμεσα σ’ αυτά υπήρχε και το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης. Έτσι
καταλήξαμε ουσιαστικά στο κεντρικό θέμα με το οποίο θα ασχολούνταν οι
μαθητές και δημιουργήσαμε κίνητρα για έρευνα και μάθηση.
2η φάση: Εργασία σε ομάδες
Οι μαθητές της στ΄ τάξης δημοτικού, δεν έχουν διδαχθεί στοιχεία για τον
Ιουδαϊμσό και τον Ισλαμισμό. Για αυτό το λόγο, αφού σχημάτισαν έξι ομάδες των πέντε ατόμων, εργάστηκαν αρχικά ερευνητικά σε ψηφιακό υλικό
που προβλήθηκε στην αίθουσα και αφορούσε πληροφορίες για τις αναφερθείσες θρησκείες, προερχόμενο από τις διδακτικές ενότητες 32 και 33
του σχολικού εγχειριδίου του μαθήματος των Θρησκευτικών της στ΄ τάξης
του Δημοτικού (Γούλας κ.ά., 2006:104- 110). Ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε
η τεχνική της ανακαλυπτικής επίδειξης (Καριώτογλου & Κουμαράς, 1994)
με προσεκτικά σχεδιασμένες ερωτήσεις που βοηθούσαν τους μαθητές να
αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τον τόπο λατρείας και τα θρησκευτικά
σύμβολα των Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων. Τα στοιχεία που
εντόπιζαν κάθε φορά οι μαθητές, καταγράφονταν σε χαρτόνι.
Στη συνέχεια οι μαθητές μοιράστηκαν μεταξύ τους τις εμπειρίες τους
σχετικά με το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζη, ώστε να θυμηθούν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του. Οι απόψεις τους αποδόθηκαν γραπτά και μονολεκτικά σε πολύχρωμα χαρτάκια. Κατόπιν, μέσα από χάρτινα σκηνικά (π.χ.
εκκλησίες), φιγούρες του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη (π.χ. κληρικών, αρχιρραβίνου και Τούρκων αξιωματικών) και ψηφιακές εικόνες του εσωτερικού εκκλησίας, συναγωγής και τζαμιού οι μαθητές εντόπισαν και κατέγραψαν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών του Θεάτρου
Σκιών - Καραγκιόζη, θρησκευτικά σύμβολα (π.χ. το σταυρό ή το αστέρι του
Δαβίδ), και στοιχεία θρησκευτικής τέχνης (π.χ. άμβωνα). Όλα τα παραπάνω
δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε τρεις ξεχωριστές στήλες και υπογραμμίστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των τριών θρησκειών με διαφορετικό χρώμα μαρκαδόρου. Η σύνθεση της «ταυτότητας» των τριών θρησκειών στηρίχθηκε σε διασκευασμένο κείμενο που μοιράστηκε στις ομάδες εργασίας των μαθητών και περιελάμβανε το ιερό βιβλίο, την ιερή μέρα,
την ονομασία του χώρου λατρείας, την ονομασία του ιερέα, τη διακόσμηση
του χώρου λατρείας, ορισμένα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα στο χώρο
λατρείας, σημαντικότερες γιορτές κ.ά. Κατόπιν ετοίμασαν μία λίστα με πιθανά σενάρια παράστασης Θεάτρου Σκιών εμπνευσμένα από θέματα και
προβληματικές της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Τέλος, οι μαθητές κατασκεύασαν χάρτινες φιγούρες και σκηνικά του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη.
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3η Φάση: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοίνωσε στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της ομαδικής εργασίας των μελών της, τα οποία αναρτήθηκαν
ανάλογα με τη δραστηριότητα σε ειδικό χώρο στη σχολική αίθουσα. Κατά
τη διάρκεια της κοινοποίησης των δραστηριοτήτων τους ενισχύθηκαν οι
μαθητές στην ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία διαλόγου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης μπορεί να αποτελέσει πηγή διαθρησκειακής μάθησης.
Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές συμπλήρωσαν ατομικό φύλλο αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, περιέγραψαν εν συντομία τα τρία θρησκεύματα
που γνώρισαν μέσα από το Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζη, κατέγραψαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού και
κατονόμασαν θρησκευτικά σύμβολα και αντικείμενα θρησκευτικής τέχνης
για κάθε θρησκεία. Τέλος, διατύπωσαν την άποψή τους, αν η διαφορετική
πίστη και καταγωγή αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνική και αρμονική συμβίωση των ανθρώπων.
Επίλογος
Τα οφέλη της Αισθητικής Αγωγής και ειδικότερα του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη διακρίνονται στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ταυτότητας του μαθητή, καθώς επηρεάζουν την εξέλιξή του ως βιολογική - κοινωνική οντότητα και στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της ζωής. Η διδακτική αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών - Καραγκιόζη στο μάθημα των Θρησκευτικών δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας του μαθητή ως πολίτη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας δημιουργώντας προϋποθέσεις ειρηνικής συνύπαρξης.
Βιβλιογραφία
Αγραφιώτης, Θωμάς (2003). Το Θέατρο Σκιών στην Κατηχητική Διακονία: Τα
ποιοτικά γνωρίσματα που συνδέουν το Θέατρο Σκιών με το ελληνικό πολιτισμό και την ορθόδοξη παράδοση, Στο Ιωάννης Κογκούλης, Χρήστος Βασιλόπουλος, Δημήτριος Λάππας (Επ.). Κατηχητική Διακονία. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Φράγκο. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
Αγραφιώτης, Θωμάς (2008). Το νεοελληνικό Θέατρο Σκιών ως μέσο αγωγής των
169

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση.
[Χριστιανοπαιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 28]. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Αναγνωστόπουλος, Βασίλης (Επ.) (2003). Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη.
Αναγνωστόπουλος, Βασίλης (2003b). Η μαθητεία των παιδιών μπροστά στους
ίσκιους, Στο Βασίλης Αναγνωστόπουλος (Επ.) (2003). Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη.
Απανωμεριτάκη, Όλγα (2006). Η σημασία της θεατρικής αγωγής στην προσχολική και σχολική ηλικία, Στο Ε. Μ. Λαζαρίδου (Επ.). Μέρες έκφρασης και δημιουργίας 2006. Πρακτικά της ημερίδας «Το θέατρο στα σχολεία». Θεσσαλονίκη: Οι Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη – Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε..
Βαρβούνης, Μιχαήλ (1998). Η ανακάλυψη του Βυζαντίου στο χώρο της ελληνικής
λαογραφίας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Βρεττός, Σπύρος, Εισαγωγή στην ιστορία του Καραγκιόζη της Πάτρας, Στο: Πρακτικά: Πάτρα γενέτειρα του Καραγκιόζη. Πάτρα: ΔΕΠΑΠ.
Βρυώνης, Σπύρος (1993). Το τουρκικό κράτος και η ιστορία. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
Chapman, Laura (1993). Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική
αγωγή. Μτφ. Ανδρέας Λαπουρτάς κ.ά. [Βιβλιοθήκη της Τέχνης/33]. Αθήνα:
Νεφέλη.
Γιαγιάννος, Απόστολος, Γιαγιάννος, Αριστείδης, Διγκλής, Ιωάννης (1976). Ο κόσμος του Καραγκιόζη: φιγούρες. Αθήνα: Ερμής.
Γιαγιάννος, Απόστολος, Γιαγιάννος, Αριστείδης, Διγκλής Ιωάννης (1977). Ο κόσμος του Καραγκιόζη: σκηνικά. Αθήνα: Ερμής.
Γιανναράς, Χρήστος (1999). Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα:
Δόμος.
Γιάνναρης, Γιώργος (1995). Θεατρική Αγωγή και παιχνίδι. Αθήνα: Γρηγόρη.
Γραμματάς, Θεόδωρος (2001). Διδακτική του Θεάτρου. [Θεατρική Παιδεία 6].
Αθήνα: Τυποθήτω.
Γούλας, Κωνσταντίνος, Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος, Κομνηνού Ιωάννα
(2006). Θρησκευτικά Στ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Danforth, Loring (1993). Παράδοση και μετασχηματισμός στο ελληνικό Θέατρο Σκιών, Στο Στάθης Δαμιανάκος (Επ.), Θέατρο σκιών: παράδοση και νεωτερικότητα, Αθήνα: Πλέθρον.
Δελώνης, Αντώνης (1990). Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Ηράκλειτος.
Δερτιλής, Γεώργιος, Φραγκιάδης, Αλέξης, Μανδυλαρά, Άννα, Σαίτας, Γιάννης
(2009). Ιστορία του Ελληνικού κράτους, 1830-1920. Αθήνα: Εστία.
170

Παύλος Ι. Εφραιμίδης, Μαρία Ε. Ράντζου
Διαθρησκειακή προσέγγιση Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού μέσα από …

Helstien, Mel (1986). Two Shadow Theater’s performances with leather figures
in India, In Stathis Damianakos & Christin Hemmet (ed.), Theatre d’ ombres,
tradition et modernité. Institut International de la Marionnette. Paris: L’
Harmattan.
Hemmet, Christine, «A live Shadow Theatre: The Nang Talung, an expression
of the agricultural daily life in Southern Thailand», In Stathis Damianakos
& Christin Hemmet (ed.), Theatre d’ ombres, tradition et modernité. Institut
International de la Marionnette. Paris: L’ Harmattan.
Ιωάννου, Γιώργος (1971). Ο Καραγκιόζης. Τμ. Α΄. Αθήνα: Ερμής.
Ιωάννου, Γιώργος (1972). Ο Καραγκιόζης. Τμ. Γ΄. Αθήνα: Ερμής.
Jacob, Georg (1925). Geschichte des Schattentheaters im Morgen und Abendland.
Hannover: χ.ε.
Καΐμη, Τζούλιο (1990). Καραγκιόζης ή η αρχαία κωμωδία στην ψυχή του θεάτρου
σκιών. Μτφρ. Κώστας Μέκκας, Τάκης Μηλιάς. Αθήνα: Γαβριηλίδης.
Καλλέργης, Ηρακλής (1995). Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία. Αθήνα: Καστανιώτη.
Καλλέργης, Ηρακλής (2003). Καραγκιόζης και παιδική ψυχή, Στο Βασίλης Αναγνωστόπουλος (Επ.). Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη.
Καπλάνογλου, Μαριάνθη (2003). Ο Καραγκιόζης στο σχολείο- Ιστορικοί όροι
της εισαγωγής του θεάτρου σκιών στην εκπαίδευση, Στο: Βασίλης Αναγνωστόπουλος (2003). Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη, 147-154.
Καραμήτρου, Κατερίνα (2004). Θέατρο: θεωρία και πράξη – θεατρικό παιχνίδι.
Αθήνα: Παπαζήση.
Καριώτογλου, Πέτρος & Κουμαράς, Παναγιώτης (1994). Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ..
Κιουρτσάκης, Γιάννης (1983). Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία: Το
παράδειγμα του Καραγκιόζη. Αθήνα: Κέδρος.
Κογκούλης, Ιωάννης (2004). Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.
Κογκούλης, Ιωάννης (2005). Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Κοκκίνης, Σπύρος (1985). Αντικαραγκιόζης: Αρνητικές κριτικές για παραστάσεις
του Θεάτρου Σκιών στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα μαζί με εννιά σχέδια του Σταμάτη Λαζάρου και παράρτημα κειμένων και βιβλιογραφίας.
Αθήνα: Φιλιππότη.
Κοντογιάννη, Άλκηστις (1992). Κουκλο-θέατρο Σκιών. Αθήνα: Άλκηστις-Ελληνι171

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

κά Γράμματα.
Κοντογιάννη, Άλκηστις (2000). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κόντογλου, Φώτης (1987). Έργα: Μυστικά Άνθη ήγουν κείμενα γύρω από τις αθάνατες αξίες της ορθόδοξης ζωής. Τμ. Στ΄. Αθήναι: Αστήρ.
Κουρετζής, Λάκης (1990). Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτη.
Long, Roger (1986). Tradition and Technology: The influences of changes
in Javanese Shadow Theatre, In Stathis Damianakos & Christin Hemmet
(ed.), Theatre d’ ombres, tradition et modernité. Institut International de la
Marionnette. Paris: L’ Harmattan.
Μερακλής, Μιχάλης (2003). Η διδαχή του Καργκιόζη, Στο Βασίλης Αναγνωστόπουλος (Επ.). Θέατρο Σκιών και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη.
Μητροπούλου, Βασιλική (2007). Νέες τεχνολογίες και Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Μόλλας, Δημήτρης (2002). Ο Καραγκιόζης μας - Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Αθήνα:
Σύγχρονη Εποχή.
Μπίρης, Κώστας (1952). Ο Καραγκιόζης- Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο. Αθήναι: χ.ε..
Μυστακίδου, Αικατερίνη (1982). Karagöz: Το Θέατρο Σκιών στην Ελλάδα και στην
Τουρκία. [Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη]. Αθήνα: Ερμής.
Πατσάλης, Χρήστος (1998). Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών – Το Θέατρο Σκιών
στην Τέχνη και το Σχολείο, Στο Χρήστος Πατσάλης (Επ.). Θέατρο Σκιών και
Κουκλοθέατρο στο Σχολείο. Αθήνα: PolyEntypo.
Πατσάλης, Χρήστος (1998b). Θέατρο Σκιών και Σχολείο, Στο Χρήστος Πατσάλης (Επ.). Θέατρο Σκιών και Κουκλοθέατρο στο Σχολείο. Αθήνα: PolyEntypo.
Πουριανός, Γιώργος & Σπαθάρης, Ευγένιος (2009). Το Θέατρο Σκιών του Ευγένιου Σπαθάρη παρουσιάζει σήμερον. Αθήνα: Τα Νέα.
Puchner, Walter (1993). Το ελληνικό Θέατρο Σκιών και το παραδοσιακό του
κοινό: Συμβολή στην έρευνα για το κοινό του θεάτρου, Στο Στάθης Δαμιανάκος (Επ.). Θέατρο σκιών: παράδοση και νεωτερικότητα. Αθήνα: Πλέθρον.
Puchner, Walter (1985). Οι βαλκανικές διαστάσεις του Καραγκιόζη. Αθήνα: Στιγμή.
Puchner, Walter (1975). Das neugrichesche Schattentheather Karagiozis. München:
Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität.
Schirrmacher, Robert (21995). Τέχνη και δημιουργική ανάπτυξη τω παιδιών. Μτφ.
Ταλίν Γαζεριάν. Αθήνα: Έλλην.
Σέξτου, Περσεφόνη (2003). Η τεχνική της σκιάς και ο μαγικός της κόσμος στο
θέατρο και στο σχολείο, Στο Βασίλης Αναγνωστόπουλος (Επ.) Θέατρο Σκιών
και Εκπαίδευση. [Το βιβλίο στην Εκπαίδευση]. Αθήνα: Καστανιώτη.
172

Παύλος Ι. Εφραιμίδης, Μαρία Ε. Ράντζου
Διαθρησκειακή προσέγγιση Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού και Ισλαμισμού μέσα από …

Σολομός, Αλέξης (1987). Ο Άγιος Βάκχος - Άγνωστα χρόνια του ελληνικού θεάτρου. Αθήνα: Δωδώνη.
Τρούλης, Γεώργιος (1991). Η αισθητική αγωγή του παιδιού στο νηπιαγωγείο και
στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρη.
Τσιάρας, Αστέριος (2007). Η θεατρική αγωγή στο Δημοτικό σχολείο. Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Παπαζήση.
Φλώρος, Αθανάσιος (1983). Θεατρική αγωγή. Τομείς στον σκηνικό χώρο. Αθήνα: Αρσενίδης.
Φρειδερίκου, Αλεξάνδρα & Φολερού-Τσερούλη Φανή (2005). Οι δάσκαλοι του
Δημοτικού Σχολείου: μια κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία.
Φωτιάδης, Θανάσης (1977). Καραγκιόζης ο πρόσφυγας: Ελληνικό Θέατρο Σκιών.
Αθήνα: Gutenberg.
Χατζάκης, Μιχάλης (22003). Το έντεχνο Θέατρο Σκιών: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Προσκήνιο.
Χατζάκης Μιχάλης (1997). Θέατρο Σκιών. Η πορεία του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών μέσα στο χρόνο. Αθήνα: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
Χατζάκης, Μιχάλης (1989). Το Θέατρο Σκιών και το παιδί, Στο Το Παιδικό Θέαμα,
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου . Αθήνα: Καστανιώτη.
Χατζής, Γιάννης (1995). Οι θρησκευτικές ανταύγειες του Καραγκιόζη. Γιατί, 69,
243-245.
Χατζηπανταζής, Θεόδωρος (1982). Η εισβολή του Καραγκιόζη στην Αθήνα του
1890. Πολίτης 49, 64-87.
Χατζηφώτης, Ιωάννης (1981). Ο Καραγκιόζης Φτωχοπρόδρομος. Αθήνα: Γραμμή.
Χατζηφώτης, Ιωάννης (1969). Φιλοσοφία του Κρασοπατέρος και άλλα Φτωχοπροδρομικά. Αθήνα: Γρηγόρης.
Χριστόπουλος, Βασίλειος (2001). Δημήτρης Σαρδούνης: Ο τραγικός Μίμαρος,
ο αναμορφωτής του θεάτρου Σκιών, Στο Πρακτικά 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Θεάτρου Σκιών. Πάτρα: ΔΕΠΑΠ.
Zusammenfassung
Bei unserem Referat ging es um die Anwendung des Projektunterrichtes
in der Grundschule (6. Klasse der griechischen Grundschule) während des
Religionsunterrichtes. Die Schüler haben in Gruppen gearbeitet. Religiőse
Elemente des Christentums, des Judentums und des Islam wurden in die
Theatherkulissen eingebaut und die Figuren als Schattentheater geführt.
Sie nahmen verschiedene Orte der Anbetung Gottes ein, sowie religiöse
Symbole und Elemente von religiőser Kunst. Dazu haben sie Informationen
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über die genannten Religionen gesammelt. Neue religiöse Elemente der
Kunst wurden für das Schattentheater vorgeschlagen und ein neues
Theaterstück mit einer multikulturellen Dimension komponiert. Das eigene
Bild der Schüler wurde in einer multikulturellen Gesellschaft gestärkt. Am
Ende wurde ihnen bewusst, dass unterschiedliche Elemente der religiösen
Kunst die Menschen vereinen und zum friedlichen Zusammenleben führen.
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Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από τα κόμικς:
Διδακτικές προτάσεις
Βασίλειος Ζαγκότας
Γεώργιος Σωτηρακόπουλος
Μέρος Α΄: Ορισμός και διδακτική αξιοποίηση των κόμικς.
Τα κόμικς ορίζονται ως μια διηγηματική και εικονική τέχνη που επιτρέπει
μέσα από τη διαδοχή σχεδίων, συνοδευόμενα γενικά από ένα κείμενο, να
αναφερθεί σε μια πράξη, της οποίας η χρονική εξέλιξη πραγματοποιείται
με άλματα από την μια εικόνα στην άλλη, χωρίς να διακόπτεται η αλληλουχία της διήγησης (Ταρλαντέζος, 2006: 27). Η λέξη «κόμικς» προέρχεται από
την αρχαία ελληνική λέξη «κωμικός» και δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική
λέξη πλην της πρότασης του Π. Μαρτινίδη (1991) για «εικονογραφήγηση».
Η διήγηση μέσω εικονιστικών αναπαραστάσεων διαθέτει αμέτρητα παραδείγματα: από τις ζωφόρους του Παρθενώνα που διηγούνται μια ιστορία
με συγκεκριμένη αλληλουχία, στα σχέδια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και στις
εικόνες της Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου (1529), όλοι αυτοί οι έμμεσοι
προπομποί οδηγούν στην επίσημη γέννηση της αποκαλούμενης «Ένατης
Τέχνης»: την πατρότητα διεκδικούν ο Ελβετός Rudolph Topffer και ο Αμερικανός Felton Outcault (Ταρλαντέζος, 2006: 30-31). Τα βιβλία κόμικς γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις Η.Π.Α. κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα ενώ
από το 1950 και μετά εξαπλώθηκαν με γοργούς ρυθμούς και στην Ευρώπη.
Το ελληνικό κοινό ήρθε σε επαφή με αυτά μετά το 1950, όταν κυκλοφόρησαν τα «Κλασσικά Εικονογραφημένα» (1951) και ο «Μικρός Ήρως» (1953).
Ιδιαίτερα μετά το 1966 (κυκλοφορία «Μίκυ Μάους» και «Αστερίξ») τα κόμικς καθιερώθηκαν στην παιδική ψυχαγωγία, ενώ μετά το 1981 οι πωλήσεις τους εκτοξεύτηκαν και οι τίτλοι πολλαπλασιάστηκαν.
Η απήχηση των κόμικς στις μικρές ηλικίες κίνησε γρήγορα το ενδιαφέρον των παιδαγωγών και των ψυχολόγων. Το 1944 ο Αμερικανός καθηγητής W.W.D. Sones ξεκίνησε έρευνες για την αξιοποίησή τους στη διδακτική
πράξη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα κόμικς αποτελούν πολύτιμο
διδακτικό εργαλείο (Sones, 1944). Στον αντίποδα, ο ψυχολόγος F.Wertham
ισχυριζόταν ότι η επίδραση των κόμικς στη νεολαία είναι βλαπτική και ότι
τα πρότυπα που προβάλλονται απομακρύνουν τη νεολαία από τις παραδο175
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σιακές αξίες (Wertham, 1954). Η αντιπαράθεση αυτή σταδιακά εξασθένησε και ο διάλογος δεν προχώρησε παρά μόνον μετά το 1992, όταν το κόμικ
«Maus» του Art Spiegelman με θέμα το Ολοκαύτωμα κέρδισε το βραβείο
Πούλιτζερ. Τα βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας έπεσαν και πάλι πάνω στα κόμικς, τα οποία πλέον κυκλοφορούσαν σε εκατοντάδες τίτλους με
ποικίλη θεματολογία. Οι εκπαιδευτικοί που τα χρησιμοποιούσαν στην τάξη
σταδιακά αυξάνονταν ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε στα πλαίσια
του προγράμματος Comenius το πρότζεκτ Educomics, το οποίο αποσκοπεί
στην χρησιμοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία.
Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουν ήδη διασκευαστεί οι περιπέτειες του
Αστερίξ στα αρχαία ελληνικά υπό την επιμέλεια του Φάνη Κακριδή, το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής σε κόμικς (Χ.Δάλκος – Ν. Κατσέλης), οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια (Τ.Αποστολίδης - Γ.Ακοκαλίδης), οι μύθοι του Αισώπου, η Πάπισσα Ιωάννα, η Φρουτοπία κ.α.
Η έλκυση της προσοχής των εκπαιδευτικών προς τα κόμικς βασίζεται
κυρίως στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εποπτικότητα, οπτικοποιώντας την πληροφορία (Καψάλης, 1995:
393). Οι εικονογραφημένες ιστορίες είναι δημοφιλείς, προκαλούν τα ενδιαφέρον των μαθητών, καθιστούν την εποπτεία αμεσότερη συνδυάζοντας
γραπτό και εικόνα χωρίς να υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς (Βασιλικοπούλου, κ.α., 2007: 4-5). Ιδιαίτερα όσον αφορά το μάθημα της Ιστορίας,
πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι οι μαθητές το θεωρούν «χαζό, βαρετό και
ηλίθιο μάθημα, γεμάτο ονόματα και χρονολογίες» (Κασίδου, 2008: 511-547)
και, επομένως, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη εναλλακτικών προσεγγίσεων του περιεχομένου, έτσι ώστε αυτό να καταστεί ενδιαφέρον και συνάμα
κατανοητό στο μαθητή.
Μέρος Β΄: Διδακτικές προτάσεις.
Πρώτη πρόταση: Ωριαία διδασκαλία (Γ΄ τάξη).
Η πρώτη διδακτική πρόταση αφορά τη Γ΄ τάξη και περιλαμβάνει μια ωριαία διδασκαλία. Το κεφάλαιο που επιλέχθηκε ονομάζεται «Στον Αίολο, στους
Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης», βρίσκεται στη σελίδα 85 του σχολικού εγχειριδίου και, σε σχέση με το σύνολο της ύλης της συγκεκριμένης τάξης προβλέπεται να διδαχθεί περίπου στα μέσα με τέλη του β΄ τριμήνου. Το
συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί το δεύτερο στη σειρά από τα έξι κεφάλαια του σχολικού βιβλίου που καλύπτουν την Οδύσσεια.
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Η διάρκεια της διδασκαλίας είναι 45 λεπτά (1 διδακτική ώρα). Το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει: το εικονογραφημένο βιβλίο «Ομήρου Οδύσσεια» των Τ. Αποστολίδη και Γ. Ακοκαλίδη, καθώς και
ένα Φύλλο Εργασίας που διανέμεται στις ομάδες ή στα θρανία. Η προσέγγιση μπορεί να γίνει στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης, είτε σε ζευγάρια, είτε σε ομάδες: η επιλογή της μορφής εξαρτάται από το μέγεθος της αίθουσας (εάν ο χώρος είναι αρκετός και μπορεί να υποστηρίξει κάποια γωνιά ανάγνωσης), τον αριθμό των παιδιών (εάν το κεφάλαιο διδάσκεται σε
ολιγοθέσιο ή πολυθέσιο σχολείο), το ρυθμό μάθησης και το επίπεδο της τάξης (Ματσαγγούρας, 2008: 214). Οι βασικοί στόχοι του κεφαλαίου είναι: α.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη συμπεριφορά των συντρόφων και το ήθος
του Οδυσσέα, β. Να διαπιστώσουν τις σχέσεις του Οδυσσέα με τους συντρόφους του γ. Να κατανοήσουν πώς ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει υπεράνθρωπες δυνάμεις. Ως επιμέρους σκοποί μπορούν να τεθούν: α. να απολαύσουν την ανάγνωση και να συζητήσουν για την εικονογράφηση και το κείμενο, β. να συνεργαστούν αρμονικά στα πλαίσια των ομάδων ή των ζευγαριών τους και γ. να κατανοήσουν τη σύνδεση των ονομάτων των ομηρικών-αρχαίων τοποθεσιών με τις σημερινές.
Στην αρχή της ωριαίας διδασκαλίας μαθητές και δάσκαλος καλούνται να
ελέγξουν την προηγούμενη γνώση που αφορούσε την αρχή του ταξιδιού
του Οδυσσέα. Έπειτα, οι μαθητές, αγωνιώντας ενδεχομένως να μάθουν για
τη συνέχεια του ταξιδιού και την τύχη των ηρώων, χωρίζονται σε ζευγάρια
ή ομάδες και τους διανέμεται το εικονογραφημένο βιβλίο. Εάν στην τάξη
υπάρχει ήδη γωνία ανάγνωσης, μπορεί να αξιοποιηθεί, προκειμένου οι μαθητές να απολαύσουν σε πιο άνετο περιβάλλον την ανάγνωση της ιστορίας. Ο χρόνος για την ανάγνωση των 15 σελίδων που αφορούν το κεφάλαιο
μπορεί να ανέρχεται στα 15 λεπτά περίπου. Αφού διαβαστεί το κόμικ από
τους μαθητές, ο δάσκαλος ξεκινά έναν σύντομο κατευθυνόμενο διάλογο
που στοχεύει στην ανασκόπηση των βασικών γεγονότων, στην υπογράμμιση των σημείων που προξένησαν τη μεγαλύτερη εντύπωση και στην ανάλυση τυχόν αποριών. Η διαδικασία αυτή καλύπτει άλλα 5 με 10 λεπτά από
τον διδακτικό χρόνο.
Κατόπιν, διανέμεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας. Αυτό αποτελείται από δύο σελίδες, είναι έγχρωμο (περιλαμβάνει εικόνες και χάρτες) και
όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστο (γραμματοσειρές των 12, 14 ή 16 χιλ.).
Στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια φωτογραφία που έχει ληφθεί από το γνωστό λογισμικό εικονικής περιήγησης Google Earth και απεικονίζει τη λεκάνη της Μεσογείου από τις Βαλεαρίδες ως την Κύπρο. Με μια λεπτή κίτρινη
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γραμμή σημειώνεται το ταξίδι του Οδυσσέα όπως διδάχθηκε στην προηγούμενη ενότητα (Κίκονες, Λωτοφάγοι, Κύκλωπες) και με πιο χοντρή γραμμή η πορεία του ταξιδιού αυτής της ενότητας. Οι ιστορικοί και οι γεωγράφοι τοποθετούν το νησί του Αιόλου στις σημερινές Αιολίδες Νήσους και συγκεκριμένα στο νησί Στρογγύλη, σήμερα Στρόμπολι (Στράβων, Γεωγραφικά:
6.2.10-11 και Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη: 5.5.7), τη χώρα
των Λαιστρυγόνων είτε στη Σικελία (Θουκυδίδης, Ιστοριών: 6.2) είτε στην
Ιταλία κοντά στον κόλπο της Γαέτας (Κρουσίου, Λεξικόν Ομηρικόν: 517)
και το νησί της Κίρκης, την Αιαία, κάπου ανάμεσα στην Έλβα και τις απέναντι ακτές, με την επικρατέστερη τοποθεσία να είναι το όρος Κιρκαίον –σήμερα Τσιρκέο- στα βόρεια του κόλπου της Γαέτας (Στράβων, Γεωγραφικά:
5.3.6). Τα σημεία αυτά (Στρόμπολι, κόλπος Γαέτας, όρος Κιρκαίο) σημειώνονται στο χάρτη αντίστοιχα με τους αριθμούς 1,2 και 3 και οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τις τοποθεσίες με τρία πλαίσια που περιλαμβάνουν λίγες πληροφορίες σχετικά με τις ονομασίες των τοποθεσιών. Με τον
τρόπο αυτό ξεκινά μια συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές των ονομασιών Κίρκη-Κιρκαίο και Στρογγύλη-Στρόμπολι. Το ερώτημα
αυτό μάλιστα αποτελεί το δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας και παρατίθεται με τη μορφή ερωτήματος στο κάτω μέρος της σελίδας. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτει 10 λεπτά περίπου. Οι επόμενες δραστηριότητες του φύλλου εργασίας αφορούν τη σχέση του Οδυσσέα και των συντρόφων του. Μέσα σε ένα χρωματιστό πλαίσιο προβάλλουν δύο εικονογραφημένα καρέ: το πρώτο αναπαριστά τους συντρόφους του Οδυσσέα που σχεδιάζουν να ανοίξουν τους ασκούς του Αιόλου και το δεύτερο τον Οδυσσέα
να σώζει τους μεταμορφωμένους σε ζώα συντρόφους του απειλώντας την
Κίρκη με το σπαθί. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη συμπεριφορά
των συντρόφων και το ήθος του Οδυσσέα, με επεκτάσεις στη συμπεριφορά των μαθητών στις παρέες τους και στις ομάδες εργασίας.
Οι επόμενες δύο δραστηριότητες αφορούν το θεό Αίολο. Η πρώτη ζητά από τους μαθητές να σχολιάσουν τα σύμβολα αθλητικών σωματείων
που φέρουν την ονομασία «Αίολος», ενώ η δεύτερη παραθέτει αποκόμματα εφημερίδων με τη γνωστή φράση «Άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου», ζητώντας από τους μαθητές να επιλέξουν τη σωστή ερμηνεία της φράσης: (Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Ο θεός Αίολος έχει νευριάσει, Υπάρχει αναστάτωση.
Ξεκινούν τα καράβια για ταξίδι). Οι δύο αυτές δραστηριότητες δεν υπερβαίνουν τα 5 λεπτά.
Το τελευταίο δεκάλεπτο της ώρας το αφιερώνουμε στη δραματοποίηση: δάσκαλος και μαθητές επιλέγουν ένα από τα τρία επεισόδια και κατανέ178
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μουν τους ρόλους (π.χ. Οδυσσέας, σύντροφοι, Αίολος). Εάν ο χρόνος επαρκεί μπορεί να δραματοποιηθεί ολόκληρη η ενότητα. Εναλλακτικά, σε συνδυασμό με την ώρα των Εικαστικών, κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει
το δικό της κόμικ: όλες οι εργασίες αναρτώνται στους τοίχους της τάξης και
η καλύτερη δουλειά μπορεί -έπειτα από ψηφοφορία- να βραβευτεί και να
δημοσιευτεί είτε στη σχολική εφημερίδα είτε στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Δεύτερη πρόταση: Δίωρη διδασκαλία (Γ΄ Δημοτικού).
Η δεύτερη διδακτική πρόταση περιλαμβάνει μια δίωρη διδασκαλία-επανάληψη της ενότητας για τη Μινωική Κρήτη. Στο σχολικό βιβλίο υποδιαιρείται σε 5 κεφάλαια: η Μινωική Κρήτη (γεωγραφική θέση), το ανάκτορο της
Κνωσού, η καθημερινή ζωή των Μινωιτών, η θρησκεία και η γραφή, η τέχνη.
Έπεται της ενότητας που αφορά τον κυκλαδικό πολιτισμό και ακολουθείται από την τελευταία ενότητα που αφορά τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Προβλέπεται να διδαχθεί κοντά στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Η διδασκαλία έχει διάρκεια δύο διδακτικών ωρών (90 λεπτά) και πραγματοποιείται αφού διδαχθούν οι μαθητές όλη την ενότητα, λειτουργεί δηλαδή ως επανάληψη-υπενθύμιση των βασικών στοιχείων και δεν περιλαμβάνει νέα γνώση. Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες και, μέσω της ανάγνωσης του κόμικ, να δομήσουν από την αρχή την ενότητα (βασικός σκοπός). Σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο δάσκαλος λαμβάνει
το ρόλο συνεργάτη-βοηθού. Ως επιμέρους διδακτικοί-μαθησιακοί στόχοι
μπορούν να τεθούν: α. Να μπορούν οι μαθητές να βρίσκουν στον ιστορικό
χάρτη τις σπουδαιότερες μινωικές πόλεις και ειδικά την Κνωσό, β. Να συζητήσουν τους λόγους ανάπτυξης και καταστροφής μιας ισχυρής δύναμης
και γ. Να εκτιμήσουν την προσφορά των Μινωιτών στις τέχνες και τα γράμματα. Όσον αφορά τη χρήση του κόμικ, οι μαθητές πρέπει: α. Να κατανοήσουν ότι το κόμικ είναι ένας τρόπος απόδοσης κάποιας ιστορίας και αποτελεί πλέον μορφή εικαστικής τέχνης, β. Να απολαύσουν την ανάγνωση της
ιστοριούλας και γ. Να αποτελέσει η ανάγνωση κόμικς μέθοδος ενίσχυσης
της φιλαναγνωσίας. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: Μια ολιγοσέλιδη εικονογραφημένη ιστορία («Ενθύμιο από την Κρήτη» του Ουίλιαμ Βαν Χορν),
τέσσερα φύλλα εργασίας (ένα για κάθε ομάδα) και ένα φύλλο αξιολόγησης.
Κατά τα πρώτα λεπτά, ο δάσκαλος ανακοινώνει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επανάληψη της ενότητας. Ακολουθεί ένας σύντομος διάλογος που αφορά το κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν τους ήρωες του συγκεκριμένου κόμικ. Είναι πολύ πιθανό να τους γνω179
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ρίζουν ήδη, μιας και πρόκειται για τον Μίκυ Μάους της Ντίσνεϋ. Ωστόσο,
εάν κάποια παιδιά δεν έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο κόμικ, ο
δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από κάποιους συμμαθητές τους να παρουσιάσουν σύντομα τους ήρωες. Εφόσον η τάξη είναι χωρισμένη από πριν σε
τέσσερις ομάδες, ο δάσκαλος μοιράζει σε κάθε ομάδα την έγχρωμη φωτοτυπία με τα καρέ της ιστορίας και αφήνει στους μαθητές 15-20 λεπτά για
να τη διαβάσουν. Εάν υπάρχουν γωνιές ανάγνωσης, μπορούν να αξιοποιηθούν. Επίσης, όση ώρα διαβάζουν οι μαθητές, ο δάσκαλος μπορεί να βάλει απαλή μουσική στο κασετόφωνο.
Η επόμενη φάση της διδασκαλίας αφορά την επεξεργασία του κόμικ. Οι
μαθητές καλούνται να λύσουν τυχόν απορίες τους (γλωσσικές, νοηματικές)
και να πουν την περίληψη της ιστοριούλας πολύ σύντομα. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν θα κατανοήσουν ότι το κόμικ είναι και αυτό μια μορφή απόδοσης μιας ιστορίας όπως είναι το πεζό κείμενο και η ποίηση, αφετέρου δε
θα συνδέσουν τις δραστηριότητες κατανόησης με εκείνες του γλωσσικού
μαθήματος. Η φάση αυτή διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
Έπειτα, οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει από το δάσκαλο ένα φύλλο εργασίας που αφορά μια ξεχωριστή
πτυχή της ιστορίας της Μινωικής Κρήτης. Στα φύλλα αυτά γίνεται συνδυασμός των καρέ του κόμικ με φωτογραφίες από ευρήματα και τοιχογραφίες
της Κνωσού. Κάτω από κάθε ομάδα εικόνων υπάρχει χώρος προκειμένου
ο γραμματέας της ομάδας να κρατάει σημειώσεις που θα βοηθήσουν μετέπειτα στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το φύλλο της πρώτης ομάδας ονομάζεται «Το ανάκτορο της Κνωσού» και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: αρχικά ζητείται από τους μαθητές να βρουν στο χάρτη τις σημαντικότερες μινωικές πόλεις. Έπειτα, μέσα από έναν συνδυασμό καρέ-φωτογραφιών καλούνται να περιγράψουν το ανάκτορο της Κνωσού και την εσωτερική
του διακόσμηση ενώ στο τέλος σχολιάζουν τη χρήση των αγγείων. Το φύλλο της δεύτερης ομάδας φέρει τον τίτλο «Η θρησκεία της Μινωικής Κρήτης»
και περιλαμβάνει τα εξής: περιγραφή της θεάς με τα φίδια τόσο μέσα από
φωτογραφία του αγάλματος όσο και μέσα από την αναπαράσταση του κόμικ, συζήτηση γύρω από τα θρησκευτικά σύμβολα των Κρητών και αναφορές στα Ταυροκαθάψια. Το φύλλο της τρίτης ομάδας τιτλοφορείται «Η τέχνη
της Μινωικής Κρήτης» και περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με τη διακόσμηση και τη χρήση των αγγείων (εργασία σε συνδυασμό με την α΄ ομάδα), τα
θέματα των τοιχογραφιών, τη μικροτεχνία και τη γλυπτική. Τέλος, το φύλλο
της τέταρτης ομάδας αφορά την καθημερινή ζωή και περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τις εργασίες, τις αντιθέσεις στην εμφάνιση ανδρών-γυ180

Βασίλειος Ζαγκότας, Γεώργιος Σωτηρακόπουλος
Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από τα κόμικς: Διδακτικές προτάσεις

ναικών, τη διασκέδαση (ερώτημα σε συνδυασμό με την ομάδα β΄) ενώ στο
τέλος γίνεται αναφορά στο ηφαίστειο της Θήρας και την καταστροφή του
Μινωικού Πολιτισμού. Τα φύλλα εργασίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
υπάρχουν κοινά στοιχεία στις εργασίες των τεσσάρων ομάδων και να μπορούν να συγχωνευτούν σε δύο, σε περίπτωση ολιγομελούς τμήματος. Η
φάση αυτή διαρκεί 20 λεπτά.
Η επόμενη φάση είναι αυτή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Μπορεί να συνδυαστεί με την κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη του κεφαλαίου: όση ώρα ο αρχηγός της ομάδας ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ένας
μαθητής γράφει στον πίνακα τις βασικές έννοιες. Εναλλακτικά, αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση διαφανειών και επιδιασκοπίου, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος. Εάν η αίθουσα διαθέτει Η/Υ και προβολέα, ο χάρτης μπορεί
να κατασκευαστεί από το δάσκαλο και τους μαθητές με χρήση ανάλογου
λογισμικού.
Κατά την τελευταία φάση, οι μαθητές καλούνται να συνοψίσουν τη γνώση τους μέσα από σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης, το οποίο έχει διανείμει ο
δάσκαλος στις ομάδες. Η Αξιολόγηση μπορεί να αφορά τη συμπλήρωση
των κενών στον εννοιολογικό χάρτη που δημιουργήθηκε προηγουμένως.
Μπορεί ακόμη να είναι προφορική: να ζητείται από κάθε ομάδα να περιγράψει το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε η διπλανή της. Επίσης, μπορεί να είναι ατομική (επαναληπτικό κριτήριο ενότητας) μιας και η διδασκαλία έχει να κάνει με ανασκόπηση γνώσεων-επανάληψη. Τέλος, μπορεί να
πραγματοποιηθεί με παιγνιώδη τρόπο (δραματοποίηση – δημιουργία του
κόμικς της τάξης).
Τρίτη πρόταση: Κόμικς και σχέδια εργασίας (Ε΄ τάξη)
Η τρίτη διδακτική πρόταση προσπαθεί να συνδυάσει την Ιστορία με το
γλωσσικό μάθημα. Αφορά την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας τετράμηνης διάρκειας, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές της Ε΄ τάξης καλούνται να
διαβάσουν με τη σειρά όσα περισσότερα από τα κόμικς του Αστερίξ μπορούν. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να εκτιμά ο ίδιος ο δάσκαλος την
Ένατη Τέχνη και να έχει στην κατοχή του υλικό για να δουλέψει. Η εκπόνηση του σχεδίου έχει τριπλό σκοπό: οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τον
ελληνορωμαϊκό κόσμο μέσα από τις ιστορίες του Γαλάτη ήρωα, να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία (οι εικονογραφημένες ιστορίες ίσως αποτελέσουν
εφαλτήριο για τους μαθητές που δεν διαβάζουν βιβλία) και, τέλος, να απολαύσουν τη διαδικασία μέσα από δραματοποιήσεις, προβολές ταινιών και
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παρουσιάσεις τευχών. Το σχέδιο μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω φάσεις:
Φάση 1: Συζήτηση στην τάξη, καθορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος. Χρόνος: μισή με μια διδακτική ώρα. Φάση 2: Γνωριμία με το κόμικ. Στη
φάση αυτή που διαρκεί ένα περίπου διδακτικό δίωρο, ο δάσκαλος μπορεί να
προβάλει μια ταινία κινουμένων σχεδίων και να ζητήσει μετά από τους μαθητές να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους. Φάση 3: Ανάγνωση των ιστοριών. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει από δύο έως δυόμισι μήνες. Οι μαθητές παραλαμβάνουν από ένα εικονογραφημένο βιβλίο ο καθένας, το παίρνουν στο σπίτι τους για να το διαβάσουν έχοντας συμφωνήσει από πριν πότε θα το επιστρέψουν. Εναλλακτικά, μπορούν να αφιερώσουν μια ώρα ευέλικτης ζώνης και να διαβάσουν στη γωνιά ανάγνωσης της τάξης. Το διάστημα αυτό μπορεί να είναι 2-3 μέρες. Η διακίνηση των τευχών είναι κυκλική, δηλαδή ο μαθητής με το τεύχος 1 παραλαμβάνει το τεύχος 2, κοκ. Η
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να διαβαστούν όλες οι ιστορίες.
Φάση 4: Εξέταση επιμέρους θεμάτων. Στο στάδιο αυτό η τάξη χωρίζεται σε
ομάδες και καθεμιά επιλέγει ένα θέμα για να το αναλύσει. Ενδεικτικά: Οι Γαλάτες, οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες, οι άλλοι λαοί, η καθημερινή ζωή, η ενδυμασία,
η θρησκεία, οι πειρατές, η ιστορική γεωγραφία. Χρόνος: μια-δύο εβδομάδες.
Φάση 5: Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια. Πολύ
σημαντική στη φάση αυτή θεωρείται η σύνδεση κόμικς-πραγματικότητας. Ο
δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να βρουν στο διαδίκτυο εικόνες Ρωμαίων στρατιωτών, παραδοσιακών κελτικών στολών, ομοιωμάτων
πλοίων κλπ και να τις αντιπαραβάλλουν με τις εικονογραφημένες αναπαραστάσεις. Χρόνος: δύο διδακτικά δίωρα. Φάση 6: Τελική εργασία. Στην τελική
φάση οι μαθητές ενώνουν τις εργασίες τους και δημιουργούν το δικό τους
φυλλάδιο. Οι εργασίες μπορούν να εκτεθούν σε ειδικό χώρο του σχολείου.
Παράλληλα, η τάξη μπορεί να οργανώσει κινηματογραφική ομάδα και να
προβάλει σε τακτά διαστήματα ταινίες του Αστερίξ στο χώρο του σχολείου.
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Abstract
The tremendous impact of comics to young people at the beginning and
the middle of the 20th century drew the attention of educators, thus the
debate concerning the use of comics at school courses began very early.
Some studies revealed that Greek students think of History as “a boring
and stupid lesson, full of names and dates”. Therefore, there is a need for an
alternative approach which can render the lesson interesting and pleasant.
This paper presents three didactic proposals regarding the use of comics
in teaching History. The first proposal presents a single unit, the second is
a two-hour revision of a schoolbook’s whole chapter and the last proposal
is a four-month project on what Asterix can teach us about history.
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Στάση μαθητών δημοτικού σχολείου
ως προς τη φυσική δραστηριότητα
Ζάραγκας Κ. Χαρίλαος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση της στάσης των
μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και ο καθορισμός των συγκεκριμένων αιτιών για συμμετοχή ή
μη σε τακτική φυσική δραστηριότητα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν
846 άτομα (427 κορίτσια, 419 αγόρια), που συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται
ότι οι μαθητές συμφωνούν στο σύνολό τους να εκτελούν τακτικά φυσική
δραστηριότητα καθώς μέσω αυτής ψυχαγωγούνται και γνωρίζουν νέους
ανθρώπους. Από τους ανασταλτικούς παράγοντες συμμετοχής σε τακτική
φυσική δραστηριότητα για ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών και κυρίως
των κοριτσιών είναι ο συναγωνισμός και η σύγκριση των κινητικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν
τη σημασία της φυσικής αγωγής και το ρόλο του εκπαιδευτικού της φυσικής αγωγής στο σχολείο με σκοπό την ουσιαστική παρέμβαση για δημιουργία θετικών στάσεων και συμπεριφορών. Η αντιστροφή του αρνητικού κλίματος είναι δυνατό να οδηγήσει στην ενεργό συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα για την προάσπιση της υγείας (σωματικής και ψυχικής) αλλά
και της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή.
Λέξεις κλειδιά: φυσική δραστηριότητα, φυσική αγωγή, κίνηση, στάση, αξιολόγηση.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με το μοντέλο της τριαδικής ενότητας υπάρχει άρρηκτη σχέση
και αλληλεπίδραση ανάμεσα στη σωματική άσκηση, την ευρωστία και την
υγεία του ανθρώπου. Η σωματική άσκηση βελτιώνει την ευρωστία του ανθρώπου και έχει πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του. Αντιστρόφως, όσο πιο εύρωστο και υγιές είναι ένα άτομο τόσο δραστήριο γί185
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νεται. Το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας της ευρωστίας και της υγείας ενός ατόμου επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο γονότυπος, ο τρόπος
ζωής, η διατροφή, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον αλλά και η ψυχοσύνθεση του ατόμου.
Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι σχεδιασμένος σαν μια βιολογική μηχανή
για να παράγει χημική ενέργεια και να τη μετατρέπει σε μηχανικό έργο και κίνηση. Η κίνηση αποτελεί θεμελιώδη ιδιότητα της ζωής και γενεσιουργό στοιχείο της εξέλιξης. Η σύγχρονη εποχή έχει επιβάλλει ένα κινητικό περιορισμό
που μας απέκοψε από τη βιολογική μας κληρονομιά, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι μύες μας (40% του σωματικού βάρους) να δέχονται καθημερινά
υποτονικά ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να ατροφούν και να εκφυλίζονται. Η
βιολογική φθορά σαν αποτέλεσμα της υποκινητικότητας δεν περιορίζεται μόνο στο μυϊκό ιστό, αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες, βιοχημικές διεργασίες, μορφολογικές λειτουργίες, βιολογικές ικανότητες
και ψυχολογικά γνωρίσματα με συνέπεια τον κλονισμό της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου και τη διαταραχή της ψυχοσωματικής του ισορροπίας.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας φυσική δραστηριότητα
είναι η οποιαδήποτε μορφή μυϊκής προσπάθειας που αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη πάνω από το επίπεδο της σωματικής ηρεμίας, δηλαδή οποιαδήποτε σωματική κίνηση που παράγεται από τους μύες και για την οποία
απαιτείται κατανάλωση ενέργειας. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχει
τόσο τη μορφή της απροσχεδίαστης μορφής (δουλειές του σπιτιού, περπάτημα στην αγορά) όσο και της δομημένης μορφής άσκησης όπως για παράδειγμα ο αθλητισμός. Άσκηση είναι οποιοδήποτε είδος μυϊκής προσπάθειας προσχεδιασμένης έντασης, διάρκειας και συχνότητας που εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ευρωστίας1, της υγείας2 ή και της σωματικής απόδοσης. Για τους
1. Ευρωστία: είναι η δυναμική κατάσταση του οργανισμού που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα
εκτέλεσης με ζωτικότητα καθημερινών δραστηριοτήτων και από παράγοντες που αποτρέπουν την
πρώιμη ανάπτυξη υποκινητικών ασθενειών ή νοσηρών καταστάσεων. Παράγοντες της ευρωστίας είναι:
•
οι μορφολογικοί δείκτες όπως ο δείκτης σωματικής μάζας, το σωματικό λίπος, η οστική
πυκνότητα, η ευλυγισία),
•
οι νευρομυϊκοί παράγοντες όπως η μυϊκή δύναμη, η μυϊκή αντοχή, η μυϊκή ισχύς, η κινητική
συναρμογή,
•
οι καρδιοαναπνευστικοί παράγοντες όπως η μέγιστη αερόβια ισχύς, η καρδιακή συχνότητα, ο
όγκος παλμού του αίματος, η αρτηριακή πίεση του αίματος, το αναπνευστικό ισοδύναμο, και
•
οι μεταβολικοί παράγοντες όπως τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, η γλυκόζη, η
ινσουλίνη
•
(Corbin, Lindsey, Welk, 2001, 22 ) .
2. Υγεία: είναι η οργανική, κοινωνική και ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, που κυμαίνεται
μεταξύ ενός θετικού και ενός αρνητικού πόλου. Ο θετικός σχετίζεται με την ευεξία, τη δυνατότητα να
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ενήλικες οι συστάσεις για άσκηση είναι 2 ½ ώρες την εβδομάδα ή 30’ την
ημέρα 5 φορές την εβδομάδα ή 2-3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα.
Οι φυσικές δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερη αξία σαν συνολική διάρκεια
κινητικής δραστηριότητας, διότι συνδέονται α)με αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας, που αντισταθμίζει την αύξηση του σωματικού βάρους και β)με
βιολογικές προσαρμογές, που προασπίζουν το καρδιαγγειακό σύστημα. Για
την υγεία και την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών συνιστάται η συμμετοχή τους καθημερινά σε φυσικές δραστηριότητες για τουλάχιστον μία
ώρα. Επιπλέον για τη σωστή κινητική τους ανάπτυξη (επαρκή ενδυνάμωση
μυών & οστών και καλή κινητικότητα αρθρώσεων) οι φυσικές δραστηριότητες θα πρέπει να φθάνουν σε υψηλές εντάσεις τρεις φορές την εβδομάδα.
Οι στάσεις αφορούν μια ψυχολογική τάση που εκφράζεται με την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου με κάποιον βαθμό εύνοιας ή δυσμένειας (Eagly, Chaiken, 1993, 1). Πρόσφατες θεωρήσεις (οι οποίες επικεντρώνονται στον αξιολογικό χαρακτήρα των στάσεων), βλέπουν το συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό στοιχείο ως παράγοντες που καθορίζουν
τις στάσεις (δηλαδή, ως διεργασίες μέσω των οποίων διαμορφώνονται οι
στάσεις) ή ως συνέπειες των στάσεων (δηλαδή, ως αντιδράσεις που προκαλούν οι στάσεις). Για παράδειγμα, η θετική στάση ενός ατόμου απέναντι στην
εμπλοκή του για την πραγματοποίηση φυσικών δραστηριοτήτων (δηλαδή η
θετική αξιολόγηση των φυσικών δραστηριοτήτων) μπορεί να βασίζεται σε
συναισθηματικές διεργασίες (π.χ. το ευχάριστο συναίσθημα που προκαλεί η
ενασχόληση), σε γνωστικές πληροφορίες (π.χ. βελτίωση φυσικής κατάστασης,
κοινωνικοποίηση) και/ή σε συμπεριφορικές διεργασίες (π.χ. αφού ασχολούμαι με αυτές τις δραστηριότητες άρα μου αρέσει. Παρόμοια, η θετική αυτή
στάση μπορεί να οδηγεί σε συναισθηματικές αντιδράσεις (π.χ. τα ευχάριστα
συναισθήματα που προκαλεί η σκέψη της ενασχόλησης με φυσικές δραστηριότητες), σε γνωστικές αντιδράσεις (π.χ. όταν το άτομο σκέφτεται πόσο του
αρέσει να πραγματοποιεί φυσικές δραστηριότητες) και/ή σε συμπεριφορικές αντιδράσεις (π.χ. όταν το άτομο ασχολείται με κινητικές δραστηριότητες).
Παιδαγωγική αξία της γνώσης για τη στάση των παιδιών ως
προς τη φυσική δραστηριότητα
Η προαγωγή της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών τόσο για τη σωματική τους
όσο και για την ψυχική τους κατάσταση είναι η βασικότερη αποστολή της
χαίρεται κανείς τη ζωή και να ανθίσταται στις προκλήσεις της, ενώ ο αρνητικός με τη νοσηρότητα και
την πρώιμη θνησιμότητα (Corbin, Lindsey, Welk, 2001, 23 ).
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εκπαίδευσης που προωθείται γενικά από τη φυσική αγωγή, τον αθλητισμό,
την αγωγή υγείας, και ειδικά από την κινητοποίησή του μέσα από τις φυσικές δραστηριότητες δομημένες και αδόμητες. Το σχολείο αποτελεί ίσως το
σημαντικότερο περιβάλλον για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά (Αυγερινός, Ζέτου, Βερναδάκης, 2006, 278-291). Σύμφωνα
με τον Χατζηχαριστό (2003, 158) η ανάπτυξη των παιδιών της χώρας μας,
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, δεν επιτρέπεται να αφήνεται στο έλεος των περιστασιακών επιδράσεων του περιβάλλοντος. Πρέπει όσο το δυνατόν πιο νωρίς να φροντίζουμε μεθοδικά την προώθησή της, τον προσανατολισμό της
προς τα φυσιολογικά όρια και πάντα να την καθοδηγούμε σύμφωνα με τις
τρέχουσες ανάγκες της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Για να μπορέσει το
σχολείο να εκπληρώσει με επιτυχία αυτή την αποστολή της εκπαίδευσης,
δηλαδή να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά στη διαδικασία της ανάπτυξης
πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζει και να κατανοεί επιστημονικά τους παράγοντες3 που οδηγούν στη συμμετοχή ή μη σε φυσικές δραστηριότητες.
Σημαντικό καθήκον του εκπαιδευτικού που εμπλέκεται με τη φυσική
αγωγή, τον αθλητισμό, την αγωγή υγείας, είναι - πέρα από την παρακολούθηση και την παιδαγωγική παρέμβαση στη σωματική και κινητική ανάπτυξη των μαθητών - και η κατανόηση της στάσης των παιδιών για τη φυσική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να αναλύσει
και να ερμηνεύσει τα επιμέρους στοιχεία της στάσης των μαθητών για τη
φυσική δραστηριότητα και να καθορίσει τον τρόπο αλλαγής έτσι ώστε η
φυσική δραστηριότητα να γίνει περισσότερο επιθυμητή. Δηλαδή η προώθηση της θετικής στάσης των μαθητών ως προς τη φυσική δραστηριότητα είναι βασικός στόχος της εκπαίδευσης. Η έλλειψη στοιχείων για τη στάση του παιδιού ως προς τη φυσική δραστηριότητα μπορεί να γίνει αιτία για
εκδήλωση αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς από τον εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα κάποιο παιδί εκδηλώνει απροθυμία ως προς τη συμμετοχή του
σε κινητικές δραστηριότητες στο σχολείο κατά τη διάρκεια του μαθήματος φυσικής αγωγής και αποφεύγει συστηματικά με διάφορες δικαιολογίες την κινητοποίησή του στο μάθημα. Η αιτία όλων αυτών των συμπεριφορών μπορεί να είναι η στάση του παιδιού ως προς τον ανταγωνισμό μετα3. Συνηθισμένοι παράγοντες που αναφέρουν τα άτομα με αρνητική αξιολόγηση της στάσης τους ως
προς τη φυσική δραστηριότητα: δεν έχω χρόνο, νιώθω άβολα, δεν το απολαμβάνω, δεν είμαι καλός
στη φυσική δραστηριότητα, δεν είμαι σε φόρμα και έτσι αποφεύγω τη φυσική δραστηριότητα, δεν
έχω κάποιο μέρος να ασκηθώ, ειδικά όταν ο καιρός είναι άσχημος. Συνηθισμένοι παράγοντες που
αναφέρουν τα άτομα με θετική αξιολόγηση της στάσης τους ως προς τη φυσική δραστηριότητα: υγεία,
ευεξία, ευρωστία, ευκαιρία για προσέγγιση με τη φύση, κοινωνικές σχέσεις, απόλαυση, χαλάρωση,
πρόκληση, εμφάνιση, συναγωνισμός. (Corbin, 2001, 103 - 105).
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ξύ των παιδιών και πώς αυτός εκδηλώνεται με τη σύγκριση των επιδόσεων. Πολλά παιδιά δεν θέλουν να συγκρίνονται οι προσπάθειές τους με άλλων παιδιών. Ο εκπαιδευτικός που αγνοεί την ύπαρξη αυτού του στοιχείου
της στάσης των παιδιών, μπορεί να παρερμηνεύσει τη συμπεριφορά αυτή
αποδίδοντάς τη σε τεμπελιά εκ μέρους του μαθητή και να τον παρατηρεί
συνεχώς εκφράζοντας έτσι αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά.
Αρθρογραφική ανασκόπηση
Τη στάση των ελλήνων μαθητών δημοτικού σχολείου ως προς την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα μετά από ένα χρόνο παρακολούθησης
και συμμετοχής σε παρεμβατικό πρόγραμμα αγωγής υγείας μελέτησαν οι
Christodoulos, Douda, Polykratis και Tokmakides (2006, 367 - 371). Οι μαθητές που πήραν μέρος στην παρέμβαση είχαν πιο θετική στάση ως προς
τη σωματική δραστηριότητα από ό, τι στην ομάδα ελέγχου και σημείωσαν
σημαντικά πιο υψηλά ποσοστά σχετικά με την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε φυσική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης ανέφεραν περισσότερες ώρες την εβδομάδα κινητοποίησής τους
σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες από τους μαθητές της ομάδας
ελέγχου. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές τα στοιχεία δείχνουν ότι
τα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης για την υγεία έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερο σε φυσικές δραστηριότητες καθώς επίσης και να συμβάλλουν στη
δημιουργία προτύπων για διά βίου σωματική δραστηριότητα. Δύο παράγοντες που βοήθησαν στην επιτυχία της παρέμβασης για τα αποτελέσματα της θετικής στάσης των παιδιών όσον αφορά τη φυσική δραστηριότητα
ήταν η ανατροφοδότηση που παρείχε ο εκπαιδευτικός της φυσικής αγωγής
και ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ των παιδιών κατά την εκτέλεση των φυσικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά την ανατροφοδότηση, όταν
οι μαθητές έκαναν διπλώσεις και μετά κάθονταν, ο εκπαιδευτικός ανάφερε
ότι ‘’τώρα ενεργοποιούνται οι κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες οι οποίοι βοηθάνε
στην καλή στάση του σώματος’’ ή όταν έτρεχαν, ο εκπαιδευτικός ανέφερε
ότι "τώρα εργάζονται οι πνεύμονες, η καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και έτσι
βελτιώνεται η αντοχή μας". Οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες δεν επιτρέπουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή και δεν μπορούν να συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, επιτρέποντας στα
παιδιά να συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες στις οποίες αισθάνονται ικανά να ανταπεξέλθουν καθιστά πιο πιθανή τη μελλοντική συμμε189
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τοχή σε αυτές. Έτσι, το επίκεντρο της παρούσας μελέτης ήταν η απόλαυση
για τα παιδιά και η προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, δόθηκε έμφαση στην συνολική συμμετοχή των μαθητών, στις μη-ανταγωνιστικής μορφής άσκησης, στη διασκέδαση. Φυσικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την ικανότητα του παιδιού είναι πιο
πιθανό να παράγουν ένα αίσθημα επιτυχίας. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας στα παιδιά.
Σε άλλη έρευνα (Guinhouya, 2010, 255 - 267) για την υγεία και την κατάλληλη ανάπτυξη των μαθητών στη Γαλλία, συνιστάται ότι οι μαθητές πρέπει
να εκτελούν σε καθημερινή βάση τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης
σωματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον ερευνητή η στάση των ενηλίκων ως προς τη σωματική δραστηριότητα και ο καθιστικός τρόπος ζωής επηρεάζει την υγεία του παιδιού. Θεωρείται σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ενήλικου πληθυσμού μέσω της εκπαίδευσης των γνώσεων, των
ρόλων, της ενθάρρυνσης και της παροχής συμβουλών για τη σωματική δραστηριότητα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ένταξη της φυσικής δραστηριότητας ως μέρος της καθημερινότητας των παιδιών. Οι δράσεις αυτές
θα πρέπει να γίνονται σε συνάρτηση με ένα ακριβές σύστημα αξιολόγησης,
παρακολούθησης και ελέγχου της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών.
Τη σχέση της σωματικής δραστηριότητας παιδιών σχολικής ηλικίας και του
ρόλου των γονέων εξέτασαν οι Niciforovic, Ac-Nikolic, Ukropina, και Mijatovic
(2005, 52 – 56). Η μελέτη περιλάμβανε ένα τυχαίο δείγμα 210 παιδιών και των
αντίστοιχων γονιών τους από 4 δημοτικά σχολεία της Βοϊβοντίνα στη Σερβία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι από το 75% των μαθητών
που ασχολούνται με τη φυσική δραστηριότητα, μόνο 56,5% αθλούνταν τακτικά (κάθε μέρα ή 2-3 φορές την εβδομάδα). Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς την ενασχόληση με την τακτική
σωματική δραστηριότητα όταν τα αντίστοιχα ποσοστά (περίπου το 75% των
αγοριών και 35% των κοριτσιών) εμφανίστηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα.
Οι ερευνητές προτείνουν ως κοινούς παράγοντες για την ενασχόληση με τη
σωματική δραστηριότητα την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη διασκέδαση. Φάνηκε ακόμη, ότι η στάση των μαθητών για τον αθλητισμό εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη γνώμη των γονιών τους για τη σωματική δραστηριότητα και επίσης για τη στάση ως προς την αναψυχή στην μελλοντική τους ζωή.
Οι εκτιμήσεις της έρευνας των Thomson και συνεργάτες (2001, 423 – 445)
δείχνουν ότι το 10% έως 50% των παιδιών Ινδιάνικης καταγωγής στις ΗΠΑ
είναι παχύσαρκοι. Τα εμπόδια για την υλοποίηση φυσικής δραστηριότητας
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στα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά ινδιάνικης καταγωγής είναι η έλλειψη
εγκαταστάσεων και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η ασφάλεια της υλικοτεχνικής υποδομής, το εκπαιδευμένο προσωπικό για φυσική αγωγή, και
οι καιρικές συνθήκες. Από την ερμηνεία της στάσης των παιδιών, διαφάνηκε ότι οι γονείς των παιδιών ενώ επιζητούσαν την ενασχόληση των παιδιών
τους με έντονες σωματικές δραστηριότητες δεν υπήρξε μια σταθερή ενεργή συμμετοχή των ιδίων όσον αφορά την ενασχόληση με φυσική δραστηριότητα με τα παιδιά τους. Ακόμη τα παιδιά ανέφεραν μια ισχυρή απόλαυση της φυσικής δραστηριότητας και την ισχυρή υποστήριξη από τους συνομήλικούς τους να είναι σωματικά δραστήρια.
Με τη διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων, συμπεριφοράς και πεποιθήσεων ως προγνωστικοί παράγοντες για την πρόθεση ενασχόλησης με φυσικές δραστηριότητες και έντονη σωματική άσκηση παιδιών σχολικής ηλικίας ασχολήθηκαν οι Ferguson, Yesalis, Pomrehn, και Kirkpatrick (1989, 112
– 115). Στο συμπέρασμα που κατέληξαν, φάνηκε ότι η γνώση σχετικά με τα
οφέλη της σωματικής άσκησης, και η πεποίθηση σχετικά με τις ικανότητες
επιδρούν στην πρόθεση για ενασχόληση με σωματική άσκηση. Ακόμη τα
βιώματα μιας ευχάριστης εμπειρίας φυσικής δραστηριότητας μπορεί να
επηρεάσει την πρόθεση για σωματική άσκηση και μπορεί να ενισχύσει την
αυτοεκτίμηση των μαθητών, τα οποία μπορεί να καθοδηγήσουν τη μελλοντική συμπεριφορά για διά βίου άσκηση.
Οι Vukovic, Zivkovic, και Bjegovic (1998, 101 – 106) αξιολόγησαν τις συνήθειες των μαθητών σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα και προσπάθησαν να προσδιορίσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτές
τις συνήθειες των παιδιών δημοτικών σχολείων του Βελιγραδίου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η θετική στάση και των
δύο γονέων γενικά (για τις μεγαλύτερες σχολικές τάξεις) και ειδικά της μητέρας (για τις μικρότερες σχολικές τάξεις) καθώς και η ενασχόλησή τους με
τη φυσική δραστηριότητα ήταν καθοριστικός παράγοντας ενασχόλησης
και των παιδιών τους με σωματική άσκηση. Ο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τη στάση των παιδιών ως αναφορά τη διά βίου άσκηση ήταν
η συχνότητα της τωρινής ενασχόλησης με τη σωματική άσκηση σύμφωνα
με τους ερευνητές.
Μια ανασκόπηση της αρθρογραφίας που σχετίζεται με τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών και των εφήβων μελέτησαν οι Sallis, Prochaska και
Taylor (2000, 963 – 975). Σύμφωνα με τους ερευνητές η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων των
παιδιών μπορεί να βοηθήσει το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών προγραμ191
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μάτων. Μελετήθηκαν 108 άρθρα και βρέθηκαν ξεχωριστοί παράγοντες τόσο για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου όσο και για τους εφήβους ως
αναφορά την εμπλοκή τους με την εκτέλεση σωματικών δραστηριοτήτων.
Για τα παιδιά οι ανασταλτικοί παράγοντες της κινητοποίησής τους για σωματική δραστηριότητα ήταν το φύλο (αγόρια ασχολούνταν περισσότερο
σε σχέση με τα κορίτσια), αν υπήρχαν υπέρβαροι γονείς, η προτίμηση για
σωματική δραστηριότητα, αντίστροφα οι επικουρικοί παράγοντες, ήταν:
αν το παιδί ασκούσε πρωτύτερα σωματική δραστηριότητα, η υγιεινή διατροφή, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, οι εγκαταστάσεις, η πρόσβαση
στις εγκαταστάσεις, ο χρόνος που δαπανάται σε φυσικές δραστηριότητες
εξωτερικών χώρων. Για τους εφήβους οι ανασταλτικοί παράγοντες ήταν
το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία, η αντιλαμβανόμενη ικανότητα για επιτυχημένη εκτέλεση σωματικής δραστηριότητας, η κατάθλιψη, αντίστροφα
οι επικουρικοί παράγοντες ήταν: η πρωτύτερη σωματική δραστηριότητα,
η αθλητική κοινότητα, η αίσθηση ικανοποίησης που αναζητούν, ο ελεύθερος χρόνος μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα η υποστήριξη από
τους γονείς για την προσπάθεια, η υποστήριξη από άλλους, η ενασχόληση των αδελφών με τη σωματική δραστηριότητα, η άμεση συμπαράσταση από τους γονείς, και οι ευκαιρίες για άσκηση που προσφέρει η γειτονιά,
η πόλη, ο ευρύτερος χώρος.
Σε άλλη ανασκόπηση εξήντα ερευνητικών και κριτικών άρθρων από το
1999 ως το 2005 των Van der Horst, Paw, Twisk και Van Mechelen (2007, 1241
– 1250), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κινητοποίηση των παιδιών (ηλικίας 4-12 ετών) ως αναφορά την εμπλοκή τους με τη φυσική δραστηριότητα, σχετίζεται θετικά με το φύλο (αγόρι), την αυτο-αποτελεσματικότητα,
τη γονική σωματική δραστηριότητα (για τα αγόρια), και τη μητρική υποστήριξη. Για εφήβους (ηλικίας 13-18 ετών), η φυσική δραστηριότητα βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με το φύλο (αγόρι), μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τη στάση, την αυτο-αποτελεσματικότητα, τον προσανατολισμό των
στόχων/τα κίνητρα, τη φυσική αγωγή, τον σχολικό αθλητισμό, τις οικογενειακές επιρροές, και την υποστήριξη των φίλων.
Η μελέτη των Papacharisi και Goudas (2003, 689 - 696) εξέτασε τις επιδράσεις του φύλου, και τη στάση απέναντι στη σωματική δραστηριότητα,
μαθητών γυμνασίου που συμμετείχαν σε πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Ως
εμπόδια για τη συμμετοχή σε σωματική δραστηριότητα των παιδιών θεωρούνται η αντίληψη των γονέων των μαθητών για συμμετοχή σε σωματική δραστηριότητα η οποία επηρεάζει την εσωτερική παρακίνηση των παιδιών. Στη συγκεκριμένη έρευνα οι 643 μαθητές (303 αγόρια και 340 κορί192
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τσια) απάντησαν - στο ερωτηματολόγιο μέτρησης της εσωτερικής παρακίνησης για σωματική δραστηριότητα- και ανάφεραν ότι, η στάση απέναντι στη σωματική δραστηριότητα, η αντίληψη των γονέων για τη σωματική
δραστηριότητα αποτελούν εμπόδια για τη συμμετοχή σε σωματική άσκηση.
Σκοπός της έρευνας των Διγγελίδη, Κάμτσιου και Θεοδωράκη (2007, 27
– 40) ήταν να εξεταστούν οι διαφορές μεταξύ μαθητών και μαθητριών Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος
(ΔΜΣ) ως προς: α) τις στάσεις και τις προθέσεις τους ως προς την άσκηση,
β) την αντίληψη εαυτού, γ) την ικανοποίηση από τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής, δ) τις διατροφικές τους συμπεριφορές και ε) το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 775
μαθητές και μαθήτριες (362 αγόρια και 413 κορίτσια), ηλικίας 11-12 ετών,
οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την τιμή του ΔΜΣ, σε άτομα με
φυσιολογικό σωματικό βάρος, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Το 23.6% και το
3.6% των μαθητών κατατάχθηκαν στην κατηγορία των σωματικά υπέρβαρων και παχύσαρκων αντίστοιχα. Από την ανάλυση διακύμανσης δυο κατευθύνσεων, με ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο και την κατηγοριοποίηση με βάση το ΔΜΣ (φυσιολογικός, υπέρβαρος, παχύσαρκος), διαπιστώθηκε ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι μαθητές είχαν στατιστικά χαμηλότερα σκορ στην κλίμακα της ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής, είχαν αρνητική εικόνα για το σώμα τους και χαμηλά σκορ στο δείκτη φυσικής δραστηριότητας σε σύγκριση με τους μαθητές που είχαν φυσιολογικό δείκτη ΔΜΣ. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι μαθητές υιοθετούν περισσότερο καθιστικές συνήθειες στην καθημερινότητά τους, όπως πολλές ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης και ενασχόλησης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Σκοπός της μελέτης (Μπερτάκη, Μιχαλοπούλου, Αργυροπούλου και Μπιτζίδου, 2007, 386 - 395) ήταν η αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας
μαθητών Λυκείου στην Ελλάδα όπως επίσης και η διερεύνηση πιθανών επιδράσεων του φύλου και της τάξης στην οποία φοιτούν. Στη μελέτη αυτή
συμμετείχαν 517 μαθητές λυκείου ηλικίας 15 -18 ετών. Για την αξιολόγηση
της φυσικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο IPAQ
(Graig et al., 2003) το οποίο αξιολογεί τη συνολική φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Φάνηκε ότι τα αγόρια ήταν σημαντικά πιο δραστήρια από τα κορίτσια
και οι μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου ήταν σημαντικά λιγότερο δραστήριοι
από τους υπόλοιπους μαθητές. Συμπερασματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (79%) των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα κατατάχθηκαν στις
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δύο ομάδες φυσικής δραστηριότητας (υψηλή και μέτρια) οι οποίες σχετίζονται με θετικές επιδράσεις στην υγεία με τα αγόρια να υπερτερούν από
τα κορίτσια τόσο στη συνολική φυσική δραστηριότητα όσο και στη δραστηριότητα υψηλής έντασης. Οι μαθητές της Γ’ τάξης λυκείου ήταν η λιγότερο δραστήρια ομάδα και ειδικότερα τα κορίτσια αυτής της τάξης ήταν η
μοναδική ομάδα εφήβων με μέτρια φυσική δραστηριότητα.
Η έρευνα των Τζέτζη, Γούδα και Κυρατσούς (2005, 1 -12) εξέτασε τις διαφορές στη φυσική δραστηριότητα, τους στόχους επίτευξης και την αντιλαμβανόμενη ικανότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια
του µαθήματος της φυσικής αγωγής σε 58 παιδιά (Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου ηλικίας 10 και 11 ετών (Μ= 10.6 ± .53 έτη). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των αγοριών ήταν µέτρια και των κοριτσιών χαμηλά. Τα αγόρια ήταν
σημαντικά πιο δραστήρια από τα κορίτσια. Όσον αφορά τις ψυχολογικές
παραμέτρους, τα αγόρια είχαν υψηλότερη αντιλαμβανόμενη ικανότητα
από τα κορίτσια, ενώ δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους στόχους επίτευξης.
Σκοπός της έρευνας των Πετράκη, Δέρρη, Γκαϊντατζή και Αγγελούση
(2006, 1 – 10) ήταν να διαπιστωθεί α) η σχέση της φυσικής δραστηριότητας του πατέρα και της µητέρας µε εκείνη του παιδιού β) η επίδραση του
φύλου και της ηλικίας του παιδιού στην παραπάνω σχέση και γ) η δυνατότητα πρόβλεψης της φυσικής δραστηριότητας του παιδιού µέσω της φυσικής δραστηριότητας του πατέρα και της µητέρας. Δαπιστώθηκε ότι υπήρχε σηµαντική συσχέτιση της συνολικής εβδοµαδιαίας δαπάνης έργου μέσα από τη σωματική δραστηριότητα µόνο στο ζεύγος µητέρας-παιδιού. Η
φυσική δραστηριότητα του πατέρα δεν συνέβαλε σηµαντικά στην ερµηνεία της διακύµανσης της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών. Η συνολική δαπάνη έργου μέσα από τη σωματική δραστηριότητα των µεγαλύτερων παιδιών καθώς και των κοριτσιών συσχετίσθηκε µε τη συνολική δαπάνη των µητέρων τους. Φαίνεται ότι η φυσική δραστηριότητα των παιδιών σχετίζεται αλλά δεν εξαρτάται από την συνολική φυσική δραστηριότητα της µητέρας.
Σκοπός
Η αξιολόγηση της στάσης σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και ο καθορισμός των συγκεκριμένων αιτίων για συμμετοχή ή μη σε τακτική φυσική δραστηριότητα.
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Η στάση των παιδιών δημοτικού σχολείου για ενασχόληση με φυσικές
δραστηριότητες επηρεάζεται από τη στάση τους ως προς: την υγεία- ευρωστία, την καλή εμφάνιση της σωματικής γραμμής, το αίσθημα της απόλαυσης, το αίσθημα της χαλάρωσης, το αίσθημα της πρόκλησης, τη γνωριμία με νέους ανθρώπους, την απόλαυση να βρίσκεται μέσα στη φύση, και
το αίσθημα του συναγωνισμού.
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην αξιολόγηση
των αισθημάτων σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και ο καθορισμός
των συγκεκριμένων αιτίων για συμμετοχή ή μη σε τακτική φυσική δραστηριότητα.
Υπάρχουν διαφορές σε επίπεδο τάξης στην αξιολόγηση των αισθημάτων σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα και ο καθορισμός των συγκεκριμένων αιτίων για συμμετοχή ή μη σε τακτική φυσική δραστηριότητα.
Καθορισμός ανασταλτικών παραγόντων κατά την άποψη των μαθητών
ως αναφορά την μη εμπλοκή τους και πραγματοποίησης εκ μέρους τους
φυσικών δραστηριοτήτων ή σωματικών ασκήσεων.
Δείγμα
Τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν τα παιδιά της έρευνας, επιλέγηκαν τυχαία από αστική και αγροτικές περιοχές του Νομού Ιωαννίνων και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το φύλο και τη σχολική τάξη.
Πίνακας Ι: Απεικόνιση του δείγματος της έρευνας κατά φύλο και σχολική τάξη.
ΦΥΛΟ

Ν

%

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ν

%

ΑΓΟΡΙΑ

419

49,5

ΕΚΤΗ

452

53,4

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

427

50,5

ΠΕΜΠΤΗ

394

46,6

ΣΥΝΟΛΟ

846

100,0

ΣΥΝΟΛΟ

846

100,0

Μεθοδολογία
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των στάσεων σε σχέση
με τη φυσική δραστηριότητα και καθορισμού των συγκεκριμένων αιτίων
για συμμετοχή ή μη σε τακτική φυσική δραστηριότητα των Corbin, Lindsey
και Welk, (2001). Τα θέματα του ερωτηματολογίου ήταν εννιά (υγεία – ευ195
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ρωστία, απόλαυση, χαλάρωση, πρόκληση, κοινωνικότητα, επαφή με τη φύση, συναγωνισμός, εμφάνιση, καλής αίσθησης) και κάθε θέμα απαρτίζονταν
από δύο ερωτήσεις. Για παράδειγμα στο θέμα του συναγωνισμού οι ερωτήσεις ήταν: α) ο συναγωνισμός αποτελεί ένα καλό τρόπο για την απόλαυση της σωματικής δραστηριότητας, και β) μου αρέσει να βλέπω τις σωματικές μου ικανότητες να συγκρίνονται με αυτές των άλλων. Οι απαντήσεις
από τα παιδιά δίνονταν σε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το διαφωνώ πλήρως έως το συμφωνώ πλήρως.
Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής για κάθε θεματική του ερωτηματολογίου βρέθηκε μεγαλύτερος της τιμής 0,67 ενώ για το σύνολο του ερωτηματολογίου βρέθηκε (Ν=9, Cronbach’s Alpha = ,71). Κατασκευάστηκαν πίνακες καταγραφής συχνοτήτων και λόγω της μη ομοιογένειας στην κατανομή
των συχνοτήτων στις απαντήσεις του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική μέθοδος (χ2) για τις διαφορές στους παράγοντες φύλο και τάξη.
Ακόμη χορηγήθηκε ερώτηση ανοικτού τύπου στην οποία καλούνταν
τα παιδιά να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους λόγους οι οποίοι δυσκολεύουν στην παρούσα φάση την ενασχόλησή τους με σωματικές
δραστηριότητες. Ο δείκτης εσωτερικής συνοχής για την προαναφερόμενη ερώτηση βρέθηκε μεγαλύτερος της τιμής 0,67.
Αποτελέσματα
Για κάθε ένα από τα εννιά θέματα του ερωτηματολογίου βρέθηκαν υψηλοί μέσοι όροι στις απαντήσεις των παιδιών, γεγονός που καταδεικνύει τα
υψηλά ποσοστά των θετικών στάσεων των παιδιών ως προς την ενασχόλησή τους με τη φυσική δραστηριότητα.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του ερωτηματολογίου και τις απαντήσεις των
παιδιών (βλέπε πίνακα ΙΙΙ) βρέθηκαν:
• στο θέμα της υγείας - ευρωστίας ένα πολύ μικρό ποσοστό (Ν=6,
0,7%) δείχνει να παρουσιάζει κακή στάση, 125 παιδιά 14,8% να παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο θετικής στάσης, και 715 παιδιά 84,6%
να παρουσιάζουν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο θετικής στάσης.
• στο θέμα της εμφάνισης για τη σωματική τους γραμμή, βρέθηκαν
44 παιδιά (5,2%) με πολύ κακή στάση, 96 παιδιά (11,3%) με μέτρια
θετική στάση, 297 παιδιά (35,1%) με υψηλή θετική στάση, και 409
παιδιά (48,4%) με άριστη θετική στάση.
• στο θέμα της απόλαυσης της σωματικής άσκησης, βρέθηκαν 97
παιδιά (11,5%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση, 316 παιδιά (37,3%)
να παρουσιάζουν καλή στάση, και 433 παιδιά (51,2%) να παρουσιάζουν πολύ υψηλή θετική στάση (άριστη κατά τον κατασκευαστή
του ερωτηματολογίου).
• στο θέμα της χαλάρωσης με τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση,
βρέθηκαν 12 παιδιά (1,4%) να παρουσιάζουν κακή στάση, 80 παιδιά (9,5%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση, 298 παιδιά (35,2%) να
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παρουσιάζουν καλή στάση, και 456 παιδιά (53,9%) παρουσιάζουν
άριστη στάση.
στο θέμα της πρόκλησης για συμμετοχή σε μια νέα φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν 6 παιδιά (0,7%) να παρουσιάζουν πολύ κακή στάση, βρέθηκαν 12 παιδιά (1,4%) να παρουσιάζουν κακή στάση, 83 παιδιά (9,8%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση, 327 παιδιά
(38,7%) να παρουσιάζουν καλή στάση, και 418 παιδιά (49,4%) παρουσιάζουν άριστη στάση.
στο θέμα της κοινωνικής επαφής με άλλα άτομα στη συμμετοχή σε
μια φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν 6 παιδιά (0,7%) να παρουσιάζουν πολύ κακή στάση, βρέθηκαν 67 παιδιά (7,9%) να παρουσιάζουν κακή στάση, 67 παιδιά (7,9%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση,
150 παιδιά (29,6%) να παρουσιάζουν καλή στάση, και 523 παιδιά
(61,8%) να παρουσιάζουν άριστη στάση.
στο θέμα του συναγωνισμού και της σύγκρισης με άλλα άτομα στη
συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν 18 παιδιά
(2,1%) να παρουσιάζουν πολύ κακή στάση, 139 παιδιά (16,5%) να
παρουσιάζουν κακή στάση, 134 παιδιά (15,9%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση, 227 παιδιά (26,8%) να παρουσιάζουν καλή στάση, και
328 παιδιά (38,8%) να παρουσιάζουν άριστη στάση.
στο θέμα της καλής αίσθησης με τη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν 6 παιδιά (0,7%) να παρουσιάζουν κακή στάση, 50 παιδιά (5,9%) να παρουσιάζουν μέτρια στάση, 147 παιδιά
(17,3%) να παρουσιάζουν καλή στάση, και 643 παιδιά (76%) να παρουσιάζουν άριστη στάση.
στο θέμα της επαφής με τη φύση στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν 24 παιδιά (2,8%) να παρουσιάζουν μέτρια
στάση, 264 παιδιά (31,2%) παρουσιάζουν καλή στάση, και 558 παιδιά (66%) να παρουσιάζουν άριστη στάση.
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Μέσα από την παρατήρηση των πινάκων IV και V διακρίνουμε τις διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σχετικά με τη στάση τους στα εννιά θέματα που καθορίζουν και την εν γένει στάση τους ως προς τη φυσική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα:
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της υγείας - ευρωστίας
υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της
αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των
κοριτσιών (χ2=11,88, df = 4, p = 0,018).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της εμφάνισης για τη σωματική τους γραμμή, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των
αγοριών και των κοριτσιών (χ2=27,92 df = 7, p = 0,001).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της απόλαυσης της σωματικής άσκησης, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (χ2=14,74 df = 5, p = 0,012).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της χαλάρωσης με τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις
απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (χ2=9,94 df = 6, p = 0,12).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της πρόκλησης για συμ-
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μετοχή σε μια νέα φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (χ2=30,50, df =
7, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της κοινωνικής επαφής με
άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει
σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών
(χ2=48,52, df = 7, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα του συναγωνισμού και της
σύγκρισης με άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας
και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και
των κοριτσιών (χ2=41,97, df = 8, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της καλής αίσθησης με τη
συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (χ2=35,76, df =
6, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της επαφής με τη φύση
στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική
διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των αγοριών και των κοριτσιών (χ2=39,21, df
= 4, p = 0,001).
Μέσα από την παρατήρηση των πινάκων IV και V διακρίνουμε τις
διαφορές μεταξύ των παιδιών της έκτης και πέμπτης τάξης σχετικά
με τη στάση τους στα εννιά θέματα που καθορίζουν και την εν γένει στάση τους ως προς τη φυσική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα:
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της υγείας - ευρωστίας
υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της
αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και
της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου (χ2=34,63, df = 4, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της εμφάνισης για τη σωματική τους γραμμή, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των
μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=79,55, df = 7, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της απόλαυσης της σωματικής άσκησης, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρη-
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θείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=63,61, df = 5, p = 0,001).

•

•

•

•

ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της χαλάρωσης με τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ
της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=47,31, df = 6, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της πρόκλησης για συμμετοχή σε μια νέα φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας τ στις απαντήσεις ων μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=34,15,
df = 7, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της κοινωνικής επαφής με
άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει
σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και της Στ’
τάξης (χ2=59,49, df = 7, p = 0,001).
ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα του συναγωνισμού και της
σύγκρισης με άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και
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της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’
και της Στ’ τάξης (χ2=79,15, df = 8, p= 0,001).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της καλής αίσθησης με τη
συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=62,99,
df = 6, p = 0,001).
• ως προς τη στάση αναφορικά με το θέμα της επαφής με τη φύση στη
συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της παρατηρηθείσας και της αναμενόμενης συχνότητας στις απαντήσεις των μαθητών της Ε’ και της Στ’ τάξης (χ2=12,95,
df = 4, p = 0,001).
Ως προς τον καθορισμό των ανασταλτικών παραγόντων κατά την άποψη των μαθητών σχετικά με τη μη πραγματοποίηση εκ μέρους τους φυσικών δραστηριοτήτων ή σωματικών ασκήσεων στην παρούσα φάση, τα παιδιά ανάφεραν κατά σειρά προτίμησης:
• την έλλειψη προγραμματισμού στο χρόνο τους ανάμεσα στις καθημερινές δραστηριότητες με το σχολείο, με το διάβασμα και τα φροντιστήρια (Ν= 813, 96,1%),
• την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για φυσικές δραστηριότητες (Ν=519,
61,34%).
• τη δυσκολία μετακίνησής κατά την πρόσβασή τους στους χώρους
άθλησης (Ν= 483, 57,1%),
• την έλλειψη χώρων πραγματοποίησης φυσικών ασκήσεων κοντά
στο σπίτι τους, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν (Ν=471, 55,67%),
• την έλλειψη ενδιαφέροντος για σωματική άσκηση και την προτίμησή τους για κάποια άλλη δραστηριότητα όπως για παράδειγμα μουσική ή ενασχόληση με υπολογιστή (Ν=310, 36,64%),
• την πίεση από το σπίτι (γονείς) για αφιέρωση περισσότερου χρόνου
στο διάβασμα και όχι σε φυσικές δραστηριότητες που μπορούν να
κάνουν κάποια άλλη μέρα στην οποία δεν θα έχουν πολύ διάβασμα
όπως το Σαββατοκύριακο (Ν=256, 30,26%),
• την έλλειψη ικανότητας (δεν είμαι σε φόρμα) ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σωματικών ασκήσεων (Ν= 153, 18,08%), και
• το φόβο τραυματισμού (Ν= 84, 9,92%).
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Συζήτηση
Η γνώση της στάσης των παιδιών σε διάφορα πεδία (υγεία –ευρωστία, απόλαυση, πρόκληση, χαλάρωση, καλή αίσθηση, κοινωνικότητα, συναγωνισμός,
επαφή με τη φύση, εμφάνιση σωματικής γραμμής) διασαφηνίζει τους λόγους που οδηγούν στην πραγματοποίηση ή μη σε φυσικές δραστηριότητες του μαθητικού πληθυσμού και είναι δυνατόν να βοηθήσει: α) στην αποφυγή της καθιστικής ζωής, αλλά και β) τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων τόσο στον σχολικό όσο και στον εξωσχολικό χρόνο, για το συγκεκριμένο πληθυσμό.
Σύμφωνα με τον Katz (Katz, 1960 ; Katz & Stotland, 1959, στο Κοκκινάκη, Κοινωνική Ψυχολογία, 2006, 101), οι προσαρμοστικές στάσεις εξασφαλίζουν θετικές συνέπειες και προλαμβάνουν τις αρνητικές. Για παράδειγμα, μια θετική στάση ως προς τη φυσική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στην εμπλοκή του παιδιού σε φυσική δραστηριότητα. Η έρευνα των
Hagger, Chatzisarantis, Biddle, & Orbell (2001, 391 – 407) επιβεβαιώνει την
προσαρμοστική λειτουργία των στάσεων μέσω της θεωρίας της κατευθυνόμενης συμπεριφοράς όπου ο κυρίαρχος ρόλος των στάσεων για την πρόβλεψη της πρόθεσης ισχύει και για τη φυσική δραστηριότητα, όπως και για
πολλές άλλες συμπεριφορές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση των μαθητών σε κάθε ένα από τα
εννιά πεδία ξεχωριστά ήταν καλή έως άριστη. Η στάση του συναγωνισμού
όμως, ήταν μέτρια για τα κορίτσια και καλή για τα αγόρια, όπως επίσης ήταν
μέτρια για τα παιδιά της πέμπτης τάξης και καλή για τα παιδιά της έκτης.
Διαφαίνεται ότι τα παιδιά του δείγματος απάντησαν στο ερωτηματολόγιο
έχοντας συγκροτημένη γνωσιακή άποψη του σχετικού θέματος περί φυσικής δραστηριότητας. Οι απαντήσεις των παιδιών λειτούργησαν ως εκτιμήσεις των εννιά πεδίων (που επηρεάζουν τη στάση των παιδιών σχετικά
με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα) και μας παρείχαν κατευθύνσεις για το διαχωρισμό των πεδίων αυτών με βάση τα βασικά ενδιαφέροντα και τις αξίες τους.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε φανερώθηκε ότι η στάση των παιδιών ως αναφορά την υγεία – ευρωστία τους φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση σχετικά με την ενασχόλησή τους με φυσικές δραστηριότητες
όπως κατέδειξαν και οι Niciforovic, Ac-Nikolic, Ukropina, και Mijatovic (2005,
52 – 56). Η στάση των παιδιών ως αναφορά τη σωματική τους γραμμή φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στά203
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ση των παιδιών ως αναφορά την αίσθηση της απόλαυσης κατά την πραγματοποίηση σωματικής άσκησης, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση
των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα, όπως και οι μελέτες των Niciforovic, Ac-Nikolic, Ukropina, και Mijatovic
(2005, 52 – 56), Thomson και συνεργάτες (2001, 423 – 445), Yesalis, Pomrehn,
και Kirkpatrick (1989, 112 – 115). Η στάση των παιδιών ως αναφορά την αίσθηση της χαλάρωσης με την πραγματοποίηση σωματικής άσκησης, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα. Η στάση των παιδιών ως αναφορά την
αίσθηση της πρόκλησης για συμμετοχή σε μια νέα φυσική δραστηριότητα,
φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα. Η στάση των παιδιών ως αναφορά
την κοινωνική επαφή με άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά
με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα. Η στάση των παιδιών
ως αναφορά το συναγωνισμό και τη σύγκριση με άλλα άτομα στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα, βρέθηκαν όμως μεγάλα ποσοστά παιδιών που εμφάνισαν κακή έως μέτρια στάση. Το ποσοστό αυτό των παιδιών δεν θέλει το συναγωνισμό και τη
σύγκριση των ατομικών τους επιδόσεων. Σύμφωνα με τους Christodoulos,
Douda, Polykratis και Tokmakides (2006, 367 - 371) ένας από τους παράγοντες που βοήθησαν για την αύξηση της θετικής στάσης των παιδιών όσον
αφορά τη φυσική δραστηριότητα ήταν ο περιορισμός του ανταγωνισμού
μεταξύ των παιδιών κατά την εκτέλεση των φυσικών δραστηριοτήτων. Οι
ανταγωνιστικές δραστηριότητες δεν επιτρέπουν ίσες ευκαιρίες μάθησης
για κάθε μαθητή και δεν μπορούν να συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία. Η στάση των παιδιών ως αναφορά την καλή αίσθηση με τη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα. Η στάση των παιδιών ως αναφορά την επαφή με τη φύση στη συμμετοχή σε μια φυσική δραστηριότητα, φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη στάση
των παιδιών σχετικά με την ενασχόλησή τους για φυσική δραστηριότητα.
Η έλλειψη προγραμματισμού στο χρόνο τους ανάμεσα στις καθημερινές δραστηριότητες με το σχολείο, με το διάβασμα και τα φροντιστήρια, η
έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για φυσικές δραστηριότητες, η δυσκολία μετακίνησής κατά την πρόσβαση τους στους χώρους άθλησης, η έλλειψη χώρων πραγματοποίησης φυσικών ασκήσεων κοντά στο σπίτι τους, ακόμη και
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όταν οι καιρικές συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν, η έλλειψη ενδιαφέροντος για σωματική άσκηση και την προτίμησή τους για κάποια άλλη δραστηριότητα όπως για παράδειγμα μουσική ή ενασχόληση με υπολογιστή, η
πίεση από το σπίτι (γονείς) για αφιέρωση περισσότερου χρόνου στο διάβασμα και όχι σε φυσικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν κάποια άλλη μέρα στην οποία δεν θα έχουν πολύ διάβασμα όπως το Σαββατοκύριακο, η έλλειψη ικανότητας (δεν είμαι σε φόρμα) ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των σωματικών ασκήσεων, και ο φόβος τραυματισμού ήταν οι
λόγοι που ανέφεραν τα παιδιά για την αναστολή πραγματοποίησης σωματικής άσκησης από μέρους τους. Προσωπικοί κυρίως λόγοι, όπως η πολύ
χαμηλή ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού του ελεύθερου χρόνου, η έλλειψη ικανότητας ανταπόκρισης, και ακόμα η έλλειψη ελεύθερου
χρόνου εκ μέρους των παιδιών απεικονίζουν την ψυχολογική κατάσταση
των παιδιών αυτών. Μήπως κρίνεται απαραίτητο για το συνολικό κοινωνικό όφελος τα παιδιά να εκπαιδεύονται σε τέτοιες δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης και όχι αποστήθισης της γνώσης; Μήπως κρίνεται
απαραίτητο για το συνολικό κοινωνικό όφελος το καθημερινό πρόγραμμα
τους να εμπλουτιστεί πρωταρχικά με φυσικές δραστηριότητες τόσο εντός
όσο και εκτός σχολείου; Οι εγκαταστάσεις άθλησης και ενασχόλησης είναι
ανύπαρκτες για κάποιες από τις δραστηριότητες που τα παιδιά επιζητούσαν δείχνοντας ενδιαφέρον στις συγκεκριμένες περιοχές. Για τα περισσότερα παιδιά της συγκεκριμένης έρευνας υπήρχε δυσκολία στη μετακίνησή
τους για την πρόσβασή τους στο χώρο άθλησης και πιο συγκεκριμένα τα
παιδιά της αστικής περιοχής, δήλωσαν ότι ήταν πολύ δύσκολο για αυτά να
μεταβούν σε αθλητικούς χώρους που βρίσκονταν μακριά από το σπίτι τους
και αδυναμία επίσης του γονέα τους να τα μεταφέρει. Τα παιδιά αγροτικών
και ορεινών περιοχών του Νομού Ιωαννίνων δήλωσαν ανυπαρξία αθλητικών εγκαταστάσεων και περιορισμό των φυσικών δραστηριοτήτων τους.
Η άριστη στάση ως προς τη φυσική δραστηριότητα και τους παράγοντες της αναδεικνύουν την αξία που έχει η λειτουργία της σωματικής άσκησης στη συνείδηση των παιδιών. Από την άλλη όμως, οι ανασταλτικοί λόγοι (προσωπικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί) ενασχόλησής τους καθημερινά με φυσικές δραστηριότητες αναδεικνύουν μια προβληματική κατάσταση, μια ασυμφωνία και μια δυσαρέσκεια. Η εκπαίδευση μέσα από τα
αναλυτικά της προγράμματα για τη φυσική αγωγή, για την αγωγή υγείας, ο
αθλητισμός, το σπίτι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαίνεται να έχουν καταφέρει στη συνείδηση των παιδιών να αποτυπώσουν τα ευεργετικά οφέλη της σωματικής άσκησης. Πρέπει να ασκούμαι τακτικά είτε μέσα από ορ205
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γανωμένες αθλητικές δραστηριότητες είτε μέσα από φυσικές δραστηριότητες που αυξάνουν την ενεργειακή δαπάνη. Όμως λόγοι αναστολής στην
πραγματοποίηση της επιθυμίας μου για συμμετοχή σε σωματικές ασκήσεις
φέρνουν σε ασυνέπεια τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά των παιδιών.
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SUMMARY
The aim of the study was to explore and evaluate the pupils’ attitudes in
the fifth and sixth grade of elementary school in relation to the physical
activity as well as the definition of the specific reasons for participation
or not in a regular physical activity. The sample consisted of 846 subjects
(427 girls, 419 boys) who filled in a specially designed questionnaire. The
survey results suggest that students agree in the whole to perform a
regular physical activity since they entertained themselves through that
activity and meet new people. The competition and the comparison of the
participants’ motor abilities are one of the inhibitive factors of participation
in a regular physical activity for a large percentage of students and especially
of girls. The survey results demonstrate not only the importance of physical
education but the physical educator’s role in the school too with the aim of
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the effective intervention for the creation of positive attitude and behaviors.
The inversion of the negative climate can lead to the active participation
in physical activity for the defense of healthy (body and mental) as well as
of the pleasure from the participation.
Key-words: physical activity, physical education, movement, attitude,
evaluation.
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Η διδασκαλία της «Ερευνητικής Εργασίας»
στην Αχαΐα το σχολικό έτος 2011-12
Πηνελόπη Ζαχαροπούλου
Μιχαήλ Νάνος
Δρ. Ευγενία Πιερρή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται στατιστική μελέτη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών της Αχαΐας στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας, κατά τη σχολική χρονιά 2011-12, όταν θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά
ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών στο Λύκειο.
Μελετάται η συσχέτιση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του μαθήματος με συγκεκριμένα αντικειμενικά υπηρεσιακά στοιχεία, όπως η ειδικότητα, η επιμόρφωση, τα αυξημένα τυπικά προσόντα, τα
έτη υπηρεσίας, το πλεόνασμα στην ειδικότητα, ο τύπος Λυκείου στο οποίο
διδάσκουν και η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Επίσης, εξετάζεται η κατανομή των θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας μεταξύ των προβλεπόμενων κατηγοριών θεμάτων.
Λέξεις κλειδιά: Διαθεματική ερευνητική εργασία (project), στατιστική μελέτη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και τον διδακτικό προσανατολισμό των
Προγραμμάτων Σπουδών και με τις πρακτικές που ισχύουν δεκαετίες τώρα
στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών (Ματσαγγούρας Ηλίας, 2011).
Το σχολικό έτος 2011-12 η Ερευνητική Εργασία θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών
στο Ελληνικό Λύκειο1(ΥΠΔΒΜΘ 2011).
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται στατιστική μελέτη της εφαρμογής της διδασκαλίας του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία (Project)»
1. Εγκύκλιοι 97364/Γ2/30-08-2011, 135690/Γ2/25-11-2011, 113182/Γ2/30-09-2011 και 8837/Γ2/25-012012 του ΥΠΔΒΜΘ.
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στα δημόσια Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας το σχολικό έτος 2011-12 (Δαμιανού, Χ. Παπαδάτος, Ν. Χαραλαμπίδης, Χ.Α.,2003).
Η Ερευνητική Εργασία δύναται να διδαχθεί από εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων και ανατίθεται σε αυτούς με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην αρχή κάθε τετραμήνου2. Οι μαθητές επιλέγουν κάποιο από τα προτεινόμενα από τους εκπαιδευτικούς θέματα ερευνητικής εργασίας, τα οποία εμπίπτουν απαραιτήτως σε μία από
της κατηγορίες θεμάτων που έχουν οριστεί από το ΥΠΑΙΘΠΑ.
Δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Λύκειο και των διαφορετικών επιμορφωτικών αναγκών τους, ο
σχεδιασμός των επιμορφωτικών δράσεων που είναι απαραίτητες αποτελεί
ένα σύνθετο εγχείρημα (Frey,K., 1999).
Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι:
1. Η αποτύπωση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που εμφανίζουν
αυξημένη ή μειωμένη συμμετοχή στη διδασκαλία του νεοεισαχθέντος μαθήματος, με κριτήριο κάποιο αντικειμενικό υπηρεσιακό τους
στοιχείο.
2. Η αποτίμηση της συμμετοχής των ήδη επιμορφωμένων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία του μαθήματος.
3. Η πραγματοποίηση ή μη της διασποράς των θεμάτων των ερευνητικών εργασιών όπως είχε προταθεί από το Υπουργείο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ
Μελετάται η συσχέτιση της εμπλοκής των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία
της «Ερευνητικής Εργασίας» με συγκεκριμένα αντικειμενικά υπηρεσιακά
τους στοιχεία όπως η ειδικότητα, η επιμόρφωση, τα αυξημένα τυπικά προσόντα, τα έτη υπηρεσίας, το πλεόνασμα ωρών στην ειδικότητα, ο τύπος λυκείου και η υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Στην ανάλυση των δεδομένων γίνεται σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης κάθε χαρακτηριστικού στο σύνολο των εκπαιδευτικών που δίδαξαν
εν γένει στο λύκειο και της συχνότητας εμφάνισής του στο υποσύνολο των
εκπαιδευτικών που δίδαξαν Ερευνητική Εργασία. Επίσης, εξετάζεται η κατανομή των θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας που επιλέχθηκαν μεταξύ των
προβλεπόμενων θεματικών κατηγοριών.
2. Το διδακτικό έτος του Λυκείου διαιρείται σε δύο τετράμηνα.
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Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιούνται τα στοιχεία που υπάρχουν
στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί την τελευταία διετία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Επιπλέον, αξιοποιούνται στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα σχολεία όσον
αφορά τα θέματα των Ερευνητικών Εργασιών που διδάχθηκαν.
Στη μελέτη αξιοποιούνται δεδομένα από τα δημόσια Λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από ιδιωτικά
Λύκεια, καθώς στα εν λόγω σχολεία στα κριτήρια ανάθεσης του μαθήματος στους εκπαιδευτικούς είναι πιθανό να υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες διαφορετικοί από εκείνους των δημοσίων Λυκείων. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δεδομένα από σχολεία με Λυκειακές Τάξεις, καθώς σε αυτά δύναται να ανατεθεί η «Ερευνητική εργασία» και σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν στο Γυμνάσιο, όπως ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας ή ΠΕ16-Μουσικής.
Στην εργασία παρουσιάζονται τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν
στους διδάσκοντες σε Λύκεια της Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2011-12.
• Οι συχνότητες εμφάνισης των ενδεχομένων:
1. της ειδικότητάς τους,
2. αν είχαν επιμορφωθεί από το ΠΕΚ3 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητική Εργασία,
3. αν διέθεταν αυξημένα προσόντα (μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό),
4. των ετών υπηρεσίας τους,
5. της ύπαρξης πλεονάσματος/ελλείμματος στην ειδικότητα σε
επίπεδο ΠΥΣΔΕ4 ,
6. τον τύπο λυκείου στον οποίο δίδαξαν (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ)
7. την υπηρεσιακή τους κατάσταση (μόνιμος/αναπληρωτής).
8. τον βαθμό εμπλοκής τους στη διδασκαλία της Ερευνητικής
Εργασίας.
• Η δεσμευμένη πιθανότητα των ενδεχομένων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 από
το ενδεχόμενο της διδασκαλίας της Ερευνητικής Εργασίας για τουλάχιστον ένα τετράμηνο.
• Η κατανομή των θεμάτων που διδάχθηκαν στα πλαίσια της «Ερευνητικής Εργασίας» μεταξύ των κατηγοριών θεμάτων που προβλέπονταν από το Υπουργείο Παιδείας και Θ.Π.Α..
3. ΠΕΚ: Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο. (A’ & B’ φάση επιμόρφωσης project)
4. ΠΥΣΔΕ: Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

211

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Ορισμός μεταβλητών
Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζουμε τον Δειγματικό χώρο
Ω = {οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν κατά το σχολικό έτος 2011-12 σε δημόσιο Λύκειο της Αχαΐας } και τις τυχαίες μεταβλητές:
1. Χ1: Ειδικότητα του εκπαιδευτικού με πεδίο τιμών
Χ1=1,
Ειδικότητα ΠΕ01-Θεολόγων
Χ1=2,
Ειδικότητα ΠΕ02-Φιλολόγων
Χ1=3,
Ειδικότητα ΠΕ03-Μαθηματικών
Χ1=4,
Ειδικότητα ΠΕ04-Φυσικών επιστημών5*
Χ1=5,
Ειδικότητα ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας
Χ1=6,
Ειδικότητα ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας
Χ1=7,
Ειδικότητα ΠΕ09-Οικονομολόγων
Χ1=8,
Ειδικότητα ΠΕ10-Κοινωνιολόγων
Χ1=9,
Ειδικότητα ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής
Χ1=10, Ειδικότητα ΠΕ12-Μηχανικών*
Χ1=11, Ειδικότητα ΠΕ13-Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
Χ1=12, Ειδικότητα ΠΕ14-Ιατρικών Ειδικοτήτων*
Χ1=13, Ειδικότητα ΠΕ17-Τεχνολόγων*
Χ1=14,
Ειδικότητα ΠΕ18-Τεχνικών ειδικοτήτων*
Χ1=15, Ειδικότητα ΠΕ19/20 - Πληροφορικής
Χ1=16, Ειδικότητα ΤΕ (Τεχνικής Εκπαίδευσης*)
Χ1=17, Ειδικότητα ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης*)
2. Χ2: Παρακολούθηση της επιμόρφωσης για την Ερευνητική Εργασία που πραγματοποιήθηκε από το ΠΕΚ Δυτικής Ελλάδας το 2011με πεδίο τιμών
Χ2=0, ο εκπαιδευτικός δεν παρακολούθησε την Επιμόρφωση
Χ2=1, ο εκπαιδευτικός παρακολούθησε την Επιμόρφωση
3. Χ3: Αυξημένα προσόντα με πεδίο τιμών
Χ3=0, δεν έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
Χ3=1, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
Χ3=2, έχει διδακτορικό δίπλωμα
Χ3=3, έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα

*
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4. Χ4: Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση (μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2011) με
πεδίο τιμών
Χ4=1, 0-4 έτη υπηρεσίας
Χ4=2, 5-9 έτη υπηρεσίας
Χ4=3, 10-14 έτη υπηρεσίας
Χ4=4, 15-19 έτη υπηρεσίας
Χ4=5, 20-24 έτη υπηρεσίας
Χ4=6, 25-29 έτη υπηρεσίας
Χ4=7, 30-34 έτη υπηρεσίας
5. Χ5j: Διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών της ειδικότητας j σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (την 1η Σεπτεμβρίου 2011), όπου
j=1 για την ειδικότητα ΠΕ01, j=2 για την ΠΕ02, j=3 για την ΠΕ03, j=4 για
την ΠΕ04, j=5 για την ΠΕ05, j=6 για την ΠΕ06, j=7 για την ΠΕ09, j=8 για την
ΠΕ10, j=9 για την ΠΕ11, j=10 για την ΠΕ12, j=11 για την ΠΕ13, j=12 για την
ΠΕ14, j=13 για την ΠΕ17, j=14 για την ΠΕ18, j=15 για την ΠΕ19/20, j=16 για
την ΤΕ και j=17 για την ειδικότητα ΔΕ, με πεδίο τιμών
Χ5j= -1, αν υπήρχε έλλειμμα εκπαιδευτικών της ειδικότητας j
Χ5j= 1, αν υπήρχε πλεόνασμα εκπαιδευτικών της ειδικότητας j
6. Χ6: Τύπος Λυκείου στον οποίο δίδαξε ο εκπαιδευτικός με πεδίο τιμών
Χ6=1, δίδαξε σε ΓΕΛ (Γενικό Λύκειο)
Χ6=2, δίδαξε σε ΕΠΑΛ (Επαγγελματικό Λύκειο)
7. Χ7: Υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού με πεδίο τιμών
Χ7=1, αναπληρωτής
Χ7=2, μόνιμος
8. Χ8: Εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας
με πεδίο τιμών
Χ8=0, δεν δίδαξε σε κανένα τετράμηνο
Χ8=1, δίδαξε μόνο στο Α τετράμηνο
Χ8=2, δίδαξε μόνο στο Β τετράμηνο
Χ8=3, δίδαξε στο Α και στο Β τετράμηνο
Ορίζουμε τον δειγματικό χώρο :
Ω1= { τα θέματα «Ερευνητικής Εργασίας» που διδάχθηκαν σε δημόσιο
Λύκειο της Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2011-12 }
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και την τυχαία μεταβλητή
Y: Θέμα της Ερευνητικής Εργασίας με πεδίο τιμών
Y=1, αν το θέμα εμπίπτει στην κατηγορία “Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”
Y=2, αν το θέμα εμπίπτει στην κατηγορία “Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη”
Y=3, αν το θέμα εμπίπτει στην κατηγορία “Τέχνη και Πολιτισμός”
Y=4, αν το θέμα εμπίπτει στην κατηγορία “Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία” .
Δεν λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον κατηγορία που προβλέπεται για το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας στο Επαγγελματικό Λύκειο (από τους επαγγελματικούς τομείς που λειτουργούν σε αυτό), καθώς τα θέματα αυτής της κατηγορίας μπορούν εκ νέου να κατανεμηθούν στις λοιπές τέσσερις κατηγορίες.
Μετρήσεις
Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων
που δίδαξαν στα Λύκεια της Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2011-12 ήταν
Ν(Ω)=1286.
Οι συχνότητες εμφάνισης των τυχαίων μεταβλητών Χ1 έως Χ4 και
Χ6 έως Χ8, φαίνονται στο πίνακα 1.
Πίνακας 1: Συχνότητες εμφάνισης των τυχαίων μεταβλητών Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ6,
Χ7 και Χ8, ορισμένες στον Δειγματικό Χώρο Ω, με Ν(Ω)=1286.
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i

N(X1=i)

N(X2=i)

N(X3=i)

N(X4=i)

N(X6=i)

N(X7=i)

N(X8=i)

0

-

1227

1125

-

-

-

979

1

57

59

129

171

859

79

33

2

293

-

29

181

427

1207

29

3

172

-

3

276

-

-

245

4

201

-

-

219

-

-

-

5

9

-

-

190

-

-

-

6

67

-

-

186

-

-

-

7

52

-

-

63

-

-

-

8

16

-

-

-

-

-

-

9

61

-

-

-

-

-

-
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52

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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13

77

-

-

-

-

-

-

14

71

-

-

-

-

-

-

15

111

-

-

-

-

-

-

16

13

-

-

-

-

-

-

17

1

-

-

-

-

-

-

Οι τιμές της τυχαίας μεταβλητής Χ5,j, φαίνονται στον πίνακα 2 και στο
διάγραμμα 1.

Πίνακας 2: Οι τιμές της μεταβλητής Χ5,j, που εκφράζει τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ για την ειδικότητα j.
j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

X5,j

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

-1

-1

1

-1

1

1

-1

-1

Διάγραμμα 1: Πλεόνασμα/έλλειμμα σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών
που δίδαξαν στο Λύκειο (Χ5,j= 1 : Πλεόνασμα, X5,j= -1 : Έλλειμμα).
Ο συνολικός αριθμός Ερευνητικών Εργασιών που διδάχθηκαν στα Λύ-
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κεια της Αχαΐας το σχολικό έτος 2011-12 ήταν Ν(Ω1)=394.
Η συχνότητα εμφάνισης της τυχαίας μεταβλητής Y φαίνεται στον πίνακα 3.
Πίνακας 3: Η συχνότητα εμφάνισης της μεταβλητής Υ για τις τέσσερις
κατηγορίες θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας.
Ν(Υ=i)
1

144

2

87

3

80

4

83

Υπολογισμοί - Γραφική παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
Από τους παραπάνω πίνακες συχνοτήτων υπολογίζονται οι πιθανότητες εμφάνισης6 των ενδεχομένων, οι οποίες αναπαρίστανται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Διάγραμμα 2:Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
στο λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) να ανήκει σε κάθε ειδικότητα (Χ1=1
έως Χ1=17).
6. Ο υπολογισμός της πιθανότητας γίνεται από τη σχέση P ( A) = N ( A) N , όπου A ένα
οποιοδήποτε ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου, N ( A) ο αριθμός των στοιχείων του ενδεχομένου
A και N ο αριθμός των στοιχείων του Δειγματικού Χώρου. Ο Δειγματικός Χώρος είναι πεπερασμένος
και τα δειγματικά στοιχεία θεωρούνται εξίσου πιθανά.
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Διάγραμμα 3: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
στο λύκειο να επιμορφώθηκε από το ΠΕΚ για τη διδασκαλία
της Ερευνητικής Εργασίας.

Διάγραμμα 4: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
στο Λύκειο να έχει αυξημένα προσόντα.
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Διάγραμμα 5: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
στο Λύκειο να ανήκει σε κάθε κλάση ετών υπηρεσίας.

Διάγραμμα 6: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός να δίδαξε σε κάθε τύπο
Λυκείου.
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Διάγραμμα 7: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε στο Λύκειο
να ήταν μόνιμος ή αναπληρωτής.

Διάγραμμα 8: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε στο Λύκειο
να ενεπλάκη ή μη στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας.
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Διάγραμμα 9: Η πιθανότητα το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας να ανήκε
σε κάθε μία από τις τέσσερις θεματικές κατηγορίες.
Δεσμευμένες Πιθανότητες Ενδεχομένων
Ορίζεται η τυχαία μεταβλητή Ζ=X8>0 (ο εκπαιδευτικός δίδαξε Ερευνητική Εργασία για τουλάχιστον ένα τετράμηνο) και υπολογίζονται οι εξής δεσμευμένες πιθανότητες στο δειγματικό χώρο Ω:
• P(Χ1|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική
Εργασία να ανήκει σε κάθε ειδικότητα.
• P(Χ2|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική
Εργασία να έχει παρακολουθήσει την επιμόρφωσης για το μάθημα.
• P(Χ3|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική Εργασία να έχει αυξημένα προσόντα.
• P(Χ4|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική Εργασία να ανήκει σε κάθε κλάση ετών υπηρεσίας.
• P(Χ6|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική Εργασία να ανήκει σε κάθε τύπο λυκείου.
• P(Χ7|Ζ) η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική Εργασία να είναι αναπληρωτής ή μόνιμος.
•
Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που δίδαξαν Ερευνητική Ερ220
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γασία σε Λύκειο της Αχαΐας το 2011-12 ήταν Ν(Ω|Z)=307. Οι πίνακες συχνοτήτων από τους οποίους υπολογίζονται οι πιθανότητες7 φαίνονται στον
πίνακα 4.

Πίνακας 4: Οι συχνότητες εμφάνισης των ενδεχομένων Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ6 και Χ7
δεδομένου του ότι ο εκπαιδευτικός δίδαξε Ερευνητική Εργασία
για τουλάχιστον ένα τετράμηνο (Ζ=Χ8>0).
i

Ν(X1=i|Z)

Ν(X2=i|Z)

Ν(X3=i|Z)

Ν(X4=i|Z)

Ν(X6=i|Z)

Ν(X7=i|Z)

0

-

43

252

-

-

-

1

3

264

44

34

211

9

2

54

-

11

60

96

298

3

21

-

0

84

-

-

4

43

-

-

59

-

-

5

2

-

-

38

-

-

6

13

-

-

27

-

-

7

20

-

-

5

-

-

8

7

-

-

-

-

-

9

9

-

-

-

-

-

10

20

-

-

-

-

-

11

7

-

-

-

-

-

12

6

-

-

-

-

-

13

29

-

-

-

-

-

14

25

-

-

-

-

-

15

43

-

-

-

-

-

16

5

-

-

-

-

-

17

0

-

-

-

-

-

Οι δεσμευμένες πιθανότητες αναπαρίστανται γραφικά στα ακόλουθα
διαγράμματα.

7. Ο υπολογισμός της δεσμευμένης πιθανότητας του B δεδομένου του A γίνεται με τη σχέση
P( B | A) = N ( A
B ) N ( A) .
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Διάγραμμα 10: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική
Εργασία στο Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό) να ανήκει
σε κάθε ειδικότητα (Χ1=1 έως Χ1=17).

Διάγραμμα 11: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο να έχει επιμορφωθεί από το ΠΕΚ για τη
διδασκαλία της.
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Διάγραμμα 12: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική
Εργασία στο Λύκειο να έχει αυξημένα προσόντα.

Διάγραμμα 13: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε Ερευνητική
Εργασία στο Λύκειο να ανήκει σε κάθε κλάση ετών υπηρεσίας.
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Διάγραμμα 14: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός να δίδαξε Ερευνητική
Εργασία σε κάθε τύπο Λυκείου.

Διάγραμμα 15: Η πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε
Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο να ήταν μόνιμος ή αναπληρωτής.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ04 και ΠΕ03 είναι οι τρεις πολυπληθέστερες ειδικότητες του Γενικού Λυκείου και αθροιστικά αποτελούν το 63,5%8 των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Γενικό Λύκειο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί
μαθημάτων ειδικότητας στο επαγγελματικό λύκειο αποτελούν το 58,8%9
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Λύκειο. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες
που δίνονται από το ΥΠΑΙΘΠΑ σε κάθε ΓΕΛ να διδάξει «Ερευνητική Εργασία» τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός μιας από τις τρεις ειδικότητες ΠΕ02,
ΠΕ03 ή ΠΕ04 και σε κάθε ΕΠΑΛ να διδάξει «Ερευνητική Εργασία» τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός μαθημάτων ειδικότητας των τομέων ή ειδικοτήτων που λειτουργούν στο σχολείο, θεωρούμε ότι δεν συνιστούν έκφραση
προτίμησης ή προτεραιότητας στους συγκεκριμένους κλάδους, λόγω του
μεγάλου πλήθους τους.
Όσον αφορά στην οδηγία να ανατίθεται η Ερευνητική Εργασία στο
ΕΠΑΛ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί
και που έχουν υλοποιήσει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση είναι ελάχιστοι, καθώς αποτελούν το 3,5% του συνόλου10. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στο
παρελθόν δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, επειδή υλοποιούνται πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο αριθμός των εκπαιδευτικών
που έχουν εμπλακεί τουλάχιστον μία φορά σε πρόγραμμα περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, αγωγής υγείας ή αγωγής καταναλωτή είναι μεγάλος. Επίσης, καμία ειδικότητα δεν έχει προτεραιότητα έναντι κάποιας άλλης στην
υλοποίηση των προγραμμάτων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας συμμετείχε για τουλάχιστον ένα
τετράμηνο το 24% των εκπαιδευτικών του Λυκείου, με το 19% να έχει διδάξει και στα δύο τετράμηνα (διάγραμμα 8).
Σαν μέτρο σύγκρισης της εμπλοκής κάθε ειδικότητας στη διδασκαλία
της Ερευνητικής Εργασίας μπορούμε να ορίσουμε τη διαφορά Δi=P(X1=i|Z)P(X1=i), δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των πιθανοτήτων P(X1=i|Z) ένας εκπαι8. N((X1=2∪X1=3∪X1=4)∩(X6=1))=546 και N(Χ6=1)=859.
9. N((X1=2∪X1=3∪X1=4)∩(X6=2))=251 και N(Χ6=2)=427.
10. N(X2=1∩X6=2)=15 και N(X6=2)=427.
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δευτικός της ειδικότητας i να δίδαξε Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο και
P(X1=i) ένας εκπαιδευτικός της ειδικότητας i να δίδαξε εν γένει στο Λύκειο.
Όταν η διαφορά Δi είναι >0 δείχνει αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της ειδικότητας i στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας. Το αντίθετο ισχύει όταν Δi<0. Όταν Δi=0 υπάρχει ουδετερότητα (ούτε αυξημένη
ούτε μειωμένη συμμετοχή).
Από τις τιμές της διαφοράς Δi στον πίνακα 5 βλέπουμε ότι η ειδικότητα
που συμμετείχε στο μεγαλύτερο βαθμό στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας ήταν εκείνη της πληροφορικής (ΠΕ19-20). Μεγάλη συμμετοχή είχαν
επίσης οι τεχνικές ειδικότητες ΠΕ17 και ΠΕ18 του Επαγγελματικού Λυκείου.
Θετική συμμετοχή είχαν οι ειδικότητες ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14 ΚΑΙ
ΤΕ. Οι ειδικότητες ΠΕ05 και ΔΕ είχαν ουδέτερη στάση. Μειωμένη συμμετοχή έδειξαν οι ειδικότητες ΠΕ06, ΠΕ04, ΠΕ01 και ΠΕ11. Εξαιρετικά μειωμένη
συμμετοχή είχαν οι ειδικότητες ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών).
Πίνακας 5: Η Διαφορά (Δi) μεταξύ της πιθανότητας ένας εκπ/κός
της ειδικότητας i να δίδαξε Ερευνητική Εργασία και της πιθανότητας
ένας εκπαιδευτικός της ειδικότητας i να δίδαξε εν γένει στο Λύκειο.
i
15
13
14
7
10
8
11
12
16
5
17
6
4
1
9
2
3
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Δi
0,05
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0
-0,01
-0,02
-0,03
-0,03
-0,05
-0,06

Ειδικότητα
ΠΕ19-20
ΠΕ17
ΠΕ18
ΠΕ09
ΠΕ12
ΠΕ10
ΠΕ13
ΠΕ14
ΤΕ
ΠΕ05
ΔΕ
ΠΕ06
ΠΕ04
ΠΕ01
ΠΕ11
ΠΕ02
ΠΕ03
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Από τις ειδικότητες με θετική συμμετοχή στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας εμφάνιζαν πλεόνασμα εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ οι
ΠΕ19, ΠΕ18, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14 και έλλειμμα εκπαιδευτικών οι ειδικότητες
ΠΕ17, ΠΕ12, ΠΕ13, ΤΕ. Από τις ουδέτερες ειδικότητες εμφάνιζε πλεόνασμα
η ΠΕ05 και έλλειμμα η ΔΕ. Από τις ειδικότητες με μειωμένη συμμετοχή στη
διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας είχαν έλλειμμα οι ΠΕ04, ΠΕ02, ΠΕ03
και πλεόνασμα οι ΠΕ06, ΠΕ01, ΠΕ11.
Από τη σύγκριση των διαγραμμάτων 3 και 11 φαίνεται πως το ποσοστό
επιμορφωμένων εκπαιδευτικών είναι αρκετά μεγαλύτερο ανάμεσα σε αυτούς που δίδαξαν Ερευνητική Εργασία σε σχέση με εκείνους που δίδαξαν
εν γένει στο Λύκειο.
Ελαφρά αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα φαίνεται από τη σύγκριση των διαγραμμάτων 4 και 12. Το 87% των εκπαιδευτικών του Λυκείου δεν έχει αυξημένα προσόντα, αλλά το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των διδασκόντων της Ερευνητικής Εργασίας είναι 82%.
Όσον αφορά στα έτη υπηρεσίας, από τη σύγκριση των διαγραμμάτων 5 και 13 φαίνεται πολύ αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με
υπηρεσία από 5 έως 14 έτη. Μικρή αύξηση παρατηρείται στη συμμετοχή
των εκπαιδευτικών με 15-19 έτη υπηρεσίας. Οι νέοι εκπαιδευτικοί με 0-4
έτη υπηρεσίας έδειξαν μειωμένη συμμετοχή στη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας και οι εκπαιδευτικοί με υπηρεσία 20 ετών και άνω εξαιρετικά μειωμένη συμμετοχή. Στον πίνακα 6 φαίνονται οι διαφορές στη μέση
τιμή, τη διασπορά και την τυπική απόκλιση μεταξύ των εκπαιδευτικών που
δίδαξαν στο Λύκειο και των εκπαιδευτικών που δίδαξαν Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο.
Πίνακας 6: Η Μέση Τιμή, η Διασπορά και η Τυπική Απόκλιση των ετών
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που δίδαξαν εν γένει στο Λύκειο και
των εκπαιδευτικών που δίδαξαν Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο.
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΣH TIMH (AVERAGE) ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΕΣH TIMH (AVERAGE) ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ PROJECT

15,3
13,6

ΔΙΑΣΠΟΡΑ (VARIANCE) ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ (VARIANCE) ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ PROJECT

82,1
60,2

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (STANDARD DEVIATION) ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (STANDARD DEVIATION) ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ PROJECT

9,1
7,8
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Η κατανομή των εκπαιδευτικών που δίδαξαν Ερευνητική Εργασία στο
Γενικό και στο Επαγγελματικό λύκειο δεν εμφανίζει αξιοσημείωτη απόκλιση από την αναλογία των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στο Γενικό και στο
Επαγγελματικό Λύκειο (διαγράμματα 6 και 14).
Από τα διαγράμματα 7 και 15 φαίνεται μια ελάχιστη μείωση στη συμμετοχή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της Ερευνητικής
Εργασία, η οποία μπορεί να αποδοθεί και στην καθυστερημένη ανάληψη
καθηκόντων από τους ούτως ή άλλως ελάχιστους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο Λύκειο (6%).
Οι κατηγορίες θεμάτων που ορίστηκαν από το ΥΠΑΙΘΠΑ εξασφάλισαν
πράγματι τη διασπορά της θεματολογίας και τον αποκλεισμό της μονομέρειας των προτεινόμενων θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας. Ωστόσο, είναι
εμφανής μια σαφής προτίμηση σε θέματα της κατηγορίας «Ανθρωπιστικές
και Κοινωνικές Επιστήμες» (διάγραμμα 9) .
Εν κατακλείδι είναι εμφανής η ανάγκη για συστηματική και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με τη διδασκαλία των ερευνητικών εργασιών, η οποία θα πρέπει να εστιάσει σε όσους έχουν λιγότερα από 20 έτη υπηρεσίας.
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ABSTRACT
Τhe school year 2011-12 was the first time the Research Project was established as a distinct section of the compulsory curriculum in the first class
of General and Vocational Lyceums.
In this essay, a statistical study is made about the correlation of the participation of teachers of Achaia in teaching “Research Project” with specific
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objective service features such as specialty, training, higher qualifications,
years of service, surplus in specialty, type of Lyceum they taught in and service status. The distribution of the chosen themes to the designated categories is also examined.
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Η μάθηση σε ομάδες ως ένα σημαντικό
εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενεργητική
συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων
Φώτης Ζυγούρης
Αρχές Μάθησης Ενηλίκων
Υπάρχουν ορισμένα κοινά στοιχεία στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά και οι ενήλικες. Τα στοιχεία αυτά έχουν σχέση με το γεγονός ότι η
μάθηση αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη, ότι κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, ότι η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη όταν έχει σχέση με τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, μαθαίνει αποτελεσματικότερα όταν η μάθηση περιλαμβάνει
πρακτική άσκηση και αξιοποίησης εμπειριών καθώς και το γεγονός ότι
με την διαδικασία της μάθησης συντελείται αλλαγή στην συμπεριφορά
του ανθρώπου.
Ωστόσο όμως οι ενήλικες έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία
τους διαφοροποιούν από τα παιδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση με τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν, το μεγάλο φάσμα εμπειριών, έχουν διαμορφωμένη προσωπικότητα και έχουν συγκεκριμένες
ανάγκες οι οποίες είναι επιτακτικές (Κόκκος, 1998b).
Οι αρχές που διέπουν την μάθηση των ενηλίκων είναι:
Η σκέψη συνδέεται με τη δράση. Οι ενήλικες μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς ανάλογα με τις ανάγκες και τα προσωπικά
τους χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα σημαντική όμως είναι και η ενεργητική
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην πορεία της μάθησης.
Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διεργασίας είναι οι διδασκόμενοι. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος προκειμένου να ενδιαφερθεί για το αντικείμενο
που διδάσκεται απαιτείται να κατανοήσει την χρησιμότητα του για τον
ίδιο και την επαγγελματική του θέση.
Ευρετική πορεία της γνώσης. Όταν οι εμπειρίες και οι γνώσεις συνδέονται με το περιεχόμενο της ύλης που διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι
τότε πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση τους με το μαθησιακό υλικό και
η ευρετική πορεία προς την γνώση. Οι εκπαιδευόμενοι εκπονώντας γρα230
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πτές εργασίες, δραστηριότητες και ασκήσεις είναι σε θέση να αξιολογήσουν εάν αυτά που διδάχθηκαν τα έχουν αφομοιώσει και σε πιο βαθμό.
Κριτικός τρόπος σκέψης. Σε αυτή την μορφή μάθησης γίνεται αναθεώρηση των αρχικών απόψεων, αναζήτηση σε βάθος των αιτίων, επαναδιαπραγμάτευση των απόψεων και στην πολλαπλότητα των διερευνήσεων.
Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Η μάθηση είναι συνάρτηση της επικοινωνία και της αλληλεπίδρασης διδασκομένων και διδασκόντων. Η αυτοπεποίθηση των διδασκόμενων ενισχύεται με την επιβράβευση των επιτυχημένων προσπαθειών τους και οι κανόνες με τους οποίους διεξάγεται η μάθηση είναι ευέλικτοι λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
και τους ρυθμούς των διδασκομένων (Κόκκος, 1998b).
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής
εκπαιδευομένων

μάθησης

ενηλίκων

Ο Rogers (1999), αναφέρει ότι η μάθηση είναι ενεργητική και όχι παθητική και ότι απαιτεί θετική ενέργεια από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι βασίζονται λιγότερο στη μνήμη και στην αποστήθιση για να συγκρατούν ότι έμαθαν και έχουν την ικανότητα και την
ανάγκη να μαθαίνουν με τη μίμηση. Επιπλέον η Courau (2000), τονίζει ότι
ο ενήλικας μαθαίνει όταν ενεργεί και εμπλέκεται, όταν κατανοεί αυτά που
διδάσκεται και όταν βρίσκεται σε ένα μαθησιακό κλίμα που ευνοεί τη συμμετοχή. Οι Noye & Piveteau (1999), αναφέρουν ότι οι ενήλικοι μαθαίνουν
όταν νιώθουν την ανάγκη να μάθουν και όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται όχι στη μελέτη θεωρητικών θεμάτων αλλά στα προβλήματα προς επίλυση ή στις περιπτώσεις προς ανάλυση που έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους.
Ο ρόλος του Εκπαιδευτή – Συμβούλου στην εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση θεωρούν ότι οι σκοποί και οι αντικειμενικοί στόχοι ενός προγράμματος σπουδών πρέπει να διευκρινίζονται
σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ενισχύονται περισσότερο οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών από ότι οι προσδοκίες αυτών που δημιουργούν τη σειρά των μαθημάτων. Οι αντικειμενικοί
στόχοι πρέπει να είναι εύκολα μεταδόσιμοι και σαφείς (Holmberg, 2002).
Στην εκπαίδευση ο ρόλος του διδάσκοντα ξεπερνάει το πεδίο της παιδαγωγικής και επεκτείνεται στο πεδίο της Συμβουλευτικής. Αυτός είναι και
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ο λόγος που αρκετές φορές ο διδάσκοντας ονομάζεται Καθηγητής – Σύμβουλος όπου υποστηρίζει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία των
εκπαιδευομένων.
Η Νίκου (2007), αναφέρει ότι η πολυπλοκότητα του ρόλου του Κ.Σ. συνίσταται κυρίως στο ότι καλείται να συνδυάσει πολλούς και διαφορετικούς
ρόλους:
• Ως αρχηγός ομάδας με στόχο να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και
να λειτουργεί αρμονικά.
• Ως ενορχηστρωτής που είναι αυτός που θα επιλέξει το πλάνο εργασιών, τον έλεγχο αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν και το χρονοδιάγραμμα της κάθε συνάντησης.
• Ως διαπραγματευτής λύσεων δηλαδή να έχει την ικανότητα να διαπραγματεύεται λύσεις, λύνοντας ειρηνικά τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά την συνεργασία του με τους εκπαιδευόμενους.
• Ως συμπάσχων δηλαδή να αφουγκράζεται και να κατανοεί τα προβλήματα των μελών της ομάδας, να συμπάσχει μαζί τους και να είναι κοντά τους
Ο σύγχρονος εκπαιδευτής μετασχηματίζεται από φορέα γνώσης σε συντονιστή των μαθησιακών δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων. Επιπλέον απαιτείται να εξοικειωθεί με τις νέες θεωρίες της γνώσης οι οποίες προσανατολίζονται προς την άποψη ότι η γνώση δεν μεταφέρεται από τον εκπαιδευτή αλλά οικοδομείται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Ο καθοριστικός ρόλος του Κ.Σ. είναι ακριβώς να υποστηρίξει το έργο του σπουδαστή και να του μάθει πώς να μαθαίνει αποτελεσματικότερα. Σημαντικός
παράγοντας επιτυχίας στο διδακτικό του έργο είναι η εμπλοκή του στην
συμβουλευτική και την σύγχρονη διδασκαλία. Ο ρόλος του είναι πλέον πιο
απαιτητικός με κύριο στόχο την μετατόπιση του κέντρου βάρους από την
διδακτική διαδικασία παροχής γνώσεων στην οργάνωση κατάλληλων περιβαλλόντων και διαδικασιών μάθησης. Επίσης στην καλλιέργεια της αυτενέργειας και των ικανοτήτων του σπουδαστή για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών (Γεωργιάδη, Πετροπούλου & Τσαγλατίδου, 2005).
Ο Ανδρεάτος (2007), υποστηρίζει ότι ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι περισσότερο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός, επικοινωνεί συχνά με τους
εκπαιδευόμενους, παρακολουθεί τον καθένα προσωπικά, τον εμψυχώνει
και τον κατευθύνει κυρίως μέσω της αξιολόγησης των γραπτών εργασιών.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών από τους εκπαιδευτές είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην
εκπαιδευτική διαδικασία . Η εκπαιδευτική τεχνική δεν αποτελεί αυτοσκο232
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πό και πρέπει να έχει άμεση σχέση με τους στόχους του προγράμματος.
Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους
μαθαίνουν οι ενήλικοι (Noye & Piveteau, 1999: 43-53)
Σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τεχνικών αποτελούν τα εκπαιδευτικά μέσα και η διάταξη της αίθουσας. Στα βασικά εκπαιδευτικά μέσα συμπεριλαμβάνονται ο πίνακας , το μηχάνημα προβολής διαφανειών, το βίντεο και το έντυπο υλικό. Επίσης η κατάλληλη διάταξη της
αίθουσας βοηθά την εκπαιδευτική ομάδα στην ανάπτυξη και στην αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ομάδες
εργασίας έχουν στόχους και διατυπωμένους και λανθάνοντες. Οι συμμετέχοντες μέσα στην ομάδα εκφράζονται πιο ελεύθερα σε σχέση με την ολομέλεια, δημιουργείται φιλικό κλίμα και αναπτύσσεται σημαντική δυναμική.
Οι βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων είναι:
• Η Εισήγηση
• Η Πρακτική Άσκηση
• Η Μελέτη Περίπτωσης
• Το Παίξιμο ρόλων
• Οι Ερωτήσεις –Απαντήσεις
• Η Συζήτηση
• Ο Καταιγισμός Ιδεών
• Η Επίδειξη
• Η Χιονοστιβάδα
• Η Ομαδική Εργασία
Τα βασικότερα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών τεχνικών είναι ο
εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος , η υφή του μαθησιακού αντικειμένου, το είδος και οι απαιτήσεις του και το μαθησιακό κλίμα . Επίσης οι μαθησιακοί τρόποι και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, οι ικανότητες του εκπαιδευτή, ο διαθέσιμος χρόνος και οι διαθέσιμοι πόροι (Rogers,
1999: 254).
Η μάθηση σε ομάδες
Η ομάδα δεν είναι μόνο μια συνάθροιση ατόμων . Ορισμένα άτομα για να χαρακτηριστούν ως ομάδα πρέπει να έχουν κοινή ταυτότητα και κοινό στόχο
. Επιπλέον να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας ,έτσι
ώστε να αναπτύσσονται κοινές στάσεις και συναισθήματα και να υπάρχει
ένα ελάχιστο σύστημα αξιών και αρχών( Rogers 1999:195 -196).
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Στα πλαίσια αυτής της τεχνικής οι εκπαιδευόμενοι κατανέμονται σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού . Ο κύριος στόχος αυτών των ομάδων είναι να παράγουν ένα
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το
αποτέλεσμα προκύπτει από δραστηριότητα διερεύνησης και εφαρμογής
( Courau, 2000:66-67). Η μάθηση σε ομάδες βοηθά τους εκπαιδευόμενους
να συμμετέχουν ενεργητικά, να επικοινωνούν, να αλληλοϋποστηρίζονται
με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ομαδικό πνεύμα. Είναι σημαντικό όμως ο
εκπαιδευτής ενηλίκων να γνωρίζει τις προδιαγραφές των ομάδων εργασίας αλλά και τις αρχές της δυναμικής και επικοινωνίας της ομάδας. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν αποτελεσματικά όταν η σύνθεση των μελών κάθε ομάδας είναι ιδανική και όταν οι στόχοι και οι οδηγίες είναι σαφείς. Επίσης όταν ο εκπαιδευτής παρακολουθεί τις ομάδες και πραγματοποιείται
με επιτυχία τόσο η παρουσίαση από κάθε ομάδα όσο και η τελική σύνθεση (Οικονόμου, 2011: 22-23).
Η έννοια της επικοινωνίας – Η επικοινωνία στην ομάδα
Στην εκπαίδευση είναι σημαντικό για τους διδάσκοντες να κατανοούν τις
ανάγκες των εκπαιδευομένων αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο και ρυθμό που
μαθαίνουν. Επίσης η διαμόρφωση ειλικρινών, αμφίδρομων και δημιουργικών σχέσεων μεταξύ τους επιτυγχάνεται με την ουσιαστική επικοινωνία
που αναπτύσσεται κατά μαθησιακή διαδικασία. Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ δύο οι περισσοτέρων ατόμων μέσω της οποίας
αναπτύσσονται σχέσεις. Η ύπαρξη της επικοινωνίας προϋποθέτει την θέληση ενός ατόμου (πομπού) να στείλει ένα μήνυμα σε ένα άλλο άτομο (δέκτης). Ο πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα (με λέξεις, χειρονομίες και εκφράσεις) και το κοινοποιεί στον δέκτη ο οποίος το ερμηνεύει σύμφωνα με τις
δικές του αντιλήψεις. Τα μηνύματα που μεταβιβάζονται είναι λεκτικά και
μη-λεκτικά και για να είναι αποτελεσματική οι επικοινωνία απαιτείται αυτά
να είναι με ευκρίνεια και πληρότητα. Σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας
είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή διεξάγεται και αποτελείται από τον
χώρο και τον χρόνο της επικοινωνίας, την κατάσταση μέσα στην οποία συντελείται, την παρουσία των άλλων και τα γεγονότα που έχουν προηγουμένως διαμειφθεί μεταξύ πομπού και δέκτη και τα οποία διαμορφώνουν την
μεταξύ τους σχέση (Κόκκος, 1998a).
Ο Χρηστάκης (2004), υποστηρίζει ότι ο όρος επικοινωνία στην γενική
της μορφή παραπέμπει στην διαδικασία με την οποία ένα πομπός στέλνει
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ή εκπέμπει ένα μήνυμα, δια μέσου κάποιου φορέα, σε κάποιο αποδέκτη
προκαλώντας ένα αποτέλεσμα. Ο Γεώργας (1995), αναφέρει την επικοινωνία ως την διαδικασία με την οποία ποικίλα μηνύματα μεταδίδονται με διάφορους τρόπους και τα οποία γίνονται αντιληπτά μέσω διαφόρων αισθητήριων οργάνων. Ο όρος επικοινωνία σημαίνει τη συμμετοχή σε μια σχέση αλληλεπίδρασης, δηλώνει την εμπλοκή της σε μια αποτελεσματική διαδικασία η οποία εκλαμβάνεται ως θεμελιώδης προϋπόθεση της κοινωνικής συνεύρεσης και ως η πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και προαγωγής του πολιτισμού (Σταμάτης, 2004).
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και δυνατότητα που δίνεται σε κάθε μέλος της ομάδας να επικοινωνεί αποτελεσματικά . Η επικοινωνία στην ομάδα βελτιώνεται όταν αναπτύσσεται το αίσθημα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επικοινωνίας και μέσω της εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (
Jaques, 2001: 103-110).
Ομαδική Εργασία
Η εργασία σε ομάδες είναι μια μεικτή παιδαγωγική τεχνική που προκύπτει τόσο
από την μέθοδο της διερεύνησης όσο και από την μέθοδο της επίδειξης . Δίνει
τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να λειτουργήσουν σε μικρές ομάδες με
κύριο σκοπό την μεγαλύτερη παραγωγικότητας της ομάδας και την αναγνώριση της αξίας όλων των μελών της ομάδας( Courau, 2000:147).
Η ομαδική εργασία ενισχύει και διατηρεί το κίνητρο των εκπαιδευομένων
και αφυπνίζει την ατομική απόδοση . Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος πείθεται ευκολότερα από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σε σχέση με άλλες πηγές γνώσης .
Κατά την διάρκεια της ομαδικής εργασίας η ομάδα αναπτύσσει ενεργητικότητα , υποστηρίζει την προσπάθεια και αυξάνει τη δημιουργικότητα . Επίσης η ομάδα είναι αφορμή για συντονισμό , αμοιβαίες διορθώσεις και αποτελεί πηγή αλλαγής (Noye & Piveteau, 1999: 95-98).
Επιπλέον οι ομαδικές εργασίες παρέχουν στα μέλη της ομάδας ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης και αποτελούν μια διαρκή πρόκληση για τον εκπαιδευόμενο. Η ομάδα βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση ισχυρών κινήτρων μάθησης με σημαντικά αποτελέσματα για τα μέλη της .
Η ομαδική ερευνητική εργασία αποτελεί μια εκπαιδευτική άσκηση όπου
οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν μια έκθεση αναφοράς, ένα πρόγραμμα ένα σχεδιασμό που να περιγράφει τη λύση ενός προβλήματος. Αυτή
η ομαδική εργασία παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ελευθερία για ουσιαστική μελέτη σε έκταση και βάθος και η μάθηση είναι ενεργητική . Επίσης τους
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δίνεται η ευκαιρία χειρισμού πραγματικών προβλημάτων και παροχής λύσεων
που μπορούν να δοκιμαστούν στην καθημερινότητα( Jaques, 2001: 220-226).
Ο εκπαιδευτής ενηλίκων προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματική
μάθηση στην ομάδα είναι σημαντικό να λάβει υπόψη ορισμένους παράγοντες . Πρέπει να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να συνενωθούν και να μην λειτουργούν μεμονωμένα. Τα άτομα που δεν έχουν τίποτα να μοιραστούν από
άλλους δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ο εκπαιδευτής είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των εκπαιδευομένων . Τα μέλη της
ομάδας πρέπει να τους δίνονται ευκαιρίες να εκφράζουν τις απόψεις τους και
να ασκούν τις ικανότητές τους χωρίς να νιώθουν αποκλεισμένοι από την ομάδα( Rogers 1999:193 -210).
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Η έννοια της ισότητας: δυσκολίες
και αντιμετώπισή τους στη σχολική τάξη
Ιγγλέζου Αθανασία
Μπρόκου Μαρίνα
Εισαγωγή
Η ισότητα, αποτελεί ειδική περίπτωση σχέσης ισοδυναμίας μεταξύ των
στοιχείων ενός συνόλου και προσδιορίζεται, όπως κάθε σχέση ισοδυναμίας, από τις εξής τρεις θεμελιώδεις ιδιότητες: ανακλαστική, συμμετρική και
μεταβατική.
Ιστορικά, πριν επικρατήσει για την ισότητα το ισχύον σύμβολο που της
χάρισε το 1557 ο Robert Record (“=”) , ενυπήρξε στην ιστορία των Μαθηματικών με άλλες συμβολοποιήσεις, και ως επί το πλείστον με λεκτικές περιγραφές, όπως το «ίσο εστίν» που συναντάμε στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη.
Στη σύγχρονη εποχή, οι μαθητές αργούν να έρθουν αντιμέτωποι με τη
χρήση του “=” ως σύμβολο ισοδυναμίας. Το “=” εμφανίζεται αρχικά στην
αριθμητική ασυμμετρικό, να υπονοεί μια ενέργεια ή ερώτημα. Όταν αργότερα χρησιμοποιείται για να εισάγει ένα νέο σύμβολο ή για να δηλώσει μια
αληθή ιδιότητα ενός συνόλου αριθμών, τότε ο χαρακτήρας του αρχίζει και
συμμετροποιείται. Παρ’όλ’αυτά, ακόμα και μετά τη μετάβαση στην άλγεβρα, η ασυμμετρική ερμηνεία του συμβόλου της ισότητας παραμένει, δηλώνοντας κάποια “αναγωγή” προς μία κατεύθυνση. Αυτό, επεκτείνεται και
στην επίλυση εξισώσεων, όπου η ακολουθία βημάτων συνδέεται από τους
μαθητές με ένα νοερό, φωνητικό ή γραπτό σύμβολο ισότητας.
Με την παρούσα εισήγηση, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε τις βασικές παρανοήσεις και λάθη των μαθητών γύρω από την έννοια της ισότητας, παρουσιάζουμε διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος και προτείνουμε την κατάρτιση μιας διαθεματικής
δραστηριότητας με χρήση των σχετικών κειμένων του Ευκλείδη και του Record.
Λάθη και παρανοήσεις σχετικά με την έννοια της ισότητας
Είναι γεγονός πως τα μαθηματικά σύμβολα, δεν αποκαλύπτουν ως δια μαγείας μαθηματικά νοήματα χωρίς την ερμηνευτική δραστηριότητα του ατό238
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μου. Επομένως, είναι εύλογο να συμπεράνουμε πως οι μαθητές, ανάλογα
με τον τρόπο που ερμηνεύουν το σύμβολο της ισότητας “=”, σε συνάρτηση
με τα γνωστικά σχήματα που έχουν δημιουργήσει για αυτήν, οδηγούνται σε
διαφορετικές νοητικές αναπαραστάσεις για αυτό που διαβάζουν και πράττουν σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις αυτές.
Οι έρευνες δείχνουν, πως πολύ συχνά, οι μαθητές ερμηνεύουν λανθασμένα το σύμβολο “=”. Μια πιθανή αιτία είναι η ανυπαρξία 1-1 αντιστοιχίας μεταξύ του συμβόλου της ισότητας και του νοήματος που αυτό ενέχει
στα σχολικά μαθηματικά.
Το σύμβολο της ισότητας κυριαρχεί σε πολλά διαφορετικά μαθηματικά
πλαίσια, όπως της αριθμητικής, της άλγεβρας, της θεωρίας συνόλων και της
γεωμετρίας. Κάποιες φορές εμφανίζεται μέσω μιας σχέσης α + β = γ όπου
(α) το α + β είναι ίδια ποσότητα με το γ, (β) το γ εξαρτάται από τα α και β και
(γ) ότι υπάρχει μια σχέση που εκφράζει τα α, β και γ. Άλλες πάλι λειτουργεί
συμμετρικά όπως α+ β = β +α, όπου αληθεύει για οποιεσδήποτε τιμές των
α και β. (Freudenthal,1983)
Στην αριθμητική, το “=” υποδεικνύει την ανάγκη πραγματοποίησης μιας
ενέργειας εκ μέρους του μαθητή, την ύπαρξη ενός ερωτήματος που πρέπει να απαντηθεί. Για παράδειγμα στο πρόβλημα 4+3= ..., η απαιτούμενη
ενέργεια είναι η πρόσθεση του 4 με το 3, ενώ στο 4+…=7, είναι η αφαίρεση του 4 από το 7.
Οι μαθηματικοί συμφώνησαν να χρησιμοποιούν το σύμβολο της ισότητας, έτσι ώστε τα αντικείμενα που βρίσκονται εκατέρωθεν αυτού να είναι
ίδια, ανεξάρτητα αν υποδεικνύονται με διαφορετικά ονόματα -φέρνοντας
στο νου την κατά Frege θεώρηση των διαφορετικών ονομάτων-νοημάτων
4
2
που καταλήγουν στην ίδια αναφορά. Η 6 = 3 επιτρέπεται, επειδή εξ ορισμού τα δύο κλάσματα σημαίνουν τον ίδιο ρητό αριθμό. Στη θεωρία αριθμών, η σχέση 16 ≡ 1 mod3 εκφράζει το υπόλοιπο της διαίρεσης του 16 με
το 3, όπου αυτό δεν εκφράζει ένα σύμβολο ισότητας αλλά ένα είδος συμβόλου ισοδυναμίας.
Στην πραγματικότητα, η ισότητα, όπως και πολλές άλλες έννοιες στα μαθηματικά, είναι συχνά ένα ζήτημα ορισμού (Freudenthal, 1983).
Το θεμελιώδες διδακτικό και γνωστικό εμπόδιο που συναντάται στο σύμβολο της ισότητας είναι η αντιμετώπισή του από τους μαθητές ως μια διαδικασία εκτέλεσης διαδοχικών υπολογιστικών βημάτων που πραγματοποιούνται στο αριστερό μέλος και δίνουν ένα αποτέλεσμα στο δεξί μέλος.
Αυτό έχει ως συνέπεια οι μαθητές να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη
συμβολική έκφραση μιας γενικής σχέσης ισότητας.
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Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της ισότητας από την προσχολική τους ηλικία (3-5 χρόνων) όταν μαθαίνουν να απαριθμούν αντικείμενα και να τα ομαδοποιούν σε συλλογές με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η έννοια της ισότητας σε αυτή την ηλικία στηρίζεται στο γεγονός
να μπορούν να αποδώσουν τον ίδιο πληθάριθμο στις συλλογές αντικειμένων. Κεντρικό ρόλο στην αντίληψη της ισότητας σε αυτές τις ηλικίες παίζουν οι αισθήσεις (Kieran, 1981).
Όταν ένα παιδί είναι μαθητής δημοτικού, εξοικειώνεται με τους αριθμητικούς υπολογισμούς μαθαίνοντας να αντιμετωπίζει το “=” ως εντολή για να
εφαρμόσει αλγοριθμικούς υπολογισμούς, αποστερημένο από τη θεμελιώδη
σημασία του. Αυτό επιβεβαιώνεται από έρευνα του Behr (1980) στην έκτη
δημοτικού για την έννοια του «3 = 3». Οι περισσότεροι μαθητές εξέλαβαν
το 3 ως εξαγόμενο αποτέλεσμα αφαίρεσης π.χ. 6 - 3 = 3 ή 7 – 4 = 3, αποδεικνύοντας ότι στέκουν προσκολλημένοι στην αντίληψη του ίσον ως λειτουργία που επιτάσσει αποτέλεσμα. Στην ισότητα 4 + 5 = 3 + 6 παρατήρησαν ότι οι μαθητές ανέμεναν ένα αποτέλεσμα στο δεξιό μέλος και όχι ένα
δεύτερο πρόβλημα, επομένως ερμηνεύουν την ισότητα ως υπολογιστική
εντολή και όχι ως ποσοτική ομοιότητα.
Ένα άλλο σχετικό πρόβλημα με τη χρήση του συμβόλου της ισότητας
είναι ο ανορθόδοξος γραμμικός τρόπος γραφής κατά την πρόσθεση άνω
των δύο αριθμών. Για παράδειγμα, σε λεκτικό πρόβλημα που τέθηκε σε μαθητή τρίτης Δημοτικού, όπου έπρεπε να βρεθεί το άθροισμα των αριθμών
15, 20, 5 και 1 η απάντησή του ήταν η εξής:
15+20=35+5=40+1=41.
Στην απάντηση του μαθητή, το “=” δεν χρησιμοποιήθηκε για να συμβολίσει ποσοτική ομοιότητα αλλά σαν ένδειξη ολοκλήρωσης του κάθε βήματος της διαδικασίας της πρόσθεσης. Συγκεκριμένα, φαίνεται ο μαθητής να
χειρίζεται το “=” όπως την οριζόντια γραμμή στη διαδικασία των κάθετων
προσθέσεων, δηλαδή:
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Παρ’όλο που η λύση του μαθητή δεν είναι συμβολικά σωστή, δεν πραγματοποιεί κάποιο σφάλμα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και που χειρίζεται νοητικά τα δεδομένα του προβλήματος.
Μετά τα 12 του χρόνια ο μαθητής δυσκολεύεται στην αναπαράσταση
λεκτικών προβλημάτων με σωστή συμβολική γραφή, όπως έδειξε έρευνα
του Vergnaud και των συναδέλφων του.
Παρατηρείται συχνά πως οι μαθητές στο γυμνάσιο (ακόμη και στο λύκειο) δεν έχουν απαγκιστρωθεί από την αντίληψη του ίσον ως διαδικαστικό μέσο που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό έχει ως συνέπεια, στις αλγεβρικές εξισώσεις να φθάνουν στο αποτέλεσμα με σχετική άνεση μέσω υπολογιστικών διαδικασιών, αλλά να αποτυγχάνουν στην εννοιολογικοποιήση των ποσοτικών ομοιοτήτων αλγεβρικών εκφράσεων (Saenz-Ludlow &
Walgamuth, 1998). Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα επίλυσης της
εξίσωσης 2x+3 = 5+x:

Ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν φοιτητές που δεν
έχουν αντιληφθεί το νοηματικό υπόβαθρο της ισότητας και συνεχίζουν
να χρησιμοποιούν το ίσον ως γέφυρα από την εκφώνηση στο εξαγόμενο

f=
( x)

x2 + 1

= ( x 2 + 1)1/2
1 2
( x + 1)1/2 Dx ( x 2 + 1)
=
12 2
=
( x + 1) −1/2 (2 x)
2
= x( x 2 + 1) −1/2
x
(Clement, 1980)
=
2
x +1
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Διδακτικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση του
προβλήματος
Η αντιμετώπιση των εμποδίων και η υπέρβασή τους είναι καθοριστική για
το ομαλό πέρασμα από την αριθμητική στην άλγεβρα, διαφορετικά οι μαθητές θα συνεχίζουν να δρουν παθητικά χωρίς να σκέφτονται ενεργά και
να κατανοούν, δυσκολευόμενοι να αναγνωρίσουν τις αλγεβρικές δομές. Ευτυχώς, όπως έχουν δείξει έρευνες (βλ. Saenz-Ludlow & Walgamuth, 1998
ή Kieran, 1981), ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει διδακτικά με εποικοδομητικό τρόπο ώστε να βοηθήσει τους μαθητές στην καλύτερη ερμηνεία
της έννοιας της ισότητας και του συμβόλου της.
Κάποιες δραστηριότητες που απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε μαθητές Ε’ και Στ’ δημοτικού είναι οι παρακάτω:
1. Συμπληρώστε τα κουτάκια στο πρώτου μέλους, ώστε να είναι ισοδύναμα με το δεύτερο:
[] = 5 +32
[] = 4 x 26
[] = 63 ÷ 3
[] = 245 – 29
[] = 8
2. Να συμπληρωθούν τα κουτάκια χρησιμοποιώντας διαφορετικά ζεύγη
αριθμών σε κάθε γραμμή

[] + [] = 8
[] + [] = 8
[] + [] = 8
[] – [] = 5
[] – [] = 5
[] – [] = 5
[] x [] = 20
[] x [] = 20
[] x [] = 20
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[] ÷ [] = 2
[] ÷ [] = 2
[] ÷ [] = 2
3. Βρείτε αριθμούς ή πράξεις ώστε οι εκφράσεις να είναι ισοδύναμες
8Ο3
9 + []
[] + 18
40 Ο5
5 x 8

13 Ο 2
[] + 11
40 + []
32 Ο 4
20 x []

4. Να συμπληρωθούν τα κουτάκια:
26 + [] = 12 + []
17 – [] = [] – 5
5 + [] + 3 = 2 + [] +5
7 + 2 + [] = 3 + [] +2
Στην πρώτη στοχεύουμε στη διασαφήνιση πως το αποτέλεσμα μιας πράξης δεν βρίσκεται απαραίτητα στο δεξί μέλος, αλλά και στη συνειδητοποίηση της ανακλαστικής ιδιότητας του “=” στο τελευταίο ζητούμενο. Στην δεύτερη καλούμε τον μαθητή να βρει διαφορετικά ζεύγη αριθμών που να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η κατανόηση της διατήρησης της ποσότητας, χάρη στο “=”, παρά τα διαφορετικά
ονόματα που εμφανίζονται. Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές οφείλουν να προσδιορίσουν την πράξη ή τον αριθμό ώστε να προκύψουν ισοδύναμες εκφράσεις στα δύο μέλη και τέλος, στην τέταρτη αναδεικνύεται
η συμμετρικότητα του ίσον μέσω της αντιμεταθετικής και προσεταιριστικής ιδιότητας.
Μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε μαθητές α΄ γυμνασίου με στόχο την αντιμετώπιση της ισότητας ως σχέσης ισοδυναμίας και όχι σαν υπολογιστικό σύμβολο, θα μπορούσε να είναι η εξής:
«1) Να βρεθεί ποια από τις παρακάτω ισότητες είναι αληθής:
α)
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β)
γ)
δ)
2) Είναι δυνατόν να γίνουν όλες οι προηγούμενες ισότητες αληθείς, χωρίς να
αλλάξουμε τους αριθμούς ή τις πράξεις και αν ναι με ποιον τρόπο;»
Στο πρώτο ερώτημα, οι μαθητές, με την προϋπόθεση πως γνωρίζουν
την προτεραιότητα των πράξεων, δεν θα δυσκολεύονταν να απαντήσουν
καθώς με εκτέλεση πράξεων θα κατέληγαν πως η αληθής πρόταση είναι η
α). Στην περίπτωση αυτή το σύμβολο “=” ενέχει την οικεία στα παιδιά χρήση του αποτελέσματος, της διενέργειας μιας διαδικασίας πράξεων.
Παρ’ολ’αυτά, το δεύτερο ερώτημα μπορεί να δράσει βοηθητικά ούτως ώστε να τροποποιηθεί το γνωστικό σχήμα των παιδιών για την ισότητα και να πραγματοποιηθεί εννοιολογική αλλαγή. Για την απάντηση του
ερωτήματος, είναι απαραίτητη η εισαγωγή παρενθέσεων που αν εφαρμοστεί σωστά οδηγεί στην επαλήθευση όλων των προτάσεων. Ο μαθητής για
να επιτύχει στο να απαντήσει το δεύτερο ερώτημα, θα πρέπει να σκεφτεί
την ισότητα σαν μια ζυγαριά όπου το πρώτο μέλος πρέπει να γίνει ποσοτικά ίδιο με το δεύτερο. Εάν το καταφέρει αυτό, θα μπορέσει να ερμηνεύσει
συνειδητά και να χρησιμοποιήσει την ισότητα σαν σχέση ισοδυναμίας μεταξύ παραστάσεων.
Διαθεματική δραστηριότητα για την έννοια της ισότητας
Πέρα, όμως, από τις συνήθεις διδακτικές δραστηριότητες, η ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών και η αξιοποίηση αυθεντικών ιστορικών μαθηματικών κειμένων μπορούν να συνεισφέρουν στη διδακτική προσέγγιση, μέσω μιας δημιουργικής σύνθεσης απόψεων διαφορετικών κοινωνικοπολιτισμικών περιβαλλόντων και διαχρονικών ερωτημάτων και προβληματισμών που απασχόλησαν τους επιστήμονες. (Θωμάς Κοτοπούλης, 2007)
Η παρουσίαση και χρήση αυθεντικών ιστορικών κειμένων είναι και παιδαγωγικό εργαλείο, αφού μπορεί να συναρπάσει τους μαθητές, όταν καλούνται να λειτουργήσουν ως εξερευνητές που αποκρυπτογραφούν την
«παλαιά» μαθηματική γνώση (εκ νέου ανακάλυψη). Επιπλέον, οι πρωτότυπες πηγές, αποκαλύπτουν στους μαθητές πως τα μαθηματικά δεν είναι ένα
αμετάβλητο και ακατανόητο κατασκεύασμα που πρέπει να το δεχόμαστε
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ως έχει χωρίς κριτική, αλλά αντιθέτως, μεγάλοι μαθηματικοί στην προσπάθειά τους να χτίσουν τις θεωρίες τους πέρασαν από μονοπάτια αμφιβολιών,
δοκιμών, δισταγμών και διλημμάτων. Το σύμβολο της ισότητας για παράδειγμα, μέχρι να αποκτήσει την σημερινή του καθιερωμένη μορφή, χρειάστηκε να περάσουν 19 αιώνες αναζήτησης ενός καταλλήλου. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έρχονται πιο κοντά στα μαθηματικά, δεν τα αισθάνονται τόσο απρόσωπα και αποξενωμένα. Η ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης, λοιπόν, αποτελεί πρόσφορο έδαφος και για την ανάδειξη της διαθεματικότητας της γνώσης και δύναται να τοποθετήσει τους μαθητές σε
θέση να προσπαθήσουν να επιλύσουν τις διάφορες προβληματικές καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι πρόγονοί τους (Arcavi & Bruckheimer, 2000).
Αυτή η διαθεματική διάσταση μπορεί να αναπτύξει το ενδιαφέρον και το
γόνιμο προβληματισμό των μαθητών στην αίθουσα σχολικής διδασκαλίας,
μέσω ενός νέου διδακτικού περιβάλλοντος και της διερεύνησης των βασικών σκοπών της διδασκαλίας του μαθήματος (Θωμαϊδης, Τζανάκης, 2006).
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την
κατάστρωση μιας διαθεματικής δραστηριότητας με κεντρικό άξονα την έννοια της ισότητας.
Προτεινόμενη Διαθεματική Διδασκαλία
Η παρακάτω διαθεματική προσέγγιση απευθύνεται σε μαθητές της Α’ Λυκείου, σε συνεργασία με καθηγητές Μαθηματικών, ελληνικής φιλολογίας
και αγγλικής φιλολογίας με χρονικό προσδιορισμό πραγμάτωσης 6-8 διδακτικών ωρών.
Οι στόχοι της διαθεματικής διδασκαλίας αυτής είναι η συνειδητοποίηση της ιστορικής πορείας που ακολούθησε μια γνώριμη μαθηματική έννοια, η κατανόηση του αναλλοίωτου κάποιων νοημάτων της χωρίς αυτόματη εισαγωγή του καθιερωμένου συμβόλου, η ανάδειξη των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που τη διέπουν σε διαφορετικά πλαίσια (άλγεβρα, γεωμετρία) και των σημείων εξέλιξής της, η μετάφραση νοημάτων μεταξύ συμβολικών γλωσσών (είτε αλγεβρική-λεκτική είτε μεταξύ διαφορετικών λεκτικών) και τελικώς, ύστερα από ζύμωση ακόμη και πολιτισμικής φύσεως, να
λειτουργήσει ως διδακτική παρέμβαση εγείροντας στους μαθητές ερωτήματα-προβληματισμούς είτε γλωσσικής είτε μαθηματικής φύσεως, αφού
έχουν μπει στη διαδικασία σύγκρισης και διάκρισης πληροφοριών με σκοπό την όξυνση της κριτικής τους σκέψης, καθιστώντας τους ενεργούς στη
διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων.
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Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με το κείμενο του Ευκλείδη, Στοιχεία, Βιβλίο Ι σχετικά με τις Κοινές Έννοιες 1-7.

Ζητάμε από τους μαθητές να μεταφράσουν το αρχαίο κείμενο με τη βοήθεια του καθηγητή ελληνικής φιλολογίας και να εντοπίσουν ποια είναι η
μαθηματική έννοια που πραγματεύεται και τι ιδιότητες φέρει. Μια συζήτηση επίσης, γύρω από τη σημασία του όρου “κοινές έννοιες” που χρησιμοποιεί ο Ευκλείδης, θα ήταν επίσης ενδιαφέρουσα.
Στη συνέχεια δίνεται ένα κείμενο του Hilbert με τρία από τα πέντε αξιώματα ισοδυναμίας (σε ελληνική μετάφραση).
Αξιώματα Ισοδυναμίας
(IIΙ1) Αν Α και Β είναι δύο διαφορετικά σημεία στην ευθεία ε και Α' είναι ένα σημείο της ίδιας ευθείας ή άλλης ευθείας ε', τότε μπορεί πάντοτε
να βρεθεί σημείο Β' που βρίσκεται στο δεδομένο από το σημείο Α ' μέρος της ευθείας ε' τέτοιο, ώστε το τμήμα ΑΒ να είναι ισοδύναμο (ίσο) με
το τμήμα Α' Β'.
(ΙIΙ2) Αν δύο τμήματα είναι ισοδύναμα προς τρίτο, τότε είναι και μεταξύ τους ισοδύναμα.
(ΙIΙ3) Έστω ΑΒ και ΒΓ δύο τμήματα της ευθείας ε που δεν έχουν κοινό σημείο και έστω επίσης Α' Β' και Β'Γ' δύο τμήματα της ίδιας ευθείας ή
άλλης ευθείας ε' που επίσης δεν έχουν κοινό σημείο. Αν τώρα ΑΒ=Α'Β',
ΒΓ=Β'Γ', τότε και ΑΓ=Α'Γ'.
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Ζητάμε από τους μαθητές να επισημάνουν τα κοινά σημεία ως προς το
περιεχόμενο και τον συμβολισμό τους, υποβοηθούμενοι πάντα από το διδάσκοντα των Μαθηματικών με στόχο της ανάδειξης της ισότητας ως σχέση ισοδυναμίας.
Έπειτα, ο μαθηματικός θα μπορούσε να συντονίσει μια συζήτηση γύρω από τις θεμελιώδεις ιδιότητες της ισότητας (ανακλαστική, μεταβατική,
συμμετρική) και κατά πόσο αυτές είναι παρούσες στο αρχαίο κείμενο του
Ευκλείδη και στο πιο σύγχρονο του Hilbert.
Στη συνέχεια, δίνεται το κείμενο του Record από το «The Whetstone of
Witte»:
«…to auoide the tediouse repetition of these words : is equalle to : I will
sette as I doe often in woorke use, a paire of paralleles, or Gemowe lines
of on lengthe thus =:, bicause noe .2 thynges, can be moare equalle.»
και ζητείται η μετάφρασή του με τη βοήθεια του καθηγητή αγγλικής φιλολογίας.
Καλούμε τους μαθητές να επιστρέψουν στο κείμενο του Ευκλείδη και
σύμφωνα με τον συμβολισμό που εισήγαγε ο Record να αλγεβροποιήσουν
το πρώτο κείμενο με χρήση σύγχρονου συμβολισμού. Τι πλεονέκτημα αναγνωρίζουν στην εισαγωγή του συμβόλου “=” από τον Record;
Τέλος, η επιλογή ορισμένων μαθηματικών ισοτήτων, όπως για παράδειγμα η α(β+γ) = αβ + αγ, και η διατύπωσή της λεκτικά χωρίς τη χρήση του
συμβόλου της ισότητας, θα αποτελούσε ένα καλό κίνητρο να εκτιμήσουν
οι μαθητές την διευκόλυνση στη μαθηματική διατύπωση που παρέχει το
σύγχρονο σύμβολο της ισότητας.
Θεωρούμε πως μέσα από τη συγκεκριμένη διαθεματική δραστηριότητα οι μαθητές θα συνειδητοποιούσαν τη σπουδαιότητα της έννοιας της
ισότητας που κατέχει περίοπτη θέση στα μαθηματικά και θα κατανοούσαν
τις θεμελιώδεις ιδιότητές της ως σχέση ισοδυναμίας. Επίσης, θα συνειδητοποιούσαν την πρακτική αξία της εισαγωγής του συμβόλου της ισότητας
και τον μη προφανή χαρακτήρα του.
Επίλογος
Οι μαθητές, αντιμέτωποι με πολλές διαφορετικές σημασίες και χρήσεις του
συμβόλου της ισότητας “=”, δεν το αντιλαμβάνονται ως μια σχέση ισοδυναμίας, αλλά ως μια υπολογιστική διαδικασία από την οποία έχει καταργηθεί κάθε έννοια συμμετρίας και μεταβατικότητας. Για τους μαθητές απόλυ247
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τη προτεραιότητα φαίνεται να αποκτά η εκτέλεση της διαδικασίας από κάποια δεδομένα του αριστερού μέλους, στο αποτέλεσμα του δεξιού μέλους.
Η ομαλή πορεία της μαθηματικής εκπαίδευσης, ειδικά μετά την εισαγωγή των μαθητών στην άλγεβρα επιβάλλει την εννοιολογική αλλάγή του
γνωστικού σχήματος για την ισότητα. Η αλλαγή αυτή μπορεί να επιτευχθεί
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μέσα από συζητήσεις στην τάξη και στοχευμένες δραστηριότητες.
Μια εναλλακτική μορφή δραστηριότητας όπου η Ιστορία των Μαθηματικών παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την οποία οι μαθητές θα μπορούσαν να ασχοληθούν βαθύτερα με την έννοια της ισότητας και το σύμβολο “=” θα μπορούσε να αποτελέσει μια διαθεματική δραστηριότητα, με
πρωτότυπες πηγές των Ευκλείδη, Hilbert και Record.
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Περίληψη
Equality is a form of an equivalence relation among a set’s elements.
However, students do not easily adopt the use of “=” as an equivalence sign.
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The first appearance of sign “=” in arithmetic is asymmetrical. Nevertheless,
even after the transition to algebra, the interpretation of equality sign as
an indicator for a one-way conduction by students remains. This pattern of
behavior extends to the field of equations, where students connect each
step of the procedure using the equality sign. In the present paper we
detect the most common students’ misconceptions concerning equality
and present some instructional activities that could help dealing with the
problem. Finally, we suggest the development of a cross curricular activity.
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Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με δράσεις Θεατρικής
Αγωγής για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
στο σχολείο
Παντελής Ιωακειμίδης
Εισαγωγή: μια προσωπική εμπειρία
Από μικρός, παιδί δημοτικού, θυμάμαι τη μητέρα μου να μου φωνάζει στις
καλοκαιρινές διακοπές να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία. Σε κάθε σκανταλιά
μου απαντούσε με βλοσυρό ύφος: «…ούτε ένα βιβλίο δεν κάθεσαι να διαβάσεις…τα παιδιά της ηλικίας σου πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη και παίρνουν
αμέτρητα βιβλία να διαβάσουν…εσύ τίποτα, μόνο παιχνίδι.»
Οι παραπάνω παραινέσεις της μητέρας μου κατάλαβα πολύ αργότερα ότι
–δυστυχώς για μένα- είχαν αρνητικές συνέπειες ως προς τη διάθεσή μου να
διαβάσω λογοτεχνικά βιβλία. Κάθε φορά που έπεφτε στα χέρια μου (τυχαία
ή σκόπιμα) κάποιο λογοτεχνικό δημιούργημα ερχόταν πάντα στο νου μου
η ίδια εικόνα της πίεσης και του εξαναγκασμού να διαβάσω. Αυτή η τραυματική εμπειρία είχε ως συνέπεια να μην αποκτήσω φιλαναγνωστικές δεξιότητες. Τα ελάχιστα λογοτεχνικά βιβλία που έχω διαβάσει αποτελούν μια
εξαίρεση, η οποία προέκυψε μέσα από το προσωπικό ενδιαφέρον μου για
τα συγκεκριμένα έργα. Ένα όμορφο χρωματιστό εξώφυλλο, η ενδιαφέρουσα περίληψη στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου, ένας περίεργος τίτλος και
μια ζωηρή εικονογράφηση αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες, που με
ώθησαν στην ανάγνωση τέτοιου είδους λογοτεχνικών έργων.
Μετά από τριάντα πέντε χρόνια, εκπαιδευτικός της πράξης πια, φορτωμένος με την τραυματική εμπειρία της πίεσης να διαβάσω λογοτεχνία, προσπαθώ να μπω στη θέση των μαθητών μου αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Αναρωτιέμαι συχνά πως θα βρω τρόπους για να καλλιεργήσω στα παιδιά
την αγάπη για το βιβλίο, χωρίς ωστόσο να τα εξαναγκάσω να διαβάσουν.
Το βασικό ερώτημα που με βασανίζει είναι το εξής: Πώς θα κάνω την
ανάγνωση βιβλίων από τους μαθητές μου παιχνίδι; Το μυστικό και η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση νομίζω ότι θα πρέπει να κρύβεται στη λέξη «ΠΑΙΧΝΙΔΙ».
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Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ο έντονος θεωρητικός προβληματισμός
των ειδικών, αναφορικά με τη λογοτεχνία που απευθύνεται στην παιδική
ηλικία. Μάλιστα, ο ίδιος προβληματισμός οδήγησε και στη σαφή διάκριση των όρων «Παιδική Λογοτεχνία» ή «Λογοτεχνία για παιδιά» (Πολίτης,
2011:36). Ο πρώτος όρος σαφέστατα θέτει σε δυο αντίθετα στρατόπεδα
τα παιδιά από τους ενηλίκους και συνάμα μειώνει συνειρμικά την αξία τέτοιου είδους έργων (Ακριτόπουλος, 1993:11).
Αντιθέτως, ο όρος «Λογοτεχνία για παιδιά» περιλαμβάνει μια ευρύτατη γκάμα έργων, που απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής, σχολικής και
πρώτης εφηβικής ηλικίας. Πρόκειται για αναγνώσματα, τα οποία διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά, όχι τόσο ως προς την ποιότητά τους, αλλά ως προς το βαθμό κατανόησης και καταλληλότητας τους για
ανήλικους αναγνώστες (Hunt, 1991:43-45, Πολίτης, 2011:37).
Ακόμη περισσότερο, η έννοια της «φιλαναγνωσίας» χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα για την πολυσύνθετη σημασία της. Ο Καρακίτσιος καταγράφει τον
προηγούμενο όρο ως «νεότροπο» και του αποδίδει το χαρακτήρα «ενός ευρούς πεδίου σημασιών, δράσεων και αξιών, που συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου, με πολύ μικρή βιβλιογραφία» (Καρακίτσιος, 2011α:21).
Προτάσεις από τη βιβλιογραφία
Πώς μπορεί, λοιπόν, αυτή η πολυσήμαντη έννοια να κατανοηθεί καλύτερα και να καλλιεργηθεί ως αξία στα παιδιά; Η Κατσίκη-Γκίβαλου προσφέρει απαντήσεις σε αυτόν τον προβληματισμό. Η ίδια προτείνει την πραγματοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων, στις οποίες το παιδί θα μπορέσει να δανειστεί τεχνικές και υλικά από άλλες μορφές τέχνης (βλ. μουσική,
εικαστικά, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο) (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2007:32,
Κατσίκη-Γκίβαλου, 2011:17).
Αντίστοιχη πρόταση καταθέτει κι ο Γραμματάς (2007: 80-85), ο οποίος προβάλλει ιδιαίτερα τη συμβολή της δραματοποίησης στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Σύμφωνα με την άποψή του, οι μαθητές βιώνουν τη γνώση με την
εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων, μέσα από τις αρχές του δραματικού κώδικα.
Τα παιδιά έρχονται πρωταρχικά σε επαφή με τα ‘κείμενα-πηγές’ και αναζητούν συνεχώς υλικό, που θα τους χρησιμεύσει αργότερα κατά τη φάση
της μεταγραφής του αρχικού αναγνώσματος (Γραμματάς, 2007:83).
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Σε δεύτερη φάση, η σκηνική ανάδειξη του μεταγραφέντος κειμένου
αποτελεί μια ‘μαγική διαδικασία’ για τους συμμετέχοντες μαθητές, οι οποίοι ‘μπαίνουν σε ρόλο’ και ανακαλύπτουν ένα λογοτεχνικό δημιούργημα σε
βάθος (όπ.π:84).
Οι προηγούμενες βιωματικές διαδικασίες εμπλέκουν τους μαθητές σε
δράσεις μέσα από τις τεχνικές τους δράματος. Κινητοποιούν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών, ενώ παράλληλα καλλιεργούν αβίαστα
(μέσα από το παιχνίδι) τη φιλαναγνωσία σε αυτά(όπ.π:83-84). Πρόκειται για
δρώμενα, που σύμφωνα με τον Καρακίτσιο «συμφιλιώνουν τις σχέσεις των
παιδιών με το βιβλίο και ενισχύουν την ανάγνωσή του». Ο ίδιος αποκαλεί
τις εν λόγω δράσεις «αναγνωστικές εμψυχώσεις» (Καρακίτσιος, 2011β:84).
Το Εκπαιδευτικό Σενάριο
Σύμφωνα με την Ελληνιάδου (2008:3) το εκπαιδευτικό σενάριο ‘περιγράφει
ένα μαθησιακό πλαίσιο με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους στόχους, παιδαγωγικές αρχές και δράσεις, με την απαραίτητη αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων/λογισμικών’.
Το σημαντικό στοιχείο με τα εκπαιδευτικά σενάρια έγκειται στη δυνατότητα, που αυτά παρέχουν στον διδάσκοντα ‘για μετασχηματισμό και αναδόμηση τους, σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του εκάστοτε τμήματος’ (Κοτοπούλη -Κουκλατζίδου –
Φραγκάκη:2).
Μια άλλη ιδιαιτερότητα των σεναρίων συνίσταται στη δυνατότητα που
αυτά παρέχουν στους εκπαιδευτικούς για βελτίωση και εμπλουτισμό των
προγραμματισμένων δράσεων, καθ’όλη τη διάρκεια πραγματοποίησής τους
(Αθανασιάδης -Σαλονικίδης -Σιμωτάς, 2009:17).
Η ερευνητική ομάδα του Καλκάνη (2007:72) προτρέπει τους εκπαιδευτικούς ‘να δώσουν προτεραιότητα στην οργάνωση σεναρίων, που καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών’, αφού-μέσα από αυτή-αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και αισθήματα αλληλοεκτίμησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Η Παιδαγωγική Αξία από την εφαρμογή δράσεων Θεατρικής
Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο
Η προσφορά των δραστηριοτήτων Θ.Α. στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Μέσα από τις διάφορες μορ252
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φές θεατρικής έκφρασης, το παιδί αναπτύσσεται ομαλά, αρμονικά και ισόρροπα, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο κατακτά μια σειρά από ικανότητες και δεξιότητες. Μέσα από τη βιβλιογραφία (βλ. πιο αναλυτικά στο Άλκηστις, 1994,
Μουδατσάκις, 1994, Γραμματάς,1999α και 1999β), παραθέτουμε συνοπτικά
τα παιδαγωγικά οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους
δρώμενα. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν:
• Στην κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και αισθητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.
• Στην απόκτηση γνώσεων, την ψυχαγωγία και την προσωπική έκφραση των παιδιών.
• Στην γνωριμία με το σώμα τους και τον εαυτό τους, τη χαλάρωση
και την ανάπτυξη των επιμέρους γνωστικών λειτουργιών τους.
• Στην αύξηση του ενδιαφέροντός τους για συμμετοχή και στο χωροχρονικό προσανατολισμό τους.
• Στην υιοθέτηση από αυτούς ιδεών, στάσεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς (Άλκηστις, 1994:310, Μουδατσάκις, 1994:67-68, Γραμματάς,1999α:77και 1999β:48).
Παρακάτω παρουσιάζουμε την προσωπική μας πρόταση, η οποία υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στην τάξη, όπου διδάξαμε:
Σενάριο Διδασκαλίας: Παίζουμε με τη «Φρουτοπία» του
Ευγένιου Τριβιζά
Το εν λόγω θέμα εντάχθηκε στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική Αγωγή
Γ΄-Δ΄ Δημοτικού”, αλλά η επεξεργασία του περιελάμβανε και άλλες γνωστικές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη.
Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές
Το σενάριο αυτό απευθύνθηκε σε μαθητές Γ΄-Δ’ Δημοτικού (9-10 ετών) και
συνέδεσε τη Θεατρική Αγωγή διαθεματικά με γνωστικά αντικείμενα του
Α.Π.Σ. του δημοτικού σχολείου. Συγχρόνως αυτό υποστήριζε τη μαθησιακή
διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης στο σχολείο. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ήταν
απολύτως συμβατή με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ του δημοτικού, άποψη που
υποστηρίζεται θεωρητικά και ερευνητικά από την Ψυχολογία (Piaget-στάδια ανάπτυξης, Vygotsky-ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Bruner -ανακαλυ253
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πτική μάθηση, Gardner-Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης), την Παιδαγωγική
(Dewey,Kilpatrick) και την Κοινωνιολογία (κοινωνικοποίηση κ.α.).
Εκτιμώμενη Διάρκεια
Το σενάριο αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση και διήρκεσε 20 διδακτικές ώρες. Οι επιλεγμένες δράσεις έλαβαν χώρα στις ώρες της
Θεατρικής Αγωγής, της Γλώσσας, των Εικαστικών, και της Ευέλικτης Ζώνης.
Γνώσεις και Πρότερες Ιδέες ή Αντιλήψεις των Μαθητών
Οι μαθητές:
• Έχουν διαβάσει (από τα σχολικά εγχειρίδια ή άλλα βιβλία) έργα του
Ευγένιου Τριβιζά.
• Ίσως γνωρίζουν τα ονόματα από μερικούς ήρωες της ‘Φρουτοπίας’
ή άλλων έργων του ίδιου συγγραφέα.
• Πιθανότατα, οι ίδιοι έχουν επισκεφθεί κάποιο βιβλιοπωλείο με τους
γονείς τους, όπου και συνάντησαν κάποια από τα εγχειρίδιά του.
• Έχουν εξοικειωθεί με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης
(κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής).
• Έχουν παίξει με φιγούρες κουκλοθεάτρου.
Σκοπός και Στόχοι του Σεναρίου
Γενικό σκοπό του σεναρίου αποτέλεσε η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
στους μαθητές μας, μέσα από την ανάγνωση αποσπασμάτων του έργου του
Ευγένιου Τριβιζά «Φρουτοπία» και την ταυτόχρονη βιωματική τους συμμετοχή σε δράσεις Θεατρικής Αγωγής.
Επιμέρους στόχοι ανά γνωστικό αντικείμενο είναι:
Γλώσσα
• Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο (συμμετέχοντας σε συζητήσεις και χρησιμοποιώντας τη στοιχειώδη επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους).
• Να βελτιώσουν τη γραπτή του έκφραση ασκούμενοι σε διάφορα κειμενικά είδη (βλ. συνέντευξη ή δημιουργία καντάδας).
• Να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερμηνεύουν πληροφορίες.
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•

Να αντλούν πληροφορίες από διάφορες πηγές για την ‘Φρουτοπία’
(διαχωρίζοντας τα ουσιώδη από τα επουσιώδη).

Λογοτεχνία
•
•
•
•
•
•

Να έρθουν σε επαφή με ορισμένα αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα του συγκεκριμένου έργου του συγγραφέα.
Να διδαχθούν το ιδιαίτερο ύφος και λόγο του.
Να γνωρίσουν μερικούς από τους πρωταγωνιστές του έργου.
Να λάβουν μέρος στις δράσεις των ηρώων (αναπαράσταση των κατορθωμάτων τους στην τάξη).
Να μπουν τα παιδιά στη θέση των ηρώων της ‘Φρουτοπίας’ και να
ζωντανέψουν τις περιπέτειές τους.
Να αναπτύξουν φιλαναγνωστική δραστηριότητα μέσα από τις εν
λόγω δράσεις.

Εικαστικά
•
•
•

Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλους τρόπους
δημιουργίας και έκφρασης.
Να κατασκευάζουν διάφορα είδη κούκλας (π.χ. δακτυλόκουκλα ή
επίπεδη κούκλα) από απλά υλικά.
Να δημιουργούν φιγούρες κουκλοθεάτρου και να μάθουν να τις κινούν σωστά σε ένα παράπηγμα.

Θεατρική Αγωγή
•
•
•
•
•
•
•

Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τις διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης.
Να μάθουν να εκφράζονται (μέσα από αυτές τις μορφές) και να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους.
Να ενταχθούν στην ομάδα της τάξης (κοινωνικοποίηση μαθητών).
Να αποκτήσουν γνώσεις (βιωματικά) μέσω της αμεσότητας, της παραστατικότητας και της εποπτικότητας των εν λόγω μεθόδων.
Να γνωρίσουν το σώμα και τον εαυτό τους.
Να χαλαρώσουν από το φόρτο της σχολικής καθημερινότητας.
Να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να διαμορφώσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους.
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Στόχοι ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία
•

•
•
•
•

Να μπορούν οι μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση, αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία (μέσω της ανακάλυψης-διερεύνησης).
Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας.
Να αναπτύξουν ικανότητες αυτενέργειας και πρωτοβουλίας, διαλογικής συζήτησης και συλλογικής ευθύνης.
Να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
Να αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ενός ικανού αριθμού πηγών.

Μορφές Δραματικής Έκφρασης
Σημαντικό ρόλο για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω
προσπάθειας για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα παιδιά έπαιξαν
οι διάφορες μορφές δραματικής έκφρασης. Μέσα από αυτές δημιουργήθηκε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές. Τα παιδιά
ενεργοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και εκφραστήκαν ποικιλοτρόπως.
Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο οργανώθηκαν δραστηριότητες:
Θεατρικού Αναλογίου
Παντομίμας-Αυτοσχεδιασμών
Θεατρικού Σκετς
Εργαστηρίου Γραφής
Παγωμένης Εικόνας
Θεατρικού Παιχνιδιού
Κουκλοθεάτρου: κατασκευή δακτυλόκουκλας.
Οργάνωση Τάξης και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή
Η εφαρμογή του σεναρίου προϋπέθετε την οργάνωση των μαθητών σε
ομάδες (ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τον αριθμό των
μελών τους). Ο αριθμός των μελών της κάθε ομάδας ποίκιλε ανάλογα με το
είδος και τις απαιτήσεις της δραστηριότητας, που επέλεξε ο εκπαιδευτικός.
Συνολικά για την ολοκλήρωση του σεναρίου απαιτήθηκαν 20 διδακτικές ώρες (7 δράσεις).
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Μέσα και Υλικά
Στην αίθουσα διδασκαλίας δημιουργήθηκε μια γωνιά, στην οποία οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός οργάνωσαν ένα πρόχειρο βεστιάριο με υφάσματα και μικροαντικείμενα για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων.
Από υλικά μας χρειάστηκαν: φύλλα Α4, φόδρες (σε διάφορα χρώματα),
ψεύτικο δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι, μαντήλια, καπέλα, κορδέλες, χαρτί του μέτρου, σκληρά χαρτόνια κάνσον, μικρές φωτογραφίες ηρώων της
‘Φρουτοπίας’ για να κολληθούν στις δακτυλόκουκλες.
Επίσης, για ορισμένα δρώμενα οι μαθητές έφεραν από το σπίτι τους διάφορα άχρηστα μικροαντικείμενα.
Ο εκπαιδευτικός εκτύπωσε για τη δραστηριότητα Θεατρικού Παιχνιδιού
εικόνες ηρώων της ‘Φρουτοπίας’ (σε χαρτί μεγέθους Α3).
Περιγραφή και Αιτιολόγηση του Σεναρίου
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου κρίθηκε απαραίτητη η
εφαρμογή στο καθημερινό πρόγραμμα διαφόρων μορφών δραματικής έκφρασης. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα έγινε πιο ελκυστικό για τους μαθητές, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα για συνεργασία, ομαδικότητα και
παιγνιώδεις δράσεις.
Η επιλογή των δραστηριοτήτων και η εφαρμογή τους στη σχολική τάξη διέθετε ως σημείο αναφοράς της τη μαθητοκεντρική αντίληψη για μάθηση (ο μαθητής στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Σε αυτά τα πλαίσια, ο εκπαιδευτικός ανέλαβε ρόλους διευκολυντή, συνεργάτη, φορέα ερεθισμάτων και εμψυχωτή.
Πριν την έναρξη των προγραμματισμένων δράσεων, ο εκπαιδευτικός
διάβασε στα παιδιά αποσπάσματα από τη ‘Φρουτοπία’ του Ευγένιου Τριβιζά. Επίσης, ο ίδιος έφερε στην τάξη το οκτάτομο συλλογικό έργο του εν λόγω συγγραφέα, έδειξε στα παιδιά μερικά από τα επεισόδια της ‘Φρουτοπίας’ (που είχαν παρουσιαστεί στην τηλεόραση παλιότερα) και μίλησε στους
μαθητές του για την υπόθεσή της. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτέλεσαν
το ερέθισμα και την αφορμή για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα το μεγάλο δημιουργό και το έργο του. Παρακάτω παρουσιάζονται
συνοπτικά οι πραγματοποιούμενες δραστηριότητες:
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1η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές-χωρισμένοι σε ομάδες- απέδωσαν προφορικά στο αυτοσχέδιο
αναλόγιο της τάξης (και με διαφορετικό συναισθηματικό τόνο) την ομιλία
του υποψήφιου δημάρχου της ‘Φρουτοπίας’. Φυσικά, πιο πριν είχε γίνει η
απαραίτητη προεργασία από τον εκπαιδευτικό (επιλογή του κατάλληλου
κειμένου, επεξήγηση άγνωστων λέξεων και πιθανή προφορική απόδοσή
τους από τον ίδιο με τον κατάλληλο χρωματισμό και τη σωστή άρθρωση).
Μια πιο τολμηρή απόπειρα θα μπορούσε να περιλαμβάνει το ντύσιμο των παιδιών με στολές φρούτων της εποχής και-γιατί όχι- την σκηνική
ανάδειξη μερικών γραμμών, από αυτές που διαβάστηκαν μέσα στην τάξη.
2η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές μας συνδύασαν την παντομιμική αναπαράσταση και τις δράσεις αυτοσχεδιασμού στην εικονοποίηση του ποδοσφαιρικού αγώνα των
δυο μεγάλων ομάδων της ‘Φρουτοπίας’. Οι ίδιοι χωρίστηκαν σε ομάδες και
ρύθμισαν τις κινήσεις των μελών του σώματος τους, για να αναπαραστήσουν-σε αργή κίνηση-μερικές από τις φάσεις της κρίσιμης ποδοσφαιρικής
αναμέτρησης. Μερικοί μαθητές δίνουν εντολές με παντομίμα στους συμπαίκτες τους(αναλαμβάνοντας χρέη προπονητή), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις στους υπόλοιπους συμμαθητές τους για
να κινηθούν στο χώρο. Ένα παιδί παίρνει τη σφυρίχτρα του και κάνει το διαιτητή. Η εν λόγω δράση απαιτούσε το συντονισμό και συγχρονισμό όλων
των συμμετεχόντων (παίκτες, προπονητές και διαιτητής).
3η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες)
Σε αυτό το δρώμενο, οι μαθητές συνεργάστηκαν με απώτερο σκοπό την
ανάδειξη στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης ενός σύντομου σκετς, με θέμα τα κωμικά γεγονότα, που εκτυλίσσονται κατά την διεξαγωγή μιας συνέντευξης. Οι δύο πρωταγωνιστές παρουσιάζονται, σκιαγραφούνται οι μεταξύ τους σχέσεις και γενικότερα αποκαλύπτεται στο θεατή η περιρρέουσα
ατμόσφαιρα της περιόδου εκείνης στη ‘Φρουτοπία’.
Το δραματικό κείμενο για το εν λόγω σκετς δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
4η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες)
Σε ένα γόνιμο και δημιουργικό Εργαστήριο Γραφής, οι μαθητικές ομάδες ασκήθηκαν στην ανάπτυξη ενός σύντομου θεατρικού επεισοδίου, με θέμα μια ερωτική καντάδα. Της δράσης αυτής προηγήθηκε ένα σύντομο σεμινάριο από τη
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μεριά του εκπαιδευτικού στους μαθητές του, αναφορικά με τον τρόπο γραφής
ενός δραματικού κειμένου και τα στοιχεία εκείνα του δραματικού κώδικα, στα
οποία έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της συγγραφής του.
5η Δραστηριότητα (3 διδακτικές ώρες)
Στο ίδιο μήκος κύματος οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια ‘’παγωμένη εικόνα’’ που παρουσίαζε το σκηνικό μιας δικαστικής αίθουσας. Οι μαθητές-σε πλήρη ακινησία-ανέλαβαν τη θέση τους
μέσα σε αυτόν τον πλούσιο σκηνικό διάκοσμο. Στο τεχνητό αυτό δικαστικό μέγαρο συναντάμε τον κατηγορούμενο, τους δικαστές, τους μάρτυρες
υπεράσπισης και κατηγορίας και τον δήμιο, που επιδιώκει να εκτελέσει την
απόφαση του σεβαστού δικαστηρίου.
6η Δραστηριότητα (2 διδακτικές ώρες)
Κατά την πραγματοποίηση ασκήσεων Θεατρικού Παιχνιδιού, οι δρώντες
χωρίστηκαν σε ομάδες με το ερέθισμα μιας δοσμένης από τον εκπαιδευτικό εικόνας (με ήρωες της «Φρουτοπίας»). Στη συνέχεια, τα ίδια τα παιδιά
δημιούργησαν μια ιστορία (για κάθε μία από αυτές τις εικόνες) που βασίστηκε στον αυτοσχεδιασμό και την έμπνευση της στιγμής. Σε επόμενη φάση της ίδιας δραστηριότητας, οι ομάδες των μαθητών δημιούργησαν ένα
δρώμενο αυτοσχεδιασμών, το οποίο περιελάμβανε στοιχεία και από τις τρεις
προηγούμενες ιστορίες, συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο σκέψεις, ιδέες και
αντιλήψεις αναφορικά με την καθημερινότητα των εικονιζόμενων ηρώων.
7η Δραστηριότητα (4 διδακτικές ώρες)
Από το εν λόγω σενάριο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και τα δρώμενα κουκλοθεάτρου. Η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες, οι οποίες ασχολήθηκαν
με την κατασκευή δακτυλόκουκλας από χαρτί. Το θέμα της δράσης αυτής
περιελάμβανε την επίσκεψη του δημοσιογράφου-ήρωα σε ένα δημόσιο
κτίριο της «Φρουτοπίας» και τις κωμικές αντιδράσεις του απέναντι στους
φύλακες του οικήματος. Βασικός πρωταγωνιστής του εν λόγω δρωμένου
είναι η κούκλα των παιδιών, η οποία προσπαθεί να πείσει τους φρουρούς
να την αφήσουν να περάσει. Η κάθε μαθητική ομάδα παίρνει το χρόνο της
για να προετοιμάσει την παρουσίασή της και στη συνέχεια ανεβαίνει στο
αυτοσχέδιο παράπηγμα της τάξης για να δείξει τη δουλειά της στα υπόλοιπα παιδιά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και του κοινού
θεωρείται καθοριστική σε αυτή τη φάση για την επίτευξη των στόχων της
συγκεκριμένης δράσης.
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Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικός, με το πέρας της εκάστοτε δραστηριότητας, προχώρησε
σε μια μορφή μεταδραματικής αξιολόγησης των πεπραγμένων. Ο ίδιος συζήτησε με τους μαθητές του για το αποτέλεσμα των δράσεων, πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες και τρόπους εμπλουτισμού του σεναρίου του.
Μία άλλη μορφή ενδιάμεσης αξιολόγησης των στόχων ολοκληρώθηκε
μέσα από αναστοχαστικές ερωτήσεις στην ολομέλεια της τάξης.
Επιπλέον, ο διδάσκων αξιολόγησε τους μαθητές του με τη χρήση λογισμικού
ασκήσεων αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών ή σταυρόλεξου (Hot Potatoes).
Αξιολόγηση του Σεναρίου από τον Εκπαιδευτικό
Με την ολοκλήρωση των δράσεων τα παιδιά κατέκτησαν σημαντικές γνώσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο του Ευγένιου Τριβιζά. Μάλιστα οι
περισσότεροι μαθητές μας ζήτησαν να τους φέρουμε κι άλλα αποσπάσματα από το εν λόγω έργο για να τα διαβάσουμε στην τάξη. Οι θεατροπαιδαγωγικές δράσεις κέντρισαν το ενδιαφέρον των παιδιών και τα μετέτρεψαν
σε κοινωνούς-συμμέτοχους στη διαδικασία της μάθησης.
Ολοκληρώνοντας την εν λόγω διδακτική μας πρόταση, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μια σημαντική παράμετρος, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον εκπαιδευτικό της τάξης, θεωρείται η διαπίστωση του βαθμού
δυσκολίας των δραστηριοτήτων για τους μαθητές. Το παραπάνω ζήτημα θα
πρέπει να προβληματίσει τον δημιουργό του σεναρίου και να του δώσει τη
δυνατότητα για ανατροφοδότηση με το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων.
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Περίληψη Εργασίας
Ζούμε σε μια εποχή όπου η γενικότερη κρίση επηρεάζει σημαντικά και την
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές.
Το βασικό ερώτημα-στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις με
την εν λόγω ανακοίνωση-έγκειται στο κατά πόσον αποτελεί ουτοπία η καλ261
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λιέργεια της φιλαναγνωσίας στο δημοτικό σχολείο μέσα από δραστηριότητες δραματικής τέχνης.
Με αυτά τα δεδομένα, στην εν λόγω μελέτη, επιχειρείται ο σχεδιασμός
ενός συνόλου δράσεων με την συνδρομή των τεχνικών της δραματικής
έκφρασης, που θα καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία στους συμμετέχοντες.
Αφορμή και ερέθισμα για την πραγματοποίηση των επιλεγμένων δραστηριοτήτων αποτέλεσε για τον εκπαιδευτικό το μεγαλειώδες έργο του Ευγένιου Τριβιζά ‘Φρουτοπία’.

Ιωακειμίδης Παντελής
(Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε./ Εκπαιδευτικός ΠΕ70)
Διεύθυνση Κατοικίας: Καποδιστρίου 16,
Καλλιθέα Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100
Κινητό: 6932896679
Ε-mail: pioakimidis@edc.uoc.gr και pioakimidis1977@gmail.com

262

Η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού μέσα από
την αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία
Σοφία Καλογρίδη
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό σήμερα, ότι ο εκπαιδευτικός δεν μεταβιβάζει
στους μαθητές του την έτοιμη, προκατασκευασμένη γνώση, αλλά διαμεσολαβεί ανάμεσα στο μαθητή και στη σχολική γνώση, με στόχο ο μαθητής
να γίνει ικανός να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Έτσι η διδασκαλία αναδεικνύεται ως μία ιδιαίτερα σύνθετη και εξειδικευμένη δραστηριότητα, η οποία
απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να στοχάζεται κριτικά για το πώς πρέπει προσαρμόζει κάθε φορά τη διδασκαλία του στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα,
στις ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά και στις ικανότητες των μαθητών του. Αναδεικνύεται έτσι ο κριτικός στοχασμός καθοριστικό στοιχείο στη μαθησιακή διαδικασία και το ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός από τον εκπαιδευτικό
μιας «στοχαστικής διδασκαλίας» (Καλογρίδη, 2006).
Η στοχαστική διδασκαλία βασίζεται στην κρίση του εκπαιδευτικού, η οποία
αντλεί τα στοιχεία της εν μέρει από τον κριτικό στοχασμό και εν μέρει από τα
δεδομένα των επιστημών της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, απαιτεί ανοικτό μυαλό, υπευθυνότητα και ολόψυχο δόσιμο, δηλαδή προϋποθέτει ο εκπαιδευτικός
να είναι δοσμένος με όλη του την καρδιά σε αυτό που κάνει (Pollard, 1997).
Βέβαια, ο κριτικός στοχασμός δεν είναι κάτι νέο στην εκπαίδευση. Ο
Dewey ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, τόνιζε τη σημασία του στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι ο στοχασμός είναι ο καταλύτης στη διαδικασία της μάθησης. Ως κριτικό στοχασμό (reflective thinking) o Dewey όριζε
τη διαδικασία ανίχνευσης σχέσεων μετά από ενεργητική, επίμονη και προσεκτική εξέταση των δεδομένων1 (Dewey στον Ματσαγγούρα, 2006:77). Η
ανίχνευση σχέσεων ανάμεσα σε δεδομένα μπορεί να ειδωθεί και από την
πλευρά της ανεύρεσης συσχετισμών ανάμεσα στην προϋπάρχουσα γνώση και σε ιδέες και πληροφορίες, που εισάγονται με τη νέα γνώση, διαδικασία που συνδέεται με τον κριτικό στοχασμό (Boud, Keogh, Walker, 2002).
Η συζήτηση για τη σημασία του κριτικού στοχασμού, που αφορά στο
σύνολο του εκπαιδευτικού έργου, έχει πάρει σήμερα μεγάλες διαστάσεις
1. Επειδή στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοιογενής ορολογία (άλλοι συγγραφείς χρησιμοποιούν
τον όρο κριτική σκέψη και άλλοι τους όρους «κριτικός στοχασμός» «κριτική συνειδητοποίηση) κλπ.,
στην παρούσα εργασία υιοθετούμε τον όρο του Dewey.
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στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σημαντικοί θεωρητικοί και ερευνητές τονίζουν
ότι η διεργασία του κριτικού στοχασμού αποτελεί ίσως την πιο σημαντική
μαθησιακή εμπειρία των ενηλίκων εκπαιδευομένων και γι αυτό θα πρέπει
να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διδασκαλίας (Freire&Shor, 1987, Brookfield, 1995, Mezirow, 1998, κά).
Σύμφωνα με τον Mezirow, ο στοχασμός είναι «μια στροφή προς τα πίσω» στην εμπειρία και μπορεί να παραπέμπει απλά στη συνειδητοποίηση ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος, μιας κατάστασης, μιας άποψης,
μιας σκέψης, ενός συναισθήματος, ή της ψυχικής διάθεσης, της πρόθεσης, της ενέργειας ή των συνηθειών κάποιου. Επιπλέον, μπορεί να παραπέμπει στην προσέγγιση με τη φαντασία εναλλακτικών επιλογών, στο ότι
αφήνουμε τις σκέψεις μας να τριγυρίζουν σε κάτι, ή ότι λαμβάνουμε κάτι υπόψη. Η εμπλοκή στη διεργασία του στοχασμού όμως, δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αξιολόγηση αυτού το οποίο σκεπτόμαστε. Την ειδοποιό διαφορά μεταξύ στοχασμού και κριτικού στοχασμού αποτελεί τελικά το χαρακτηριστικό της αξιολόγησης αυτού που στοχαζόμαστε. Ωστόσο, ο Mezirow υποστήριξε ότι ο κριτικός στοχασμός αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενήλικης μάθησης και όχι της μάθησης ανηλίκων
(Mezirow, 1998). Όμως άλλοι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο κριτικός στοχασμός δεν αποκλείεται να συμβαίνει και στο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτής
της διαδικασίας είναι δυνατόν και ο μαθητής να οδηγηθεί στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, όχι βέβαια στο ίδιο βάθος με τους ενήλικες,
με απώτερο σκοπό τη σταδιακή απόκτηση ευθύνης για τη μόρφωσή του
(Dewey 1933, Perkins, 1994, Pollard, 1997, κά).
Από τις μεθόδους, που θεωρούνται πολύ πρόσφορες για την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού, είναι η μέθοδος «εκπαίδευση μέσα από την τέχνη». Ο Dewey θεωρούσε ότι η κριτική παρατήρηση της τέχνης μπορεί να είναι πηγή γνώσης ακριβώς στον ίδιο βαθμό, που είναι και η επιστήμη και έδινε
έμφαση στην τέχνη ως διορατική γνώση, που χρησιμοποιεί μία δομή όπως η
γλώσσα (Dewey στον Freeland, 2005:127 & Dewey, 1934).
Ο Freire ενθάρρυνε εκπαιδευόμενους- χωρικούς στη Βραζιλία να δουλεύουν με την τέχνη και μάλιστα σχεδιάζοντας οι ίδιοι εικόνες-ζωγραφιές,
που αναπαριστούσαν τις σχέσεις κυριαρχίας στις κοινότητές τους, μέθοδος
που κρίθηκε πολύ αποτελεσματική. Ο Freire θεωρούσε επίσης ότι η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση τοποθετεί τον άνθρωπο σαν “υποκείμενο
στον κόσμο και με τον κόσμο” και διαμεσολαβεί στην απόκτηση γνώσης
και στην απόκτηση δημιουργικής και κριτικής σκέψης, στην κριτική συνειδητοποίηση (Freire&Shor, 1987).
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Στην Ελλάδα η μέθοδος της «εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη», άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά από το 2009, κυρίως σε φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων2 με στόχο την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης μέσα από τη συστηματική παρατήρηση έργων κάθε είδους τέχνης. Η ανταμοιβή για τη δύσκολη αυτή προσπάθεια είναι η ενδυνάμωση των
εκπαιδευομένων, όχι μόνο γιατί θα μπορούν να κατανοούν διαυγέστερα ένα
θέμα, αλλά και γιατί θα έχουν αποκτήσει πιο ανοικτή ματιά για όσα συμβαίνουν
στον εαυτό και στον κόσμο και θα μπορούν να αναμετρούνται με καλύτερους
όρους με τις συνθήκες της ζωής (Κόκκος και συν., 2011:96, αλλά και Κόκκος
&Μέγα, 2007, Κόκκος, 2010 κά).
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όμως, η μέθοδος έχει εφαρμοστεί περιορισμένα, κυρίως με τη μέθοδο του Perkins, που έχει στόχο την απόκτηση
δημιουργικής και κριτικής σκέψης (Μέγα &Κούσουλας, 2005, Μέγα, 2009). Οι
μαθητές, υποστηρίζει ο Perkins, μπορούν να μάθουν να στοχάζονται κριτικά
μέσα από την τέχνη. Η κριτική σκέψη αναπτύσσεται με τη «βαθύτερη» ανάγνωση ενός έργου τέχνης. Η παρατήρηση των έργων τέχνης υποκινεί και ενθαρρύνει
τη στοχαστική διάθεση ακριβώς γιατί απαιτείται μια σκεπτόμενη στάση προκειμένου να ανακαλύψουμε τι έχουν αυτά να μας δείξουν και να μας πουν. Επίσης,
τα έργα τέχνης συνδέονται με τις κοινωνικές, προσωπικές και άλλες διαστάσεις
της ζωής, με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Επομένως, η παρατήρηση
των έργων τέχνης μπορεί να οικοδομήσει ορισμένες σημαντικές διαθέσεις στοχασμού καλύτερα από πολλές άλλες διεργασίες (Perkins, 1994:3-4).
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε μία διδασκαλία για την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου3, που συνδέει τη γλώσσα με τη λογοτεχνία και τα εικαστικά (παρατήρηση πινάκων ζωγραφικής)4. Το λογοτεχνικό κείμενο, που επιλέχθηκε ήταν «Το άρρωστο άλογο» του Ζαχαρία Παπαντωνίου από το Ανθολόγιο της Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, σελ. 271, το οποίο ακολουθεί:
«Στην αγορά του Σαββάτου τ’ άλογα που ήταν για πούλημα μιλούσαν
κάτου απ’ τη λεύκα για τη ζωή τους. Κι ένα κόκκινο άλογο, κουρασμένο, με
το κεφάλι χαμηλά, τους διηγιόταν τα θαυμάσια των ταξιδιών του.
Κάμπους απέραντους στο λιοπύρι εδιάβηκε, δασωμένες ρεματιές με κελαηδιστό νερό το ξεκούρασαν. Σε παρθένα χιόνια βυθίστηκαν τα πέταλά
2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμια Αθήνας και Πατρών, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΚΕΘΕΑ, Επιχειρήσεις κά.
3. H διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα της ΣΤ΄ τάξης του 104ου ΔΣ Αθήνας με 21 μαθητές
(ένας απουσίαζε) και την παρακολούθησαν 15 εκπαιδευτικοί όλων τα τάξεων. Μετά τη διδασκαλία
ακολούθησε κριτικός σχολιασμός της από την ομάδα των συναδέλφων.
4. Το αρχικό σχέδιο διδασκαλίας σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος επιμόρφωσης,
αλλά δεν υπήρξε χρόνος για την εφαρμογή του.
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του – από θύελλες μαστιγώθηκε, σε λαμπρές φωτιές εστέγνωσε – στη ζέστη παχνιών* αρχοντικών κοιμήθηκεν ύπνο βαθύ. Για τον καβαλάρη του
μιλούσεν ώρα πολλή και για τις πολιτείες που τον χαιρετούσαν από μακριά
με τους θόλους των* και τα καμπαναριά των…
-Παράξενο! του είπαν. Έτσι άρρωστο και κοκαλιάρικο δοκίμασες τέτοιες δόξες;
- Είν’ αλήθεια, είπε τ’ άλογο, πως σ’ όλη μου τη ζωή με δεμένα τα μάτια
γύριζα μαγκανοπήγαδο*. Μα ο Θεός ήξερε να τιμωρήσει τον άνθρωπο που
με σκλάβωσε – χαρίζοντάς μου τη φαντασία».
Οι πίνακες που διαλέξαμε για τη σύνδεση του κειμένου με τα εικαστικά ήταν από το βιβλίο Εικαστικών της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Ο πρώτος πίνακας είναι του Αλέκου Φασιανού (σ. 79) και ο δεύτερος του Φραντς Μαρκ (σ.
80). Σημειώνουμε εδώ ότι, επιδίωξή μας ήταν οι εκπαιδευτικοί να διαπιστώσουν ότι η αναζήτηση έργων τέχνης μπορεί να γίνει εύκολα, αξιοποιώντας
και πηγές που βρίσκονται μέσα στο σχολείο. Επίσης, προτείναμε στους εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία αυτή θα μπορούσαν να την πραγματοποιήσουν και με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της Εικαστικής Αγωγής. Παραθέτουμε τους πίνακες:

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να στοχαστούν πάνω σε έργα τέχνης και να παράγουν γραπτό λόγο, απαντώντας κριτικά σε
ερωτήματα μέσα από το συσχετισμό τους. Οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας τέθηκαν σύμφωνα με το πλαίσιο των τεσσάρων επιπέδων της Unesco, μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, αλλά και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Unesco, 2002). Οι επιμέρους στόχοι της διδασκαλίας ήταν:
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1ο Επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας (γνώσεις):
- Οι μαθητές να παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής.
- Οι μαθητές να αναλύουν με κριτικό τρόπο ένα έργο τέχνης.
-Οι μαθητές να γράφουν κείμενο εξήγησης της γνώμης τους, χρησιμοποιώντας ρήματα γνώμης και αιτιολογικούς συνδέσμους.
2ο Επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας (δεξιότητες):
- Οι μαθητές να εντοπίζουν και να συσχετίζουν στοιχεία ομοιότητας και
διαφοράς ανάμεσα σε έργα τέχνης.
-Οι μαθητές να οργανώνουν ένα κείμενο εξήγησης της γνώμης τους.
3ο Επίπεδο: Συνεργασία και Επικοινωνία:
-Οι μαθητές να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν
κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δραστηριοτήτων.
4ο Επίπεδο: Συνδεόμενοι με τη ζωή:
-Οι μαθητές να συνδεθούν με τον πολιτισμό μέσα από την απόλαυση,
την παρατήρηση και την επεξεργασία έργων τέχνης.
Το περίγραμμα της διδασκαλίας, που είχε διάρκεια ένα διδακτικό δίωρο (90 λ)5 ήταν:
-Κοινοποίηση των διδακτικών στόχων στους μαθητές (5΄).
-Παρατήρηση των δύο πινάκων τέχνης (20΄). Οι πίνακες προβλήθηκαν
σε μεγάλη οθόνη με video-projector, ώστε οι μαθητές να μπορούν και να
απολαύσουν τα έργα τέχνης. Ωστόσο, αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα βιβλία των Εικαστικών που
υπάρχουν στο σχολείο. Τα ερωτήματα που θέσαμε στους μαθητές στη διάρκεια της παρατήρησης ήταν: Τι βλέπετε σε αυτόν τον πίνακα? Τι σκέφτεστε γι αυτά τα άλογα? Τι αισθάνεστε βλέποντάς τα? Αναρωτιέστε για κάτι?
Με τις ερωτήσεις αυτές ο πρώτος στόχος μας ήταν οι μαθητές να χαρούν παρατηρώντας τους πίνακες, αλλά και να κινητοποιηθούν, να θέσουν
ερωτήματα, να αναρωτηθούν, να φανταστούν, να σκεφτούν πάνω σε αυτό
που έβλεπαν. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν στις ερωτήσεις αυτές να απαντήσουν όλοι οι μαθητές, κάτι που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώσαμε ότι
η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ενταξιακά για όλους τους μαθητές, ακόμα
και γι΄ αυτούς που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν δυσκολία προφορικής έκφρασης, επειδή είναι αλλοδαποί κλπ. Πραγματικά όλοι
οι μαθητές πήραν το λόγο και είπαν τι παρατηρούν, τι απορίες έχουν, τι αισθάνονται κλπ. Όλες οι απαντήσεις γράφτηκαν σε χαρτί του μέτρου, ώστε
5. Ο υπολογισμός του χρόνου σε μία δειγματική διδασκαλία σε τάξη, που ο διδάσκων δεν τη γνωρίζει,
είναι πολύ δύσκολος. Ωστόσο, ο σχεδιασμός έγινε με βάση τον περιορισμό του διδακτικού δίωρου και
την αναγκαιότητα για αντιστοιχία ύλης-χρόνου.
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οι μαθητές να μπορούν να ανατρέχουν συνεχώς σε αυτές και η σκέψη τους
να είναι ορατή6 μέσα στην τάξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Στη συνέχεια έγινε η μετάβαση από τους πίνακες ζωγραφικής στο λογοτεχνικό κείμενο με δική μας παρέμβαση, αξιοποιώντας τις σκέψεις των παιδιών, όπως: Τα άλογα έτρεξαν πολύ, έπαιξαν, κουράστηκαν και τώρα κοιμούνται και ονειρεύονται… Έτσι παιδιά τώρα ας γνωρίσουμε καλύτερα το
ένα άλογο (το κόκκινο άλογο, μπορεί και το μπλε), διαβάζοντας από το Ανθολόγιο σας το κείμενο «Το άρρωστο άλογο» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Οι
μαθητές άνοιξαν τα Ανθολόγιά τους και ακολούθησαν οι δραστηριότητες:
-1η δραστηριότητα (15΄): Οι μαθητές διάβασαν σιωπηρά και στη συνέχεια μεγαλόφωνα το κείμενο και ακολούθησε η επεξεργασία με στόχο την
κατανόησή του7. Οι ερωτήσεις ήταν: Σας άρεσε το κείμενο? Το βρήκατε ενδιαφέρον? Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε? Κάτι που δεν καταλάβατε? Σας προβλημάτισε κάτι? Ποιος θα ήθελε να πει τι είδε στα ταξίδια
της φαντασίας του το άλογο?
-2η δραστηριότητα (10΄): Ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν
στο κείμενο και να γράψουν σε φύλο χαρτί, τα στιγμιότυπα/ταξίδια της ζωής του αλόγου. Οι μαθητές δούλεψαν εδώ σε δυάδες. Η δυάδα θεωρείται
η αρχική ομάδα και η συγκρότησή της με τις κατάλληλες οδηγίες εισάγει
στην ομαδο-συνεργατική διδασκαλία (Πολέμη-Τοδούλου,2011). Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ευκολία και οι φράσειςστιγμιότυπα που έγραψαν ήταν:
1. Κάμπους απέραντους στο λιοπύρι εδιάβηκε,
2. Δασωμένες ρεματιές με κελαηδιστό νερό το ξεκούρασαν,
3. Σε παρθένα χιόνια βυθίστηκαν τα πέταλά του,
4. Από θύελλες μαστιγώθηκε,
5. Σε λαμπρές φωτιές εστέγνωσε,
6. Στη ζέστη παχνιών αρχοντικών κοιμήθηκεν ύπνο βαθύ.
-3η δραστηριότατα (20΄): Ζητήθηκε από τους μαθητές να επιστρέψουν
στους δύο πίνακες, να τους παρατηρήσουν ξανά και αφού διαλέξουν ένα
στιγμιότυπο από τη ζωή του αλόγου (αυτό που τους εντυπωσίασε περισ6. Η «ορατή σκέψη» αποτελεί τεχνική του Perkins, κατά την οποία η σκέψη «απεικονίζεται» σε
όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε να γίνεται ορατή από όλους τους
συμμετέχοντες. Βασίζεται στο Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard, που εξετάζει τις τέχνες
σε σχέση με την εκπαίδευση και τη δυνατότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Σκοπός του Project
Zero είναι η ένταξη της τέχνης στην καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας (Perkins, 2006 στο Μέγα,
2009).
7. Ερμηνεύθηκαν οι άγνωστες λέξεις των μαθητών. Σημειώνουμε ότι την ερμηνεία της λέξης
«μαγκανοπήγαδο» δεν τη γνώριζε κανένας μαθητής/τρια.
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σότερο) να απαντήσουν γραπτά στο ερώτημα: -Σε ποιον από τους δύο πίνακες ζωγραφικής νομίζετε ότι ταιριάζει αυτό το στιγμιότυπο και γιατί. Ο στόχος μας εδώ ήταν οι μαθητές να μπουν στη διαδικασία να συσχετίσουν τα
έργα τέχνης, να επιλέξουν και επιπλέον να εκφέρουν γνώμη, εξηγώντας
την επιλογή τους. Και η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε από δυάδες
μαθητών. Πριν αρχίσουν να γράφουν θυμίσαμε στους μαθητές (με διαφάνεια στον video-projector) πώς γράφεται ένα κείμενο, με το οποίο εξηγούμε τη γνώμη μας: {Με χρήση ρημάτων γνώμης όπως: πιστεύω, νομίζω, θεωρώ, υποστηρίζω.. κατά τη γνώμη μου κλπ και με τη χρήση αιτιολογικών
συνδέσμων, όπως: επειδή, γιατί, διότι αφού, έτσι που, καθότι..}. Έχει ενδιαφέρον ότι σε μία δυάδα που την αποτελούσαν ένα πολύ καλός μαθητής
(πληροφορία του δασκάλου της τάξης) και ένας αλλοδαπός μαθητής, που
αντιμετώπιζε δυσκολίες στο γραπτό λόγο, ο μαθητής αυτός ζήτησε με επιμονή να γράψει το κείμενο.
-4η δραστηριότητα (15 λ): Οι μαθητές αφού συνεργάστηκαν για να επιλέξουν στιγμιότυπο/πίνακα για τη συγγραφή του κειμένου τους, στη συνέχεια το διάβασαν στην ολομέλεια της τάξης. Η κάθε ομάδα χειροκροτήθηκε μετά την ανάγνωση του κειμένου της από τους συμμαθητές της και
από τους εκπαιδευτικούς8, που παρακολουθούσαν τη διδασκαλία και έγιναν σχόλια. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια κείμενα:
1η ομάδα: «Εμείς διαλέξαμε το στιγμιότυπο: “από θύελλες μαστιγώθηκε”.
Θεωρούμε ότι ταιριάζει με τον πρώτο πίνακα, επειδή δείχνει τη χαίτη τους να
ανεμίζει δαιμονισμένα από τον αέρα, καθώς τα άλογα τρέχουν».
2η ομάδα: «Εμείς διαλέξαμε το στιγμιότυπο: “Κάμπους απέραντους στο λιοπύρι εδιάβηκε”. Πιστεύουμε ότι ταιριάζει με τον πρώτο πίνακα γιατί τα άλογα
φαίνεται να τρέχουν μαζί σε πολλά και διαφορετικά μέρη και ο ήλιος τα καίει. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα άλογα είναι ζευγάρι και χαίρονται να είναι μαζί».
3η ομάδα: «Εμείς διαλέξαμε το στιγμιότυπο “Δασωμένες ρεματιές με κελαηδιστό νερό το ξεκούρασαν”. Πιστεύουμε ότι ταιριάζει στο δεύτερο πίνακα
{Μαρκ}, επειδή το πράσινο φόντο του πίνακα απεικονίζει το δάσος, όπου το
μπλε και το κόκκινο άλογο κάθισαν να ξεκουραστούν, πίνοντας νερό στο ρέμα».
4η ομάδα: «Εμείς διαλέξαμε το στιγμιότυπο: “Στη ζέστη παχνιών αρχοντικών κοιμήθηκεν ύπνο βαθύ”. Νομίζουμε ότι ταιριάζει με τον δεύτερο πίνακα,
γιατί σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε δύο άλογα να κοιμούνται βαθιά και ίσως
να βλέπουν ωραία όνειρα. Πιστεύουμε ότι το κόκκινο άλογο δραπέτευσε από
8. Το χειροκρότημα που δηλώνει την επιβράβευση για την εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων
ενδυναμώνει την ενότητα της τάξης, μέσα από τη δημιουργία συγκινησιακού κλίματος στην ευρύτερη
ομάδα (Πολέμη-Τοδούλου, 2011).
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το αφεντικό του ένα βράδυ με δυνατή θύελλα. Κρύφτηκε σε ένα παχνί αρχοντικού σπιτιού κι εκεί συνάντησε το μπλε άλογο. Είχε κι αυτό δραπετεύσει από
το αφεντικό του. Τα δύο άλογα κουρασμένα κοιμήθηκαν βαθιά και ονειρεύτηκαν ότι ήταν ελεύθερα».
Διαπιστώσαμε ότι τα κείμενα των παιδιών ήταν σύντομα, με εξαίρεση
δύο-τρία, ωστόσο θεωρούμε ότι οι μαθητές έκαναν επιτυχημένους συσχετισμούς ανάμεσα στο στιγμιότυπο που επέλεξαν και τον πίνακα αντίστοιχα και εξήγησαν κατάλληλα τη γνώμη τους. Επίσης τα κείμενα ήταν πλούσια σε εικόνες, που φαντάστηκαν οι μαθητές.
-5η δραστηριότητα (5΄): Στο κλείσιμο της διδασκαλίας ζητήσαμε από
τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο κριτικού
στοχασμού γι΄ αυτήν την εκπαιδευτική εμπειρία, που βίωσαν. Η αξιολόγηση με ερωτήσεις κριτικού στοχασμού στο τέλος της διδασκαλίας είναι επίσης συστατικό στοιχείο της μάθησης, που ενισχύει την όλη προσπάθεια για
την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού στους μαθητές (Ritchhart, 2002). Παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο:
Τώρα που ολοκλήρωσες το μάθημα, σκέψου και απάντησε:
Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο;
Η παρατήρηση των έργων τέχνης
Η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου
Η συγγραφή του κειμένου
Ποια δραστηριότητα σε δυσκόλεψε;
Η παρατήρηση έργων τέχνης
Η κατανόηση του κειμένου
Η χρήση των έργων τέχνης στη συγγραφή των περιπετειών του αλόγου
Τι νομίζεις ότι έμαθες από αυτή τη διδακτική ενότητα;
Η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων9 μας έδωσε την παρακάτω εικόνα. Δώδεκα (12) μαθητές/τριες απάντησαν ότι η δραστηριότητα, που τους
άρεσε περισσότερο ήταν η παρατήρηση των έργων τέχνης. Τέσσερις (4)
απάντησαν ότι η δραστηριότητα που τους άρεσε περισσότερο ήταν η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου και τέσσερις (4) απάντησαν ότι η δραστηριότητα που τους άρεσε περισσότερο ήταν η συγγραφή του κειμένου.
Ως προς τη δραστηριότητα που τους δυσκόλεψε τρεις (3) απάντησαν η παρατήρηση των πινάκων, δώδεκα (12) η κατανόηση του κειμένου και πέντε
(5) η χρήση των έργων τέχνης στη συγγραφή των περιπετειών του αλόγου.
Παραθέτουμε ορισμένες από τις απαντήσεις των μαθητών στην τελευταία
9. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα των ερωτηματολόγιο. Έτσι δεν κατηγοριοποιήσαμε τις απόψεις
ως προς το φύλο, που νομίζουμε ότι θα είχε επιπλέον ενδιαφέρον.
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ανοικτή ερώτηση: Τι νομίζεις ότι έμαθες από αυτή τη διδακτική ενότητα?
-«Εγώ έμαθα ότι η φαντασία μπορεί να μας βοηθήσει να γράψουμε ιστορίες. Η φαντασία καλπάζει σαν άλογο». -«Η γνώμη μου είναι ότι έμαθα πολλά. Για
παράδειγμα να διαβάζω τις εικόνες και να εξηγώ τα συναισθήματά μου όταν
βλέπω έργα τέχνης».-« Έμαθα για τη φαντασία και να συνεργάζομαι με τα παιδιά». -«Έμαθα να παρατηρώ καλύτερα τους πίνακες ζωγραφικής. Έμαθα να τους
περιγράφω καλύτερα». -«Έμαθα τη σημασία της τέχνης και τη σχέση της με τη
γλώσσα». -«Έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να γράφω τη γνώμη μου. Πιο πολύ μου άρεσε που έμαθα να καταλαβαίνω μια ζωγραφιά».
Το συμπέρασμά μας από αυτή τη διερευνητική προσπάθεια είναι ότι αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία, μπορεί να εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα και στο δημοτικό σχολείο. Οι στόχοι μας σε σημαντικό βαθμό
επιτεύχθηκαν. Οι θετικές απόψεις των περισσότερων μαθητών, αλλά και τα
κείμενα που έγραψαν, φανερώνουν ότι ο συνδυασμός έργων τέχνης στη
διδασκαλία και η προσέγγισή τους με κριτικό τρόπο (θέτοντας ερωτήματα, ζητώντας τους να επιλέξουν, να εκφέρουν γνώμη και να την εξηγήσουν)
μπορεί - κατά τη γνώμη μας- να τους οδηγήσει, μετά από αρκετές εφαρμογές, να στοχάζονται κριτικά στο βαθμό βέβαια που αναλογεί στην ηλικία τους. Αυτό φάνηκε και από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση «τι έμαθαν από αυτήν τη διδακτική ενότητα? Διαπιστώθηκε ότι ήταν σε θέση να
απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τη μάθησή τους. Θεωρούμε επίσης
σημαντικό στη συγκεκριμένη μέθοδο ότι μια μαθησιακή διαδικασία, που
βασίζεται στη χρήση της τέχνης, μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να
επικεντρωθούν στην εμπειρία της μάθησης, με έναν περισσότερο έντονο
και ολιστικό τρόπο, αφού όχι μόνο παρατήρησαν αλλά και αισθάνθηκαν
και μίλησαν γι αυτά τα συναισθήματά τους. Όπως, αναφέρει η Greene, στο
σχολείο τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικές διαδικασίες, που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διανοητική και συναισθηματική τους ισορροπία. Διεγείροντας τις αισθήσεις μέσω
της τέχνης, αναπτύσσεται η ικανότητα του παιδιού να προσλαμβάνει καλύτερα τις διάφορες μορφές γνώσης και κυρίως τις επιστημονικές γνώσεις
(Greene, 1995). Είναι σημαντικό τέλος, ότι με αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας οι μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες γνώσεων, που τους μεταδίδονται από τον εκπαιδευτικό, αλλά μετατρέπονται σε δρώντα υποκείμενα. Είναι ενεργοί στη διαδικασία της μάθησης καθώς παρατηρούν και ερμηνεύουν πίνακες ζωγραφικής, γράφουν τα δικά τους κείμενα, εκφράζουν
τις δικές τους γνώμες και συναισθήματα, αναπτύσσουν τη φαντασία τους
και τον κριτικό στοχασμό.
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Περίληψη στα ελληνικά
Η διδασκαλία αναδεικνύεται σήμερα ως μία ιδιαίτερα σύνθετη και εξειδικευμένη δραστηριότητα, η οποία απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να στοχάζεται κριτικά για το πώς πρέπει προσαρμόζει κάθε φορά τη διδασκαλία του
στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά και στις
ικανότητες των μαθητών του. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι ο εκπαιδευτικός δεν μεταβιβάζει στους μαθητές του την έτοιμη, προκατασκευασμένη γνώση, αλλά διαμεσολαβεί ανάμεσα στο μαθητή και στη σχολική γνώση με στόχο ο μαθητής να γίνει ικανός να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι δυνατόν και ο μαθητής να οδηγηθεί
στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, όχι βέβαια στο ίδιο βάθος με τους
ενήλικες, με απώτερο σκοπό τη σταδιακή απόκτηση ευθύνης για τη μόρφωσή του. Στην κατεύθυνση αυτή η αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδασκαλία, μέθοδος που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, επειδή η παρατήρησή τους προκαλεί και ενθαρρύνει τη “στοχαστική
διάθεση” να ανακαλύψουμε τι έχουν να μας δείξουν και να μας πουν (Perkins 1994, Greene 2000, Κόκκος 2010, 2011 κά). Στο πλαίσιο αυτής της θεωρητικής προσέγγισης στην ανακοίνωσή μας θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας σε συνδυασμό με την παρατήρηση έργων τέχνης (πινάκων ζωγραφικής) στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
ABSTRACT
Teaching is emerging today as a remarkably complex and specialized
activity, which requires that the teacher should think critically about how
to adjust on every occasion their teaching to the needs, interests, particular
difficulties but also capacities of their students. It is now commonly accepted
that the teacher does not transmit to their students ready, prefabricated
knowledge, but they mediate between the student and school knowledge
aiming at enabling the student to learn how to learn. In the framework
of this procedure it is also possible for the student to be guided towards
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developing critical thinking, not of course to the extent adults can, with a
view to gradually become responsible for their education. In this context,
exploiting works of art in teaching, a method that has been successfully
used in the teaching of adults, has been proven to contribute to the
development of critical thinking, as the observation of these works induces
and encourages the “thinking mood” to discover what they have to show
and tell us (Perkins 1994, Greene 2000, Kokkos 2010, 2011 et al.). In the
framework of this theoretical approach, during our presentation a set of
research data, which was collected while teaching the Greek language
combined with the observation of works of art (paintings) in class 6 (final
year) of the Greek Primary School, will be presented.
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Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με άξονα
την Παιδαγωγική της Ειρήνης
Μαριάννα Καπετανίδου
1. Εισαγωγή
Το πλαίσιο της μετανεωτερικής εποχής, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σύγχρονη εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές αντιθέσεις και διαφορές που συχνά και ανεξέλεγκτα οδηγούν σε φαινόμενα άμεσης και έμμεσης βίας. Η πολυπολιτισμικότητα, που προάγεται στα
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, πολλές φορές λόγω έλλειψης διαπολιτισμικής
συνείδησης, φόβου απώλειας της εθνικής ταυτότητας ή ενδεχόμενου κινδύνου ανάστροφης αποικιοποίησης1 γίνεται ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διεθνή κοινότητα ασφαλούς κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος, όπου η κάθε εθνική, κοινωνική, οικονομική
ομάδα θα ήταν ικανή να διατηρήσει την ιδιαίτερη ταυτότητα της, προβάλλοντας και ανταλλάσσοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, συνυπάρχοντας παράλληλα, δημιουργικά και ειρηνικά με άλλα πολιτιστικά δεδομένα, καθιστώντας την ικανή και διαθέσιμη να τα επεξεργάζεται, να τα συνδυάζει με τα δικά
της και να τα μετασχηματίζει, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Ο δρόμος προς μια «πλανητική κοσμοπολίτικη κοινωνία» (Γκίντενς, 2001:
54) είναι δύσβατος και πρωτόγνωρος, καθώς οι διαδικασίες διαμόρφωσης
αυτής της νέας πραγματικότητας συμβαίνουν συνήθως άναρχα και τυχαία
χωρίς συνειδητή και ενεργή συμμετοχή μας, προκαλώντας ανασφάλεια και
αβεβαιότητα για το μέλλον μας, όπου η μεταλλαγή των συνθηκών της ζωής θεωρείται σίγουρη αλλά χωρίς έλεγχο και συγκεκριμένο περίγραμμα. Οι
αρχές της Παιδαγωγικής της Ειρήνης που υποστηρίζουν την ειρηνική συμβίωση μεταξύ διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών, κοινωνικοοικονομικών τάξεων, φυλών, την εξάλειψη και καταπολέμηση κάθε μορφής δομικής, πολιτισμικής ή άμεσης βίας, την αποδοχή του διαφορετικού είτε σε επίπεδο φυσιολογίας ή νοοτροπίας και το σεβασμό των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, μπορούν να συμβάλλουν στο δρόμο αυτής της προσπάθειας διαμορφώνοντας μέσω της εκπαίδευσης συνειδητοποιημένους και χει1. «Ανάστροφη αποικιοποίηση σημαίνει ότι οι μη δυτικές χώρες επηρεάζουν τις εξελίξεις στη Δύση»
(Γκίντενς, 2001: 52).
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ραφετημένους πολίτες που θα έχουν μάθει στο σχολείο να αγωνίζονται με
σκοπό την αναδιάρθρωση της κοινωνίας, όπου όλες οι γλώσσες, οι παραδόσεις, οι θρησκείες, οι ευπαθείς ομάδες, οι κοινωνικοοικονομικές τάξεις,
οι διαφορετικές κουλτούρες θα είναι ισότιμες και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στη ζωή και το περιβάλλον.
Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει αρχικά, τις βασικότερες αρχές και σκοπούς της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, προτείνοντας στη
συνέχεια εφαρμογή τους σε δύο σχέδια μαθήματος διαθεματικών δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
που συστήνονται πλέον στην ελληνική εκπαίδευση μέσω των Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών.
2. Παιδαγωγική της Ειρήνης
2.1. Η ερμηνεία της Ειρήνης και της Βίας στη μετανεωτερική εποχή
Η ειρήνη μαζί με την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη είναι οι πιο
επιθυμητές αξίες και επιδιώξεις σε κάθε κοινωνία. Η σημερινή μας διαβίωση στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, όπου επικρατεί το δημοκρατικό πολίτευμα και η απουσία πολέμου θεωρείται σχεδόν δεδομένη, μας οδηγεί στη
λανθασμένη αντίληψη της ύπαρξης ειρήνης. Η έννοια της ειρήνης, όμως,
δεν είναι μονοδιάστατη και δεν αφορά αποκλειστικά την Αρνητική Ειρήνη, όρος που δόθηκε για πρώτη φορά από τον Galtung το 1964, δηλαδή
την ανυπαρξία πολέμου, τη μη συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ ατόμων,
ομάδων, εθνών, την απουσία άμεσης βίας. Υπάρχει και η διάσταση της Θετικής Ειρήνης (Galtung, 1964), όπου η έννοια της ειρήνης αφορά την απουσία δομικής (Galtung, 1969) και πολιτισμικής (Galtung, 1990) βίας δηλαδή
την απουσία μεν της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της αδικίας, του ρατσισμού,
της χειραγώγησης, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, του ανταγωνισμού, της ξενοφοβίας, της
καταπίεσης, των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή λόγω γενετήσιου προσανατολισμού,
αλλά την ύπαρξη δε κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας, ισότητας ανεξαρτήτου φύλου και χρώματος, ασφάλειας, ελευθερίας, σεβασμού και αποδοχής του διαφορετικού, συνεργασίας, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλληλεγγύης, σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.
Η ερμηνεία της βίας είναι πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη καθώς οι εκφάνσεις της ποικίλουν ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτι276
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σμικές συνθήκες και δομές μέσα στις οποίες εξελίσσεται κάποιος λαός, ομάδα ή άτομο. Μια σύντομη διάκρισή τους αποτελεί:
• H άμεση βία, που προκαλεί σωματική ή ψυχική βλάβη απευθείας
στην ανθρώπινη ύπαρξη και με τη σειρά της διακρίνεται α. στη λεκτική βία, π.χ. προσβολές, κατάρες, ρατσιστικά συνθήματα, β. στη
φυσική βία, π.χ. πολεμική σύρραξη, πυρηνικό ατύχημα, πυροβολισμός, ληστεία, τρομοκρατική επίθεση, γ. στην ψυχολογική βία, π.χ.
απειλές, ταπεινωτικές εκφράσεις, εξευτελισμός και προσφάτως δ.
στην ηλεκτρονική βία, π.χ. cyberbullying.
• Η έμμεση ή δομική βία που αφορά τη μη εκπλήρωση αυτοπραγμάτωσης του ατόμου λόγω των εκάστοτε κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών και οικονομικών δομών, στις οποίες αναπτύσσεται και το καταπιέζουν να αποδεχθεί και να αναπαράξει συγκεκριμένα στερεότυπα που αντιτίθενται στη ψυχική, σωματική και
νοητική του υπόσταση, π.χ. εκμετάλλευση, ανισότητα των δύο φύλλων, ανεργία, μόλυνση του περιβάλλοντος, φτώχεια, υποσιτισμός.
• Η πολιτισμική βία που νομιμοποιεί και φυσικοποιεί τις διάφορες εκφάνσεις της έμμεσης ή δομικής βίας και βρίσκει συμμάχους σε κάποιες πτυχές του πολιτισμού όπως τα Μ.Μ.Ε., οι επιστήμες, η θρησκεία, οι πολιτικές ιδεολογίες, οι τέχνες, η εκπαίδευση.
2.2. Ο καθοριστικός ρόλος των διεθνών οργανισμών
Οι μορφές βίας που παρουσιάστηκαν δεν αποτελούν ιδίωμα μόνο της σύγχρονης μετανεωτερικής εποχής αλλά είναι προβλήματα που ταλανίζουν την
ανθρωπότητα από τότε που υπάρχει. Η σημαντική διαφορά σήμερα όμως,
είναι ότι τα προβλήματα αυτά έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και εξαπλώνονται σε όλον τον πλανήτη με μεγάλη ταχύτητα και ραγδαία ενώ η απειλή
του πυρηνικού αφανισμού αφορά όλα τα κράτη πλούσια ή φτωχά, ισχυρά
ή ανίσχυρα, ανεπτυγμένα ή μη. Υπό τον φόβο των κινδύνων αυτών, η επιτακτική ανάγκη για παγκόσμια ειρηνική συνύπαρξη, εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των λαών, αλληλοαποδοχή και αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα
σε διαφορετικά έθνη και θρησκείες, προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σεβασμό του περιβάλλοντος, καθιστά απαραίτητη την ένταξη
των αρχών της Παιδαγωγικής της Ειρήνης στην εκπαιδευτική πολιτική του
κάθε κράτους και τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Η πρώτη προσέγγιση στην εκπαίδευση για την Ειρήνη γίνεται μέσω της
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 από
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τον Ο.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 που αφορά το δικαίωμα του ανθρώπου στην εκπαίδευση:
«Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα, και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα
έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες και να ευνοεί την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της Ειρήνης».
Σημαντικός σταθμός είναι, επίσης, το διεθνές κείμενο της ΟΥΝΕΣΚΟ που
υιοθετήθηκε στη 18η Σύνοδό της, στις 19 Νοεμβρίου 1974, με τίτλο:
«Συστάσεις σχετικά με την εκπαίδευση που στοχεύει στη διεθνή κατανόηση, συνεργασία και Ειρήνη και με την εκπαίδευση σε θέματα που
αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες».
Οι διακηρύξεις και τα ψηφίσματα από τον Ο.Η.Ε. και την ΟΥΝΕΣΚΟ συνεχίζονται αδιάλειπτα με παράλληλη στήριξη και εκπαιδευτικές δράσεις από
διάφορες μη-κυβερνητικές οργανώσεις όπως η UNICEF, η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί χωρίς σύνορα, η Action Aid, καθώς και από Ινστιτούτα και
Πανεπιστημιακά τμήματα που αφιερώνουν την έρευνα τους στην Ειρήνη
και την προαγωγή της.
2.3. Αγωγή στην Ειρήνη
Η αγωγή στην Ειρήνη δεν είναι μια μονοδιάστατη παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά μια εναλλακτική ολιστική οπτική που οι αξίες της μπορούν να περάσουν σε όλα τα μαθήματα ενεργοποιώντας και τις τρεις πλευρές της γνωστικής διεργασίας των μαθητών: Δεξιότητες, Γνώση, Συμπεριφορά, με άξονα θετικά συναισθήματα όπως η αγάπη, η στοργή, η συγχώρεση, η ευσυνειδησία, η συμπόνια, η εμπιστοσύνη,
και με παράλληλη καλλιέργεια του πνεύματος και του χαρακτήρα των μαθητών. Οι κοινωνικές δεξιότητες που καλείται να αναπτύξει ο μαθητής είναι
η κριτική σκέψη, η ομαδοσυνεργατικότητα, η ενσυναίσθηση, ο θετικός και
ελεύθερος τρόπος σκέψης και έκφρασης, η επίλυση συγκρούσεων, η πολιτική υπευθυνότητα. Η γνώση που μπορεί να αποκομίσει και να κατανοή278
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σει καλύτερα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, είναι η σημασία της ειρήνης, των συγκρούσεων, του πολέμου, των πυρηνικών εξοπλισμών, της δικαιοσύνης, της εξουσίας, του φύλου, του περιβάλλοντος, της φυλής/έθνους,
του μέλλοντος. Η συμπεριφορά που μπορεί να διαμορφώσει είναι αυτό-εκτίμηση, σεβασμός στον άλλο, οικολογική συνείδηση, ανοιχτό και αγωνιστικό πνεύμα, προνοητικότητα και προοπτική, δέσμευση στη δικαιοσύνη.
Οι αρχές της Παιδαγωγικής της Ειρήνης μπορούν να ακολουθηθούν σε
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να καθορίσουν την ποιότητα και το μέλλον του αυριανού πολίτη και του περιβάλλοντος, φυσικού και κοινωνικοοικονομικού, στο οποίο θα ζήσει. Ο Ιan Harris (2002) ορίζει ως δέκα σημαντικότερους σκοπούς της αποτελεσματικής εκπαίδευσης για την Ειρήνη τους
εξής: να διδάσκεται η ειρήνη ως μια διαδικασία, οι μαθητές να μπορούν
να εκτιμούν τον πλούτο της έννοιας της ειρήνης, να αντιμετωπίζουν τους
φόβους τους, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλεια, να κατανοούν κάθε έκφανση βίαιης συμπεριφοράς, να αναπτύσσουν
διαπολιτισμική συνείδηση, να στηρίζουν το μελλοντικό προσανατολισμό,
να προωθούν την έννοια της ειρήνης που θα συνοδεύεται από κοινωνική
δικαιοσύνη, να τονωθεί ο σεβασμός για τη ζωή και να σταματήσει η βία.
3. Η διαθεματικότητα στην εκπαίδευση
Τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης επιμένουν μονόπλευρα στη συνεχή συσσώρευση γνώσεων που προκαλεί ένα εφήμερο αίσθημα ασφάλειας στο μαθητή για το επικείμενο μέλλον. Σε έναν κόσμο που διαρκώς όχι
απλά μεταβάλλεται αλλά μεταλλάσσεται το αίσθημα ασφάλειας της συσσωρευμένης στατικής γνώσης καταρρίπτεται αφού ο μαθητής βρίσκεται
αντιμέτωπος με φαινόμενα και ρόλους πρωτόγνωρους για αυτόν. Η έλλειψη συμμετοχής του σε πολλαπλά και σύνθετα δίκτυα σχέσεων χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του από μονοπλευρικότητα, στερεοτυπία και αβεβαιότητα. Η δυνατότητα να εμπλακεί σε διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους,
να επικοινωνήσει μέσω διαφοροποιημένων τρόπων επικοινωνίας, να συνεργαστεί σε διαπολιτισμικό επίπεδο, να σταθμίσει νέα δεδομένα, να συνδυάσει διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και να τις αναλύσει, συνεισφέρει στο να κατανοήσει, να αποδεχθεί και να διαχειριστεί οτιδήποτε φαίνεται άγνωστο ή ξένο και να είναι έτοιμος να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για να λύσει δραστικά και αποτελεσματικά οποιοδήποτε πρόβλημα.
Το έλλειμμα αυτό της παραδοσιακής εκπαίδευσης έρχεται να καλυφθεί
από τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης που επιτυγχάνεται με την επε279
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ξεργασία ενός θέματος, προβλήματος ή εμπειρίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες αντιμετωπίζοντας το πολυπρισματικά και ερευνώντας το ολιστικά όχι μόνο με σκοπό την προσθήκη νέων ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά τη
διαμόρφωση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων συνδέοντας τη σχολική γνώση με την καθημερινή ζωή. Αποτελεί τη νέα
αντίληψη για τη μάθηση όπου ο μαθητής οπλίζεται με «εργαλεία», με «διαφοροποιημένους τρόπους δουλειάς», ώστε να μπορεί να μαθαίνει σε κάθε περίσταση, να καλλιεργεί και να εκφράζει την αποκλίνουσα σκέψη του,
να διαχειρίζεται τη μάθησή του και να αντλεί από αυτή τη διεργασία ικανοποίηση. Η προσέγγιση αυτή δεν απορρίπτει τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων και δομημένων γνώσεων και δεν αγνοεί τους διδακτικούς στόχους. Φροντίζει όμως οι διδακτικές ενότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών καθώς και τους μαθησιακούς στόχους που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτικός, να αναπτυχθούν
περαιτέρω και να συνδυαστούν με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Το
υλικό να είναι ευέλικτο και ανοιχτό και η επεξεργασία του να μπορεί να γίνεται με τρόπο διαφοροποιημένο και πιο δημιουργικό. Η προσέγγιση αυτή της γνώσης, όπως κάθε προσέγγιση, έχει όρια, περιορισμούς και δυσκολίες. Ανοίγει όμως νέους δρόμους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μαθησιακή ικανότητα και την ένταξη του σχολείου στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.
4. Η Ειρήνη μέσα στην τάξη
4.1. Σχέδιο μαθήματος διαθεματικών δραστηριοτήτων για παιδιά Γ’,
Δ’ Δημοτικού με θέμα «Η Αλφαβήτα της Ειρήνης»
Κριτήριο επιλογής: Οι μαθητές έχουν ήδη ένα αρκετά ευρύ λεξιλόγιο το
οποίο θα χρησιμοποιήσουν, θα εμπλουτίσουν και θα κατηγοριοποιήσουν
με τη δραστηριότητα αυτή.
Κοινωνικοπολιτισμικός στόχος: Ο γενικός στόχος είναι η ειρηνικότερη
συμβίωση μεταξύ των παιδιών, η αποφυγή λεκτικών συγκρούσεων, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πνεύματος συνεργασίας. Ο ειδικός
στόχος είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τη σημασία χρήσης κατάλληλων και
θετικών λέξεων στην καθημερινή επικοινωνία.
Γνωστικός σκοπός: Ο γενικός σκοπός της δραστηριότητας είναι να διεγείρει και να ανακαλέσει το ενεργητικό λεξιλόγιο του μαθητή που έχει σχέση με θετικές έννοιες και συμπεριφορές και στη συνέχεια να το κατηγορι280
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οποιήσει, να το χρησιμοποιήσει σε σύντομο γραπτό λόγο και να το παρουσιάσει προφορικά. Ο ειδικός σκοπός είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν
μια Αλφαβήτα όπου κάθε γράμμα θα αντιστοιχεί σε μια λέξη θετικής έννοιας και στη συνέχεια να συντάξουν ένα σύντομο κείμενο χρησιμοποιώντας
κάποιες από τις λέξεις της Αλφαβήτου και να το παρουσιάσουν στην τάξη.
Υλικά και μέσα: Χαρτόνι 100Χ70, Μαρκαδόροι, Ξυλομπογιές, Πίνακας,
Η/Υ, προτζέκτορας.
Μεθοδολογικό πλαίσιο: Η εκπόνηση του σχεδίου εργασίας στηρίζεται
κυρίως στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Όμως οι μαθητές θα εργασθούν
και ατομικά στο αρχικό στάδιο της δραστηριότητας. Το τμήμα θα χωρισθεί
σε ομάδες εργασίας όπου η κάθε ομάδα θα αναλάβει τη σύνταξη, την εικονογράφηση και την παρουσίαση του τελικού κειμένου που θα συντάξουν.
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Εικαστικά και Θεατρική
αγωγή.
Διαθεματικές δραστηριότητες: Ο/η εκπαιδευτικός έχει έτοιμο ένα χαρτόνι με έντονα τα γράμματα της Αλφαβήτου ως π.χ. A για………, Β για……...
κ.ο.κ. που στη συνέχεια θα συμπληρωθεί από τους μαθητές. Ενώ προβάλλεται το κάθε γράμμα μέσω του προτζέκτορα καλούνται οι μαθητές να σκεφτούν και να γράψουν στον πίνακα μια λέξη που να τους κάνει να αισθάνονται όμορφα και θετικά και να αντιστοιχεί σε κάποιο γράμμα της Αλφαβήτου, ακολουθώντας τη μέθοδο «καταιγισμός ιδεών», π.χ. Α για Αγάπη,
Π για Προστασία κ.ο.κ.. Αφού τα παιδιά γράψουν διάφορες λέξεις στον πίνακα, με την παράλληλη βοήθεια του εκπαιδευτικού, χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, χωρίζουν τα γράμματα ανά ομάδα και αναλαμβάνουν
να καταγράψουν αυτές τις λέξεις στον χαρτόνι το οποίο θα κρατήσουν και
θα αναρτήσουν στην τάξη τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις λέξεις
που αντιστοιχούν στα γράμματα της κάθε ομάδας, τους ζητείται να συνθέσουν γραπτώς ένα σύντομο κείμενο ή διάλογο, το οποίο θα παρουσιάσουν
στη συνέχεια μπροστά σε όλη την τάξη ως ένα μικρό μονόπρακτο. Επίσης,
τους ζητείται να εμπλουτίσουν το κείμενο τους με κάποια σχετική ζωγραφιά. Τέλος, με τη βοήθεια ερωτήσεων από τον/την εκπαιδευτικό, όπως «Αν
κάποιος χρησιμοποιεί σκληρές και άσχημες λέξεις όταν σου μιλάει, πως αισθάνεσαι;» κ.ο.κ. γίνεται συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά για να κατανοήσουν
τη σπουδαιότητα της φιλικής συζήτησης και της αποφυγής εχθρικών λέξεων στην επικοινωνία τους.
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του σχεδίου: Τρεις διδακτικές ώρες, εκ των
οποίων η μία μπορεί να είναι από το μάθημα των εικαστικών ή της θεατρικής αγωγής.
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Αξιολόγηση: Θα εκτιμηθεί, κατόπιν συζήτησης με τα παιδιά, ο βαθμός
ικανοποίησης τους από το νέο τρόπο μάθησης. Ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τη συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες, την ανταπόκρισή τους στην ομαδοσυνεργατικότητα καθώς και τη γραπτή και προφορική έκφρασή τους.
4.2. Σχέδιο μαθήματος διαθεματικών δραστηριοτήτων για μαθητές Γ’
γυμνασίου με θέμα «Matching Human Rights»
Κριτήριο επιλογής: Η ευελιξία στην επιλογή διδακτικού υλικού στο ξενόγλωσσο μάθημα.
Κοινωνικοπολιτισμικός στόχος: Ο γενικός στόχος είναι η ενημέρωση των
εφήβων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη συνεργασίας και
αλληλεγγύης. Ο ειδικός στόχος είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας της
προστασίας τους για έναν πιο ειρηνικό και δίκαιο κόσμο, η διάδοσή τους
και εφαρμογή τους.
Γνωστικός σκοπός: Ο γενικός σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση του παθητικού λεξιλογίου των μαθητών, η ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Ο ειδικός σκοπός είναι η κατανόηση και ο συνδυασμός πληροφοριών, ο εμπλουτισμός λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού λόγου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Υλικά και μέσα: H/Y, προτζέκτορας, ηχεία, κόλλες Α5.
Μεθοδολογικό πλαίσιο: Οι μαθητές εξαρχής θα εργαστούν σε ομάδες
συνδυάζοντας τις παρεχόμενες πληροφορίες και παράγοντας το τελικό
κείμενο.
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά(Β2), Πληροφορική, Θρησκευτικά.
Διαθεματικές δραστηριότητες: Το μάθημα ξεκινάει με ένα video2 ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφού
ο εκπαιδευτικός έχει μοιράσει σε δύο κόλλες Α5 το κείμενο του κάθε δικαιώματος, διανέμει τυχαία από μία κόλλα σε κάθε μαθητή και τους ζητάει να τις συνδυάσουν ώστε ανά δύο άτομα ομάδα να προκύψει το κείμενο
ενός ανθρώπινου δικαιώματος. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάποια δικαιώματα περισσεύουν και καλούνται, ανά ομάδα, οι μαθητές να
ψάξουν στο διαδίκτυο και να βρουν τα υπόλοιπα, με την υποστήριξη του
2. http://www.humanrights.com/#/videos
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εκπαιδευτικού. Αφού βρεθούν και καταγραφούν και τα 30 ανθρώπινα δικαιώματα, ανάλογα με το πλήθος των ομάδων, κατανέμονται ισάριθμα και
οι μαθητές καλούνται να ετοιμάσουν ένα Power Point με ανάλογες εικόνες
για το κάθε δικαίωμα. Τέλος, γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές,
με τη βοήθεια ερωτήσεων από τον καθηγητή όπως «Can you name specific countries where the Human Rights are violated?», «Which are common
with the religious?»κ.ο.κ.
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του σχεδίου: Τρεις διδακτικές ώρες, εκ των
οποίων η μία μπορεί να είναι από το μάθημα της Πληροφορικής.
Αξιολόγηση: Από το βαθμό, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
της συμμετοχής των μαθητών εξάγονται συμπεράσματα για το βαθμό επιτυχίας των δραστηριοτήτων. Αξιολογείται το επίπεδο αντίληψης, ο βαθμός κατανόησης του video και των σύντομων γραπτών κειμένων, συνδυασμού μεταξύ τους και παραγωγής τελικής παρουσίασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
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6. Abstract
The current socio-economic reality creates a cultural context in which
violence is increasing and has now been "naturalized". The principles of the
Peace Education may become a determining factor for a more qualitative
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eliminate diversity, break down stereotypes and prejudices by creating
active conscious citizens with the aim of restructuring society on the basis
of peaceful coexistence and elimination of all forms of violence, direct or
indirect/structural. The purpose of this paper is to highlight the principles
of the Peace Education and present interdisciplinary teaching activities
based on these values involving different subjects areas.
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Προβλήματα στην εκπαίδευση και προτάσεις
αλλαγών, μέσα από το θεατρικό έργο
της Έλλης Αλεξίου
Αλεξία Καπραβέλου
Εκπαιδευτικά προβλήματα και προτάσεις αλλαγών στα
θεατρικά έργα της Έλλης Αλεξίου
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να καταδειχθεί ότι η συγγραφέας και
εκπαιδευτικός Έλλη Αλεξίου, μέσα από το θεατρικό της έργο, εκθέτει προβλήματα από τον επιλεκτικό-κατανεμητικό ρόλο του εκπαιδευτικού θεσμού, καθώς και προβλήματα σχέσεων στο σχολείο, και διατυπώνει προτάσεις εκπαιδευτικών αλλαγών. Προκύπτουν δε συμπεράσματα από τη μελέτη του θεατρικού της έργου.
Συγκεκριμένα, στο θεατρικό έργο Μια Μέρα Στο Γυμνάσιο, έργο απαγορευμένο κατά τη δικτατορία (Χαραλαμπίδης, 1988: 13), τονίζει, μεταξύ άλλων, πως οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο χαρακτηρίζονται από αδικία και ανευθυνότητα, αδιαφορία ή φθόνο, αμοιβαία δυσπιστία και επιφυλακτικότητα, προσαρμογή στις κοινωνικές συμβάσεις, πουριτανισμό, ενώ
δεν λείπουν περιστατικά κλοπής (Αλεξίου, 1973/1988: 51), φαινόμενα πατριαρχικής νοοτροπίας ή παρενόχλησης (Αλεξίου, 1973/1988: 70-71, 82),
κυρίως προς μαθήτριες (Αλεξίου, 1973/1988: 48-49), καθώς και διαπλοκής, στην οποία μετέχουν ακόμα και μαθητές (Αλεξίου, 1973/1988: 63). Η
σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων δείχνει ότι σοβαροί παράγοντες έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων είναι η διαφορά στη νοοτροπία,
στον τρόπο ζωής αλλά και στην ηλικία (Αλεξίου, 1973/1988: 21-22). Οι συζητήσεις τους στο γραφείο είναι άλλοτε μόνον πρακτικού ενδιαφέροντος
και άλλοτε χαμηλού επιπέδου, με γκρίνια ή αδιαφορία για την κατ’ οίκον
εργασία και με θέματα όπως ιδέες για τη μόδα, την ομορφιά, την ατομική
περιποίηση και εμφάνιση, τη διάθεσή τους και την κατάσταση υγείας, τον
ύπνο, το φαΐ, την αγορά προϊόντων, τη διασκέδαση και τη χαρτοπαιξία (Αλεξίου, 1973/1988: 23-27, 80-84).
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ανίας από την
πολύωρη ακινησία (Αλεξίου, 1973/1988: 35) και άνισου καταμερισμού των
εργασιακών καθηκόντων, που οδηγεί τους πιο ευσυνείδητους στην εργα285
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σιακή εξουθένωση (Αλεξίου, 1973/1988: 53). Αρκετοί εκπαιδευτικοί αποδεικνύονται άνθρωποι χωρίς υψηλό μορφωτικό επίπεδο και συντηρητικοποιούνται, υπερπροστατεύοντας τα παιδιά τους και αδιαφορώντας για τα
‘ξένα’ (Αλεξίου, 1973/1988: 87-88), έτοιμοι να υπακούσουν τυφλά τους ανωτέρους τους, να κάνουν τις πιο αντιδραστικές προτάσεις χωρίς συγκροτημένη επιχειρηματολογία, να ειρωνευτούν και να ανταγωνιστούν συναδέλφους τους (φθονεροί εκπαιδευτικοί μαλώνουν συναδέλφους τους ακόμα
και μπροστά στους μαθητές) και να εκμεταλλευτούν μαθητές τους (Αλεξίου, 1973/1988: 60, 77, 79-80, 88).
Η συγγραφέας καλεί τους εκπαιδευτικούς να είναι επιστημονικά και διδακτικά επαρκείς (Αλεξίου, 1973/1988: 71-73), να ανανεώνουν τις γνώσεις
τους και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις (Αλεξίου, 1973/1988: 74). Τους προτείνει ακόμη να ανακαλύψουν τις αρετές κάθε
παιδιού, για να το αξιολογήσουν δίκαια και να αναγνωρίσουν την αξία του
(Αλεξίου, 1973/1988: 36), να του παρέχουν ασφάλεια (Αλεξίου, 1973/1988: 63,
84-85), να δείχνουν κατανόηση και διάθεση για βοήθεια, ώστε να είναι άξιοι
της εμπιστοσύνης των μαθητών, καθώς η συγγραφέας παρατηρεί ότι ο κατατρεγμένος μαθητής εμπιστεύεται να προσφεύγει σε καθηγητή που δείχνει
κατανόηση, συμμερίζεται και επιθυμεί να βοηθήσει (Αλεξίου, 1973/1988: 40).
Επίσης, πριν επιβληθεί ποινή στον μαθητή για κάποια σοβαρή αντικοινωνική συμπεριφορά, οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να συνυπολογίσουν πιθανές αντικειμενικές δυσκολίες του παιδιού (π.χ. ορφάνια, φτώχεια) (Αλεξίου,
1973/1988: 39), και βέβαια είναι άδικη η επιλεκτική τιμωρία του αδύναμου,
όταν ο πιο δυνατός ή το καθηγητικό πρότυπο εκδηλώνει την ίδια ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Η προσβλητική συμπεριφορά προς μαθητή, η αποβολή, η
χειροδικία αποτελούν αντιπαιδαγωγικά μέτρα, όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, δηλαδή μερικοί μαθητές τιμωρούνται, ενώ άλλοι αφήνονται
ασύδοτοι να αυθαιρετούν (Αλεξίου, 1973/1988: 37, 47, 58-60).
Πολύ δε περισσότερο, η συγγραφέας στηλιτεύει την αφηρημένη θεωρητική γνώση που δεν εφαρμόζεται για να υπηρετεί τον άνθρωπο, και καλεί
τους εκπαιδευτικούς να αποφεύγουν την απάθεια που οδηγεί στην υποτέλεια προς την εξουσία και στην εξασθένιση του νου, και να συγκρουστούν
με τα κακώς κείμενα του σχολείου (Αλεξίου, 1973/1988: 61-62, 77), καθώς
αρκετοί εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να αποφύγουν κόπωση, ταλαιπωρία, ευθύνες, με αποτέλεσμα να είναι αδιάφοροι προς τους μαθητές και αναίσθητοι. Αυτή η παραίτηση, η απάθεια, η ειρωνεία απέναντι σε όλα οδηγεί στην
κολακεία προς την εξουσία, στην προσαρμοστικότητα, στον κυνισμό, στις
ατομικές επιδιώξεις, αλλά έχει ως τίμημα την περιορισμένη σκέψη και την
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εξασθένιση των γνωστικών λειτουργιών (Αλεξίου, 1973/1988: 23-26, 31,
34-35, 73, 76, 85, 91).
Σκοπός της συγγραφέως είναι η πάταξη της αδικίας (Γιακουμάκη, 1979:
243), καθώς το θέμα του έργου Μια Μέρα Στο Γυμνάσιο είναι η τιμωρία ενός
μαθητή λόγω μιας αντικαθεστωτικής πολιτικής του δήλωσης, για να αποδείξει ο σύλλογος διδασκόντων πως υπηρετεί πιστά την εξουσία. Τα ελαφρυντικά του μαθητή και η ανθρωπιστική διάσταση απορρίπτονται, μπροστά στα προσωπικά συμφέροντα και στον κίνδυνο απώλειας των κεκτημένων. Αυτό σημαίνει πως ο μέτριος εκπαιδευτικός, προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντά του, πνίγει τη φωνή της δικαιοσύνης που προέρχεται
από «την ευθυκρισία και παρρησία των μαθητών» (Αλεξίου, 1988: 16-17).
Στο θεατρικό έργο Όλα ερζάτς σατιρίζει τον λογιοτατισμό και την επιτηδευμένη, έμμεση σχολική γλώσσα, που μάλιστα χρησιμοποιούν και οι εκπαιδευτικοί για να εκλογικεύσουν τα σχολικά προβλήματα, τις συνεχείς εκπαιδευτικές ‘μεταρρυθμίσεις’ που ταλαιπωρούν τους μαθητές, καθώς και το
επίπονο και άχρηστο αναλυτικό πρόγραμμα. Αντιπροτείνει δωρεάν βιωματική μάθηση για όλους και κατάργηση των εξετάσεων (Αλεξίου, 1978/1982γ:
15-17, 19-21). Στο θεατρικό έργο Μόνο από αγάπη αναφέρεται στη σταδιακή σωματική και διανοητική ωρίμανση των μαθητών (Αλεξίου, 1986β: 88),
και στο σκετς Ανταλλαγή προϊόντων δέχεται τις ατομικές διαφορές ως προς
την ακαδημαϊκή επίδοση, στηλιτεύει τις οικογενειακές δαπάνες για το σχολείο και την παραπαιδεία και θίγει το φόρτο εργασίας και την αγωνία των
παιδιών για τη βαθμολογία, καθώς και την πικρία τους για τους χαμηλούς
βαθμούς, που οδηγεί στην αναγκαιότητα να αναπτύξουν ένα ασφαλές περιβάλλον αλληλοβοήθειας (Αλεξίου, 1978/1982α: 63-65, 70).
Την αποτελεσματικότερη μάθηση με το πείραμα, καθώς και την ενότητα και χειραφέτηση εκπαιδευτικών και μαθητών προτείνει η Αλεξίου στο
θεατρικό έργο Έτσι κάηκε το δάσος (Αλεξίου, 1986α: 11, 21), ενώ στο Τρεις
μήνες παίζαμε μαζί παρουσιάζει το άνοιγμα του σχολείου ως αποχαιρετισμό
της θάλασσας, της ξεκούρασης και της ξενοιασιάς (Αλεξίου, 1978/1982δ:
74-75). Στο Όλα για το καλό σατιρίζει τις πιεστικές φιλοδοξίες των γονέων
προς τα παιδιά τους, προσθέτοντας τον οικογενειακό παράγοντα στα σχολικά προβλήματα (Αλεξίου, 1978/1982β: 53-54, 56).
Αντιμετωπίζοντας
οικουμενικά
προβλήματα σήμερα

τα

εκπαιδευτικά

Η επικαιρότητα των αρχών της Έλλης Αλεξίου είναι πασιφανής. Από την
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τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται, καταρχήν, ότι τα προβλήματα
κάλυψης των κενών από εκπαιδευτικούς λειτουργούς στις σχολικές μονάδες θα μπορούσαν να αμβλυνθούν με τους εκπαιδευτικούς να υπηρετούν
κοντά στον τόπο κατοικίας τους, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με δραστηριότητες μάθησης, ενώ χρειάζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας και
υλικοτεχνική υποδομή (Ghuman & Lloyd, 2010), καθώς και δίκαιη μεταχείριση των μαθητών, για να μην επηρεαστεί αρνητικά η σχολική τους σταδιοδρομία (Dalbert et al., 2007). Συγκεκριμένα, μια υποστηρικτική τάξη
και ένα σχολικό κλίμα μέριμνας συντελεί τα μέγιστα σε μια αποτελεσματική κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση και σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Μαθητοκεντρικές πρωτοβουλίες, ο προσανατολισμός του σχολείου στην προαγωγή του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της αμοιβαιότητας, η καλλιέργεια του διαλόγου, η κριτική σκέψη, η εσωτερική αξιολόγηση
του σχολείου, η επίλυση προβλημάτων, η διατύπωση προτάσεων, η λήψη
αποφάσεων, η μείωση της αρνητικής ή ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς και η
θετική συμπεριφορά από όλους τους εμπλεκόμενους συμβάλλουν όχι μόνον στην αποτροπή της επιθετικότητας και της σχολικής διαρροής αλλά
και στην ενεργό εμπλοκή στη σχολική κοινότητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Elias, 1998).
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα
παιδιά που δυσκολεύονται να συμμετέχουν στα μαθήματα και που χρειάζονται εκπαιδευτικούς να τα εμπνέουν και να τα παρέχουν κίνητρα, θα
ήταν εποικοδομητική η επιβράβευση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν
σε δυσμενές κλίμα τάξης, όπου θα είναι ελεύθεροι να δοκιμάζουν ποικίλες και ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας και να διακινδυνεύουν, ενώ σε τέτοια ανοίκεια ή ανιαρά περιβάλλοντα θα ήταν προβληματική μια ανεπαρκής διδασκαλία που εμποδίζει την ανάληψη δράσεων και τη δημιουργικότητα, λόγω έλλειψης ευκαιριών κατάρτισης ή λόγω της διοίκησης του σχολείου (Forshaw, 2009).
Ωστόσο, τα ενδιαφέροντα σχολεία δεν μπορεί παρά να είναι και δημοκρατικά σχολεία, καθώς η δημοκρατική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα
σε όλους να σκέπτονται και να δρουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις
δυνατότητές τους αλλά και να συνεισφέρουν στους άλλους και στον κόσμο. Πρόκειται για ένα επαναστατικό κάλεσμα για την εξάλειψη της καταπίεσης όσων ιστορικά έχουν περιθωριοποιηθεί και στερηθεί εκπαίδευσης,
για τον πολυπολιτισμό και τη χειραφέτηση των σωμάτων, του νου, των κοινοτήτων και της πνευματικής ζωής των καταπιεσμένων πληθυσμών. Η διδασκαλία για την κοινωνική δικαιοσύνη στοχεύει στην κοινωνική συνείδηση
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ως την ελευθερία. Πρακτικά στο σχολείο εμπεριέχει παρατήρηση, ενεργητική ακρόαση, διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων εν ευθέτω χρόνω, αλληλεπίδραση-διαπραγμάτευση-επικοινωνία με διαφοροποιημένα υποκείμενα σε μια πλουραλιστική και δημοκρατική κοινωνία, προσανατολισμό στη
δράση, αλλά και αποκάλυψη των ανισοτήτων ως προς την άσκηση εξουσίας, τα προνόμια, την κατανομή σπανίων πόρων όπως και δικαιωμάτων
και ευθυνών, καθώς και την απόρριψη του εθνικισμού, ρατσισμού και σεξισμού (Wallace, 2000), πράγμα που στις κοινωνίες ανισότητας δεν μπορεί
ασφαλώς να εξαλειφθεί παρά μόνον να περιοριστεί.
Παράλληλα, ανακύπτει μείζον το πρόβλημα της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών –που εκδηλώνεται με τον συναδελφικό ανταγωνισμό για την κυριαρχία, την αντίσταση στην καινοτομία, την εμμονή στα
μέσα των δραστηριοτήτων και όχι στα αποτελέσματά τους, την παθητικότητα και την παραίτηση, και είναι επιζήμια για την πρόοδο του παιδιού– και η
συνακόλουθη αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήματος της επαγγελματικής εξουθένωσης, με την παροχή κινήτρων στον εκπαιδευτικό να αναδείξει
τις γνώσεις και δεξιότητές του δημιουργικά (Cunningham, 1983), αποφεύγοντας να αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στην εργασία, να τρέφει υπερβολικές προσδοκίες επαγγελματικής τελειότητας για τον εαυτό του ή να επικεντρώνεται στις αρνητικές συμπεριφορές των άλλων, αλλά στα προσωπικά
του θετικά χαρακτηριστικά χωρίς ναρκισσισμό και ανταγωνισμό. Είναι επιβλαβής για τους μαθητές τόσο ο κυνισμός όσο και η αδιαφορία του εκπαιδευτικού, που εξηγούνται από την ανασφάλειά του για την απώλεια προσωπικού επαγγελματικού ελέγχου και αυτονομίας, σε συνδυασμό με τις
υψηλές του απαιτήσεις, τη χρονική πίεση, το αρνητικό κλίμα μεταξύ συναδέλφων ή με τη διοίκηση (Brenninkmeijer et al., 2001. Skaalvik & Skaalvik,
2009), τα προβλήματα των μαθητών (διαταραχές της συμπεριφοράς και δυσχέρειες μάθησης) (Skaalvik & Skaalvik, 2009) και τις αρνητικές σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών. Αντιθέτως, είναι αναγκαία η επίλυση των σχολικών
προβλημάτων συνεργατικά, η προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας,
ενδυνάμωσης και ευεξίας των εκπαιδευτικών (Pyhältö et al., 2011), μεταξύ
άλλων μέσα από την τέχνη (Stern & Cox, 1993), η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων και το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία (Teven, 2007), η αίσθηση της προσωπικής επίτευξης ενάντια στην αποπροσωποποίηση, η μαθητική συμμετοχή που να έχει νόημα για το παιδί για την πρόληψη της μαθητικής αρνητικής συμπεριφοράς, η θωράκιση του σχολείου γύρω από τις αρχές των δικαιωμάτων, του σεβασμού και της υπευθυνότητας (Covell et al.,
2009). Μια σύγχρονη θεώρηση των δικαιωμάτων θα μπορούσε να απορρέ289
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ει, μεταξύ άλλων, από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, τον αμερικανικό Νόμο για τα Δικαιώματα όλων των Ομάδων, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 και τη Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Αντιμετωπίζοντας εκπαιδευτικά προβλήματα στην ελληνική
πραγματικότητα σήμερα
Είναι γνωστό ότι κυριαρχεί το ελληνοχριστανικό σχολείο την εποχή που η
συγγραφέας υπηρέτησε στην εκπαίδευση, και αυτός ο αυταρχισμός και συντηρητισμός είναι και σήμερα υφέρπων, αν όχι έκδηλος. Ωστόσο, το μεγαλύτερο σχολικό πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα φαίνεται να είναι, εκτός από την προσπάθεια κατάργησης της δωρεάν παιδείας
για όλους, η συνεχώς αυξανόμενη επιθετικότητα, σωματική και ψυχολογική, και γενικά οι δυσαρμονικές σχέσεις στο σχολείο, που θίγονται και στο
έργο της Έλλης Αλεξίου. Τη διαμόρφωση καλών διαπροσωπικών σχέσεων,
την προσωπική αναγνώριση, καθώς και την ενθάρρυνση για αυτομάθηση
και προσωπική πρόοδο φαίνεται να έχουν μεγάλη ανάγκη οι μαθητές, ιδίως
όσοι προέρχονται από μη ευνοημένα οικονομικοκοινωνικά περιβάλλοντα,
σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή
αξιολόγηση, γραφειοκρατία, συγκεντρωτισμό, πολλαπλές και αιφνίδιες ‘μεταρρυθμίσεις’, δογματισμό κλπ. (Papastylianou et al., 2009).
Σε έγγραφο του Συνηγόρου του Παιδιού, τμήμα του Συνηγόρου του Πολίτη, προτείνονται μακροπρόθεσμες υποδομές και μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής επιθετικότητας, τα οποία θα μπορούσαν να μετριάσουν, αν όχι να προλάβουν και τον ανερχόμενο κοινωνικό εκφασισμό σήμερα και στο μέλλον:
• «Διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος επικοινωνίας, διαλόγου και
εμπιστοσύνης, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές».
• «Παρακολούθηση και προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας από οποιαδήποτε απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος τους. Κάθε εκπαιδευτικός ή μαθητής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις
του ή τα παράπονά του και εφόσον χρειάζεται, να λαμβάνει εγγυήσεις για την αποτροπή της επανάληψης βλαπτικών συμπεριφορών».
• «Επαρκής ενημέρωση των μαθητών και επικοινωνία στις τάξεις, σχετικά με την άσκηση, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την άσκηση
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βίας, πώς εκδηλώνεται αλλά και για τους τρόπους που μπορεί να
αποτραπεί με την συνδρομή όλων».
«Καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης με την συνδρομή του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό βίας και ανάθεση ρόλων συμβούλων σε εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα στους μαθητές να εξηγούν τις συμπεριφορές τους, να
εκφράζουν τις απόψεις τους, να επικοινωνούν ύστερα από την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και να γίνεται προσπάθεια συμφιλίωσης
μεταξύ των εμπλεκόμενων».
«Επιβολή κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των μερών
και με την συνδρομή του Σχολικού Συμβούλου αλλά και του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία».
«Ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, ενδεχόμενα μέσα από τη δημιουργία ομάδων φιλίας ή
διαμεσολάβησης».
«Ανάπτυξη προαιρετικών ομαδικών δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές και βοηθούν στην καλλιέργεια στενότερων δεσμών και σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τους (π.χ. ομάδες εφημερίδας, περιοδικού, αθλητισμού, ιστολoγίου κ.τ.λ.)».
«Τακτική επικοινωνία με τους γονείς και ευαισθητοποίησή τους, έτσι
ώστε να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και στους προβληματισμούς τους» (Τμ. Μαθητικών Θεμάτων της Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του
Υ.Δ.Β.Μ.Θ., Α.Π. 18890/Γ2/14-2-2011).
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Διοικητικά έγγραφα
Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
(Α.Π. 18890/Γ2/14-2-2011). Αποτύπωση καλών πρακτικών σχολικών μονάδων Δ.Ε. για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας
μεταξύ μαθητών.
Abstract
This presentation aims to discuss that, through drama, Elli Alexiou, a Greek
author and teacher, exposes problems of the selective-distributional role
of school institution, as well as communication problems in school, and
to examine some considerable proposals for education changes that she
makes. In her drama, Μια Μέρα Στο Γυμνάσιο, she stresses that interpersonal
relations in school are characterized by carelessness or jealousy, mutual
suspicion and reservation, adjustment to social conformity, and puritanism,
while phenomena such as patriarchic attitude or molestation especially
to girls, and dodge dealing for serving personal interests, even among
pupils, are not ought of sight in the school environment. Personnel synthesis
shows that serious factors, leading to absence of communication among
colleagues, are the difference in thought, life style, and age. Teachers confront
phenomena, such as boredom derived form the long-lasting stagnancy, and
unequal distribution of tasks that lead to professional burnout of the most
conscientious educators. Many teachers are conservatized, overprotecting
their children and being indifferent to other ones, and generally are proved
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to be humans with paedia/culture not of high quality, ready to blindly obey
their superiors, to speak ironically about their colleagues, and to exploit their
students. The author asks teachers to discover every child’s advantages,
in order to assess him/her justly, and to show some understanding and
availability for aid, so that they worth their pupils’ trust. In parallel, before a
punishment to a pupil for a serious anti-social behavior, it is vital for teachers
to co-consider some probable objective difficulties that the child faces, and
surely it is unfair for the school to punish the most forceless one, as far as
the dominant one or the directive model displays the same unwelcome
behavior. Moreover, the author castigates on the abstract theoretical
knowledge that does not serve to the humanity, and she asks teachers to
avoid apathy, that leads to subordination to authority and to debilitation
of mind, and to conflict with school malignity. In her drama called Όλα
ερζάτς she satirizes the mannerist, indirect school language, which also
teachers use to rationalize school problems, the constant education ‘reforms’
that persecute students, as well as the painful and useless curriculum. She
proposes learning for free and for all, through experience, and abolition of
examinations. In the sketch called Ανταλλαγή προϊόντων she reprimands
school system for family expenses for school and for private adjunct
courses, and she admonishes it for the load of tasks, agony for the exams,
and bitterness due to low marks that children undergo. However, this is
likely to help them being driven to the necessity of developing a secure
environment of solidarity and mutual assistance. Alexiou suggests unity and
emancipation of teachers and students in Έτσι κάηκε το δάσος. In another
play, called Τρεις μήνες παίζαμε μαζί she criticizes every new school year
as a farewell to life of riley, whereas in Όλα για το καλό she satirizes the
oppressive parents’ ambitions for their children, adding the family factor
to problems of schooling.
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Το Διδακτικό Πεδίο και οι διαστάσεις
της διδακτικής έρευνας ως αφετηρία
προσδιορισμού του αντικειμένου μελέτης
της Διδακτικής της Γλώσσας
Ανδρέας Δ. Καρατζάς
Εισαγωγή
Η έννοια του Διδακτικού Συστήματος εμφανίστηκε στον χώρο της Διδακτικής των μαθηματικών το 1985 από τον Chevallard με το ευρύτατα γνωστό
έργο του La Transposition didactique (1991). Σύμφωνα με τη θεώρηση του
Chevallard, η Διδακτική ενδιαφέρεται για αυτά που συμβαίνουν, που διαλαμβάνονται ανάμεσα στον εκπαιδευτικό, τους μαθητές και μια διδασκόμενη γνώση, μια γνώση ωστόσο που έχει μετατραπεί σε σχολική γνώση.
Έτσι, το διδακτικό σύστημα οργανώνεται από τρεις θέσεις, τις οποίες καταλαμβάνουν αντίστοιχα: η γνώση (Γ), ο δάσκαλος (Δ) και ο μαθητής (Μ).
Αυτοί οι τρεις παράγοντες – πόλοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε κάθε κατάσταση διδασκαλίας/μάθησης. Οι μεταξύ τους σχέσεις γίνονται κατανοητές μόνο μέσα από μια συστημική προσέγγιση, που εξηγεί και την ονομασία «διδακτικό σύστημα». Η τριγωνική αυτή σχέση των κύριων παραγόντων – πόλων κάθε διδασκαλίας/μάθησης αναπαραστάθηκε με το διάσημο «διδακτικό τρίγωνο» και έγινε έκτοτε το έμβλημα της διδακτικής σκέψης (Langlade, 1997).
Η θεώρηση αυτή της Διδακτικής ήρθε ως απάντηση στο διπολικό μοντέλο της Παιδαγωγικής που πριμοδοτούσε, σύμφωνα με τον Chevallard,
τη δυαδική σχέση δασκάλου – μαθητή. Η γνώση δεν μπορεί παρά να αποτελεί τον τρίτο πόλο της διδακτικής πράξης, ο οποίος είχε «τόσο περιέργως
ξεχαστεί», και κατά συνέπεια πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή ως βασικό στοιχείο κατά τη διδακτική συνάντηση δασκάλου – μαθητή. Με τον
τρόπο αυτό, το δυαδικό διδακτικό μοντέλο της Παιδαγωγικής μετατρέπεται στο χώρο της Διδακτικής των μαθηματικών σε τριαδικό μοντέλο και η
λειτουργία του γίνεται πλέον αντιληπτή ως συστηματικές σχέσεις μεταξύ
των παραγόντων του.
Καθοριστικός παράγοντας λειτουργίας του διδακτικού τριγώνου είναι η
ίδια η δομή του, το διδακτικό σύστημα, που διαμορφώνουν οι τρεις πόλοι
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και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Με βάση τις σχέσεις αυτές,
οι διδακτικολόγοι προσδιόρισαν τρεις άξονες αλληλεπιδράσεων (επιστημολογικός, ψυχολογικός, παιδαγωγικός άξονας), τους οποίους χρησιμοποίησαν ως ιδιαίτερες οπτικές γωνίες αναφοράς στη γνώση και εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Η θεώρηση στο Διδακτικό Τρίγωνο προσανατολίζεται
κυρίως στις συστημικές αλληλεπιδράσεις των τριών διαστάσεων που δημιουργούνται σε κάθε κατάσταση διδασκαλίας / μάθησης, καθώς και στη
σχέση των διαστάσεων αυτών με τη γνώση. Αποτέλεσμα της επικέντρωσης στη σχέση των διαστάσεων του διδακτικού συστήματος με τη γνώση
είναι η μη θεώρηση των παιδαγωγικών μεθόδων ως πρωταρχικών αλληλεπιδράσεων στο διδακτικό τρίγωνο (Reuter, 2007).
Λίγα χρόνια αργότερα, ο διδακτικολόγος Halté αντιλαμβάνεται τη
Διδακτική της Γλώσσας ως την «θεωρητικο-πρακτική επιστήμη, που συνδυάζει
επιστημολογικές, ψυχολογικές και πραξεολογικές πλευρές» (Halté, 1992 : 17).
Έτσι, στο διδακτικό του μοντέλο, όπου παρουσιάζει τις σχέσεις δασκάλου,
μαθητή και γνώσης, τοποθετεί το Δάσκαλο στην κορυφή και τη Διδακτική
στο κέντρο του διδακτικού τριγώνου αλλά σε ίσες αποστάσεις από κάθε πόλο. Επιδίωξη, πλέον, της Διδακτικής είναι να κρατά ίσες αποστάσεις
από κάθε πόλο του διδακτικού τριγώνου, ώστε να διατηρεί τον θεωρητικό – πρακτικό της χαρακτήρα. Αυτή η συνεχής αναζήτηση της συμμετρίας,
θεωρήθηκε ως ένας από τους βασικούς περιορισμούς του μοντέλου του
Halté (Weisser, 2008).
Παράλληλα, κατά την προσπάθεια κατανόησης των παιδαγωγικών
σχέσεων μέσα στο τρίγωνο, ο Houssaye (1988) τοποθέτησε το τρίγωνο της
διδασκαλίας / μάθησης μέσα στην παιδαγωγική κατάσταση και προσπάθησε
να καθορίσει τη θέση που καταλαμβάνει κάθε ένας από τους τρεις
παράγοντες. Έτσι, κάθε παιδαγωγική κατάσταση, σύμφωνα με τον Houssaye,
χαρακτηρίζεται από την προνομιακή σχέση δυο εκ των τριών παραγόντων
του τριγώνου με αποκλεισμό του τρίτου. Ο τρίτος παράγοντας αποκλείεται
από τους πρωταγωνιστές της δράσης, ή αυτοαποκλείεται, είτε επιλέγοντας
να συστείλει τη δράση του και να πάρει τη θέση του ανενεργού, του νεκρού,
παράγοντα είτε επιλέγοντας να παίξει το ρόλο του τρελού, προσπαθώντας
να διαταράξει την απαραίτητη ηρεμία της σχέσης των ενεργών παραγόντων
(Houssaye, 1988). Οι προνομιακές σχέσεις των τριών παραγόντων κατά τον
Houssaye προσδιορίζουν τρεις δυνατές παιδαγωγικές διαδικασίες: διδασκαλία,
διαμόρφωση, μάθηση.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι απόψεις των παιδαγωγών και των διδακτικολόγων για τη σχέση ανάμεσα στο διδακτικό και το παιδαγωγικό τρίγωνο
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διαφοροποιήθηκαν και επηρέασαν, τόσο τον προσδιορισμό της έννοιας της
διδακτικής προσέγγισης και του αντικειμένου της διδακτικής της γλώσσας
όσο και τις σχέσεις ανάμεσα στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική επιστήμη. Το
διδακτικό τρίγωνο και το παιδαγωγικό τρίγωνο θεωρήθηκαν από πολλούς ως
απολύτως ταυτόσημα μοντέλα της διδασκαλίας/μάθησης (Bertrand & Houssaye, 1995). Αντίθετα, οι διδακτικολόγοι, όπως ο Halté (1992), δεν αποδέχθηκαν την ταύτιση αυτών των δυο μοντέλων, παρόλο που οι βασικοί παράγοντες (οι τρεις πόλοι) είναι ίδιοι, με το επιχείρημα ότι οι αναλύσεις και τα πεδία
έρευνας διαφέρουν ανάλογα με το αν τίθενται από την πλευρά της διδακτικής ή της παιδαγωγικής. Ωστόσο, η κατανόηση των προνομιακών σχέσεων
των παραγόντων της παιδαγωγικής κατάστασης, που επέφερε το παιδαγωγικό τρίγωνο, είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή της Διδακτικής προς διερεύνηση της ασύμμετρης λειτουργίας του Διδακτικού Τριγώνου.
Έτσι, τη δεκαετία του 2000, η ασύμμετρη λειτουργία της διδασκαλίας /
μάθησης παρουσιάστηκε με την έννοια της διδακτικής μεσολάβησης και
έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότητα του διδακτικού τριγώνου να περιγράφει τη μαθησιακή/διδακτική διαδικασία και κατά συνέπεια το αντικείμενο της Διδακτικής. Την έννοια της διδακτικής μεσολάβησης χρησιμοποίησε ο Lenoir (1996) στο διδακτικό μοντέλο του, όπου ερμηνεύει τη διαδικασία μάθησης ως την περίδεση δυο μεσολαβήσεων. Η πρώτη, η γνωστική
μεσολάβηση, εντοπίζεται σε ένα βασικό επίπεδο ανάμεσα στο μαθητή και
το γνωστικό αντικείμενο, που καλείται αυτός να κατασκευάσει. Την ενεργοποίηση και την έντασή της εγγυάται μια δεύτερη μεσολάβηση, η διδακτική μεσολάβηση, με την οποία ο εκπαιδευτικός επενεργεί πάνω στη σχέση Μαθητής - Γνώση.
Η κριτική που ασκήθηκε στο μοντέλο του Διδακτικού Τριγώνου
επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής:
α) Το διδακτικό τρίγωνο δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της αίθουσας διδασκαλίας ούτε στο χρόνο του μαθήματος (Reuter, 2007).
β) Η κριτική για το διδακτικό τρίγωνο ελέγχει το κατά πόσο ο παράγοντας
Γνώση πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του τριγώνου. Πρέπει να θεωρείται
δρων παράγοντας με τον ίδο τρόπο που θεωρούνται οι άλλοι δυο (Μαθητής, Δάσκαλος); Μερικοί ερευνητές προτιμούν στη θέση της Γνώσης το «Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (Corny & Vergnioux, 1992), ενώ άλλοι προτιμούν να εγγράψουν το τρίγωνο σε ένα πιο ευρύ σχήμα που θα επέτρεπε να το εντάξει
σε ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό συγκείμενο (Audigier, 1996) .
γ) Το διδακτικό τρίγωνο αντιλαμβάνεται την έννοια της Γνώσης με γενικό
τρόπο. Δεν κάνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων της γνώ297
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σης, π.χ. επιστημονική γνώση / σχολική γνώση και κατά συνέπεια δεν ανταποκρίνεται σε έναν από τους σκοπούς του διδακτικού συτήματος, να παράγει, δηλαδή, τις σχολικές γνώσεις, όπως και να προσδιορίζει το επιστημονικό τους καθεστώς, διαφοροποιώντας τα περιεχόμενα διδασκαλίας από τις
επιστημονικές γνώσεις αναφοράς (επιστημονικές, εμπειρικές, κοινωνικές).
δ) Οι σχέσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία / μάθηση δεν είναι
συμμετρικές αλλά ασύμμετρες (Houssaye, 1988; Lenoir, 1996). Το διδακτικό τρίγωνο αδυνατεί να εκφράσει τις ασύμμετρες σχέσεις της διδασκαλίας /
μάθησης, γιατί αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία / μάθηση μονοεπίπεδα, είτε ως διδακτική μεσολάβηση είτε ως γνωστική μεσολάβηση (Lenoir, 1996).
ε) Στην κριτική αυτή θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η αναπαράσταση
κάθε πόλου της διδακτικής πράξης με μια στιγμή (κορυφή του διδακτικού
τριγώνου) επιφέρει μια μονοδιάστατη αντίληψη για τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσά τους. Κάθε παράγοντας έχει μια θέση στο διδακτικό σύστημα και μια
περιοχή επιρροής, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή με το διδακτικό τρίγωνο.
Το Διδακτικό Πεδίο
Η εξέλιξη της κατανόησης της λειτουργίας του διδακτικού τριγώνου, σύμφωνα με τις προνομιακές σχέσεις του Houssaye και την ασύμμετρη λειτουργία
του Lenoir, οδηγεί σε αλλαγή του ερμηνευτικού παραδείγματος και τη μετάβαση από το μοντέλο του διδακτικού τριγώνου στο μοντέλο του διδακτικού πεδίου. Η αδυναμία του διδακτικού τριγώνου να παρουσιάσει
περιοχές όπου η διδακτική πράξη εκτυλίσσεται ασύμμετρα και προνομιακά
οδηγεί στην υιοθέτηση της έννοιας του πεδίου. Έτσι, οι περιοχές εκτός
του διδακτικού τριγώνου, όπου εντοπίζονται αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο
μόνο πόλων μαζί με το διδακτικό τρίγωνο αποτελούν το διδακτικό πεδίο,
όπου εκτυλίσσεται η διδακτική πράξη. Για τη σχηματοποίηση, λοιπόν, του
διδακτικού πεδίου προτείνουμε την ένταξη του διδακτικού τριγώνου στην
τομή των τριών κύκλων που δημιουργούνται με κέντρο τον κάθε πόλο του
διδακτικού τριγώνου (σχήμα 1).
Σύμφωνα με το μοντέλο του Διδακτικού Πεδίου, κάθε πόλος της
διδακτικής πράξης δεν παρουσιάζεται ως μια στιγμή – σημείο στο επίπεδο,
αλλά ως το κέντρο ενός κύκλου επιρροής μέσα στον οποίο μπορεί να επιδράσει
με τους άλλους πόλους, όταν αυτοί βρεθούν στην περιοχή των δυνατών
αλληλεπιδράσεών του. Η τομή των τριών αυτών κύκλων, που καθορίζονται
τόσο από το ίδιο το διδακτικό τρίγωνο όσο και από τις κυκλικές περιοχές
επιρροής, γίνεται με τον τρόπο αυτό κατανοητή ως το πεδίο της διδακτικής
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πράξης σε όλες της τις μορφές, ως το διδακτικό πεδίο. Με βάση το μοντέλο του Διδακτικού Πεδίου, προσδιορίζονται τέσσερις περιοχές αλληλεπιδράσεων: το διδακτικό, το επιστημολογικό. το ψυχολογικό, και το παιδαγωγικό πεδίο (σχήμα 1).
Έξω από το πεδίο αυτό προσδιορίζονται περιοχές, όπου ακόμα και να
ήθελε ένας πόλος να επιδράσει στη σχέση των άλλων δυο πόλων, αυτό δεν
είναι δυνατό. Για παράδειγμα, στον άξονα Γνώση – Μαθητής η τομή των
δύο κύκλων επιρροής προσδιορίζει δυο περιοχές στις οποίες ο μαθητής
έρχεται σε επαφή με τη γνώση: το ψυχολογικό πεδίο και το διδακτικό
πεδίο. Στην περιοχή του ψυχολογικού πεδίου, η οποία βρίσκεται εκτός του
Διδακτικού Πεδίου, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τη γνώση αυθόρμητα και
οι αλληλεπιδράσεις εντοπίζονται ανάμεσα στον πόλο Γνώση και στον πόλο
Μαθητής, με τον πόλο Δάσκαλος να μην μπορεί να ασκήσει κανενός είδους
επιρροή. Στην άλλη περιοχή, το Διδακτικό Πεδίο, η επαφή του μαθητή

με τη γνώση είναι αποτέλεσμα συνειδητών διδακτικών ενεργειών,
διδακτικών πράξεων και οι αλληλεπιδράσεις εντοπίζονται ανάμεσα
στους τρεις πόλους.

Επιστημολογικό
πεδίο

Ψυχολογικό
πεδίο

Γνώση

Διδακτικό
Πεδίο
Δάσκαλος

Μαθητής

Παιδαγωγικό πεδίο
Σχήμα 1: Διδακτικό Πεδίο: Κύκλοι επιρροής και πεδία αλληλεπιδράσεων
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Η ένταξη του Διδακτικού Τριγώνου στην τομή των τριών κύκλων επιρροής των παραγόντων της διδασκαλίας / μάθησης - στο διδακτικό πεδίο
- δημιουργεί τρεις διακριτές περιοχές, όπου οι αλληλεπιδράσεις αποκτούν
μια προνομιακή σχέση αποκλείοντας την άμεση επίδραση του τρίτου παράγοντα. Τις περιοχές αυτές ονομάζουμε διδακτικές χορδές (σχήμα 2) για
να τις διακρίνουμε από τα παραπάνω τέσσερα πεδία:
Διδακτική χορδή 1: Για παράδειγμα, στην περιοχή αυτή εντοπίζονται οι
διδακτικές ενέργειες του δασκάλου σχετικά με την αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης στη συγκεκριμένη τάξη και διδακτική ώρα, τις οποίες δεν καθορίζει άμεσα ο μαθητής αποκλειόμενος ή αυτό-αποκλειόμενος.
Διδακτική χορδή 2: Για παράδειγμα, στην περιοχή αυτή εντοπίζονται οι
μαθησιακές ενέργειες του μαθητή σχετικά με την κατάκτηση της σχολικής
γνώσης, κατά τη διάρκεια των οποίων ο δάσκαλος αποσύρεται, μένει στο
παρασκήνιο είτε αυτό-αποκλειόμενος είτε αποκλειόμενος από το μαθητή.
Διδακτική χορδή 3: Για παράδειγμα, στην περιοχή αυτή, όπου η Γνώση
δεν επιδρά άμεσα, εντοπίζεται η διδακτική τεχνολογία (επιλογή μέσων, μεθόδων, κ.ά.).

Γνώση

Διδακτικό τρίγωνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

Δάσκαλος

Μαθητής

1η

2η

3η

Διδακτικές χορδές
Σχήμα 2: Οι τρεις διδακτικές χορδές του διδακτικού πεδίου
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Ενώ για τους δυο πρώτους άξονες του διδακτικού τριγώνου, τον επιστημολογικό και ψυχολογικό, δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ διδακτικολόγων,
για τον 3ο άξονα (παιδαγωγικό ή διδακτικό), δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, τόσο ως προς τα αντικείμενα διερεύνησης όσο και ως προς το ποια
εκ των δυο επιστημών – Παιδαγωγική ή Διδακτική – κυριαρχεί στη βάση
του τριγώνου και πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και περιγραφή των διδακτικών παρεμβάσεων. H Altet (1994), για παράδειγμα, ενώ
αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία της Διδακτικής στους δυο άξονες, τον επιστημολογικό και τον ψυχολογικό, θεωρεί ότι ο τρίτος άξονας ανήκει στην περιοχή της Παιδαγωγικής. Τη διαφωνία αυτή φανερώνουν οι διαφορετικές
ονομασίες αυτού του πεδίου έρευνας, όπως: Πεδίο της Παιδαγωγικής και των
Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγική τεχνολογία (Develay, 1992), Πόλος της διαμορφωτικής κατάστασης διαμόρφωσης (Meirieu, 2005), Πόλος Διαμόρφωσης (Bronckart, 2005), Πραξεολογική δεσπόζουσα (Halté, 1992), Περιοχή διδακτικής παρέμβασης (Halté, 1992; Langlade, 1997).
Σύμφωνα, όμως, με το μοντέλο του Διδακτικού πεδίου, μπορεί να λυθεί
η ασυμφωνία σχετικά με τον τρίτο άξονα. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1,
η περιοχή αλληλεπιδράσεων Δασκάλου – Μαθητή επηρεάζεται από δυο
πεδία: το διδακτικό πεδίο, όπου επενεργούν και οι τρεις παράγοντες της
διδασκαλίας / μάθησης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και το παιδαγωγικό πεδίο,
που περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις δύο μόνο πόλων: Μαθητή – Δασκάλου, περιοχή στην οποία διαμορφώνονται οι παιδαγωγικές σχέσεις χωρίς
την επίδραση της γνώσης. Παράλληλα, στην τρίτη διδακτική χορδή (σχήμα 2), στην περιοχή του διδακτικού πεδίου που βρίσκεται έξω από το διδακτικό τρίγωνο και την άμεση επίδραση της Γνώσης, κυριαρχεί η προνομιακή σχέση Δασκάλου – Μαθητή κατά τη διδακτική πράξη για την κατάκτηση
της συγκεκριμένης γνώσης. Επομένως, στον άξονα Δάσκαλος – Μαθητής,
επιδρούν τρεις επιστήμες με διαφορετικό τρόπο: α) η Παιδαγωγική: ερευνά
τις παιδαγωγικές σχέσεις που επηρεάζουν τη διδακτική πράξη στο σύνολό
της, αναζητώντας το παιδαγωγικό «διότι», τις παιδαγωγικές αιτίες της διδακτικής πράξης σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ("Όργανον": Αναλυτικά Ύστερα
Α΄, κεφ. ΧΙΙΙ,17 ), β) η Πραξεολογία: ερευνά την ίδια τη διδακτική πράξη και
ειδικότερα στην τρίτη διδακτική χορδή τα διδακτικά μέσα ως το αποτέλεσμα κάποιων αιτιών, το αιτιατό ή το «ότι» κατά τον Αριστοτέλη (κεφ. ΧΙΙΙ,17)
και γ) η Διδακτική: ερευνά, τόσο το «ότι», το αιτιατό, το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, την ίδια τη διδακτική πράξη, όπως εκτυλίσσεται στο Διδακτικό Πεδίο και ειδικότερα στην τρίτη διδακτική χορδή τα διδακτικά μέσα υπό το φως της προνομιακής σχέσης Δασκάλου – Μαθητή παρουσία
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της Γνώσης, όσο και το «διότι», τις αιτίες της διδακτικής πράξης και ειδικότερα τις παιδαγωγικές αιτίες των διδακτικών μέσων για την κατάκτηση συγκεκριμένης γνώσης.
Ενώ, λοιπόν, το Διδακτικό Τρίγωνο οδηγεί στην ταύτιση της παιδαγωγικής διάστασης με την πραξεολογική (διδακτική πράξη), το Διδακτικό Πεδίο διακρίνει την παιδαγωγική από την πραξεολογική διάσταση προσδιορίζοντας τις διαστάσεις της διδακτικής έρευνας σε τέσσερις: την επιστημολογική, την ψυχολογική, την παιδαγωγική και την πραξεολογική (σχήμα 3).

Επιστημολογική
διάσταση
επιστημολογικό
πεδίο
1η διδακτική
χορδή

Ψυχολογική
διάσταση
ψυχολογικό
πεδίο
2η διδακτική
χορδή

Γνώση

Δάσκαλος

Μαθητής

Πραξεολογική
διάσταση
Διδακτικό πεδίο
Διδακτικό τρίγωνο
Διδακτικές χορδές

Παιδαγωγική
διάσταση
παιδαγωγικό
πεδίο
3η διδακτική
χορδή
Σχήμα 3: Οι τέσσερις διαστάσεις της διδακτικής έρευνας

Επιπλέον, μπορούμε να επισημάνουμε και τις παρακάτω ομοιότητες και
διαφορές ανάμεσα στο Διδακτικό Τρίγωνο και το Διδακτικό Πεδίο.
Το Διδακτικό Τρίγωνο (η καθαυτό διδασκαλία) εμπεριέχεται στο Διδακτικό Πεδίο.
Το Διδακτικό Πεδίο, σε αντίθεση με το διδακτικό Τρίγωνο, προσδιορίζοντας την καθαυτό διδακτική πράξη, τη διδασκαλία, διακρίνει τις διδακτικές αποφάσεις και πράξεις του δασκάλου, όπως αυτές καθορίζονται από τις
εκάστοτε προνομιακές σχέσεις. Για παράδειγμα: α) αποφάσεις και πράξεις
για την αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης (1η διδακτική χορδή), β) απο302
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φάσεις και πράξεις για τη διδακτική μεσολάβηση στην επαφή του μαθητή
με τη γνώση (2η διδακτική χορδή), γ) αποφάσεις και πράξεις για τα διδακτικά μέσα και το πλαίσιο των παιδαγωγικών σχέσεων της διδακτικής πράξης (3η διδακτική χορδή).
Το Διδακτικό Πεδίο επηρεάζεται άμεσα από το επιστημολογικό, το ψυχολογικό και το παιδαγωγικό πεδίο, ενώ το Διδακτικό Τρίγωνο έμμεσα μέσω
των αποφάσεων και πράξεων του δασκάλου στις τρεις διδακτικές χορδές.
Το Διδακτικό Τρίγωνο, ως η καθαυτό διδασκαλία, επηρεάζει άμεσα τις
διδακτικές αποφάσεις και πράξεις του δασκάλου (βλ. διδακτικές χορδές)
και έμμεσα το επιστημολογικό, το ψυχολογικό και το παιδαγωγικό πεδίο.
Ενώ το Διδακτικό Τρίγωνο προσδιορίζει τρεις διαστάσεις της διδακτικής
έρευνας, το Διδακτικό Πεδίο προσδιορίζει τέσσερις, κάνοντας σαφή διάκριση της Παιδαγωγικής και Πραξεολογικής διάστασης.
Το Διδακτικό Πεδίο προσδιορίζει το αντικείμενο της Διδακτικής που είναι
η μελέτη της διδακτικής πράξης με εργαλεία τις τέσσερις διαστάσεις του:
επιστημολογική, ψυχολογική, παιδαγωγική και πραξεολογική διάσταση.
Οι τέσσερις διαστάσεις της διδακτικής έρευνας
Ας δούμε τώρα τις τέσσερις διαστάσεις της διδακτικής έρευνας όπως
επανακαθορίζονται από την αλλαγή ερμηνευτικού σχήματος.
Η επιστημολογική διάσταση
Ο άξονας του διδακτικού τριγώνου Γνώση – Δάσκαλος θεωρείται ως ο τόπος της διδακτικής επεξεργασίας (Halté, 1992) των γνώσεων που προορίζονται να διδαχθούν. Οι διδακτικολόγοι εξετάζουν πάνω σε αυτόν τον άξονα τα αντικείμενα διδασκαλίας και, ειδικότερα, προσπαθούν να συνάγουν
τις κύριες έννοιες της διδακτικής του κάθε γνωστικού αντικειμένου, να μελετήσουν τις σχέσεις τους, τη δομή τους και την ιεράρχησή τους στο εσωτερικό της ειδικότερης γνωστικής περιοχής με την οποία ασχολούνται. Εκεί
τοποθετείται και το θέμα της αναφοράς και της προέλευσης των γνώσεων,
όπως η ιστορία των αναφερόμενων γνώσεων, είτε πρόκειται για επιστημονικές, εμπειρικές ή κοινωνικές γνώσεις. Προκειμένου για τις επιστημονικές
γνώσεις, στόχος είναι να καθοριστεί ποια διαδρομή ακολουθούν και ποια
εμπόδια συναντούν και υπερβαίνουν. Προκειμένου για τις σχολικές γνώσεις
και την εκπαιδευτική ιστορία τους, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται, πώς και γιατί έχουν κάνει την εμφάνισή τους, κ.ά. (Astolfi & De303
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velay, 1989; Halté, 1992; Giordan, 1994). Η επιστημολογική διάσταση της
διδακτικής έρευνας έχει διδακτική προοπτική. Θέτει ως στόχο την ανάλυση και την παραγωγή των σχολικών γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την παρουσίαση των γνώσεων αυτών και
την επιλογή της ορολογίας κατά τη διδακτική πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα
με το μοντέλο του Διδακτικού Πεδίου, η επιστημολογική διάσταση της διδακτικής έρευνας αφορά δύο διακριτούς τομείς: το επιστημολογικό πεδίο
και την 1η διδακτική χορδή (Σχήμα 3): το επιστημολογικό πεδίο αναφέρεται στις επιστημονικές γνώσεις, ενώ η 1η διδακτική χορδή του διδακτικού
πεδίου, αναφέρεται στις σχολικές γνώσεις. Οι σχολικές γνώσεις δεν εξετάζονται εκτός διδακτικού πεδίου και κατά συνέπεια για την ανάλυση και παραγωγή τους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και ο τρίτος άξονας οι παιδαγωγικές σχέσεις ανάμεσα
στο δάσκαλο και το μαθητή.
Για τον Reuter (2007), αυτό το πεδίο έρευνας (το επιστημονικό πεδίο)
δεν μπορεί παρά να ανήκει στη Διδακτική, η οποία είναι η μόνη που μπορεί
να προμηθεύσει τους εκπαιδευτικούς με τα εργαλεία ρύθμισης, τα οποία
έχουν ανάγκη κατά τη διδακτική τους πράξη (Giordan, 1994). Όμως, ο εκπαιδευτικός, που παίρνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας κάποιων γνώσεων,
οφείλει επιπλέον να αποπλαισιώσει και να αναπλαισιώσει τις γνώσεις, που
σκοπεύει να διδάξει στους μαθητές του, με κριτήριο τα διαφορετικά μαθησιακά επίπεδά τους, τις μεθοδολογικές του επιλογές και τους ειδικότερους
στόχους του (Corny & Vergnioux, 1992), διαδικασίες που παραπέμπουν στην
1η διδακτική χορδή. Η ανάλυση της σχολικής ύλης πρέπει να τεθεί στη δοκιμασία της εκπαιδευτικής πρακτικής, ανάγκη που παράγει μια επιπλέον
αλληλεπίδραση της επιστημολογικής διάστασης με την πραξεολογική (τη
διδακτική πράξη μέσα στο διδακτικό τρίγωνο). Έτσι, ένας από τους στόχους που βάζουν οι διδακτικολόγοι στο εσωτερικό της 1ης διδακτικής χορδής αφορά στον καθορισμό του πεδίου του σχολικού μαθήματος και την
κατασκευή των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα οποία επιτρέπουν την οργάνωση της διδασκαλίας των γνωστικών περιεχομένων του μαθήματος σε
όλη τη σχολική διαδρομή.
Οι έννοιες που διαμορφώθηκαν πάνω στον άξονα Δάσκαλος - Γνώση
από τις κατά γνωστικό αντικείμενο διδακτικές είναι: η διδακτική μετάθεση,
οι σχολικές πρακτικές αναφοράς, το εννοιολογικό νήμα, τα εννοιολογικά πεδία, τα επίπεδα διατύπωσης, κ.ά.
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Η ψυχολογική διάσταση
Στον άξονα Μαθητής – Γνώση, εκτυλίσσεται η διαδικασία της «διδακτικής
οικειοποίησης» (Halté, 1992). Η διαδικασία αυτή εγγράφεται στη γενετική
ψυχολογία του Piaget και στον εποικοδομισμό (constructivisme), με αφετηρία την ιδέα ότι ο μαθητής κατασκευάζει τις γνώσεις του. Στη συνέχεια,
η Γνωστική Ψυχολογία ενίσχυσε αυτή την αντίληψη στρέφοντας την προσοχή στο ρόλο της μνήμης, των αναπαραστάσεων, της επίλυσης προβλήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο το κάθε γνωστικό υποκείμενο
επεξεργάζεται την πληροφορία που λαμβάνει.
Ο άξονας αυτός έχει ως προοπτική την επεξεργασία των συνθηκών μάθησης και κυρίως: την κατασκευή των εννοιών από το μαθητή, τη χρήση και
την αξιοποίησή τους σε νέες καταστάσεις, τις προαπαιτούμενες γνώσεις που
υποθέτουν οι γνώσεις που πρέπει να αφομοιωθούν, τις ιδιαίτερες στρατηγικές μάθησης, τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές (σχήματα) και τις νοητικές διαδικασίες, τις αναπαραστάσεις που δημιουργούν οι μαθητές για
αυτές τις γνώσεις και τις γνωστικές συγκρούσεις, τα εμπόδια μάθησης, κ.ά.
Η κριτική σχετικά με τον άξονα αυτό στρέφεται κυρίως στην πιθανή συρρίκνωση του μαθητή σε επιστημονικό υποκείμενο. Από την άλλη, οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις απαραίτητες συνθήκες δόμησης των γνώσεων εμπλουτίζουν τον προσδιορισμό και την παρουσίαση αυτών των γνώσεων
(σύνδεση με τον επιστημολογικό άξονα). Οι παρατηρήσεις αυτές επιδρούν ομοίως καθοριστικά στις παιδαγωγικές στρατηγικές που λαμβάνουν χώρα στην τάξη.
Οι έννοιες που έχουν προκύψει από αυτό το πεδίο έρευνας είναι: οι αντιλήψεις των μαθητών, το εμπόδιο, το λάθος, η επίλυση προβλήματος, κ.ά.
Με βάση την αντίληψη του Διδακτικού Πεδίου διακρίνουμε δυο περιοχές – τομείς, που αφορούν στη «διδακτική οικειοποίηση: το ψυχολογικό πεδίο, όπου μελετώνται οι παράγοντες, οι διαδικασίες και οι στρατηγικές οικειοποίησης της γνώσης κατά τη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή, και την
2η διδακτική χορδή, όπου η οικειοποίηση των γνώσεων πραγματοποιείται
κατά την επαφή του μαθητή με τη γνώση, με το δάσκαλο, όμως, να βρίσκεται στο παρασκήνιο, να έχει αποσυρθεί, αφού προηγουμένως έχει καθορίσει τους όρους επαφής μαθητή – γνώσης με την επιλογή των διδακτικών
στόχων, του υλικού, του τρόπου εργασίας (ατομική, ομαδική), κ.ά.
Η παιδαγωγική διάσταση
Η αποδοχή και χρήση του διδακτικού τριγώνου ως μοντέλου της διδακτικής
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πράξης εμπόδισε τη διάκριση μεταξύ διδακτικών παρεμβάσεων και παιδαγωγικών σχέσεων με αποτέλεσμα οι δεύτερες να τεθούν στο περιθώριο. Οι
διδακτικές παρεμβάσεις αναζητήθηκαν στον άξονα Δάσκαλος – Μαθητής
και όχι όπως θα ήταν αναμενόμενο μέσα στο διδακτικό πεδίο, ως τόπο της
διδακτικής πράξης. Η αδυναμία του διδακτικού τριγώνου να παρουσιάσει
και τις παιδαγωγικές σχέσεις της διδακτικής πράξης έγινε προσπάθεια να
υπερπηδηθεί με την αποδοχή της επικάλυψης διδακτικών παρεμβάσεων και
παιδαγωγικών σχέσεων (Bronckart, 2005). Σύμφωνα, όμως με το μοντέλο
του Διδακτικού Πεδίου, κατά την επαφή Δασκάλου - Μαθητή διακρίνονται
δυο περιοχές – τομείς: το παιδαγωγικό πεδίο που αφορά στις παιδαγωγικές σχέσεις ως πλαίσιο της διδακτικής πράξης και την 3η διδακτική χορδή
που αφορά στη φύση των σχέσεων που η δραστηριότητα της μεσολάβησης των γνώσεων εγκαθιδρύει ανάμεσα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, το διδακτικό συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων
στη διδακτική πράξη, τις απαραίτητες ρυθμίσεις της διαβάθμισης μεταξύ
διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τα εκπαιδευτικά στυλ.
Οι έννοιες που παράγονται πάνω σε αυτόν τον άξονα είναι: το διδακτικό συμβόλαιο, τα διδακτικά στυλ της διδασκαλίας, η παραχώρηση, τα διδακτικά μοντέλα, κ.ά.
Η πραξεολογική διάσταση
Στον άξονα Δάσκαλος – Μαθητής, εστιάστηκε η μελέτη των συνθηκών «διδακτικής παρέμβασης» (Halté, 1992). Το επίθετο «πραξεολογική» προσδιορίζει το σύστημα των πολύπλοκων και πολλαπλών δράσεων που παραχωρούνται στον εκπαιδευτικό κατά τη διαχείριση της διδακτικής κατάστασης. Πρόκειται για πολύπλοκες δράσεις, που συναρθρώνουν θεωρία και πράξη, είναι
προσανατολισμένες στην πράξη και στην αναζήτηση της αποτελεσματικότητας. Περιλαμβάνουν δράσεις αντίληψης και οργάνωσης των μέσων μελέτης από τη μια και από την άλλη, δράσεις υποβοήθησης των μαθητών ή καθοδήγησης της μελέτης τους (Chevallard, 1994). Η διδακτική σκέψη αποσκοπεί εδώ στο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός, διαμέσου των δράσεων που αναπτύσσει μέσα στην τάξη, αναλαμβάνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη συνάρθρωση των τριών διαστάσεων του Διδακτικού Πεδίου. Η μελέτη στρέφεται κατά συνέπεια στις παρακάτω διαδικασίες: οργάνωση των καταστάσεων διδασκαλίας μάθησης, κατασκευή των διδακτικών
ενοτήτων και των διδασκαλιών, ορισμός των στόχων, οργάνωση της αξιολόγησης, εφαρμογή στρατηγικών προσαρμοσμένων στην τάξη, κ.ά.
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Σύμφωνα με το Διδακτικό Πεδίο, η πραξεολογική διάσταση αφορά άμεσα στο Διδακτικό Τρίγωνο και έμμεσα στους τρόπους με τους οποίους συναρθρώνονται οι τρεις άλλες διαστάσεις (επιστημολογική, ψυχολογική και
παιδαγωγική).
Το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας σύμφωνα με το
Διδακτικό Πεδίο
Σύμφωνα με τον Bailly (1997:10) «Το αντικείμενο της Διδακτικής είναι η ίδια
η εκπαιδευτική πράξη σε όλες της τις διαστάσεις». Έτσι, η Διδακτική της
Γλώσσας, ως εκπαιδευτική πράξη, μπορεί να οριστεί ως η επιστήμη έρευνας του διδακτικού πεδίου, που έχει αντικείμενο την ανάλυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των πρακτικών διδασκαλίας / μάθησης του γλωσσικού μαθήματος μέσα στη σχολική τάξη (Reuter, 2004). Ο ορισμός αυτός
μας βοηθά να κάνουμε τις παρακάτω πρώτες επισημάνσεις σχετικά με το
αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας υπό το φως του Διδακτικού Πεδίου.
Οι πρακτικές διδασκαλίας / μάθησης και κάθε μορφής ελέγχου, προδιαγραφών και τεχνικών δεν αποτελούν το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας,
εφόσον η διδακτική έρευνα δεν ταυτίζεται με τη διδακτική πράξη, το καθαυτό
διδακτικό τρίγωνο, αλλά επεκτείνεται σε όλο το διδακτικό πεδίο. Η διαφοροποίηση της έρευνας και της πρακτικής ωστόσο δεν αποκλείει τον πραξεολογικό ορίζοντα (Reuter, 2004) της Διδακτικής της Γλώσσας, που αποσκοπεί
στη συνειδητοποίηση των λειτουργιών και δυσλειτουργιών της στο πρακτικό πεδίο, μέσα στην τάξη, και στη συμβολή της στην ανάλυση και βελτίωση της διδακτικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό, η Διδακτική της Γλώσσας
κινείται ανάμεσα σε δυο πόλους, την αποχή από την πράξη με στόχο την
επιστημονική έρευνα των αντικειμένων της και την παρέμβαση, με στόχο
τη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Τα σύνορα ανάμεσα στην έρευνα και
τη διδακτική παρέμβαση καθορίζονται από τρεις όρους: α) τη θεωρητική
και εμπειρική θεμελίωση των πραγματοποιούμενων διδακτικών προτάσεων, β) την αξιολόγησή τους με στόχο την κατανόηση των θετικών και αρνητικών τους σημείων και γ) την καταγραφή τους ως διδακτικών προτάσεων μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο διδακτικών προσεγγίσεων, από το οποίο
μπορεί ή όχι να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι επιμορφωτές και οι διαμορφωτές των αναλυτικών προγραμμάτων.
Το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας διαφοροποιείται τόσο από τις
θεωρίες για τις γνώσεις και τις δεξιότητες (γλώσσα, κείμενο, συνομιλία, λογοτεχνία, ανάγνωση, γραφή, κ.ά.) (επιστημολογικό πεδίο), εφόσον αυτές δεν εν307
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διαφέρονται πρωταρχικά για τη διδασκαλία / μάθηση, όσο και από τις θεωρίες για τους τρόπους διδασκαλίας / μάθησης (ψυχολογικό πεδίο), εφόσον αυτές δεν επικεντρώνονται στα περιεχόμενα. Η διάκριση της Διδακτικής της
Γλώσσας από τις θεωρίες για τη γλώσσα (βλ. Γλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία, κ.ά.) και εκείνες για τη διδασκαλία / μάθηση
(βλ. Επιστήμες Αγωγής, Ψυχολογία), αν και είναι καθοριστική για τη θεμελίωση και τη διάκρισή της από άλλες επιστήμες, ωστόσο δεν τις αποκλείει
γιατί το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας δεν υπάρχει παρά μόνο
ως συνάρθρωση των δυο αυτών διαστάσεων της διδακτικής πράξης. Η Διδακτική της Γλώσσας ενδιαφέρεται για την ερευνητική μελέτη του συνδυασμού των γλωσσικών περιεχομένων και της διδασκαλίας / μάθησης και
μάλιστα μέσα στη σχολική τάξη (βλ. την 1η και 2η διδακτική χορδή του διδακτικού πεδίου). Η διαφωνία των διδακτικολόγων έγκειται στον τρόπο της
συνάρθρωσης αυτών των διαστάσεων: επικέντρωση στον ένα ή τον άλλο
πόλο και μέσα σε καθένα πόλο προτεραιότητα σε αυτή ή την άλλη επιστήμη αναφοράς (ή επιστημονική σχολή) ή προσχώρηση σε μια πολυεπιστημονική αναφορικότητα.
Tο επιστημονικό αντικείμενο της Διδακτικής της μητρικής γλώσσας συγκροτείται κυρίως από το περιεχόμενο του γλωσσικού σχολικού μαθήματος (βλ. 1η
διδακτική χορδή), το γλωσσικό μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας, που οφείλει να είναι σε σχέση με τις υπόλοιπες πλευρές μάθησης και διδασκαλίας αυτού του μαθήματος (βλ. διδακτικό πεδίο). Όταν δεν υπάρχει το πλαίσιο αυτό
δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για Διδακτική Γλωσσικού μαθήματος αλλά
για Γλωσσικές επιστήμες, όπου για παράδειγμα δεν είναι παρούσες η διδασκαλία και η μάθηση (βλ. επιστημολογικό πεδίο), ή για Επιστήμες Αγωγής
ή Ψυχολογίας (βλ. παιδαγωγικό και ψυχολογικό πεδίο), όταν ο παράγοντας
γλώσσα απουσιάζει (Gagné, et al. 1989).
Η Διδακτική της Γλώσσας, όπως και οι άλλες διδακτικές σχολικών μαθημάτων, στοχεύουν την πράξη και την απόφαση (βλ. πραξεολογικό πεδίο) στο
επίπεδο των στόχων, των προγραμμάτων, των στρατηγικών διδασκαλίας και
των τεχνικών αξιολόγησης. Η Διδακτική της Γλώσσας αξιολογεί και αξιοποιεί τρία επίπεδα γνώσεων: τις γνώσεις από τις Επιστήμες Αγωγής (βλ. παιδαγωγικό πεδίο και 3η διδακτική χορδή), ιδίως αυτές που αναφέρονται στην
ιστορία και στις σύγχρονες συνθήκες διδασκαλίας της γλώσσας, τις γνώσεις
από επιστημονικές έρευνες που αφορούν στο περιεχόμενο της διδασκαλίας (βλ. επιστημολογικό πεδίο και 1η διδακτική χορδή), κατά κύριο λόγο τη
γλώσσα και τις γλωσσικές πρακτικές, και τις γνώσεις από τις έρευνες που
αφορούν στη διδασκαλία-μάθηση (βλ. πραξεολογικό πεδίο, 2η διδακτική
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χορδή και ψυχολογικό πεδίο). Επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση των
σχολικών πρακτικών και των διαδικασιών κατάκτησης που εκδηλώνουν οι
μαθητές και στον πειραματισμό νέων τρόπων διδασκαλίας (βλ. πραξεολογικό πεδίο) (Bronckart, 1989).
Η αναφορικότητα της Διδακτικής της Γλώσσας σε άλλες επιστήμες δεν έχει
εφαρμοστικό (applicationisme) αλλά μετασχηματιστικό χαρακτήρα. Η Διδακτική της μητρικής Γλώσσας επεξεργάζεται διδακτικά: τις παραδοσιακές
και καινοτόμες σχολικές πρακτικές, τις σχολικές πρακτικές προφορικής και
γραπτής επικοινωνίας και τις θεωρητικές αναφορές σε άλλες επιστήμες. Η
συνάφεια της Διδακτικής της Γλώσσας με το θεωρητικό πλαίσιο άλλων επιστημών, όπως η Γλωσσολογία, αναζητείται πλέον στο πλαίσιο της διδακτικής προβληματικής που επιφέρει η αναζήτηση του πώς διδάσκω τη γλώσσα και πώς μαθαίνουν τη γλώσσα οι μαθητές μέσα στο σχολείο και την τάξη και όχι στην εγκυρότητα των θεωριών αυτών. Η λειτουργικότητα των
θεωριών αναφοράς και συνεπώς η ενεργοποίησή τους μέσα στην τάξη, ο
μετασχηματισμός τους σε διδακτική πράξη μέσα στην τάξη, παραπέμπει
όχι σε μια εφαρμογή, δηλαδή μια γραμμική μετάθεση του τύπου ένα προς
ένα (Romian, et al, 1989) κάτι που στρεβλώνει τη γλωσσική διδασκαλία σε
γλωσσολογική διδασκαλία, αλλά σε μια κριτική μετασχηματιστική επεξεργασία με στόχο η γλωσσολογική γνώση να κατασταθεί σχολική γνώση και
αυτή με τη σειρά της διδακτική πράξη (βλ. πέρασμα από το επιστημολογικό πεδίο στην 1η διδακτική χορδή και στη συνέχεια στο διδακτικό τρίγωνο, σχήμα 3). Η Διδακτική της Γλώσσας ξεπερνά, έτσι, το στάδιο της ανέφικτης διεπιστημονικότητας για να γίνει μια εγκάρσια επιστήμη όπως τόσες
άλλες (π.χ. Γεωγραφία, Οικονομία, Ιατρική, κ.ά.) ολοκληρωτικά υπεύθυνη
για τις θεωρίες, τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που προσκομίζει ως αυτόνομη επιστήμη (Galisson, 1986).
Αντί επιλόγου
Ενώ στο διεθνή επιστημονικό χώρο ο προσδιορισμός του αντικειμένου της
Διδακτικής της Γλώσσας, όπως είδαμε, οδηγεί αναπόφευκτα στην επιστημονική της αυτονόμηση, στον ελλαδικό χώρο, οι σχέσεις ιδίως Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας φαίνεται ότι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο μιας επιστημονικής υπόταξης. Η Διδακτική της Γλώσσας συνδέεται άμεσα με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και έμμεσα με τη γλωσσική επιστήμη, τη Γλωσσολογία. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτής της τάσης είναι
ο Μήτσης (1999), ο οποίος, αν και υπεραμύνεται της αυτονομίας της διδα309
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κτικής της γλώσσας ως νέας επιστήμης επισημαίνοντας τις διαφοροποιήσεις της από τη Γλωσσολογία, θεωρεί τη Γλωσσολογία ως «υπερκείμενη επιστήμη», ενώ τη Διδακτική της Γλώσσας ως «αυτόνομο επιστημονικό κλάδο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Διδακτική
της Γλώσσας θα έπρεπε να είχε την ονομασία «εφαρμοσμένη γλωσσολογία
στον τομέα της διδακτικής των γλωσσικών επιστημών». Ωστόσο, επειδή τα
επιστημονικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής είναι εντελώς διαφορετικά, το γεγονός της παροχής πιστών περιγραφών και αναλύσεων της γλώσσας από τη Γλωσσολογία δεν καθιστά τους Γλωσσολόγους
αρμοδιότερους και ειδικότερους στη γλωσσική εκπαίδευση, δεν τους προσκομίζει επιστημονικό κύρος στο χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη Διδακτική της Γλώσσας (Germain, 2000). Κάθε γλωσσική περιγραφή για να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να υποστεί έναν μετασχηματισμό υπό την επίδραση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Πρέπει, δηλαδή, να μετασχηματισθεί και να προσαρμοσθεί στο Διδακτικό Πεδίο με κριτήρια τόσο τους σκοπούς και τους στόχους που επιδιώκει το γλωσσικό σχολικό μάθημα, όσο και τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται (Germain, 2000).
Υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της Διδακτικής της
Γλώσσας είναι καιρός πλέον και στον ελλαδικό χώρο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για τις σχέσεις της Διδακτικής της Γλώσσας με τη Γλωσσολογία, την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία με στόχο την απελευθέρωση
της γλωσσικής εκπαίδευσης από την άκριτη εφαρμογή θεωριών των επιστημών που δεν έχουν ως αντικείμενό τους τη διδασκαλία της γλώσσας.
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Résumé
Dans cet article, on présente le modèle du champ didactique. Il s'agit d'un
schéma d'interprétation qui redéfinit l'objet d'étude de la didactique de
langue et ses relations avec la linguistique, la psychologie et la pédagogie. Au
départ, on présente l'évolution de la compréhension du système didactique
en utilisant comme outils le triangle didactique, le triangle pédagogique
et le concept d'asymétrie en signalant la nécessité d’un changement du
modèle actuel afin de définir l'objet de la didactique de langue. Ensuite,
on présente le modèle du champ didactique, on discute les similitudes
et les différences qui en a avec le triangle didactique et on précise quatre
dimensions de la recherche didactique: épistémologique, psychologique,
pédagogique et praxéologique. Enfin, sous le prisme du modèle du champ
didactique, que on a proposé, on définisse l’objet d’étude de la didactique
de langue en soulevant la question de la relation de la didactique de langue
avec la linguistique, la psychologie et la pédagogie à la réalité grecque.
Mots-clés: Didactique de langue, champ didactique, dimensions de la recherche
didactique, l’objet d’étude de la didactique de langue
Περίληψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε το μοντέλο του Διδακτικού Πεδίου. Πρόκειται για ένα ερμηνευτικό σχήμα που επαναπροσδιορίζει το αντικείμενο
μελέτης της Διδακτικής της Γλώσσας και επανακαθορίζει τις σχέσεις της με
τη Γλωσσολογία, την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική. Αρχικά, παρουσιάζουμε την εξέλιξη της κατανόησης του διδακτικού συστήματος με εργαλεία
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το Διδακτικό Τρίγωνο, το Παιδαγωγικό Τρίγωνο και την έννοια της ασυμμετρίας του τριγώνου επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αλλαγής ερμηνευτικού σχήματος για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της Διδακτικής της
Γλώσσας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε το μοντέλο του Διδακτικού Πεδίου,
συζητούμε τις ομοιότητες και διαφορές του με το Διδακτικό Τρίγωνο, και
προσδιορίζουμε τις τέσσερις διαστάσεις της διδακτικής έρευνας: επιστημολογική, ψυχολογική, παιδαγωγική και πραξεολογική. Τέλος, με κριτήριο το
Διδακτικό Πεδίο ορίζουμε το αντικείμενο της Διδακτικής της Γλώσσας και
θέτουμε το ζήτημα των σχέσεων της Διδακτικής της Γλώσσας με τη Γλωσσολογία, την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική στην ελληνική πραγματικότητα.
Λέξεις – κλειδιά: Διδακτική της γλώσσας, Διδακτικό πεδίο, Διδακτικό και Παιδαγωγικό τρίγωνο, διαστάσεις διδακτικής έρευνας
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Τοπική Ιστορία και διδακτικές πρακτικές
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: θεσμικές
προϋποθέσεις, εκπαιδευτικές παράμετροι
και ερευνητικές διαπιστώσεις.
Κώστας Κασβίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην Ελλάδα έχει τη δική της - μικρή είναι η αλήθεια - ιστορία. Ως θεωρητικό εκπαιδευτικό ζήτημα απασχόλησε
σημαντικούς Έλληνες παιδαγωγούς στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα (Ντούλας 1988: 90-92), ενώ τα τελευταία χρόνια η επιστημονική συζήτηση έχει
ανανεωθεί σε θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο (Ανδρέου,
2001-2002, Βαϊνά, 1997, Βλαχού, 2006, Λεντσίνης, 1996, 1999, Λεοντσίνης
και Ρεπούση, 2001, Ρεπούση, 2000α, 2000β, Μαυροσκούφης, 2003, Ντούλας, 1988, Χαρίτος 1999) στο βαθμό που έχει γίνει πλέον αποδεκτή η συμβολή της τοπικής ιστορίας στην κατανόηση της πολύπλευρης ανθρώπινης
εμπειρίας στο χρόνο.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στη
σχολική εκπαίδευση παρέμενε στην σκιά της γενικής και προσανατολίσθηκε στο εγχείρημα της ανάδειξης της συμβολής του τόπου στην εθνική ιστορία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η συνειδητοποίηση της ανάγκης για ανανέωση της ιστορικής εκπαίδευσης μέσα από τη θεματική της διεύρυνση και
τον εμπλουτισμό των μεθοδολογικών της προσεγγίσεων και των ερμηνευτικών της εργαλείων άνοιξε νέες προοπτικές για τη συστηματική ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου στο περιβάλλον του σχολείου. Σύμφωνα
με τις σύγχρονες προσεγγίσεις η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μέθοδος παρά ως ένα διακριτό είδος ιστορικής
προσέγγισης. Αποσκοπεί στη σύνδεση του παρόντος των μαθητών με το
παρελθόν του τόπου τους στη βάση μιας αντίληψης όπου η τοπική ιστορία δεν είναι υπάλληλη της γενικής αλλά η σχέση τους χαρακτηρίζεται από
ένα πλέγμα αμοιβαίων και αναγκαίων ανταλλαγών (Λεοντσίνης, 1996, Ρεπούση, 2000β, Βαϊνά, 1997).
Στην περίπτωση της Ελλάδας η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (συγκεντρωτισμός, κεντρικός έλεγχος περιεχομένων μάθησης)
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και τα χαρακτηριστικά της σχολικής ιστορίας (ιδεολογικές παθογένειες και
αγκυλώσεις για ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και ιστορικού περιεχομένου) σε συνδυασμό με την ελλιπή και χωρίς ανατροφοδότηση εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν ευνόησε την οργανική ένταξη της διερεύνησης
του τοπικού ιστορικού αποθέματος στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια σημειώνονται αρκετές πρωτοβουλίες που αφορούν στην τοπική ιστορία, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μουσειοπαιδαγωγικής, ενώ όσες εκκινούνται από αυτόνομες
προσπάθειες των εκπαιδευτικών είναι δύσκολο να καταγραφθούν. Τέλος,
μόλις πρόσφατα άρχισε η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων
των εκπαιδευτικών (Ιερεμιάδου, 2008). Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται
και η παρούσα εργασία η οποία αναπτύσσεται σε δύο άξονες καθώς επιχειρεί: α. να καταγράψει και να κωδικοποιήσει τις θεσμικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και β. να παρουσιάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας η οποία εστιάζει στις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών για το ζήτημα.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΕΕΠΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιχειρείται μια συγκροτημένη απόπειρα αξιοποίησης της τοπικής ιστορίας στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Συνδέεται με μια σειρά από θεσμικές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που αφορούν πρόσφατες εκπαιδευτικές καινοτομίες (διαθεματικότητα, Ευέλικτη Ζώνη) και το ισχύον ΔΕΠΠΣ,
το οποίο παρέχει ένα ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση και
κατανόηση της ανθρώπινης δράσης στο παρελθόν σε τοπικό επίπεδο. Η
τοπική ιστορία εμφανίζεται στους άξονες, στους γενικούς στόχους και στις
θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης του ΔΕΠΠΣ αλλά και στο
ΑΠΣ για την Ιστορία (Πίνακας 1). Οι γενικοί στόχοι διδασκαλίας της τοπικής
ιστορίας σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ αφορούν στην ενασχόληση των μαθητών
με θέματα της ιστορίας του τόπου τους και στην εκτίμηση της πολιτισμικής τους κληρονομιάς (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.: 184-185), ενώ στο ΑΠΣ της ιστορίας
ένας από τους 16 ειδικούς σκοπούς για τη διδασκαλία της Ιστορίας αναφέρεται στην τοπική ιστορία ως εξής: (οι μαθητές) «Να αξιοποιούν διάφορες
ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους με την Ιστορία της περιοχής τους και
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την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό ιστορικό χώρο» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2003:
188). Επίσης, οι προθέσεις και η φιλοσοφία εισαγωγής της τοπικής ιστορίας συγκεκριμενοποιούνται σε ειδικό κεφάλαιο, όπου επισημαίνονται οι θεματικές και μεθοδολογικές παράμετροι και τα παιδαγωγικά οφέλη από την
ενασχόληση των παιδιών με την ιστορία του τόπου τους και υποστηρίζεται ότι μπορεί να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής τους ταυτότητας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.2003: 212).
Η πρόθεση για ανάδειξη της τοπικής ιστορίας ως εργαλείου μελέτης του
παρελθόντος υλοποιείται στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού με
τη διάθεση 5 διδακτικών ωρών για την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών
δραστηριοτήτων. Οι στόχοι που διατυπώνονται στο ΑΠΣ της Ιστορίας είναι
κοινοί για τις τρεις αυτές τάξεις και στρέφονται τόσο σε ζητήματα περιεχομένου όσο και μεθοδολογίας της τοπικής ιστορίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.: 197, 202203, 210). Ανάλογη ταύτιση εντοπίζεται και για τις ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται στους εκπαιδευτικούς, με έμφαση στο διαθεματικό χαρακτήρα και στη υιοθέτηση της μεθόδου project (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.2003:
197, 202-203, 210). Εκτός από τις παραπάνω κοινές προϋποθέσεις διατυπώνεται για την Ε΄ Τάξη ένας επιπλέον στόχος τοπικής ιστορίας που αφορά
στα τοπικά υλικά κατάλοιπα της Ρωμαϊκής εποχής και προτείνεται ένα σχέδιο εργασίας με θέμα τα βυζαντινά κάστρα (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.2003: 201). Αντίστοιχα, στο ΑΠΣ για την Στ΄ Τάξη καταγράφονται επιπλέον δραστηριότητες τοπικής ιστορίας, οι οποίες αφορούν τη διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο
της εκπαίδευσης και των αρχιτεκτονικών καταλοίπων κατά την Οθωμανοκρατία (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2003: 204). Τέλος, από τα συνολικά 8 - δύο ανά τάξη διαθεματικά σχέδια εργασίας που προτείνει το ΑΠΣ Ιστορίας το ένα αφορά
τη μελέτη της τοπικής ιστορίας με θέμα τα «Κάστρα του τόπου μου» στην
Ε΄ τάξη (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. 2003: 203).
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το πώς οι παραπάνω απαιτήσεις και
προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών υλοποιούνται από το εκπαιδευτικό υλικό Ιστορίας το οποίο τέθηκε σε χρήση από τη σχολική χρονιά 2006-07 και εξής. Ξεκινώντας από τα βιβλία για το δάσκαλο παρατηρείται ότι και για τις τέσσερις τάξεις παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την
τοπική ιστορία, ενώ σε κάποια από αυτά περιλαμβάνονται και στόχοι τοπικής ιστορίας σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες (Πίνακας 2). Ειδικότερα στο Βιβλίο Δασκάλου για τη Γ΄ Τάξη, παρότι η τοπική ιστορία δεν προβλέπεται από το ΑΠΣ, προτείνεται η αξιοποίηση αναφορών για σχετικά τοπικά ζητήματα, η επίσκεψη σε μουσεία και χώρους της περιοχής που συνδέονται με τα θέματα διδασκαλίας και η συγκέντρωση υλικού για την υλο316
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ποίηση μικρών σχεδίων εργασίας (Μαϊστρέλης κ.ά., 2006α: 11). Επιπλέον
στην εισαγωγή για τις ενότητες της προϊστορίας παρέχονται 5 συνολικοί
στόχοι και επιδιώξεις που δηλώνεται ότι ισχύουν και για τα 17 επιμέρους
μαθήματα της προϊστορίας, εκ των οποίων ο ένας αφορά στην εξοικείωση
με την υλική διάσταση του τοπικού παρελθόντος (Μαϊστρέλης κ.ά., 2006α:
73). Στις οδηγίες του βιβλίου για το Δάσκαλο της Δ΄ τάξης παρέχεται μια σημείωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέρος της οποίας αναφέρεται στην
αναγκαιότητα και τις δυνατότητες αξιοποίησης της τοπικής ιστορίας, ενώ
μεγαλύτερη ανάλυση (με στοχοθεσία, βιβλιογραφία, θεωρητική και διδακτική προσέγγιση) περιλαμβάνεται στις οδηγίες για την τελευταία ενότητα
του βιβλίου «Η ιστορία του τόπου μου» (Κατσουλάκος κ.ά., 2006: 11, 114116). Το βιβλίο για το δάσκαλο Ιστορίας της Ε΄ τάξης στην ενότητα «Ειδικά
Θέματα» πληροφορεί αρκετά σφαιρικά τους εκπαιδευτικούς για την τοπική ιστορία σε σχέση με τις επιταγές του ΔΕΠΠΣ, όπου εντάσσεται και σχετική σημείωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις και στην αξιοποίηση της μεθόδου project στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, ενώ αναλύεται και το παράδειγμα του σχεδίου εργασίας που προτείνει το ΑΠΣ (Γλεντής κ.ά., 2006α: 23-29).
Τέλος, θα παρουσιάσουμε τα δεδομένα σχετικά με τις παραμέτρους και
τις προϋποθέσεις που δημιούργησε το εκπαιδευτικό υλικό για την Ιστορία
της Στ΄ τάξης (Ρεπούση κ.ά., 2006α) παρά το γεγονός ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε μόνο για ένα έτος (2006-2007) ενώ και το προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο (1989-2006) το οποίο και επανήλθε για μια πενταετία προσπάθησε
να εμπλέξει εκπαιδευτικούς και μαθητές στη διαδικασία διερεύνησης της
ιστορικότητας του τόπου με 11 δραστηριότητες στο Τετράδιο εργασιών
(Ακτύπης κ.ά., 1999). Το βιβλίο του δασκάλου για το εγχειρίδιο που τελικώς
αποσύρθηκε επικεντρώνεται στο ζήτημα της εκπόνησης σχεδίων εργασίας
Τοπικής Ιστορίας και παρέχει στους εκπαιδευτικούς ουσιαστική ενημέρωση για την επιλογή των θεμάτων, τη χρήση των πηγών της τοπικής ιστορίας
και την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος για την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, ενώ παρέχονται και έξι παραδείγματα
σχεδίων εργασίας τοπικής ιστορίας (Ρεπούση κ.ά., 2006α: 19-22, 119-121).
Περνώντας στις δραστηριότητες με θέμα την τοπική ιστορία που περιλαμβάνονται στα τετράδια εργασιών, οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται
μοιάζουν αρκετά ικανοποιητικές για κάποιες τάξεις αλλά ο Πίνακας 2 δεν
αποτυπώνει επακριβώς την πραγματική εικόνα. Για παράδειγμα στο τετράδιο εργασιών της Γ΄ Τάξης, ενώ υπάρχουν μόνο δύο δραστηριότητες σύνδεσης του ιστορικού περιεχομένου με το ιστορικό απόθεμα της περιοχής
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του σχολείου των μαθητών, εντοπίζονται και άλλες 4 εργασίες που προτείνουν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εργαστήρια χωρίς εμφανή σύνδεση με την τοπικότητα (Μαϊστρέλης κ.ά. 2006β: 41, 42,
44, 55). Προβληματικό είναι το στοιχείο ότι στο τετράδιο εργασιών Ιστορίας για τη Δ΄ τάξη οι 17 δραστηριότητες τοπικής ιστορίας δεν είναι ενταγμένες στη ροή των κεφαλαίων του εγχειριδίου, ώστε να εμπλουτίζουν και
να αναδεικνύουν όψεις της τοπικού παρελθόντος με αφορμή τα ζητήματα
της Αρχαίας Ελληνικής ιστορίας, αλλά αφορούν τα δύο τελευταία κεφάλαια
(«Μια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία» και «Η ιστορία του τόπου μου», Κατσουλάκος κ.ά, 2006β: 52-54). Έτσι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χρήσιμες
δραστηριότητες, η υλοποίησή τους εξαρτάται από τις προθέσεις αλλά και
τη διαθεσιμότητα του χρόνου των εκπαιδευτικών στο τέλος της σχολικής
χρονιάς. Αντίθετα οι ασκήσεις – δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό υλικό
της Ε΄ τάξης (Γλεντής κ.ά., 2006β) και, κυρίως, της Στ΄ τάξης (Ρεπούση κ.ά.,
2006β) είναι προσανατολισμένες στην ανάδειξη οπτικών της τοπικής ιστορίας στο πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Είναι ενδιαφέρον να εξετασθεί σε ποιο βαθμό οι παραπάνω θεσμικές προδιαγραφές και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις διαπερνούν και επιδρούν στις
στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα παρουσιασθούν ορισμένα προκαταρκτικά
αποτελέσματα έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποσκοπεί στην
ανίχνευση παραμέτρων της σχέσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. Η έρευνα διενεργήθηκε με ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν 402 εκπαιδευτικοί που εργάζονται
σε πέντε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (Αρχάνες, Λάρισα, Ολυμπία,
Πτολεμαΐδα και Φλώρινα), από τους οποίους οι 130 είναι άνδρες και οι 272
γυναίκες. Από το συνολικό ερευνητικό δείγμα οι 48 (11,9%) εκπαιδευτικοί
είχαν προϋπηρεσία από 1-10 έτη, οι 134 (33,3%) 11-20 έτη, οι 165 (41,1%)
21 έως 30 έτη και οι 55 (13,7%) πάνω από 30 έτη.
Στο βασικό ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς αν θεωρούν ότι
η τοπική ιστορία θα πρέπει να διδάσκεται, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνάρτηση με τη γενική ιστορία, η συντριπτική πλειοψηφία (388, 96,5%) απάντησε
θετικά και μόνο 14 (3,5%) από αυτούς είχαν αντίθετη άποψη, εύρημα που
διαπιστώνεται και σε άλλες ευρύτερες έρευνες για τη σχολική ιστορία (Γουστέρης, 1998: 82, 95, Κόκκινος κ.ά., 2005: 82). Η θετική άποψη διατηρείται
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και στο ερώτημα αν κατά τη διδασκαλία της ιστορίας αξιοποιούνται παραδείγματα από την τοπική ιστορία. Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών
- πάνω από το μισό ερευνητικό δείγμα - δήλωσε ότι «πολύ συχνά» ή «αρκετές φορές» προβαίνει σε τέτοιου είδους συσχετίσεις: 69 (17,2%) και 155
(38,5%) αντίστοιχα. Επιπλέον, 141 εκπαιδευτικοί (35,1%) αναφέρονται «κάποιες φορές» στην τοπική ιστορία, ενώ ελάχιστα και ποτέ δήλωσε το 7,2%
και το 2% αντίστοιχα (πίνακας 3).
Αυτή η θετική στάση απέναντι στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας θα
μπορούσε να συσχετιστεί με το πνεύμα του ΔΕΠΠΣ και τις δυνατότητες που
παρέχει το νέο εκπαιδευτικό υλικό της Ιστορίας, όμως αμβλύνεται όταν οι
εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν εάν έχουν υλοποιήσει, έστω μια φορά, κάποια
οργανωμένη δραστηριότητα με θέμα την ιστορία του τόπου (εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, project, δραστηριότητα στην Ευέλικτη Ζώνη). Από τους 402
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 132 (32,8%) απάντησαν
θετικά ενώ οι 270 (67,2%) αρνητικά. Από όσους απάντησαν θετικά ζητήθηκε να σημειώσουν τον αριθμό των διαφορετικών δραστηριοτήτων τοπικής
ιστορίας που έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια και από τους 94
εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν προκύπτει ότι οι 33 (35,1%) υλοποίησαν μια δραστηριότητα, άλλοι τόσοι δύο (35,1%), ενώ τρεις φορές υλοποίησε σχετική δραστηριότητα το 12,8% (17 εκπαιδευτικοί) και περισσότερες από 3 φορές 16 εκπαιδευτικοί (17%).
Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η τοπική ιστορία θα
πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο, από τα ευρήματα προκύπτει μια σαφής
διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που την αξιοποιούν κυρίως στο πλαίσιο της
γενικής ιστορίας, προφανώς και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού,
και σε αυτούς που επιχειρούν με τους μαθητές τους πιο συγκροτημένες και
στοχευμένες απόπειρες διερεύνησης της τοπικότητας. Το ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη τοπική ιστορία μπορεί ενδεχομένως να φωτίσει την
παραπάνω διαφοροποιημένη στάση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών (Πίνακας 4) τα τρία πρώτα σε ιεράρχηση προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: η «έλλειψη διαθέσιμου χρόνου» (67,9%), η «απουσία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού τοπικής ιστορίας» (67,4%) και η «κυριαρχία της
γενικής ιστορίας στο πρόγραμμα διδασκαλίας» (63,7%), ζητήματα που σχετίζονται με τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος και τους προσανατολισμούς της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μια δεύτερη ιεραρχικά ομάδα προβλημάτων αφορά ζητήματα διδακτικής κατάρτισης (35,8%)
και απουσίας προσωπικών ιστορικών γνώσεων (31,1%), ενώ σύμφωνα με
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τους εκπαιδευτικούς δεν είναι αμελητέοι και οι ιδεολογικοί κίνδυνοι που
μπορεί να ελλοχεύουν από την ενασχόληση των μαθητών με συγκεκριμένες όψεις της τοπικής ιστορίας (23,6%). Ορισμένα από τα παραπάνω ευρήματα διασταυρώνονται με αυτά άλλων ερευνών για την τοπική ιστορία, τα
πολιτιστικά προγράμματα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Ιερεμιάδου,
2008: 119-121, 135-139).
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Από το συσχετισμό των ερευνητικών δεδομένων και των προδιαγραφών
που θέτει το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ Ιστορίας και υλοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί, παρότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για την αξία της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, εμφανίζονται διχασμένοι στο επίπεδο των διδακτικών πρακτικών. Οι προσπάθειές τους φαίνεται ότι καθορίζονται κυρίως από τις δυνατότητες που παρέχει το ίδιο το
εκπαιδευτικό υλικό, ενώ είναι λιγότερο συχνές οι συστηματικές δραστηριότητες διερεύνησης της τοπικότητας για μια σειρά από λόγους που συναρτώνται με τις υπάρχουσες θεσμικές προϋποθέσεις και εκπαιδευτικές συνθήκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πίνακας 1: Η τοπική ιστορία στο ΔΕΠΠΣ και στο ΑΠΣ Ιστορίας

Γενικοί
στόχοι
(γνώσεις,
δεξιότητες,
στάσεις και
αξίες)

Διατιθέμενος χρόνος

Στόχοι

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Προτεινόμενα Σχέδια
Εργασίας

Γ΄

-

-

-

-

-

-

-

Δ΄

+

+

+

5
ώρες

+

+

-

Ε΄

+

+

+

5
ώρες

+

+

+

ΣΤ΄

-

-

-

5
ώρες

+

+

-

Τάξεις
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ΑΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Άξονες γνωστικού
περιεχομένου

ΔΕΠΠΣ

Ενδεικτικές
Θεμελιώδεις
έννοιες
Διαθεματικής
προσέγγισης
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Πίνακας 2: Η τοπική ιστορία στο εκπαιδευτικό υλικό Ιστορίας
Βιβλίο για το Δάσκαλο

Τετράδιο εργασιών

Τάξεις

Οδηγίες
για το
δάσκαλο

Στόχοι
ενοτήτων

Ανάλυση παραδειγμάτων
σχεδίων εργασίας τοπικής
ιστορίας

Ασκήσεις δραστηριότητες

Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄

+
+
+
+

1
4
1
-

1
6

2
17
8
16

Πίνακας 3: Συχνότητα αναφορών στην τοπική ιστορία
πολύ συχνά

69 (17,2%)

αρκετές φορές

155 (38,5%)

κάποιες φορές

141 (35,1%)

ελάχιστα

29 (7,2%)

σπάνια/ποτέ

8 (2%)

Πίνακας 4: Προβλήματα στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

α. α.

%

κυριαρχία της γενικής ιστορίας στο πρόγραμμα διδασκαλίας

256

63,7%

έλλειψη διαθέσιμου χρόνου

273

67,9%

απουσία προσωπικού ενδιαφέροντος για την τοπική ιστορία

40

9,9%

απουσία προσωπικής γνώσης για ζητήματα της τοπικής ιστορίας

125

31,1%

ορισμένες όψεις της ιστορίας της περιοχής είναι «επικίνδυνες»,
φορτισμένες, αμφιλεγόμενες

95

23,6%

απουσία κατάρτισης για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας

144

35,8%

απουσία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της
τοπικής ιστορίας

271

67,4%
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ABSTRACT
The aim of this paper is twofold. Firstly, it analyzes and epitomizes the history curriculum prescriptions and possibilities for teaching local history
provided by Primary Education teaching material. Secondly, it presents the
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H επαρκής αξιολόγηση των διδακτικών
στόχων μέσω των επαναληπτικών κριτηρίων
αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών
της Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου
Χρήστος Κολοβός
Ράλια Θωμά
Εισαγωγή
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή αποτελεί μια διαδικασία άρρηκτα
συνδεδεμένη με όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και βασικό παράγοντα
διαμόρφωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Αποτελεί έναν μηχανισμό
συνεχούς παρακολούθησης και παρέμβασης στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ποιότητας του σχολείου, μια συστηματικά οργανωμένη και συνεχή διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των γενικών σκοπών, αλλά
και ειδικών στόχων που θέτει το σχολείο. Σύμφωνα με τον Tyler εκπαιδευτική αξιολόγηση «…είναι η διαδικασία αποτίμησης του βαθμού επίτευξης
των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων του προγράμματος διδασκαλίας»,
ενώ οι Ornstein & Hunkins θεωρούν πως με την αξιολόγηση της επίδοσης
του μαθητή, αφενός εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του
προγράμματος και αφετέρου ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης επίτευξης των
επιθυμητών αποτελεσμάτων (όπ. αναφ. στο Φλουρής, 2001).
Ειδικότερα στο μάθημα των Μαθηματικών, βασικός σκοπός της διδασκαλίας του στο Δημοτικό Σχολείο είναι η απόκτηση μαθηματικής σκέψης
και η καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή να εφαρμόζει μαθηματικές
γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Ασκεί το μαθητή στη μαθηματική σκέψη, τη λογική τεκμηρίωση, την ανάλυση, σύνθεση, αφαίρεση, γενίκευση, την κριτική σκέψη και τη δημιουργική φαντασία (Τύπας, 2006). Η αξιολόγηση των Μαθηματικών (assessment),
σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο των Καθηγητών των Μαθηματικών των
Η.Π.Α. (National Council of Teachers of Mathematics - NCTM), ερμηνεύεται «….ως η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων αναφορικά με τη γνώση,
την ικανότητα χρησιμοποίησης και την προδιάθεση των μαθητών και των
μαθητριών απέναντι στα Μαθηματικά καθώς και της εξαγωγής πορισμάτων από αυτά τα στοιχεία για ποικίλους σκοπούς» (Van de Walle, 2000:85).
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Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας –εννοιολογική
αποσαφήνιση
Η οργάνωση κάθε εκπαιδευτικού συστήματος εξαρχής στηρίζεται στον καθορισμό των σκοπών στους οποίους αποβλέπει και τους οποίους έχει ως
στόχο να υπηρετήσει και ικανοποιήσει.. Οι γενικοί αυτοί σκοποί της εκπαίδευσης ορίζονται, καθορίζονται και διατυπώνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, αλλά και σε Νόμους, Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Ο Τριλιανός ορίζει τους διδακτικούς στόχους ως «…τις προτάσεις που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια το
τι οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας»
(Τριλιανός, 1998:137-138).
Παρά τη διατύπωση των σκοπών της εκπαίδευσης με τους παραπάνω
τρόπους και μέσα, αυτοί συνήθως χαρακτηρίζονται από γενικότητα και
ασάφεια ως προς την επίτευξή τους αλλά και τον έλεγχό τους. Οριοθετούν
τα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, χαράσσουν τις κατευθύνσεις του αναλυτικού προγράμματος και των επιμέρους μαθημάτων, αλλά δεν στηρίζουν τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή διδακτική του πράξη, αφού δεν του προσδιορίζουν με ακρίβεια την ενέργεια με την οποία οι
μαθητές θα επιτύχουν το στόχο, ούτε με ποια κριτήρια θα γνωρίζει αν η
διδασκαλία του ήταν επιτυχής, επιτυγχάνοντας τους στόχους (Τριλιανός,
1998:137). Αόριστες διατυπώσεις όπως «σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι να ασκηθούν οι μαθητές στη μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση……..κτλ» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) δεν επιτρέπουν τον ακριβή καθορισμό της ύλης που θα επιτύχει το σκοπό αυτό, ούτε καθορίζουν
τα κριτήρια με τα οποία θα ελεγχθεί το ποσοστό επιτυχίας.
Απ’ τα παραπάνω λοιπόν, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός επιπλέον των γενικών σκοπών και ειδικών αντικειμενικών σκοπών, συγκεκριμένων και σαφώς διατυπωμένων στόχων, που πρέπει να επιδιώκεται να επιτευχθούν σε κάθε διδασκαλία. Στόχων που μπορεί να μετρηθούν με όσο το
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και να ελεγχθεί το ποσοστό επιτυχίας τους.
Ειδικότερα θα πρέπει: (α) να καθορίζεται σαφώς τι αναμένεται να αποκομίσει ο μαθητής με το πέρας της διδασκαλίας μιας ενότητας ή μαθήματος
(β) να έχουν τεθεί ενδιάμεσοι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν κατά
την πορεία της διδασκαλίας και (γ) να έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου επίτευξης ή μη των στόχων (Εξαρχάκος, 1988:129).
Η ανυπαρξία ή άγνοια εκ μέρους του εκπαιδευτικού των διδακτικών στόχων σε μια διδασκαλία, σημαίνει έλλειψη δομής της διδασκαλίας και αδυ326
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ναμία ορισμού εκ των προτέρων των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του.
Αντίθετα, ορίζοντας και γνωρίζοντας τους ειδικούς αντικειμενικούς στόχους του κάθε μαθήματος, ο εκπαιδευτικός οργανώνει και προγραμματίζει τη διδασκαλία του, προκαθορίζει τα μέσα και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει αλλά και τον τρόπο ελέγχου επίτευξης των τεθέντων στόχων.
(Κασσωτάκης, 2003:115-116).
Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών
Κριτήριο είναι ένας άξονας αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται μια κρίση. Είναι μια καθιερωμένη αρχή, ένας καθιερωμένος κανόνας ή μια καθιερωμένη στάση, όταν αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου, με βάση αυτά,
να πραγματοποιηθεί κρίση της αξίας, επιλογή, προτίμηση, ιεράρχηση κ.τ.λ.
(Δημητρόπουλος, 1991). Είναι δύσκολο να οριστούν με σαφήνεια ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, επειδή η κάθε μορφή αξιολόγησης έχει τους
δικούς της σκοπούς και στόχους, ως εκ τούτου τα κριτήρια διαφοροποιούνται και προσδιορίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Στην περίπτωση
της αξιολόγησης των μαθητών βασικό κριτήριο θεωρείται η επίδοση σε συγκεκριμένες δοκιμασίες, που σχετίζεται με την απόδοση που έχει ο μαθητής σε συγκεκριμένες γνωστικής φύσης απαιτήσεις.
Για μια τυπική αξιολόγηση στο Δημοτικό Σχολείο, στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας χρησιμοποιούνται τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης (τεστ), που υπάρχουν στο διδακτικό εγχειρίδιο του κάθε μαθήματος.
Σκοπό έχουν να συγκρίνουν το επίπεδο του κάθε μαθητή σε σχέση με το
επίπεδο που διέθετε πριν τη διδασκαλία της ενότητας, αλλά και ευρύτερα
το επίπεδο της τάξης. Βασικό στοιχείο της αξιολόγησης αυτής αποτελεί ο
έλεγχος επίτευξης των στόχων της ενότητας και όχι η αξιολόγηση-σύγκριση του μαθητή με άλλους μαθητές. Τα δεδομένα της αξιολόγησης θα πρέπει να απαντούν ξεκάθαρα για το πόσο καλά λειτούργησε ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση της διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας, προς την επίτευξη
των στόχων. Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι αναφέρονται αναλυτικά στην αρχή κάθε διδακτικού κεφαλαίου και απαιτείται ο εκπαιδευτικός να κινείται με
βάση τους στόχους αυτούς. Η άγνοια εκ μέρους του εκπαιδευτικού των διδακτικών αυτών στόχων, σημαίνει έλλειψη δομής της διδασκαλίας του και
αδυναμία ορισμού εκ των προτέρων των αποτελεσμάτων της. Πρόκειται
για μια διδασκαλία που διεξάγεται χωρίς πυξίδα πορείας και λιμάνι προορισμού, που τον φορτώνει άγχος και αβεβαιότητα και τον οδηγεί σε σύγχυση και άσκοπες ενέργειες. Τέλος, με την τελική αξιολόγηση και το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης θα πρέπει να ελεγχθεί ο βαθμός επίτευξης
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των ειδικών στόχων όλων των διδακτικών κεφαλαίων που αυτό καλύπτει.
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης του μαθήματος των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο του
Μαθητή, αλλά και των ειδικών στόχων που έχει η κάθε διδακτική ενότητα,
όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο Βιβλίο του δασκάλου. Εν συνεχεία
σκοπεύουμε να προσεγγίσουμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε, από το σύνολο των στόχων του κάθε
διδακτικού κεφαλαίου, τους στόχους αυτούς που, μέσω του επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης, ελέγχονται επαρκώς.
Ειδικότερα, στους στόχους της μελέτης περιλαμβάνεται:
α) η καταγραφή των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων κάθε θεματικής ενότητας, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο του δασκάλου και η συγκριτική τους μελέτη ως προς αυτούς που πραγματικά αξιολογούν τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και
β) ο προσδιορισμός των στόχων που αξιολογούνται επαρκώς, αυτών που
αξιολογούνται δευτερευόντως και αυτών που παραβλέπονται.
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω στόχους της έρευνας, διατυπώθηκαν και μελετήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
Ποιοι είναι οι στόχοι που καλείται κάθε φορά να επιτύχει η διδασκαλία
της κάθε διδακτικής ενότητας του μαθήματος των Μαθηματικών και ποιοι
τελικά αξιολογούνται (τελική αξιολόγηση) μέσω των επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης;
Υπάρχουν διδακτικοί στόχοι οι οποίοι αξιολογούνται επαρκώς και δεόντως, ενώ κάποιοι άλλοι παραβλέπονται;
Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονται στον ανακεφαλαιωτικό-αξιολογικό τους
ρόλο τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης;
Η μεθοδολογία της έρευνας
Για την περιγραφή και ανάλυση (ποσοτική και ποιοτική) των κριτηρίων αξιολόγησης των Μαθηματικών Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και των ειδικών διδακτικών στόχων όλων των ενοτήτων, όπως αυτοί παρουσιάζονται
στο Βιβλίο του Δασκάλου, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Ως σύστημα αναφοράς για την ποσοτικοποί328
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ηση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε την τριβάθμια περιγραφική κλίμακα αξιολόγησης (Βάμβουκας, 2007).
Για την κατασκευή της αρχικά καταγράψαμε τους επιμέρους ειδικούς
στόχους της κάθε διδακτικής ενότητας όλων των διδακτικών κεφαλαίων του
μαθήματος των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, όπως
αυτοί αναλυτικά παρουσιάζονται ανά διδακτική ενότητα στα Βιβλία του Δασκάλου. Στη συνέχεια εντοπίσαμε έναν-έναν τον κάθε διδακτικό στόχο και
ελέγξαμε κατά πόσο αξιολογείται η επίτευξή του ή όχι μέσα απ’ τις ερωτήσεις των αντίστοιχων επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Έτσι προσδιορίσαμε τρεις βαθμίδες και τις οριοθετήσαμε περιγραφικά. Οι βαθμίδες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1) περιγραφικά:
Πρώτη βαθμίδα

Δεύτερη βαθμίδα

Τρίτη βαθμίδα

Επαρκής αξιολόγηση του
διδακτικού στόχου

Μη επαρκής αξιολόγηση
του διδακτικού στόχου

Απουσία αξιολόγησης του
διδακτικού στόχου

Πίνακας 1: Βαθμίδες αξιολόγησης διδακτικών στόχων

Στην πρώτη βαθμίδα κατατάσσονται οι διδακτικοί στόχοι που ελέγχονται με σαφήνεια μέσω μιας έστω ερώτησης ή υποερωτήματος αυτής στο
αντίστοιχο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης, στη δεύτερη οι διδακτικοί
στόχοι που αξιολογούνται αλλά όχι επαρκώς -αυτό σημαίνει πως δια μέσου
κάποιας ερώτησης που έχει ως σκοπό να ελέγξει έναν κυρίαρχο διδακτικό
στόχο, εκεί δευτερευόντως ελέγχεται κι ένας δεύτερος στόχος - και στην
τρίτη βαθμίδα οι διδακτικοί στόχοι, για τους οποίους απουσιάζει οποιαδήποτε ερώτηση ελέγχου κατάκτησής τους.
Το προς έρευνα υλικό - χαρακτηριστικά αυτού
Σε όλες τις τάξεις και μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και κατ’ επέκταση σε αυτή των Μαθηματικών Ε΄ τάξης, χρησιμοποιείται ένα και μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο που εμπεριέχει τη γνώση που επιδιώκεται να αποκτηθεί απ’ τους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης. Το εγχειρίδιο του μαθητή συνοδεύεται απ’ το ανάλογο Βιβλίο του Δασκάλου. Είναι, χρονικά, πρόσφατο σχολικό εγχειρίδιο στην υπηρεσία του Δημοτικού Σχολείου, καθώς
εκδόθηκε πριν από πέντε έτη σύμφωνα με τα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ και δι329
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δάσκεται από το σχολικό έτος 2006-07 σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Τα βιβλία που διδάσκονται και χρησιμοποιούνται στο Σχολείο από μαθητές της Ε΄ τάξης και δασκάλους και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στην
έρευνά μας είναι:
Κακαδιάρης, Χ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ., & Χρονοπούλου, Γ. (χ.χ.). Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο δασκάλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (Στο εξής Β.Δ. Ε΄)
Κακαδιάρης, Χ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ., & Χρονοπούλου, Γ. (χ.χ.). Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (Στο εξής Β.Μ. Ε΄)
Στο Β.Μ. Ε΄ είναι ενσωματωμένη τόσο η διδακτέα ύλη όσο και το υλικό
αξιολόγησης. Η ύλη είναι χωρισμένη σε εννιά ενότητες και κάθε ενότητα
αποτελείται από διαφορετικό αριθμό κεφαλαίων. Κάθε κεφάλαιο περιέχει
τον τίτλο του, μια αρχική «δραστηριότητα – ανακάλυψη»με σχετικά σκίτσα,
μέσω της οποίας και με τη βοήθεια ανάλογου εποπτικού υλικού, οδηγείται
ο μαθητής στην ανακάλυψη της νέας μαθηματικής γνώσης, ασκήσεις εμπέδωσης και τέλος το συμπέρασμα. Με τη συμπλήρωση κάποιων κεφαλαίων
αντιστοιχεί ένα επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης. Σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα, η αξιολόγηση είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας,
αφορά στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και είναι ανατροφοδοτική διαδικασία για το μαθητή, το δάσκαλο και τους γονείς. Σκοπός των επαναληπτικών κριτηρίων, είναι να δοθεί η ευκαιρία «στους μαθητές να οργανώσουν την ύλη που διδάχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, καταγράφοντας σκέψεις, στάσεις και συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν…..» (Β.Δ. Ε΄, σ. 17) και στο δάσκαλο να αξιολογήσει όλα όσα
έμαθαν τα παιδιά, προκειμένου, αν χρειαστεί να οδηγηθεί σε επανορθωτική διδασκαλία.
Στο Β.Δ. Ε΄ παρουσιάζεται το κάθε κεφάλαιο με τον τίτλο του, ο κύριος
στόχος και αναλυτικά οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι, οι προαπαιτούμενες
γνώσεις, το απαραίτητο εποπτικό υλικό, ενδεικτικό διάγραμμα ροής της
διδακτικής ώρας, περιγραφή των εργασιών, εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις για ολιγοθέσια σχολεία ή διαφοροποιημένες τάξεις.
Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Με βάση την τριβάθμια περιγραφική κλίμακα αξιολόγησης, κατατάξαμε
τους επιμέρους διδακτικούς στόχους του κάθε διδακτικού κεφαλαίου και
για κάθε επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης ξεχωριστά σε τρίστηλους πί330
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νακες (υπόδειγμα 1). Σε κάθε στήλη αναγράφτηκε αντίστοιχα ο επιδιωκόμενος κάθε φορά διδακτικός στόχος, ανάλογα με το αν αυτός αξιολογείται
επαρκώς, μη επαρκώς ή απουσιάζει οποιαδήποτε ερώτηση αξιολόγησής
του μέσα απ’ το αντίστοιχο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης.
1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επαρκής αξιολόγηση
στόχων

Μη επαρκής αξιολόγηση
στόχων

Απουσία αξιολόγησης
στόχων

Κεφάλαιο 1ο: Υπενθύμιση Δ΄ τάξης – Διδακτικοί στόχοι:7
Να διαχειρίζονται εξαψήφιους αριθμούς

---------------------------

Να αναγνωρίζουν τον άξονα συμμετρίας σε πολύγωνα

Υπόδειγμα 1
Αποτελέσματα έρευνας
Στο υπόδειγμα 1 παρατίθεται συνολικά η αριθμητική και εκατοστιαία συχνότητα της επίτευξης ή μη των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων στο σύνολο των εννιά (9) επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης του μαθήματος
των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα λοιπόν
με τα δεδομένα του, παρατηρείται πως επαρκή αξιολόγηση των διδακτικών στόχων επιτυγχάνεται στους μισούς απ’ το σύνολο των 249 στόχων (ή
ποσοστό 49,8%). Αντίθετα, ένας στους τρεις διδακτικοί στόχοι δεν ελέγχονται καθόλου (80 στόχοι ή ποσοστό 32,1%) και ένας περίπου στους πέντε
(ή ποσοστό 18,1%) ελέγχεται δευτερευόντως.
Διαπιστώνεται μειωμένη ανταπόκριση των ερωτήσεων των επαναληπτικών ως προς το σκοπό που αυτές έχουν διατυπωθεί, με αποτέλεσμα ούτε
ο εκπαιδευτικός να αποκτά σαφή εικόνα για την αποτελεσματικότητα της
μεθόδου διδασκαλίας του και των τυχόν διορθωτικών του παρεμβάσεων,
ούτε οι μαθητές να αποκτούν την ευκαιρία να οργανώσουν την ύλη που
διδάχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Διαπιστώνεται επίσης πως, ενώ
υπάρχουν επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης ανά μικρό αριθμό διδακτικών κεφαλαίων (αναλογούν 5 έως 8 διδακτικά κεφάλαια σε κάθε επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης) αυτό δεν λειτουργεί θετικά στην αξιολόγηση
περισσότερων διδακτικών στόχων. Προφανώς οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται δεν είναι ανάλογες του περιεχομένου ή του αριθμού των διδακτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα το μειωμένο έλεγχο των αντίστοιχων
331
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διδακτικών στόχων που τίθενται. Διαπιστώνεται πως η τελική αξιολόγηση
δεν είναι σε αρμονία με τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας, καθώς
αυτοί δεν αντικατοπτρίζονται στις ερωτήσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν
τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός, για να έχει μια
πιο πλήρη εικόνα για τις γνώσεις και δεξιότητες που κατάκτησαν οι μαθητές του κατά τη μαθησιακή διαδικασία, θα πρέπει να χρησιμοποιεί και την
καθημερινή διαμορφωτική αξιολόγηση, ως συμπληρωματική της τελικής
- αθροιστικής αξιολόγησης.

Πίνακας 2: Αριθμητική και εκατοστιαία συχνότητα της κλίμακας αξιολόγησης
των διδακτικών στόχων στο σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης των Ε΄ Τάξης
Κλίμακα αξιολόγησης

Αριθμός (f )

Αναλογία (%)

Επαρκής αξιολόγηση στόχων

124

49,8

Μη επαρκής αξιολόγηση στόχων

45

18,1

Απουσία αξιολόγησης στόχων

80

32,1

Σύνολο

249

100,0

Συμπεράσματα
Μια καλή αξιολόγηση πρέπει να δίνει πληροφορίες στον εκπαιδευτικό για
το επίπεδο των μαθητών του, το βαθμό που αυτοί έχουν κατανοήσει τις έννοιες που διδάχθηκαν, αλλά και την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές και λύσεις σε ποικίλα περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το NCTM (National Council of Teachers of Mathematics),
απαιτείται αξιοποίηση των λύσεων που δίνει ο μαθητής. Πολλές φορές ο
εκπαιδευτικός, ενώ έχει μπροστά του τη σωστή λύση ενός προβλήματος,
δεν μπορεί ταυτόχρονα να γνωρίζει και το «δρόμο» που επέλεξε ο μαθητής για τη λύση του. Είναι πιθανό να έφτασε στο σωστό αποτέλεσμα με διαφορετικό συλλογισμό και τρόπο, πράγμα πολύ σημαντικό, αν δεχτούμε
πως ζητούμενο πρέπει να είναι η επίλυση ενός προβλήματος με τη χρήση
ενός διαφορετικού τρόπου.
Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν, μεγάλο αριθμό διδακτικών κεφαλαίων με αποτέλεσμα την αδυναμία ελέγχου των τεθέντων διδακτικών τους
στόχων. Ο αυξημένος αριθμός διδακτικών κεφαλαίων με τον αντίστοιχα μεγάλο αριθμό επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων, αποτελούν ανασταλτικό
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παράγοντα ασφαλούς τελικής αξιολόγησης. Η χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης ανά μικρότερο αριθμό διδακτικών κεφαλαίων θα βοηθήσει στον
ουσιαστικό έλεγχο επίτευξης των διδακτικών στόχων εκ μέρους του εκπαιδευτικού, αλλά και στην αρτιότερη οργάνωση της διδακτέας ύλης εκ μέρους του μαθητή. Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως
αποτυπώνονται στη γραφική παράσταση Ι, διαπιστώνεται μια σαφής έλλειψη αξιολόγησης των διδακτικών στόχων μέσω των επαναληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης.
100
75
50

49,8
32,1

25
18,1
0
Επαρκής αξιολόγηση

Μη επαρκής αξιολόγηση

Απουσία αξιολόγησης

Γραφική παράσταση Ι: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων της επαρκούς
αξιολόγησης των διδακτικών στόχων των επαναληπτικών κριτηρίων
αξιολόγησης των μαθηματικών της Ε΄ τάξης

Συμπερασματικά και αν δεχτούμε ότι, ένα σχολικό εγχειρίδιο είναι ημιτελές αν δεν αξιολογεί, μέσω επαναληπτικών διαδικασιών, το βαθμό πρόσκτησης των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απ’ τους μαθητές (Κωνσταντίνου, 1998) αλλά και με βάση το σύνολο των δεδομένων της
έρευνάς μας, μπορούμε να πούμε πως η διαδικασία της συνολικής-αθροιστικής αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου δεν επιτυγχάνεται επαρκώς, καθώς δεν διακριβώνεται
ικανοποιητικά το επίπεδο κατανόησης της νέας γνώσης απ’ τους μαθητές.
Ως εκ τούτων απαιτείται συνολική επανεκτίμηση των επαναληπτικών κρι333
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τηρίων αξιολόγησης, ώστε να ελέγχεται μέσω αυτών ικανοποιητικά ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων της διδασκαλίας και συνεπώς η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών να επιτελεί τον ανατροφοδοτικό της
ρόλο, ως μια δυναμική διαδικασία και να μη μετατρέπεται σε μια στατική,
στείρα κι ελλιπής διαπιστωτική διαδικασία.
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Abstract
Student’s performance assessment is a process inextricably linked with the
learning process and a key determinant of quality in education. Moreover,
it is the main procedure of assessing program’s achievement degree as far
as the educational goals and objectives are concerned, of identifying its
advantages and disadvantages and of controlling the achievement of its
desired outcomes.
One of the most basic conditions for any accurate assessment is the
precise determination of the desired learning objectives and the control of
their achievement through the final evaluation. It is assumed that unclear
and incomplete formulization of learning objectives, leads to deficient
control of teaching outcomes.
Our research’s purpose is to investigate whether the teaching objectives
that exist for the subject of mathematics in E grade are achieved through
the final accumulative evaluation and through the repetitive chapters that
exist in student’s books.
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Ο πόλεμος ως μορφή βίας: Οι περιπτώσεις
των εν χρήσει σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας
και Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Γυμνασίου υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής
της ειρήνης
Μαρία Κοντοβά
Ανθούλα Παπαδοπούλου
Α) Θεωρητικά ερείσματα
Παιδαγωγική της Ειρήνης και η Εκπαίδευση για την Ειρήνη
Η ειρήνη δεν είναι μία συνθήκη δεδομένη ούτε άπαξ κατεκτημένη αλλά μία
διαδικασία δυναμική και αέναη (Synott, 2005: 13). Για την εδραίωσή της θεωρήθηκε απαραίτητη η συστηματική αγωγή για την ειρήνη σε όλα τα επίπεδα, τις μορφές και τα είδη της εκπαίδευσης. Η αγωγή αυτή πραγματώνεται μέσω της Παιδαγωγικής της Ειρήνης.
Η Παιδαγωγική της Ειρήνης χαρακτηρίζεται ως «ο ειδικός επιστημονικός
κλάδος της Παιδαγωγικής, ο οποίος βρίσκει τα επιστημονικά-θεωρητικά του
ερείσματα ανάμεσα στην Επιστήμη της Αγωγής και στην Έρευνα της Ειρήνης»
(Röhrs, 1987: 617, πηγή: Μπονίδης, 1998: 12). Αντικείμενο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης είναι «ο σχεδιασμός μιας εκπαίδευσης που εξετάζει τις διαφορετικές μορφές της βίας (άμεση και έμμεση-δομική) και την απουσία της ειρήνης σε διεθνές και ενδοκοινωνικό επίπεδο, αναλύει τις αιτίες και διαγιγνώσκει τη σχέση αιτίας-αιτιατού μεταξύ των φαινομένων αυτών, αλλά και συμβάλλει στη μείωσή τους» (Wulf, 1978: 218-219, πηγή: Μπονίδης, 1998: 12).
Στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης έχουν συγκροτηθεί τέσσερις
επιστημολογικές κατευθύνσεις :
Α) Η ατομική – ηθική Παιδαγωγική της Ειρήνης, που εμφανίζεται μετά το
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και στοχεύει στην ηθική διαπαιδαγώγηση του ατόμου, έτσι ώστε αυτό να συμβάλει στην πραγματοποίηση της διακρατικής
αλλά και της παγκόσμιας ειρήνης.
Β) Η κοινωνική – κριτική Παιδαγωγική της Ειρήνης, που εμφανίζεται στη
δεκαετία του 1960 και στοχεύει στη διαφώτιση των κοινωνικών ομάδων
και στην απόκτηση από μέρους τους κριτικής συνειδητοποίησης για τη διαμόρφωση μιας φιλειρηνικής πολιτικής συνείδησης που θα τις κινητοποι336
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ήσει για ενεργητικότερη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Bajaj, 2008).
Γ) Η οικολογική Παιδαγωγικής της Ειρήνης, η οποία εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στοχεύει στην ολομερή «ενανθρώπιση» του
ατόμου, στη διαμόρφωση, δηλαδή, μιας οικολογικής συνείδησης για την
εξασφάλιση της επιβίωσης της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Δ) Τέλος, η Διεθνής Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση για την Ειρήνη, που συγκροτείται κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 1970 υπό την επίδραση της UNESCO και περιλαμβάνει θέματα: α) γνώσης και κατανόησης άλλων λαών
και πολιτισμών, β) «αρνητικής» και «θετικής» ειρήνης, γ) περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και δ) εκπαίδευσης για έναν «πολιτισμό ειρήνης» (Μπονίδης,
υπό έκδοση: 83-130).
Η Εκπαίδευση για την Ειρήνη λαμβάνει διαφορετικές μορφές, για να
αντιμετωπίσει τις ποικίλες εκφάνσεις της βίας σε διαφορετικά κοινωνικά
περιβάλλοντα. Στις αρχές του 21ου αιώνα η εννοιολογική ποικιλία της «ειρήνης» και οι διαφορετικές μορφές βίας οδηγούν στη διαμόρφωση διακριτών «μοντέλων» της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, που παρά τις διαφορετικές θεωρητικές τους αφετηρίες και στρατηγικές, συγκλίνουν στον ίδιο
σκοπό, την κατανόηση των μορφών βίας και την πρόταση εναλλακτικών
τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων (Harris & Morrison, 2003: 66-75):
Α) Η Διεθνής Εκπαίδευση (International Education) βασίστηκε στις θέσεις
του Κομένιου που ήδη από το 17ο αιώνα είχε υποστηρίξει ότι μια καθολικά μοιρασμένη γνώση μπορεί να οδηγήσει στο «δρόμο για την ειρήνη». Η B.
Reardon, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του μοντέλου αυτού, διατύπωσε το
γενικό σκοπό της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη: «να προσφέρει την ανάπτυξη μιας αυθεντικής, πλανητικής συνείδησης που θα μας καταστήσει ικανούς να
λειτουργήσουμε ως παγκόσμιοι πολίτες και να μετασχηματίσουμε την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων αλλάζοντας τις κοινωνικές δομές και τα πρότυπα σκέψης
που τις δημιούργησαν» (πηγή: Harris, 2004: 9). Οι στόχοι τη Διεθνούς Εκπαίδευσης είναι: α) η κατανόηση και ο σεβασμός για όλους τους ανθρώπους,
την κουλτούρα, τις αξίες και τον τρόπο ζωής τους , β) η συνειδητοποίηση
της πολιτισμικής αλληλεξάρτησης και επικοινωνίας μεταξύ των λαών και γ)
η κριτική κατανόηση των προβλημάτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Β) Η Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Human rights education)
αντλώντας τα ερείσματά της από την Παγκόσμια Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Δεκέμβριος, 1948), ευελπιστεί να εξαλείψει τις εικόνες
«εχθρού», με απώτερο σκοπό την αποδοχή του «άλλου» και την ανάπτυξη
του σεβασμού και της ενσυναίσθησης.
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Γ) Η Εκπαίδευση για την ανάπτυξη (Development Education) επιδιώκει
την οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνιών με τη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών και την ίση και δίκαιη κατανομή των πόρων. Οι εκπαιδευτές για την Ειρήνη επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους να «παλέψουν» εναντίον της αδικίας και των συνήθων τακτικών των ελίτ, που παρεμποδίζουν τους μη έχοντες δύναμη να εμπλακούν στο σχεδιασμό, στην
εφαρμογή και στον έλεγχο των σχεδίων ανάπτυξης.
Δ) Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Environmental education) έχει ως στόχο οι εκπαιδευόμενοι/ες να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις κοινωνικές συνέπειές τους και να αναλάβουν δράση. Η μελέτη του περιβάλλοντος συγκροτεί μια ολιστική άποψη για τον τρόπο που
διαπλέκονται τα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα (Arikan, 2009: 88-89).
Ε) Η Εκπαίδευση για την επίλυση των συγκρούσεων (Conflict resolution
education), που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη Δύση, επιδιώκει να εφοδιάσει τους/-ις εκπαιδευόμενους/ες με επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για την επιβίωση στο μεταμοντέρνο κόσμο. Αυτού του είδους η εκπαίδευση, που επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις διαπροσωπικές σχέσεις και στα συστήματα, διδάσκει δεξιότητες, όπως τη διαχείριση του θυμού, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την αυτοπεποίθηση, προκειμένου
να βοηθήσει τα αντιμαχόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά (Hicks, 1988: 53).
Το σχολικό βιβλίο ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης
Το σχολικό βιβλίο, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά προγράμματα και τα
εκπαιδευτικά λογισμικά συνιστούν τις επίσημες Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εμπεριέχουν το σύνολο της σχολικής μόρφωσης
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2007: 275). Το σχολικό εγχειρίδιο, ειδικότερα,
είναι ένα «μέσο διδασκαλίας και μάθησης, που έχει τη μορφή βιβλίου και χρησιμοποιείται από τον/-ην μαθητή/-τρια ενός σχολείου, αφού υποστεί επιτυχώς
τη διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας» (Κολιάδης, 1990: 41, Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995: 113).
Η ιδιαιτερότητα και η σπουδαιότητα του σχολικού εγχειριδίου –μολονότι περιορίζεται η χρήση με τη συνεχώς αυξανόμενη διάδοση των τεχνολογιών
της πληροφορίας και της επικοινωνίας κατά τα τελευταία χρόνια- έγκειται στο
ότι αναφέρεται σε μια επιστημονική περιοχή, απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ηλικία μαθητών/-τριών, διδάσκεται σε συγκεκριμένη τάξη μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας και εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πρό338
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γραμμα σπουδών (Παγανός, 1990: 74, Μαδεμλής, 2008: 65). Καθώς ιστορικά
είναι το παλαιότερο μέσο διδασκαλίας, αλλά και λόγω της εκτεταμένης και
σε καθημερινή βάση χρήσης του από τους/-ις εκπαιδευτικούς και τους/-ις
μαθητές/-τριες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την εκπαιδευτική διαδικασία και ο ρόλος του στο πλαίσιο της είναι κεντρικός, έτσι ώστε όχι μόνο
η χρήση του να θεωρείται αυτονόητη, αλλά και το σχολείο γενικότερα χωρίς σχολικά εγχειρίδια να θεωρείται αδιανόητο (Johnsen, 1993: 24). Με αυτόν τον τρόπο το σχολικό βιβλίο αντιμετωπίζεται ως αναμφισβήτητο σύμβολο εξουσίας. Μάλιστα η δύναμη επίδρασης του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, καθώς απευθύνεται σε άτομα, που συχνά λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ή του περιορισμένου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος τους έχουν
μειωμένες δυνατότητες αντίστασης και κριτικής αμφισβήτησης του περιεχομένου του (Bar-Tal, 1998: 725, Κοντοβά, 2009: 30).
Από τα σχολικά εγχειρίδια εν γένει, αναμένεται η πραγμάτωση προγραμματισμένων μορφών χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν·
αναμένεται δηλαδή η άσκηση συγκεκριμένων και αλληλεξαρτώμενων λειτουργιών, οι οποίες μεταβαλλόμενες σύμφωνα με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες, τους σκοπούς της εκπαίδευσης, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, το αντικείμενο διδασκαλίας και τους αποδέκτες/-τριες
στους/-ις οποίους/-ες απευθύνονται είναι οι ακόλουθες (Μπονίδης, 2004: 2):
Α) Ενημερώνει τους/-ις μαθητές/-τριες παρουσιάζοντας πληροφορίες από
μια επιστημονική περιοχή: μέσω αυτού, μεταδίδεται στον/ην μαθητή/-τρια
το σύνολο του γνωστικού υλικού ενός επιστημονικού αντικειμένου και παράλληλα παρέχονται τα ερμηνευτικά του πλαίσια, που συμβάλλουν στον
καθορισμό της στάσης που θα λάβει το μαθητικό κοινό απέναντι του.
Β) Είναι δυνατό να καθοδηγεί τη διδακτική πρακτική, επηρεάζοντας τις παιδαγωγικές πρακτικές της: το σχολικό εγχειρίδιο προσφέρει σημαντική βοήθεια στην καθημερινή προετοιμασία του/-ης εκπαιδευτικού καθώς είναι πάντα στη διάθεση του/-ης και του/-ης παρέχει, όταν αυτό απαιτείται, γρήγορο και εύκολο προσανατολισμό, χωρίς μεγάλη δαπάνη χρόνου και κόπου.
Επιπροσθέτως, το σχολικό εγχειρίδιο επικουρεί τον/-ην εκπαιδευτικό στο
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμό προγραμματισμό των διδακτικών και
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων του/-ης.
Γ) Ενεργοποιεί τα κίνητρα μάθησης: ένα σχολικό βιβλίο έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτόνομης μάθησης και στην κινητοποίηση του πνεύματος των μαθητών/-τριών, με τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμα
και μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας να συνεχίζουν να αναζητούν τη γνώση, εφόσον, αφενός, πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές
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και, αφετέρου, ανταποκρίνεται στο νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο τους.
Δ) Διαφοροποιεί και εξατομικεύει τη σχολική εργασία: με τη μορφή και τη
δομή του (π.χ. γραμμική παροχή πληροφοριών κατά το πρότυπο των ακαδημαϊκών βιβλίων ή εργαστηριακό βιβλίο), προτρέπει στη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, όταν βέβαια αυτό περιέχει προτάσεις, ασκήσεις και εργασίες που υποστηρίζουν την εφαρμογή τέτοιων προσεγγίσεων.
Ε) Προσφέρει άσκηση πάνω στη θεωρία και ελέγχει την επιτυχία της μάθησης: η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών στηρίζεται στα περιεχόμενα του.
Περιέχει, στο τέλος συνήθως κάθε ενότητας, ασκήσεις επανάληψης και εργασίες εμπέδωσης και προβλέπει ερωτήσεις για την αξιολόγηση του βαθμού πρόσκτησης των σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από
τους/-ις μαθητές/-τριες.
ΣΤ) Τέλος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών/-τριών: διαμέσου της χρήσης του, επιδιώκεται η μετάδοση της κοινωνικής πραγματικότητας, των κοινωνικών αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων, των κοινωνικών ομάδων και
των λαών (Morrison & McIntyr, 1971: 85). Αυτή η λειτουργία, ωστόσο, πολλές φορές το καθιστά αντικείμενο ιδεολογικού και πολιτικού ελέγχου, διότι
ως πολιτικό μέσο συχνά αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία (Apple, 1986,
Pingel, 1999: 7).
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές το γεγονός ότι το σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να αποτελεί τη βασική μέριμνα κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας παραγωγής και αξιολόγησης των σχολικών
βιβλίων είναι δυνατό να δρομολογήσει τη διαδικασία αναθεώρησης τους,
αποδεσμεύοντας τα από κάθε είδους αναχρονισμό, στερεότυπα, προκαταλήψεις, ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες και ξεπερνώντας τον ύφαλο
της συναινετικής θεωρίας της επιστήμης, που τάσσεται υπέρ της ανάδειξης
και προβολής μιας επιστημονικής θέσης, που κρίθηκε ως έγκυρη και αποσιωπώντας τον τρόπο παραγωγής της, την αβεβαιότητά της, τις αντικρουόμενες απόψεις και την κριτική που υφίσταται στο πλαίσιο των επιστημονικών αντιπαραθέσεων, είναι δυνατή η σε βάθος αναμόρφωση των μορφωτικών αγαθών και η προώθηση της ειρήνης, της μη βίας και της κατανόησης σε παγκόσμιο επίπεδο (Apple, 1986: 48, Κωνσταντινίδου, 2000: 55).
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Β) Η έρευνα
Σκοπός και ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και η ανάλυση του πολέμου ως μορφής άμεσης βίας στο περιεχόμενο του κειμένου των εν χρήσει σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας και Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυμνασίου.
Τα γενικά ερωτήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τα ακόλουθα:
• Ποιές μορφές πολεμικών συρράξεων καταγράφονται στα υπό εξέταση σχολικά εγχειρίδια;
• Ποιές είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση των πολεμικών
συρράξεων;
• Προβάλλονται οι συνέπειες των πολεμικών συρράξεων;
Η μέθοδος ανάλυσης
Ως μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκε η Ποιοτική
Ανάλυση Περιεχομένου, καθώς κρίθηκε η καταλληλότερη για την ανάλυση
των προβαλλόμενων από τα εν λόγω σχολικά εγχειρίδια μορφών πολέμου.
Ειδικότερα, το παράδειγμα της παρούσας έρευνας συνιστά σύνθεση των
επιμέρους «παραδειγμάτων» ποιοτικής ανάλυσης (δόμησης περιεχομένου
και πρότυπης δόμησης), καθώς και της ερμηνευτικής μεθόδου, με την οποία
ερμηνεύσαμε το υλικό ενταγμένο στο ιστορικό και παιδαγωγικό του πλαίσιο.
Διαπιστώσεις-Συζήτηση
Ο πόλεμος είναι ένα σύνολο από βίαιες, ένοπλες επιχειρήσεις και εχθροπραξίες, που εκτελούνται ανοιχτά και επίσημα από οργανωμένους στρατούς ή ένοπλες οργανωμένες ομάδες. Στα υπό εξέταση βιβλία γίνεται λόγος για παγκόσμιο πόλεμο όταν η ένοπλη πολεμική σύρραξη λαμβάνει χώρα σε ένα εκτεταμένο γεωγραφικά έδαφος από συνασπισμούς κρατών και
συμβάλλει στη διενέργεια ανακατατάξεων στο διεθνές σύστημα. Ακόμη,
αναφέρονται στο διακρατικό πόλεμο, που συμβαίνει μεταξύ δύο αναγνωρισμένων πολιτικών οντοτήτων, που απολαμβάνουν ίδιου βαθμού εθνική κυριαρχία, στον εμφύλιο πόλεμο, όταν οι συγκρούσεις διεξάγονται μέσα
στα όρια ενός κράτους με άμεσους εμπλεκόμενους δύο οργανωμένες δυνάμεις, που συνιστούν μέλη της ίδιας εθνότητας και καθίστανται αντίπα341
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λοι εξαιτίας των διαφορετικών συμφερόντων, στον κοινωνικό πόλεμο, που
λαμβάνει τη μορφή επανάστασης, διεξάγεται από τους πολίτες ενός κράτους-έθνους και υποδηλώνει ρήξη με την ισχύουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Τέλος, ιδιαίτερης μνείας χρήζουν ο ψυχρός και ο θρησκευτικός πόλεμος. Ο μεν πρώτος χαρακτηρίζεται για το παράδοξο φαινόμενο της στρατηγικής προετοιμασίας, της τακτικής συγκρότησης και της λήψης θέσεων
μάχης από τους αντιπάλους, χωρίς όμως να προκαλείται γενικευμένη σύρραξη, ο δε δεύτερος εκδηλώνεται όταν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μιας
ομάδας απειλούνται από κάποια άλλη εθνική ομάδα ή όταν οι θρησκευτικοί νόμοι καλούν για εμπλοκή σε σύγκρουση.
2) Ως κύριες αιτίες εκδήλωσης των πολεμικών συρράξεων προβάλλονται οι πολιτικές επεκτατισμού και τα εθνικιστικά ιδεολογήματα περί εθνικής
ανωτερότητας και υπεροχής, οι διαφορετικοί πολιτικοί και πολιτειακοί προσανατολισμοί και οι συνακόλουθοι διχασμοί που αυτοί συνεπάγονται, οι οικονομικές διεκδικήσεις και η αναζήτηση νέων εμπορικών δρόμων, η διαφοροποίηση σε επίπεδο αξιών, η ανάγκη βελτίωσης της θέσης των κοινωνικών στρωμάτων στο σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών, ο θρησκευτικός φανατισμός και η απογοήτευση κατά του κρατούντος
συστήματος, γεγονότα που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη θέση πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της δύναμης ενός έθνους (βιομηχανική ανάπτυξη
και στρατιωτική προετοιμασία) και της τάσης του για πόλεμο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πόλεμος προβάλλεται ως «εργαλείο» αναδιανομής εδάφους
και ισχύος, αλλά και ως μέσο διάχυσης ιδεών που επιδιώκουν την επικράτηση μιας νέας πολιτικής κατάστασης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε πόλεμο επικαλούνται ως πρωτεύουσα αρχή, στην οποία υπακούουν, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών και τη διασφάλιση της ευτυχίας των πολιτών. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πολεμική αναμέτρηση δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμβάλλει στην πραγμάτωση του πραγματικού περιεχομένου
των εννοιών «δικαίωμα» και «ευτυχία». Καταληκτικά και βάσει του περιεχομένου των ερευνώμενων βιβλίων προκύπτει, ότι η κυριαρχία του πολέμου
ως στάσης που διαπερνά την ανθρώπινη ιστορία, οφείλεται στο ότι αυτός
εγγράφηκε στη συνείδηση του ανθρώπου ως τρόπος και μέσο έκφρασης
και διεκδίκησης των επιδιώξεών του.
3) Οι συνέπειες των συγκρούσεων, ενδοκοινωνικών και διακρατικών, είναι ολέθριες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Τις καταστροφικότερες συνέπειες βιώνουν όσοι συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο, με
κυριότερη αυτή του θανάτου. Και για τους επιζώντες, όμως, ο αντίκτυπος
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είναι εξίσου οδυνηρός, η αιχμαλωσία τους από τον «εχθρό», οι τραυματισμοί,
η ψυχική καταρράκωση, οι τύψεις που προκαλούν τα αποτρόπαια εγκλήματα που διέπραξαν στο πλαίσιο του πολέμου, η υποδούλωση, οι διωγμοί από
τα πάτρια εδάφη, η προσφυγιά, καθώς και η διχοτόμηση της χώρας που καταλήγει σε άλυτο πολιτικό Ζήτημα, η εξορία και η αυτοεξορία των αντιφρονούντων ενός καθεστώτος, η φτώχεια, η πείνα, οι αρρώστιες και η εξαθλίωση,
ο ηθικός εκφυλισμός, οι υλικές καταστροφές, οι εδαφικές απώλειες, η μόλυνση
του περιβάλλοντος, η εμπορευματοποίηση του πολέμου από τα Μέσα Ενημέρωσης και ο στιγματισμός των απογόνων ως «εχθρών», αποτελούν επιπλέον
μακροχρόνιες συνέπειες. Ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις, που ο πόλεμος παρουσιάζεται να επιφέρει οφέλη στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι
αναδεικνύονται νικητές, όπως εδαφική επέκταση, οικονομική ανάταση, ανύψωση του ηθικού, βελτίωση της θέσης κάποιων κοινωνικών ομάδων, ο απόηχός του εξακολουθεί να δρα διασπαστικά μέσα στην ανθρωπότητα. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι θετικές συνέπειες δε συγκρίνονται με τις αρνητικές,
η προβολή των οποίων δύναται να λειτουργήσει αφενός αποτρεπτικά για
παρόμοιες μελλοντικές πολεμικές συμπεριφορές και αφετέρου προτρεπτικά για την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων.
Εν κατακλείδι
Τα υπό εξέταση σχολικά περιεχόμενα μάθησης έχουν την τάση να αναφέρονται στις πολεμικές συρράξεις δίνοντας τους έμφαση, αποφεύγοντας την
αναφορά σε πολέμους που αποτράπηκαν ή σε γεγονότα για τα οποία επήλθε ειρηνική επίλυση. Με αυτόν τον τρόπο, όμως διαχέουν την παντελώς λαθεμένη αντίληψη πως υπάρχουν ελάχιστες εναλλακτικές, αντί του πολέμου,
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πραγμάτωση των εθνικών στόχων.
Αυτή η θεώρηση μπορεί να λειτουργήσει ωστόσο ως έναυσμα για την περαιτέρω ενδελεχή αναζήτηση των αιτιών του πολέμου στις δομές της κοινωνίας και στις μορφές και εκφάνσεις της πολιτικής που ασκούνται σε εθνικό, διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο (δομική/συστημική βία).
Υπό εξέταση υλικό
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Summary
The present research which is based on the acceptance of the dynamic
influence of the school textbooks in shaping the perceptions and behavior
of students as well as in the present demand for ending of warfares and
establishment of world peace, has as its purpose to research the way by
which war is presented in the history and the texts of modern Greek literature
of high school. It studies the forms of war, which are mentioned, the causes
and their consequences on the individual and society, interpreting at the
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same time their impact on the students’ beliefs and way of thinking.
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις
μεικτής ικανότητας. Προτάσεις διδασκαλίας
στην Οδύσσεια του Ομήρου (Α’ Γυμνασίου).
Ειρήνη Κορρέ
Άρτεμις Αρχοντογεώργη
1. Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Αρχές και Προϋποθέσεις
εφαρμογής
Στη σύγχρονη τάξη οι μαθητές, που δέχονται ποικίλα ερεθίσματα από το
σχολικό και το εξωσχολικό περιβάλλον, έχουν απόψεις για ποικίλα θέματα και έχουν διαμορφώσει γνωστικό υπόβαθρο, που είναι διαφορετικό
για τον καθένα. Ταυτόχρονα, έχουν μεταξύ τους πολλές άλλες διαφορές
(Tomlinson,1999, Brandt, 1998)1. Πιθανότατα προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και έχουν αναπτύξει διαφορετικά στυλ μάθησης. Διαθέτουν διαφορετική νοητική και συναισθηματική ωριμότητα
και αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στα κοινωνικά ερεθίσματα. Ενδιαφέρονται για διαφορετικά θέματα, γνωστικά και μη, ασχολούνται με ποικίλες
δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα αυτά αλλάζουν σε ένταση και περιεχόμενο με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, οι μαθητές διαφέρουν
στην ικανότητα πρόσληψης, κατανόησης και εμπέδωσης της προσφερόμενης γνώσης, που μπορεί να διαφοροποιούνται μελλοντικά καθώς κάθε
ένας αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Επιπλέον, οι μαθητές διαφοροποιούνται ως προς την ευχέρεια έκφρασης και χειρισμού του λόγου και την ικανότητα συγκέντρωσης
και ανάλυσης πληροφοριών.
Επομένως, η ανομοιογένεια και η ποικιλομορφία, που παρουσιάζει η
πραγματικότητα της σχολικής τάξης, επιβάλλει την προσαρμογή του μαθήματος στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, ακολουθώντας
την αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στην βάση της η διαφοροποίηση αποτελείται από τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στην διαφορετικότητα των μαθητών, που έχουν στην τάξη τους. Θε1. Η Tomlinson παραθέτει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μελετηθούν οι διαφορές
μεταξύ των μαθητών, άποψη που υποστηρίζεται και από τους παράγοντες, που ευνοούν την μάθηση
όπως αυτοί παρουσιάζονται από τον Brandt.
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ωρητικά θεμελιώνεται στην εποικοδόμηση της μάθησης (constructivism), η
οποία υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία οικοδόμησης προσωπικού νοήματος, που εξαρτάται από τα προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα του κάθε μαθητή, τον τρόπο δραστηριοποίησης, αλλαγής ή και εμπλουτισμού τους (Vygotsky,1986, Vosniadou, 1994, Weinstein &
Mayer, 1986). Επομένως, η μάθηση δεν εξαρτάται από το τι κάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά από το αν αυτό που κάνει δραστηριοποιεί ή και συμβάλλει
στην ανάπτυξη των γνωστικών σχημάτων του μαθητή.
Σε μία «διαφοροποιημένη» τάξη ο δάσκαλος αρχικά σχεδιάζει και στην
συνέχεια εφαρμόζει ποικίλες προσεγγίσεις στο περιεχόμενο, την διαδικασία και το αποτέλεσμα της διδακτικής πράξης, ώστε να ανταποκριθεί στις
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, που δημιουργούνται ανάλογα με τον
βαθμό ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές δυνατότητες του
κάθε μαθητή (Tomlinson, 2001: 7). Η διαφοροποίηση αποτελεί τη διδακτική προσέγγιση κατά την οποία τροποποιείται το αναλυτικό πρόγραμμα, οι
μέθοδοι διδασκαλίας, οι πηγές, οι μαθησιακές δραστηριότητες και το τελικό αποτέλεσμα, με στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες
του κάθε μαθητή (Bearne,1996:1-6). Πρόκειται τόσο για οργανωτική όσο
και παιδαγωγική στρατηγική, που απαραίτητα συστατικά της είναι η συνεχής αξιολόγηση και η ευέλικτη ομαδοποίηση (Κουτσελίνη, 2001, Tomlinson,
2001:3-7). Η διαφοροποίηση εδραιώνεται στην γνώση των αναγκών κάθε
μαθητή, η οποία προκύπτει μέσα από το ενδιαφέρον του δασκάλου να γνωρίσει ουσιαστικά τα ταλέντα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες, το πολιτισμικό
υπόβαθρο των μαθητών του. Είναι μια διαδικασία που επικεντρώνεται στην
ενίσχυση των ποιοτικών κριτηρίων της διδασκαλίας, εφόσον αποτελεί οργανικό και μόνιμο στοιχείο και όχι απλό στάδιο της διδασκαλίας θέτοντας
στο κέντρο της διδακτικής δραστηριότητας τον μαθητή, ακολουθώντας
το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας(Tomlinson, 2001:3-7). Η επιλογή
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας δημιουργεί ένα φιλικό και ενδιαφέρον
μαθησιακό περιβάλλον για κάθε μαθητή, ένα περιβάλλον που τον προκαλεί να ενεργοποιηθεί, να εκφραστεί και να αναπτύξει την προσωπικότητά
του, καθώς κατακτά την γνώση μέσα από την ενεργητική μάθηση και την
επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, επιτρέπει στους μαθητές να οικειοποιηθούν την ευθύνη της μάθησής τους και προσφέρει ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση και διδασκαλία συνομηλίκων. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση ενισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή, ενώ παράλληλα τον βοηθά
να αναπτύσσει θετική στάση απέναντι στην γνώση, στο γνωστικό αντικείμενο και στον εκπαιδευτικό (Koutselini & Hadjiyianni, 2000, Κουτσελίνη &
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Θεοφιλίδης, 2000). Σκοπός των διαδικασιών διαφοροποίησης είναι η μεγιστοποίηση του κινήτρου της γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης και
της επίδοσης του κάθε μαθητή (Gagatsis & Koutselini, 2000).
Παράλληλα, το μοντέλο αυτό δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό
να πειραματιστεί, να ξεφύγει από την τετριμμένη διδακτική μεθοδολογία,
να αξιοποιήσει νέες τεχνικές και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία στην διδακτική πράξη. Ο εκπαιδευτικός σε μια διαφοροποιημένη τάξη στρέφει το
ενδιαφέρον του στο να μάθει πώς μαθαίνουν οι μαθητές του και φροντίζει
να τροποποιεί ανάλογα την διδασκαλία του, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών του και να γίνεται κατανοητή η προσφερόμενη γνώση.
Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει την ικανότητα να εκτιμά καλύτερα με διάφορα μέσα την μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών του, να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντα και τις γνωστικές προτιμήσεις τους και να τους
ενθαρρύνει, να προσφέρει πολλούς τρόπους συλλογής πληροφοριών και
ιδεών και να εφευρίσκει διεξόδους έκφρασης και επέκτασης της κατακτημένης γνώσης (Tomlinson, 2001: 16). Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των διαδικασιών διαφοροποίησης σε μια τάξη μικτής ικανότητας είναι
αρχικά ο εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει ότι στόχος του είναι να διδάξει τους συγκεκριμένους μαθητές, που έχει στην τάξη του και όχι να διεκπεραιώσει την ύλη, που προδιαγράφεται για την τάξη αυτή. Προτεραιότητα, δηλαδή, έχει o μαθητής και η βελτίωση των δεξιοτήτων του στο δρόμο
για την κατάκτηση και εμπέδωση της γνώσης. Επομένως, για να εφαρμοστεί η διαδικασία της διαφοροποίησης θα πρέπει αρχικά ο εκπαιδευτικός
να γνωρίσει τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή και να διατηρεί αρχείο για την συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότησή του. Επίσης να οργανωθεί η τάξη και το διδακτικό υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τόσο της εξατομικευμένης, όσο και της συνεργατικής εργασίας. Τέλος, είναι απολύτως απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και οργανωτικές διαδικασίες διαφοροποίησης θεωρητικά, αλλά κυρίως σε συνθήκες πραγματικής τάξης (Tomlinson, 1999, Κουτσελίνη, 2006:1220). Η γνώση και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με βασικές στρατηγικές
διαφοροποίησης διευκολύνει την διδασκαλία στις τάξεις μικτής ικανότητας, αφού από την μια προσφέρει στον δάσκαλο ποικιλία μεθόδων για να
οργανώσει και να πραγματοποιήσει το μάθημά του, αλλά από την άλλη δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να υπερβαίνουν τις αδυναμίες τους και
να αυξάνουν το κίνητρό τους για μάθηση. Κάποιες τέτοιου είδους τεχνικές
θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες (Tomlinson,1999: 61-94, Tomlinson,
2001:32-38, Fox & Hofman, 2011: 133-148): Συνεχής διαπίστωση της ετοι349
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μότητας των μαθητών, Σύμπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος, Ευέλικτη
ομαδοποίηση, Προσαρμογή ερωτήσεων σε μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων, Επιτάχυνση /επιβράδυνση του ρυθμού του μαθήματος, Διδασκαλία από μαθητές με συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες σε συμμαθητές
τους που χρειάζονται ατομική διδασκαλία, Ανάθεση εργασιών λαμβάνοντας
υπόψη το μαθησιακό προφίλ του μαθητή , Διερεύνηση διαφόρων πλευρών
ενός θέματος με καταιγισμό ιδεών και εννοιολογικούς χάρτες (Βασιλοπούλου,2001), Ανάγνωση με «κολλητούς» (οι κολλητοί μπορεί να είναι στο ίδιο
ή σε διαφορετικό επίπεδο ανάγνωσης και οι συνακόλουθες εργασίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο αντίστοιχο επίπεδο), Ανεξάρτητες Έρευνες, Έρευνες με τους «κολλητούς», Μαθησιακά Συμβόλαια (το συμβόλαιο
βοηθά το μαθητή να θέτει ημερήσιους και εβδομαδιαίους στόχους και να
αναπτύσσει δεξιότητες διαχείρισης, επίσης, βοηθά το δάσκαλο να παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή. και να θέτει εργασίες που ποικίλουν
ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή), Μαθησιακά Κέντρα, που περιλαμβάνουν και διαφοροποιημένες και υποχρεωτικές δραστηριότητες, Άγκυρες2.
Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται σε τρεις τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον ή το μαθησιακό προφίλ των μαθητών (Tomlinson, 2001:72-92) και έτσι μπορούμε να έχουμε:
Διαφοροποίηση του Περιεχομένου3, Διαφοροποίηση της Διαδικασίας4, Διαφοροποίηση των Προϊόντων Μάθησης5.
Στους τρεις αυτούς τομείς διαφοροποίησης προστίθεται και το μαθησιακό περιβάλλον. Πρόκειται για το ψυχολογικό οργανωτικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο εκτυλίσσεται η διδασκαλία και σχετίζεται με τον τρόπο που εργάζεται η τάξη και με τις σχέσεις και τα συναισθήματα, που αναπτύσσονται
2. Οι άγκυρες είναι μια σειρά από δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να εμπλακεί ένας μαθητής
οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχει τελειώσει άλλες εργασίες ή μπορεί να ανατεθούν βραχυπρόθεσμα
στην αρχή του μαθήματος, καθώς οι μαθητές οργανώνονται και ετοιμάζονται να δουλέψουν. Οι
δραστηριότητες αυτές μπορεί να σχετίζονται με ιδιαίτερες ανάγκες ή ευκαιρίες για εμπλουτισμό και
να περιλαμβάνουν προβλήματα προς επίλυση ή ημερολόγια. Επίσης, μπορεί να αποτελούν μέρος
ενός μακροπρόθεσμου έργου, που δουλεύει ο μαθητής. Συγχρόνως, ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να
προσφέρει ειδική βοήθεια ή διδασκαλία σε μικρές ομάδες.
3. Στην διαφοροποιημένη διδασκαλία ο δάσκαλος μπορεί να επέμβει και να τροποποιήσει την
διδακτέα ύλη ή να προσφέρει ποικίλους τρόπους πρόσβασης στην ύλη αυτή.
4. Ο δάσκαλος μπορεί να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες, που καλούνται να φέρουν σε πέρας οι
μαθητές του, εστιάζοντας σε ουσιώδη σημεία της διδακτέας ύλης και φροντίζοντας οι δραστηριότητες
αυτές να είναι ενδιαφέρουσες, να προκαλούν τους μαθητές να σκεφτούν και να χρησιμοποιήσουν μία
βασική ικανότητα για να κατανοήσουν μία βασική έννοια.
5. Είναι πρωτότυπα δημιουργήματα του μαθητή που προκύπτουν από εργασίες διαβαθμισμένης
δυσκολίας και συνήθως μακράς διάρκειας, που βοηθούν τους μαθητές να ανακαλέσουν, να
χρησιμοποιήσουν και να επεκτείνουν την γνώση, που έχουν κατακτήσει και γι’ αυτό, είτε γίνονται
ατομικά είτε ομαδικά, αποτελούν σημαντικό παράγοντα αξιολόγησης.
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μέσα στην τάξη κατά την διεξαγωγή του μαθήματος (Tomlinson,2001: 2126). Ο δάσκαλος θέτει τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές, αλλά και στους
μαθητές μεταξύ τους.
Με βάση τα παραπάνω ο προγραμματισμός για τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας θα πρέπει να αρχίζει με τον καθορισμό του σκοπού της ενότητας, από τον οποίο πηγάζουν και καθορίζονται οι πυρηνικές γνώσεις (έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες). Ο σκοπός είναι αυτός που αποκρυσταλλώνει
το τι θα πρέπει όλοι οι μαθητές να πάρουν από το συγκεκριμένο μάθημα.
Στη συνέχεια, ιεραρχούνται οι γνώσεις με βάση το μάθημα της ημέρας σε
βασικές (του μαθήματος της ημέρας), σε προαπαιτούμενες (αυτές που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση των βασικών) και σε μετασχηματιστικές
(αυτές που προχωρούν πέρα από τις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις
και απευθύνονται κυρίως στους χαρισματικούς ή προχωρημένους μαθητές
σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα) (Κουτσελίνη, 2006:87). Με βάση τον
καθορισμό των πυρηνικών, βασικών, προαπαιτούμενων και μετασχηματιστικών γνώσεων καθορίζονται οι στόχοι της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι οποίοι καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή και ιεράρχηση
των δραστηριοτήτων του (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008: 8,).
2. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) στην Αρχαία Ελληνική
(ΑΕ) Γραμματεία για το Γυμνάσιο
Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), που εφαρμόστηκε πιλοτικά
από την σχολική χρονιά 2011 – 2012 σε περίπου εκατό σχολεία σε όλη την
Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα κατά τη νέα σχολική
χρονιά, η μελέτη και γνώση των κλασσικών κειμένων αναδεικνύεται σε παράγοντα διαμόρφωσης της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας και, επομένως, η αρχαιογνωσία θεωρείται μείζον παιδευτικό αγαθό, εφόσον επιτρέπει
στους μαθητές να συνδεθούν και να κατανοήσουν το μακραίωνο ιστορικό,
γλωσσικό και πολιτιστικό παρελθόν τους (Πρόγραμμα Σπουδών,2011: 35 –
41, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011, 11-13).
Όσον αφορά την ΑΕ γραμματεία, προτείνεται και για τις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου η διδασκαλία ενός ολόκληρου έργου για το σύνολο της σχολικής χρονιάς και όχι η αποσπασματική διδασκαλία ενοτήτων, όπως γινόταν
ως τώρα, ενώ προωθείται η θεματική οργάνωση της διδασκαλίας.
Το νέο ΠΣ υιοθετεί τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν κριτικά τα διδακτέα κείμενα ως προϊόντα συγκεκριμέ351

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

νων οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών διεργασιών και
να μπορέσουν να επεκτείνουν αυτή την κριτική ανθρωποκεντρική οπτική
και στην αξιολόγηση του σύγχρονου κόσμου.
Βασικός στόχος της διδασκαλίας της ΑΕ γραμματείας από μετάφραση
είναι να επικοινωνήσουν οι μαθητές με την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων και να εντοπίσουν ομοιότητες, αναλογίες και διαφορές σε
επίπεδο πολιτισμού, ιδεών, νοοτροπιών, εθίμων, ή άλλων πολιτιστικών στοιχείων με τον σύγχρονο νεοελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Ως βασική διδακτική μέθοδος σε σχέση με το περιεχόμενο προωθείται
ο συνδυασμός διαδικασίας – περιεχομένου (Πρόγραμμα Σπουδών,2011:
39), ενώ σε σχέση με τις δραστηριότητες προτεινόμενη μέθοδος είναι η
επικοινωνιακή – κειμενοκεντρική, που ξεκινά από την ανάγνωση του κειμένου πρώτα από τον καθηγητή και μετά από τους μαθητές. Η διδασκαλία
προχωρεί με ερωταποκρίσεις και ελάχιστες γνώσεις παρέχονται από τους
καθηγητές (έννοιες, λέξεις – κλειδιά), ενώ όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν
από τους μαθητές, καθώς καλλιεργείται, με τις κατάλληλες τεχνικές, η ικανότητα του μαθητή να οδηγείται όλο και πιο αυτόνομα στη διερεύνηση
και στη διατύπωση της νέας γνώσης. Παράλληλα, με βασική αρχή τη μαθητοκεντρική διδασκαλία στα πλαίσια της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, προωθείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης (project), που ακολουθούν την αρχή του μεθοδολογικού πλουραλισμού, ώστε να ενεργοποιούνται οι κλίσεις και τα μαθησιακά στυλ του
συνόλου των μαθητών. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον μπορεί να κινητοποιήσει ευκολότερα τους μαθητές καθιστώντας το γνωστικό αντικείμενο πιο
ελκυστικό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμπληρώσει και να ανανεώσει σημαντικά την διδακτική μεθοδολογία των αρχαιογνωστικών μαθημάτων. Τέλος, ουσιαστική βαρύτητα δίνεται στη διαθεματικότητα, κατά την οποία η
διαπλοκή των μαθησιακών - διδακτικών αντικειμένων θα γίνεται με αμφίδρομες συνδέσεις και όχι ευκαιριακά και κατά περίπτωση, αλλά ως σταθερή διδακτική επιλογή (Κοσεγιάν, 2011).
Η αξιολόγηση βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και προκύπτει άμεσα από τους γενικούς στόχους του μαθήματος και τους ειδικότερους στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός σε κάθε ενότητα. Αξιολογούνται συγκεκριμένες δεξιότητες, που απέκτησε ο μαθητής σε επίπεδο ικανοτήτων πρόσληψης των μεταφρασμένων κειμένων, αλλά και η συνολική μαθησιακή πορεία του μαθητή. Συγχρόνως, αξιολογούνται οι συνθήκες διδασκαλίας, τα
διδακτικά μέσα, οι στρατηγικές μάθησης, που καλλιεργήθηκαν στους μαθητές και που εκείνοι κατάφεραν να εφαρμόσουν στην συνέχεια. Η αξιο352
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λόγηση πρέπει να εφαρμόζεται σε διάφορες φάσεις της διδακτικής διαδικασίας και να έχει διαφορετικούς σκοπούς. Πρέπει, επομένως, να διέρχεται
από όλα τα στάδια: της αρχικής – διαγνωστικής αξιολόγησης, της διαμορφωτικής αξιολόγησης και τέλος να ολοκληρώνεται με την τελική – αθροιστική αξιολόγηση.
3. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά (ΑΕ)
από μετάφραση
Με βάση το νέο ΠΣ γίνεται φανερό ότι απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση τόσο του γνωστικού αντικειμένου όσο και των διδακτικών τεχνικών,
ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, που ορίζει το πρόγραμμα. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
ικανό εργαλείο στην υπηρεσία του νέου ΠΣ.
Ιδιαίτερα στα ΑΕ από μετάφραση ο όγκος των κειμένων, που προσφέρονται για διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα η Ομηρική Οδύσσεια, που θα
μας απασχολήσει και στην συνέχεια, όχι μόνο δεν επιτρέπει την εξαντλητική διδασκαλία της μέσα στο περιορισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά συνήθως είναι αδύνατη και η διδασκαλία των προτεινόμενων αποσπασματικών ενοτήτων. Η περιληπτική αναδιήγηση των γεγονότων κατά χρονολογική σειρά στερεί από το Ομηρικό έργο την ευρηματική αφηγηματική τεχνική του δημιουργού του και επαναλαμβάνει γνώσεις, που οι μαθητές έχουν
ήδη κατακτήσει από το Δημοτικό (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 110). Έτσι,
οι μικροί μαθητές, που προσεγγίζουν αρχικά με ενθουσιασμό τον περιπετειώδη οδυσσειακό κόσμο, δεν αποκομίζουν ούτε την αναμενόμενη αισθητική λογοτεχνική απόλαυση, ούτε και κατανοούν το αξιακό και πολιτισμικό
σύστημα αυτού του κόσμου. Αντίθετα, καταλήγουν στην αποσπασματική
ανάγνωση και γνώση του αρχαίου κόσμου. Επιβάλλεται, επομένως, και εν
μέρει επιχειρείται με την διάθεση ολόκληρου του βιβλίου και την ολιστική
προσέγγιση της Οδύσσειας, η επιλογή από τον εκπαιδευτικό συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων προς ανάπτυξη, κάτι που προτείνεται ήδη από το
νέο ΠΣ (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 110 – 114).
Η ποικιλία των θεμάτων προς ανάπτυξη θα δώσει την δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να επιλέξει, σε συνεργασία με τους μαθητές του συνάπτοντας μαθησιακά συμβόλαια, αυτά που ανταποκρίνονται στην μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στυλ των μαθητών του και που τον διευκολύνουν να εφαρμόσει πλήθος διδακτικών τεχνικών και στρατηγικών.
353

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Η αλλαγή του ρόλου του σχολικού εγχειριδίου, που μέχρι τώρα ασκούσε καθοδηγητικό ρόλο οδηγώντας την διδακτική πράξη βήμα προς βήμα,
θα αποδεσμεύσει τον εκπαιδευτικό προσφέροντας του την δυνατότητα της
αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των κινήσεων, ώστε να μπορέσει αυτός στην συνέχεια να ωθήσει τους μαθητές του προς την ίδια κατεύθυνση
της αυτενέργειας και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης. Ο υπερβολικός
όγκος των πληροφοριών, των εικόνων και των χωρίς διαβάθμιση ασκήσεων σε κάθε ενότητα του παρόντος σχολικού εγχειριδίου μάλλον αποπροσανατολίζει και κουράζει, παρά δραστηριοποιεί τους μαθητές (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011: 110). Επιπλέον, είναι πρακτικά αδύνατο και ουσιαστικά
ανώφελο να απαιτήσει ο εκπαιδευτικός από τους μαθητές του να απαντήσουν στο σύνολο των ασκήσεων ή να σχολιάσουν το σύνολο των εικόνων
στα χρονικά πλαίσια μιας διδακτικής ώρας. Θα ήταν προτιμότερο και τελικά
ούτως ή άλλως ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται να επιλέξει τις δραστηριότητες,
που ανταποκρίνονται στην μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το
μαθησιακό στυλ των μαθητών του και να αξιοποιήσει μέσα και στρατηγικές, που θα αναπτύξουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητές τους.
Σε μια ετερογενή τάξη με μαθητές, που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και μαθησιακές ικανότητες, ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του τις διαφορές
αυτές και να τις συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της διδασκαλίας του. Η μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη που προτείνεται, αν και επιστημονικά έγκυρη
και επικαιροποιημένη, χρησιμοποιεί σε αρκετά σημεία λεξιλόγιο, που δυσκολεύει γλωσσικά τους μαθητές και απαιτεί την εξομάλυνση του κειμένου
από τον εκπαιδευτικό (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011:111). Στο σημείο αυτό,
με δεδομένη την διαφορετική αναγνωστική ικανότητα, αλλά και τις γλωσσικές καταβολές κάθε μαθητή, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εφαρμόσει τεχνικές, όπως οι κολλητοί ανάγνωσης, ή να προτείνει δραστηριότητες,
όπως η δραματοποίηση ή ο αγώνας λόγου, που θα διευκόλυναν την πρόσληψη και κατανόηση του ομηρικού κειμένου.
Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική προέλευση των
μαθητών στην σύγχρονη τάξη, αλλά και την χρονική απόσταση, που χωρίζει τους μαθητές από τα αφηγούμενα γεγονότα και από τον πολιτισμό, που
περιγράφονται στο κείμενο, ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι μαθητές του θα μπορούν να αντιληφθούν με τον ίδιο
τρόπο και να συγκρίνουν με την μεταγενέστερη ή με την σημερινή πραγματικότητα για παράδειγμα τα έθιμα της φιλοξενίας ή της ταφής ή ακόμη
την θέση της γυναίκας μέσα σ’ έναν κατά βάση ανδροκρατούμενο κόσμο.
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Οι προσεγγίσεις αυτές εξαρτώνται κατά μεγάλο βαθμό και από το πολιτισμικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων μαθητών κι αυτό δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέο. Αντίθετα, μπορεί να γίνει η αφετηρία για την έκφραση
ποικίλων απόψεων πάνω στο ίδιο θέμα, την αναζήτηση ομοιοτήτων ή διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, που ξεφεύγουν από τον ομηρικό κόσμο, να ενεργοποιήσει δραστηριότητες εικαστικές
(π.χ. ζωγραφική) ή αφηγηματικές (π.χ. παραμύθι), να οδηγήσει στην αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών στο διαδίκτυο και στην αξιοποίηση κατάλληλων λογισμικών (π.χ. Αρχαίοι Τόποι και Άνθρωποι).
Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό και από τον εκπαιδευτικό και από τον
μαθητή ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί ένας μόνο τρόπος αξιολόγησης. Το
διαγώνισμα του τριμήνου σε μια εξαιρετικά περιορισμένη ενότητα του συνολικού έργου με κοινές ερωτήσεις και μεθόδους εξέτασης για όλους τους
μαθητές δεν αντιπροσωπεύει ούτε τις επιδόσεις ούτε την πρόοδο του μαθητή. Επιπλέον, οι τελικές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι ο αυτοσκοπός της
χρονιάς και μόνιμη πηγή άγχους για τους μαθητές, αλλά να αποτελούν ένα
στάδιο στην αξιολογική διαδικασία του μαθητή και όχι την κορυφαία στιγμή αυτής της διαδικασίας. Σε συνδυασμό, συνεπώς, με τις παραδοσιακές
μορφές των καθημερινών εργασιών, των τεστ και των διαγωνισμάτων, που
συμπληρώνουν την ατομική αξιολόγηση χωρίς να λειτουργούν ως φόβητρο, τίθεται σε εφαρμογή και η ομαδική αξιολόγηση με ανάθεση ομαδικών
ελκυστικών δραστηριοτήτων, με συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού και
εκπόνηση συνθετικών εργασιών κυρίως διαθεματικού τύπου, στις οποίες
αξιολογούνται ο βαθμός συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους, η αποτελεσματικότητα στην απόκτηση και χρήση της νέας γνώσης, η εφαρμογή των γνώσεων και σε άλλα περιβάλλοντα και ο έλεγχος του κατά πόσον
ο ίδιος ως άτομο και όλοι ως ομάδα μπορούν να οδηγηθούν στην απόκτηση και αξιοποίηση των γνώσεών τους. Επιλέγονται, επομένως, ο φάκελος
των γλωσσών (portfolio), η αξιολόγηση μέσω σχεδίων εργασίας (project),
η αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση από τους μαθητές μεταξύ τους.
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη το νέο ΠΣ και τις οδηγίες του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την διδασκαλία της ΑΕ γραμματείας θα γίνει
προσπάθεια να παρουσιαστούν στην συνέχεια δύο διδακτικές προτάσεις
στην Ομήρου Οδύσσεια της Α’ Γυμνασίου, που θα στηρίζονται στην αρχή
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, θα αξιοποιούν τα προτεινόμενα προς
ανάπτυξη θέματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα υπηρετούν τους
συγκεκριμένους στόχους, που περιλαμβάνονται στο νέο ΠΣ.
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1o Σενάριο διδασκαλίας
Τίτλος: Το πρώτο συμβούλιο των θεών – Το διπλό σχέδιο της Αθηνάς.
Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ομηρικά έπη, Οδύσσεια, Α’ Γυμνασίου.
Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: 2η ενότητα (Οδύσσεια, α
26 – 108 / <22 – 95>) του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου της Α’ Γυμνασίου.
Διδακτική αρχή: Διαφοροποίηση της διαδικασίας με βάση την ετοιμότητα των μαθητών. Διαθεματικότητα.
Προτεινόμενη Μέθοδος: Ερμηνευτική – Κειμενοκεντρική.
Οργάνωση τάξης: Οι μαθητές οργανώνονται κατά ζεύγη και εργάζονται
ερευνητικά ως «κολλητοί». Εργάζονται και σε τέσσερις ετερογενείς και προκαθορισμένες ομάδες. Τα αποτελέσματα των εργασιών ανακοινώνονται
στην ολομέλεια της τάξης.
Εργαλεία: Σχολικό βιβλίο, πίνακας, καρτελές, εικονογραφικό υλικό, φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας, εννοιολογικός χάρτης, ιστόγραμμα.
Προβλεπόμενος χρόνος: 4 ώρες.
Σκοπός μαθήματος
Επιδιώκεται οι μαθητές:
• Να κατανοήσουν την Οδύσσεια ως ποιητική ανθρωπογεωγραφία, ως
ύμνο στον άνθρωπο και τα κατορθώματά του, ως διδαχή αξιών, ισχυρών πίστεων και ανθρώπινης ευθύνης.
• Να έρθουν σε επαφή με τις αξίες του ελληνικού (και όχι μόνο) πολιτισμού, τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, την έννοια
του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη.
• Να αντιλαμβάνονται το έπος ως πνευματική δημιουργία με την οποία
συνδέεται ο νεοελληνικός πολιτισμός και η οποία αποτέλεσε τη βάση
για τη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού και δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού.
Επιμέρους διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και την
μαθησιακή διαδικασία:
Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι μαθητές:
• Να εξοικειωθούν με τον ανθρωπομορφισμό των θεών .
• Να αναγνωρίζουν την χρήση του μυθολογικού παραδείγματος σε σχέση με την τεχνική της προοικονομίας.
• Να κατανοήσουν την σημασία που έχει το σχέδιο της Αθηνάς για την
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εξέλιξη της αφήγησης.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Οι μαθητές:
• Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία.
• Να ασκηθούν στην επιλεκτική ανάγνωση.
• Να ασκηθούν στην ερευνητική εργασία με τους «κολλητούς».
Σε επίπεδο στάσεων:
Οι μαθητές:
• Να συνειδητοποιήσουν την σημασία της Μοίρας και τις αντιλήψεις του
ομηρικού ανθρώπου για τον ρόλο της στην ζωή τους.
• Να διακρίνουν τον ιδιαίτερο συσχετισμό των θεών με την Μοίρα.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
• Η ραψωδία α (Περιληπτική αναδιήγηση της ραψωδίας α).
• Εξοικείωση με τον όρο προοίμιο και με τον ρόλο του στο συνολικό έργο.
• Το πρόσωπο του Οδυσσέα, ο τόπος και η θέση στην οποία βρίσκεται,
η επιθυμία του να επιστρέψει στο νησί του (νόστος).
• Διάκριση ανάμεσα στα επίπεδα οργάνωσης του ομηρικού κόσμου: α)
ουρανός = θεοί β) γη = άνθρωποι
• Θεοί, που υποστηρίζουν τον Οδυσσέα και θεοί, που εναντιώνονται στην
επιστροφή του (Μυθολογία - Δωδεκάθεο).
• Η ιστορία του Τρωικού πολέμου, οι βασικοί ήρωες.
• Βασικές γνώσεις:
• Ο ανθρωπομορφισμός των θεών.
• Οι αντιλήψεις του ομηρικού ανθρώπου για την Μοίρα. Η σχέση της με
θεούς και ανθρώπους.
• Το μυθολογικό παράδειγμα σε σχέση με την λειτουργία της προοικονομίας.
• Μετασχηματιστικές γνώσεις:
• Σύγκριση της ομηρικής αντίληψης για την Μοίρα με μεταγενέστερες
απόψεις.
• Ανθρωποκεντρισμός της Οδύσσειας.
• Η θεϊκή παρέμβαση στην ανθρώπινη ζωή.
• Ο ανθρωπομορφισμός των θεών στον ομηρικό κόσμο και σύγχρονες
απεικονίσεις.
Α’ φάση διδασκαλίας (1η διδακτική ώρα):
Ο εκπαιδευτικός πρώτα διαβάζει ολόκληρη την ενότητα απευθύνοντας
στους μαθητές σαφή αναγνωστική οδηγία για τον εντοπισμό του τόπου,
των προσώπων και του θέματος συζήτησης. Οι μαθητές διαβάζουν ξανά
357

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

τους στ. 26 - 92 με δραματοποίηση του διαλόγου Δία – Αθηνάς (ενδείκνυται να διαβάσουν περισσότεροι από δύο μαθητές. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την εκφραστική ανάγνωση). Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει στους μαθητές στοχευμένες ερωτήσεις (ενδεικτικά: Πού εξελίσσεται η δράση; Ποια
πρόσωπα συζητούν; Ποιος μιλάει πρώτος; Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης για τον κάθε ομιλητή; Ποια πρόσωπα αναφέρονται στην ενότητα αυτή, αν και δεν είναι παρόντα;) και γράφει στον πίνακα τα ονόματα της Αθηνάς και του Δία. Ενεργοποιεί την έρευνα με τους «κολλητούς» (κατά ζεύγη) και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τα ρήματα, που φανερώνουν τα συναισθήματα ή την γνώμη του κάθε θεού για τον Οδυσσέα. Στην
συνέχεια ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν το πρόσωπο, που απουσιάζει από το συμβούλιο των θεών και που βρίσκεται. Γράφει το όνομα του
Ποσειδώνα στον πίνακα και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τα άλλα δύο πρόσωπα με τα οποία σχετίζεται ο θεός και τα ρήματα, που απεικονίζουν την δράση τους. Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή ο μαθητής
βλέπει στον πίνακα δύο διαγράμματα, που απεικονίζουν την δράση και τις
σκέψεις των θεών (ενδεικτικά):
από το συμβούλιο των θεών και που βρίσκεται. Γράφει το όνομα του Ποσειδώνα
στον πίνακα και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τα άλλα δύο πρόσωπα με τα
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΣ
οποία σχετίζεται ο θεός και τα ρήματα, που απεικονίζουν την δράση τους.
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή ο μαθητής βλέπει στον πίνακα δύο
Φλέγεται η που
καρδιά
της (στ. 56)
διαγράμματα,
απεικονίζουν
την δράση και τις σκέψεις των θεών (ενδεικτικά):
Υπενθυμίζει τις θυσίες που
Εκτιμά τον Οδυσσέα γιατί:
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΣ
πρόσφερε
ο
Οδυσσέας
(στ.
70)
Ξεχωρίζει
στη γνώση (στ. 76)
Φλέγεται η καρδιά της (στ. 56)
Εκτιμά τον Οδυσσέα γιατί:
Κατηγορεί
τονπου
Δίαπρόσφερε
γιατί είναι
Πρόσφερε
περισσότερες
Υπενθυμίζει
τις θυσίες
ο
Ξεχωρίζει
στη γνώσηθυσίες
(στ. 76)
σκληρός
απέναντι
στον
ήρωα
(στ.
77
– 78) θυσίες (στ. 77 – 78)
Οδυσσέας (στ. 70)
Πρόσφερε περισσότερες
(στ. 69)
Κατηγορεί τον Δία γιατί
είναι σκληρός
απέναντι στον ήρωα (στ. 69)
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Στην συνέχεια οι μαθητές διαβάζουν ξανά τους στ. 94 – 108 και ο εκπαιδευτικός
Στην συνέχεια
μαθητέςσειρά
διαβάζουν
ξανά τους
στ. 94 – 108
και ο εκπαιυποβάλλει
στους οιμαθητές
στοχευμένων
ερωτήσεων
(ενδεικτικά:
Ποια
δευτικός
στουςτης
μαθητές
σειρά
στοχευμένων
ερωτήσεων
(ενδειπρόσωπαυποβάλλει
αφορά το σχέδιο
Αθηνάς;
Πόσα
στάδια περιλαμβάνει
το σχέδιο
της
Αθηνάς;
Ποιο
πρόσωποαφορά
θα εκτελέσει
κάθε της
στάδιο;).
κτικά:
Ποια
πρόσωπα
το σχέδιο
Αθηνάς; Πόσα στάδια περιλαμΔιδακτικό
υλικότης
γιαΑθηνάς;
την Α’ φάση
διδασκαλίας:
βάνει
το σχέδιο
Ποιοτης
πρόσωπο
θα εκτελέσει κάθε στάδιο;).
Δίνουμε καρτέλες στα ζεύγη «κολλητών», που απεικονίζουν τα πρόσωπα της
ενότητας και ζητάμε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα εικονιζόμενα
πρόσωπα. Στη συνέχεια να διαχωρίσουν τους θεούς από τους ανθρώπους και να
εντοπίσουν τα σύμβολά / χαρακτηριστικά τους αξιοποιώντας τη Μυθολογία
(διαθεματικότητα). Να τοποθετήσουν στην μία άκρη τους θεούς, που θα
υποστηρίξουν τον Οδυσσέα και στην άλλη αυτόν, που θα εναντιωθεί στην
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Διδακτικό υλικό για την Α’ φάση της διδασκαλίας:
Δίνουμε καρτέλες στα ζεύγη «κολλητών», που απεικονίζουν τα πρόσωπα της
ενότητας και ζητάμε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα εικονιζόμενα
πρόσωπα. Στη συνέχεια να διαχωρίσουν τους θεούς από τους ανθρώπους
και να εντοπίσουν τα σύμβολά / χαρακτηριστικά τους αξιοποιώντας τη Μυθολογία (διαθεματικότητα). Να τοποθετήσουν στην μία άκρη τους θεούς,
που θα υποστηρίξουν τον Οδυσσέα και στην άλλη αυτόν, που θα εναντιωθεί στην επιστροφή του. Στην συνέχεια δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας με ιστόγραμμα και ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να το συμπληρώσουν καταγράφοντας τις ενέργειες του Ερμή και της
Αθηνάς, ώστε να αποκαλυφθεί το διπλό σχέδιο της θεάς για τον Οδυσσέα.

Να συγκαλέσει το συμβούλιο των
Αχαιών και να διώξει τους
μνηστήρες

Να ταξιδέψει στην Σπάρτη και
στην Πύλο για να μάθει νέα για
τον πατέρα του

Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Α’ φάση διδασκαλίας:
Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Α’ φάση διδασκαλίας:
Είναι σημαντικό η πρώτη ανάγνωση να γίνει από τον εκπαιδευτικό και να
Είναι σημαντικό
η πρώτη
ανάγνωση
να γίνει
τον μέθοδος
εκπαιδευτικό
εξομαλυνθούν
τυχόν
λεξιλογικές
δυσκολίες.
Η από
βασική
που και να εξοχρησιμοποιείται
είναι
η
ερμηνευτική
–
κειμενοκεντρική,
που
πλαισιώνεται
από
την χρησιμοποιμαλυνθούν τυχόν λεξιλογικές δυσκολίες. Η βασική μέθοδος που
δραματοποίηση, την υποβολή στοχευμένων ερωτήσεων και την έρευνα με τους
είται είναι η που
ερμηνευτική
– κειμενοκεντρική,
«κολλητούς»,
συνδυάζει τη
συνεργατική μάθησηπου
και πλαισιώνεται
τη διερευνητικήαπό την δραπροσέγγιση
του
γνωστικού
αντικειμένου.
Ιδιαίτερα
χρήσιμη
είναι
δημιουργία
ματοποίηση, την υποβολή στοχευμένων ερωτήσεωνηκαι
την έρευνα με τους
ιστογράμματος που αποσαφηνίζει την κειμενική και την νοηματική δομή.
«κολλητούς»,
που
συνδυάζει
τη
συνεργατική
μάθηση
και
τη διερευνητική
Β’ φάση διδασκαλίας (2η διδακτική ώρα):
Ο
εκπαιδευτικόςτου
με γνωστικού
στοχευμένες ερωτήσεις
ανασύρει
την προηγούμενη
γνώση
προσέγγιση
αντικειμένου.
Ιδιαίτερα
χρήσιμη
είναι η δημιουρσχετικά με το συμβούλιο των θεών και όσα ειπώθηκαν εκεί. Επικεντρώνει το
γία ιστογράμματος που αποσαφηνίζει την κειμενική και την νοηματική δομή.
ενδιαφέρον των μαθητών στα λόγια του Δία (στ. 34 – 39) και αξιοποιεί τα σχόλια
του σχολικού βιβλίου. Στην συνέχεια με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα
εισάγει
μια καινούρια
έννοια (Μοίρα)
και προχωράώρα):
σε καταιγισμό ιδεών ζητώντας
Β’ φάση
διδασκαλίας
(2η διδακτική
από τους μαθητές να συμπληρώσουν λέξεις, που νομίζουν ότι σχετίζονται με την
Ο εκπαιδευτικός
με στοχευμένες
ανασύρει
την προηγούμενη
γνώκεντρική
έννοια. Ολοκληρώνοντας
την ερωτήσεις
εργασία αυτή
έχει δημιουργηθεί
ο
ακόλουθος
εννοιολογικός
χάρτης (ενδεικτικά):
ση σχετικά
με το συμβούλιο
των θεών και όσα ειπώθηκαν εκεί. Επικεντρώ-

νει το ενδιαφέρον των μαθητών στα λόγια του Δία (στ. 34 – 39) και αξιοποι-
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εί τα σχόλια του σχολικού βιβλίου. Στην συνέχεια με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα εισάγει μια καινούρια έννοια (Μοίρα) και προχωρά σε καταιγισμό ιδεών ζητώντας από τους μαθητές να συμπληρώσουν λέξεις, που νομίζουν ότι σχετίζονται με την κεντρική έννοια. Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή έχει δημιουργηθεί ο ακόλουθος εννοιολογικός χάρτης (ενδεικτικά):

Στην συνέχεια ζητά από τους μαθητές να ξεχωρίσουν τις λέξεις, που είναι συνώνυμες με την κεντρική έννοια (πεπρωμένο, τύχη, γραφτό) και τις
λέξεις,
με τις
οποίες
οι δύο
αντιλήψεις,
διατυπώνει
ο ΔίΣτην συνέχεια ζητά
από
τουςσχετίζονται
μαθητές να
ξεχωρίσουν
τιςπου
λέξεις,
που είναι
στ. 36 – 39
(άνθρωποι,
θεοί, υπεύθυνος,
μοιρολατρία)
και ναμε
συσυνώνυμες ας
με στους
την κεντρική
έννοια
(πεπρωμένο,
τύχη, γραφτό)
και τις λέξεις,
μπληρώσουν
τον πίνακα.
τις οποίες σχετίζονται
οι δύο
αντιλήψεις, που διατυπώνει ο Δίας στους στ. 36 – 39
(άνθρωποι, θεοί, υπεύθυνος, μοιρολατρία) και να συμπληρώσουν τον πίνακα.

Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Β’ φάση διδασκαλίας:
Η βασική μέθοδος είναι η ερμηνευτική – κειμενοκεντρική, που ενισχύεται από τον
καταιγισμό ιδεών και την διαμόρφωση του εννοιολογικού χάρτη μέσω του
360
διαδραστικού
πίνακα.. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η δημιουργία ιστογράμματος που
αποσαφηνίζει την κειμενική και την νοηματική δομή.
Γ’ φάση διδασκαλίας (3η διδακτική ώρα):

Ειρήνη Κορρέ, Άρτεμις Αρχοντογεώργη
Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας. Προτάσεις διδασκαλίας …

Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Β’ φάση διδασκαλίας:
Η βασική μέθοδος είναι η ερμηνευτική – κειμενοκεντρική, που ενισχύεται
από τον καταιγισμό ιδεών και την διαμόρφωση του εννοιολογικού χάρτη μέσω του διαδραστικού πίνακα.. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η δημιουργία
ιστογράμματος που αποσαφηνίζει την κειμενική και την νοηματική δομή.
Γ’ φάση διδασκαλίας (3η διδακτική ώρα):
Ο εκπαιδευτικός με στοχευμένες ερωτήσεις, που ανακαλούν την γνώση της
προηγούμενης φάσης, εστιάζει στην χρήση του μυθολογικού παραδείγματος από τον Δία. Οι μαθητές διαβάζουν ξανά τους στ. 36 – 55 και ο εκπαιδευτικός τους ζητά να εντοπίσουν τα πρόσωπα, που αναφέρονται και τα
ρήματα, που αποκαλύπτουν την δράση των προσώπων.
Διδακτικό υλικό Γ’ φάσης:
Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις ακόλουθες εικόνες και να περιγράψουν προφορικά αυτό που βλέπουν:

Ο Αίγισθος σκοτώνει τον Αγαμέμνονα,
Καλυκκόσχημος κρατήρας, 460 π.χ., Βοστόνη

Ο Ορέστης σκοτώνει τον Αίγισθο,
Ερυθρόμορφη πελίκη, 500 π.Χ., Βιένη
Ιστορικό Μουσείο.

Οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους επιλέγουν μία από τις δύο δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των εργασιών ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης:
α) Είναι δημοσιογράφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ και παρακολουθούν
το οικογενειακό δράμα των Ατρειδών. Με την βοήθεια των εικόνων και της
αφήγησης καλούνται να ανασυνθέσουν σ’ ένα άρθρο την ιστορία της δο361
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Οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους επιλέγουν μία από τις δύο

λοφονίας
του Αγαμέμνονα
καιτων
τηςεργασιών
τιμωρίας
του Αίγισθου
αποτυπώνοντας
δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα
ανακοινώνονται
στην ολομέλεια
της
τάξης:
τις σχέσεις
των προσώπων και τον ρόλο των θεών.
α) Είναι δημοσιογράφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ και παρακολουθούν το
οικογενειακό
δράμα των που
Ατρειδών.
Με την βοήθεια
των εικόνων
και της Ο διευθυντής
β) Είναι
αρχαιολόγοι,
εργάζονται
σε κάποιο
μουσείο.
αφήγησης καλούνται να ανασυνθέσουν σ’ ένα άρθρο την ιστορία της δολοφονίας
τους αναθέτει
να
συναρμολογήσουν
τα
κομμάτια
της
επιγραφής,
που βρέτου Αγαμέμνονα και της τιμωρίας του Αίγισθου αποτυπώνοντας τις σχέσεις των
προσώπων
και
τον
ρόλο
των
θεών.
θηκε καιβ) να
ανασυνθέσουν την ιστορία, που αφηγείται, για να καταχωρηΕίναι αρχαιολόγοι, που εργάζονται σε κάποιο μουσείο. Ο διευθυντής τους
θεί στοναναθέτει
κατάλογο
του μουσείου:
να συναρμολογήσουν
τα κομμάτια της επιγραφής, που βρέθηκε και να
ανασυνθέσουν την ιστορία, που αφηγείται, για να καταχωρηθεί στον κατάλογο του
μουσείου:
Ορέστης
Τιμωρείται γιατί
ξεπέρασε την μοίρα
του

Σύζυγος της
Κλυταιμνήστρας

Σκοτώνει τον
Αγαμέμνονα

Αγαμέμνονας

Αίγισθος
Σμίγει με την
νόμιμη γυναίκα
ενός Ατρείδη

Εκδικείται τον θάνατο του πατέρα του
και σκοτώνει τον Αίγισθο

Κλυταιμνήστρα

Γιος του Αγαμέμνονα και
της Κλυταιμνήστρας

Αγνοεί την προειδοποίηση των
θεών

Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Γ’ φάση διδασκαλίας:
Είναι σημαντικό οι μαθητές να ασκηθούν στην ομαδική εργασία.. Το βάρος πέφτει τώρα στην επιλεκτική ανάγνωση. Οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες όπως, η συνεργασία, η προφορικότητα και η παραγωγή κειμένου
σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
Δ’ διδακτική φάση (4η διδακτική ώρα):
Ο εκπαιδευτικός με στοχευμένες ερωτήσεις ανασύρει την προηγούμενη
γνώση των μαθητών σχετικά με την ιστορία του Αίγισθου και παρακινεί
τους μαθητές να σκεφτούν αν υπάρχουν συσχετισμοί ανάμεσα στα πρόσωπα από το μυθολογικό παράδειγμα του Αίγισθου και την ιστορία του
Οδυσσέα. Ο εκπαιδευτικός, επιπλέον, παροτρύνει τους μαθητές να υποθέσουν για ποιο λόγο ο Δίας (και κατά δεύτερο λόγο ο Όμηρος) εντάσσει
στην αφήγηση την ιστορία του Αίγισθου και συνδέει το μυθολογικό παράδειγμα με την τεχνική της προοικονομίας.
Διδακτικό υλικό Δ’ φάσης διδασκαλίας
Οι μαθητές εργάζονται στις ομάδες τους. Δίνεται στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας. Ως άξιοι ντεντέκτιβ οι μαθητές καλούνται να συμπεράνουν την εξέλιξη της υπόθεσης από τα στοιχεία που έχουν ήδη στα χέρια τους. Ποιος κίνδυνος υπάρχει για τον Οδυσσέα; Ποια μπορεί να είναι η
362
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τύχη των μνηστήρων; Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο
δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα των εργασιών ανακοινώνονται στην
ολομέλεια της τάξης:
α) Να εντάξουν το παράδειγμα του Αίγισθου μέσα στην ιστορία του
Οδυσσέα βρίσκοντας τις αναλογίες ανάμεσα στα πρόσωπα:
Αίγισθος = …………………...
Ορέστης= …………………….......
Κλυταιμνήστρα = ……………
Αγαμέμνονας = ……………………
β) Να αντιστοιχίσουν την τελειωμένη ιστορία του Αίγισθου με την ανοιχτή ακόμη ιστορία της οικογένειας του Οδυσσέα συμπληρώνοντας τα κενά:
Ο Αίγισθος έχει την ίδια προκλητική συμπεριφορά με τους
………………………..Η Πηνελόπη είναι το αντίθετο παράδειγμα συζύγου από την ……………………………….. Ο Οδυσσέας κινδυνεύει να πέσει θύμα των μνηστήρων όπως ο ……………………………….. Ο Τηλέμαχος πρέπει να υπερασπιστεί την οικογένειά του όπως ο ………………..
Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι / τεχνικές στην Δ’ φάση διδασκαλίας:
Βασική είναι η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου (αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών) σε συνδυασμό με την επιλεκτική ανάγνωση, που καλλιεργεί
την κριτική σκέψη των μαθητών.
Δραστηριότητες εμπέδωσης – αξιολόγησης
(οι μαθητές προτείνεται να επιλέξουν δύο διαφορετικού είδους δραστηριότητες)
• Είστε εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Ο εκδότης σας σάς αναθέτει να αναπαραστήσετε εικαστικά το συμβούλιο των θεών αποδίδοντας σε κάθε θεό το χαρακτηριστικό σύμβολό του για την παιδική έκδοση της Οδύσσειας.
• Συμμετέχετε σ’ έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα την ομηρική Οδύσσεια. Η ιδέα που έχετε για την συμμετοχή σας είναι να ζωγραφίσετε τον Οδυσσέα στην ακτή της Ωγυγίας προσπαθώντας να
αποδώσετε τα συναισθήματα, που περιγράφονται στην αφήγηση.
• Υποδύεστε τον Ποσειδώνα, ο οποίος παρευρίσκεται στο συμβούλιο
των θεών και αντιδρά στην απόφαση του Δία για την επιστροφή του
Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ποια επιχειρήματα θα μπορούσε να φέρει για
να υποστηρίξει την άποψη του;
• Υποδύεστε τον Δία στο συμβούλιο των θεών και αντικρούετε τα πιθανά επιχειρήματα, που θα μπορούσε να προβάλλει ο Ποσειδώνας
απέναντι στην απόφαση για την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
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•

•

•

•

Ως ερευνητής της λαϊκής παράδοσης προσπαθείτε να συγκεντρώσετε φράσεις ή παροιμίες, που χρησιμοποιούμε σήμερα για την Μοίρα (π.χ. αυτός δεν έχει στον ήλιο μοίρα, είναι άξιος της μοίρας του
κ.λ.π.) και να εξηγήσετε την σημασία τους.
Αφού διαβάσετε το παράλληλο κείμενο της σελίδας 23 του σχολικού βιβλίου σας να συσχετίσετε όσα σχετικά με την μοίρα λέγονται
στους στίχους 36 – 39 και στην παραπάνω λαϊκή παράδοση και να
εντοπίσετε τις διαφορές.
Σε μια ημερίδα με θέμα «Οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας» παρουσιάζετε μία εισήγηση που αποδεικνύει τον ανθρωπομορφισμό των θεών με στοιχεία από την ενότητα, που διδαχθήκατε.
Αφού διαβάσετε την επιστολή που στέλνει ο Αιγύπτιος βασιλιάς Άμασης στον τύραννο της Σάμου Πολυκράτη (Ηροδότου Ιστορίες, Γ 40)
να αντιπαραβάλλεται τον ανθρωπομορφισμό των θεών στην Οδύσσεια με τον τρόπο που περιγράφεται στις Ιστορίες του Ηροδότου.
2o Σενάριο διδασκαλίας

Τίτλος: Το μοτίβο της αναγνώρισης στην Οδύσσεια και αλλού.
Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ομηρικά έπη, Οδύσσεια, Α’ Γυμνασίου.
Ιδιαίτερες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου: Οδύσσεια, π 185 – 245,
ρ 344 – 349, τ 349 – 502, φ 188 – 227, ψ 100 – 270, ω 265 - 369.
Διδακτική αρχή: Διαφοροποίηση με βάση τα προϊόντα μάθησης.
Μεθοδολογία: Ερμηνευτική – Κειμενοκεντρική, Ομαδοσυνεργατική. Σχέδιο εργασίας (project).
Οργάνωση τάξης: Οι μαθητές εργάζονται σε τέσσερις ετερογενείς ομάδες και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης. Κάθε
ομάδα ορίζει έναν συντονιστή. Οι παρουσιάσεις του υλικού γίνονται από
όλα τα μέλη της ομάδας διαδοχικά.
Προβλεπόμενος χρόνος: Β’ τρίμηνο (20 ώρες).
Εργαλεία: Σχολικό βιβλίο, πίνακας, φύλλο εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό «Ομηρικά έπη», βιβλιοθήκη.
Σκοπός μαθήματος:
Οι μαθητές επιδιώκεται:
• Να αντιλαμβάνονται το έπος ως πνευματική δημιουργία με την οποία
συνδέεται ο νεοελληνικός πολιτισμός και η οποία αποτέλεσε τη βάση
για τη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού και δυτικοευρωπαϊκού πο-
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λιτισμού.
• Να αναγνωρίζουν στοιχεία που επιβιώνουν στην ποίηση και στην λογοτεχνία από τον Όμηρο έως την σύγχρονη δημοτική ποίηση και να
αντιληφθούν ότι η συλλογική μνήμη διατήρησε, αλλά και μετασχημάτισε τις επικές ποιητικές μορφές, το ύφος και τους αρχαίους μύθους σε
σύγχρονες μορφές ποίησης και λαϊκής λογοτεχνίας.
Επιμέρους διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και την
μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές επιδιώκεται:
• Σε επίπεδο γνώσεων:
 Να εξοικειωθούν με την διαδικασία της αναγνώρισης και να εντοπίσουν τις βασικές τεχνικές, που συνδέονται με την διαδικασία της
αναγνώρισης (άστοχα ερωτήματα, επική ειρωνεία, παρομοίωση).
 Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η επιλεκτική ανάγνωση, η
ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, η παραγωγή γραπτού λόγου.
 Να ασκηθούν στη χρήση ΤΠΕ
 Να δουλεύουν διακειμενικά κινούμενοι με ευχέρεια από το ένα λογοτεχνικό κείμενο στο άλλο, αναγνωρίζοντας τις ομοιότητες αλλά
και τις διαφορές στον χώρο και στον χρόνο.
• Σε επίπεδο στάσεων:
 Να διακρίνουν οι μαθητές στο κείμενο αξίες και αρχές, που διέπουν την ομηρική κοινωνία.
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
• Τα ταξίδια του Οδυσσέα μετά την Τροία.
• Ο νόστος ως βασικό θέμα στην Οδύσσεια.
• Η λαχτάρα των δικών του να τον δουν να γυρίζει ζωντανός.
• Η απόκρυψη της αληθινής ταυτότητας του ήρωα μέσω της μεταμφίεσης με μαγικό τρόπο.
• Βασικές γνώσεις:
• Η αναγκαιότητα της αναγνώρισης ως μέσο για την ολοκλήρωση της
Οδύσσειας.
• Τα χαρακτηριστικά της ομηρικής αναγνώρισης και η καταγραφή τους.
• Η αναγνώριση ως αγαπημένο λογοτεχνικό θέμα. Σύγκριση των ομηρικών αναγνωρίσεων με αντίστοιχες άλλων κειμένων.
• Μετασχηματιστικές γνώσεις:
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Διαμόρφωση αξιολογικών αισθητικών κριτηρίων .
Η «αναγνώριση» ως λογοτεχνικό μοτίβο σε νεώτερα κείμενα.
Το θέμα της ξενιτιάς και του νόστου διαχρονικά.
Οι διαχρονικά απαράλλακτες ανθρώπινες σχέσεις.
Το δημοτικό τραγούδι και η σχέση του με την Οδύσσεια.

Α’ διδακτική φάση (4 ώρες):
Ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει το θέμα, εισάγει τους μαθητές στην φιλοσοφία του σχεδίου εργασίας και ορίζονται οι ομάδες.
Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ομηρικά έπη»
επιλέγοντας την ενότητα «Λογοτεχνική ανάλυση» – «Ομηρική αναγνώριση» – «Αναπαραστάσεις» για να παρουσιάσει συνοπτικά στους μαθητές τις
πολλές αναγνωρίσεις της Οδύσσειας.
Από το λογισμικό «Ομηρικά έπη» – «Λογοτεχνική ανάλυση» – «Ομηρική
αναγνώριση» – Κείμενα δίνονται στους μαθητές τα κείμενα του Δ. Ν. Μαρωνίτη, του Αριστοτέλη και του Γ. Μπαμπινιώτη, που ορίζουν τον όρο αναγνώριση. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν τα κείμενα και να επιλέξουν τις έννοιες εκείνες που κατά την γνώμη τους σχετίζονται με την έννοια της αναγνώρισης. Στην συνέχεια διαμορφώνουμε έναν
εννοιολογικό χάρτη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (ενδεικτικά, Σχήμα 1):
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Β’ διδακτική φάση (8 ώρες):
Κάθε ομάδα, αφού επιλέξει την ενότητα που θα επεξεργαστεί, θα πρέπει
να παρουσιάσει το νέο υλικό στην τάξη με:
• Εκφραστική ανάγνωση
• Εικαστικό υλικό
• Δραματοποίηση
• Αναδιηγήση
Κάθε ομάδα θα πρέπει επίσης:
• Να εντοπίσει τα δρώντα πρόσωπα, την μεταξύ τους σχέση και να τα
παρουσιάσει στην τάξη.
• Να καθορίσει τον χώρο, όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα.
• Να υποδείξει αν αναμειγνύεται στην δράση κάποιος θεός και με
ποιον τρόπο.
Κάθε ομάδα θα πρέπει, τέλος, να εντοπίσει το χρονικό σημείο, που γίνεται η αναγνώριση, τι προηγείται και τι ακολουθεί.
Γ’ φάση διδακτικής διαδικασίας (4 ώρες):
Κάθε ομάδα εργάζεται στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας (Σχήμα 2), όπου
οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τα διαδοχικά στάδια της αναγνώρισης. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα στάδια στις επιλεγμένες
αναγνωρίσεις. Επίσης, οι μαθητές δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν κάποια συγκεκριμένη ορολογία:
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Για παράδειγμα:

Κάθε ομάδα παρουσιάζει διαδοχικά τα αποτελέσματα της εργασίας της
στην ολομέλεια της τάξης εξηγώντας με λεπτομέρειες τις διάφορες φάσεις
της αναγνώρισης, που ανέλαβε να επεξεργαστεί. Τα αποτελέσματα αναπαράγονται και διανέμονται σε όλες τις ομάδες.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν
τις έννοιες του Σχήματος 1 με την καταγραφή των γεγονότων του Σχήματος 2. Για παράδειγμα:

Μπορεί ακόμα να ζητήσει από τους μαθητές να ταξινομήσουν τα στάδια του Σχήματος 1 σ’ αυτά που ανήκουν στον αναγνωριστή, στον αναγνωριζόμενο ή και στους δύο:
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Αναγνωριστής

Αναγνωριζόμενος

Και οι δύο

Άγνοια
Δυσπιστία
Δοκιμασία

Παραμόρφωση /
Μεταμόρφωση
Κάλυψη / Απόκρυψη
Γνώση
Αποκάλυψη
Αποδεικτικά σημάδια

Απομόνωση
Αναγνώριση
Γνώση
Συναισθήματα (αγάπη
– ευτυχία, μίσος –
δυστυχία)

Δ’ διδακτική φάση (4 ώρες):
Αφού έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Ομηρικής αναγνώρισης ο εκπαιδευτικός ζητά από κάθε ομάδα να παρουσιάσει ένα έργο (τραγούδι, εικαστικό έργο, αφήγηση κ.λ.π.) του νεώτερου πολιτισμού, που να σχετίζεται με
την επιστροφή του ξενιτεμένου στο σπίτι του. Για να διευκολύνει την αναζήτηση ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει κάποιες ιστοσελίδες (ενδεικτικά):
• http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/txt_paraloges_
next.html#6
• http://www.mikrosapoplous.gr/homer/iliada/03.html
• http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/mou/xenitia.
html
ή να παραπέμψει τους μαθητές σε συγκεκριμένο υλικό της σχολικής και
δημοτικής βιβλιοθήκης.
Ζητά, τέλος, από κάθε ομάδα να συγκρίνει το έργο, που επέλεξε να παρουσιάσει, με την ομηρική αναγνώριση, που επεξεργάστηκε και να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια της τάξης. Τα αποτελέσματα αναπαράγονται και διανέμονται σε όλες τις ομάδες.
Δραστηριότητες εμπέδωσης – αξιολόγησης
(Σε κάθε ομάδα προτείνεται να επιλέξει μία εργασία. Τα παράλληλα κείμενα βρίσκονται στο σχολικό βιβλίο της Α’ Γυμνασίου.)
• Να μελετήσετε τους στίχους 145-244 από τη ραψωδία Γ της Ιλιάδας.
Στους στίχους αυτούς περιγράφονται κάποιες αναγνωρίσεις επίσης.
Να τις εντοπίσετε, να τις καταγράψετε, να επισημάνετε τα χαρακτηριστικά τους και να συγκρίνετε τις αναγνωρίσεις αυτές με τις αντίστοιχες της Οδύσσειας.
• Να μελετήσετε το δημοτικό τραγούδι με τίτλο «Ο γυρισμός του Ξενιτεμένου». Το τραγούδι αυτό περιγράφει την αναγνώριση των συ-
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ζύγων μετά την επιστροφή του άντρα. Να εντοπίσετε τη σκηνή της
αναγνώρισης, να επισημάνετε τα χαρακτηριστικά της και να την συγκρίνετε με τις ομηρικές αναγνωρίσεις.
Να μελετήσετε το απόσπασμα στ. 547 – 579 από την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Η σκηνή αυτή περιγράφει την αναγνώριση των
δύο αδελφών, της Ηλέκτρας με τον Ορέστη. Να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά της σκηνής αυτής και να τα συγκρίνετε με τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ομηρικών αναγνωρίσεων.
Να μελετήσετε το ποίημα με τον τίτλο «Λαέρτης» του Michael Longley.
Πρόκειται για ένα ποίημα, που το έχει εμπνευστεί ο δημιουργός του
από τη σκηνή αναγνώρισης Λαέρτη-Οδυσσέα. Να καταγράψετε τα
χαρακτηριστικά της αναγνώρισης του ποιήματος και να τα συγκρίνετε με τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ομηρικής αναγνώρισης.
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Abstract
Student diversity in the classroom has always been a fact. The basic concept
of school curricula reformation is the integration of students’ diversity.
Every student brings in the learning process his/her own personal realm of
experience and his/her interests. Differentiation lies on the knowledge of
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each student’s needs, which is a result of the teacher’s interest to discover
the talent, the needs, the possibilities and the cultural background of
the students. As a result, in a differentiated classroom the teacher first
designs and then uses a variety of practices on the content, the process
and the product of the instruction. Differentiated instruction is not only
an organizational method but also a pedagogical one, having continuous
assessment and flexible grouping as its essential components. This paper
presents the theoretical background and the key features of differentiated
instruction, as well as the prerequisites and methods for its implementation.
Focusing on the subject of Ancient Greek (Grammar translation method), and
specifically Homer’s Odyssey, it is evident from the new school curriculum
that a new approach is needed. A new approach for the subject per se
but also for the teaching methods followed so as to achieve the results
specified in the school curriculum. Differentiated instruction can contribute
to this direction, creating and preserving students’ enthusiasm for the world
of Odyssey and facilitating the teacher in implementing various teaching
practices and methods. This paper also examines the extent to which the
current textbook serves this aim. From a practical point of view, it presents
two teaching proposals, scenarios for Odyssey (A class junior high-school)
which are based on a) the principles of differentiated instruction, b) the
suggested topics of the Pedagogical Institute of Greece and c) the specific
objectives included in the new school curriculum.

Ειρήνη Κορρέ
Επίκουρος Καθηγήτρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
6977274368
rinkorre@yahoo.gr
Άρτεμις Αρχοντογεώργη
Φιλόλογος Δ.Ε., Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
6946046868
arty31072@yahoo.gr

372

Ο ρόλος των Π.Α.Δ. στην παιδαγωγική
κατάρτιση και επιμόρφωση των σπουδαστών
της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Σχέδιο μαθήματος: από το χθές στο σήμερα
Δημήτρης Λαγός
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει το ρόλο που διαδραματίζει το Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) ως προσπάθεια ενημέρωσης και εξοικείωσης των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών
με το αυριανό διδακτικό τους έργο. Σύνδεσης δηλαδή ουσιαστικά μεταξύ
θεωρίας και πράξης, που πραγματοποιείται στα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευομένων στην ΑΣΠΑΙΤΕ
για πολλές δεκαετίες και μέχρι σήμερα. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της
στην έννοια, τις προτεραιότητες και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου διδασκαλίας που προωθεί κατά προτεραιότητα η Σχολή (Λαγός 2009 : 401409), όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από το Σχεδιασμό του Μαθήματος, που
αποτυπώνεται στο σχετικό Έντυπο Δόμησης της Διδασκαλίας και συμπληρώνεται και εφαρμόζεται από τους πρακτικά ασκούμενους στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η εργασία επιδιώκει να διαφανεί μέσα από ποιες δυσκολίες επιτυγχάνεται η προαναφερόμενη εξοικείωση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τεχνικές και μέσα. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάει με την
εκτίμηση ότι ο Σχεδιασμός Μαθήματος Π.Α.Δ. (Πλαγιαννάκος τ. Α΄ 1995,
Χατζηδήμου 1998), που προτείνει η Σχολή στους σπουδαστές της αποτελεί καθοριστικό σημείο για τη διδακτική κουλτούρα που αυτοί διαμορφώνουν για όλη την μετέπειτα εκπαιδευτική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο να διερευνηθεί πώς εξελίσσεται και διαμορφώνεται καταρχάς θεσμικά η ερευνητική αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα (επίσημες οδηγίες σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης Π.Α.Δ., ενημερωτικά φυλλάδια κλπ) με τα πιθανά προβλήματά της
και στη συνέχεια πώς αυτή βιώνεται, γίνεται αντιληπτή και νοηματοδοτείται από τους ασκούμενους, γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει τη διδακτική τους συμπεριφορά .
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Εισαγωγικά
Η Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας εντασσόταν από πολύ παλαιά στο Πρακτικό Μοντέλο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (Ματσαγγούρας 1998 : 25-28)
που έκφραζε την αντίληψη ότι το διδακτικό επάγγελμα συνιστούσε ένα
κράμα πρακτικής τεχνικής και δραματουργικής, που μαθαίνεται μέσα από
τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε διαδικασίες μαθητείας, δίπλα σε παλαιότερους που λειτουργούσαν ως μέντορες. (Franke 1996). Οι εκπαιδευόμενοι τότε, απόφοιτοι κατά κανόνα της βασικής εκπαίδευσης, επιλέγονταν
από τους δασκάλους τους, οι οποίοι τους υποδείκνυαν «τι να κάνουν και
πώς» κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο «διδάσκειν».
Η ένταξη της πρακτικής διδακτικής άσκησης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει την ιστορία της. Κατά το δεύτερο
ήμισυ του 20ου αιώνα υπήρξαν κυρίως διεθνώς αλλά εν μέρει και στη χώρα μας, Παιδαγωγικές Σχολές, Παιδαγωγικοί Φορείς (Φλουρής 1986), που
κατεύθυναν τις προσπάθειές τους στο να αναμορφώσουν και να αναβαθμίσουν επιστημονικά το σύστημα πρακτικής άσκησης, εντάσσοντάς το σε
Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (Adler 1993).
Οι προσπάθειες αυτές στόχευαν στο να αποκτήσουν οι ασκούμενοι ή/
και οι ήδη υπηρετούντες πληρέστερη και πιο εμπεριστατωμένη επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, στο να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους
με την υιοθέτηση νέων μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων και να αναπτύξουν έναν ευρύτερο προβληματισμό και μια θεωρητική αναζήτηση γύρω
από τη διαδικασία διδασκαλίας – μάθησης.
Ειδικότερα στην ΑΣΠΑΙΤΕ εφαρμοζόταν η συστηματική πρακτική διδακτική άσκηση των σπουδαστών και στα πλαίσιά της ενσωματώνονταν σταδιακά οι σχετικά πρόσφατες τάσεις της Διδακτικής . Ωστόσο αυτή η άσκηση
συνιστούσε ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο σύστημα, που για να είναι αποδοτικό ήταν απαραίτητο να δίνονται στους ασκούμενους σπουδαστές επαρκείς και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με τις φάσεις του συστήματος και
το πώς αυτές οι τελευταίες όφειλαν να εφαρμόζονται.
Από τη μελέτη και ανάδειξη των πρόσφατων διεθνών δεδομένων της διδακτικής επιστήμης προκύπτει ότι τα γνωστά από το παρελθόν διδακτικά
μοντέλα πρακτικής/τεχνικής φύσης μπορούσαν πλέον να στηρίζονται και
σε επιστημονικά θεμέλια, να μην αρκούνται στην προσωπική πείρα του μέντορα ως πηγή ασφαλούς γνώσης (McNamara & Desforges 1978, FeimanNemser 1990: 222), δηλαδή σ’ έναν άκρατο εμπειρισμό. Σύμφωνα δε με
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άλλες σχετικές απόψεις (Schon 1987) ήταν απαραίτητος ο στοχασμός του
εκπαιδευτικού, έπρεπε ωστόσο να μαθαίνεται και να ασκείται στην πράξη
και όχι μόνο θεωρητικά.
Η πρακτική άσκηση ως πορεία διδασκαλίας και μάθησης
Η σημασία και η αξία της Π.Α.Δ., ως διδακτικής / μαθησιακής διαδικασίας αναγνωριζόταν στην ΑΣΠΑΙΤΕ ακόμα και όταν η εκπαίδευση αυτή των
ασκουμένων δεν διέθετε την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση την
προερχόμενη από τις παιδαγωγικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, που στο
μεταξύ είχαν αναπτυχθεί κατά τον 20ο αιώνα. Στην πορεία βέβαια η πρακτική άσκηση διδασκαλίας εξελίχτηκε τόσο ως εξατομικευμένη όσο και ως γενικευμένη άσκηση, απέκτησε βαθμιαία επιστημονικά θεμέλια και πρόσφερε όλο και περισσότερη αποτελεσματικότητα στην πορεία της μάθησης ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Αυτό συνέβαινε με τη βοήθεια που αυτή
πρόσφερε στην εμπέδωση του νέου κάθε φορά γνωστικού αντικειμένου
αλλά και με συγκεκριμένες εφαρμογές που πρότεινε, ανάλογες με εκείνες
της καθ’ αυτό εκπαιδευτικής διαδικασίας, που βελτίωναν την αποτελεσματικότητα της τελευταίας. Η πρακτική άσκηση συνδέθηκε ακολούθως με δραστηριότητες διδασκαλίας διαφόρων παιδαγωγικών και επαγγελματικών μαθημάτων (Πλαγιαννάκος τ. Β΄ 1995) και αναφερόταν πλέον σε εξειδικευμένα διδακτικά αντικείμενα. Ουσιαστικά ενίσχυε συμπληρωματικά τις παιδαγωγικές γνώσεις που διδάσκονταν στα θεωρητικά μαθήματα και βοηθούσε στην εφαρμογή τους καθώς και στη διδασκαλία διαφόρων δεξιοτήτων.
Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω οι πρακτικές ασκήσεις έπαιζαν πλέον
σημαντικό ρόλο στo να εξοικειώνονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί με το
διδακτικό τους έργο.
Η Π.Α.Δ. ως δυνατότητα εξοικείωσης με το έργο της
διδασκαλίας
Ένα Πρόγραμμα Μαθημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης για να εξοικειώνει
τον μελλοντικό εκπαιδευτικό με το διδακτικό του έργο οφείλει να του προσφέρει θεμελιώδεις παιδαγωγικές γνώσεις, ταυτόχρονα όμως να προβλέπει δραστηριότητες εφαρμογής κι εμπέδωσης (σύγχρονη μαθητεία) με την
ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Η Μαθητεία από την πλευρά της,
ως τμήμα της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας, κατάλληλα εκσυγχρονισμένη και με αξιοποίηση πάντα από τον ενεργό ασκούμενο της παρατήρησης,
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της εξάσκησης και του χρόνου που διαθέτει σ’ αυτόν μπορούσε πλέον να
αποτελεί πεδίο εξοικείωσής του με το διδακτικό του έργο.
Η πρακτική άσκηση διδασκαλίας (Jackson 1986) με τα σύγχρονα δεδομένα στην ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει στον εκπαιδευόμενο δυνατότητα εξοικείωσης βήμα-βήμα με το διδακτικό έργο, εμπέδωσης παιδαγωγικών γνώσεων, όπως αυτές της εκπαιδευτικής πράξης. Προβλέπεται στα πλαίσιά της
για κάθε ασκούμενο εργαστηριακού τύπου ατομικό πρόγραμμα πραγματοποίησης διδασκαλιών, όπου ελέγχεται όχι εάν οι μαθητές των προσομοιωτικών τάξεων ΠΑΔ μαθαίνουν αλλά εάν οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να εφαρμόζουν επιτυχώς συγκεκριμένες διδακτικές αρχές και δεξιότητες.
Αδυναμία του συστήματος (ΠΑΔ) η περιορισμένη επαφή με την πραγματικότητα του υπαρκτού σχολείου.
Θετική όμως η άμεση και ταυτόχρονη αντιπαραβολή από τους πρακτικά ασκούμενους των παιδαγωγικών γνώσεων που αποκτούν στα θεωρητικά μαθήματα με τις ΠΑΔ που πραγματοποιούν. Βαθμιαία αποκτούν διδακτικές δεξιότητες και με τη βοήθεια των παρατηρήσεων και των σχολίων των εποπτών συσχετίζουν θεωρία και πράξη. Ακόμα με τη βοήθεια της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας διευκολύνεται η διάθεση κριτικής και αυτοκριτικής μεταξύ ασκουμένου, εκπαιδευομένων και επόπτη για την επίτευξη
ανατροφοδότησης της μάθησης.
Μικροδιδασκαλία και εξοικείωση με το διδακτικό έργο
Πρόκειται για ένα μικρομάθημα σε μια μικροτάξη. Σκοπός της μικροδιδασκαλίας (Ιακωβίδης, 2000 : 180-192) είναι η μεθοδική εξοικείωση αυτού
που την πραγματοποιεί με το διδακτικό του έργο ή και με προεπιλεγμένη
από τον ίδιο διδακτική δεξιότητα, την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει
με την αντίστοιχη μεθοδολογικά διδακτική διαδικασία. Συνήθως οι μικροδιδασκαλίες εντάσσονται στο αρχικό χρονικά στάδιο των ΠΑΔ, που πραγματοποιεί ένας πρακτικά ασκούμενος.
Για καλύτερη προετοιμασία των ασκουμένων που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μικροδιδασκαλίες (Τορατόρη-Τσαλκατίδου, 1999 : 59-76) θεωρείται χρήσιμη η προβολή βιντεοσκοπήσεων από προηγούμενες μικροδιδασκαλίες και μετά από αυτές σχετική συζήτηση μεταξύ ασκουμένου και
επόπτη, που μπορεί να λειτουργεί διορθωτικά, ενώ και ένας χρονικός συντονισμός μεταξύ μικροδιδασκαλιών και παιδαγωγικών γνώσεων θα βοηθούσε στην απόδοση των πρώτων. Σε κάθε περίπτωση η μικροδιδασκα376
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λία ακολουθείται από ευρεία συμμετοχική διαδικασία συζήτησης και προβληματισμού μεταξύ εκπαιδευόμενων σπουδαστών και επόπτη στη μικροτάξη προσομοίωσης από εκπαιδευόμενους που έχει ήδη συγκροτηθεί (Χατζηδήμου 1997).
Πλεονεκτήματα μικροδιδασκαλίας (Chatzidimou, 2011) :
• βαθμιαία εξοικείωση με το διδακτικό έργο
• αποφυγή δυσμενούς επίδρασης σε μαθητές πραγματικής τάξης και
πρακτικά ασκούμενο
• διευκόλυνση διαδικασίας κριτικής και ανάλυσης της διδασκαλίας καθώς και αυτοαξιολόγησης των ασκούμενων σπουδαστών
• άσκηση στις βασικές φάσεις της διδασκαλίας : προετοιμασία, παρουσίαση, εφαρμογή, αξιολόγηση
• συνδυασμός θεωρίας με πράξη
• αξιοποίηση εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Chatzidimou, 2011).
Εξελίξεις και σύγχρονη πρακτική διδακτική πραγματικότητα
Από τη δεκαετία του ’70 κι εντεύθεν, ως απόρροια και των διαφόρων κοινωνικο-εκπαιδευτικών κινημάτων της χρονικής περιόδου, ήλθε βαθμιαία
στην επικαιρότητα η αναζήτηση ενός ρόλου για τον εκπαιδευτικό πιο εκσυγχρονισμένου και επικοινωνιακού, με χαρακτηριστικά περισσότερου αλληλοσεβασμού, συνεργασίας, υπευθυνότητας απέναντι στο μαθητή κι από
πλευράς του τελευταίου η επιδίωξη ενός διαφορετικού ρόλου περισσότερο
δημοκρατικού, με λιγότερη διδασκαλική εξάρτηση κι επιβολή (Hargreaves
1990). Στο πλαίσιο αυτό αξιώθηκαν από πολλούς παιδαγωγούς κι ερευνητές νέες παιδαγωγικο-διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές κατά την παιδαγωγική κατάρτιση, επιμόρφωση και πρακτική άσκηση των ασκούμενων σπουδαστών, που θα τους βοηθούσαν να διαμορφώσουν το νέο επιστημονικά
αναβαθμισμένο προφίλ δασκάλου, κτισμένο σε μια όσο το δυνατό περισσότερο συνειδητοποιημένη, ποιοτικά ελεύθερη και ολοκληρωμένη προσωπικότητά του.
Προβληματική
•
•

Από τις παραπάνω εξελίξεις πόσο έχει επηρεαστεί η διδακτική πραγματικότητα των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ ;
Εντάσσονται και σήμερα οι πρακτικά ασκούμενοι σε πρακτικές και νοοτροπίες της έως τώρα κυρίαρχης διδακτικής κουλτούρας, οι οποίες λει377

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

•
•
•

τουργούσαν ως μηχανισμοί συντήρησης και αναπαραγωγής (Αdams &
Tulasiewicz 1995);
Οι επόπτες ΠΑΔ λειτουργούν μήπως πλέον κριτικά, στοχαστικά, απέναντι σε τεχνοκρατικά υποδείγματα και τεχνικές (Bennett & Carre 1993);
Διαπραγματεύονται με τους πρακτικά ασκούμενους εναλλακτικές διδακτικές και προβληματικές προσέγγισης;
Αξιοποιούν την ελευθερία κινήσεών τους όπως εκάστοτε κρίνουν οι
ίδιοι;
Ειδικότερα, σε θεσμικό επίπεδο :
Θεσμική διερεύνηση
• Δίνεται η απαιτούμενη έμφαση και παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος
στην προετοιμασία των Π.Α.Δ. από τους ασκούμενους;
• Αποσαφηνίζονται και δηλώνονται εξαρχής οι διδακτικοί στόχοι της
ενότητας;
• Οι επίσημες οδηγίες Π.Α.Δ. συνεχίζουν να προκρίνουν το «τεχνικό
μοντέλο» (Huberman 1995) και να επιμένουν σε διαδικασίες δοκιμής και λάθους;
• Προσφέρεται στους ασκούμενους επαρκής πληροφόρηση περί διδακτικών μεθόδων και τεχνικών για την εφαρμογή τους στην πρακτική άσκηση;
• Οι επόπτες ζητούν ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών από τους
ασκούμενους ή επιμένουν σε βήματα τυποποιημένης πορείας διδασκαλίας;
• Δίνονται σαφείς προκαταρκτικές οδηγίες για τη μεθόδευση δραστηριοτήτων που θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων;
• Οι οδηγίες Π.Α.Δ. ωθούν στη χρήση συνδυασμού διδακτικών μοντέλων (Φλουρής 1986);
• Πώς λειτουργούν το οργανωτικό και επικοινωνιακό μέρος της διδασκαλίας;
• Προωθούνται από τις επίσημες οδηγίες εναλλακτικοί τρόποι κοινωνικής οργάνωσης της προσομοιωτικής τάξης;
• Οι επόπτες παρέχουν εποικοδομητική κριτική-αξιολόγηση της άσκησης;
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Εμπειρική διερεύνηση
Ταυτόχρονα σε εμπειρικό επίπεδο :
• Πώς βιώνουν συναισθηματικά οι ασκούμενοι τη συμμετοχή τους
στις Π.Α.Δ.;
• Ποιες προσωπικές σκέψεις, αντιλήψεις και αξίες διαμορφώνουν, που
καταλήγουν ίσως στη λανθάνουσα προσωπική τους θεωρία;
• Πώς συνειδητοποιούν, ερμηνεύουν και νοηματοδοτούν ψυχολογικά
βασικά φαινόμενα, όρους και συντελεστές των Π.Α.Δ.;
• Ποιες κρίσεις διαμορφώνουν για τη διδασκαλία, τη μάθηση, την
αποστολή του σχολείου καθώς και για τους ρόλους των συντελεστών της διδασκαλίας;
• Πόσο επηρεάζονται ασκούμενοι και επόπτες από αυτές τις υποκειμενικές παραμέτρους κατανόησης των διδακτικών φαινομένων;
• Πόσο σαφέστερη εικόνα της επιρροής τους αποκτούν οι τελευταίοι, από την εμπλοκή και την ενεργοποίησή τους στο διδακτικό γίγνεσθαι της ΠΑΔ (Ματσαγγούρας τ. Α΄ 1998);
Μεθοδολογία
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε 20 ερωτήσεις, διχοτομικές, ανοιχτές, εναλλακτικής απάντησης με χρήση της κλίμακας Likert, σχετικές με θεσμικά και εμπειρικά ερωτήματα, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω :
• Πόσο προετοιμάστηκε και δοκιμάστηκε προηγουμένως το Έντυπο Δόμησης ;
• Πώς κύλησαν μεθόδευση και αξιολόγηση επίτευξης των διδακτικών στόχων;
• Αναδείχτηκαν και συνδυάστηκαν σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
και τεχνικές;
• Διοργανώθηκαν δραστηριότητες για την επίτευξη ποικίλων δεξιοτήτων;
• Ποιες υπήρξαν οι εκτιμήσεις-αξιολογήσεις των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος Π.Α.Δ.;
• Ποιο υπήρξε το προφίλ των ασκουμένων;
Η ανάλυση ήταν πολυπαραγοντική στατιστική.
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Το προφίλ των πρακτικά ασκουμένων
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 19 σπουδαστές που παρακολουθούσαν το ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. Αναφορικά με το
φύλο, 14 ήταν γυναίκες και 5 άνδρες. Ηλικιακά κυμαίνονταν οι περισσότεροι μεταξύ 30 και 42 ετών, ήταν σε χρονική φάση αναζήτησης εργασίας και
ταυτόχρονα βελτίωσης των επιστημονικών και επαγγελματικών τους προσόντων. Υπηρεσιακά στην πλειονότητά τους ήταν διορισμένοι εκπαιδευτικοί (54%), αναπληρωτές (28%) και οι υπόλοιποι διαφόρων επαγγελμάτων
ή άνεργοι. Από τους εκπαιδευτικούς, 32% ήταν στη Β΄θμια Τεχνική Εκπαίδευση, 26% στην Πρωτοβάθμια και 42% σε άλλους τομείς. Ποσοστό εκπαιδευτικών 3% κατείχε θέση διευθυντή. Το 5% του δείγματος κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε θεσμικό και εμπειρικό
επίπεδο
•

•
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Όσον αφορά τη συνολική λειτουργία του Συστήματος ΠΑΔ, (σύμφωνα
με τις απαντήσεις των ασκουμένων), η εμπειρία της εκπαίδευσής τους
υπήρξε για τη μεγάλη τους πλειοψηφία(64%) πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα εποικοδομητική, αφού τους έλυσε πολλές απορίες διδακτικής φύσεως - έμειναν βέβαια και άλυτες απορίες, γεγονός ανεπίτρεπτο για πολλούς μετά από ένα ολόκληρο χρόνο σπουδών - και παρότι πολλοί από
αυτούς είχαν προηγούμενη διδακτική εμπειρία. Το προαναφερόμενο διδακτικό τους όφελος συνδυαζόταν (σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες
τους) με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που τους παρείχε το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής (66%), με τα ενδιαφέροντα διδακτικά βιβλία
που αυτή τους προμήθευε (57%), με τα εξαιρετικά μέσα εκπαιδευτικής
τεχνολογίας που τους διέθετε (86%) κι ακόμα με τις επισημάνσεις που
τους απεύθυναν οι επόπτες σε πρακτικό επίπεδο (53%) και απέβλεπαν
στη βελτίωση της διδακτικής τους συμπεριφοράς και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους. Τη χρησιμότητα μάλιστα της πρακτικής διδακτικής άσκησης την ανέδειξαν περαιτέρω με τις προτάσεις τους (62%)
να περιοριστούν τα θεωρητικά παιδαγωγικά και να αυξηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών Π.Α.Δ. καθώς και ο προβλεπόμενος διδακτικός χρόνος για κάθε ασκούμενο.
Ωστόσο, σχεδόν διάχυτη υπήρξε και η γνώμη των ασκούμενων σπουδαστών (65%) ότι κατά το πρώτο εκ των δύο Εξαμήνων σπουδών τους
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δεν υπήρχε από πλευράς Σχολής επαρκής ενημέρωσή τους σχετικά με
την ανάγκη κατανόησης, χρήσης και συνδυασμού πολλών και ποικίλων
διδακτικών μεθόδων και τεχνικών (εξαιρέσεις μικρές ανάλυσης, όπως
του PROJECT και του PORTFOLIO κατά το δεύτερο Εξάμηνο δεν ανέτρεψαν τον κανόνα). Η ανεπάρκεια αυτή τους επέφερε δυσκολίες και περιορισμένη χρήση μεθόδων (κατά κανόνα μίας για κάθε άσκηση) καθώς
και σύγχυση και ασάφεια στις υπόλοιπες διδακτικές τους επιλογές και
τη διδακτική τους πορεία. Στο σημείο αυτό συνέβαλαν αρνητικά και οι
συχνές γενικόλογες και μάλλον ατεκμηρίωτες απαντήσεις ενός αριθμού εποπτών (58%), όταν καλούνταν να επιλύσουν διδακτικές απορίες
των ασκουμένων. Ουσιαστικά έδειξε να πριμοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τα επίσημα φυλλάδια ΠΑΔ, τη γενικότερη αρχική ενημέρωση
και τους επόπτες ΠΑΔ (κατά πως προκύπτει πάντα από τις απαντήσεις
των ασκουμένων 78%) η μέθοδος Κατάκτησης Εννοιών, παρά το γεγονός ότι στο επίσημο φυλλάδιο οδηγιών του Γραφείου Π.Α.Δ. προτείνονταν για βαθύτερη κατανόηση κι εφαρμογή οι εξής 3 μέθοδοι (Ματσαγγούρας τ. Β΄ 1997): Διερευνητική, Ομαδοσυνεργατική, Κατάκτηση
Εννοιών, με το σκεπτικό ότι αξιοποιούν τις αρχές της Κοινωνικο-γνωστικής θεωρίας Μάθησης (Φυλλάδιο ΠΑΔ 02 / Constructivism). Όμως η τελευταία μέθοδος, όπως παραδέχονται στις απαντήσεις τους οι ασκούμενοι σπουδαστές (70%), τους ήταν πιο εύκολη και κυρίως «πιο οικεία
από τα σχολικά τους χρόνια» (Woods 1980) και γι’ αυτό πιο εύκολα την
ακολουθούσαν.
Επιπλέον, σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων διαπίστωσε πρόβλημα
αποθάρρυνσης των πρωτοβουλιών του, λόγω αυστηρότητας στις απαιτήσεις των εποπτών και λόγω του ότι οι τελευταίοι ήταν τυπικοί και αυστηροί (61%) στην εφαρμογή των βημάτων συγκεκριμένης διδακτικής
πορείας και μεθόδου, απαιτήσεις που παρέπεμπαν σε παραδοσιακές
διδακτικές συμπεριφορές.
Διαπίστωσαν επίσης ότι τους διετίθετο ελλιπής χρόνος ενημέρωσης
από πλευράς Σχολής (78%), για να μάθουν να συμπληρώνουν το σε κάποια σημεία του δυσνόητο Εντυπο Δόμησης Π.Α.Δ. και ιδιαίτερα για να
συνηθίσουν να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται στο Έντυπο Δόμησης δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων (73%).
Παρατήρησαν ακόμα ότι η ατμόσφαιρα τάξης Π.Α.Δ. δεν προσομοίαζε
συνήθως με πραγματικές συνθήκες υπαρκτής σχολικής τάξης (η ατμόσφαιρα αυτή εμφάνιζε υπερβολική ησυχία ή συνεχείς ψιθύρους ή φασαρία ή απρόβλεπτη διακοπή μαθήματος από διάφορες αιτίες) και η διδα381
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κτική συμπεριφορά ανταπόκρισης των ασκουμένων απείχε (λόγω συναδελφικού ίσως επηρεασμού) από εκείνη της πραγματικής τάξης (55%).
Πέρα απ’ αυτά υπήρχαν αίθουσες παιδαγωγικών εργαστηρίων (ΠΑΔ)
μη κατάλληλα διαμορφωμένες για διδακτικές μεθόδους τύπου ομαδοσυνεργατικής ή με ανεπαρκή αριθμό εκπαιδευομένων για πρακτική άσκηση( 43%).
Επίσης, σημαντικός αριθμός ασκουμένων θεώρησαν απολύτως δεσμευτικό το γεγονός ότι έπρεπε να επιλέξουν και να εφαρμόσουν μόνο μία από τις 3 επίσημα προωθούμενες μεθόδους, γεγονός που περιόριζε την πρωτοβουλία και τη φαντασία τους και απέκλειε οιονδήποτε άλλο συνδυασμό μεθόδων λόγω θεσμικών εμποδίων και της αυστηρής τυπικής λειτουργίας των εποπτών (76%).
Δεν ζητήθηκε επιπλέον επίσημα από τους ασκούμενους η ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε αντιστοιχία με το γνωστικό τους αντικείμενο αλλά η
αναπτυξή τους ανεξαρτήτως αντικειμένου, κάτι που δυσκόλευε όσους
ήταν διαφορετικών ειδικοτήτων ( 57%) με αποτέλεσμα να προκύπτει
μέσα από τις επιδιωκόμενες δραστηριότητες σύγχυση δεξιοτήτων (γνωστικών και μεταγνωστικών ή συνασθηματικών και κοινωνικών, κλπ).
Κάποιοι καθηγητές/επόπτες τους προβλημάτισαν θετικά σε σχέση με
τις καταλληλότερες διδακτικές επιλογές που έπρεπε να κάνουν και
έστω και μέσα από αντιτιθέμενες απόψεις τους οδήγησαν να επιλέξουν ελεύθερα (39% των απαντήσεων), αυτό που τους ταίριαζε καλύτερα ( Laursen 1994, Joyce 2009).
Προτάθηκε από τους ερωτηθέντες (66%) ότι θα ήταν χρήσιμο οι επόπτες να μην περιορίζονται σε αρνητική κριτική των ασκουμένων κατά
την αξιολόγηση των ΠΑΔ αλλά να προτείνουν διδακτικά τεκμηριωμένες εναλλακτικές λύσεις.
H συμμετοχή και η εκπαίδευση στις ΠΑΔ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
με όσα παιδαγωγικά και διδακτικά, θεωρητικά και πρακτικά αυτή προσφέρει μάλλον αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι του ΕΠΠΑΙΚ.(67%).
Η εμπειρία ωστόσο από τις επισκέψεις σε σχολικές μονάδες έδειξε ότι
αυτές παραμένουν μάλλον ψυχρές (69%), αφιλόξενες κι επιφυλακτικές
μπροστά στο καινούργιο( νέες μέθοδοι διδασκαλίας) κι έχουν ανάγκη
(εκτός από κατάλληλες υποδομές) και από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό(72%), επόπτες εξωτερικών ΠΑΔ έμπειρους, διδακτικά άρτια καταρτισμένους που να λειτουργούν κυρίως μαθησιακά κι όχι
τόσο με βαθμολογική λογική και αντίληψη πραγμάτων.
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Παρελθόν και παρόν Εντύπου Δόμησης (Σχεδίου Μαθήματος)
•

•

•

•

Αναφορικά με τους Διδακτικούς Στόχους (Σαλβαράς 1996) της εκάστοτε Διδακτικής Ενότητας, οι ερωτηθέντες ανέφεραν (57%) τη συχνή έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και συνειδητοποίησής τους για την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα γνωστοποίησης των Στόχων στους μαθητευόμενους ευθύς εξαρχής, για πιο εφικτή επίτευξή τους. Η έλλειψη
αυτή (οργανωτική αδυναμία του θεσμού) διαφάνηκε και από τα σχόλιά τους ότι ως ασκούμενοι (57%) δεν ανακοίνωναν συχνά τους στόχους στην τάξη προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες επίτευξής
τους. Επιπλέον οι στόχοι τους παρουσίαζαν ελλιπή μεθόδευση στη διατύπωση και στη σύνδεση με την αξιολόγησή τους (55%) και τέλος οι
ίδιοι δύσκολα κατανοούσαν την ανάγκη ορισμού ενός αρκετά περιορισμένου αριθμού Στόχων, προκειμένου να αποβεί εφικτή η εφαρμογή τους (38%).
Επίσης οι ασκούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (85%) επικαλέστηκαν άγνοια, μη πληροφόρηση ή και σύγχυση για το πώς έπρεπε
να μεθοδεύουν και να επεξεργάζονται τους τρόπους και τις διαδικασίες με τις οποίες θα ενεργοποιούσαν τους μαθητές τους σε δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα κατακτούσαν συγκεκριμένες διδακτικές
δεξιότητες (γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, μεταγνωστικές).
Τόνιζαν μάλιστα ότι η όποια προηγούμενη επίσημη πληροφόρησή τους,
εκτός από ανεπαρκής επί της ουσίας, ήταν ελαχίστου διαθέσιμου χρόνου και συνήθως αντί να ξεδιαλύνει το πρόβλημα και να βοηθάει στην
εμπέδωση της νέας γνώσης και στις περαιτέρω εφαρμογές της, προκαλούσε μεγαλύτερη σύγχυση στους ίδιους, χωρίς το πρόβλημα αυτό
να επιλύεται παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό αργότερα με την ολοκλήρωση του συνόλου των Πρακτικών Ασκήσεων για κάθε ασκούμενο. Το πρόβλημα αυτό κατάκτησης δεξιοτήτων μεγεθυνόταν μάλιστα
όταν επρόκειτο για δύσκολες και πρωτόγνωρες έννοιες, όπως εκείνη
της μεταγνώσης. ( Ματσαγγούρας τ. Α΄ 1998, Keiny 1994).
Ακόμα, οι πρακτικά ασκούμενοι παρότι το Έντυπο Δόμησης Π.Α.Δ. συνέχιζε να προβλέπει τον Έλεγχο - Αξιολόγηση κάθε διενεργούμενης Πρακτικής Άσκησης, εντούτοις απάντησαν (66%) ότι θεσμικά δεν δινόταν
βαρύτητα κατά την προετοιμασία στο πώς θα μεθοδεύεται η εφαρμογή της φάσης της αξιολόγησης σε συσχέτιση και αντιστοιχία με τους διδακτικούς στόχους της διδακτικής ενότητας ( Eisner 1985).
Επιπλέον, υπογράμμισαν (47%) ότι κατά τη φάση της αξιολόγησης πολ383
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λοί ασκούμενοι δεν προχωρούσαν σε αυτοαξιολόγησή τους, γεγονός
που ακύρωνε το μεταγνωστικό έλεγχο για αναγνώριση των όποιων λαθών τους, για ανατροφοδότηση και για βελτίωση περαιτέρω της διδασκαλίας τους (Arends 1988).
• Παρατήρησαν επίσης ότι πολλοί επόπτες (44% των ασκουμένων) παρουσίαζαν ανομοιογένεια στα κριτήρια αξιολόγησης των ΠΑΔ που
χρησιμοποιούσαν κι αυτό είχε ως συχνό αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των τελευταίων σε σχέση με τις προτεραιότητές τους κατά
τη σύγχρονη προσομοιωτική ΠΑΔ.
• Τέλος σύμφωνα με τη γνώμη αρκετών (53%) απουσίαζε ένα επίσημο
πρότυπο συμπλήρωσης Εντύπου Δόμησης, ήδη από την αρχική ενημέρωση, η χρήση του οποίου θα διευκόλυνε πολλούς πρακτικά ασκούμενους σε λειτουργικό επίπεδο.
Κάπως έτσι θα λέγαμε ότι εμφανίζεται μια γενικότερη εικόνα εξέλιξης
του Εντύπου Δόμησης από το χθες στο σήμερα.
Διαπιστώσεις – Ερμηνείες - Συμπεράσματα
Ως κατακλείδα τέλος αυτής της ερευνητικής εργασίας:
• Αναδύεται συχνά από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων μια μάλλον
τυπική αντιμετώπιση εκ μέρους τους και ένας ελλιπής προβληματισμός σχετικά με το πώς θα γίνει εφικτή η επίτευξη των αποτελεσμάτων της μάθησης (συνδεμένων πάντα με τους διδακτικούς στόχους των ΠΑΔ), ελλείψεις που απομακρύνουν τη μαθησιακή πορεία των ΠΑΔ από τους κατευθυντήριους στόχους τους κι ακόμα
τις οδηγούν σε σύγχυση και σε μείωση της αποτελεσματικότητας
επίτευξης των διδακτικών αυτών στόχων.
• Εμφανίζεται επιπλέον ένα σαφές έλλειμμα πληροφόρησης στους
πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές σχετικά με τις νέες μεθόδους
και τεχνικές διδασκαλίας που καθιέρωσαν οι Επιστήμες της Αγωγής και με την ανάγκη συνδυασμού μεταξύ τους κατά την πρακτική
άσκηση και τη διδασκαλία γενικότερα. Το έλλειμμα αυτό περιορίζει αισθητά την ελευθερία κινήσεων και διδακτικών επιλογών των
πρακτικά ασκούμενων.
• Το πρόβλημα αυτό παραμένει ενδοθεσμικό, καθότι η επίσημη πληροφόρηση που προέρχεται από τις οδηγίες του Γραφείου ΠΑΔ είναι
αυτή που μαζί με την αρχική ενημέρωση περί λειτουργίας του Συστήματος ΠΑΔ ορίζουν το να εφαρμόζουν οι πρακτικά ασκούμενοι
384
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μόνο μία μέθοδο, αυτή της Κατάκτησης Εννοιών (πιο οικείας στους
ασκούμενους από τα σχολικά τους χρόνια), που ενδεχομένως να διευκολύνει αρχάριους στο ξεκίνημά τους, αποποιείται όμως την πρωτοβουλία, τον πλουραλισμό, το συνδυασμό διδακτικών μεθόδων κι
εντέλει τη δημοκρατική επιλογή (Tριλιανός 1998).
Ακόμα δεν παρέχονται από τον επίσημο θεσμό στους ασκούμενους
οι απαραίτητες επεξηγήσεις-διευκρινίσεις σχετικά με το πώς θα συμπληρώνουν όχι μόνο το έντυπο δόμησης γενικά αλλά και πώς θα
εντοπίζουν τις δραστηριότητες εκείνες που θα μπορούν να οδηγούν τους εκπαιδευομένους στην κατάκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και σε περαιτέρω εμπέδωση γνώσεων (Novak 1984).
Επιπλέον, μ’ αυτό τον τρόπο ελάχιστα προωθείται η αναζήτηση από
πλευράς των πρακτικά ασκουμένων ενός νέου ρόλου του εκπαιδευτικού πιο συνεργατικού, υπεύθυνου, ανεξάρτητου, δημοκρατικού, επικοινωνιακού, κι ενός εκπαιδευόμενου περισσότερο υπεύθυνου και λιγότερο εξαρτημένου, όπως επιτάσσουν τα σύγχρονα
διδακτικά ρεύματα.
Σ’ έναν τέτοιο στόχο μάλλον σπάνια συμβάλλει και το σώμα των Εποπτών ΠΑΔ με την προηγουμένως αναδειχθείσα τυπικότητα και αυστηρότητά τους κατά την πορεία της διδασκαλίας και την ανομοιογένεια κριτηρίων αξιολόγησης των ασκουμένων που υιοθετούν. Τα
παραπάνω χαρακτηριστικά αποτρέπουν μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων των πρακτικά ασκουμένων λόγω επιμονής των Εποπτών αρκετές φορές και σε αρνητική κριτική τους, αντί εποικοδομητικών εναλλακτικών λύσεων.
Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και η διαπιστωθείσα ήδη απουσία εναλλαγών στην κοινωνική οργάνωση των τάξεων με τους επόπτες να εμφανίζονται συνήθως αδιάφοροι στο να ωθήσουν τους
ασκούμενους σε τέτοιες πρακτικές.
Οι πρακτικά ασκούμενοι στις ΠΑΔ βιώνουν από μια πλευρά συνήθως ευχάριστα την εμπειρία της συμμετοχής τους, διότι την αναγνωρίζουν ως πρωτόγνωρη και επωφελή για τις διδακτικές τους ανάγκες και διότι κάποιοι Καθηγητές-Επόπτες τους δημιουργούν θετικούς προβληματισμούς κι επισημάνσεις και τους οδηγούν σε πιο
ελεύθερες διδακτικές επιλογές.
Παράλληλα όμως έχουν το θάρρος και την αναπτυγμένη κριτική
ικανότητα να κρίνουν πέρα από τα θετικά και τις αδυναμίες και να
διακρίνουν κακώς κείμενα της λειτουργίας του όλου Συστήματος
385
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ΠΑΔ. καθώς και τις ασάφειες και τα γενικόλογα πολλών Εποπτών.
Επίσης, ως αξιοσημείωτο οι ασκούμενοι παρατήρησαν την ελλιπή
προσομοίωση της ατμόσφαιρας της τάξης ΠΑΔ μ’εκείνη της υπαρκτής σχολικής τάξης καθώς και τη μη διαμόρφωσή της για νέες πιο
συμμετοχικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.
Ως ένα ακόμα σημείο δυσλειτουργικότητας οι ασκούμενοι εντόπισαν ότι δεν τους ζητήθηκαν δεξιότητες που να βρίσκονται σε κάποια αντιστοιχία με το γνωστικό τους αντικείμενο. Αντίθετα τους
ζητήθηκαν διάφορες δεξιότητες, ανεξαρτήτως αντιστοίχισής τους
με αντικείμενο με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση επιδιωκόμενων δεξιοτήτων.
Με την πάροδο και του χρόνου οι ασκούμενοι μπόρεσαν να συνειδητοποιούν, ερμηνεύουν, κρίνουν το όλο Σύστημα ΠΑΔ καθώς και
τις αρχές λειτουργίας του και τους συντελεστές του, να δημιουργούν τη δική τους υποκειμενική θεώρηση πραγμάτων και τη δική
τους εικόνα για τα διδακτικά τεκταινόμενα που τους επηρεάζουν
αναμφίβολα στη διαμόρφωση της διδακτικής τους συμπεριφοράς
και κουλτούρας γενικότερα.( Olson 1991).
Τέλος, όπως προείπαμε ήδη, σε σχέση με τη λειτουργία των εξωτερικών ΠΑΔ, από τις επισκέψεις των ασκουμένων σε διάφορες σχολικές μονάδες καταγράφηκε μια επιφυλακτικότητα και μια ψυχρότητα
απέναντι σε κάθε τι το παιδαγωγικά και διδακτικά καινούργιο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη διδακτικά καταρτισμένων και έμπειρων Εποπτών ΠΑΔ στο σχολικό χώρο, προκειμένου να συνδέεται η
επιστημονική πρόοδος με την υπαρκτή σχολική πραγματικότητα,
που συχνά βραδυπορεί στην υλοποίηση διδακτικών νεωτερισμών.
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Συμπεράσματα από την υλοποίηση 300
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία
Λαμπρινή Λιάτσου
Γενικά:
Στις καινοτόμες δράσεις ή σχολικές δραστηριότητες όπως αλλιώς λέγονται, ανήκει και η Αγωγή Υγείας που βασικό της σκοπό έχει την πρόληψη!
Η Αγωγή Υγείας δηλαδή, επιδιώκει να δώσει τέτοια εφόδια στους μαθητές
ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που να μπορούν οι ίδιοι μελλοντικά να διαχειρίζονται τις γνώσεις τους δημιουργικά και υπεύθυνα στην καθημερινή τους ζωή.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας άλλωστε, «Υ γ ε ί α είναι
η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας».
«Α γ ω γ ή Υ γ ε ί α ς είναι μια διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα
ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που
επηρεάζουν την υγεία τους». [Ευρωπαϊκή Ένωση, 1988]
«Π ρ ο α γ ω γ ή της Υ γ ε ί α ς είναι η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγεία τους». [Χάρτα της Οτάβα, 1986] (Στάππα Ματίνα σ.13).
Η Αγωγή Υγείας στηρίζεται κατεξοχήν στη δημιουργία ατμόσφαιρας έκφρασης και ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών, μέσα από συγκεκριμένες αρχές και αλληλοσυμπληρούμενες μεθόδους! Μ’ άλλα λόγια, η υλοποίηση
τέτοιων προγραμμάτων έχει ως πρωταρχικό μέλημά της, το δέσιμο της ομάδας και την ανάπτυξη κλίματος συνεργατικότητας και αποδοχής στην τάξη.
Τα προγράμματα αυτά, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται
εντός ωρολογίου προγράμματος:
• στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
• με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
• στο ολοήμερο σχολείο
Ως ειδικότερους στόχους της Αγωγής Υγείας, θα μπορούσαμε ενδεικτι389
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κά, να αναφέρουμε τους εξής:
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της πρόληψης.
• Να βιώσουν σύγχρονες παιδαγωγικές διαδικασίες μάθησης.
• Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.
• Να αποδεχθούν την ιδιαιτερότητα του καθενός.
• Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να φροντίζουν συνολικά τον εαυτό τους, ξεκινώντας πρωταρχικά από το σώμα τους.
• Να ανακαλύψουν όλα αυτά που «λέει» το σώμα μας, χωρίς λόγια (
π.χ. στάση κορμιού, περπάτημα, γκριμάτσες, χειρονομίες).
• Να ενισχύσουν τον αυτοσεβασμό και να παρατηρήσουν πώς εμπνέουμε το σεβασμό των άλλων.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι η απόκτηση συνηθειών και προτύπων
συμπεριφοράς που ωφελούν τον εαυτό τους, ωφελούν έμμεσα και
μακροχρόνια και τους άλλους.
• Να προσπαθήσουν να φέρουν αλλαγές σε λανθασμένες συμπεριφορές τους αλλά και σε επιζήμιες συνήθειες των μελών της οικογένειάς τους και των συνομηλίκων τους (υγιεινή-καθαριότητα, κ.ά.).
• Να αποκτήσουν ικανότητες παρακολούθησης διαλόγου, ακρόασης
και προσοχής.
• Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για επικοινωνία, συνεργασία,
άμιλλα και λήψη πρωτοβουλιών μέσα από την έρευνα και την ομαδική εργασία.
• Και γενικότερα:
• Να διαμορφώσει υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους αυριανούς
πολίτες.
• Να ευαισθητοποιήσει και να εμπλέξει τους γονείς και να ανοίξει τις
πόρτες του σχολείου στην τοπική κοινωνία, κ.α.
Στην Αγωγή Υγείας αξιοποιείται συνήθως η Μέθοδος project, ( βλ. και
Judy Harris Helm, Lilian Katz, 2002: 21), μια βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία μέσα από την οποία τα παιδιά διερευνούν και ανακαλύπτουν τη
γνώση με ομαδοσυνεργατικές κυρίως δραστηριότητες μέσω:
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Ανταλλαγής απόψεων σε μικρές ομάδες.
Καταιγισμού ιδεών.
Παρατήρησης-ενεργητικής ακρόασης.
Παιχνιδιών ρόλων, θεατρικών παιχνιδιών, παιχνιδιών κίνησης.
Μουσικής και εικαστικής έκφρασης.
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Δραματοποιήσεων.
Χρήσης παραμυθιών - λογοτεχνίας.
Συναντήσεων με ειδικούς.
Εκπαίδευσης σε ομάδες.
Επισκέψεων- συνεντεύξεων.

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις των προγραμμάτων, είναι εφικτό να εξασφαλιστεί:
• Με τις ομαδικές εργασίες τους.
• Με τις συζητήσεις μεταξύ τους και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης
και του αλληλοσεβασμού.
• Με την αναζήτηση της ταυτότητάς τους μέσα από την ευχαρίστηση που νιώθουν, όταν εκφράζονται, όταν συνεργάζονται, αλλά και
όταν προσφέρουν βοήθεια.
• Με τη συνεχή δράση τους (ξύπνημα των αισθήσεών τους, δημιουργώντας μέσω μουσικής- χορού- θεατρικού παιχνιδιού- ζωγραφικής).
• Με την απελευθέρωση τάσεων, κλίσεων και συναισθημάτων τους.
• Με την ανάπτυξη του διαλόγου και της ικανότητας για ενεργητική
ακρόαση.
• Με την καλλιέργεια της διάθεσης για ενδοσκόπηση και αυτοκριτική.
• Με την καταγραφή – συλλογή υλικού που δημιουργούν και το ημερολόγιο δράσεων που κρατούν (Αγωγή Υγείας Κέρκυρας, 2006: 5-7).
• Με τις έρευνές τους και τη μελέτη πεδίου.
• Με τη συνεργασία μας με φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικούς, κ.α.
και την εμπλοκή των παιδιών στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον.
• Με την οργάνωση και παρουσίαση των δράσεών τους και των αποτελεσμάτων τους.
Θέματα:
Μια εικόνα από την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί η εργασία που παρουσιάζουμε, από μια συγκεκριμένη περιοχή και ειδικότερα το Ν. Κέρκυρας, με τα 300 περίπου προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2003-2009 στην Κέρκυρα και τους Παξούς και στα οποία συμμετείχαν πάνω από 500 εκπαιδευτικοί και σχεδόν 6.000 μαθητές.
Στα προγράμματα που αφορούν την παρούσα μελέτη, οι μαθητές ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με θέματα:
391
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•
•
•

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ και των ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΑΥΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ κ.α.

Κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν τα προγράμματα:
Η αξιολόγηση έγινε από τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων όσο και με τη λήξη
τους, ενώ στηρίχτηκε κυρίως στα εξής κριτήρια:
•
•
•
•
•
•
•

Επίτευξη αρχικών στόχων.
Ενδιαφέρον των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες τους.
Ουσιαστική συμμετοχή «αδύναμων» μαθητών, αλλοδαπών και μειονοτήτων.
Αλλαγή λανθασμένων στάσεων, θέσεων, αντιλήψεων στην πορεία,
αλλά και με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ανάπτυξη ουσιαστικότερων σχέσεων όλων των εμπλεκόμενων μελών.
Συναισθήματα που προκλήθηκαν.

Συμπεράσματα:
Τα ακόλουθα συμπεράσματα προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των ίδιων
των μαθητών και των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν τα προγράμματα αυτά, μετά από μελέτη και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των αξιολογήσεων αυτών.
Γενικότερο συμπέρασμα όλων είναι ότι τα προγράμματα Αγωγής Υγείας
μόνο Θετικά στοιχεία είχαν να προσφέρουν στους μαθητές, οι οποίοι κατά
γενική τους ομολογία τα αγάπησαν πολύ γιατί στηρίζονταν στις ανάγκες
τους, στην ενεργό συμμετοχή τους, στην καθημερινότητά τους και στην έκφραση των συναισθημάτων τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές:
99 Κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και τη ζωντάνια τους σε όλη τη
διάρκεια των προγραμμάτων, αποδεικνύοντας έτσι την προτίμησή
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τους στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.
Γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους, ενημερώθηκαν για ζητήματα
που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν καθαρή εικόνα και ήρθαν πιο κοντά
με τους γονείς τους.
Μπήκαν στη διαδικασία της εργασίας τους σε ομάδες και αυτό τους
βοήθησε να αποδεχθούν τον «άλλο» και τη διαφορετικότητά του.
Διαπίστωσαν ότι με τη συνεργασία πετυχαίνουν περισσότερα, σε λιγότερο χρόνο με μικρότερο κόπο.
Ανακάλυψαν ότι καθένας έχει το δικό του ταλέντο και μπορεί να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο.
Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση και των πιο «αδύναμων» μαθητών με
την ισάξια συμμετοχή τους στην ομάδα.
Οι αλλοδαποί μαθητές και τα παιδιά μειονοτήτων ενσωματώθηκαν
ομαλότερα με την ενεργό συμμετοχή τους, αισθανόμενοι μέλη της
ίδιας ομάδας.
Έγιναν πιο δεκτικοί, καλλιέργησαν την ενεργητική τους ακρόαση
και το σεβασμό απέναντι στον εαυτό τους αλλά και στους άλλους.
Ανακάλυψαν την ανακούφιση που νιώθεις όταν εκφράζεις τα συναισθήματά σου κι όταν βλέπεις τη διάθεση των άλλων να σου συμπαρασταθούν.
Αναγνώρισαν συναισθήματα δικά τους αλλά και των άλλων και βρήκαν νέους τρόπους να τα διαχειρίζονται.
Εξοικειώθηκαν με την ενσυναίσθηση.
Έγιναν πιο εκφραστικοί, γνώρισαν καλύτερα και ουσιαστικότερα ο
ένας τον άλλον και δέθηκαν περισσότερο μεταξύ τους.
Δέθηκαν περισσότερο και με τους δασκάλους τους, με τους οποίους συζητούσαν πιο άνετα ο,τιδήποτε τα απασχολούσε, με σεβασμό, εμπιστοσύνη, κατανόηση και αγάπη.
Γνώρισαν νέους φίλους από άλλα σχολεία που ασχολούνταν με το
ίδιο θέμα και αντάλλαξαν απόψεις.
Απόκτησαν νέες στάσεις σχετικά με τη φροντίδα του σώματος και
της ψυχής.
Αντιμετώπισαν φόβους και φοβίες.
Ενημερώθηκαν για το πού μπορούν να απευθύνονται όταν διατρέχουν κινδύνους.
Έμαθαν να στηρίζονται καλύτερα στα πόδια τους, να αποδέχονται
μειονεκτήματα και λάθη τους και να μην διστάζουν να ζητούν βοήθεια.
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99 Προβληματίστηκαν για το ποιους πρέπει να εμπιστεύονται.
99 Κατανόησαν ότι για να συμβιώσουμε ομαλότερα όλοι μαζί οφείλουμε να τηρούμε νόμους και κανόνες.
99 Έγιναν πιο πειθαρχημένοι και μιλούσαν πιο ελεύθερα για όλα.
99 Άρχισαν να γίνονται πιο συνειδητά και υπεύθυνα άτομα αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.
99 Μπήκαν στη διαδικασία να παρατηρήσουν ότι μπορούν να παρεμβαίνουν έμπρακτα στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, συνειδητοποιώντας ότι η τοπική κοινωνία αποτελείται από αυτούς τους
ίδιους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για το μέλλον της.
99 Διαπίστωσαν την ατομική και συλλογική ευθύνη για ό,τι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω μας.
99 Με την επαφή τους με τους τοπικούς φορείς συγκεκριμενοποίησαν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα δικαιώματά τους και πώς αυτά μπορούν να τα διεκδικούν.
99 Αισθάνθηκαν ικανοποίηση με το άνοιγμα του σχολείου τους προς
την κοινωνία και την ανακοίνωση των δράσεών τους.
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί:
99 Εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στα προγράμματα αυτά, συνειδητοποίησαν ότι με αυτές τις μεθόδους μπορούν να
έχουν καλύτερα αποτελέσματα και στα υπόλοιπα μαθήματα.
99 Ήρθαν πιο κοντά στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους.
99 Βελτίωσαν πολύ την ατμόσφαιρα και το κλίμα της τάξης τους.
99 Ενέπνευσαν τον αλληλοσεβασμό, την αποδοχή και τα όρια ελευθερίας του καθενός.
99 Αισθάνθηκαν χαρά και ευχαρίστηση βλέποντας τη χαρά και την ευχαρίστηση και στους μαθητές τους.
99 Δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι απ’ όλη την έκβαση των δράσεων αυτών.
99 Αξιοποιώντας έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό, απόλαυσαν με τους μαθητές τους τη διαδικασία της έρευνας και της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης.
99 Κατάφεραν να πετύχουν πολλούς από τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος.
99 Συνεργάστηκαν άψογα με υπεύθυνους και φορείς αλλά και με εκπαιδευτικούς από το σχολείο τους και από άλλα σχολεία, έχοντας
κοινούς στόχους, μπαίνοντας στη φιλοσοφία των προγραμμάτων
αυτών.
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99 Ενίσχυσαν το ρόλο τους μέσω της ανατροφοδότησης και της ανταλλαγής απόψεων με τους συναδέλφους που είχαν το ίδιο θέμα, στις
τακτές συναντήσεις που οργάνωνε η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας.
Ταυτόχρονα για το σχολείο και την κοινότητα:
•
•

Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα και προσπάθεια ουσιαστικής παρέμβασης στη λύση κοινωνικών προβλημάτων.
Ευαισθητοποίηση \ προβληματισμός φορέων.

Βιωσιμότητα των προγραμμάτων μετά τη λήξη τους.
• Ανάρτησή τους στο δικτυακό ιστό με πολλαπλασιαστική ισχύ.
• Έκδοση βιβλίων / CDrom - παραγώγων των προγραμμάτων.
• Ανάγκη συνέχισής τους και τα επόμενα σχολικά έτη.
• Συνεργασία με γειτονικά σχολεία και άλλες τάξεις του σχολείου, σε
κοινές δράσεις.
• Δημιουργία σχολών γονέων.
• Εδραίωση στάσεων και τρόπου σκέψης σε μαθητές, γονείς, εκπ/κούς,
και εμπλεκόμενους φορείς.
Δυσκολίες:
•

•

•
•
•

Κάθε μαθητής και κάθε τάξη έχει διαφορετική αφετηρία και χρειάζεται χρόνος σ’ αυτούς που δεν έχουν ξανά εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες να προσαρμοστούν σε άλλον τρόπο σκέψης και δράσης.
Στο ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε τάξης, το δίωρο της
ευέλικτης ζώνης πρέπει ο κάθε διευθυντής σχολείου να φροντίζει
να είναι συνεχόμενο ώστε τα προγράμματα να λειτουργούν χωρίς
πίεση χρόνου.
Οι δραστηριότητες αυτές χρειάζονται και οικονομική ενίσχυση.
Φόρτος εργασίας εκπ/κών.
Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι γονείς στις τακτές συναντήσεις με τον υπεύθυνο εκπ/κό, που γίνονται συνήθως ανά δίμηνο.

Προϋποθέσεις για την καλύτερη επιτυχία ενός προγράμματος:
* Πίστη και αγάπη του εκπ/κού γι αυτό που κάνει.
* Εκπ/ση-επιμόρφωση του εκπ/κού για τα θέματα αυτά.
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* Εκπαιδευτικό υλικό εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΠΑ.
* Στήριξη από το Διευθυντή του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο.
* Ενίσχυση του ρόλου του εκπ/κού από τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.
* Εμπλοκή των γονέων / ενημέρωσή τους σε τακτές συναντήσεις.
* Συνεργασία με φορείς / στήριξη από αυτούς.
* Διάρκεια προγραμμάτων – συμμετοχή όλου του σχολείου ( όσο περισσότερες τάξεις λαμβάνουν μέρος και όσο πιο πολλά χρόνια ασχολούνται
μαθητές και εκπ/κοί με τέτοια προγράμματα, τόσο καλύτερα και εδραιωμένα αποτελέσματα έχουμε).
* Συνάφεια του θέματος με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των μαθητών
και το άμεσο περιβάλλον τους.
* Σταθερό και οργανωμένο-ασφαλές χωροχρονικό πλαίσιο:
• προετοιμασία αίθουσας
• συμβόλαιο τήρησης κανόνων
• μελέτη πεδίου / έρευνα
• συνεχές δίωρο
Αντιπροσωπευτικές φράσεις εκπ/κών:
«Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ήταν η αρχή για να μπει στην τάξη
μας περισσότερη κίνηση, περισσότερο χρώμα και βέβαια η καταλληλότερη ευκαιρία για να επεξεργαστούμε βαθύτερα κι ουσιαστικότερα κάποιες έννοιες, όπως η αγάπη και ο σεβασμός.» (Σερέτη Βάϊα)
«Τα παιδιά αυτής της ηλικίας εκφράζουν κάτι άμεσα όταν το νιώθουν.
Όταν περνούν καλά λάμπουν τα μάτια τους, ακτινοβολούν ολόκληρα! Αυτή την εικόνα την είδα πολλές φορές στη διάρκεια του προγράμματος. Είδα ζωντάνια και κέφι, χαρά και ενδιαφέρον. Δεν ξέρω
αν θα εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν, αν θα συνεχίσουν να τηρούν
τους κανόνες που τα ίδια έβαλαν, ούτε αν θα θυμούνται όλες αυτές τις
ατέλειωτες συζητήσεις που με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι μπορείς
να κάνεις με παιδιά δευτέρας δημοτικού. Εκείνο που ξέρω ήταν ότι
όσο εφαρμόζαμε το πρόγραμμα το καταδιασκεδάσαμε, μας έβγαλε
απ’ τη ρουτίνα της τάξης. Και μας έκανε όλους λίγο καλύτερους, σοφότερους και εμπειρότερους.» (Σπυριδούλα Τσιλιάκου)
«Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος
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στην τάξη, το οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές και κυρίως τους πιο
αδύναμους και ντροπαλούς για περισσότερη συμμετοχή στις μαθησιακές διαδικασίες.» (Άννα Τζιούτζιου)
«Τα παιδιά τόσο στην αρχή όσο και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν κατενθουσιασμένα! Περίμεναν με λαχτάρα το δίωρο της
Αγωγής Υγείας. Όλα εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν το πρόγραμμα και την επόμενη σχολική χρονιά. Παραδέχτηκαν επίσης όλοι
τους πως έμαθαν να συνεργάζονται καλύτερα με τους συμμαθητές
τους και πως βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ τους σε πολύ μεγάλο
βαθμό.» (Ιασιμοπούλου Σπυριδούλα)
«Πιστεύω ότι η Αγωγή Υγείας προσφέρει πολλά στα παιδιά, αλλά
και σε μένα την ίδια. Μετά από κάθε συνάντηση η ευθύνη μέσα στη
σχολική τάξη μού φαινόταν πολύ μεγαλύτερη. Οι παιδικές ψυχές, σε
όλο τους το μεγαλείο, με τις ευαισθησίες τους, τη λογική και τον αυθορμητισμό τους με άφησαν συχνά άναυδη και επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν να πουν πολλές αλήθειες ζώντας σε έναν
ωραίο κόσμο, τον οποίο οι ενήλικες, ιδιαίτερα οι σημερινοί, καταπατούν και αλλοιώνουν με βάναυσο τελικά τρόπο.» (Δρόσου Μαρία)
«Ένα πρόγραμμα για να έχει επιτυχή αποτελέσματα θα πρέπει να
διακρίνεται από καλή οργάνωση πριν ξεκινήσει, από γνώση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησής του και από ανατροφοδότηση σε επίπεδο ιδεών, προτάσεων, προβληματισμών αλλά και συναισθηματικής στήριξης. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι είχα ασχοληθεί και την προηγούμενη χρονιά με ανάλογο πρόγραμμα, μετά από
σχετική επιμόρφωση. Επίσης το υλικό που διατίθεται από το Γραφείο
Αγωγής Υγείας διέπεται από πληρότητα και ευελιξία στον εμπλουτισμό του. Σημαντικός επίσης παράγοντας ήταν οι τακτικές συναντήσεις με την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και τους άλλους συνάδελφους
που υλοποιούν το ίδιο πρόγραμμα στις δικές τους σχολικές μονάδες.» (Δημήτρης Λώλης)
«Πιστεύω καταρχήν ότι η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στο
ότι τα παιδιά θέλουν να τους ακούει κάποιος να μιλούν για τον εαυτό τους, θέλουν να ασχοληθούμε με τις ανησυχίες τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να μην υπάρχει η βαθμολογία στη μέση και
η γνώση να είναι ελεγχόμενη. Και για μένα προσωπικά, το πρόγραμ-
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μα με βοήθησε να έρθω πιο κοντά στους μαθητές μου, ώστε και στα
μαθήματα, κατ’ επέκταση να γίνουν καλύτεροι! Σίγουρα του χρόνου
θα ξανασχοληθώ.» (Αντιγόνη Σφαιροπούλου)
«Παρατήρησα ότι η Αγωγή Υγείας έφερε πολλές αλλαγές στα παιδιά.
Σταμάτησαν οι τσακωμοί, τα πιο ζωηρά παιδιά ηρέμησαν, δεν δημιουργούσαν προβλήματα και συζητούσαν ήρεμα μεταξύ τους, χωρίς
να φωνάζουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι έλεγαν κάποιες φορές που
διαφωνούσαν: «Κυρία, τσακωνόμαστε αλλά δεν σας θέλουμε για διαιτητή, θα λύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα». (Βούλγαρη Καίτη)
«Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης των μικρών μαθητών, τον οποίο πετύχαμε. Ενδεικτική ήταν η συμπεριφορά κάποιων συνεσταλμένων μαθητών που στις δραστηριότητες έπαιρναν το λόγο πια χωρίς αναστολές και συμμετείχαν ενεργά. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα έχει θετικές επιπτώσεις στη σχολική ζωή των παιδιών και κατ’ επέκταση στη
προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Από τέτοια προγράμματα βγαίνουν βέβαια κερδισμένοι όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Άρα η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη.» (Αθανάσιος Παππάς)
«Η Αγωγή Υγείας δίνει ευκαιρίες διόρθωσης σε περιπτώσεις λαθεμένης γνώμης των μαθητών για το δάσκαλο, κυρίως όμως και διόρθωσης της γνώμης του δασκάλου για τους μαθητές του, αναδεικνύοντας μέσα από τις δραστηριότητές της και άλλες δυνατότητες των
μαθητών πέραν της σχολικής επίδοσης. Προτείνω την άμεση ένταξη
προγραμμάτων υγείας στο σχολικό πρόγραμμα.» (Παλάντζας Φώτης)
Αντιπροσωπευτικές φράσεις μαθητών:
Η Αγωγή Υγείας μας βοήθησε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Κάναμε νέους φίλους και πλησιάσαμε πρόσωπα που πριν από το πρόγραμμα δεν συμπαθούσαμε πολύ.” (Δημ. Σχ. Κάτω Κορακιάνας)
“Επιτέλους, μάθημα χωρίς θρανία και βαθμολογία!!! Σε κλίμα συνεργασίας, με καλή διάθεση και σεβόμενοι ο ένας τον άλλο, όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται και όλοι περνάμε πιο ευχάριστα.”(Δ.Σ. Αυλιωτών)
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“ Μάθαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να συνεργαζόμαστε, να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και να μην είμαστε εγωιστές.” (Δ.Σ. Καστελλάνων Μέσης)
“Έμαθα πράγματα για μένα που δεν τα ήξερα. Με δυσκόλεψε να βρω
κάποια καλά χαρακτηριστικά για τον εαυτό μου και να θέσω στόχους.
Μου άρεσε όμως που οι συμμαθητές μου δε δυσκολεύτηκαν να γράψουν κάτι καλό για μένα.” (Δ.Σ. Άφρας)
“Διαπιστώσαμε ότι το σώμα μας επηρεάζεται από αυτό που αισθάνεται και προσπαθεί να το εκφράσει! Όμως ακόμη κι αν χάσουμε κάτι, μέσα μας υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι τα πράγματα… αύριο θα είναι καλύτερα!” (Δ.Σ. Κάτω Γαρούνα)
“Δεν είναι ντροπή να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας. Έχουμε
ανάγκη από συζήτηση και επικοινωνία. Συμπεράναμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις θέλουν μεγάλη προσπάθεια για να είναι υγιείς.” (3ο Δ.Σ.
Κέρκυρας)
“Καθένας μας είναι μοναδικός στον κόσμο. Μάθαμε να μην παρασυρόμαστε πια από τους άλλους και να μην μας φοβίζουν οι αλλαγές στο
σώμα μας. Επίσης να ακούμε τον άλλο, όταν μιλάει.” (Δ.Σ. Περιβολίου)
“Μιλήσαμε για το τι μπορούμε να συναντήσουμε όταν κυκλοφορούμε μόνοι στο δρόμο και διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται να κουβεντιάζουμε για όλα με τους γονείς μας. Μας άρεσε που τα πράγματα που
συζητούσαμε στην ομάδα μας, μας είχαν συμβεί.” (Δ.Σ. Καναλίων)
“Μάθαμε χρήσιμα πράγματα για την καθημερινή μας ζωή παρατηρώντας, ψάχνοντας, διασκεδάζοντας. Μας ευχαριστούσε που εργαζόμαστε σε ομάδες και αξιολογούσαμε μόνοι μας, όλοι μαζί, αυτό που
κάναμε”. (Δ.Σ. Αργυράδων)
“Παρατηρήσαμε ότι οι μεγάλοι (γονείς, δάσκαλοι κ.α.), πολλές φορές
άλλα λένε και άλλα κάνουν. Θα μπορούσαν να έχουν προλάβει πολλά.”
( 4ο Δ.Σ. Λευκίμμης)
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Γενικές παρατηρήσεις:
Στις μέρες μας που η πληροφορία και η γνώση προσφέρονται απλόχερα και
εκτός σχολείου, το σύγχρονο σχολείο καλείται να παίξει πολυσήμαντο ρόλο: Καλείται δηλαδή σήμερα περισσότερο από ποτέ, να διαμορφώσει συμπεριφορές και χαρακτήρες με ήθος και αξίες, μέσα σ’ ένα τοπίο όπου τα παιδιά
βομβαρδίζονται καθημερινά από αρνητικά πρότυπα και καταστάσεις θλίψης και μοναξιάς. Παράλληλα, σ’ αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, το σχολείο
οφείλει να ανοίξει τις πόρτες του στην κοινωνία, να φέρει κοντά την οικογένεια και να αποτελέσει για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία εδρεύει, το
κύτταρο ανάπτυξης πολιτισμού και ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτή. (Αγωγή Υγείας Κέρκυρας, 2007: 8)
Είναι σαφές ωστόσο πως, ό,τι έχει να κάνει με συμπεριφορές δεν είναι
μια απλή υπόθεση αλλά απαιτεί επίπονη, επίμονη, πολύπλευρη και χρονοβόρα διαδικασία. Ο μαθητής όμως που θα αποκτήσει θετικές στάσεις και
θετικές κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφέρεται συνήθως σωστά και ως ενήλικας, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις σε ένα παιδί το σωστό παρά να
προσπαθείς να αλλάξεις έναν ενήλικα, που έχει λανθασμένες συνήθειες…
Γι’ αυτό, τέτοια προγράμματα, είναι συνετό να γενικεύονται και να γίνονται απλή καθημερινότητα για κάθε σχολείο!
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Translation
In school activities health training is also enlisted, which its main aim is
prevention and its first concern to bond groups and develop a feeling of
cooperation and acceptance in the classroom.
Health training usually brings out the method project, a form of
communication teaching within which the children search and discover
knowledge with group cooperation mainly.
The present assignment refers to the 300 programs which have occurred
during the school periods 2003-2009 within the first degree of education. In
the state of Corfu with which over 500 teachers and 6.000 students took part.
These programs in the first degree of education are covered within a
scheduled program either through free periods or expansion of all subjects
during the whole school program.
The main themes with which the children worked on is personal
relationships and mental health, eating habits, traffic conduct, etc. and
the conclusions that will be shown are based mainly on the assessment
done by the students and teachers themselves, during the program an
dupon finishing.
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General conclusions from everyone is that only positive elements are
offered to the students, which as they stated enjoyed immensely, because
it supported their needs, their active participation, in their everyday lives
and their emotional expressions.

Λιάτσου Λαμπρινή
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Κέρκυρας Σχολ. Έτη: 2003-2009
Τηλ. 6972693416
Ταχυδρ. Δ/νση: Ζάππα 1 – Σταυράκι,
Τ.Κ. 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
e-mail: lliatsou@gmail.com

402

Αξιολόγηση της παιδαγωγικής
αποτελεσματικότητας της διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης μέσα από την τεχνική
της επίλυσης προβλήματος
Αριστείδης Λουκόπουλος
Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη
Εισαγωγή
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από το τρίπτυχο διδασκαλία - μάθηση - αξιολόγηση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
σε όλο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας
του 2000. Η εφαρμογή αυτή έγινε μέσα από ένα θεσμικά οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο περιλάμβανε την εκπόνηση του Διαθεματικού
Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ), καθώς και την εκπόνηση του νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού. Η διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης μέσα από το τρίπτυχο διδασκαλία – μάθηση - αξιολόγηση, προωθεί σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία μέσω των οριζόντιων (cross-curricular) δεξιοτήτων την ανάπτυξη των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών,
της μεταγνώσης, της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, καθώς και δεξιοτήτων που αφορούν την οργάνωση και ανάλυση των πληροφοριών και
την αναλυτική συλλογιστική και αιτιολόγηση (analytical reasoning) (CIDREE,
1998· Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2006· Karatzia-Stavlioti & Alahiotis 2007).
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων, μέσα από την τεχνική της επίλυσης προβλήματος.
Αποσαφήνιση εννοιών
Επίλυση προβλήματος (problem solving) θεωρείται η επίλυση μιας σύνθετης και προβληματικής κατάστασης, ενώ απαραίτητη για την επίλυση του
προβλήματος θεωρείται η χρήση ιδιαίτερων δεξιοτήτων και γνώσεων, οι
οποίες δεν είναι προαπαιτούμενο να περιλαμβάνονται στα σχετικά Αναλυ403
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τικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), καθώς και η μεταφορά μάθησης, προκειμένου να επιλυθεί η προβληματική κατάσταση. Απαραίτητες διεργασίες
για την επίλυση προβλήματος θεωρούνται η αξιοποίηση της κριτικής και
της δημιουργικής σκέψης, καθώς και των στρατηγικών μεταγνώσης (Τριλιανός, 2002· OECD, 2004b· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006).
Η τεχνική της επίλυσης προβλήματος επιλέχτηκε ως μέθοδος αξιολόγησης της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας της διαθεματικότητας στη
χώρα μας, λόγω του ότι η συγκεκριμένη τεχνική είναι αυτή που κρίνεται ως
η πλέον κατάλληλη για την αξιολόγηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των
μαθητών σε προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής υπό την
επίδραση επιπλέον περιορισμών, οι οποίοι περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, ενώ παράλληλα με τη συγκεκριμένη τεχνική παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης των ανώτερων
γνωστικών λειτουργιών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την επίλυση προβλήματος. Σύμφωνα με τα πιο πάνω οι μαθητές αξιολογούνται στο
κατά πόσο είναι ικανοί να κατηγοριοποιούν, εξηγούν, δημιουργούν, να διατυπώνουν κρίσεις, να και να οργανώνουν δεδομένα, να διατυπώνουν υποθέσεις, να εφαρμόζουν αρχές και κανόνες και να παίρνουν αποφάσεις, ενώ
επιπλέον αξιολογούνται και στην παραγωγή πολλαπλών λύσεων (Τριλιανός, 2002· OECD, 2004a, 2004b· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006· Alahiotis &
Karatzia-Stavlioti, 2009).
Στην παρούσα μελέτη ως επιμέρους αντικείμενο αξιολόγησης στο πλαίσιο της επίλυσης προβλήματος, επιλέχτηκε ο τύπος προβλήματος «αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων». Κατά την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων οι στόχοι των στοιχείων αξιολόγησης αφορούν την ικανότητα διάγνωσης και αντιμετώπισης κάποιου συστήματος το οποίο είναι
ελαττωματικό ή παρουσιάζει χαμηλή απόδοση. Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές προκειμένου να επιλυθεί επιτυχώς το πρόβλημα αφορούν την κατανόηση κύριων χαρακτηριστικών, των
δυσλειτουργιών και των απαιτήσεων ορθής λειτουργίας του συστήματος,
τον εντοπισμό, την αναγνώριση των μεταβλητών λειτουργίας και τον επανακαθορισμό της λειτουργίας του συστήματος. Οι περιορισμοί που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος περιλαμβάνουν τον
προσδιορισμό του αριθμού των τμημάτων του συστήματος ή του μηχανισμού λειτουργίας και την κατανόησή τους, καθώς και την κατανόηση των
τρόπων με βάση τους οποίους αλληλεπιδρούν τα διακριτά τμήματα του συστήματος. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν επιπλέον την αντίληψη και κατανόηση του αριθμού και του είδους των λεκτικών, εικονικών ή αριθμητι404
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κών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούνται ή απαιτούνται προκειμένου
να επιλυθεί επιτυχώς το πρόβλημα (OECD, 2004a, 2004b).
Μεθοδολογία
Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν μέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που
αποτέλεσαν τη μεθοδολογική και ερευνητική βάση του διαγωνισμού PISA
2003. Για τις ανάγκες της έρευνας και προκειμένου να αξιολογηθεί η παιδαγωγική αποτελεσματικότητα της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης,
κατασκευάστηκε κατάλληλο τεστ το οποίο περιλάμβανε 5 στοιχεία αξιολόγησης τα οποία κάλυπταν όλους τους τύπους προβλήματος των μονάδων και των στοιχείων αξιολόγησης του διαγωνισμού PISA 2003 στην επίλυση προβλήματος. Στην παρούσα μελέτη θα προβληθούν τα αποτελέσματα που αφορούν στα δύο στοιχεία αξιολόγησης του τεστ τα οποία ανήκουν στον τύπο προβλήματος «αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων». Ως προς τον τύπο του στοιχείου αξιολόγησης, τόσο το στοιχείο Α όσο
και το στοιχείο Β αποτελούν στοιχεία αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών
(OECD, 2004a, 2004b).
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές 9 γυμνάσιων της Γ΄ γυμνασίου του νομού Αχαΐας. Η επιλογή των σχολείων έγινε με τη μέθοδο της
τυχαίας συμπλεγματικής δειγματοληψίας (Random Cluster Sampling) από
το σύνολο των γυμνασίων του νομού Αχαΐας, ενώ ως μεταβλητή στρωματοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο της περιοχής στην οποία ανήκουν. Η μέθοδος αυτή μας
έδωσε δείγμα 419 μαθητών τα οποία προήλθαν από το συνολικό πληθυσμό τη έρευνας ο οποίος αποτελείτο συνολικά από 3.355 άτομα, κατανεμημένα σε 62 Γυμνάσια (Βάμβουκας, 1991· Κατσίλλης 2006a, 2006b· ΕΛ.
ΣΤΑΤ, 2009, 2011).
Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη σύγκριση των γενικών μέσων χρησιμοποιήθηκε η απλή ανάλυση διασποράς με έναν παράγοντα (One Way Analysis of Variance), ενώ για την εφαρμογή της μεθόδου
των πολλαπλών συγκρίσεων εφαρμόστηκε η μέθοδος Bonferonni. Για τον
έλεγχο των υποθέσεων αξιοποιήθηκε η F στατιστική, ενώ το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που χρησιμοποιήθηκε ήταν 5% (Δημητριάδης,
2003· Δαφέρμος, 2005).
Για τη βαθμολόγηση του τεστ αξιοποιήθηκε η κωδικοποίηση και η μέθοδος αξιολόγησης που ακολουθήθηκε στο διαγωνισμό PISA 2003 (OECD,
2004a, 2004b), ενώ από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές
405
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προέκυψαν τα ευρήματα τα οποία σχετίζονται με το βαθμό εφαρμογής της
διαθεματικότητας στο κάθε γυμνάσιο (Openheim, 2005).
Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές και στα δύο στοιχεία αξιολόγησης της
έρευνας (Sig. 0,00<0,05) ανάμεσα στις τρεις ομάδες σχολείων που εφάρμοσαν τη διαθεματικότητα (ομάδα 1 - μεγάλος βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας, ομάδα 2 - ενδιάμεσος βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας, ομάδα 3 - μικρός βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας).
Στο στοιχείο αξιολόγησης Α παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 1, 2 και 3 με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας 0,00. Η ομάδα 1 με Ν=745 μαθητές και μέσο επίδοσης στο συγκεκριμένο στοιχείο αξιολόγησης 232,30 μονάδες, τυπική απόκλιση (ΤΑ)=283,246,
η ομάδα 2 με Ν= 127 μαθητές και μέσο επίδοσης στο συγκεκριμένο στοιχείο αξιολόγησης 81,21 μονάδες, ΤΑ=200,640 και η ομάδα 3 με Ν= 216 μαθητές και μέσο επίδοσης 113,98 μονάδες, ΤΑ= 229,150.
Στο στοιχείο αξιολόγησης Β παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες 1 και 2 με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας 0,00, ανάμεσα στις ομάδες 2 και 3 με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας 0,02 και ανάμεσα στις ομάδες 1 και 3 με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας 0,039. Η ομάδα 1 έχει Ν=73 μαθητές και μέσο επίδοσης στο συγκεκριμένο στοιχείο αξιολόγησης 256,63 μονάδες, ΤΑ= 276,755 η ομάδα 2
έχει Ν=127μαθητές και μέσο επίδοσης στο συγκεκριμένο στοιχείο αξιολόγησης 80,94 μονάδες, ΤΑ= 194,430 και η ομάδα 3 έχει Ν= 216 μαθητές και
μέσο επίδοσης 174,59 μονάδες, ΤΑ= 256,402.
Πίνακας 1. Μέσοι βαθμολογίας των στοιχείων αξιολόγησης.

Στοιχεία αξιολόγησης
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β
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Ομάδα βαθμού
εφαρμογής της
διαθεματικότητας
1
2
3
Σύνολα
1
2
3
Σύνολα

N

Μέσος

Τυπική
απόκλιση

74
127
216
417
73
127
216
416

232,30
81,21
113,98
125,00
256,63
80,94
174,59
160,39

283,246
200,640
229,150
236,868
276,755
194,430
256,402
249,982
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Από την πιο πάνω στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι στο στοιχείο αξιολόγησης Α, η ομάδα 1 (μεγάλος βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας, η ομάδα 2 (ενδιάμεσος βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει το μικρότερο
μέσο, και η ομάδα 3 (μικρός βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει τον ενδιάμεσο μέσο βαθμολογίας.
Για το στοιχείο αξιολόγησης Β παρατηρούμε ότι η ομάδα 1 (μεγάλος
βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει το μεγαλύτερο
μέσο βαθμολογίας, η ομάδα 2 (ενδιάμεσος βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει το μικρότερο μέσο, και η ομάδα 3 (μικρός βαθμός εφαρμογής της διαθεματικότητας) παρουσιάζει τον ενδιάμεσο μέσο
βαθμολογίας.
Από την κατάταξη των γυμνασίων ως προς το γενικό μέσο όρο της συνολικής τους επίδοσης στο τεστ, το συνολικό δηλαδή σκορ που πέτυχε το
κάθε σχολείο σε όλα τα στοιχεία αξιολόγησης του τεστ της έρευνας, προκύπτει ότι:
Τα σχολεία της ομάδας 1, με κωδικούς 8, 9 παρουσιάζουν τον πρώτο και
τρίτο μεγαλύτερο γενικό μέσο βαθμολογίας στο τεστ με μέσο 378,68 μονάδες και 310,04 μονάδες αντίστοιχα με βάση τα δεδομένα αυτά ισχύει ότι:
Τα σχολεία της ομάδας 2 με κωδικούς 3, 5, 7, παρουσιάζουν την εξής κατάταξη ως προς το γενικό μέσο βαθμολογίας. Το γυμνάσιο με κωδικό 3 έχει
το δεύτερο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 322,96 μονάδες, το γυμνάσιο με κωδικό 5 έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 295,50 μονάδες και το γυμνάσιο με κωδικό 7 έχει τον όγδοο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 295,50 μονάδες.
Τα σχολεία της ομάδας 3 με κωδικούς 1, 2, 4, 6, παρουσιάζουν την εξής
κατάταξη ως προς το γενικό μέσο βαθμολογίας. Το γυμνάσιο με κωδικό 1
έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 295,70 μονάδες,
το γυμνάσιο με κωδικό 2 έχει τον μικρότερο μέσο βαθμολογίας και από
τα 9 γυμνάσια του δείγματος με μέσο 256,53 μονάδες, το γυμνάσιο με κωδικό 4 έχει τον έκτο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 279,91 μονάδες και το γυμνάσιο με κωδικό 6 έχει τον έκτο μεγαλύτερο μέσο βαθμολογίας με μέσο 279,59 μονάδες.
Συμπεράσματα – συζήτηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, φαίνεται ότι στα σχολεία
που υπήρχε υψηλό και μέτριο ποσοστό εφαρμογής της διαθεματικότητας
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παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές θετικές διαφορές στις επιδόσεις
των μαθητών, με τον παράγοντα «βαθμός αξιοποίησης της διαθεματικότητας» να αποτελεί την κυριότερη μεταβλητή ερμηνείας τους, ενώ οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση επίδοση στο τεστ. Οι μαθητές αυτοί φαίνεται να έχουν αναπτυγμένη κριτική και δημιουργική σκέψη,
ενώ παράλληλα φαίνεται να αξιοποιούν τις μεταγνωστικές λειτουργίες και
τις διαδικασίες σχηματισμού των εννοιών, για τις οποίες απαραίτητη θεωρείται η ολιστική θεώρηση της γνώσης που αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διαθεματικότητας. Επιπλέον, για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες για την επίλυση του προβλήματος διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης και προκειμένου να γίνει κατανοητό από το μαθητή το συγκεκριμένο πρόβλημα έτσι ώστε να οδηγηθεί ο μαθητής στη λύση του, φαίνεται να
είναι απαραίτητη η διαθεματική αξιοποίηση διαφορετικών γνωστικών πεδίων με βάση τα οποία επιτυγχάνεται η δόμηση μιας συγκροτημένης ολιστικής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται και αξιοποιούνται οι
απαραίτητες λογικές διεργασίες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορθολογικού τρόπου σκέψης και της κριτικής σκέψης κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, ενώ παράλληλα απαραίτητη φαίνεται να είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων για την επίλυση του προβλήματος μοντέλων της
επαγωγικής σκέψης (σχηματισμός έννοιας, ερμηνεία δεδομένων και εφαρμογή αρχών) αλλά και της επίτευξης των εννοιών, όπως της στρατηγικής
σχηματισμού της έννοιας (Τριλιανός, 2002· OECD, 2004a, 2005b· Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Οι δεξιότητες αυτές φαίνεται να καλλιεργούνται αποτελεσματικά στη
βάση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών και της ολιστικής θεώρησης
της γνώσης μέσα από το τρίπτυχο διδασκαλία - μάθηση - αξιολόγηση, όπως
φαίνεται να συμβαίνει ιδιαιτέρως στα στοιχεία αξιολόγησης της παρούσας
έρευνας. Επιπλέον, η ολιστική θεώρηση της γνώσης φαίνεται να απαραίτητη προκειμένου ο μαθητής να αντιληφθεί στα συγκεκριμένα στοιχεία αξιολόγησης την έννοια του «συστήματος», η κατανόηση της οποίας φαίνεται
να είναι ουσιώδης για την επίλυση του προβλήματος, ενώ παράλληλα αποτελεί θεμελιώδη αρχή της βιοπαιδαγωγικής θεωρίας (Alahiotis & KaratziaStavlioti, 2008 Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009).
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών φαίνεται να παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβληματικών καταστάσεων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της επίλυσης προβλήματος, μέσα από την ικανότητα που
παρουσιάζουν οι μαθητές να παράγουν πολλαπλές λύσεις και να χρησιμοποιούν πνευματικά άλματα. Επιπλέον οι συγκεκριμένοι μαθητές φαίνεται
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να έχουν αναπτυγμένη την ικανότητα λήψης αποφάσεων προκειμένου να
επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των περιορισμών που προκύπτουν ως προς τον αριθμό των λεκτικών, εικονικών ή αριθμητικών αναπαραστάσεων, για να προχωρήσουν με ασφάλεια στην ορθή επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, στον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποφάσεων που λήφθηκαν και τέλος στην συνολική επίλυσή του προβλήματος
(OECD, 2004a, 2004b).
Προκείμενου οι μαθητές να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος φαίνεται ότι απαιτείται επιπλέον να έχουν αναπτυγμένη φαντασία, ενόραση, διεισδυτικότητα και ευελιξία, ώστε να λειτουργούν
υπερβατικά σε επίπεδο νοητικών διεργασιών και να μην ακολουθούν πάντοτε μια προκαθορισμένη πορεία νοητικών φάσεων. Με τον τρόπο αυτό
μπορούν να επιλύουν πρωτότυπα και σύνθετα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα έχει αντιμετωπίσει ξανά οι μαθητές. Τέλος, με βάση τις
προαναφερόμενες διεργασίες, οι συγκεκριμένοι μαθητές φαίνεται να είναι
ικανοί να χρησιμοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες με βάση τις οποίες
συγκρίνουν, συλλέγουν και οργανώνουν δεδομένα, κατηγοριοποιούν, εξηγούν, δημιουργούν οι ίδιοι νέα γνώση, διατυπώνουν κρίσεις και υποθέσεις,
εφαρμόζουν αρχές και κανόνες, αυτονομούνται γνωστικά και αναλαμβάνουν διερευνητικές εργασίες και μπορούν να παίρνουν αποφάσεις (Τριλιανός, 2002· OECD, 2004a, 2004b).
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Abstract
Cross circularity was firstly applied in Greece in the beginning of the 2000
decade. In the present study, through the process of problem solving, an
effort was made to assess the pedagogic effectiveness of this Cross circular approach. This research was held in representative sample of 9 High
schools in the Achaia prefecture and it included the 419 students of the
participating schools C class. The conclusions of the present study reveal
that the application of Cross circularity appears to contribute substantially in the improvement of students the records regarding problem solving,
with the factor “pedagogic experience of cross curricularity” to be the major determinant of their performance.
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Η επιλογή των χρωμάτων στα παιδικά σχέδια
και οι αντιδράσεις των μικρών παιδιών
Απόστολος Μαγουλιώτης
Ανδρομάχη Δουμζάκου
Θεωρητικό μέρος
Τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχική μας κατάσταση μ’ αυτά διακρίνουμε ή
απεικονίζουμε τον κόσμο ή αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας και οι ενέργειες
της ψυχής μας κ.ά. (Άντερσον, x.x.· Arnheim, 1999· Έκο, 2004· Ίττεν, 1998·
Lusche, 1978· Sargent, 1987).
Τα χρώματα κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών είναι τα «Ψυχρά» και τα «θερμά» χρώματα: Στα ψυχρά χρώματα ανήκουν: το
μπλε, το πράσινο, το μωβ, καθώς και τα σκούρα (μαύρο, καφέ κ.ά.). Αποκαλούνται ψυχρά ή κρύα γιατί η θέα τους μας προκαλεί ψυχρά συναισθήματα. Στα θερμά χρώματα συναντάμε: το κόκκινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, και όσα περιέχουν τόνους του άσπρου. Αποκαλούνται θερμά χρώματα,
γιατί μας προκαλούν θερμά συναισθήματα. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε έργα κάποιων καλλιτεχνικών δημιουργικών περιόδων του Πικάσο (Βαλλαντέν, 1993): Στα έργα της «μπλε περιόδου» κυριαρχεί το μπλε χρώμα και
αναπαριστώνται σκηνές θλίψης, μελαγχολίας, μοναξιάς, ως αντίδραση στο
θάνατο ενός φίλου του. Ενώ στη «ροζ περίοδο», τα έργα του είναι γεμάτα
με ροζ χρώματα: Αυτό οφείλονταν στην ευτυχία που ένιωθε από την αφοσίωση της φίλης του και των φίλων του. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως προαναφέρθηκε ορισμένα συναισθήματα, συμβαδίζουν με φωτεινά χρώματα
και ζεστούς τόνους, ενώ άλλα εναρμονίζονται καλύτερα με κρύους τόνους
και σκοτεινά χρώματα (Πουρκός, 2009).
Τα παιδιά, όταν ζωγραφίζουν, επιλέγουν χρώματα, για να εκφράσουν: την
προσωπική τους προτίμηση, τις προθέσεις τους, την αντίληψη που έχουν
για τον εξωτερικό κόσμο, το πνεύμα των καιρών, τις σωματικές και ψυχικές καταστάσεις τους, τα συναισθήματα, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, το φύλο, το χώρο που ζουν κ.ά. (Burkitt, 2003· Golomb, 2002· Κακίση, 2004· Magouliotis & Moraiti, 2009· Winston, κ.ά., 1990). Ειδικά το κόκκινο χρώμα ( Furth, 1988) αντιπροσωπεύει τα πιο έντονα συναισθήματα,
την επιθετικότητα, το θυμό, το μίσος, αλλά και το πάθος και την αγάπη. Εί412
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ναι ένα χρώμα που προτιμούν όλα τα παιδιά, ενώ το μαύρο χρώμα μπορεί
να συσχετιστεί με αρνητικούς συνειρμούς.
Όμως υπάρχουν και παιδιά, τα οποία σχεδιάζουν τις μορφές μόνο με
ένα χρώμα, ακόμη και στις λεπτομέρειες (Golomb, 1990) ή χρησιμοποιούν
περισσότερα χρώματα μόνο, όταν είναι απαραίτητα στα έργα τους. Γι’ αυτό, εκτός από το χρώμα, ένα εικαστικό έργο αποτυπώνεται με γραμμές και
σχήματα, ως άλλα εξπρεσιονιστικά στοιχεία (Ίττεν, 1998). Αυτό διακρίνεται, όταν τα παιδιά σχεδιάζουν εκφραστικά με γραμμές ή σχήματα το μέγεθος των εικονιζόμενων μορφών στα έργα τους, για να δηλώσουν με αυτό τον τρόπο πόσο μεγάλη ή μικρή συναισθηματική αξία έχει το θέμα ή οι
μορφές του (Τόμας & Σιλκ, 1997).
Γενικότερα, η ενασχόληση με τη ζωγραφική χαλαρώνει τα παιδιά, τα
οποία βυθίζονται σε μια δημιουργική και ευχάριστη δουλειά, αλλά είναι
και ένας τρόπος έκφρασης πληροφοριών, που αλλιώς δεν θα μας αποκαλύπτονταν ισχυρίζεται η Malchiodi (2009). Επίσης κατά την ίδια τελειώνοντας τις ζωγραφιές κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρύνουμε τα παιδιά πέρα από
το εμφανές περιεχόμενο των έργων τους να μας διηγηθούν, για να εξασφαλίσουμε δύο στόχους: α) η περιγραφή των έργων -εικόνων από τους δημιουργούς αυξάνει κατά πολύ την κατανόησή τους. Και μάλιστα μέσα από
την εικαστική έκφραση και τη διήγηση, θα βοηθήσει τα παιδιά να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, συμβάντα και απόψεις για τον κόσμο, και β)
ο ακροατής θα μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα τα παιδιά, αλλά και τους
τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται, τα πράγματα, τα γεγονότα και
το περιβάλλον τους. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να σχεδιαστεί μια καλύτερη παρέμβαση. Δηλαδή ο δεύτερος στόχος επικεντρώνεται κυρίως στην
αξιολόγηση, ενώ ο πρώτος προσανατολίζεται στη διεργασία.
Ο Gandner (1982) θεωρεί ότι υπάρχουν παιδιά «αυτο-υποκινούμενα»,
που αρχίζουν αμέσως να δημιουργούν, όταν έχουν μπροστά τους υλικά
ζωγραφικής, ενώ άλλα παιδιά χρειάζονται ένα μικρό ερέθισμα, για να ξεκινήσουν. Το σχέδιο των μικρών παιδιών είναι μια ενστικτώδης παρόρμηση
ισχυρίζεται ο Ντιούι (1982:37). Επίσης, για να εξελιχθούν δημιουργικά, πρέπει να τους διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον πλούσιο με σχετικά υλικά και
να τα βοηθήσουμε με κριτική, με ερωτήσεις και με προτάσεις, για να συνειδητοποιήσουν τι έκαναν και τι μένει να κάνουν ή για να φέρουν ένα αποτέλεσμα διαφορετικό και ικανοποιητικό γι’ αυτά. Ο Τσιτσλσπεργκελ (1999:52)
θεωρεί ότι είναι πολύ συναρπαστικό να αφηγούμαστε παραμύθια στα παιδιά και να τα προτρέπουμε να ζωγραφίζουν. Γιατί αυτά δεν ζωγραφίζουν
αυτό που άκουσαν, αλλά κυρίως αυτό που εκείνα «νομίζουν».
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Ερευνητικό μέρος
Αναγκαιότητα της έρευνας
Η έρευνα προέκυψε από την αναγκαιότητα διερεύνησης της χρήσης των χρωμάτων στα παιδικά ζωγραφικά έργα, προκειμένου να μπορεί ο/η εκπαιδευτικός
να προγραμματίζει, να προνοεί και να προσφέρει ανάλογα υλικά. Έτσι η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε, για να στηρίξει την υπόθεση: Τα παιδιά χρησιμοποιούν
ψυχρά ή θερμά χρώματα στα έργα τους για να εκφράσουν αρνητικά ή θετικά συναισθήματα αντίστοιχα.
Όσο για τη διερεύνηση των δεδομένων σχεδιάστηκαν τα ερωτήματα:
α. Με ποια συχνότητα εμφανίζονται τα χρώματα συνήθως στις ζωγραφιές
των αγοριών και τι των κοριτσιών;
β. Πώς αντιδρούν τα παιδιά, όταν θέλουν να ζωγραφίσουν ενώ τους προσφέρουν περιορισμένη ποικιλία χρωμάτων;
γ. Τι χρώματα χρησιμοποιούν τα παιδιά, για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους;
δ. Με ποιο άλλο τρόπο τα παιδιά εκφράζουν εικαστικά τα συναισθήματά τους;
Το δείγμα, τα εργαλεία και η διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα τυχαίο νηπιαγωγείο του Βόλου και το
δείγμα αποτελείται από 15 παιδιά (9 αγόρια και 6 κορίτσια).
Ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ζωγραφικά έργα
των παιδιών. Αρχικά συγκεντρώθηκαν τυχαία 10 συνολικά ζωγραφικά έργα
από το κάθε παιδί, που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια ελεύθερων δραστηριοτήτων, για να πληροφορηθούμε αν τα παιδιά χρησιμοποιούν χρώματα στις
ζωγραφιές τους και με ποια συχνότητα εμφανίζονται τα χρώματα στα αγόρια
και ποια στα κορίτσια. Στη συνέχεια ακολούθησαν 4 φάσεις παρέμβασης:
Στην 1η φάση, διαβάστηκε στα παιδιά μια ιστορία με τίτλο «Όταν ζηλεύω». Μετά δόθηκαν χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι και ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σκηνές που τους προκάλεσε το περιεχόμενο της ιστορίας. Όμως οι μαρκαδόροι εμφάνιζαν ένα περιορισμό χρωμάτων (κόκκινο,
κίτρινο, πορτοκαλί και ροζ), για να διαπιστώσουμε πώς αντιδρούν και τι ζωγραφίζουν τα παιδιά.
Στη 2η φάση διαβάστηκε στα παιδιά μια ιστορία με τίτλο «Φοβάμαι». Μετά δόθηκαν χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι όλων των χρωμάτων και ζητήθηκε
να ζωγραφίσουν σκηνές, που τους προκάλεσε η ιστορία, για να διαπιστωθεί
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αν τα παιδιά επηρεάζονται από το περιεχόμενο της ιστορίας.
Στην 3η φάση διαβάστηκε στα παιδιά το παραμύθι με τίτλο «Τα 3 μικρά
λυκάκια». Μετά δόθηκαν χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι και ζητήθηκε από τα
παιδιά να ζωγραφίσουν σκηνές που τους προκάλεσε το παραμύθι. Όμως οι
μαρκαδόροι εμφάνιζαν ένα περιορισμένο αριθμό χρωμάτων (μπλε, πράσινο, μωβ, καφέ, μαύρο, και γκρι (ψυχρά χρώματα) για να διαπιστώσουμε πώς
αντιδρούν τα παιδιά και τι ζωγραφίζουν.
Στην 4η φάση διαβάστηκε στα παιδιά το παραμύθι με τίτλο «Ένας καλόκαρδος καρχαρίας». Μετά δόθηκαν χαρτιά Α4 και μαρκαδόροι όλων των χρωμάτων και ζητήθηκε να ζωγραφίσουν σκηνές, που τους προκάλεσε το παραμύθι, για να διαπιστωθεί αν τα παιδιά επηρεάζονται από το περιεχόμενο του
παραμυθιού και πως εκφράζονται εικαστικά.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα
Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι το μπλε και το πράσινο χρώμα ανήκει στις πρώτες
προτιμήσεις στα έργα των αγοριών και ακολουθεί το κίτρινο, το κόκκινο,
το πορτοκαλί και το καφέ. Κατόπιν εμφανίζονται το μαύρο, το μωβ, το ροζ
και το γκρι. Στις ζωγραφιές των κοριτσιών παρατηρείται ότι επιλέγεται συχνότερα το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο χρώμα και στη συνέχεια το
μπλε, το πορτοκαλί, το καφέ και το ροζ χρώμα. Ακολουθούν το μωβ, το μαύρο και τελευταίο το γκρι. Μ’ αυτά διαπιστώνεται ότι στις ζωγραφιές τους τα
αγόρια χρησιμοποιούν συχνότερα τα ψυχρά ή σκούρα χρώματα με κυρίαρχα: το μπλε και το πράσινο χρώμα, ενώ τα κορίτσια προτιμούν περισσότερο τα θερμά χρώματα: το κόκκινο και το κίτρινο. Τέλος τα αγόρια και τα
κορίτσια έχουν ένα κοινό αγαπητό χρώμα, το πράσινο.
Πίνακας 1οs Η συχνότητα στις προτιμήσεις των χρωμάτων σε ελεύθερη ζωγραφική
έκφραση των παιδιών (αγοριών- κοριτσιών).
Χρώματα προτίμησης
Μπλε
Πράσινο
Κίτρινο
Κόκκινο
Πορτοκαλί
Καφέ
Μαύρο
Μωβ
Ροζ
Γκρι

Βαθμός συχνότητας χρήσης των χρώματος στα έργα των
9 Αγοριών
και
6 Κοριτσιών
9
5
9
6
8
6
7
6
7
5
7
5
6
3
5
4
4
5
2
1
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Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι μετά την ανάγνωση του παραμυθιού (με αρνητικά συναισθήματα) αρκετά παιδιά αντιδρούν λεκτικά, αναζητώντας και άλλα χρώματα για να ζωγραφίσουν. Ειδικά τα 6 από τα 9 αγόρια ζητούν και
άλλα χρώματα, ενώ από τα κορίτσια ζητούν τα 3 από τα 6. Δηλαδή, όταν
στα παιδιά, προσφέρονται μόνο θερμά χρώματα για να ζωγραφίσουν, περισσότερο αντιδρούν τα αγόρια και λιγότερο τα κορίτσια.
Πίνακας 2ος Οι αντιδράσεις των παιδιών, η χρήση χρωμάτων και οι εικαστικές
δημιουργίες τους μετά την αφήγηση της ιστορίας «ΌΤΑΝ ΖΗΛΕΥΩ»,
ενώ τους προσφέρθηκαν μόνο θερμά χρώματα.
ΦΥΛΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΑ
ζήτησαν τα
χρώματα

ΧΡΩΜΑΤΑΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

1

Α - Χ. Β.

μαύρο

Κίτρινο , πορτοκαλί

2
3
4

Α - Α.
Α -Χ.Βα.
Κ- Δ.

καφέ

Ροζ
Κίτρινο πορτοκαλί,
ροζ
Κόκκινο, πορτοκαλί

5

Α -Β.

μαύρο

Κόκκινο, πορτοκαλί

6

Α -Δ.

καφέ,

7

Κ -Μ.

8

Α -Γ.Δ.

9

Κ -Β.

10

Κ -Α.

11

Α -Δ. Α.

μωβ, καφέ
σκούρο
μπλε
καφέ

12

Κ -Σ.

καφέ

13

Α -Γ. Τσ.

14

Α -Δ. Δ.

15

Κ -Β.

καφέ

μαύρο,
καφέ

κίτρινο, πορτοκαλί,
ροζ
Κίτρινο, ροζ,
κόκκινο, πορτοκαλί
Κίτρινο, πορτοκαλί
Ροζ, κόκκινο
κίτρινο, ροζ,
πορτοκαλί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μια μαμά με ένα παιδάκι. Δεν
ζηλεύουν, είναι χαρούμενοι.
Μια θάλασσα
Ένα αρκουδάκι που ζηλεύει.
Ένα αρκουδάκι θυμωμένο
Η μαμά ζηλεύει γιατί ο
μπαμπάς αγαπάει πιο πολύ το
παιδάκι
Το σπιτάκι από το αρκουδάκι.
Ένα κοριτσάκι που μαζεύει
λουλούδια
Διαστημόπλοια
Ο εαυτός μου

κίτρινο, πορτοκαλί

Η μαμά μου

Ροζ, κόκκινο, μωβ
Κίτρινο, κόκκινο,
Πορτοκαλί
Κόκκινο, πορτοκαλί,
κίτρινο
Κίτρινο, πορτοκαλί,
Ροζ,
πορτοκαλί, ροζ,
Κίτρινο, κόκκινο

Το σπίτι από το αρκουδάκι
Ένα κοριτσάκι με ένα μπαλόνι
Δυο τέρατα
Διαστημόπλοια και εξωγήινοι.
Ένα κοριτσάκι που παίζει.

Στον 3ο Πίνακα παρατηρείται ότι τα 4 παιδιά από τα 15 εξέφρασαν ζωγραφικά τα αρνητικά τους συναισθήματα, χρησιμοποιώντας ψυχρά χρώ-
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ματα. Τα 8 παιδιά χρησιμοποίησαν στις ζωγραφιές τους θερμά και ψυχρά
χρώματα. Αρκετά παιδιά εξέφρασαν το αρνητικό συναίσθημα μέσα από το
μέγεθος των εικονιζόμενων μορφών του σχεδίου τους.
Πίνακας 3ος Οι αντιδράσεις των παιδιών, η χρήση χρωμάτων και οι εικαστικές
δημιουργίες τους μετά την αφήγηση της ιστορίας «ΦΟΒΑΜΑΙ»,
ενώ τους προσφέρθηκαν όλα τα χρώματα.
ΦΥΛΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚζήτησαν
χρώματα

ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

1

Α - Χ. Β.

όχι

Πράσινο, ροζ

2

Α - Α.

Καφέ

3

Α -Χ.Βα.

Πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο

Ένα παιδάκι που φοβάται.

4

Κ- Δ.

Γαλάζιο, μωβ, πορτοκαλί, κίτρινο, ροζ, μαύρο, πράσινο,
κόκκινο

Μια νεράιδα.

5

Α -Β.

Καφέ, γκρι, κόκκινο, μωβ,
μπλε

6

Α -Δ.

7

Κ -Μ.

8

Α -Γ.Δ.

9

Κ -Β.

10

Κ -Α.

11

Α -Δ. Α.

12

Κ -Σ.

13

Α -Γ. Τσ.

14

Α -Δ. Δ.

15

Κ -Β.

Σκούρο μπλε, ροζ, γαλάζιο,
κόκκινο, πράσινο, κίτρινο
Καφέ, πράσινο, ροζ, μαύρο,
Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο
Γαλάζιο, γκρι, μαύρο, κόκκινο, καφέ, πράσινο
Μπλε, ροζ, κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο
Γαλάζιο, κίτρινο, μωβ, καφέ, ροζ
Γαλάζιο, κίτρινο, ροζ, γκρι,
κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
Σκούρο μπλε, πράσινο, κόκκινο, καφέ, κίτρινο
Πράσινο, γαλάζιο, κίτρινο,
μαύρο, ροζ
Γαλάζιο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ
Μωβ, καφέ, σκούρο μπλε,
πράσινο, πορτοκαλί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ένα παιδάκι που φοβάται.
Σπιτάκια

Ένα παιδάκι που μπαίνει
σπίτι του γιατί φοβάται
τη βροχή.
Ένα σπίτι.
Ένα κοριτσάκι έξω.
Ο χειμώνας.
Δύο ανθρωπάκια.
Ένας πρίγκιπας και μια
πριγκίπισσα.
Ένας λύκος στο δάσος.
Ένα κοριτσάκι που φοβάται να ανέβει τις σκάλες.
Δύο φοβισμένα παιδάκια.
Ένα σπίτι.
Το σπίτι της και τον εαυτό της.
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Στον 4ο Πίνακα διακρίνεται ότι μετά την ανάγνωση του παραμυθιού τα
4 από τα 9 αγόρια αντιδρούν ζητώντας και άλλα χρώματα (όχι συγκεκριμένα) για να ζωγραφίσουν. Αντίθετα τα 5 από τα 6 κορίτσια, ζητούν περισσότερα χρώματα και μάλιστα συγκεκριμένα χρώματα. Δηλαδή, όταν στα παιδιά προσφέρονται μόνο ψυχρά χρώματα για να ζωγραφίσουν, περισσότερο αντιδρούν τα κορίτσια και λιγότερο τα αγόρια.
Πίνακας 4ος Οι αντιδράσεις των παιδιών, η χρήση των χρωμάτων και οι εικαστικές
δημιουργίες τους μετά την αφήγηση του παραμυθιού «ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΥΚΑΚΙΑ », ενώ
τους προσφέρθηκαν ψυχρά χρώματα
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ΦΥΛΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΑ
Ζήτησαν τα
χρώματα

ΧΡΩΜΑΤΑ- ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

1

Α - Χ.Β.

και άλλα

Μπλε σκούρο

2

Α - Α.

Μαύρο, μπλε σκούρο

3

Α -Χ. Βα.

Μπλε, καφέ

Σπίτι με λουλούδια.
Έναν ήλιο και τον
μπαμπά του.
Ένα λυκάκι.

4

Κ- Δ.

και άλλα

5
6

Α -Β.
Α -Δ.

και άλλα

7

Κ -Μ.

8

Μαύρο, καφέ, σκούρο
μπλε, πράσινο

Το σπιτάκι με τα λυκάκια.

Καφέ, μπλε σκούρο, μωβ
Μαύρο, σκούρο μπλε

Ένα καράβι.
Το τούβλινο σπιτάκι.

ροζ,
κίτρινο,
γαλάζιο

Καφέ, μπλε σκούρο,
μαύρο, Μωβ, πράσινο

Ένα κοριτσάκι, πολλά
δέντρα και ένα σπίτι.

Α -Γ.Δ.

και άλλα

Πράσινο, καφέ, σκούρο
μπλε, μωβ, μαύρο

Το λουλουδόσπιτο.

9

Κ -Β.

ροζ

Σκούρο μπλε, καφέ, μωβ,
πράσινο

Το λουλουδόσπιτο.

10

Κ -Α.

και άλλα

Σκούρο μπλε, μωβ,
πράσινο

Ένα κοριτσάκι.

11

Α -Δ. Α.

12

Κ -Σ.

13

Α -Γ. Τσ.

14

Α -Δ. Δ.

15

Κ -Β.

Μαύρο, μωβ, καφέ

Τα λυκάκια και το
γουρούνι.
Σαλιγκαράκια.

Μαύρο, πράσινο, καφέ,
Σκούρο μπλε

Βροχή με μυρμήγκια και
ένα σπιτάκι.

Μωβ, πράσινο, μπλε,
μαύρο, καφέ

Διαστημόπλοια.

Μωβ, καφέ, σκούρο

Το λουλουδόσπιτο.

Μπλε, μαύρο, πράσινο
γαλάζιο

και άλλα
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Στον 5ο Πίνακα παρατηρείται ότι μόνο 1 αγόρι εξέφρασε τα συναισθήματά του με τα χρώματα, ενώ τα άλλα 9 με τη σύνθεση του θέματος (χωρίς απαραίτητα να δίνεται σημασία στα χρώματα). Τα κορίτσια που εκφράστηκαν θετικά με τα χρώματα ήταν τα 3 από τα 6. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά εκφράζουν ζωγραφικά το θετικό συναίσθημα όχι
τόσο με τα χρώματα αλλά με το ίδιο το θέμα.
Πίνακας 5ος Οι αντιδράσεις των παιδιών, η χρήση χρωμάτων και εικαστικές
δημιουργίες τους μετά την αφήγηση του παραμυθιού «ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΣ
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ», ενώ τους προσφέρθηκαν όλα τα χρώματα
ΦΥΛΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΕΚΤΙΚΑ
Ζήτησαν
χρώματα

1
2

Α - Χ. Β.
Α - Α.

όχι

3
4

ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

Πράσινο, μπλε
Καφέ

Ένας καρχαρίας
Ένας καρχαρίας

Α -Χ. Βα.

Γαλάζιο, καφέ, πράσινο,
κίτρινο, Μωβ, γκρι

Ένας καρχαρίας και 2
ψαράκια στη θάλασσα.

Κ- Δ.

Κίτρινο, γαλάζιο, ροζ

Ο καρχαρίας
Ένας καρχαρίας που
κλαίει.
Ο καρχαρίας που κλαίει

5

Α -Β.

Καφέ, μωβ, μπλε, κίτρινο

6

Α -Δ.

Γαλάζιο, μαύρο, κίτρινο

7

Κ -Μ.

Ροζ , πορτοκαλί, κίτρινο,
μπλε, μωβ

Ένας καρχαρίας

8

Α -Γ.Δ.

Γαλάζιο ,κίτρινο, καφέ,
πορτοκαλί, Πράσινο, ροζ

Ένας καρχαρίας που λέει
φανταστικές λέξεις.

9

Κ -Β.

2 παιδάκια

10

Κ -Α.

11

Α -Δ. Α.

12

Κ -Σ.

13

Α -Γ. Τσ.

14

Α -Δ. Δ.

15

Κ -Β.

Μπλε, ροζ, πράσινο, μωβ
Γαλάζιο, σκούρο μπλε,
πράσινο
Μπλε, πορτοκαλί,
κόκκινο
Κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ,
μπλε
Πράσινο
Κόκκινο, πράσινο, καφέ,
μαύρο, ροζ, μωβ, γκρι,
μπλε
Γαλάζιο, κόκκινο, καφέ,
πράσινο, μαύρο
Πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε,
καφέ,
Πράσινο, μωβ

Μια πισίνα
Ο καρχαρίας και οι φίλοι
του.
Ο καρχαρίας

Ένας καρχαρίας
Ένας καρχαρίας
γρατσουνισμένος και
γύρω γύρω ψάρια.
Μια θάλασσα και η
οικογένειά της.
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Ο 6ος Πίνακας παρουσιάζει τις συνθέσεις των ζωγραφικών έργων που
έκαναν τα παιδιά, όπως μας τις αφηγήθηκαν. Σχεδόν όλα τα αγόρια έχουν
συνθέσει σκηνές σχετικές με το θέμα της ιστορίας ή του παραμυθιού. Αυτό
δεν συμβαίνει τόσο στα κορίτσια. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι κατά την
ανάγνωση των ιστοριών και παραμυθιών, τα αγόρια συγκινούνται λίγο περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια και αυτά εκφράζοντάς τα στις ζωγραφιές.
Πίνακας 6ος Βαθμός απόδοσης της σύνθεσης ζωγραφικών έργων παιδιών σχετικά με
το περιεχόμενο των ιστοριών ή παραμυθιών

Βαθμοί
σχετικότητας
ζωγραφιών παραμυθιών

«Ζηλεύω»

Αγόρια 9Α
Κορίτσια 6Κ

9Α

6Κ

Πολύ καλά

6

4

Καλά
Ελάχιστα

«Όταν
φοβάμαι»

«Τα 3 μικρά
λυκάκια»

«Ένας
καλόκαρδος
καρχαρίας»

9Α

6Κ

9Α

6Κ

9Α

6Κ

9

4

7

4

9

3

1
2

Καθόλου

1
2
2

2

1

1

1

1

Προτάσεις
Όταν τα παιδιά θέλουν να ζωγραφίσουν είναι σκόπιμο να προσφέρονται
όλα τα χρώματα, για να νιώθουν ελεύθερα και να μπορούν να επιλέγουν
όποια χρώματα θέλουν, για να εκφραστούν. Η ελλιπής προσφορά χρωμάτων δεν γίνεται δεκτή από τα ίδια τα παιδιά και περιορίζει την ελεύθερη
έκφρασή τους.
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Résumé
Il est connu que les couleurs contiennent des valeurs importantes au sujet
de la perception et l'expression du monde. Par conséquent, cet article
cherche à explorer la fréquence, avec laquelle les enfants utilisent les
couleurs dans leurs peintures, ainsi que les réactions des enfants, au cas
où l’on leur offrirait une gamme limitée de couleurs. Comme un outil de
recherche fondamental dans cette recherche on a utilisé des peinturescréations d'enfants de crèches, qui ont été faites dans le cadre d’activités
libres et organisées.
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Διδακτικό σενάριο: τα Μαθηματικά
της Οικονομικής Κρίσης
Νίκος Μακράκης
Α) Εισαγωγή:
Σκοπός μου είναι να αναπτύξω ένα σχέδιο διδασκαλίας με χαρακτηριστικά από το θεωρητικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών σεναρίων του οποίου
η αξία και η καινοτομία να έχει να κάνει με μια προσέγγιση της Μαθηματικής εκπαίδευσης ως μια λειτουργία ανακάλυψης και κατασκευής τονίζοντας όμως την επιρροή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών και πολιτικών παραγόντων σε αυτή τη διαδικασία και αναδεικνύοντας τις επιστημολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του ζητήματος.
Ενώ μπορούμε να πούμε ότι το παιδί πριν το σχολείο μαθαίνει με ένα φυσικό τρόπο δε μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη μάθηση
που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και ειδικά όσον αφορά τα Μαθηματικά. Ο
Seymour Papert (Papert 1980) ορίζει την έννοια της Mathophobia ως το φαινόμενο που παρατηρείται στους μαθητές της δύσης της αδυναμίας να αντιληφθούν την επιστήμη των Μαθηματικών ως δικιά τους. Η Mathophobia
μοιάζει με μια επιδημία του σύγχρονου πολιτισμού που αποτρέπει πολλούς
ανθρώπους από το να μάθουν και να ασχοληθούν με οτιδήποτε αναγνωρίζουν ως Μαθηματικά. Αυτό συμβαίνει παρ' όλο που δεν έχουν πρόβλημα
με την ίδια τη μαθηματική γνώση, όταν δεν την αντιλαμβάνονται ως τέτοια.
Το σχολείο επιβάλει στα παιδιά σε διδακτικές καταστάσεις χωρίς κίνητρα και πλαίσιο και έτσι γεννιούνται έντονα αρνητικά συναισθήματα
για τα Μαθηματικά και για τη μάθηση γενικότερα. Δημιουργείται δηλαδή
έτσι ένας φαύλος κύκλος. Και είναι λογικό αυτό με τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί το σχολείο Τα Μαθηματικά τυποποιούνται και παρουσιάζονται στους μαθητές αποστειρωμένα από τις γόνιμες ιδέες που τα δημιούργησαν, αποπλαισιωμένα από τις ανάγκες που εξυπηρετούν και
με έναν τρόπο πολύ μακριά από το αρχικό κίνητρο της μάθησης που
ξέρουν τα παιδιά πριν το σχολείο, αυτό της ανακάλυψης.
Μας ενδιαφέρει όμως να δούμε και τι συμβαίνει μετά το σχολείο. Οι ενήλικες είναι προφανώς επηρεασμένοι από την σχολική εμπειρία. Το φαινόμενο της Mathophobia σίγουρα τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ και απο423
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στρέφονται τα Μαθηματικά και τις Μαθηματικές διαδικασίες. Είναι δυνατόν όμως να εκτιμούν και να καταπιάνονται με διαδικασίες που δεν
τις αναγνωρίζουν ως μαθηματικές, αλλά έχουν σαφές μαθηματικό νόημα και περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έχει σαν επίπτωση το να περιορίζεται
πάρα πολύ η ζωή τους.
Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε και τι λέει η έρευνα για τους κοινονικο-οικονομικο-πολιτικούς παράγοντες που αφορούν τη Μαθηματική εκπαίδευση μέσα από ένα άρθρο του Peter Gates (Gates 2001).
Η Keitel '86 διαπιστώνει ότι “είναι πλάνη ότι η εκπαίδευση δεν πλαισιώνεται από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αντιθέσεις των
κοινωνιών μας” και τα εκπαιδευτικά συστήματα ανά των κόσμο καθορίζονται στα πλαίσια πολιτικών συστημάτων. Ο Popkewitz το '88 είπε ότι τα
Μαθηματικά δεν είναι μόνο ένα σύνολο λογικών κανόνων ή η μάθηση είναι θέμα ψυχολογικής ερμηνείας και ότι τα σχολικά Μαθηματικά είναι
καθορισμένα από τις κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες στις οποίες δημιουργήθηκαν και δεν έχουν απαραίτητα σχέση με το νόημα των
Μαθηματικών ως γνώση αυτή καθ΄ αυτή. Ο De Abreu '92 λέει ότι η μάθηση των Μαθηματικών είναι κοινωνικά καθορισμένη και άρα κοινωνικά προσδιορισμένη. Λέει επίσης ότι πολιτισμός και γνώση είναι συστατικό το ένα του άλλου.
Β) Περιγραφή του σεναρίου:
α) Υποκείμενα: Το σενάριο αφορά μαθητές Β' ή Γ' Γυμνασίου ή ενήλικες μεσαίας ή μεγάλης ηλικίας. Οι μαθητές του Γυμνασίου έρχονται εκείνη την περίοδο σε επαφή με Μαθηματικές έννοιες, διαδικασίες και εργαλεία χρήσιμα στη ζωή. Είναι οι κατάλληλη ηλικία να τους φέρουμε αντιμέτωπους με πραγματικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή αυτές οι σχολικές γνώσεις. Ενδεχομένως να είχε νόημα η εφαρμογή του σεναρίου και σε μαθητές λυκείου, αλλά χάνεται ένα κομμάτι του ενδιαφέροντος
διότι στο Λύκειο οι μαθητές έχουν έναν πιο αναλυτικό και μεθοδικό τρόπο
χειρισμού των βασικών μαθηματικών εννοιών του γυμνασίου και ίσως θεωρήσουν τα έργα του σεναρίου πολύ εύκολα. Οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων που θα έδιναν θα είχαν ενδιαφέρον, όμως. Οι ενήλικες μέσης ή μεγάλης ηλικίας έχουν αρκετή χρονική απόσταση από τα σχολικά τους χρόνια και έτσι έχει ενδιαφέρον η αντιμετώπιση που θα έχουν των έργων του
σεναρίου. Από εδώ και πέρα στην περιγραφή του σεναρίου, καθώς και στην
ανάλυσή του διαχωρίζουμε τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή το διδακτικό σε424
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νάριο που εφαρμόζεται στους μαθητές και το διδακτικό σενάριο που εφαρμόζεται στους ενήλικες.
β) Πλαίσιο εφαρμογής: Το σενάριο όσον αφορά τους μαθητές λαμβάνει χώρα στο σχολείο σε δύο κενές ώρες στις οποίες δε λέμε στους μαθητές ότι θα κάνουν Μαθηματικά. Οι μαθητές δηλαδή θα έχουν στο μυαλό τους ότι έχουν τελειώσει τις σχολικές υποχρεώσεις για τα Μαθηματικά
για την ημέρα και θα τους γίνει ένα γενικό μάθημα που θα τους δείξει κάποιος κάτι. Το σενάριο, όσον αφορά τους ενήλικες είναι δηλαδή να λάβει
χώρα σε ένα καφενείο. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε σε ένα καφενείο με
έναν δικό μας μαυροπίνακα και να ζητήσουμε από τους ανθρώπους που
βρίσκονται εκεί να τους δείξουμε κάτι, χωρίς να τους πούμε ότι θα τους
κάνουμε Μαθηματικά. Μπορούμε να τους πούμε ότι κάνουμε μια έρευνα ή κάτι τέτοιο. Γιατί επιλέγω το καφενείο; Γιατί κατ' αρχάς εκεί οι άνθρωποι δε βιάζονται, έχουν δηλαδή χρόνο να κάτσουν να σε ακούσουν αν έχεις
κάτι να τους πεις. Επίσης είναι τόπος που συχνάζει πολλής απλώς κόσμος.
Ο μέσος δηλαδή άνθρωπος πιστεύω ότι βρίσκεται μέσα σε ένα καφενείο.
Τρίτον, τα καφενεία και οι καφετέριες είναι παντού σε όλοι την Ελλάδα, είναι από τα κλασικά μέρη που οι άνθρωποι συναντιούνται και εκεί μέσα γίνεται το μεγαλύτερο μέρος της πρόσωπο με πρόσωπο κουβέντας και άρα
της διαμόρφωσης συνειδήσεων.
γ) Καταμερισμός εργασίας: Δίνουμε στα υποκείμενα φύλλα εργασίας που θα καταγράφουν τα έργα. Στη συνέχεια ασχολούμαστε όλοι μαζί με
τα έργα ένα και τα γράφουμε στον πίνακα. Η βασική συζήτηση είναι θετικό να αφορά το σύνολο της μαθησιακής κοινότητας και ενθαρρύνουμε
τα υποκείμενα να συνεργάζονται και μεταξύ τους.
δ) Γνωστικό – διδακτικό πρόβλημα - στόχοι: Το βασικό γνωστικό πρόβλημα το οποίο προσεγγίζει το σενάριο είναι η αδυναμία να συνδέσουν
οι μαθητές τη γνώση που παίρνουν από το σχολείο σε ζητήματα της
καθημερινής ζωής. Επίσης αφορά και την αδυναμία των ενηλίκων να συνδέσουν ζητήματα που σκέφτονται και τους αφορούν με τα Μαθηματικά και
να χρησιμοποιήσουν τη λογικομαθηματική σκέψη στην προσέγγισή τους.
Ο βασικός στόχος είναι να γίνουν συνδέσεις μεταξύ ζητημάτων της καθημερινής ζωής και της λογικομαθηματικής σκέψης.
ε) Περιγραφή των έργων: Τα έργα είναι βασισμένα σε στοιχεία που
έδωσε σε μια ομιλία του ο οικονομολόγος, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του Ε.Μ.Π. Γιάννης Μηλιός στην Πάρο σε κοινό.
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Το χρέος είναι το κλάσμα του απόλυτου χρέους προς το Α.Ε.Π..
AΑό το 2001 μέχρι το 2011 το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 45% αλλά το
χρέος παρέμεινε στο 100%
Ο υπουργός κ. Βενιζέλος προέβλεψε ύφεση στην ανάπτυξη κατά
20%, άρα και αντίστοιχη πτώση του Α.Ε.Π
i) Σε τι επίπεδα πιστεύεται ότι είναι το απόλυτο χρέος το 2011 σε σχέση με το 2001;
ii) Πιστεύεται ότι το χρέος τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ή θα μειωθεί;
Μαθηματικό περιεχόμενο του έργου: Κατ' αρχάς ελέγχεται η κατανόηση των ρητών αριθμών. Οι μαθητές και οι ενήλικες βρίσκονται μπροστά σε μια ρεαλιστική μορφή της έννοιας του κλάσματος. Είναι πιθανό να
προβληματιστούν στο γιατί το χρέος να είναι κλάσμα, ποια είναι δηλαδή η
χρησιμότητα του να διαιρούμε το απόλυτο νούμερο με το Α.Ε.Π. και να μη
χρησιμοποιούμε απ' ευθείας το απόλυτο νούμερο του χρέους, το οποίο είναι μάλιστα και πιο οικείο και μετριέται και σε ευρώ. Είναι δηλαδή πιθανό
να μπει ο προβληματισμός ότι το χρέος που έχεις έχει νόημα να μελετηθεί
μόνο στη βάση του τι πόσο μεγάλη οικονομία έχεις. Επιπλέον αυτό το έργο βάζει και λίγο πιο προχωρημένες επεξεργασίες των κλασμάτων, δηλαδή το τι θα γίνει αν μειωθεί ο παρανομαστής τι σημαίνει για τον αριθμητή
ότι το κλάσμα παρέμεινε σταθερό ενώ εμείς αυξήσαμε τον παρανομαστή.
Αυτές είναι συχνές παρανοήσεις ειδικά για ενήλικες γιατί κατά κάποιο τρόπο πηγαίνουν ενάντια στη διαίσθησή μας, ότι δηλαδή τείνουμε να συμπεραίνουμε όταν αυξάνεται μια ποσότητα και εξετάζουμε μια άλλη ποσότητα που σχετίζεται με αυτήν τότε και αυτή αυξάνεται. Μια άλλη μαθηματική
έννοια που πραγματεύεται το έργο είναι η έννοια του ποσοστού. Αυτή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα οικονομικά και ακούγεται συχνά και στην καθομιλουμένη. Εδώ χρησιμοποιούνται οι ποσοστιαίες μεταβολές με το μορφή
+45% αλλά και με τη μορφή 145%. Είναι δύο διαφορετικές αριθμητικές αναπαραστάσεις του ίδιου πράγματος, αλλά πιστεύω ότι μπερδεύει περισσότερο τους ενήλικες αλλά και τους μαθητές η δεύτερη μορφή. Δηλαδή πολλοί μπερδεύονται στο πως μπορεί να μια στάσιμη αριθμητική έκφραση να
συμβολίζει μεταβολή. Επειδή μάλιστα χρησιμοποιούνται και οι δύο μορφές είναι πιθανόν και οι μαθητές και οι ενήλικες να μπερδευτούν ακόμη περισσότερο. Μια βασική έννοια που πραγματεύεται το έργο είναι ο παραγωγικός συλλογισμός. Είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιήσουν και οι μαθητές και οι ενήλικες προκειμένου να απαντήσουν. Για το πρώτο ερώτημα οι
διαδικασίες παραγωγικού συλλογισμού μπορεί να είναι:
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Ενώ για το δεύτερο ερώτημα ο παραγωγικός συλλογισμός μπορεί να
είναι:
Πλαίσιο του νοήματος του έργου: Το έργο αυτό χρησιμοποιεί οικονομικούς όρους που ακούγονται συχνά σε ένα δελτίο ειδήσεων μαζί με μαθηματικούς όρους. Το χρέος είναι ένας οικονομικός όρος που όμως εκτός από
τα δελτία ειδήσεων υπάρχει και σε καθημερινές κουβέντες απλών ανθρώπων. Υπάρχει και σε κουβέντες σε καφενεία υπάρχει και στα σχολεία. Εδώ
υπάρχει ο μαθηματικός ορισμός του ως κλάσμα και εμπλέκεται και σε μαθηματικές σχέσεις. Απλές μαθηματικές σχέσεις όμως που να μπορεί να τις
επεξεργαστεί κάποιος όμως είτε με το μυαλό είτε στο χαρτί αν δεν είναι συνηθισμένος. Έπειτα χρησιμοποιείται το Α.Ε.Π. το οποίο είναι ένας βασικός
οικονομικός όρος αναφοράς. Είναι λίγο πιο δύσκολο σαν έννοια αλλά είναι
όρος που θα ακούγεται στα δελτία ειδήσεων. Επίσης επειδή θα ήταν ίσως
λίγο δύσκολη η σύνδεση ότι ύφεση στην ανάπτυξη σημαίνει και μείωση
του Α.Ε.Π. και επειδή δεν είναι στους στόχους αυτού του σεναρίου ο έλεγχος αυτής της σύνδεσης δίνεται τους μαθητές και στους ενήλικες έτοιμο το
δεδομένο που είναι ζητούμενο να χρησιμοποιηθεί. Το έργο αυτό αναφέρει
και ένα δημόσιο πρόσωπο γνωστό και στους μαθητές και στους ενήλικες.
Επίσης και η λέξη ύφεση είναι μια λέξη που υπάρχει στο λεξιλόγιο των ειδήσεων και την έχουμε ακούσει όλοι. Το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλουν εδώ τα υποκείμενα του έργου είναι και οικονομικό και πολιτικό για το
πως δηλαδή έχουμε μια πολιτική που έχει στόχο να μειώσει το χρέος αλλά
εν τέλει το αυξάνει.
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Η Κεντρική Τράπεζα κάθε χώρας δανείζει το κράτος με επιτόκιο 1%.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθετήσει να απαγορεύεται αυτό και τα
ευρωπαϊκά κράτη να δανείζονται από τις ιδιωτικές τράπεζες.
Οι ιδιωτικές τράπεζες δάνειζαν πριν την κρίση τις ευρωπαϊκές χώρες με επιτόκιο 2-3%.
Οι ιδιωτικές τράπεζες δανείζονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1%.
Μετά οι ευρωπαϊκές τράπεζες δανείζουν τη Γερμανία με επιτόκιο
3,3%, την Πορτογαλία με επιτόκιο 9,6% και την Ελλάδα με επιτόκιο 12%
Πιστεύεται ότι τα κράτη τα συμφέρει να δανείζονται από την Κεντρική
Τράπεζά τους ή από τις ιδιωτικές;
• Μαθηματικό περιεχόμενο του έργου: Εδώ είναι πάλι η έννοια του ποσοστού. Μιλάμε βέβαια για μικρά ποσοστά και καλούνται να συγκρίνουν
μικρά ποσοστά. Εδώ ίσως κάνουν κάποιους υπολογισμούς. Για παράδειγμα ότι οι τράπεζες δανειζόντουσαν από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
με 1% για να δανείζουν τα ευρωπαϊκά κράτη με 2-3% άρα οι τράπεζες είχαν κέρδος 1-2% σε κάθε δάνειο που έδιναν σε ευρωπαϊκό κράτος. Η απάντηση στην ερώτηση χρειάζεται μια απλή σύγκριση των ποσοστών. Ωστόσο για το δεύτερο ερώτημα ίσως χρειαστεί να κάνει κανείς και το υπολογισμό των επιτοκίων μετά την κρίση. Δηλαδή και μετά την κρίση οι τράπεζες
δανείζονται από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με επιτόκιο 1% και έπειτα δανείζουν τη Γερμανία με 3,3%, την Πορτογαλία με 9,6% και την Ελλάδα
με 12%. Δηλαδή κερδίζουν όταν δανείζουν τη Γερμανία 2,3%, όταν δανείζουν την Πορτογαλία με 8,6% και όταν δανείζουν την Ελλάδα με 11%. Είναι
δηλαδή κάποιες αφαιρέσεις μικρών ρητών αριθμών που ίσως κάνει κανείς.

Επίσης χρειάζεται και ο παραγωγικός συλλογισμός. Αυτός μπορεί να είναι:
• Πλαίσιο του νοήματος του έργου: Εδώ μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά που μπορεί κάποιοι να τα υποτιμήσουν και να τα θεωρήσουν αμελητέα. Όμως εδώ τα μεγέθη αναφοράς είναι τεράστια και αυτά τα ποσοστά
κέρδους μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγάλα κέρδη. Είναι δυνατόν
να μπουν στη διαδικασία να συγκρίνουν τα επιτόκια πριν και μετά την κρίση και να δουν το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και να προβληματιστούν
για το από που προκύπτει. Το πλαίσιο πάντως εδώ είναι οικείο με την έννοια ότι για καιρό άκουγαν για τις προσπάθειες δανεισμού της Ελλάδας και
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για την επιτυχία της να δανειστεί μέσω του Δ.Ν.Τ.. Το έργο αυτό αναφέρεται
σε ακριβώς αυτό το γεγονός και το μηχανισμό του. Είναι δυνατόν λοιπόν
κυρίως οι ενήλικες να αντιμετωπίσουν το έργο και με επιρροές που έχουν
να κάνουν με συναίσθημα ή άλλες. Ωστόσο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και άλλοι προβληματισμοί και για το μηχανισμό από τον οποίο προκύπτουν αυτά τα δάνεια. Κάποιοι ίσως βάλουν σε συζήτηση το γεγονός ότι
στην ουσία υπάρχουν μεσάζοντες στα δάνεια.
Το χρέος το 1981 ήταν 220 ευρώ ανά άτομο
Το χρέος το 2011 είναι 30000 ευρώ ανά άτομο
Πόσες φορές πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί το απόλυτο χρέος;
Μαθηματικό περιεχόμενο του έργου: Αυτό το έργο περιέχει έννοιες
του κλάσματος και της αναλογίας. Επίσης ζητάει εκτίμηση μιας μεταβολής.
Για να απαντηθεί το ερώτημα χρειάζονται διάφοροι υπολογισμοί. Κάποιοι
από αυτούς μπορεί να είναι οι εξής: θα χρειαστούμε τον πληθυσμό της Ελ-

λάδας το 1981 που ήταν περίπου 9.000.000 ενώ το 2011 περίπου 11.000.000.
Άρα το χρέος το 1981 περίπου ήταν:

ενώ τώρα:
Άρα έχει μεταβληθεί:

Δηλαδή έχει αυξηθεί περίπου 160 φορές.
• Πλαίσιο του νοήματος του έργου: Εδώ έχουμε να κάνουμε με αναλογίες που έχουν να κάνουν με πολύ μεγάλους αριθμούς και άρα και εδώ
έχει σχέση η εξοικείωση των ενηλίκων με τους ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς. Αν δούμε όμως και το τι αριθμούς πραγματεύεται και εφόσον ζητάει
και μια κριτική άποψη πάνω στη μεταβολή τους τότε θα διαπιστώσουμε μια
τρομαχτική διαφορά. Αυτού του είδους τα νούμερα που δίνονται έχουν να
κάνουν με κάτι πολύ προσωπικό. Όταν λέει ΄το το χρέος είναι 30.000 ευρώ
ανά άτομο τότε το νούμερο προσωποποιείται και κάθε ένας είτε από τους
ενήλικες που τ' ακούει παίρνει προσωπικά το νούμερο που βλέπει και αποκτά ένα άλλο είδος ενασχόλησης με αυτό. Τα νούμερα δεν είναι απλά ση-
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μάδια στο χαρτί αλλά το βλέπει σαν το δικό του κομμάτι του χρέους, σαν
χρήματα που χρωστάει ο ίδιος. Η επεξεργασία που θα κάνει το νούμερο,
οι αλγεβρικές και οι αριθμητικές σχέσεις στις οποίες θα το βάλει φορτίζονται και αυτές με τη σειρά τους με αυτά τα συναισθήματα. Και εν τέλει το
αποτέλεσμα που θα βγάλει από τη όλη αυτή επεξεργασία θα είναι ήδη μέσα στο πλαίσιο από το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή το συμπέρασμα το κριτικό
που θα βγάλει θα είναι ήδη πλαισιωμένο από το είδος του νοήματος από
το οποίο ξεκίνησε. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να δημιουργήσει ανάλογα συναισθήματα και στους μαθητές εκτός από τους ενήλικες παρόλο που
δεν έχουν την ίδια ταύτιση και δε βίωσαν την μεταβολή καθώς δε ζούσαν
το '81. Το αποτέλεσμα των υπολογισμών εδώ είναι σε κάθε περίπτωση κάτι που θα δημιουργήσει συναισθήματα.
στ) Προστιθέμενη αξία: Το σενάριο δημιουργεί συνδέσεις στα υποκείμενα ανάμεσα στη σχολική μαθηματική γνώση και ερεθίσματα που έχουν
από το εξωτερικό περιβάλλον και τα οποία εμπεριέχουν Μαθηματικά. Δηλαδή πράγματα που ακούει στις ειδήσεις και γνωρίζει ότι έχουν μια αναγνωρισμένη αξία συνδέονται πλέον με τη μαθηματική του γνώση. Το σενάριο δηλαδή συμβάλει στο να προσδώσουν τα υποκείμενα ένα νέο
νόημα στα Μαθηματικά που ξέρουν, ότι δηλαδή είναι γνώση χρήσιμη
και αφορά πράγματα τα οποία έχουν σημασία στη ζωή τους. Είναι γνώση χρήσιμη και στο να βγάλουν συμπεράσματα για πράγματα που αφορούν τη ζωή τους, να τα ερμηνεύουν και έτσι με αυτόν τον τρόπο να έχουν
τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας τη λογικομαθηματική σκέψη.
Το σενάριο δηλαδή συμβάλει στο να σπάσει ως ένα βαθμό η
mathophobia με το να δουν τα υποκείμενα τη φυσικότητα του να κάνει
κανείς Μαθηματικά μέσα από πράγματα που αφορούν τη ζωή τους. Ο
μέσος άνθρωπος είναι μπερδεμένος από τα πολλά πράγματα που ακούει
και τις στατιστικές που βλέπει. Το σενάριο συμβάλει στο να δουν τα υποκείμενα τα Μαθηματικά σαν κάτι χρήσιμο που τους βοηθάει στο να ξεχωρίζουν τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, να συνδέουν πληροφορίες μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζουν συμπεράσματα. Δηλαδή γίνεται
ένα πρώτο βήμα για να σπάσει το βασικό σχήμα της mathophobia, ότι δηλαδή δε νιώθεις την επιστήμη δικιά σου, αλλά είναι κάτι ξένο από 'σένα.
Το σενάριο αναδεικνύει φανερά και άλλη μια διάσταση των Μαθηματικών σαν επιστήμη και της μάθησης, την κοινωνική και πολιτική. Τα έργα που
περιέχονται στο σενάριο έχουν αντίκρισμα και αναφορά στον πραγματικό
κόσμο και στην επικαιρότητα. Τα υποκείμενα είναι μέρος της κατάστα-

430

Νίκος Μακράκης
Διδακτικό σενάριο: τα Μαθηματικά της Οικονομικής Κρίσης

σης των σεναρίων. Είναι κομμάτι της κατάστασης που αναλύουν και συνεπώς είναι και κομμάτι του συμπεράσματος που θα βγάλουν. Οι καταστάσεις
που περιγράφουν τα έργα ως υπαρκτές μέσα στην κοινωνικά έχουν και πολιτική υπόσταση. Μπορεί να συμφωνήσει κανείς μ' αυτές ή να διαφωνήσει.
Με αυτή την έννοια δηλαδή το σενάριο έχει και πολιτική υπόσταση. Το περιβάλλον στο οποίο βάζει τα υποκείμενα έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά.
Βιβλιογραφία:
Δαφέρμος M. (2002), Η πολιτισμική – ιστορική θεωρία του Vygotsky, Φιλοσοφικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις, Εκδόσεις ατραπός
Donaldson Μ. (2001): Η σκέψη των παιδιών, Εκδόσεις Gutemberg, Αθήνα
Gates P. (2001), The Place of Equity and Social Justice in the History of PME,
Peter Gates, PME Handbook
Κυνηγός, Χ. (2007), Το Μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση
της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη διδακτική των μαθηματικών: Από την
Έρευνα στη Σχολική Τάξη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Α.Ε
Μηλιός Γ. (1993) Εκπαίδευση και εξουσία, Εκδόσεις Κριτική
Papert S. (1994), Νοητικές Θύελες, Εκδόσεις Οδυσσέας
Ομιλία του καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας του Ε.Μ.Π Γιάννη Μηλιού στην
Πάρο:
• h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = v Q c S g z H m H r c & f b _
source=message
• http://www.youtube.com/watch?v=vcdBBxX9JCo
• http://www.youtube.com/watch?v=W3bgeOOsotU&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=qnKdjDbXvvw&feature=related
• http://www.youtube.com/watch?v=x0DcHl52NRk&feature=related
Abstract
The educational project “The economic crisis mathematics” is an attempt
regarding mathematics of the syllabus of the first years of high school but
is referred not only to the respective students but to adults as well and not
only to a classroom but a regular place where adults gather. It contains
tasks that include facts taken from an economist’s speech in public about
the economic crisis. It highlights the mathematical content of facts faced
in reality or at news on tv that concern the individual today and especially
have to do with the economic crisis. It highlights the use of mathematics
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«Το αυτό λογοτέχνημα για ποικιλία αναγκών»:
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στη διδακτική της λογοτεχνίας
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Βασιλική Γκούνη
Εισαγωγή
Σε μια τυπική σχολική τάξη με 25 μαθητές ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί σε διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς τα παιδιά της ίδιας
ηλικιακής ομάδας διαθέτουν έναν ξεχωριστό μαθησιακό τρόπο και αναπτύσσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες σε διαφορετικό βαθμό. Κάποιοι
μαθητές μπορούν να φέρουν εύκολα εις πέρας τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, με αποτέλεσμα να χρειάζονται διαρκώς νέες μαθησιακές προκλήσεις, οι μισοί περίπου αποτελούν τον τύπο του «μέσου μαθητή» και μια μικρότερη ομάδα παιδιών αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Knight, 2009: 869-870).
Εξειδικεύοντας το ζήτημα στη διδακτική της λογοτεχνίας, πρέπει να
αναφέρουμε ότι οι μαθητές συχνά διαφέρουν όσον αφορά τις αναγνωστικές τους ικανότητες (Tyner, 2003: 7), τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα
και τα σημεία στα οποία εστιάζουν την προσοχή τους στο κείμενο. Άλλωστε, σύμφωνα με τη «Συναλλακτική Θεωρία» (“Transactional Theory”) της
L. M. Rosenblatt (1995: 24-52), διαφορετικοί αναγνώστες μπορούν να διατυπώσουν διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο λογοτεχνικό κείμενο ή ακόμα και ο ίδιος αναγνώστης μπορεί να αναθεωρήσει τις αναγνωστικές του
ανταποκρίσεις, εφόσον επανέλθει στο ίδιο κείμενο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (Rosenblatt, 1994: 36).
Επομένως, για να καταστεί αποτελεσματική η προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων στη σχολική τάξη, πρέπει να εγκαταλειφθεί η μονόπλευρη παρουσίαση του νοήματός τους από την πλευρά του εκπαιδευτικού και
να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της
ερμηνείας τους. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέξουν
ελεύθερα τα βιβλία που επιθυμούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και
τις αναγνωστικές τους ικανότητες, για παράδειγμα, λέσχες ανάγνωσης, διαρκής σιωπηρή ανάγνωση κ.λπ., (Daniels, 2002: 20· Μαλαφάντης, 2005:
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405-408) διευκολύνουν την υλοποίηση του σκοπού αυτού. Ωστόσο, ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης της τάξης με πολλά λογοτεχνικά βιβλία δεν καθίσταται πάντα εφικτός. Γι’ αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι
σε θέση να αξιοποιεί το υπάρχον κοινό αναγνωστικό υλικό για να αναδείξει
τις ποικίλες αναγνωστικές ανταποκρίσεις των παιδιών (Daniels & Steineke,
2004: 107), αλλά σε ένα διδακτικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Η «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» (“Differentiated Teaching”)
(Tomlinson, 1999: 16· Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006) μπορεί να προσφέρει
το συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς αποτελεί μια σύγχρονη διδακτική μέθοδο, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και κατά τη διδακτική προσπέλαση των λογοτεχνικών κειμένων.
Τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Η διαφοροποίηση αποτελεί μια διαδικασία με την οποία διδάσκουμε διαφορετικούς μαθητές με ποικίλους τρόπους, μέσα και διαδικασίες, που έχουν
οργανωθεί βάσει παιδαγωγικών κριτηρίων, ώστε να ανταποκριθούμε στις
διαφορετικές ανάγκες των μαθητών που συνυπάρχουν σε τάξεις μικτής ικανότητας (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006: 49).
Σύμφωνα με τον Weston (1992: 6), «η διαφοροποίηση [...] γίνεται αντιληπτή ως μια διαδικασία αναγνώρισης, με κάθε μαθητή, των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την επίτευξη προσυμφωνημένων στόχων». Αντίστοιχα, η Tomlinson (1999: 8-9) επισημαίνει ότι «στις αίθουσες διδασκαλίας
στις οποίες γίνεται διαφοροποίηση της εργασίας οι εκπαιδευτικοί [...] δέχονται και ενεργούν βασισμένοι στην αρχή ότι πρέπει να εμπλέξουν τους μαθητές στη διδασκαλία μέσα από διαφορετικές μορφές μάθησης, να απευθυνθούν στα διαφορετικά ενδιαφέροντά τους και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς ρυθμούς διδασκαλίας και βαθμούς πολυπλοκότητας». Μέσα
στο πλαίσιο αυτό, «οι δάσκαλοι θα πρέπει να δημιουργήσουν διαφορετικά επίπεδα προσδοκιών για την διεκπεραίωση ενός καθήκοντος μέσα σε
ένα μάθημα ή μία ενότητα» (Waldron & McLeskey, 2001: 176). Επομένως,
η συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει ότι οι μαθητές της τάξης του διαφέρουν μεταξύ τους (Tomlinson,
1999: 22-23· Tomlinson, 20012: 1), με αποτέλεσμα να ομαδοποιεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, για παράδειγμα, επίδοση, ενδιαφέροντα
κλπ., σε δύο ή τρία επίπεδα για να παρέχει σε όλους την κατάλληλη υποστήριξη κατά τη διεκπεραίωση των διδακτικών και μαθησιακών ενεργειών
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(Carolan & Guinn, 2007: 44· Stradling & Saunders, 1993: 128).
Η διαφοροποίηση της εργασίας στη σχολική τάξη δεν ταυτίζεται με τα
εξατομικευμένα διδακτικά προγράμματα (Tomlinson, 20012: 2), τα οποία
αποσκοπούν στην υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ξεχωριστά (Lynch & Adams, 2008: 37). Αντίθετα,, προάγει την υποστήριξη
όλων των μαθητών του τμήματος μέσα από τη διαφοροποίηση του «περιεχομένου», της «διαδικασίας» ή του αποτελέσματος της διδασκαλίας σε
δύο ή τρία επίπεδα (κατ’ αντιστοιχία των ομάδων στις οποίες έχει διακρίνει
ο εκπαιδευτικός τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του).
Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο αναφέρεται στις γνώσεις, τις έννοιες
και τις δεξιότητες που καλούνται να ανακαλύψουν ή να εξασκήσουν οι μαθητές, σε συνδυασμό με τα μέσα διδασκαλίας και τις στρατηγικές που θα αξιοποιήσουν για να επιτύχουν το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο (Tomlinson,
1999: 22). Η διαδικασία αναφέρεται στις διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα επεξεργασθούν το γνωστικό αντικείμενο (Carolan & Guinn, 2007: 45· Lawrence – Brown, 2004: 36-37· Tomlinson,
1999: 22). Το αποτέλεσμα είναι αυτό που επιτυγχάνουν τελικά οι μαθητές
βάσει όσων έχουν πραγματευτεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Επομένως, προάγονται διαφορετικά είδη σκέψης, ενώ αναδεικνύονται διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να εμπλουτίσουν τις νέες
γνώσεις τους (Stradling & Saunders, 1993: 129-130· Tomlinson, 1999: 22).
Οι μαθητές μπορούν να επεξεργασθούν τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες ατομικά, ομαδικά ή στην ολομέλεια της τάξης. Ωστόσο, πρέπει να
επισημάνουμε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ποιοτική και όχι
ποσοτική, δηλαδή αυτή η διδακτική μέθοδος δεν συνεπάγεται την ανάθεση λιγότερων ή περισσότερων δραστηριοτήτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή με υψηλές σχολικές επιδόσεις αντίστοιχα (Tomlinson,
Brimijoin & Narvaez, 2008: 4-5· Weston, 1992: 7-8), αλλά οι μαθητές εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες πτυχές ενός θέματος και όχι σε όλες τις πλευρές του (Tomlinson, 1999: 20). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέτει διαφορετικούς διδακτικούς στόχους και εναλλακτικά κριτήρια, βάσει
των οποίων θα διεξάγει και την προσωπική του αξιολόγηση (Salend, 2005:
29), ή μπορεί να διαφοροποιήσει το χρόνο στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται (Jones,
2006: 6). Η παραπάνω μέθοδος είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε μαθητές
που φοιτούν από το νηπιαγωγείο μέχρι και τις τελευταίες τάξεις του λυκείου (Tomlinson, 1999: 10-18).
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Η αξία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006: 51). Η εφαρμογή της διαφοροποίησης της εργασίας στη σχολική
τάξη συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου παιδαγωγικού περιβάλλοντος διδασκαλίας, στο οποίο ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να
εντάξει όλους τους μαθητές ενεργά στη διαδικασία μάθησης (Tomlinson,
Brimijoin & Narvaez, 2008: 6). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται έμφαση όχι
μόνο στο γνωστικό τους υπόβαθρο, αλλά και στο συναισθηματικό και το
κοινωνικό (Carolan & Guinn, 2007: 46). Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις
τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για παράδειγμα, στη φυσική, τα μαθηματικά κ.λπ., (Grimes & Stevens, 2009: 679), αλλά και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στα διαγωνίσματα (Tomlinson, Brimijoin & Narvaez, 2008: 16).
Εστιάζοντας στη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, πρέπει να
επισημάνουμε ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη
βελτίωση των αναγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γραφή, μέσω της διαβάθμισης του επιπέδου
δυσκολίας των κειμένων που καλούνται να πραγματευτούν και την αξιοποίηση του κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού, τόσο κατά τη διαδικασία της
ανάγνωσης, όσο και κατά τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων δημιουργικής
γραφής (Tyner, 2009: 13). Μάλιστα, όσον αφορά στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, η μέθοδος αυτή μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα βοηθητική
σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να παράγουν εκτενέστερα κείμενα με ποιοτικότερο λεξιλόγιο (Gkouni, Paparoussi & Andreou, 2011: 70-73).
Ακόμα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να καταστεί πολύτιμη
για τον εκπαιδευτικό κατά τη διδακτική προσέγγιση των έντυπων λογοτεχνικών «υπερκειμένων», όπως είναι τα «πολύκλωνα παραμύθια» του Ευγένιου Τριβιζά (Kalogirou & Gkouni, 2012: 100-104). Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τύπο λογοτεχνήματος, που η πλοκή του δεν είναι δομημένη εξελικτικά και ευθύγραμμα (άρση της μονοσήμαντης πλοκής).
Γενικά, σε μια διαφοροποιημένη τάξη μαθαίνουν τόσο οι μαθητές όσο
και οι εκπαιδευτικοί: «Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν συνεχώς πώς οι μαθητές τους μαθαίνουν, αξιολογούν το επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών με
διάφορους τρόπους και σχεδιάζουν μαθησιακές εμπειρίες βασισμένες στις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών. Η συνεργασία
με τους μαθητές είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να καθοριστούν μαθησιακές ευκαιρίες αποτελεσματικές για κάθε μαθητή, αφού βασική προτεραιό436
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τητα του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει αποτελεσματικές μαθησιακές
εμπειρίες και δραστηριότητες» (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006: 54).
Η διαφοροποίηση της διδακτικής εργασίας στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το εύρος των
διδακτικών αντικειμένων, μέσα από την τροποποίηση ορισμένων στοιχείων
του μαθήματος, όσον αφορά την ύλη, τη μαθησιακή διαδικασία και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά και διαθεματικά (Tomlinson, 1999: 23). Επομένως, και στη διδασκαλία της λογοτεχνίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία
που προαναφέρθηκαν με βάση ένα λογοτεχνικό κείμενο, η επεξεργασία του
οποίου θα συντελεσθεί από όλους τους μαθητές. Απώτερος σκοπός είναι η διευκόλυνση της αναγνωστικής πρόσληψης του κειμένου από την πλευρά των
μαθητών, με γνώμονα τις αναγνωστικές τους ικανότητες και τα αναγνωστικά
τους ενδιαφέροντα.
Πιο αναλυτικά, η αποτελεσματική διδασκαλία (εποικοδομητική προσπέλαση) ενός λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να συντελεσθεί μέσα από τέσσερις διδακτικές φάσεις, οι οποίες διεξάγονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου (Καλογήρου & Βησσαράκη,
2005). Με τον τρόπο αυτόν, προάγεται η εφαρμογή των βασικών αρχών της
συναλλακτικής θεωρίας της L. M. Rosenblatt (1995: 24-52) στη διδακτική πράξη.
Συγκεκριμένα, η φάση της «προετοιμασίας του περιβάλλοντος» προβλέπει
την ενασχόληση των μαθητών με εισαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με το θέμα του κειμένου που πρόκειται
να πραγματευθούν και τους βοηθά να κατατοπιστούν ψυχολογικά, συναισθηματικά και γνωστικά αναφορικά με αυτό. Στη συγκεκριμένη φάση ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει ορισμένα εικαστικά ή μουσικά έργα, ένα σχετικό
παράλληλο κείμενο ή ένα παιχνίδι δραματοποίησης, που θα τεθεί υπό επεξεργασία στην ολομέλεια της τάξης.
Έπεται η αποσπασματική ανάγνωση του κειμένου, η οποία ενδείκνυται να
είναι τόσο μεγαλόφωνη όσο και σιωπηρή, προκειμένου οι μαθητές να έρθουν
σε επαφή με το κείμενο με περισσότερες αισθήσεις πλέον της όρασης, αλλά
και να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ατομικά τη λογοτεχνική ιστορία με
βάση τον προσωπικό τους ρυθμό ανάγνωσης. Επισημαίνεται ότι η ανάγνωση
είναι αποσπασματική, προκειμένου να προαχθεί η φάση της «αρχικής ανταπόκρισης» του κειμένου, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά εκφράζουν σε έναν
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πρώτο βαθμό τις εντυπώσεις τους για όσα διαβάζουν. Οπωσδήποτε κατά την
εξέλιξη της ανάγνωσης είναι αναγκαίο να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να
αναθεωρήσουν και να εμπλουτίσουν τις αρχικές τους ανταποκρίσεις μέσα από
τη φάση της «τελειοποίησης της ανταπόκρισης».
Στα περαιτέρω στάδια ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει το
περιεχόμενο της διδασκαλίας, αναθέτοντας στους μαθητές δύο ή τρεις διαφορετικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες τους προτρέπουν να εστιάσουν σε διαφορετικά στοιχεία του κειμένου (Stradling &
Saunders, 1993: 130· Weston, 1992: 6-7). Για παράδειγμα, μια δραστηριότητα μπορεί να αφορά τα πρόσωπα της ιστορίας, μια άλλη το χωροχρονικό πλαίσιο αυτής και μια τρίτη να παραπέμπει στα σημαντικότερα γεγονότα που οδηγούν στην κορύφωση της πλοκής. Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη διαδικασία επεξεργασίας των δραστηριοτήτων, δηλαδή μπορεί να αναθέσει στους μαθητές μια δραστηριότητα που έχει κοινή θεματική για όλους αλλά διατυπωμένη με διαφορετικό
τρόπο (Tomlinson, 1999: 22). Για παράδειγμα, όλα τα παιδιά μπορούν να
επεξεργαστούν τα πρόσωπα της ιστορίας διακρίνοντάς τα σε φίλους και
εχθρούς του ήρωα, αλλά το πρώτο φύλλο δραστηριοτήτων να περιλαμβάνει την απλή γραπτή εκφώνηση της δραστηριότητας, το δεύτερο φύλλο να περιλαμβάνει κάποιες περαιτέρω οδηγίες και το τρίτο να εμπεριέχει
κάποιες κατατοπιστικές εικόνες.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, ακολουθεί η φάση της «έκφρασης της ανταπόκρισης», στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές καλούνται να
ανταλλάξουν τις αναγνωστικές τους ανταποκρίσεις με βάση ολόκληρη την
ιστορία που έχουν πραγματευτεί. Η διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο στάδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν
εστιάσει στα ίδια σημεία του κειμένου, αλλά και στην περίπτωση που έχουν
πραγματευτεί διαφορετικές δραστηριότητες ως προς το περιεχόμενό τους.
Για παράδειγμα, αν όλοι οι μαθητές έχουν πραγματευτεί τα σημαντικότερα
γεγονότα της ιστορίας, στο συγκεκριμένο στάδιο μια ομάδα μαθητών μπορεί να τα αναπαραστήσει μέσω ενός διαγράμματος ροής, μια άλλη ομάδα
να τα παρουσιάσει με ένα κολάζ και μια τρίτη ομάδα να τα παρουσιάσει μέσω μιας δραστηριότητας δραματοποίησης. Αν οι μαθητές έχουν πραγματευτεί διαφορετικά στοιχεία του κειμένου και πάλι μπορούν να τα παρουσιάσουν συνολικά, μέσα από διαφορετικές δημιουργικές δραστηριότητες.
Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να εστιάσουν στη δημιουργία ενός
κόμικ, μιας διαφημιστικής αφίσας ή ενός χάρτη, βάσει των ιδιαίτερων στοιχείων που έχουν πραγματευτεί (Cornett, 1999: 134-137).
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προάγεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
στη διαδικασία της δόμησης του νοήματος του λογοτεχνικού κειμένου και
η απόκτηση θετικών αναγνωστικών εμπειριών, οι οποίες ανατροφοδοτούν
θετικά τις αναγνωστικές τους στάσεις (Walberg & Tsai, 1983: 44).
Μια διδακτική πρόταση για την εφαρμογή της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη λογοτεχνία
Ως παράδειγμα θα παρουσιάσουμε μια διδακτική πρόταση για την εφαρμογή
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην προσέγγιση του βιβλίου Ο Τιπουκίτο σώζει τη θάλασσα, της Αλεξάνδρας Μπίζη με εικονογράφηση της Μάρως
Αλεξάνδρου (εκδ. Μίνωας). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσεγγίσει τη συγκεκριμένη ιστορία με παιδιά της Β΄ και Γ΄ τάξης του Δημοτικού. Γενικότερος
σκοπός είναι όλοι οι μαθητές να πραγματευτούν το κεντρικό θέμα του βιβλίου, που αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που κλιμακώνονται σε τρία
επίπεδα όσον αφορά το περιεχόμενό τους και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας (Tomlinson, 1999: 22). Συνεπώς, οι μαθητές μπορούν να διακριθούν σε
τρεις ομάδες των 4-5 ατόμων1, που θα πραγματευθούν διαφορετικές δραστηριότητες σύμφωνα με κάποιους ειδικότερους διαφοροποιημένους στόχους.
Η ανάγνωση του βιβλίου θα ήταν καλό να συντελεσθεί αποσπασματικά,
δηλαδή κάθε φορά οι μαθητές να πραγματεύονται συγκεκριμένες σελίδες,
τις οποίες θα έχουν προκαθορίσει με τον εκπαιδευτικό (Daniels, 2002: 166).
Επίσης, ο διδακτικός σχεδιασμός καθεμιάς διδακτικής ώρας ενδείκνυται
να περιλαμβάνει δραστηριότητες που διεξάγονται πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά την ανάγνωση του κειμένου, σύμφωνα με τα στάδια που παρουσιάζονται στη συνέχεια, προκειμένου οι μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά
στη νοηματοδότηση του κειμένου (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005: 59-60).
Προετοιμασία περιβάλλοντος
Πριν τη διεξαγωγή της ανάγνωσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαμορφώσει το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα στην τάξη και να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών του για το ζήτημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, ώστε
να διευκολύνει τη διαδικασία της αναγνωστικής πρόσληψης του κειμένου.
1. Αν οι μαθητές της τάξης είναι περισσότεροι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη
διδασκαλία σε τρία επίπεδα, αναθέτοντας σε περισσότερες ομάδες την επεξεργασία του ίδιου φύλλου
δραστηριοτήτων.
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αναπαράγει στην τάξη και το μελοποιημένο ποίημα «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» του Νίκου Γκάτσου,2 σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.
Έπειτα θα μπορούσε να συντονίσει μια σχετική συζήτηση στην τάξη, ώστε
οι μαθητές να αναδείξουν τις σχετικές προϋπάρχουσες γνώσεις τους και
τις απόψεις τους αναφορικά με το πρόβλημα αυτό. Ακόμα, θα μπορούσε
να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να κάνουν ορισμένες προβλέψεις
για το περιεχόμενο του αποσπάσματος που πρόκειται να πραγματευθούν.
Αρχική ανταπόκριση
Στο στάδιο αυτό ένας μαθητής ή και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός διαβάζει μεγαλόφωνα ορισμένες σελίδες του κειμένου και έπειτα όλοι οι μαθητές διαβάζουν
τις ίδιες σελίδες σιωπηρά. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα σύντομο απόσπασμα του βιβλίου στο οποίο βασίζονται οι δραστηριότητες που προτείνουμε:
Σε ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα, ζει ο μικρούλης ψαράς Ιζζό. Ο Θεός
δηλαδή να τον κάνει ψαρά! Γιατί ο μικρούλης Ιζζό, αντί για ψάρια, ψαρεύει σκουπίδια. [...]
Ώσπου, μια μέρα, ο μικρούλης Ιζζό, πρώην ψαράς ψαριών και τώρα ψαράς σκουπιδιών και καθόλου ευτυχισμένος, αποφασίζει να κάνει κάτι
πολύ παράξενο. Αποφασίζει να καλέσει κοντά του τον καλό του φίλο,
τον καλικάντζαρο Τιπουκίτο, και να ζητήσει τη βοήθειά του. [...]
[Ο Τιπουκίτο απαντά]:
Καλέ μου Ιζζό,
Γιατί με καλείς κοντά σου; Μήπως δεν ξέρεις πως το πιο μεγάλο «μη»,
στον καλικαντζαρο- κατάλογο των «μη», είναι το «Μην ταξιδεύετε στη
Γη το καλοκαίρι! Μόνο τα Χριστούγεννα!»; [...]
Μπίζη, Α. (2008). Ο Τιπουκίτο σώζει τη θάλασσα.
Αθήνα: Μίνωας, σσ. 4-9.
Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι μαθητές ενδείκνυται να εκφράσουν ατομικά, με τη μορφή ελεύθερων σημειώσεων, τις αρχικές ανταποκρίσεις τους
2. Το συγκεκριμένο ποίημα περιλαμβάνεται στο σχολικό ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων για την
Γ΄ και Δ΄ τάξη του δημοτικού (Στο σκολειό του κόσμου). Συντακτική ομάδα: Ά. Κατσίκη-Γκίβαλου, Γ.
Παπαδάτος, Β. Πάτσιου, Δ. Πολίτης & Θ. Πυλαρινός, Αθήνα 2001, σ. 26.
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σε όσα διαβάζουν, είτε απευθείας πάνω στο κείμενο, είτε σε αυτοκόλλητα
χαρτάκια σημειώσεων που θα κολλήσουν δίπλα από την παράγραφο που
τους ενδιαφέρει (Daniels, 2002: 97-98).
Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης του περιεχομένου αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές της πρώτης ομάδας μπορούν να εκφράσουν αυθόρμητα
τις απόψεις τους για τα συναισθήματα του Ιζζό, εκείνοι της δεύτερης μπορούν να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας και οι μαθητές της τρίτης ομάδας να εστιάσουν στην αρνητική στάση του Τιπουκίτο στην παράκληση του ήρωα. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, προκειμένου να εμπλουτίσουν ή να αναθεωρήσουν τις αρχικές τους απόψεις.
Τελειοποίηση της ανταπόκρισης
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
διευρύνουν την ερμηνεία του κειμένου, μέσα από την ομαδική επεξεργασία κάποιων διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής
(Cornett, 1999: 134-137).
Επομένως, η πρώτη ομάδα, σύμφωνα με τη διαφοροποίηση που συντελέστηκε στο προηγούμενο στάδιο της διδασκαλίας, μπορεί να προετοιμάσει γραπτώς μια φανταστική συνέντευξη του Ιζζό, στο πλαίσιο της οποίας
θα διατυπώσει ερωτήσεις για την καθημερινότητα και τα συναισθήματα του
ήρωα, αλλά και τις απαντήσεις που οι νεαροί αναγνώστες πιστεύουν ότι θα
έδινε ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας. Ειδικότερος στόχος είναι να καταστούν
τα παιδιά ικανά να εκφραστούν μέσα από το συγκεκριμένο κειμενικό είδος
και να διερευνήσουν περαιτέρω την ψυχολογική κατάσταση του ήρωα.
Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας μπορούν να συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη για τη ρύπανση στο μέρος όπου ψαρεύει ο Ιζζό, εντάσσοντας στα πεδία του διαγράμματος τα σημεία του κειμένου που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποσκοπεί στο να
οπτικοποιήσουν οι μαθητές τα στοιχεία αυτά του κειμένου.
Οι μαθητές της τρίτης ομάδας μπορούν να γράψουν ένα γράμμα στον
Τιπουκίτο, ώστε να τον πείσουν να ανταποκριθεί στην παράκληση του Ιζζό, επισημαίνοντας την επικίνδυνη κατάσταση και προτείνοντας κάποιους
τρόπους για να βοηθήσουν τον μικρό ψαρά. Μέσα από τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα θα μπορέσουν να εκφρασθούν, αλλά και να επανέλθουν
στην ιστορία για να επισημάνουν βασικά στοιχεία της και να διατυπώσουν
τις προσωπικές τους προτάσεις παρέμβασης.
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Έκφραση της ανταπόκρισης
Στο συγκεκριμένο στάδιο τα παιδιά θα μπορούσαν να επεξεργασθούν
διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες για να ολοκληρώσουν την ερμηνεία του κειμένου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της πρώτης ομάδας μπορούν
να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τη συνέντευξη του Ιζζό, όπως
την είχαν προετοιμάσει στο προηγούμενο στάδιο της διδασκαλίας, έτσι
ώστε να εκφρασθούν με τη βοήθεια της δραματοποίησης και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του ήρωα μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων.
Η δεύτερη ομάδα μπορεί να ετοιμάσει μια αφίσα σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας, για να ευαισθητοποιήσει τους υπόλοιπους κατοίκους του
τόπου της ιστορίας.
Οι μαθητές της τρίτης ομάδας μπορούν να παρουσιάσουν με μορφή κόμικς την εξέλιξη της ιστορίας σε περίπτωση που ο καλικάντζαρος Τιπουκίτο βοηθήσει τον Ιζζό με τους τρόπους που του είχαν προτείνει οι μαθητές
στην επιστολή τους, στην προηγούμενη φάση της διδασκαλίας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές των δύο τελευταίων ομάδων θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της αφίσας και των κόμικς αντίστοιχα, θα εκφραστούν μέσω του γραπτού λόγου και της ζωγραφικής και θα παρουσιάσουν
συνολικά τα στοιχεία του κειμένου που θα έχουν επεξεργασθεί.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει αποδεχθεί ότι οι μαθητές του διαφέρουν
μεταξύ τους όσον αφορά το μαθησιακό τους τρόπο, τα ενδιαφέροντά τους
και την ετοιμότητά τους να εξασκήσουν κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες (Tomlinson, 1999: 22-23· Tomlinson, 2001: 1). Μάλιστα, η επιλογή της
μεθόδου αυτής συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει συνειδητοποιήσει εκ
των προτέρων ότι ακόμα και ο ίδιος μαθητής μπορεί να παρουσιάσει διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν από χρόνο σε
χρόνο ή και από μέρα σε μέρα (Weston, 1992: 6). Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εστιάσει στην προσωπική πρόοδο κάθε παιδιού ανάλογα με
την προηγούμενη επίδοσή του και όχι συγκριτικά με τους συμμαθητές του.
Επιπλέον, ο επιτυχής σχεδιασμός του διδακτικού προγράμματος εξαρτάται από τον προκαθορισμό σαφών διδακτικών στόχων, που στηρίζονται στις
προηγούμενες γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τις μαθησιακές προτιμήσεις και τις
διδακτικές ανάγκες των μαθητών (Brimijoin, 2005: 255). Συνεπώς, ο εκπαι442
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δευτικός οφείλει να συλλέξει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και μέσα από
συζητήσεις με συναδέλφους του που έχουν ήδη διδάξει στο ίδιο τμήμα, αλλά και με τους γονείς των μαθητών. Εναλλακτικά, μπορεί να αξιολογήσει διαγνωστικά τις δεξιότητες και το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών του μέσα
από ανάλογες δραστηριότητες (Weston, 1992: 7). Τέλος, πριν την πραγματοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς αναφορικά με τη μέθοδο, εξηγώντας την αποτελεσματικότητά της στην επίδοση των μαθητών.
Οπωσδήποτε η επιτυχία της μεθόδου της διαφοροποιημένης διδασκαλίας απαιτεί και ορισμένες αλλαγές στη θεωρητική κατάρτιση και τη διδακτική προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Μια τέτοια κατάρτιση περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη σχετική εκπαίδευσή τους στις νέες διδακτικές μεθόδους, την ενθάρρυνση για την εφαρμογή τους στο καθημερινό διδακτικό έργο τους στη σχολική μονάδα, την ανάγκη ενίσχυσής τους με επιπρόσθετο υλικό, που θα τους διευκολύνει στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας κ.λπ. (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006: 47).
Κατά την εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδακτικής εργασίας στη
σχολική τάξη, ο δάσκαλος οφείλει να εγκαταλείψει το ρόλο της «αυθεντίας», που προάγουν οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και να εξελιχθεί
σε έναν πολύτιμο συνεργάτη των μαθητών, καθορίζοντας από κοινού τους
διδακτικούς στόχους και την πορεία της διδασκαλίας. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της διδασκαλίας του ενδείκνυται να διεξάγεται διαρκώς, ως αναπόσπαστο κομμάτι του έργου του, έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να
συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή ανατροφοδότηση των μαθητών του, να υποστηρίξει εποικοδομητικά τη μαθησιακή διαδικασία (Brimijoin, 2005: 256) και να αποφύγει να θέσει για εκείνους χαμηλότερες ή υψηλότερες προσδοκίες. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν
στη συγκεκριμένη διαδικασία μέσα από δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, από τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκμαιεύσει συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, που
δεν μπορεί να παρατηρήσει με άλλον τρόπο, όπως είναι, για παράδειγμα,
η εκδήλωση των διαφόρων συναισθημάτων κ.λπ. (Stradling & Saunders,
1993: 130· Tomlinson, 2001: 5· Weston, 1992: 8).
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Abstract
In a typical classroom students are divided into smaller groups according
to their educational needs (Tomlinson, 1999, 20012). When approaching
literature texts with their students, teachers should group children’s features
and adjust the instruction of all teaching subjects to them. The use of
different books could encourage the fulfillment of this didactic objective.
However, often teachers find it difficult to equip their classroom libraries
class with various literature titles (Daniels & Steineke, 2004). Therefore,
we propose the use of “Differentiated Teaching” as an alternative didactic
framework that encourages all students approach the same text but in a
way that suits best their reading preferences, interests and background
knowledge (Tomlinson, 1999· Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2006).
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Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μάνεσης Νικόλαος
Κρεσταινίτη Αναστασία
Σαμαντά Αγγελική
Εισαγωγή
Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Mayer
και Salovey το 1989 και λίγο αργότερα, από τον Daniel Goleman (1995, 1998), ο
οποίος την ορίζει ως την ικανότητα «να αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί
να χειρίζεται αποτελεσματικά τα δικά του συναισθήματά του και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν απευθύνεται στη γνωσιακή πλευρά της νοημοσύνης, αλλά στις διαστάσεις εκείνες που συνδέονται με
ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές και θεωρούνται αναγκαίες για την επαγγελματική επιτυχία και την ευτυχία του ατόμου. Είναι πιο ευρεία έννοια από την
προσωπικότητα και περιλαμβάνει μόνο κάποιες πτυχές της.
Είναι αρκετές οι έρευνες οι οποίες αναδεικνύουν τα οφέλη που προκύπτουν
για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, όπως τη βελτίωση της επικοινωνίας (Salovey et al, 1995), την καλύτερη διαχείριση των σχέσεων μέσα στη σχολική τάξη, την αποφυγή των εντάσεων, του ατομικισμού και του εγωισμού των μαθητών, την έκφραση των συναισθημάτων εκπαιδευτικών και μαθητών, την καλύτερη οργάνωση της ομάδας των μαθητών, την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου (Κωνσταντίνου 2001; Parker et al,
2004; Petrides, Frederickson & Furnham, 2004), καθώς και για την άσκηση της
ηγεσίας (Wong & Law, 2002; Iordanoglou, 2007).
Πολλές έρευνες αναδεικνύουν επίσης τη σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης για την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, η
οποία με τη σειρά της παίζει σημαντικό ρόλο στην καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους (Nikoopour, et al, 2011; Cobb, 2004) και στην αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης (Platsidou, 2010), εξαιτίας της ψυχολογικής κόπωσης. Η
συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται έντονα με την αλεξιθυμία (alexithymia),
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την κατάσταση που χαρακτηρίζει όσους έχουν δυσκολία στην κατανόηση και
έκφραση των συναισθημάτων τους (Parker, Taylor & Bagby, 2001).
Οι έρευνες δείχνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών
παρουσιάζει διαφορές ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο διδάσκουν (Cheong
& Subramania, 2008; Hangreaves,2000), αλλά και ότι γενικά το σύνολο των εκπαιδευτικών δεν έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (Chan 2006). Ο ρόλος τους, επειδή έχει επενδυθεί με τη μανδύα του λειτουργού δεν τους επιτρέπει να βιώσουν αισθήματα ασφάλειας και αυτοεκτίμησης, με αποτέλεσμα το
άγχος και την απογοήτευση (Πυργιωτάκης, 1992; Chan 2006).
Για το λόγο αυτό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολών που εκπαιδεύουν υποψήφιους εκπαιδευτικούς έχουν συμπεριλάβει μαθήματα
σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη (Χατζηχρήστου, 2005; Penrose,
Perry & Ball, 2007).
Η παρούσα έρευνα
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να αξιολογήσει την ενδοπροσωπική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με βάση τις αντιλήψεις τους γι’ αυτήν. Επιλέξαμε το θεωρητικό μοντέλο του Bar–On (1997), ο οποίος ορίζει
τη συναισθηματική νοημοσύνη «ως μια περιοχή από μη γνωσιακές ικανότητες και προσόντα, που επιτρέπει στον άνθρωπο να επιτυγχάνει στις σχέσεις του με το περιβάλλον, να αντιμετωπίζει τις πιέσεις, να εκπληρώνει τις
απαιτήσεις». Διακρίνει πέντε διαστάσεις, μία από τις οποίες είναι η ενδοπροσωπική. Χρησιμοποιούμε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο
μετρά την αυτοαντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη.
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την ενδοπροσωπική συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικώ νπου υπηρετούν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση καθώς και εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις με βάση τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, σπουδές).
Μεθοδολογία
Διαδικασία έρευνας
Μια πιλοτική μελέτη διενεργήθηκε σε δείγμα 30 εκπαιδευτικών ώστε να
διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα κατά τη χορήγησή του ερωτηματολογίου και να υπολογιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την συμπλήρωσή του.
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Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση τη δειγματοληψία κατά στρώματα. Επιλέξαμε μία από τις εννιά εκπαιδευτικές περιφέρειες του Νομού Αχαΐας, στην οποία εντάσσονται 18 δημοτικά σχολεία αστικά, ημιαστικά και
αγροτικά, στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από 150 εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ερευνητική ομάδα επισκέφθηκε τα σχολεία, ενημέρωσε αρχικά τους
διευθυντές και στη συνέχεια τους εκπαιδευτικούς για τον σκοπό της έρευνας, σε χρόνο που δεν επηρέαζε τους μαθητές (π.χ στο διάλειμμα). Η ερευνητική ομάδα δεν ήταν παρούσα κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τα οποία επιστράφηκαν μετά από μια εβδομάδα.
Δεοντολογικά ζητήματα
Τα θέματα δεοντολογίας αποτέλεσαν βασική παράμετρο στο σχεδιασμό
και πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison,
2008; Fontana & Frey, 1998; Miles & Huberman, 1994). Τα ερωτηματολόγια
συνοδεύονταν από επιστολή η οποία τόνιζε τη διατήρηση της ανωνυμίας
των συμμετεχόντων, το σκοπό της έρευνας, την αξία της συμμετοχής τους
και έκανε σαφές ότι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονταν για τα αποτελέσματα της έρευνας.
Συμμετέχοντες
Τα δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν οι δάσκαλοι και δασκάλες που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία μιας από τις εννιά εκπαιδευτικές περιφέρειες
του Νομού Αχαΐας. Χορηγήθηκαν 150 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν
συμπληρωμένα τα 122 (81%). Από τους συμμετέχοντες οι 100 (82%) ήταν
γυναίκες και οι 22 (18%) άνδρες.
Εργαλείο έρευνας
Δημογραφικά στοιχεία και παρεμβαλλόμενες μεταβλητές
Ζητήσαμε από κάθε εκπαιδευτικό να δώσει κάποιες βασικές δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τη μόρφωση, τις ειδικές
σπουδές, τα χρόνια εργασίας, την οικογενειακή κατάσταση.
Η ηλικία των συμμετεχόντων ποίκιλε, το μεγαλύτερο ποσοστό (47.5%)
ήταν ηλικίας 36-45 ετών, το 27.5% 46-55 ετών, το 24.2% 26-35 ετών, και
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μόνο μία γυναίκα (0.8%) ήταν 56 ετών και άνω. Οι περισσότερες γυναίκες
(48.5%) ήταν ηλικίας 36-45 ετών, ενώ οι περισσότεροι άνδρες (42.9%) ήταν
εξίσου στις κατηγορίες ηλικίας 36-45 και 46-55 ετών. Ο Μέσος Όρος ηλικίας των γυναικών ήταν 2 και των ανδρών 2.29.
Σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση οι 73 (62.4%) ήταν έγγαμοι,
οι 38 (32.5%) άγαμοι, ενώ έξι άτομα (5.1%), δήλωσαν κάτι άλλο (διαζευγμένοι, χήροι). Συνολικά, 73 εκπαιδευτικοί (60.8% ) δήλωσαν ότι έχουν παιδιά.
Σχετικά με τις σπουδές, το 64.5% (78 εκπαιδευτικοί), δήλωσαν ως βασικό πτυχίο αυτό του Παιδαγωγικού Τμήματος. Το 30.6% (38 εκπαιδευτικοί)
είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης, ενώ ένα ποσοστό 5% (6 εκπαιδευτικοί) έχουν πτυχίο κάποιας άλλης Σχολής. Από τους
απόφοιτους της Παιδαγωγικής Ακαδημία, οι 20 (16.5%) έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης. Το 17.1% (18 εκπαιδευτικοί) έχει παρακολουθήσει διετή ή μονοετή μετεκπαίδευση (Διδασκαλείο / ΣΕΛΔΕ). Υπάρχει
υψηλή συνάφεια εξομοίωσης και μετεκπαίδευσης [χ2(1, Ν =105) = 5,546, p
= .019]. Τέλος, το 8.6% (9 εκπαιδευτικοί) έχει μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσον αφορά τα επιπλέον εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στη
συναισθηματική αγωγή, μόνο 9 εκπαιδευτικοί (7.6%) απάντησαν θετικά.
Πάρα πολλοί όμως, (88-73.3%) ανέφεραν ότι είχαν υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής, Ισότητας των Φύλων,
Comenius), στο πλαίσιο των οποίων αρκετοί εντάσσουν θέματα σχετικά με
τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Ακόμα, το 88.9% έχει επιμορφωθεί στις Νέες Τεχνολογίες (α΄ επίπεδο
78.6%, β΄ επίπεδο 11.1%)
Τέλος, αναφορικά με τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο, οι περισσότεροι (33.1%) ανέφεραν 11-15 χρόνια υπηρεσίας, το 22.9% 6-10, το 11.9% 1-5
έτη, το 11% 16-20 έτη και το 7.6% περισσότερα από 26 έτη. Ο Μέσος Όρος
είναι 3.14, δηλαδή λίγο περισσότερο από 15 χρόνια υπηρεσίας. Πρόκειται
σαφώς για έμπειρο και με υψηλά προσόντα διδακτικό προσωπικό.
Ερωτηματολόγιο έρευνας
Χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, Bar On Emotional
Quotient Inventory ακολουθώντας άλλες έρευνες στον ελληνικό και διεθνή χώρο (Βλαχάκη, 2007; Ιορδάνογλου, 2007; Parker et al, 2001). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 60 ερωτήσεις (items) πεντάβαθμης κλίμακας
(συμφωνώ απόλυτα – διαφωνώ απόλυτα), που αφορούν στις τέσσερις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης. Θα παρουσιάσουμε είκοσι
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(20) από αυτές που αφορούν στην ενδοπροσωπική διάσταση της νοημοσύνης, η οποία περιλαμβάνει πέντε παράγοντες (αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση, συναισθηματική αυτογνωσία, διεκδικητικότητα, εμπιστοσύνη στις
πραγματικές δυνατότητες).
Για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου (Faulkner et al., 1999) το χορηγήσαμε πιλοτικά για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν προβλήματα στην κατανόηση των ερωτήσεων. Για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα των μεταβλητών του ερωτηματολογίου ζητήσαμε τις παρατηρήσεις άλλων ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι φοιτούσαν στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν ότι το ερωτηματολόγιο μπορούσε να καταγράψει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα ζητούμενα της έρευνας, καθώς δεν
σημειώθηκαν αποκλίσεις στις απαντήσεις που πήραμε.
Για την επεξεργασία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό πακέτο SPSS 20.
Αποτελέσματα
Καταρχήν παρατηρούμε ότι o δείκτης Cronbach a είναι πολύ υψηλός (a=.83).
Ο δείκτης KMO (=.83) δείχνει ότι το δείγμα είναι κατάλληλο. Οι πέντε διαστάσεις της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης ερμηνεύουν το 60% της τελικής διακύμανσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

Παράγοντες

Mean

Var

a

1

Αυτοπραγμάτωση

2.00

.58

.78

2

Αυτοεκτίμηση

2.23

.67

.78

3

Συναισθηματική αυτογνωσία

2.29

.55

.83

4

Διεκδικητικότητα

2.66

.76

.78

5

Εμπιστοσύνη στις πραγματικές
δυνατότητες

2.76

.70

.80

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2.38

.76

.83

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 1, ο χαμηλότερος Μ.Ο., δηλαδή η μεγαλύτερη συμφωνία καταγράφεται με τις προτάσεις του παράγοντα Αυτο-
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πραγμάτωση» (2) και αυτές του παράγοντα Αυτοεκτίμηση (2.23). Ακολουθούν οι παράγοντες Συναισθηματική Αυτογνωσία (2.29), Διεκδικητικότητα,
(2.66) και Εμπιστοσύνη στις δυνατότητες/Ανεξαρτησία (2.76).
Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται συνολικά ο Μέσος Όρος και η Τυπική Απόκλιση για τις 20 ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας (1=Συμφωνώ απόλυτα,
5=Διαφωνώ απόλυτα), οι οποίες αφορούν στην ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Διακρίνονται σε πέντε επιμέρους παράγοντες οι οποίοι εκτιμώνται με
τέσσερις ερωτήσεις ο καθένας. Όσο χαμηλότερος είναι ο Μ.Ο. τόσο περισσότερο συμφωνούν οι ερωτώμενοι με την ερώτηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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Α/Α

Ερωτήσεις

Ν

Mean

Sd

factor

1

Προσπαθώ να δώσω όσο πιο πολύ
νόημα μπορώ στη ζωή μου

106

1.56

.663

1

2

Έχω επαφή με τα συναισθήματά μου

106

1.80

.709

3

3

Προσπαθώ να συνεχίζω και να
αναπτύσσω τα πράγματα που μου
αρέσουν

106

1.92

.597

1

4

Εξετάζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα
αρνητικά μου, αισθάνομαι καλά με τον 106
εαυτό μου

1.99

.762

2

5

Ακόμα κι όταν είμαι αναστατωμένος/η
καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει

106

2.07

.694

3

6

Είμαι ευχαριστημένος/η με την
εμφάνισή μου

106

2.12

.881

2

7

Μου είναι εύκολο να εκφράζω
συναισθήματα

106

2.16

.927

3

8

Δεν είμαι ξεκάθαρος/η σχετικά με το τι
106
θέλω να κάνω στη ζωή μου

2.24

1.00

1

9

Δεν αισθάνομαι ικανοποίηση με αυτά
που κάνω

2.26

.887

1

106
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10

Όταν διαφωνώ με κάποιον, μπορώ και
το λέω

106

2.29

.894

4

11

Δεν έχω αυτοπεποίθηση

106

2.33

.943

2

12

Αισθάνομαι σίγουρος/η για τον εαυτό
μου στις περισσότερες καταστάσεις

106

2.46

.928

2

13

Όταν δουλεύω με άλλους, έχω την
τάση να βασίζομαι περισσότερο στις
ιδέες τους παρά στις δικές μου

106

2.46

.948

5

14

Μου είναι δύσκολο να υπερασπίζομαι
τα δικαιώματά μου

106

2.51

1.12

4

15

Μου είναι δύσκολο να αποφασίζω
μόνος/η μου

106

2.56

1.02

5

16

Όταν θυμώνω με τους άλλους, μπορώ
να τους το πω

106

2.62

.930

4

17

Προτιμώ μια δουλειά στην οποία να
μου λένε λίγο πολύ τι να κάνω

106

2.94

.903

5

18

Προτιμώ να ακολουθώ παρά να
ηγούμαι

106

3.07

1.04

5

19

Μου είναι δύσκολο να μοιράζομαι τα
βαθειά μου συναισθήματα με άλλους

106

3.11

1.09

3

20

Μου είναι δύσκολο να πω «όχι» ακόμη
κι όταν θέλω

106

3.21

1.09

4

Καταρχήν, συνολικά παρατηρούμε ότι συμφωνούν με την άποψη Προσπαθώ
να δώσω όσο πιο πολύ νόημα μπορώ στη ζωή μου, (Μ.Ο.=1.56) ενώ διαφωνούν με
την άποψη Μου είναι δύσκολο να πω «όχι» ακόμη κι όταν θέλω (Μ.Ο.=3.21) Ακόμα συμφωνούν με τις προτάσεις (Μ.Ο.<2.) Έχω επαφή με τα συναισθήματά μου,
Προσπαθώ να συνεχίζω και να αναπτύσσω τα πράγματα που μου αρέσουν, Εξετάζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά μου, αισθάνομαι καλά με τον εαυτό
μου. Διαφωνούν, (Μ.Ο.>3) με τις προτάσεις Προτιμώ να ακολουθώ παρά να ηγούμαι, Μου είναι δύσκολο να μοιράζομαι τα βαθειά μου συναισθήματα με άλλους.
Συνολικά, από τις 20 ερωτήσεις σε τέσσερις καταγράφεται υψηλή συμφωνία (Μ.Ο.<2), σε τρεις καταγράφεται υψηλή διαφωνία (Μ.Ο.>3), και σε
δεκατρείς ο Μ.Ο. κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3.
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Όταν εξετάσουμε εσωτερικά κάθε παράγοντα, παρατηρούμε ότι στον
παράγοντα Εμπιστοσύνη στις δυνατότητες οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με
όλες τις προτάσεις (Μ.Ο.>2.46). Στον παράγοντα Διεκδικητικότητα, περισσότερο απ’ όλα συμφωνούν με την πρόταση Όταν διαφωνώ με κάποιον, μπορώ και το λέω (Μ.Ο.=2.29), ενώ διαφωνούν με την πρόταση Μου είναι δύσκολο να πω «όχι» ακόμη κι όταν θέλω (Μ.Ο.=3.21). Στον παράγοντα Συναισθηματική αυτογνωσία συμφωνούν ότι Έχω επαφή με τα συναισθήματά μου
(Μ.Ο.=1.80) και διαφωνούν με την πρόταση Μου είναι δύσκολο να μοιράζομαι τα βαθειά μου συναισθήματα με άλλους (Μ.Ο.=3.11). Στον παράγοντα Αυτοεκτίμηση, όπως και στον παράγοντα Αυτοπραγμάτωση οι εκπαιδευτικοί
συμφωνούν με όλες τις προτάσεις (Μ.Ο.<2.46).
Οι φορτίσεις των ερωτήσεων είναι σημαντικές, >.30, εκτός από μία που
είναι .28. Συγκεκριμένα, τέσσερις ερωτήσεις έχουν τιμή >70, πέντε >60, τρεις
>50, πέντε >40, δύο >30. Η ερώτηση Μου είναι δύσκολο να υπερασπίζομαι
τα δικαιώματά μου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή (.76)
Η διερεύνηση των απαντήσεων σε σχέση με την ηλικία και τις σπουδές
δεν έδειξε κάποια στατιστική σημαντικότητα. Στον παρακάτω παρουσιάζουμε τις απαντήσεις με βάση το φύλο. Οι άνδρες έχουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους (p<.005) διεκδικητικότητα και αυτοπραγμάτωση, ενώ οι γυναίκες μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση (p<.027) και συναισθηματική αυτογνωσία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
mean
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Παράγοντας

Α

Γ

F

t

Αυτοπραγμάτωση

2

1.88

0.00

.99

Αυτοεκτίμηση

1.95

2.29

.22

2.23

Συναισθηματική αυτογνωσία

2.21

2.23

2.42

.69

Διεκδικητικότητα

2.69

2,47

.90

1.25

Εμπιστοσύνη στις
πραγματικές δυνατότητες /
Ανεξαρτησία

2.83

2.31

8.32

3.12

p

.027*

.002**
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Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις απαντήσεις στην κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου κατά φύλο παρατηρούμε ότι οι άνδρες περισσότερο συμφωνούν (Μ.Ο.<2) με τις παρακάτω φράσεις Έχω επαφή με τα συναισθήματά
μου, Προσπαθώ να συνεχίζω και να αναπτύσσω τα πράγματα που μου αρέσουν,
Προσπαθώ να δώσω όσο πιο πολύ νόημα μπορώ στη ζωή μου, Εξετάζοντας
τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά μου, αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου,
Ακόμα κι όταν είμαι αναστατωμένος καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει, Αισθάνομαι σίγουρος για τον εαυτό μου στις περισσότερες καταστάσεις, Δεν έχω αυτοπεποίθηση Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνισή μου». Παρατηρούμε ότι σε
αυτές ευρίσκονται και οι τέσσερις προτάσεις του παράγοντα Αυτοεκτίμηση,
δύο του παράγοντα Αυτοπραγμάτωση και δύο του παράγοντα Συναισθηματική αυτογνωσία. Οι γυναίκες με τη σειρά τους συμφωνούν περισσότερο με
τρεις προτάσεις (Μ.Ο.<2) δύο του παράγοντα Αυτοπραγμάτωση, Προσπαθώ
να συνεχίζω και να αναπτύσσω τα πράγματα που μου αρέσουν, Προσπαθώ να
δώσω όσο πιο πολύ νόημα μπορώ στη ζωή μου και μία του παράγοντα Συναισθηματική αυτογνωσία, Έχω επαφή με τα συναισθήματά μου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
mean
Ερώτηση

Α

Γ

Προσπαθώ να δώσω όσο πιο πολύ νόημα μπορώ
στη ζωή μου

1.68

1.57

Έχω επαφή με τα συναισθήματά μου

1.67

1.83

Προσπαθώ να συνεχίζω και να αναπτύσσω τα
πράγματα που μου αρέσουν

1.68

1.96

Εξετάζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά
μου, αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου

1.82

2.04

Ακόμα κι όταν είμαι αναστατωμένος/η καταλαβαίνω
τι μου συμβαίνει

1.91

2.09

Είμαι ευχαριστημένος/η με την εμφάνισή μου

2.00

2.15

Μου είναι εύκολο να εκφράζω συναισθήματα

2.05

2.19

Δεν είμαι ξεκάθαρος/η σχετικά με το τι θέλω να
κάνω στη ζωή μου

2.14

2.23

p

.042
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Δεν αισθάνομαι ικανοποίηση με αυτά που κάνω

2.05

2.25

Όταν διαφωνώ με κάποιον, μπορώ και το λέω

2.14

2.31

Δεν έχω αυτοπεποίθηση

1.95

2.39

.047

1.95

2.57

.003

2.18

2.53

2.09

2.58

Μου είναι δύσκολο να αποφασίζω μόνος/η μου

2.05

2.66

Όταν θυμώνω με τους άλλους, μπορώ να τους το πω

2.36

2.69

Προτιμώ μια δουλειά στην οποία να μου λένε λίγο
πολύ τι να κάνω

2.32

3.03

Προτιμώ να ακολουθώ παρά να ηγούμαι

2.68

3.12

Μου είναι δύσκολο να μοιράζομαι τα βαθειά μου
συναισθήματα με άλλους

3.27

3.08

Μου είναι δύσκολο να πω «όχι» ακόμη κι όταν θέλω

3.18

3.16

Αισθάνομαι σίγουρος/η για τον εαυτό μου στις
περισσότερες καταστάσεις
Όταν δουλεύω με άλλους, έχω την τάση να
βασίζομαι περισσότερο στις ιδέες τους παρά στις
δικές μου
Μου είναι δύσκολο να υπερασπίζομαι τα
δικαιώματά μου

.013

.001

Συζήτηση
Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε (μικτό μοντέλο με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς) εκφράζει
τη συναισθηματική νοημοσύνη, όπως την αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο.
Η υψηλή επίδοση στο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, σημαίνει ότι
το άτομο είναι συναισθηματικά και κοινωνικά ευφυές (BarOn, 1997). Από
τις 5 διαστάσεις της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης οι δύο (συναισθηματική αυτογνωσία, διεκδικητικότητα) είναι οι πιο σημαντικές (Βλαχάκη, 2006).
Η συναισθηματική αυτογνωσία αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να
κατανοεί και να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, τις διαθέσεις του, τι τα
προκάλεσε, ενώ η διεκδικητικότητα, την ικανότητά του να εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις του, χωρίς να ντρέπεται.
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Συνολικά οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σχετικά υψηλή ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Μ.Ο.=2.38). Παρατηρούμε ότι και τα δύο φύλα διαθέτουν έστω
μία από αυτές τις διαστάσεις.
Διαθέτουν ισχυρή αυτοεκτίμηση και αυτοπραγμάτωση, που ευρίσκονται
στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας αναγκών του Maslow. Αυτό σημαίνει
ότι δεν αποθαρρύνουν τους μαθητές, δε φοβούνται τη δημιουργικότητα,
ενισχύουν την ανεξαρτησία τους, προσπαθούν να τους οδηγήσουν στην
ενεργητική μάθηση, στην απελευθέρωση και την αυτοπραγμάτωση, γενικά είναι πιο αποτελεσματικοί (Nikoopour, 2011).
Έχουν αυξημένη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους κι εκφράζουν υψηλή
διαφωνία (Μ.Ο.=2.76). Δηλώνουν ότι δεν προτιμούν να ακολουθούν, δεν
επιθυμούν μια δουλειά στην οποία να τους λένε τι να κάνουν, δεν είναι δύσκολο να αποφασίζουν μόνοι τους, δεν έχουν την τάση να βασίζονται περισσότερο στις ιδέες των άλλων. Αυτό είναι σημαντικό διότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και αυτοκετίμηση, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις.
Επίσης, η υψηλή επίγνωση των συναισθημάτων (Μ.Ο.=2.29), δείχνει ότι οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του σύμβουλου που απαιτεί
μεταξύ άλλων και διαχείριση συναισθημάτων, κατανόηση των συναισθημάτων και εμπειριών των άλλων (μαθητών, γονέων, συναδέλφων) όπως αυτοί
τις αντιλαμβάνονται, βοηθώντας τους μαθητές να καταστούν ικανοί να βιώνουν τα συναισθήματά τους, να γίνονται αποδεκτοί να αποδέχονται τους
άλλους να είναι αυθεντικοί στην επικοινωνία (Μπρούζος, 1998; Chan, 2004).
Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική αυτογνωσία, δηλαδή
γνωρίζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να τα εκφράζουν. Οι άνδρες
έχουν καλύτερη διεκδικητικότητα. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού συμμετέχουν περισσότερο στη δημόσια σφαίρα (Bourdieu, 1984, 1996).
Μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Οι άνδρες λένε περισσότερο
ότι είναι ευχαριστημένοι από την εμφάνισή τους, ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, αλλά παρά ταύτα αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους στις περισσότερες καταστάσεις. Οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι δεν είναι δύσκολο να εκφράζουν συναισθήματα και δεν προτιμούν μια δουλειά που να τους λένε τι να
κάνουν, αν και οι άνδρες κατέχουν τις περισσότερες θέσεις ευθύνης (σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές).
Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα,
σε σχέση με το παρελθόν, διαθέτουν υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία αποτελεί ένα απαραίτητο προσόν για μια διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση του ρόλου τους. Η έρευνα πρέπει να εστιάσει στη με457
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λέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πλέον είναι στην πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας, με αυξημένα εκπαιδευτικά
προσόντα.
Ερευνητικοί περιορισμοί
Αν και για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήσαμε την τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα, το μέγεθος του δείγματος και ο γεωγραφικός περιορισμός, δεν μας επιτρέπει να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα. Παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν ευρήματα στατιστικώς σημαντικά, η μεγάλη διαφορά
του δείγματος ως προς το φύλο, μας υποχρεώνει να είμαστε επιφυλακτικοί.
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Προσεγγίζοντας τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία μέσω των στάσεων και των απόψεων
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εμπειρική διερεύνηση
Πολυξένη Μήτση
Εισαγωγή
Ο μονοδιάστατος και τυποποιημένος τρόπος διδασκαλίας και μάθησης
φαίνεται να είναι ανεπαρκής για την επίτευξη των σύγχρονα τιθέμενων διδακτικών στόχων (Koutselini&Persianis, 2001). Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς την αυξανόμενη διαφορετικότητα της μικτής μαθητικής ομάδας, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών δεδομένων και απαιτήσεων (Κουτσελίνη, 2006). Εξ αρχής, ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ) δεν αποτελεί «μια άλλη» διδακτική στρατηγική, αλλά είναι περισσότερο «ένας άλλος» τρόπος σκέψης, που επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς στον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας, με την ευρύτερή
της έννοια (Θεοφιλίδης, 2009, Tomlinson, 2010).
Α’ Μέρος: Θεωρητική Προσέγγιση
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας
Η σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη καταρρίπτει ολοκληρωτικά τον παιδαγωγικό μύθο περί «μέσου» μαθητή δεδομένου του πολυεπίπεδου της διαφορετικότητας σε επίπεδο γνώσεων, ενδιαφερόντων, εμπειριών και επιδόσεων. Στη βάση αυτού του σκεπτικού ο Hopf θα ορίσει τη «διαφοροποίηση»
της διδασκαλίας ως την ένταξη των μαθητών σε ομάδες ανάλογα με τους
στόχους μάθησης, που τίθενται τόσο από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Hopf, 1982).
Εξελικτικά και, σύμφωνα με την Tomlinson (2010), η «διαφοροποιημένη διδασκαλία» είναι εκείνο το διδακτικό πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται η
προσαρμογή της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκριθεί στις διαφορετικές δι462
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ατομικές και ενδοατομικές ανάγκες των μαθητών (Tomlinson, 2004). Είναι,
ουσιαστικά, η αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας με την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών, προκειμένου να καθίσταται ικανοποιητική σε σχέση με τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις απαιτήσεις και το
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. (Tomlinson, 2010:27-28). Για την επίτευξη αυτή απαιτείται ευελιξία του αναλυτικού προγράμματος, σαφής καθορισμός των στόχων και των κριτηρίων διαφοροποίησης των μαθητικών αναγκών και διαρκής αξιολόγησή της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2008), μέσα από καταστάσεις διαρκούς στοχασμού και αναστοχασμού του εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα, η ΔΔ πρέπει να λειτουργεί σε ισορροπημένο επίπεδο επικοινωνίας, σε κλίμα σεβασμού και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες μάθησης (Φύκαρης, 2011).
2. Βασικές αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Οι βασικές αρχές που διέπουν τη ΔΔ διατυπώνονται ως εξής:
• Ο εκπαιδευτικός επικεντρώνει τη διδασκαλία του στα ουσιώδη σημεία
του διδακτικού αντικειμένου, τα οποία αφενός είναι χρήσιμα για τους
μαθητές του και, αφετέρου προκαλούν το ενδιαφέρον τους.
• Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, ανάλογα με τη δυναμική τους (Κανάκης, 2001).
• Ενθαρρύνονται σχέσεις υγιούς συνεργασίας.
• Προωθείται τόσο η ατομική όσο και η ομαδική εργασία.
• Εφαρμόζονται ευέλικτα μαθησιακά σχήματα και ποικίλες διδακτικές
στρατηγικές (Tomlinson, 2010).
3. Πλεονεκτήματα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Η ΔΔ έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην
αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής αποτυχίας (Kim, 2005). Επιτυγχάνεται η μέγιστη επίδοση του κάθε μαθητή ανάλογα με τη δυναμική του
(Φύκαρης, 2011). Παρέχει τη δυνατότητα τόσο για ενεργητική πρόσκτηση
γνώσης όσο και για βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Επιτυγχάνονται οι συνεχείς και δημιουργικές διαμαθητικές αλληλεπιδράσεις και διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για τη γνωστική και μεταγνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Φύκαρης, 2011). Επιπλέον, δημιουργεί προϋποθέσεις αυτόνομης και υπεύθυνης συμμετοχής του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας χαρακτήρα περισσότερο «προσανατολισμού» πα463
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ρά «ελέγχου» και «περιορισμού» (Craib, 1998). Οι μαθητές ασκούνται στην
αυτοδύναμη εργασία και επικοινωνούν μεταξύ τους με σύνεση, αισθήματα
σεβασμού και αλληλοβοήθειας (Φύκαρης, 2010). Συμβάλλει, επίσης, στην
άρση των ανισοτήτων, αμβλύνοντας τις εντάσεις και παρέχοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές (Φύκαρης, 2011). Από την άλλη
πλευρά οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα την πρόοδο των μαθητών, να παρέχουν βοήθεια, όταν καταστεί ανάγκη
και να προβαίνουν στις απαραίτητες βελτιώσεις στην οργάνωση του μαθήματος, λειτουργώντας ως βοηθοί και έμμεσοι καθοδηγητές της διδακτικής διαδικασίας (Φύκαρης, 2010).
4. Σχεδιάζοντας τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Σημείο που πρέπει να τονισθεί στο πλαίσιο της ΔΔ είναι ότι «Διαφοροποίηση» δε σημαίνει διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε μαθητή, ούτε πρόκειται
για ποιοτική διάκριση των βημάτων εργασίας και των δραστηριοτήτων, αλλά η έμφαση δίνεται στον καλό σχεδιασμό, ενώ η αξιολόγηση λειτουργεί ως
μέσο ανατροφοδότησης για την πρόοδο των μαθητών και αναστοχασμού
επί του διδακτικώς πρακταίου, προκειμένου να επιτευχθεί, όπου είναι αναγκαίο, η αναπροσαρμογή του διδακτικής διαδικασίας (Καραγεώργου, 2008).
Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της ΔΔ απαιτείται να ακολουθηθούν τα
ακόλουθα βήματα:
1ο : Γνωρίζουμε τους μαθητές, 2ο: Λαμβάνουμε υπόψη διάφορες διδακτικές
στρατηγικές, 3ο: Διαλέγουμε διάφορες διδακτικές δραστηριότητες και 4ο: Επιλέγουμε τρόπους αξιολόγησης της προόδου (Αργυρόπουλος,2011) (http://
www.teachnology.com/currenttrends/alternative_assessment/).
Για το σχεδιασμό της ΔΔ απαιτείται, πολύ περισσότερο από την τυποποιημένη διδασκαλία, από τον εκπαιδευτικό να έχει μελετήσει και να γνωρίζει
το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες και το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του (Ηall, 2002, Τomlinson, 2010). Βασική του επιδίωξη πρέπει να είναι
η ενεργοποίηση της προσοχής των μαθητών, η παροχή ερεθισμάτων για
ανάκληση χρήσιμων γνώσεων, η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων κωδικοποίησης, η ανατροφοδότηση (Φλουρής, 2005), η ενίσχυση της αλληλεπικοινωνίας και η παροχή της δυνατότητας αυτό-αξιολόγησης (Φύκαρης,
2011). Τελικά, ο εκπαιδευτικός, που επιχειρεί την ανάπτυξη ΔΔ πρέπει να
στοχεύει στην κοινωνική μάθηση, την αλληλέγγυα δράση και να προβαί-
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νει στην υιοθέτηση κοινωνικά σημαντικών κανόνων και μορφών συμπεριφοράς (Κοσσυβάκη, 2003).
Β’ Μέρος: Ερευνητική Προσέγγιση
1. Στόχος της έρευνας
Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθεί επιχειρεί να αναδείξει δεδομένα
που σχετίζονται με τις διαστάσεις της λειτουργικότητας της ΔΔ, μέσω της
διερεύνησης των στάσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών της ελληνικής
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την εφαρμογή της στη σχολική τάξη.
2. Υποθέσεις της έρευνας
Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας διατυπώνονται
ως εξής:
• Ο παιδαγωγικό-διδακτικός τρόπος προσέγγισης των εκπαιδευτικών εμπεριέχει στοιχεία που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΔΔ.
• Στη διδακτική διαδικασία εφαρμόζονται ευέλικτα και εναλλακτικά
προγράμματα διδασκαλίας.
• Οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδακτική διαδικασία στις ατομικές ανάγκες των μαθητών .
• Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη θεωρητική και εφαρμοστική λειτουργικότητα της ΔΔ είναι περιορισμένη.
3. Πληθυσμός-Δειγματοληψία
Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον νομό Ιωαννίνων, οι οποίοι την περίοδο διεξαγωγή της
έρευνας ήταν 789. Ανταποκρίθηκαν οι 184, δηλαδή, περίπου το 20% του
συνολικού πληθυσμού.
4. Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαρτίου- Ιουνίου του έτους 2012.
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5. Όργανο μέτρησης
Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο με
ερωτήσεις «κλειστού» τύπου. Το ερωτηματολόγιο διαρθρώθηκε στη βάση
των ακόλουθων 5 κατηγοριών:
• Προφίλ ερωτώμενων
1η Κατηγορία: «Τρόπος ενημέρωσης για τους μαθητές μου»
2η Κατηγορία: «Παιδαγωγική-Διδακτική προσέγγιση των μαθητών μου»
3η Κατηγορία: «Δυνατότητες ομαδοποίησης του μαθητικού δυναμικού»
4η Κατηγορία: «Ευελιξία στη διδακτική λειτουργικότητα»
5η Κατηγορία: «Διδακτική οργάνωση»
Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 15 λεπτά. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίησή τους, ενώ η στατιστική τους επεξεργασία έγινε με
τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 17.0 for Windows. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση την ανάλυση «περιγραφικών στατιστικών με συσχετισμούς και πίνακες ταξινόμησης» (Descriptive
Statistics-Correlations and Crosstabulations), η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση.
6. Περιορισμοί της έρευνας
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας κεντρικός περιορισμός αποτελεί
ότι ελήφθη δείγμα από ένα μόνο νομό της Περιφέρειας Ηπείρου και, επιπλέον, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος εργάζονταν σε σχολεία αστικού περιβάλλοντος.
7. Ανάλυση δεδομένων
•

466

Σχετικά με το προφίλ του δείγματος διαπιστώνεται ότι ανήκουν στο
σύνολό τους στην ηλικιακή βαθμίδα μεταξύ 41 και 50 ετών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους (60%) είναι γυναίκες και το 52% του δείγματος κατέχει πτυχίο από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η διδακτική προϋπηρεσία κυμαίνεται για την πλειοψηφία του
δείγματος από 11 έως 20 έτη, ενώ ο συνηθέστερος τύπος σχολείου,
στον οποίο υπηρέτησε η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγ-
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ματος είναι το πολυθέσιο Δημοτικό Σχολείο αστικής περιοχής. Η
συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (98,9 %) ανήκει στην κατηγορία του μόνιμου εργασιακού καθεστώτος.
•

Όσον αφορά την 1η Κατηγορία μεταβλητών, σχετικά με τον τρόπο
ενημέρωσης του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό 72,8%,
υποστηρίζει ότι η άποψη περί «μέσου» μαθητή αποτελεί παιδαγωγικό μύθο. Επίσης, το 86% του δείγματος ενημερώνεται στην αρχή
της σχολικής χρονιάς σχετικά με το μαθητικό προφίλ κάθε μαθητή
από τους συναδέλφους του σχολείου, το 66% του δείγματος από
τους γονείς των μαθητών, ενώ το 63% από τις σχολικές επιδόσεις
των προηγούμενων ετών.

•

Σχετικά με τη 2η Κατηγορία μεταβλητών που αφορά την Παιδαγωγικό- Διδακτική προσέγγιση των μαθητών, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 48,9% συχνά θέτουν μαθησιακούς στόχους
ανάλογα με τη δυναμική κάθε μαθητή. Συνδυαστικά με την ηλικία των υποκειμένων της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 41-50, με προϋπηρεσία άνω των 11 ετών και με πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας συνηθέστερα προσαρμόζουν τους
στόχους μάθησης ανάλογα με τη δυναμική κάθε μαθητή. Ακόμη,
στο σύνολο του δείγματος το 42,4% συχνά επιλέγει στη διδασκαλία διδακτικά αντικείμενα, που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, έστω κι αν αποκλίνουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Τη
διαπίστωση αυτή επαληθεύει ο Bearne, που υποστηρίζει ότι κατά
τη διδακτική διαδικασία συχνά τροποποιείται το αναλυτικό πρόγράμμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι μαθησιακές δραστηριότητες
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλες των μαθητών (Bearne,1996).
Στους μαθητές με μειωμένη ετοιμότητα μάθησης συχνά (44,6%) παρέχονται από τον εκπαιδευτικό ευκαιρίες για άμεση διδασκαλία. Το
48,9% του δείγματος συχνά αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους μαθητές με σχολικές επιδόσεις προκειμένου να καλυφθούν μαθησιακά
κενά. Για τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις μάθησης μερικές φορές,
υποστήριξε το 44,6% του συνόλου, παρακάμπτονται εμπεδωτικές
ασκήσεις σε δεξιότητες και έννοιες που ήδη κατέχουν. Το δεδομένο
αυτό αποτελεί σημαντική διαπίστωση καθώς αναγνώριση της διαφορετικότητας κάθε μαθητή απαιτεί ποικίλα και ευέλικτα διδακτικά
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προγράμματα σπουδών (Hall, 2002). Η απόκλιση των απόψεων σχετικά με το αν οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μάθησης δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη επιτυχία σε ομοιογενείς ομάδες μαθητών
είναι ελάχιστη, με ποσοστό 51% αυτών που διαφωνούν με την παραπάνω άποψη και μόλις 48,9% του δείγματος να συμφωνεί. Επιπλέον,
η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει ότι συχνά τροποποιεί τη διδασκαλία ανάλογα με την εκάστοτε διδακτική περίσταση.
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•

Ως προς την 3η Κατηγορία μεταβλητών που αφορά τις «Δυνατότητες ομαδοποίησης του μαθητικού δυναμικού», διαπιστώθηκε ότι το
39% του συνολικού ποσοστού του δείγματος ποτέ δεν επιλέγει να
κάθονται οι μαθητές σε σειροθετημένα καθέτως θρανία με μέτωπο
προς τον πίνακα. Αντίστοιχο ποσοστό εκπαιδευτικών υποστηρίζει
ότι μερικές φορές οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με σταθερή σύνθεση, ενώ το 40% του δείγματος συχνά επιδιώκει τη σύνθεση ανομοιογενών ομάδων. Σε μια πιο διευρυμένη επαλήθευση διαπιστώνεται ότι η εναλλαγή στη σύνθεση των μαθητικών ομάδων συναντάται
συχνότερα σε εκπαιδευτικούς με διδακτική προϋπηρεσία άνω των
20 ετών. Η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 47,8% δεν επιλέγει ποτέ να εντάσσει τους μαθητές χαμηλών επιδόσεων σε ομοιογενείς ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος σε ποσοστό 53,3% δήλωσαν ότι μερικές φορές επιλέγουν διαφορετικά σημεία στην τάξη,
όπου οι μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα με διαφορετικές εργασίες.

•

Όσον αφορά την 4η Κατηγορία μεταβλητών σχετικά με την ευελιξία
στη διδακτική λειτουργικότητα μόλις το 38% του συνολικού ποσοστού του δείγματος υποστηρίζει ότι συχνά προσαρμόζει τις κατ’ οίκον εργασίες στις ανάγκες κάθε μαθητή. Ερευνητικά διαφαίνεται ότι
οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία κάτω των 5 ετών αναθέτουν κοινές,
σε όλους τους μαθητές, κατ’ οίκον εργασίες. Η πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό 52% υποστηρίζει ότι συχνά οργανώνονται δραστηριότητες προσιτές στις εμπειρίες των μαθητών και σε αντίστοιχο ποσοστό (52,2%) υποστηρίζεται ότι από τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις μάθησης συχνά επιζητείται μεγαλύτερη εμβάθυνση
στη διερεύνηση ενός θέματος. Το 41,3% του δείγματος δηλώνει ότι
για τους μαθητές υψηλών ικανοτήτων μάθησης μερικές φορές οργανώνονται δραστηριότητες υψηλότερου βαθμού δυσκολίας. Ακόμη, η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος είτε συχνά (με ποσοστό
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40% ) είτε μερικές φορές (39%) εστιάζουν τη διδασκαλία στη χρήση βασικών δεξιοτήτων. Στόχος των διδασκαλιών είναι συχνά (39%)
η κατανόηση των βασικών εννοιών κάθε γνωστικού αντικειμένου.
•

Σχετικά με την 5η Κατηγορία μεταβλητών που αφορά τη Διδακτική
Οργάνωση προκύπτει ότι το 48,9% του συνολικού ποσοστού του
δείγματος αξιοποιεί συχνά το «λάθος» για την ανάδειξη νέων εμπειριών. Επίσης, το 44,6% των υποκειμένων της έρευνας συχνά σε κάθε
διδασκαλία επιδιώκει την κάλυψη των βασικών εννοιών ενός θέματος. Το δεδομένο της παρούσας έρευνας επικυρώνεται και επιστημονικά καθώς έχει υποστηριχθεί ότι το καλά οργανωμένο και σαφώς
διατυπωμένο σχέδιο διδασκαλίας ωθεί τους μαθητές ώστε να επικεντρώνονται στα ουσιώδη και δεν αναλώνονται σε επαναλήψεις και
περιττές πληροφορίες (Τριλιανός, 2003). Ωστόσο, από τη διευρυμένη επαλήθευση του δεδομένου αυτού πιστοποιείται αυτή η τακτική από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία άνω των 5 ετών. Σε σχέση
με τα κριτήρια διαμόρφωσης των ομάδων των μαθητών της τάξης
προκύπτει ερευνητικά ότι το 75% του συνόλου λαμβάνει υπόψη τις
προτιμήσεις των μαθητών, το 68% τις σχολικές επιδόσεις και το 63%
το ενδιαφέρον για το θέμα χωρίς να θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική η ηλικία (13%) και το πολιτιστικό υπόβαθρο του μαθητή (14%).
Το κριτήριο της ηλικίας δεν αποτελεί και ερευνητικά σημαντικό δεδομένο καθώς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δεν αντικατοπτρίζει τις
δυνατότητες όλων των μαθητών που φοιτούν στην ίδια τάξη (Κοσσυβάκη, 2003). Το 43% του δείγματος μερικές φορές αξιοποιεί κατάλογο επιλογών των μαθητών για το θέμα που θα διερευνηθεί Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ερευνητικά ότι κατά τη διδασκαλία συχνά
(46%) χρησιμοποιούνται πολλαπλά υλικά και εποπτικά μέσα πέραν
του σχολικού εγχειριδίου. Σε μια πιο διευρυμένη μορφή ερευνητικά διαπιστώθηκε ότι ακόμη και στα ολιγοθέσια σχολεία, σε αγροτική περιοχή, χρησιμοποιούνται ποικίλα εποπτικά μέσα. Οι μαθητές
συχνά (63%) αλληλοβοηθούνται στην επίλυση προβλημάτων ενώ
το 43% των εκπαιδευτικών του δείγματος παρεμβαίνει συχνά διακριτικά στη δραστηριοποίηση των μαθητών, όταν ζητηθεί. Τέλος,
το 40% των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνει ότι μερικές φορές θέτει τους διδακτικούς στόχους σε συνεργασία με τους μαθητές.
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8. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Από τα όσα προαναφέρθηκαν εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
• Για τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος
αναγνωρίζεται ως παιδαγωγικός μύθος η ύπαρξη του «μέσου» μαθητή και γίνονται αντιληπτές οι διατομικές και ενδοατομικές διαφορές των μαθητών. Θετικό, επίσης, εξαγόμενο της παρούσας έρευνας είναι ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας βασίζεται σε ένα καλά δομημένο σχέδιο που καλύπτει τόσο τις θεωρητικές παραμέτρους όσο
και τις πρακτικές ανάγκες. Επιπλέον, θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι είναι ο σαφής ο καθορισμός των στόχων και των κριτηρίων
διαφοροποίησης των μαθητικών αναγκών.
• Ως ιδιαίτερα θετικό εξαγόμενο συμπέρασμα καταγράφεται η προσπάθεια διεξαγωγής της διδασκαλίας σε ένα πλαίσιο ισορροπημένου και καλού επιπέδου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους.
• Από την παρούσα έρευνα διαπιστώνεται ότι η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων επιφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς επικρατεί
η διαμαθητική επικοινωνία, καταβάλλεται συλλογική προσπάθεια
προς το κοινό έργο και επιτυγχάνεται σταδιακά η απόκτηση αυτονομίας και αυτενέργειας των μαθητών. Ωστόσο αρνητικά καταγράφεται το συμπέρασμα που εξάγεται σχετικά με την ενημέρωση των
εκπαιδευτικών ως προς τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ομοιογενείς, σε σχέση με τις επιδόσεις μάθησης, ομάδες μαθητών.
• Θετικό, επίσης, εξαγόμενο της παρούσας έρευνας είναι η διακριτική παρουσία του εκπαιδευτικού κατά τη δραστηριοποίηση των μαθητών και η παροχή οδηγιών, όταν κρίνεται αναγκαίο. Θετικά επιπλέον, καταγράφεται το στοιχείο της συνεργασίας εκπαιδευτικού
και μαθητών στον προγραμματισμό, στον καθορισμό των στόχων,
στην ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν και στην κοινή λήψη αποφάσεων που αφορούν άλλοτε ολόκληρη την τάξη και άλλοτε ένα συγκεκριμένο μαθητή.
• Επιπροσθέτως, θετικά κρίνεται το γεγονός ότι η αξιολόγηση χρησιμοποιείται ως μέσο ανατροφοδότησης και υγιούς αντιμετώπισης των
αδυναμιών και λαθών του μαθητή. Ως θετικό εξαγόμενο συμπέρασμα της παρούσας έρευνας καταγράφεται η αποφυγή της μονομέρειας κατά τη διδασκαλία, η χρήση ευέλικτων προγραμμάτων κατά
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•

•

τη διδακτική διαδικασία, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και η χρήση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων.
Θετική ερευνητική διαπίστωση αποτελεί η τάση αναπροσαρμογής
των στόχων και του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος,
κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί να
γνωρίζουν ότι ο συγκεκριμένος παιδαγωγικό-διδακτικός τρόπος
προσέγγισης εμπεριέχει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ΔΔ.
Αυτό συμβαίνει διότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με
τη θεωρητική και εφαρμοστική λειτουργικότητα της ΔΔ είναι περιορισμένη, στοιχείο που καταγράφεται ως ιδιαίτερα αρνητικό πόρισμα της παρούσας έρευνας.
Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται ότι επαληθεύονται οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας και, επιπλέον, ως γενικό συμπέρασμα
εξάγεται η άποψη ότι κρίνεται αναγκαία η συνεχής και καλά οργανωμένη επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ΔΔ
ώστε μέσω της ορθής εφαρμογής της στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, να επιφέρει τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθητή ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του και να λειτουργήσει ως κίνητρο δυναμικής οικοδόμησης της
γνώσης από ίδιους τους μαθητές.

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αργυρόπουλος, Β. Θεωρητικό πλαίσιο και Αποσαφήνιση της έννοιας Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και μάθηση: Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 26 /02/2011 (υπό έκδοση)
Βαλιάντη, Σ.& Κουτσελίνη, Μ. (2008). Εφαρμογή της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας στις τάξεις μικτής ικανότητας: Προϋποθέσεις και θέματα προς συζήτηση. Προσπελάστηκε στις 20/07/2012. Διαθέσιμο στο:
http//diaforopiisi.net/arthra/Diaforopiisi_proupotheseis_themata_pros_
syzitisi_paid_etai_2008pdf
Θεοφιλίδης, Χ. (2009). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κανάκης, Ι. (1991). «Η εσωτερική διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της
471

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

διδασκαλίας-μάθησης». Νεοελληνική Παιδεία. Τεύχος 23. Σελ. 33-39.
Καραγεώργου, Η. (2008). Μια Τάξη για Όλους τους Μαθητές, Ανοιχτό Σχολείο τ. 109, σσ. 10-19.
Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από
τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου.
Αθήνα: Gutenberg
Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας –Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας : Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές . Τόμος Α΄. Λευκωσία
Ματσαγγούρας Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης
Ματσαγγούρας, Η. (2008). Εκπαιδεύοντας Παιδιά Υψηλών Ικανοτήτων Μάθησης: Διαφοροποιημένη Συνεκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα
Πετρουλάκης, Ν. (1992). Προγράμματα, εκπαιδευτικοί Στόχοι, Μεθοδολογία: Curriculum studies, μορφωτικά αγαθά, εκπαιδευτικοί στόχοι, διδακτικά πρότυπα, παιδαγωγική του σχολείου, μεθοδολογία, εκπαιδευτική τεχνολογία. Αθήνα: Γρηγόρη.
Τριλιανός, Αθ. (2003). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τόμ.Α΄, Β΄.
Αθήνα:αυτοέκδοση.
Φλουρής, Γ.(2005). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης.
Φύκαρης, Ι. Η λειτουργικότητα και η δυναμική της ‘'διαφοροποίησης” στη διδακτική διαδικασία και ο σύγχρονος διδακτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και μάθηση: Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 26 /02/2011 (υπό έκδοση)
Φύκαρης, Ι. (2010). Σύγχρονες διαστάσεις του διδακτικού έργου και του ρόλου
του εκπαιδευτικού: Όρια και δυνατότητες. Θεσσαλονίκη: Αφοι
Κυριακίδη.
Ξενόγλωσση
Bearne, E. (1996). Differentiation and Diversity in the Primary School, London:
Routledge
Corley, M. (2005). Differentiated Instruction: Adjusting to the Needs of All
Learners, National Center for the Study of Learning and Literacy. Focus
472

Πολυξένη Μήτση
Προσεγγίζοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω των στάσεων και των απόψεων …

on Basics V. 7, Issue C, pp 13-16, Retrieved 01/08/2012 from http://www.
ncsall.net/?id=736Cowan, G. & Cowan, E. (1980). Writing. NY: Putman.
Craib, I. (1998). Σύγχρονη κοινωνική θεωρία (μτφρ. Μαρία Τζιαντζή και Παρασκευή Λέκκα). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Drapeau, P. (2004). Differentiated instruction. Making it work. New York, NY:
Scholastic Teaching Resources.
Hopf, D. (1982). Διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας: Παραδοσιακοί και
σύγχρονοι τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας (μτφρ. Βασιλική Δεληγιάννη-Κουιμτζή). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Hall, T. (2002). Differentiated instruction, Wakefield, MA: National Center on
Accessing the General Curriculum, Retrieved 28/07/2012 from http://www.
cast.org/publications/ncac/ncac_diffinstruc.html
Kim, J.S. (2005). The effects of a Constructivist Teaching Approach on Student
Academic Achievement, Self-concept and Learning Strategies, Asia Pacific
Education Review,6,(1), 7-19
Koutselini, M. & Persianis, P. (2001). Theory - practice divide in teacher education
and the role of the traditional values. Teaching in Higher Education, 5 (4).
Tomlinson, C. A. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην Αίθουσα Διδασκαλίας (μτφρ. Χρήστος Θεοφιλίδης και Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέ),
Αθήνα: Γρηγόρης.
Tomlinson, C. A. (2005). Grading and differentiation: Paradox or good practice?
Theory into Practice, 44(3),262-269.
Tomlinson, C.A. (2004). How to differentiate instruction in mixed ability
classrooms. ASCD.
Zeichner, M. and Liston, P. (1996). Reflective teaching: An introduction. New
Jersey: Lawrence Erlhaum Associates.
Ηλεκτρονικές πηγές
http://www.teach-nology.com/litined/brain_learning/
icod/2011.eap.gr/files/101ideas.pdf
Abstract
In the modern educational reality, as it is influenced by the social
developments, is shown intensely the diversity of school potential.
Simultaneously, the standardization of teaching appears to be insufficient
for the achievement of modern instructive requirements, whilst many
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support that teaching differentiation can correspond sufficiently in the
modern instructive needs. At the same time, it is pointed out that teaching
differentiation is another way of thinking about the instructive work. In
this base and so that are investigated the dimensions of functionalism
of teaching differentiation, attempted empiric character research aiming
mainly at the investigation of attitudes and opinions of teachers of Greek first
degree education with regard to the teaching differentiation. As inquiring
tool was used the structured questionnaire and the main conclusions
showed not only the limited briefing of teachers of sample, with regard to
the theoretical and applicable functionalism of differentiated teaching but
also the conviction that the teaching differentiation has the dynamics to
face students equally and it functions as motive of dynamic construction
of knowledge from the students.
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Διερεύνηση παραγόντων
που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν
την εφαρμογή Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο
Χριστίνα Μίλεση
Γιώργος Βούλγαρης
Βασιλική Αρβανιταντώνη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας και τα Πολιτιστικά Θέματα
εντάσσονται στις Σχολικές Δραστηριότητες από τη δεκαετία του 1990 (ΦΕΚ
629/23-10-1992). Στην Υ.Α. του 1992 (ΥΠΓ2 4867/28-08-1992) για πρώτη
φορά αναφέρεται η «προαιρετική συμμετοχή» των εκπαιδευτικών και των
μαθητών σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Και ενώ παρατηρείται μία συνεχώς αυξητική τάση του αριθμού των προαιρετικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία, διαπιστώνεται στατιστικά ότι μόνο
το 25% των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιεί Προγράμματα και αυτά σε περιστασιακή βάση (Γούπος,
2005 όπως αναφέρεται στο Σπυροπούλου κ.ά., 2008:205).
Στην εισήγηση αυτή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα
το οποίο εμπεριέχεται στον τίτλο: ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό σχολείο. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι
αποτέλεσμα συλλογικής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 75 εκπαιδευτικών (ειδικοτήτων και μη) από 24 δημοτικά σχολεία όμορων γεωγραφικά περιοχών του Πειραιά. Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009
και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011.
Ως ερευνητικά εργαλεία επιλέγηκαν μέθοδοι ποιοτικής ανάλυσης (επιτόπια παρατήρηση) σε συνδυασμό με ποσοτικές μεθόδους (μέθοδος περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής).
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1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση1, η Αγωγή Υγείας2 και τα Πολιτιστικά Θέματα3 εντάσσονται στις Σχολικές Δραστηριότητες από τη δεκαετία του 90 (ΦΕΚ
629/23-10-1992). Στην ΥΑ του 1992 (ΥΠΓ2 4867/28-08-1992) για πρώτη φορά αναφέρεται η «προαιρετική συμμετοχή» των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή των μαθητών σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων.
Βασικός στόχος των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία, είναι η «αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής». Επιπλέον στόχους αποτελούν η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή
τους με την ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και στην παραγωγή γνώσης.
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου που αποστέλλονται στην
έναρξη κάθε σχολικού έτους έως σήμερα, το πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν αποτελεί τυπικό μάθημα και διακρίνεται ως προς τον θεματικό - περιορισμένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, ως προς
την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και ως προς τη δομή, καθότι περιλαμβάνει μελέτη πεδίου και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων.
Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός
ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, με διάχυση σε
όλα τα μαθήματα και στο ολοήμερο σχολείο.
Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ορίζονται η προαιρετική του βάση, ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός του χαρα1. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπήρξε το πρώτο καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην
εκπαίδευση τη δεκαετία του 90 και εντάχθηκε στις σχολικές δραστηριότητες, με τον Νόμο 1892/90
(ΦΕΚ 101 τ.Α/31-07-1990), άρθρο 111.
2. Η Αγωγή Υγείας υπήρξε το δεύτερο καινοτόμο πρόγραμμα, ως προαιρετική σχολική δραστηριότητα,
η οποία υποστηρίζεται από τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση
Γ1/377/865/ΦΕΚ577/18-9-92 με θέμα: «΄Ενταξη της Αγωγής Υγείας της πρωτοβάθμιας εκπ/σης στις
σχολικές δραστηριότητες» (ΦΕΚ 577/92 & 629/92).
3. Το 2002 (άρθρο 8, παρ.3 του Ν.2986/2002 ΦΕΚ 24Α/13-2-02) ιδρύεται η Διεύθυνση Συμβουλευτικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ). Το Τμήμα Δ’
Αισθητικής Αγωγής λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 10, άρθρου 14 Ν2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’) που αφορά
στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες αποφασίζει τη δημιουργία των θέσεων των Υπευθύνων
Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων (Υ.Α. Γ7/69259/9-7-03 και Γ7/69260/10-7-03 και η
τροποποιητική της ΥΑ Γ7/91483/1-9-2003 (ΦΕΚ 1321/16-9-2003/τ.Β). Από το 2003 παρουσιάζονται τα
πολιτιστικά προγράμματα ως μέρος των σχολικών δραστηριοτήτων με θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
ανεξάρτητο και ολοκληρωμένο και επιβλέπονται από το ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Δ’ (Εγκύκλιος 106137/Γ7/309-03 και Γ7/127365/17-11-03).
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κτήρας και η διάρκεια που προσδιορίζεται τουλάχιστον στους 6 μήνες. Η
διάρκεια προϋποθέτει κατά συνέπεια τη συγκρότηση ομάδων, την επιλογή του θέματος, τον σχεδιασμό του προγράμματος, τον καθορισμό του γενικού σκοπού και των ειδικών στόχων, την επιλογή μεθοδολογίας, τα στάδια υλοποίησης και την αξιολόγηση η οποία πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος όσο και στο τελικό στάδιο.
Για την προώθηση των σχολικών δραστηριοτήτων το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσμοθετήσει θέσεις Υπευθύνων για κάθε δραστηριότητα σε κάθε
νομό της χώρας. Οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Δραστηριοτήτων της τοπικής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης οφείλουν να παρακολουθούν, να υποστηρίζουν
και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά
από σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς
και να επιμορφώνουν ειδικά εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη
εμπειρία στην πραγματοποίηση προγραμμάτων. Για όλα αυτά μπορούν να
συνεργάζονται με το Π.Ι., Τμήματα Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους,
ΚΠΕ, ΟΤΑ, με μη κυβερνητικούς φορείς κ.λπ.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ερευνητική μας προσπάθεια στοχεύει στη διερεύνηση, την καταγραφή,
την ανάλυση και ερμηνεία των θέσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών
(δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) για την εφαρμογή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό σχολείο.
Αναλυτικότερα, αποτελούν αντικείμενο έρευνας οι απόψεις τους ως
προς:
• θέματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης και συνεργασίας,
• τα κίνητρα και τις αντιλήψεις τους αναφορικά με την εμπλοκή τους
στην υλοποίηση αντίστοιχων Προγραμμάτων,
• τις δυσκολίες που προέκυψαν από την εφαρμογή των Προγραμμάτων.
Αρχικός στόχος της δράσης ήταν -με βάση τα αποτελέσματα- να βελτιώσουμε μέσω της παρέμβασής μας ως «εσωτερικά» μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
των οικείων και όμορων γεωγραφικά περιφερειών του Πειραιά κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για τη συλλογή των δεδομένων μας χρησιμοποιήθηκε η επιτόπια παρατήρηση σε συνδυασμό με τη συμπληρωματική χρήση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου για την αποτύπωση των περιγραφικών ποσοτικών στοιχείων (Κυριαζή, 2002:245). «Η παρατήρηση εφαρμόζεται, όταν μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε πώς ερμηνεύουν οι ίδιοι οι ερευνώμενοι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και πώς επηρεάζει αυτό, στη συνέχεια, τη συμπεριφορά τους» (Κυριαζή, 2002:275).
Προκειμένου να συμπληρώσουμε, να επιβεβαιώσουμε και να ελέγξουμε τα ποιοτικά δεδομένα μας, χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο με την
κατασκευή ερωτήσεων «κλειστού τύπου» και «ανοικτού τύπου» σε σημεία
που έχρηζαν περαιτέρω ανάλυσης και επεξήγησης. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε υποκατηγορίες κριτηρίων, για να προκύψει
μέσα από την «περιγραφική και επαγωγική στατιστική» η διαφοροποίηση
των υποομάδων του δείγματός μας.
3.2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2011. Πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 75 εκπαιδευτικών (ειδικοτήτων
και μη) από 24 δημοτικά σχολεία όμορων γεωγραφικά περιοχών του Πειραιά (12 Δημοτικά Σχολεία του κέντρου, 5 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Φαλήρου και 7 Δημοτικά Σχολεία της Δραπετσώνας).
Από το σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (75), το 81,9% είναι γυναίκες και το 18,1% είναι άνδρες. Από την κατανομή των ηλικιακών ομάδων προκύπτει ότι το 14% ανήκει στην ηλιακή ομάδα των 22-27 ετών, το
19% στην ομάδα 28-33 ετών, το 11% στην ομάδα 34-39, το 36% ανήκει
στην ηλικιακή ομάδα 40-45, το 13% στην ομάδα 46-51 και το 3% ανήκει
στην ομάδα 52-57 χρόνων.
Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών ποικίλουν, έχοντας ως δεσπόζουσα
θέση την ειδικότητα του Δασκάλου σε ποσοστό 90,1% και το άλλο 9,9% να
μοιράζεται σε ειδικότητες όπως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Νηπιαγωγός,
Καθηγητής Γαλλικής/Αγγλικής/Γερμανικής γλώσσας.
Τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε μεγαλύτερο ποσοστό κυμαίνονται στην
πρώτη κατηγορία που περιλαμβάνει από 1 έως 7 έτη (33%). Έπειτα, σε φθίνου478
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σα πορεία ποσοστών οι εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία από 8 έτη έως
14 είναι στο 24%, από 15 έως 21 έτη είναι σε ποσοστό 22%, από 22 έως 28 έτη
σε 13% και από 29 έως 35 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ποσοστό 4%.
Αναφορικά με τη μετεκπαίδευση και τους άλλους τίτλους σπουδών που
κατέχουν οι εκπαιδευτικοί διαφαίνεται πως το 20,8% κατέχει και δεύτερο
πτυχίο σπουδών και ένα ποσοστό της τάξης του 12,5% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 26,4% έχει κάνει μετεκπαίδευση κατέχοντας και άλλο τίτλο σπουδών.
Τέλος, η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 87% είναι Δάσκαλοι και Δασκάλες, το 9% Αναπληρωτές και ένα 4% είναι Ωρομίσθιοι.
4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από το σύνολο των ερωτηθέντων της έρευνας, το 76,4% έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ΣΔ (1 ή και περισσότερα) και το 23,6% δεν έχει παρακολουθήσει κανένα. Από τους ερωτηθέντες που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, το 66,7% θεωρεί ότι ο αριθμός και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών συναντήσεων αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων είναι σε
αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο έως πολύ.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είχαν κατάλληλη υποστήριξη για την
υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε ποσοστό 75%
από τον Σχολικό τους Σύμβουλο και ένα ποσοστό της τάξης του 73,6% από
τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ο Διευθυντής του σχολείου
συγκεντρώνει το 92,7% των ερωτηθέντων και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί
το 72,5%. Όσον αφορά στην υποστήριξη από το σύλλογο γονέων και τους
γονείς των μαθητών το 60% και το 48,8% αντίστοιχα πιστεύει ότι αυτή ήταν
ελάχιστη ως μηδενική.
Από το σύνολο των ερωτηθέντων για την πραγματοποίηση ανάλογων
προγραμμάτων, το 39,6% θεωρεί σημαντικότερη την υποστήριξη σε επίπεδο Υλικοτεχνικής υποδομής, το 41,5% την Παιδαγωγική καθοδήγηση ενώ η
οικονομική υποστήριξη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα μόνο για το 15,1% .
4.2. ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκ479
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παιδευτικών (74,3%) έχει εκπονήσει 1 ή παραπάνω προγράμματα σχολικών
δραστηριοτήτων σε αντίθεση με το 25,7% που δεν έχει υλοποιήσει. Όσον
αφορά το βασικό κίνητρο για την εφαρμογή προγραμμάτων υπάρχουν διαφορετικές απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες συνοψίζονται σε έξι κατηγορίες: α) το ενδιαφέρον ενασχόλησης με διάφορα θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας, β) οι εναλλακτικές μορφές μάθησης όπως
η διαθεματική προσέγγιση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, οι βιωματικές δραστηριότητες και οι ομαδοσυνεργατικές δράσεις, γ) η ενεργητική
συμμετοχή των μαθητών, δ) η ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, η συνεργασία και η αυτενέργεια των μαθητών, ε) η ανάπτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και στάσεων, στ) η παρότρυνση άλλων -κυρίως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας- και η συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις.
Σε ποσοστό 93,7%, πιστεύουν ότι η συμμετοχή σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ενισχύει την αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων των
εκπαιδευτικών, των μαθητών και του κοινωνικού περιβάλλοντος, από αρκετά έως πολύ, ενώ σε ποσοστό 23,9% πιστεύουν ότι συμβάλλει ελάχιστα
στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος άλλων συναδέλφων/ γονέων/τοπικών φορέων.
Σε ερώτηση τι άλλο προσφέρουν αυτές οι δραστηριότητες σε μαθητές,
στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία, οι απαντήσεις ποικίλουν. Όσον
αφορά:
α) τους μαθητές: τα προγράμματα ενισχύουν κυρίως την ανακάλυψη νέων γνώσεων καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (97,1%) , την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης, της αυτενέργειας και των δημιουργικών ικανοτήτων
των μαθητών/τριών (94,3%) καθώς και την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ
των μαθητών (76,5%).
β) τους εκπαιδευτικούς: βοηθάνε στην ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών (92,8%), στη βελτίωση της διδασκαλίας σε μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (89,7%) καθώς και στη βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (77,1%). Τέλος, συμβάλλουν στο άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία και στη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
Ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών (69,4%) έχει συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης Προγραμμάτων Σ.Δ. και από αυτούς το 97,7% είχε υψηλό βαθμό ικανοποίησης
όσον αφορά τον συντονισμό με τους συνεργάτες του. Σε ποσοστό 86,4% οι
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η διασχολική συνεργασία στην πραγματοποίηση προγραμμάτων.
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Αναφορικά με την «ανοικτή» ερώτηση για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που προκύπτουν από την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων
προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Στα πλεονεκτήματα υπερισχύουν η συνεργασία μεταξύ των μαθητών
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων τους. Ακολουθεί η διεύρυνση ενδιαφερόντων
και γνώσεων, η συνεργασία και η βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών, η συμμετοχή μαθητών με μικρά ή μεγάλα μαθησιακά προβλήματα/ συμμετοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων μέσω εμπειριών και δημιουργίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η κοινωνικοποίηση, η αυτενέργεια και η ανταλλαγή απόψεων.
Στα μειονεκτήματα η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί την έλλειψη εκπαιδευτικού χρόνου ως σημαντικό παράγοντα στη μη δυνατότητα εφαρμογής
των προγραμμάτων και ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών προκύπτει
ερευνητικά ότι δυσκολεύεται λόγω της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής.
4.3. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, το 70,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί πως το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών δεν παρέχει τον απαραίτητο χρόνο για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (66,2%) πιστεύει ότι τα νέα σχολικά βιβλία συμβάλλουν θετικά στην υποστήριξη των προγραμμάτων. Το 94,3% αναφέρει ότι η χρήση
των νέων τεχνολογιών υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
στην υλοποίηση των προγραμμάτων και ένα μικρότερο ποσοστό (56.3%)
δηλώνει ότι έχει πρόσβαση σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας γίνεται ευδιάκριτο
ότι ενώ τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων τυγχάνουν της αποδοχής και της αναγνώρισής τους ως προς την παιδαγωγική, πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική χρησιμότητά τους από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος, ωστόσο οι ανασταλτικοί παράγοντες της εφαρμογής τους εξακολουθούν να εντοπίζονται στην έλλειψη του αναγκαίου χρόνου για την κάλυψη της διδακτέας ύλης, στην απουσία συντονισμού των
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συμμετεχόντων, στην ακατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στην παντελή οικονομική υποστήριξη.4
Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο «θεσμοποιημένος σχολικός χρόνος» (Κορωναίου Α., 1998) αναδεικνύεται ως ο κατεξοχήν ανασχετικός παράγοντας
υλοποίησης Προγραμμάτων Σ.Δ. Παρατηρείται μια κατάτμηση και μια
ανελαστική χρήση του χρόνου, η οποία οδηγεί τον εκπαιδευτικό θεσμό
«σε πλήρη αυτοαντίφαση, επιβάλλοντας από τη μια το μοντέλο της αιώνιας,
στατικής και ομοιόμορφης οργάνωσης του χρόνου, ενώ παράλληλα επιδιώκει βαθιές αλλαγές στη σχολική πράξη και μια σειρά στόχων- όπως για παράδειγμα, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, τη χρήση της μοντέρνας τεχνολογίας, τη διαφοροποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών και των πηγών
γνώσης γενικότερα και την προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή στην παραγωγή γνώσης ειδικότερα-, στόχων που απαιτούν την υιοθέτηση ενός μεταβλητού και ευέλικτου χρόνου» (Αniko Husti, 1992, στο Σοφού, 2002: 228).
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η έλλειψη τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών
(όπως προέκυψε από την κατηγοριοποίηση και την ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων) θέτει έντονα την ανάγκη συστηματικής και οργανωμένης επιμόρφωσης στους τομείς του προγραμματισμού, της οργάνωσης,
της σκοποθεσίας και του συντονισμού των συγκεκριμένων δράσεων. Αρκετά συχνά η απόρριψη των Προγραμμάτων Σ.Δ. έχει ως αιτία την ανασφάλεια και τον φόβο των εκπαιδευτικών για ενδεχόμενη αποτυχία τους
ή πιθανή ματαίωση των προσπαθειών τους.
Σε ένα τρίτο επίπεδο, η παραγωγή και η διάθεση συγκεκριμένου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού5 θα τους απαλλάξει από τη χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής κατάλληλου παιδαγωγικά υλικού είτε αυτούσιου είτε προσαρμοσμένου στις διαφορετικές -ηλικιακά και
μαθησιακά- ομάδες μαθητών. Προτείνεται από τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος η συγγραφή βιβλίου με οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και συνοδευτικό υλικό ως βιβλίο εμπλουτισμού και στήριξης δραστηριοτήτων
αντίστοιχο με το Πολυθεματικό βιβλίο για τις ανάγκες της Ευέλικτης Ζώνης.
4. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα από την έρευνα της Γιαννακάκη (2000) με τίτλο: Οργάνωση και
Πολιτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία -εξετάζοντας τις απόψεις/ θέσεις των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος- έδειξε ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής .Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο είναι (μεταξύ άλλων): α) Η
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και η πενιχρή χρηματοδότηση καθώς και β) η ανελαστικότητα του
Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος.
5. Ποικίλο ηλεκτρονικό υλικό διατίθεται μέσω ιστοσελίδων που έχουν δημιουργήσει είτε οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί είτε άλλοι φορείς για τον σκοπό αυτό.
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Τέλος, η θεσμική κατοχύρωση της οικονομικής αυτάρκειας των Προγραμμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο περαιτέρω ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που προωθούν και προάγουν
την εκπαιδευτική καινοτομία.
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ABSTRACT
The Environmental Education, Health Education and Cultural Issues have
included in school voluntary activities since the 1990. While there is an
increasing trend in the number of voluntary programs in schools, only the
25% of schools, Primary and Secondary Education, implement them on an
occasional basis. This paper will try to answer the question which is included
in the title. The investigation (on a sample of 75 teachers, specialized or not,
from 24 primary schools) began in November 2009 and ended in June 2011.
Qualitative analysis methods (field observation) combined with quantitative
methods (descriptive and inferential statistics) were selected as research tools.
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Κριτικός γραμματισμός και προγράμματα
σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας
στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Αθανάσιος Μιχάλης

Εισαγωγή: θεματικό πλαίσιο της εισήγησης
Το 2011 δημοσιεύθηκαν τα νέα προγράμματα σπουδών για τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανανέωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημοσιεύθηκαν και τα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Τα νέα προγράμματα σπουδών εμπεριέχουν πολλές από τις ανανεωτικές και εκσυγχρονιστικές προτάσεις των προγραμμάτων σπουδών του 2003. Επιπρόσθετα,
περιλαμβάνουν, εξειδικεύουν και αναλύουν διδακτικές προτάσεις και εκπαιδευτικές αντιλήψεις, οι οποίες ή δεν υπήρχαν ή απλώς αναφέρονταν
χωρίς να αναλύονται σε βάθος στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγράμματος Σπουδών και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 2003.
Μία από τις βασικές διαστάσεις των νέων προγραμμάτων σπουδών
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής στην υποχρεωτική ελληνική εκπαίδευση είναι η έμφαση στον κριτικό γραμματισμό των
μαθητών. Συγκεκριμένα, τονίζεται στα νέα προγράμματα ότι βασικό στόχο της γλωσσικής εκπαίδευσης των μαθητών αποτελεί η συνειδητοποίηση ότι η γλώσσα συνιστά βασικό κοινωνικό προϊόν, αντανακλά τη σκέψη, τη νοοτροπία, τις αξίες, την κουλτούρα, τους θεσμούς, την πολιτιστική δημιουργία των φορέων της και ότι αποτελεί βασικό μέσο άσκησης ιδεολογικού και πολιτικού ελέγχου (social – political control) μεταξύ
των συνομιλητών. Συνεπώς, κύριος στόχος της διδασκαλίας της γλώσσας
στο πλαίσιο της καλλιέργειας πρακτικών κριτικού γραμματισμού των μαθητών και μελλοντικών ενεργών πολιτών είναι η βαθμιαία ανάπτυξη της
κριτικής γλωσσικής επίγνωσής τους (critical language awareness). Βασικό
μέσο επίτευξης της καλλιέργειας της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των
μαθητών συνιστά η εμπλοκή τους στις διαδικασίες της κριτικής ανάλυσης κειμένων (Van Lier 2001: 162, Trask 2007: 61).
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Κριτική ανάλυση λόγου: θεωρητικοί άξονες
Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, βασικός στόχος της
διδασκαλίας της γλώσσας στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η καλλιέργεια της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών
(critical language awareness). Η κριτική γλωσσική επίγνωση επιτυγχάνεται
μέσω της εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες κριτικής ανάλυσης λόγου (critical discourse analysis), με άλλα λόγια μέσω της καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής προσπέλασης κειμένων.
Η κριτική ανάλυση λόγου ως εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στις ακόλουθες θεωρητικές παραδοχές (Trask 2007: 61, Cook 2003: 64-68, Coupland
& Javorski 2001: 145-147, McCarthy 2001: 130-135):
Οι γλωσσικές δομές και οι λειτουργίες που επιτελούν σε επικοινωνιακό
πλαίσιο συνιστούν κοινωνικό προϊόν και αποτελούν αντανάκλαση των κοινωνικών σχέσεων, ιεραρχιών και αποδεκτών αξιών. Συνεπώς, κάθε γλωσσική ή υφολογική δομή συνιστά φορέα κοινωνικών αντιλήψεων, ιδεών, προκαταλήψεων και στερεοτύπων.
Αντίστροφα, οι γλωσσικές δομές μέσω της αξιοποίησής τους και της
χρήσης τους κατά τις διάφορες μορφές επικοινωνιακών ανταλλαγών σε
συγκεκριμένα καταστασιακά πλαίσια και κοινωνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην κατασκευή κοινωνικού νοήματος (social life meaning structures).
Αυτό σημαίνει ότι μέσω των γλωσσικών και υφολογικών επιλογών των ομιλητών, όπως και μέσω των επιλογών των κειμενικών ειδών και υποειδών,
υλοποιούνται συγκεκριμένες επικοινωνιακές πράξεις, οι οποίες συντελούν
στη δημιουργία συγκεκριμένων σχέσεων και ιεραρχιών μεταξύ των συνομιλητών, όπως και σε συγκεκριμένη αντίληψη και ερμηνεία της επικοινωνιακής περίστασης ως επίσημης ή ανεπίσημης, οικείας ή τυπικής, αυστηρά δομημένης ή χαλαρής. Η συγκεκριμένη αντίληψη αποτελεί εκδοχή θεώρησης της γλώσσας ως κοινωνικού φαινομένου, η οποία συνδέεται με τις
αντιλήψεις της σχολής του Whorf σχετικά με την ουσιαστική επίδραση της
γλώσσας στη σκέψη των ομιλητών της και στην κουλτούρα των φορέων της.
Οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές ενέχουν ιδεολογική διάσταση.
Μέσω, δηλαδή, της ανάλυσής τους αναδεικνύονται οι ιδεολογικές διαστάσεις του μηνύματος, οι αντιλήψεις και η προθετικότητα του δημιουργού
του. Μέσω της ιδεολογικά φορτισμένης χρήσης της γλώσσας υλοποιείται
η κριτική της υπάρχουσας κοινωνικής κατάστασης και πραγματοποιούνται αλλαγές σε επίπεδο κοινωνικής νοοτροπίας, σύλληψης της πραγματικότητας και κοινωνικού ιδεολογικού πλέγματος. Η συγκεκριμένη αντίλη-
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ψη συνδέεται με το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής δόμησης
(social constructionism) μέσω της γλώσσας και άλλων σχετικών οντοτήτων.
Επιπρόσθετα, ιδεολογικό περιεχόμενο έχουν και οι επιλογές των ομιλητών όχι μόνο σε επίπεδο γλωσσικών, υφολογικών και κειμενικών δομών
αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών. Με άλλα λόγια, η ανάλυση των πληροφοριών που υφίστανται σε ένα κείμενο ή εκφώνημα και των πληροφοριών που έχουν αποσιωπηθεί αναδεικνύει την κοινωνική και ιδεολογική διάσταση της προθετικότητας του ομιλητή και τη μορφή της επικοινωνιακής
και κοινωνικής πραγματικότητας που θέλει να δομήσει μέσω των γλωσσικών και πληροφοριακών επιλογών του.
Βάσει των ανωτέρω θεωρητικών παραδοχών η κριτική ανάλυση λόγου
συνιστά μία διαδικασία, τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο ως μέσο καλλιέργειας της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών όσο και στο επιστημονικό, κειμενολογικό ή κειμενογλωσσολογικό πεδίο, η οποία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από περιγραφική αλλά κυρίως από ερμηνευτική επάρκεια.
Αυτό σημαίνει ότι η κριτική ανάλυση λόγου δεν αποτελεί απλώς μία διαδικασία βάσει της οποίας καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι μορφοσυντακτικές και κειμενικές δομές ενός τμήματος λόγους και οι λειτουργίες
ή οι γλωσσικές πράξεις που συνδέονται με τις δομές αυτές.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάλυσης της ανάλυσης των κειμενικών και
γλωσσικών δομών σε αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και το καταστασιακό
πλαίσιο παραγωγής τους και ως φορέων κοινωνικών, ιδεολογικών, αξιακών
και πολιτισμικών συνυποδηλώσεων, οι γλωσσικοί τύποι, οι υφολογικές επιλογές, οι κειμενικές δομές, όπως και οι πληροφορίες κάθε κειμένου, αναλύονται σε σχέση με τις ορίζουσες της παραγωγής του συγκεκριμένου κειμένου. Με άλλα λόγια, αναλύονται και ερμηνεύονται σε σχέση:
• Με την προθετικότητα του συγγραφέα,
• Με τους υπόρρητους και τους υπολανθάνοντες στόχους του πομπού,
• Με τον αποδέκτη ή τους αποδέκτες του κειμένου,
• Με το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο παραγωγής του κειμένου,
• Με την ιδεολογία, τις αξίες, τη νοοτροπία του πομπού και του δέκτη
(social value structures),
• Με το πλέγμα των κοινωνικών ρόλων, των κοινωνικών ιεραρχιών, των
κοινωνικών σχέσεων (power relationships), τους κυρίαρχους εξουσιαστικούς λόγους ως προϋπάρχουσες αντιλήψεις και παραδοχές των
θεσμικών πλαισίων με τα οποία συνδέεται το κείμενο, όπως και με
τους λόγους που συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο του κειμένου.
Βάσει των ανωτέρω αναφερομένων, στο πλαίσιο της εφαρμογής διαδι487
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κασιών κριτικής ανάλυσης λόγου τόσο από τους μαθητές και τους φυσικούς
ομιλητές όσο και από τους ειδικούς επιστήμονες διερευνώνται και αναλύονται οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές (μορφοσυντακτικές, λεξιλογικές, σημασιολογικές) του συγγραφέα ενός κειμένου σε σχέση με τις γλωσσικές πράξεις που πραγματώνουν, με το νόημα που δημιουργούν και με την
πραγματικότητα την οποία κατασκευάζουν.
Συγκεκριμένα, μέσω της διδασκαλίας της κριτικής ανάλυσης λόγου γίνεται προσπάθεια καλλιέργειας των ερμηνευτικών δεξιοτήτων των μαθητών σε σχέση με την κατανόηση κειμένων. Ειδικότερα, η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάλυση των γλωσσικών (και των γενικότερων σημειωτικών) μηχανισμών μέσω των οποίων δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένο πρόσωπο, γεγονός ή κατάσταση ή μέσω των οποίων προβάλλεται κάποιο πρόσωπο, πράγμα ή δράση (π.χ. ονοματικοποίηση, παθητικοποίηση, σειρά των
συντακτικών όρων της πρότασης). Επίσης, μελετώνται η περιγραφική και η
συνυποδηλωτική σημασία συγκεκριμένων λέξεων και μορφοσυντακτικών
δομών και ο ρόλος τους στην κατασκευή συγκεκριμένου κοινωνικού νοήματος, σχέσεων και ιεραρχιών, όπως και οι γενικότερες κοινωνικές αιτίες και
αντανακλάσεις κάθε σημασιολογικής μεταβολής. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουδέτερη γλωσσική επιλογή (neutral language selection) και ότι η χρήση
οποιασδήποτε δομής ή στοιχείου αντί ενός άλλου συνεπάγεται διαφορετική περιγραφική ή συνυποδηλωτική σημασία, η επίγνωση και η συνειδητοποίηση των επικοινωνιακών λειτουργιών και του επικοινωνιακού ρόλου κάθε γλωσσικής και σημειωτικής επιλογής σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο
συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόηση και ερμηνεία του νοήματος κάθε μηνύματος και στην αποτελεσματική ανάλυση των επικοινωνιακών προθέσεων του πομπού σε σχέση με τους αποδέκτες του μηνύματος (π.χ. απόπειρα αντικειμενικής περιγραφής ή πληροφόρησης, σχολιασμός γεγονότων
και καταστάσεων, άμεση ή έμμεση προσπάθεια πειθούς ή επηρεασμού της
γνώμης του ακροατή ή του αναγνώστη ενός κειμένου).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της κριτικής ανάλυσης λόγου γίνεται προσπάθεια κατανόησης από τους μαθητές ο ρόλος της επιλογής κυριολεκτικών, απρόσωπων και αφηρημένων γλωσσικών τύπων και των
σύνθετων και περίπλοκων δομών στα νομικά, διοικητικά – γραφειοκρατικά και στα επιστημονικά κείμενα με στόχο την επίτευξη ακριβολογίας και
της αποφυγής αμφισημιών (obfuscation). Παράλληλα, μέσω της διδασκαλίας εστιάζεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην ανάλυση και την ερμηνεία της αμφισημίας ή και της πολυσημίας του πολιτικού και του διαφημιστικού λόγου, όπως και της επιλογής οικείου ύφους και συνομιλιακού λόγου σε
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επίσημα κείμενα με το συνακόλουθο κίνδυνο παράβλεψης συγκεκριμένων
βασικών σημείων τους (conversationalization). Ακόμη, η επιλογή παρουσίασης συγκεκριμένων πληροφοριών σε ένα κείμενο και αποσιώπησης άλλων,
η έκταση της παρουσίασης κάθε πληροφορίας και η σειρά παρουσίασης των
πληροφοριών αποτελούν στοιχεία που αναλύονται και ερμηνεύονται στο
πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η ανάλυση της κατασκευής κοινωνικών σχέσεων μεταξύ του πομπού και του δέκτη,
όπως και της ανάδειξης στάσεων απέναντι σε άτομα και ομάδες, μέσω των
πρακτικών σύνθεσης κειμένων και εκφωνημάτων και των γλωσσικών επιλογών συνιστά βασικό στόχο της διδασκαλίας της κριτικής ανάλυσης λόγου.
Γλωσσολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης
λόγου
Η κριτική ανάλυση κειμένων ως διαδικασία ερμηνείας των γλωσσικών, υφολογικών και κειμενικών επιλογών του συγγραφέα τους σε σχέση με τον αποδέκτη, τους στόχους και το επικοινωνιακό πλαίσιο της παραγωγής λόγου συνδέεται με τα πορίσματα και στηρίζεται σε βασικές θεωρητικές αρχές των
ακόλουθων επιστημονικών πεδίων (Cook 2003: 75-76, Brown 2001: 443445, Widdowson 2004: 97):
Της κριτικής γλωσσολογίας (critical linguistics), στο πλαίσιο της οποίας καθορίζονται οι βασικές στρατηγικές και τεχνικές αποκωδικοποίησης και ερμηνείας κειμένων, όπως και οι αρχές σύνδεσης των γλωσσικών επιλογών του
πομπού ενός εκφωνήματος με συγκεκριμένες επικοινωνιακές λειτουργίες
και πραγματολογικές παραμέτρους.
Της κριτικής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (critical applied linguistics):
σύμφωνα με τις αρχές του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, θεωρείται χρήσιμο στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας να μην αποτελεί στόχο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας η απλή εφαρμογή απόψεων της θεωρητικής γλωσσολογίας στη διδακτική πράξη, στη λεξικογραφία, στο γλωσσικό σχεδιασμό και σε άλλους σχετικούς επιστημονικούς κλάδους, αλλά
να εμπλακεί η εφαρμοσμένη γλωσσολογία σε ζητήματα και πρακτικές της
εφαρμοσμένης πολιτικής (problem – oriented science). Συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας είναι δυνατό να αξιοποιηθούν
αντιλήψεις της θεωρητικής γλωσσολογίας για διατύπωση θεωρητικών αρχών και πρακτικών στρατηγικών καταπολέμησης της κοινωνικής ανισότητας, απαλοιφής της κοινωνικής αδικίας και εμπέδωσης δημοκρατικών απόψεων, θεσμών και πρακτικών στην κοινωνία (socially – oriented field). Ειδικό489
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τερα, μέσω της συσχέτισης και της σύνδεσης της μικρογλωσσολογικής διάστασης της γλωσσικής χρήσης και των γλωσσικών επιλογών με τη μακροκοινωνική διάσταση των κοινωνικών ιεραρχιών, αξιών κα θεσμών, των πολιτισμικών δεδομένων και των πολιτικών και ιδεολογικών ζυμώσεων είναι
δυνατή η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης και ερμηνείας
των παραχθέντων κειμένων κάθε κειμενικού είδους και κειμενικού τύπου
στο καταστασιακό και πραγματολογικό συγκείμενο εντός του οποίου δημιουργήθηκαν. Αυτή τη στόχευση της κριτικής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
υλοποιεί η κριτική ανάλυση λόγου. Συγκεκριμένα, η κριτική ανάλυση λόγου
στοχεύει στην ερμηνεία των γραμματικών, λεξιλογικών και υφολογικών επιλογών του συγγραφέα κάθε κειμένου βάσει του κοινωνικού και ιδεολογικού
πλαισίου όπου συντέθηκε το κείμενο. Συνεπώς, στόχος της είναι η ανάδειξη
των ιδεολογικών διαστάσεων των γλωσσικών επιλογών, των κοινωνικών σχέσεων και δομών που κατασκευάζονται μέσω αυτών και της πραγματικότητας που δημιουργείται μέσω κάθε κειμένου. Επιπρόσθετα, σκοπός της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι η πλήρης κατανόηση από το δέκτη των άμεσων
και έμμεσων μηνυμάτων του κειμένου, των ρητών και των υπόρρητων αξιών και ιδεολογιών που συνδέονται με αυτό, του πλέγματος κοινωνικής ισχύος που δημιουργείται μέσω του κειμένου και της συμβολή του στην εξάλειψη ή τη διαιώνιση των κοινωνικών αδικιών, όπως και των κοινωνικών αλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της ιδεολογικά χρωματισμένης χρήσης της γλώσσας. Συνεπώς, η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά μία διαδικασία
και ένα μηχανισμό εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών στην κοινωνία και
αναδόμησης των υπαρχόντων αποδεκτών ιεραρχικών και σχεσιακών πλαισίων (reconstruction) μέσω της ανάδειξης των μηχανισμών χειραγώγησης
των αναγνωστών, η οποία επιτυγχάνεται διαμέσου των γλωσσικών επιλογών των κειμένων και της ιδεολογικής φόρτισης της γλώσσας γενικότερα.
Της κοινωνιογλωσσολογίας και της κοινωνικής σημειωτικής: σύμφωνα με
τον Fairclough, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της κριτικής ανάλυσης λόγου,
η χρήση της γλώσσας συνδέεται με την ιστορία, τις αποδεκτές αξίες και τις
ιδεολογικές πεποιθήσεις της κοινωνίας, τις οποίες αντανακλά. Αντιστρόφως, μέσω της χρήσης της γλώσσας είναι δυνατό να τροποποιηθούν οι κυρίαρχες σχέσεις και ιεραρχίες, δεδομένου ότι διαφορετικές γλωσσικές επιλογές αντανακλούν διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις και αξίες και συνεπάγονται
δημιουργία μιας διαφορετικής πραγματικότητας (constructive discourse). Η
διαφορετική πραγματικότητα νοείται τόσο σε επίπεδο παραδεκτών αντιλήψεων και αξιών όσο και σε επίπεδο ατομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων
και κοινωνικών σχέσεων και ιεραρχιών. Συνεπώς, μέσω της γλωσσικής χρή490
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σης είναι δυνατή η δημιουργία μιας πραγματικότητας με αμβλυμμένες τις
κοινωνικές διακρίσεις και αδικίες και προβεβλημένες της αξίες της ισότητας, της ηθικής και της δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Fowler
δεν υφίστανται οι ελευθέρως εναλλασσόμενοι τύποι, όπως είναι γνωστοί
στη δομική γλωσσολογία, αλλά κάθε επιλογή συνεπάγεται κατασκευή διαφορετικής πραγματικότητας, καθώς ουδέτερη γλωσσική χρήση δεν υπάρχει ούτε αμαρκάριστοι ιδεολογικά γλωσσικοί τύποι. Συνεπώς, γλωσσικά εκπεφρασμένη αντικειμενικότητα, σύμφωνα με τον Fowler, δεν είναι δυνατό
να υπάρξει αλλά μόνο επίφαση αντικειμενικότητας. Εκτός από τους Fowler
και Fairclough, και ο Kress ευθυγραμμίζεται με τη θεώρηση της γλώσσας ως
κοινωνικού προϊόντος και ως μέσου κατασκευής νοήματος και κοινωνικών ιεραρχιών, όπως και με την αντίληψη ότι οι γλωσσικές επιλογές του πομπού
κάθε μηνύματος αναδεικνύουν την ιδεολογία του, με αποτέλεσμα διαφορετικές γλωσσικές επιλογές (different wordings) να συμβάλλουν στην κατασκευή και στην αντιπροσώπευση διαφορετικής πραγματικότητας (different
reality representation).
Της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας της σχολής του Halliday
(systemic functional grammar): η συστημική λειτουργική γραμματική συνιστά κειμενική γραμματική μέσω της οποίας αναλύεται η δημιουργία κειμένων σε κοινωνικά και επικοινωνιακά συγκείμενα. Συνεπώς, πτυχές της συγκεκριμένης γραμματικής αξιοποιούνται στην κριτική ανάλυση λόγου.
Της κριτικής παιδαγωγικής (critical pedagogy): σύμφωνα με τις αρχές της
κριτικής παιδαγωγικής θεωρείται απαραίτητο οι μαθητές να εξασκηθούν
να σκέφτονται και να διατυπώνουν απόψεις ελεύθερα για όλα τα θέματα, χωρίς να δεσμεύονται από τις απόψεις του εκπαιδευτικού και χωρίς να επηρεάζονται από τις κυρίαρχες ιδεολογικές και αξιακές θέσεις. Αντίθετα, στο
πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής καλλιεργούνται οι δεξιότητες της κριτικής προσέγγισης και προσπέλασης κοινωνικών, πολιτικών, ηθικών, ιδεολογικών ζητημάτων (π.χ. βία, ανθρώπινες σχέσεις, ρατσισμός, ανισότητες, προκαταλήψεις, οικολογικά προβλήματα, υγεία, πολιτική δράση) τόσο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος της γλώσσας όσο
και άλλων μαθημάτων. Η κριτική παιδαγωγική συνδέεται σε πολλές πλευρές
με την κριτική εφαρμοσμένη γλωσσολογία, στο θεματικό πλαίσιο της οποίας,
όπως προαναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνονται ζητήματα κοινωνικών διακρίσεων και ανισοτήτων (π.χ. ο ρόλος και το κύρος των διαλέκτων και των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών, γλώσσα και φύλο, γλωσσικός ρατσισμός και σεξισμός, κατάχρηση της γλώσσας από ομάδας εξουσίας, χαρακτηρισμοί ατόμων
και ομάδων μέσω της γλωσσικής χρήσης). Τα ανωτέρω ζητήματα σε σχέση
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με τις γλωσσικές επιλογές των ομιλητών αναλύονται κατά τη διαδικασία της
κριτικής ανάλυσης λόγου.
Προβλήματα στην εφαρμογή της κριτικής ανάλυσης λόγου
Η κριτική ανάλυση λόγου συνιστά βασική διαδικασία ερμηνείας των κειμένων,
συνεπώς η συνειδητοποίηση των κύριων παραμέτρων της αποτελεί σημαντικό εφόδιο του σύγχρονου πολίτη της κοινωνίας της πληροφορίας, ο οποίος περιβάλλεται και εμπλέκεται επικοινωνιακά σε έναν κόσμο κειμένων διαφορετικών ειδών και τύπων. Ωστόσο, στην εφαρμογή της κριτικής ανάλυσης
κειμένων βάσει των οριζουσών που αναλύσαμε στις προηγούμενες υποενότητες έχει ασκηθεί κριτική από σημαντικούς κειμενογλωσσολόγους και κειμενολόγους. Η κριτική αυτή συνίσταται στα ακόλουθα σημεία (Widdowson
2004: 89-110):
Υφίσταται κίνδυνος οι αναλυτές των κειμένων τόσο οι ειδικοί ερευνητές
και πολύ περισσότερο οι απλοί φυσικοί ομιλητές της κάθε γλώσσας, να υποπέσουν στο σφάλμα της λειτουργικής πλάνης (functional fallacy). Η λειτουργική
πλάνη συνίσταται στην παρερμηνεία τμήματος του κειμένου λόγω της εσφαλμένης κατανόησης και επεξεργασίας των πραγματολογικών παραγόντων και διαστάσεων του κειμένου (συγγραφέας, επικοινωνιακός σκοπός, αποδέκτες, περίσταση, κοινωνικά και ιστορικά δεδομένα). Αντίθετα, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις οι αναλυτές να επηρεάζονται κατά την ερμηνεία κειμένων
από τις γλωσσολογικές περιγραφές συγκεκριμένων γραμματικών δομών σε
σημασιολογικό και λειτουργικό επίπεδο και όχι σε κειμενικό και επικοινωνιακό
συγκείμενο, δηλαδή από τις σημασιολογικές διαστάσεις ορισμένων μορφοσυντακτικών δομών σε επίπεδο αποπλαισιωμένης πρότασης και όχι από την πραγματολογική λειτουργία τους σε φυσικό κειμενικό και επικοινωνιακό πλαίσιο.
Πολλές φορές υφίσταται κίνδυνος παρερμηνείας κειμενικού εκφωνήματος ή αποσπάσματος λόγω επηρεασμού του ερμηνευτή – αναλυτή από τις
δικές του προσωπικές απόψεις για το σκοπό παραγωγής ενός κειμένου ή για
το ιδεολογικό και αξιακό υπόβαθρο του συγγραφέα του (readers’ pretextual
assumptions) ή από την προσωπική του αντίληψη για τις μεθόδους και διαδικασίες κειμενικής ερμηνείας. Στο πλαίσιο αυτό αποδίδονται ενίοτε στο συγγραφέα απόψεις τις οποίες δε συμμερίζεται ή επικοινωνιακές προθέσεις τις
οποίες δεν έχει στην πραγματικότητα. Άλλοτε συγκεκριμένες λεξιλογικές ή
μορφοσυντακτικές επιλογές του πομπού ερμηνεύονται βάσει της γλωσσικής
διαίσθησης του αναλυτή, οι οποίες δε συμβαδίζουν πάντοτε με την πραγματική γλωσσική χρήση.
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Επίλογος
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν οι κύριες διαστάσεις της καλλιέργειας πρακτικών κριτικού γραμματισμού στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Αφού αναλύθηκαν οι διαστάσεις της γλώσσας ως κοινωνικού προϊόντος και ως μέσου κατασκευής νοήματος και αλλαγής βασικών κοινωνικών
δομών και ιεραρχικών πλεγμάτων, παρουσιάστηκαν τα κύρια προβλήματα από την εφαρμογή προτύπων, όπως η συστημική λειτουργική γραμματική, μέσω της οποίας απλώς παρουσιάζονται κάποιες σημασιολογικές παράμετροι συγκεκριμένων μορφοσυντακτικών δομών (σειρά συντακτικών
όρων, μεταβιβαστικότητα, διάθεση και τροπικότητα ρημάτων) χωρίς να τίθενται οι βασικές ορίζουσες κειμενικής ερμηνείας σε πραγματολογικά πλαίσια και σε κοινωνικά προσδιορισμένα συγκείμενα. Αυτό που απαιτείται είναι
η έρευνα για τη δημιουργία ενός προτύπου κειμενικής γραμματικής με έμφαση στις πραγματολογικές διαστάσεις της επικοινωνίας και όχι η άκριτη
πλήρης αποδοχή προτύπων προτασιακής γραμματικής με στοιχεία λειτουργικής προσέγγισης στο σύνολό τους.
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Abstract
This paper concerns the introduction of the concept of critical literacy in
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the new language teaching curricula in the Greek compulsory education.
Specifically, through the teaching principles and the suggestions of the
language teaching curricula of 2011, the cultivation of practices of critical
literacy is planned for the students of the primary and secondary education.
The critical language awareness of the students is one of most important
and crucial purposes of the Greek language education, granted that this
skill is concerned as very useful one for the citizens of the contemporary
society of information. In this paper the most serious dimensions of the
critical discourse analysis are presented (language as social product,
language as a communicative code which reflect the social values and the
dominant ideology, language as an instrument for social meaning making)
and the scientific fields which are connected with the process of critical
discourse analysis are analyzed (critical linguistics, critical pedagogy, social
semiotic, sociolinguistics, systemic – functional linguistics). At last, the most
serious problems which are appeared by the implementation of the critical
discourse analysis are discussed.
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Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο: Η συμβολή
του εκπαιδευτικού
Θωμάς Μπαμπάλης
Κωνσταντίνα Τσώλη
Νεκτάριος Σταύρου
Εισαγωγή
Ο όρος «δεξιότητες ζωής» (life skills) αναφέρεται σε μια μεγάλη ομάδα από
γνωστικές και ψυχοκοινωνικές, προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους στη λήψη συνειδητών αποφάσεων, στην αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους άλλους,
στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας και στην αυτοδιαχείριση και μπορεί να οδηγήσουν σε μια ευτυχισμένη και παραγωγική
ζωή (UNICEF, 2012α). Παρ’ όλο που ο παραπάνω όρος βρίσκει εφαρμογή
σε διάφορα περιβάλλοντα, π.χ. υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική, δεν
έχει λάβει μέχρι σήμερα έναν πλήρη και ευρέως αποδεκτό ορισμό, ακριβώς λόγω της διαφορετικής σημασίας που αποκτά ανάλογα με το περιβάλλον, την κουλτούρα και τις διαφορετικές γλωσσικές αποχρώσεις, αλλά και
λόγω του αναρίθμητου πλήθους των δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για
τη ζωή (Wood, Antonowicz, Clarke, Daniel, Grout-Smith, Tanner, Tibbits, &
Wang’ati, 2012: 12).
Το υπό διερεύνηση θέμα απασχολεί διεθνώς διάφορους οργανισμούς,
καθένας από τους οποίους προσδίδει διαφορετική σημασία στις «δεξιότητες ζωής». Ένας ορισμός που εμφανίζεται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία προέρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), World
Health Organization (WHO) (1997), σύμφωνα με τον οποίο ως δεξιότητες
ζωής «μπορούν να οριστούν οι ικανότητες για προσαρμοστική και θετική
συμπεριφορά που επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινής ζωής». Μάλιστα, ο ΠΟΥ
(1999) προχώρησε και σε απαρίθμηση των δεξιοτήτων εκείνων που προωθούν την υγεία και την ευεξία των παιδιών και των εφήβων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικούς τομείς, από τους οποίους η παρούσα
έρευνα εστιάζει στους τρεις τελευταίους:
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•
•
•
•
•

Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
Δημιουργική και κριτική σκέψη
Επικοινωνία και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
Αυτοεπίγνωση και ενσυναίσθηση
Διαχείριση των συναισθημάτων και του στρες

Η αποτελεσματική επικοινωνία προϋποθέτει την ικανότητα προσωπικής
λεκτικής και μη λεκτικής έκφρασης των απόψεων, επιθυμιών, αναγκών ακόμα και φόβων του ατόμου με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο (Τσιπλητάρης,
2011). Ταυτόχρονα, οι δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων αφορούν τη θετική αλληλεπίδραση του ατόμου με τους άλλους είτε πρόκειται για φίλους
είτε για οικογένεια και δεν αποκλείουν ακόμα και την εποικοδομητική λήξη μιας σχέσης (WHO, 1997: 2).
Η αυτοεπίγνωση συνιστά μια δεξιότητα που δίνει τη δυνατότητα στο
άτομο να αναγνωρίζει τα προσωπικά του συναισθήματα και τις επιδράσεις
που αυτά ασκούν στον εαυτό του, να αντιλαμβάνεται τις προσωπικές δυνατότητες και περιορισμούς και να εκφράζεται με αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα για την προσωπική του αξία και τις δυνατότητές του (Cherniss &
Goleman, 2001: 33). Πάνω στην αυτοεπίγνωση οικοδομείται και η ενσυναίσθηση. Όσο πιο ανοιχτοί είμαστε στις δικές μας συγκινήσεις, τόσο πιο ικανοί θα γίνουμε στο να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα τα δικά μας και των
άλλων (Goleman, 2009: 148).
Τέλος, η διαχείριση των συναισθημάτων αφορά στην αντίληψη του ατόμου για το πόσο καλά μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα τα δικά του
και των άλλων και τις επιδράσεις που έχουν στη συμπεριφορά (Mavroveli,
Petrides, Shove, & Whitehead, 2008: 518). Η διαχείριση του στρες περιλαμβάνει μια σειρά στρατηγικών χειρισμού καταστάσεων με σκοπό τη μείωση ή και την εξάλειψη των πηγών που αυξάνουν τα επίπεδα του στρες (ΠΙ
& ΥΠΔΒΜΘ, 2011: 32-33).
Δεδομένου ότι σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά θα αντιμετωπίσει κάποια
στιγμή στην ανήλικη ζωή του μια συναισθηματική διαταραχή ή ένα πρόβλημα συμπεριφοράς ανεξάρτητα από το πού μένει ή αν την παρούσα στιγμή
είναι καλά (Hendren, Birell Weisen and Orley, 1994), προβάλλεται επιτακτικά
το αίτημα ισόρροπης ικανοποίησης των αναγκών του τρισδιάστατου μαθητή (γνωστικός, συναισθηματικός και ψυχοκινητικός τομέας) και πέρα από τη
μονομερή έμφαση στην ακαδημαϊκή γνώση, βασικό αξίωμα του «σύγχρονου σχολείου», πρέπει ταυτόχρονα να υποστηρίζεται η ανάπτυξη της αυτονομίας των μαθητών (Τσιπλητάρης, 2011) χωρίς φυσικά να παραμελούνται
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τα γνωστά «3 R’s» της εκπαίδευσης, δηλαδή το διάβασμα, το γράψιμο και η
αριθμητική (reading, writing and arithmetic) (Nelsen, Lott, & Glenn, 1997).
Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το πλήθος των όρων που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν παρόμοια είδη δεξιοτήτων, όπως «κοινωνική και συναισθηματική
μάθηση», «προσωπική και διαπροσωπική εκπαίδευση», «οικοδόμηση χαρακτήρα», «κοινωνική ανάπτυξη» (Cohen, 1999· Lickona, Schaps, & Lewis,
1999). Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω είναι η προαγωγή και
ενίσχυση της συναισθηματικής ευεξίας και της ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας των μαθητών, ώστε να καταστούν πιο δεκτικοί στη μάθηση και την
επιτυχία, να γίνουν αποτελεσματικοί και χρήσιμοι πολίτες του κόσμου (Doll,
Zucker, Brehm, 2009: 19-21) και να αποκτήσουν «ψυχοκοινωνική επάρκεια»,
την ικανότητα δηλαδή να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις
και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής (Saarni, 1999).
Τα σχολικά εγχειρίδια κάθε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τη φιλοσοφία των ΑΠΣ και των ΔΕΠΠΣ οφείλουν να στηρίζουν την προαγωγή της
κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης των μαθητών δια μέσου των επιλογών του περιεχομένου (Χατζηχρήστου, 2008: 365· Ματσαγγούρας, 2009)
που στοχεύει στην απόκτηση αναγκαίων για τη ζωή γνώσεων, στάσεων και
δεξιοτήτων (UNICEF, 2012β).
Προς αυτήν την κατεύθυνση ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του εκπαιδευτικού, ο οποίος είτε λειτουργώντας ο ίδιος ως πρότυπο
μέσω της παρατήρησης και μίμησης προτύπου, όπως διατείνεται η θεωρία της κοινωνικο-γνωστικής μάθησης του Bandura (Κολιάδης, 1997) είτε
μέσω της εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων (CASEL, 2003)
που λειτουργούν με προληπτικό τρόπο για όλο το σχολείο (whole-school
approach) (Πούλου, 2008: 105) σε πρωτογενές επίπεδο (Χατζηχρήστου,
2005: 7) μπορεί να λειτουργήσει παρωθητικά και να αναπτύξει τους απαραίτητους προστατευτικούς μηχανισμούς που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην επιτυχία και το σχολείο στο άνοιγμα προς την κοινωνία (Μπάκας,
2006· Τριλιανός 2009· Μπαμπάλης, 2011).
Πλήθος ερευνητικών δεδομένων (Κολοβελώνης & Καλόγηρος, 2008·
Wurdinger & Rudolph, 2009) καταδεικνύουν ότι η διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής συνδέεται με θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η έρευνα
των Hawkins & Catalano (1992) έδειξε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
εκμάθηση των δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά αποτελεί η εφαρμογή τους από
τους ενήλικες. Επίσης, ο Μπαμπάλης (2011) αποκάλυψε την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο θετικό σχολικό κλίμα και τη γενικότερη αυτο497
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εκτίμηση του μαθητή. Το σχολικό κλίμα αφορά την ειδική εκείνη ατμόσφαιρα στην οποία ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλεπιδρούν (Creemers
& Reezigt, 2005).
Βασικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τις
δεξιότητες ζωής (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, αυτοεπίγνωση, ενσυναίσθηση, διαχείριση των συναισθημάτων και του στρες) που καλλιεργούνται στους μαθητές τους μέσω των σχολικών εγχειριδίων και των ΔΕΠΠΣ, καθώς και η ανίχνευση της σχέσης των δεξιοτήτων αυτών με το σχολικό κλίμα. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι τίθενται:
Α) Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το βαθμό στον
οποίο καλλιεργούνται δεξιότητες ζωής στους μαθητές τους μέσω των σχολικών εγχειριδίων και των ΔΕΠΠΣ της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου.
Β) Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις δεξιότητες ζωής και τα συναισθηματικά μαθησιακά αποτελέσματα που αποτελούν μια σημαντική διάσταση του σχολικού κλίματος.
Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν τριάντα (30) δάσκαλοι δημοτικών σχολείων του
Νομού Αττικής, εκ των οποίων δώδεκα (12) είναι άνδρες (ποσοστό 40.0%)
και δέκα οκτώ (18) είναι γυναίκες (ποσοστό 60.0%). Η συνολική προϋπηρεσία των συμμετεχόντων στην έρευνα κυμάνθηκε από τρία (3) έως είκοσι
επτά (27) έτη (Μ = 15.27, SD = .6.68), ενώ η προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση ήταν έως είκοσι πέντε (25) έτη και ο μέσος χρόνος ήταν περίπου
εννιά έτη (Μ = 9.03, SD = 7.47).
Μέσα συλλογής δεδομένων
Κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στις σχετικές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες (Mavroveli, Petrides, Shove, & Whitehead, 2008·
Petrides, 2009· ΠΙ & ΥΠΔΒΜΘ, 2011) σε συνδυασμό με τις διαστάσεις «σχολικό πλάνο για την αποτελεσματικότητα» και «συμπεριφορά του εκπαιδευτικού» του ερωτηματολογίου “Checklist for the assessment of the quality of
classroom and school climate” των Creemers & Reezigt (2005). Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε η πρώτη διάσταση και συγκεκριμένα η υποκλίμακα που αφορά τα «συναισθηματικά μαθησιακά αποτελέσματα». Το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή αποτελείται από
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τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία,
την οικογενειακή κατάσταση, τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, την επιμόρφωση και την πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες. Το δεύτερο μέρος διερευνά τις επιμορφωτικές δράσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει οι εκπαιδευτικοί, και το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι η καθεμία συνέβαλε στην ενίσχυση του ρόλου τους στο σχολικό περιβάλλον. Στο τρίτο μέρος ανιχνεύονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κρίνονται να
εκτιμήσουν κατά πόσο τα σχολικά εγχειρίδια μέσα από τους στόχους και
τη φιλοσοφία των Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιφέρουν αποτελέσματα στους μαθητές τους
που σχετίζονται με δεξιότητες ζωής. Τέλος, οι προτάσεις του τέταρτου μέρους επιδιώκουν να εκτιμήσουν τη συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική τάξη και πιο συγκεκριμένα στην προώθηση θετικών συναισθηματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων στα οποία
εστιάζει η παρούσα έρευνα.
Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η έρευνα διήρκεσε τρεις μήνες και πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως
τον Ιούνιο του 2012. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς
ιδιοχείρως αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ήταν σύμφωνο με
τους κανόνες δεοντολογίας που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική έρευνα.
Ευρήματα-αποτελέσματα
Σχετικά με τη διαχείριση των συναισθημάτων και συγκεκριμένα για την
εκτίμηση της αντίληψης που έχουν οι μαθητές για το πόσο καλά μπορούν
να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, τα αποτελέσματα της συχνοτικής κατανομής έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέτρια (14
εκπαιδευτικοί, ποσοστό 46,7%) %) (Chi-square χ2 = 11.867, df 3, p<.001)..
Όσον αφορά τη σχέση με συνομηλίκους, δηλαδή την εκτίμηση της αντίληψης που έχουν οι μαθητές για την ποιότητα των σχέσεων με τους συμμαθητές τους, τα αποτελέσματα της συχνοτικής κατανομής έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέτρια (20 εκπαιδευτικοί, ποσοστό
66.7%) %) (Chi-square χ2 = 28.933, df 3, p<.001) (Γράφημα 1.).
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Γράφημα 1. Συχνοτικές κατανομές των απαντήσεων
των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση των συναισθημάτων
και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους

Τα αποτελέσματα της συχνοτικής κατανομής σχετικά με την εκτίμηση
των εκπαιδευτικών για το βαθμό στον οποίο οι στόχοι των Δ.Ε.Π.Π.Σ. των
γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν επιτυγχάνουν το να έχουν οι μαθητές τους υψηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αυτοσεβασμό και αίσθηση της
προσωπικής τους αξίας, έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέτρια (15 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 50%) (Chi-square χ2 = 5.000, df
2, p<.001). Σχετικά με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το βαθμό στον
οποίο οι στόχοι των Δ.Ε.Π.Π.Σ. των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν
επιτυγχάνουν το να κατανοούν οι μαθητές τους την οπτική των άλλων και
να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, τα αποτελέσματα της συχνοτικής
κατανομής έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέτρια (17
εκπαιδευτικοί, ποσοστό 56.7%) (Chi-square χ2 =17.467, df 3, p<.001). Όσον
αφορά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το βαθμό στον οποίο οι στόχοι των Δ.Ε.Π.Π.Σ. των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν επιτυγχάνουν το να κατανοούν οι μαθητές τους βασικά δομικά στοιχεία της λεκτικής
και μη λεκτικής επικοινωνίας, τα αποτελέσματα της συχνοτικής κατανομής
έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν πολύ (18 εκπαιδευτικοί, 60%) (Chi-square χ2 = 23.067, df 3, p<.001). Τέλος, τα αποτελέσματα
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της συχνοτικής κατανομής σχετικά με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για
το βαθμό στον οποίο οι στόχοι των Δ.Ε.Π.Π.Σ. των γνωστικών αντικειμένων
που διδάσκουν επιτυγχάνουν το να υιοθετούν οι μαθητές τους λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους στην καθημερινή τους ζωή, έδειξαν
ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν μέτρια (13 εκπαιδευτικοί, ποσοστό 43.3%) (Chi-square χ2 = 16.667, df 4, p<.001) (Γράφημα 2.).
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Γράφημα 2. Συχνοτικές κατανομές των απαντήσεων
των εκπαιδευτικών σχετικά με τον αυτοσεβασμό, την ενσυναίσθηση,
την κατανόηση της επικοινωνίας και τη διαχείριση του άγχους

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των συναισθηματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη διαχείριση
των συναισθημάτων και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Θετικές συσχετίσεις εμφανίστηκαν μεταξύ της διαχείρισης συναισθημάτων και της κοινωνικής ενεργοποίησης καθώς και μεταξύ των σχέσεων με τους συνομηλίκους και της ανάληψης ατομικής ευθύνης και της αίσθησης ασφάλειας.
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Πίνακας 1. Συσχετίσεις μεταξύ των συναισθηματικών μαθησιακών
αποτελεσμάτων με τη διαχείριση των συναισθημάτων και τις σχέσεις
με τους συνομηλίκους.
Διαχείριση
συναισθημάτων

Σχέσεις με
συνομήλικους

Αποδοχή
συναισθημάτων
(προσωπικά – άλλων)

.08

.10

Ανάληψη ατομικής
ευθύνης

.33

.35*

Κοινωνική
ενεργοποίηση

.42*

.27

Αίσθηση ασφάλειας

.25

.51**

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ των συναισθηματικών μαθησιακών αποτελεσμάτων με τον αυτοσεβασμό, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση της επικοινωνίας και τη λειτουργική διαχείριση του άγχους.
Θετικές συσχετίσεις εμφανίστηκαν μεταξύ των παραγόντων αυτοσεβασμός-αίσθηση προσωπικής αξίας με την ανάληψη ατομικής ευθύνης και
την κοινωνική ενεργοποίηση· της ενσυναίσθησης με την αποδοχή των συναισθημάτων (προσωπικών και άλλων) και τη δημιουργία ασφάλειας· της
λειτουργικής διαχείρισης του άγχους με την αποδοχή των συναισθημάτων
(προσωπικών και άλλων) και την κοινωνική ενεργοποίηση.
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Αυτοσεβασμός
Αίσθηση προσωπικής αξίας

Ενσυναίσθηση

Κατανόηση
επικοινωνίας

Λειτουργική
διαχείριση άγχους

Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ των συναισθηματικών μαθησιακών
αποτελεσμάτων με τον αυτοσεβασμό, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση της
επικοινωνίας και τη λειτουργική διαχείριση του άγχους.

Αποδοχή συναισθημάτων
(προσωπικά – άλλων)

.29

.43*

.25

.68***

Ανάληψη ατομικής
ευθύνης

.42*

.20

.26

.30

Κοινωνική ενεργοποίηση

.54***

.28

.30

.52**

Δημιουργία ασφάλειας

.14

.40*

.27

.22

Συζήτηση-συμπεράσματα
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της συχνοτικής κατανομής, ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών απάντησε «μέτρια» στις ερωτήσεις
που αφορούν την εκτίμησή τους για το βαθμό στον οποίο οι στόχοι των
Δ.Ε.Π.Π.Σ. των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν επιφέρουν αποτελέσματα στη διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών τους (46,7%)
και στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους (66,7%) και επιτυγχάνουν
να έχουν οι μαθητές τους υψηλή αυτοεκτίμηση (50%), να κατανοούν την
οπτική των άλλων (56,7%) και να υιοθετούν λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων (43,3%). Επίσης, ένα στατιστικά σημαντικό
ποσοστό των εκπαιδευτικών (60%) απάντησε «πολύ» στην ερώτηση που
αφορούσε την εκτίμησή τους σχετικά με το αν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. επιτυγχάνουν
το να κατανοούν οι μαθητές τους δομικά στοιχεία της επικοινωνίας. Τα πα503
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ραπάνω συμφωνούν με έρευνα (Ποτηράκη & Χατζηδημητρίου, 2012), τα
ευρήματα της οποίας, ύστερα από την εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης περιεχομένου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στα σχολικά εγχειρίδια
της «Γλώσσας» όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, δεν ήταν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα εμφάνισης συναισθηματικών δεξιοτήτων
αλλά και μη επαρκή ποιοτικά.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη θετικών στατιστικά
σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ διαχείρισης των συναισθημάτων και κοινωνικής ενεργοποίησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων υποστήριξαν ότι οι μαθητές που διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους ή γενικότερα η αντίληψη που έχουν οι μαθητές για το πόσο καλά μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους συμβάλλει ώστε οι μαθητές να εμφανίζουν κοινωνική ενεργοποίηση και συγκεκριμένα αλληλεγγύη,
ενδιαφέρον, σεβασμό και ανοχή για τους άλλους. Η συσχέτιση αυτή υποστηρίζεται και από το αντίστοιχο εύρημα της έρευνας των Lopes, Salovey,
Côté, Beeres (2005). Ακόμα, ο παράγοντας «σχέσεις με τους συνομηλίκους»
φαίνεται να σχετίζεται με την ανάληψη ατομικής ευθύνης αλλά και τη δημιουργία ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, η αντίληψη που έχουν οι μαθητές για
την ποιότητα των σχέσεων με τους συμμαθητές τους φαίνεται να σχετίζεται με την ανάληψη ατομικής ευθύνης εκ μέρους των μαθητών για τη μάθησή τους, τη συμπεριφορά τους, τους συμμαθητές τους, το περιβάλλον,
ενώ επίσης σχετίζεται και με το αίσθημα ασφάλειας των μαθητών.
Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη θετικών στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ του αυτοσεβασμού-αίσθηση προσωπικής αξίας με την ανάληψη ατομικής ευθύνης αλλά και την κοινωνική
ενεργοποίηση. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων υποστήριξαν ότι όταν οι μαθητές
έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αυτοσεβασμό και αίσθηση της προσωπικής τους αξίας, αυτό συμβάλλει ώστε οι μαθητές να εστιάζουν στην ανάληψη ατομικής ευθύνης για τη μάθησή τους, τη συμπεριφορά τους, τους συμμαθητές τους και το περιβάλλον. Επιπλέον, η υψηλή αυτοεκτίμηση φαίνεται
ότι συμβάλλει και στο να επιδεικνύουν οι μαθητές κοινωνική ενεργοποίηση, όπως αλληλεγγύη, ενδιαφέρον, σεβασμό και ανοχή προς τους άλλους.
Ο παράγοντας «ενσυναίσθηση» φαίνεται να σχετίζεται με την αποδοχή
των προσωπικών συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων αλλά
και με την αίσθηση ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, όταν οι μαθητές κατανοούν
την οπτική των άλλων και αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, τότε φαί504

Θωμάς Μπαμπάλης, Κωνσταντίνα Τσώλη, Νεκτάριος Σταύρου
Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο: Η συμβολή …

νεται ότι ταυτόχρονα αποδέχονται τα προσωπικά τους συναισθήματα και
τα συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι ενώ, επίσης αισθάνονται ασφάλεια.
Τέλος, ο παράγοντας «λειτουργική διαχείριση του άγχους» φαίνεται να
σχετίζεται με την αποδοχή των συναισθημάτων, προσωπικών και των άλλων, αλλά και με την κοινωνική ενεργοποίηση. Ειδικότερα, όταν οι μαθητές υιοθετούν λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης του άγχους στην καθημερινή τους ζωή φαίνεται ότι ταυτόχρονα αποδέχονται τα προσωπικά τους
συναισθήματα και τα συναισθήματα που βιώνουν οι άλλοι, ενώ επιδεικνύουν και ενεργοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή ενδιαφέρον και σεβασμό προς τους άλλους.
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της συμβολής του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και γίνεται φανερό ότι οι
σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών συνδέονται με θετική κοινωνική συμπεριφορά, κοινωνικές δεξιότητες, αίσθηση αυτονομίας, κοινωνικής επάρκειας και αυτό-αποτελεσματικότητας (Battistich, Solomon, Watson, & Schaps,
1997).
Βιβλιογραφία
Battistich, Victor, Solomon, Daniel, Watson, Marilyn, & Schaps, Eric (1997).
Caring school communities. Educational Psychologist, 32(3), 137-151.
Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2003).
Safe and Sound: An educational leader’s guide to evidence based social and
emotional learning programs. Chicago, IL: CASEL.
Cherniss, Cary, & Goleman, Daniel (2001). The emotionally intelligent workplace.
San Francisco: Jossey-Bass.
Cohen, Jonathan (1999). Educating minds and hearts: Social and emotional
learning and the passage into adolescence. New York: Teachers College Press.
Creemers, Bert, & Reezigt, Gerry (2005). The role of school and classroom
climate in elementary school learning environments. In J. Freiberg (Ed.),
School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning
environments (pp. 30-47). New York, CA: Routledge Falmer.
Delors, Jacques (1996). Learning: the treasure within, Report to UNESCO of the
International Commission on education for the twenty-first century. France:
UNESCO.
Doll, Beth, Zucker, Steven, Brehm, Katherine (2009). Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα (επιμέλεια Χ. Χατζηχρήστου). Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός.
505

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Goleman, Daniel (2009). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Hawkins, Jonathan, & Catalano, Richard (1992). Communities That Care: Action
for Drug Abuse Prevention. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
Hendren, Robert, Birell Weisen Rhona, & Orley, Joseph (1994). Mental health
programmes in school. WHO/MNH/PSF/93.3. Geneva: WHO.
International Bureau of Education (IBE), (2006). World data on education (6th
edition). Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/
WDE/2006/ASIA_and_the_PACIFIC/Myanmar/Myanmar.pdf. (2/9/2012).
Κολιάδης, Εμμανουήλ (1997). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τ. Β’.
Αθήνα: αυτοέκδοση.
Κολοβελώνης, Αθανάσιος, & Καλόγηρος, Στέφανος (2008). Η επίδραση ενός
προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στην υπευθυνότητα μαθητών δημοτικού σχολείου. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 45, 111-124.
Lickona, Thomas, Schaps, Eric, & Lewis, Catherine (1999). Eleven principals of
effective character education. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.character.org/uploads/PDFs/ElevenPrinciples_new2010.pdf
(5/9/2012).
Lopes, Paulo, Salovey, Peter, Côté, Stéphane, Beeres, Michael (2005). Emotion
regulation abilities and the quality of social interaction. Emotion, 1, 113-118.
Ματσαγγούρας, Ηλίας (2009). Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής. Αθήνα: Gutenberg.
Mavroveli, Stella, Petrides, Konstantinos, Shove, Chloe, & Whitehead, Amanda
(2008). Investigation of the construct of trait emotional intelligence in
children. European Child and Adolescent Psychiatry, 17(8), 516-526.
Μπαμπάλης, Θωμάς (2011). Η ζωή στη σχολική τάξη. Αθήνα: Διάδραση.
Μπάκας, Θωμάς (2006). Η συμβολή του προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη»
στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης. Στο Π. Μωραΐτου & Γ. Δόριζα (Επιμ.) Σχέδιο εργασίας: Διαθεματική προσέγγιση στη γνώση. Αθήνα: Άγκυρα.
Nelsen, Jane, Lott, Lynn, & Glenn, Stephen (1997). Positive discipline in the
classroom. US: Prima Publishing.
Petrides, Konstantinos (2009). Technical manual for the trait emotional
intelligence questionnaires (TEIQue).
Ποτηράκη, Αργυρώ, & Χατζηδημητρίου, Στρατής (2012). Ποιοτική Εκπαίδευση και Σχολικό Εγχειρίδιο: Η καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης
μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσ506

Θωμάς Μπαμπάλης, Κωνσταντίνα Τσώλη, Νεκτάριος Σταύρου
Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο: Η συμβολή …

σας. Στο Αθ. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος, & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ.) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: ΕΚΠΑ-ΠΤΔΕ.
Π.Ι. & ΥΠΔΒΜΘ (2011). Νέο Σχολείο: Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Οδηγός Εκπαιδευτικού. Αθήνα.
Πούλου, Μαρία (2008). Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο σχολείο για την πρόληψη και αντιμετώπιση συναισθηματικών
και συμπεριφορικών δυσκολιών. Στο Ε. Τζελέπη-Γιαννάτου (επιμ.) Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης (σσ. 97-133), τ. Β’. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ.
Saarni, Carolyn (1999). Developing emotional competence. New York: Guilford.
Τριλιανός, Αθανάσιος (2009). Η ποιότητα της διδασκαλίας στην εκπαίδευση
της μετανεωτερικής εποχής. Στο Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Συνέδριο
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 7 Νοεμβρίου 2009. Λευκωσία.
Τσιπλητάρης, Αθανάσιος (2011). Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Αθήνα: Διάδραση.
UNICEF (2012α). Life skills: definition of terms. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html. (18/6/2012).
UNICEF (2012β). Global Life Skills Education Evaluation: Draft Final Report. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.unicef.org/evaluation/files/GLSE_Phase_2_Final_report_
March_2012_revised.pdf (4/9/2012).
Wood, John, Antonowicz, Laetitita, Clarke, David, Daniel, Patricia, Grout-Smith,
Jake, Tanner, Sophie, Tibbits, Felisa, & Wang’ati, Maureen (2012). Global life
skills education evaluation: Draft final report. UK: UNICEF.
World Health Organization (WHO) (1997). Life skills education in schools. WHO/
MNH/PSF/93.7A.Rev.2. Geneva: WHO.
Wurdinger, Scott, & Rudolph, Jennifer (2009). A different type of success:
teaching important life skills through project based learning. Improving
Schools, 12, 115-129.
Χατζηχρήστου, Χρυσή (2005). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και
της μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.
Χατζηχρήστου, Χρυσή (2008). Εισαγωγή στη σχολική ψυχολογία (6η έκδοση).
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

507

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ABSTRACT
The complex globalized environment combined with the challenges of
the postmodern era pose to the school increased demands in creating
citizens capable of coping with the current future changes. The present
research, through the construction of a questionnaire, investigates the
views of teachers on life skills that are being cultivated to their students
through the school textbooks and the curriculum, as well as the correlation
of these skills with the school climate. The results highlight the importance
of teacher’s contribution to the proper socio-emotional development of
his/her students.
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Ο ρόλος της ανατροφοδότησης, ως βασική
παράμετρος της διδασκαλίας,
στη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης
στο σύγχρονο σχολείο
Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης
Εισαγωγή
Η αξιολόγηση αποτελεί βασική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παίζει καθαριστικό ρόλο στη
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η συμβολή της ανατροφοδότησης. Η αξιολόγηση των μαθητών με
ερωτήσεις αναστοχασμού δίνει μια πλούσια ποικιλία από ευκαιρίες ανατροφοδότησης.
Η ανατροφοδότηση πιστεύεται ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους
τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε, ενώ αποτελεί και μια από τις βασικότερες παραμέτρους της διδασκαλίας, που συνήθως παραμελείτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, και επιπρόθετα είναι ένα ουσιώδες συστατικό της
επαγγελματικής αξιολόγησης στο χώρο εργασίας.
Η ανατροφοδότηση βοηθά τους μαθητές,να κρίνουν το επίπεδο μάθησης, να διαπιστώσουν ενδεχόμενες παρανοήσεις και να καθορίσουν το επίπεδο, στο οποίο στοχεύουν και τους εκπαιδευτικούς να επαναλάβουν μαθήματα που δεν έχουν κατανοηθεί.
Περιλαμβάνει δυο τύπους πληροφοριών, την επιβεβαίωση της ορθότητας ή μη της απάντησης και υποδείξεις προς την ορθή απάντηση και προκαλείται μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού και μεταξύ μαθητή και μαθητή(ών).
Με αυτή αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την καλή αναστοχαστική \
σκέψη και διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για ερωτήσεις αναστοχασμού.
Η έννοια της ανατροφοδότησης
Η ιστορία του όρου ανατροφοδότηση είναι πολύ πρόσφατη, με την πρώτη αναφορά της χρήσης του όρου το 1930 από την τεχνολογία, για να περιγράψει την λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου των συστημάτων σε λει509
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τουργία. Έτσι, η ανατροφοδότηση εχρησιμοποιείτο κυρίως ως ένας μηχανισμός ανίχνευσης λαθών και ως μια διαδικασία παροχής καθοδήγησης προς
το σύστημα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα και σύμφωνα με το
πώς έπρεπε να λειτουργεί (Shani M Doig, 1999).
Ο ρόλος της ανατροφοδότησης στο εργασιακό περιβάλλον και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές (Mory, 1992) πολύ πρόσφατα και θεωρείται πολύ σημαντικός (Shani M
Doig,1999). Η ανατροφοδότηση πιστεύεται ότι είναι μια σημαντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσωρινούς και τυχαίους τρόπους αλλά μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον των εκπαιδευτικών στόχων και αποτελεσμάτων, αφού ο τελικός αποδέκτης της δεν είναι άλλος από την ίδια τη βελτίωση της απόδοσης του μαθητή.
Στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία ο όρος «ανατροφοδότηση» (feedback)
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία παροχής πληροφοριών
που δίνονται στον ασκούμενο αναφορικά με τη χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα ή την καταλληλότητα της απάντησης (Ε. Καλαϊτζή, κ.ά., 2007)
ή της πράξης του με στόχο την ευρύτερη βελτίωσή του.
O Pearce (2004) ορίζει την ανατροφοδότηση ως την πράξη, κατά την
οποία προσφέρουμε την άποψη ή την αξιολόγησή μας για τη συμπεριφορά ή την παρουσίαση ενός ατόμου. Η ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί
από συναδέλφους ή προϊσταμένους και μας πληροφορεί για το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τις ενέργειες ή τη συμπεριφορά μας. Η ανατροφοδότηση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αρχικά τη μαθησιακή διαδικασία του
ασκούμενου (Bilodeau, 1966) και ευρύτερα την ολόπλευρη προσωπική και
επαγγελματική του βελτίωση και ανάπτυξη.
Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται από τον Ende, (1983), χωρίς την ανατροφοδότηση τα λάθη θα παραμένουν αδιόρθωτα και η καλή πρακτική
δεν θα ενισχύεται. Για το λόγο αυτό η ανατροφοδότηση πιστεύεται ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε,
ενώ αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της διδασκαλίας, που συνήθως παραμελείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και επιπρόθετα είναι ένα ουσιώδες συστατικό της επαγγελματικής αξιολόγησης στο
χώρο εργασίας.
Το πέρασμα του όρου ανατροφοδότηση από την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν ουσιαστικά ένα πέρασμα από τον κόσμο των
μηχανών στον άνθρωπο. Έτσι, με τη χρήση του όρου από την εκπαίδευση,
η ανατροφοδότηση συνδέθηκε αφενός με την γνώση, ως μια διαδικασία
510
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κατά την οποία προωθείται και επιτυγχάνεται η γνώση, και αφετέρου με τη
ψυχολογία, ως μια διαδικασία που προϋποθέτει αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανθρώπων.
Ως εκ τούτου, η διαδικασία παροχής αποτελεσματικής ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι κυκλική και βασίζεται στην ικανότητα επικοινωνίας με τον ασκούμενο (Clark & Peterson, 1986). Συνεπώς, η
προϋπόθεση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ανατροφοδότηση είναι η καλλιέργεια σχέσης αλληλεπίδρασης, αποτελεσματικής επικοινωνίας
και συζήτησης μέσα σε κλίμα σεβασμού, φιλικής διάθεσης, ανοικτόμυαλου
και ελεύθερου διαλόγου.
Σύμφωνα με τον Honey (2001), οι περισσότεροι άνθρωποι, στο εργασιακό περιβάλλον, αρνούνται να αποδεχτούν ή να δώσουν ανατροφοδότηση, παρά τη σημαντικότητά της για την επαγγελματική τους βελτίωση. Τα
άτομα αρνούνται την ανατροφοδότηση εκφράζοντας ως κύριους λόγους
το φόβο τους μήπως πάρουν κριτική στη θέση της ανατροφοδότησης και
την έλλειψη δεξιοτήτων αποδοχής της ανατροφοδότησης χωρίς την υιοθέτηση αμυντικής στάσης. Κάποιοι δε άνθρωποι αρνούνται να εισέλθουν
στη διαδικασία παροχής ανατροφοδότησης επικαλούμενοι το φόβο μήπως στεναχωρήσουν το/τη συνάδελφο και την έλλειψη δεξιοτήτων παροχής ανατροφοδότησης με χρήσιμο, εποικοδομητικό και όχι κριτικό τρόπο.
Η αποδοχή της ανατροφοδότησης μπορεί κάποιες φορές να κάνει τον
ασκούμενο να νιώσει άβολα και απειλητικά, για αυτό απαιτείται σωστή καθοδήγηση και προετοιμασία του ασκούμενου για την ομαλότερη και αποδοτικότερη αποδοχή της ανατροφοδότησης (Naidex, 2009).
Τα οφέλη από την εισδοχή της ανατροφοδότησης στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν εστιάζονται μόνο στον αποδέκτη της ανατροφοδότησης αλλά και σε αυτόν που την παρέχει. Η ανατροφοδότηση βοηθάει τον ασκούμενο με ποικίλους τρόπους, όπως το να αξιολογήσει την απόδοσή του και
να διακρίνει μέσα από τον άλλο τι πήγε καλά και τι χρήζει βελτίωσης. Η συστηματική παροχή ανατροφοδότησης βοηθάει τον ασκούμενο να πειραματιστεί με καινούργιες δεξιότητες και να πάρει άμεση καθοδήγηση που
θα τον βοηθήσει να βελτιώσει τις δεξιότητες αυτές (Harkless κ.ά.). Η παροχή ανατροφοδότησης από την άλλη, δίνει την ευκαιρία σε αυτόν που έχει
την ευθύνη αφενός να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την πρόοδο του ασκούμενου και αφετέρου να παρέμβει δυναμικά προσδιορίζοντας
και εξετάζοντας προβληματικές καταστάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανατροφοδότηση διευκολύνει την επικοινωνία και καθιστά τη διαδικασία αξιολόγησης ευκολότερη. Συγχρόνως, η ανταλλαγή ανατροφοδό511
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τησης μεταξύ των εμπλεκόμενων βοηθάει στην βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων τους (Harkless κ.ά.).
Η παροχή ανατροφοδότησης αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία με
διαφορετικά επιμέρους είδη τα οποία και αντιστοιχούν σε διάφορες παραμέτρους της ανατροφοδότησης (Καλαϊτζή, κ.ά., 2007). Οι παράμετροι αυτοί σχετίζονται με τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών, πώς αυτός ενδεικτικά πρέπει να είναι, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη παροχή ανατροφοδότησης, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά
που διέπουν την σωστή παροχή ανατροφοδότησης, τα εμπόδια που πιθανόν να αντιμετωπίσουμε στην προσπάθεια παροχής ανατροφοδότησης.
Τύποι ανατροφοδότησης
Σύμφωνα με τους Kulhavy και Stock (1989), η ανατροφοδότηση για να είναι
αποτελεσματική πρέπει να περιλαμβάνει δύο τύπους πληροφορίας: επιβεβαίωση (verification) της ορθότητας ή μη της απάντησης του εκπαιδευόμενου και υποδείξεις/κατευθύνσεις (elaboration) προς την ορθή απάντηση. Οι υποδείξεις/κατευθύνσεις μπορεί να είναι:
• κάποια πληροφορία (informational), που παρέχει το πλαίσιο στο οποίο
ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βασιστεί για την εξαγωγή της απάντησης, προκειμένου να διορθώσει τη μη ορθή απάντησή του,
• σχετικές με το θέμα (topic-specific), που παρέχουν στον εκπαιδευόμενο πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα που διαπραγματεύεται η ερώτηση/δραστηριότητα - κατευθύνουν τον εκπαιδευόμενο προς την ορθή απάντηση αλλά δεν κάνουν καμία νύξη για τις λανθασμένες απαντήσεις, και
• σχετικές με την απάντηση (response-specific), που παρέχουν πληροφορίες τόσο για την ορθή όσο και για τις λανθασμένες απαντήσεις - αν ο
εκπαιδευόμενος δώσει μία λανθασμένη απάντηση τότε παρέχεται εξήγηση γιατί η συγκεκριμένη απάντηση είναι λανθασμένη και ποια θα έπρεπε
να είναι η ορθή απάντηση.
Ανάλογα με το επίπεδο της επιβεβαίωσης και το επίπεδο των υποδείξεων/νύξεων, η ανατροφοδότηση διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους
(Kulhavy & Stock, 1989; Merrill, 1987; Mason & Bruning, 2001):
1. Βαθμός επίδοσης (No-feedback): Ουσιαστικά δεν παρέχεται κανενός
είδους ανατροφοδότηση, παρά μόνο ο βαθμός επίδοσης (σύνολο σωστών
απαντήσεων).
2. Πληροφόρηση για την ορθότητα ή μη της απάντησης (Knowledge512
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of-response): Είναι η πιο απλή μορφή ανατροφοδότησης, παρέχει πληροφορία σε επίπεδο επιβεβαίωσης αλλά δεν παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις/καθοδηγήσεις.
3. Υποβολή απάντησης μέχρι να δοθεί η ορθή (Answer-until-correct): Ο
εκπαιδευόμενος καλείται να δίνει συνεχώς απαντήσεις μέχρι να δώσει την
ορθή απάντηση. Δεν παρέχεται καμιά επιπλέον πληροφορία ή οδηγία σε
περίπτωση μη ορθής απάντησης.
4. Πληροφόρηση για την ορθή απάντηση (Knowledge-of-correctresponse): Δίνεται στον εκπαιδευόμενο η ορθή απάντηση.
5. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα (Topic-contingent): Παρέχεται επιβεβαίωση, γενικές πληροφορίες και οριοθετείται το υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος για να βρει τη σωστή απάντηση. Ουσιαστικά δίνεται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο περιέχεται η ορθή
απάντηση.
6. Πληροφορία σχετική με το λάθος (Bug-related): Παρέχεται επιβεβαίωση της ορθότητας ή μη της απάντησης και αναγνωρίζονται συγκεκριμένα λάθη και καθοδηγούνται οι εκπαιδευόμενοι στη διόρθωσή τους.
7. Πληροφορία σχετικά με την έννοια (Attribute-isolation): Παρέχεται
επιβεβαίωση και τονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες της έννοιας που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη ερώτηση/δραστηριότητα.
Ερευνητικά δεδομένα
Συνοψίζοντας όλα τα ευρήματα των σχετικών ερευνών, προκύπτει ότι το φύλο, η ηλικία και το πλήθος των αδελφών αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στον τρόπο που ένας μαθητής αντιλαμβάνεται και εκτιμά τη στάση, τουλάχιστον ορισμένων, «σημαντικών άλλων» απέναντί του. Τα αποτελέσματα αυτά, αρχικά, ενισχύουν την ανάγκη για πιο σαφή και αξιόπιστη
μέτρηση της ανατροφοδότησης, καθώς αποδεικνύουν ότι όσο περισσότερα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών μελετούμε τόσο ασφαλέστερα μπορούμε να εκτιμήσουμε και, πιθανώς, να προβλέψουμε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ανατροφοδότηση που
λαμβάνουν και, κατ’ επέκταση, τις επιδράσεις που αυτά τα χαρακτηριστικά ασκούν στην συμπεριφορά και δράση τους. Η αναγκαιότητα αυτή συχνά παραβλέπεται, με πολλές αρνητικές συνέπειες για ορισμένους μαθητές, όπως η υιοθέτηση επιθετικών-παραβατικών μορφών σκέψης και δράσης (Hatzichristou & Papadatos, 1993· Μόττη-Στεφανίδη κ.ά., 2000· Πούλου,
2000· Νόβα-Καλτσούνη, 2001· Lumsden, 2002· Κωνσταντίνου, 2001 & 2003·
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Τσάκαλης, 2005· Τσάκαλης & Σούρλου, υπό δημ.). Μια ακόμη συμβολή των
παραπάνω ερευνητικών πορισμάτων είναι ότι προσφέρουν τη δυνατότητα συνδυαστικής μελέτης και αξιοποίησης των αυτοπεριγραφών των μαθητών με τις ετεροπεριγραφές-παρατηρήσεις των επιστημόνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η οργάνωση καταλληλότερων ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων στους ίδιους τους μαθητές αλλά και ουσιαστικότερης εκπαίδευσης όσων ασχολούνται με τους μαθητές, έτσι ώστε κάθε φορά που απευθύνονται σε αυτούς, να το κάνουν στοχευμένα και υπεύθυνα,
ανταποκρινόμενοι επαρκέστερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης επιβάλλεται να είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένους τύπους σφαλμάτων και
πάντα να συνοδεύεται από στρατηγικές αποφυγής τους (Black & Wiliam,
1998), επιτρέποντάς στους μαθητές την αξιοποίηση όσων γνωρίζουν στην
προσπάθεια ανακάλυψης εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης ενός ζητούμενου και ανάδειξης της διαδικασίας που οδηγεί στην επιτυχία (Χατζηχρήστου, 2004· Βλάχος, 2005). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πριν από την παροχή
οποιασδήποτε μορφής ανατροφοδότησης προς τους μαθητές, να φροντίζουν να ενημερώνονται για πιθανά οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματά
τους και να έρχονται σε επικοινωνία με τους γονείς, προετοιμάζοντάς τους
και εξηγώντας τους το πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά, τις προεκτάσεις και το
σωστό χειρισμό της κριτικής προς τα παιδιά τους. (Τσάκαλης, 2005· Χατζηχρήστου, 2004· Hopf & Hatzichristou, 1999). Η ανατροφοδότηση του σχολείου πρέπει να ξεπερνά το γνωστικό πεδίο και να επεκτείνεται σε ενδιαφέροντα, δεξιότητες ή ικανότητες, αντιμετωπίζοντας το μαθητή ως ολότητα, παρέχοντας τεκμηριωμένες κρίσεις και συγκεκριμένες προτάσεις για τη
βελτίωση των μαθητών. Μαθητές και γονείς έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση
προκειμένου οι πρώτοι να αναπτύξουν προσωπικές στρατηγικές κινήτρων
και ισχυρή βούληση (Βλάχος, 2005· Κολιάδης κ.ά., 2002). Πορίσματα ερευνών (Cheng & Chan, 2004:1359-1369 κ.ά.) , όσον αφορά τη σχέση ηλικίας
και ανατροφοδότησης, καταδεικνύουν ότι οι μαθητές Δημοτικού (εκτιμούν
ότι) δέχονται θετικότερη ανατροφοδότηση απ’ ότι οι μαθητές Γυμνασίου
από τους εκπαιδευτικούς τους και από τους γονείς τους. Αντίθετα, παρατηρούμε ότι οι μαθητές Γυμνασίου (εκτιμούν ότι) δέχονται θετικότερη ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές/τριές τους σε σχέση με τους μαθητές
Δημοτικού. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην άποψη ότι
οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές Δημοτικού είναι πιο φρόνιμοι και υπάκουοι
από τους εφήβους-μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι διακρίνονται για την
αντιδραστικότητά τους και τις τάσεις αμφισβήτησης ατόμων και θεσμών.
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Κατά συνέπεια, οι μαθητές Δημοτικού δέχονται λιγότερες επιπλήξεις και βιώνουν λιγότερες συγκρούσεις στις σχέσεις τους με γονείς και εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να (εκτιμούν ότι) δέχονται θετικότερη ανατροφοδότηση σε σχέση με τους μαθητές Γυμνασίου. Αντίθετα, οι τελευταίοι πιθανώς είναι αποδέκτες μεγαλύτερης αυστηρότητας και απαιτήσεων, γεγονός
που βιώνουν ως μειωμένη θετική ανατροφοδότηση. Είναι, επίσης, σημαντικό να επισημάνουμε ότι, καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν, η αξία της ανατροφοδότησης των γονέων μειώνεται και αυξάνεται η αξία της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιδόσεις (Spinath &
Spinath, 2005), γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο ενισχυτικό της
σπουδαιότητας της ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές και γενικότερα της σχέσης μαθητών και εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά στους/στις συμμαθητές/τριες, στην ηλικία του Δημοτικού τα
παιδιά αναπτύσσουν ανταγωνιστικότητα και συχνές συγκρούσεις μεταξύ τους
καθώς βρίσκονται ακόμα στη φάση ανακάλυψης του εαυτού τους και της ατομικότητάς τους. Αντίθετα, στην ηλικία τους Γυμνασίου αναζητούν να ανακαλύψουν την κοινωνική τους διάσταση. Έχουν ανάγκη για αναγνώριση, για ενσωμάτωση, για αποδοχή από τους συνομηλίκους, γι’ αυτό και έρχονται κοντά ο ένας
στον άλλο με αποτέλεσμα να (εκτιμούν ότι) δέχονται θετικότερη ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές/τριές τους σε σχέση με τους μαθητές Δημοτικού.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι οι μαθητές ωφελούνται ουσιαστικά όταν βιώνουν τη συμπαράσταση και τη συνεργασία του σχολείου και
της οικογένειάς τους. Η συνεργασία αυτή τους επιτρέπει να απολαμβάνουν
άμεση, συνεχή και συγκεκριμένη ενίσχυση και επιβράβευση, όχι μόνο για
τις επιδόσεις τους, αλλά και για την προσπάθειά τους. Οι μαθητές θέτουν
στόχους και ενεργούν υπό την καθοδήγηση συγκεκριμένων κινήτρων, τα
οποία, ωστόσο, χρειάζονται ενίσχυση από την οικογένεια και τους ειδικούς.
Η ανατροφοδότηση από μέρους του σχολείου και της οικογένειας οφείλει
να περιορίζεται στην ενίσχυση και επιβράβευση όσων θετικών έχει επιτύχει ο μαθητής και στην επαναδιδασκαλία και άσκηση όσων δεν πραγματοποιήθηκαν ορθά (Walberg & Paik, 2000).
Μόνο όταν οι μαθητές βιώνουν ικανοποίηση από την ανακάλυψη μέρους μιας λύσης και από τον εντοπισμό των λαθών που τυχόν έγιναν κατά
την προσπάθειά τους, χωρίς το φόβο της απόρριψης και με απόλυτο σεβασμό στην ατομική τους αξία, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι διαθέτουν την
ψυχική ανθεκτικότητα που μπορεί να τα θωρακίσει απέναντι στους κινδύνους που συνεπάγονται τυχόν περιστασιακές ή κακόβουλες περιπτώσεις
αρνητικής ανατροφοδότησης.
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Αποτελεσματική ανατροφοδότηση και μάθηση
Σύμφωνα με τους Kulhavy και Stock (1989), η ανατροφοδότηση για να είναι
αποτελεσματική πρέπει να περιλαμβάνει δύο τύπους πληροφορίας: επιβεβαίωση (verification) της ορθότητας ή μη της απάντησης του εκπαιδευόμενου και υποδείξεις/κατευθύνσεις (elaboration) προς την ορθή απάντηση.
Στην κατεύθυνση αυτή οι αρχές που πρέπει να διέπουν την αποτελεσματικότερη παροχή ανατροφοδότησης(Naidex 2009). περιγραφικά αναφέρουν πως η ανατροφοδότηση πρέπει να είναι:
• έγκαιρη σε σχέση με τα γεγονότα που συζητούνται,
• σχετική με τα γεγονότα και όχι γενική,
• προγραμματισμένη,
• διευθετημένη σε ιδιωτικό επίπεδο,
• ειλικρινής,
• σχετική,
• συγκεκριμένη,
• περιγραφική παρά αξιολογική,
• σχεδιασμένη για να αποφύγει την προσωποποίηση και το κατηγορώ που οδηγούν σε αμυντική συμπεριφορά,
• ισορροπημένη, δίνοντας έμφαση στις περιοχές ανάπτυξης του
ασκούμενου αναγνωρίζοντας τις υπάρχουσες δεξιότητες και επιτεύγματα,
• εποικοδομητική παρά καταστρεπτική,
• στοχευμένη στην ανάπτυξη της διορατικότητας μέσω της αντανακλαστικής πρακτικής,
• βασισμένη σε ένα πρόγραμμα δράσης.
Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή της ανατροφοδότησης αποτελεί το
θεμέλιο για την επιτυχία της διαδικασίας και γιαυτό πρέπει να διέπεται από
συγκεκριμένες αρχές(Kern & Barker). Συμβουλευτικά ο αποδέκτης της ανατροφοδότησης πρέπει να:
• μοιράζεται τις ανάγκες και τους στόχους του,
• αναζητεί την τακτική ανατροφοδότηση,
• εκλαμβάνει την ανατροφοδότηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως
μια ευκαιρία επαγγελματικής βελτίωσης και όχι ως κριτική ή επίθεση,
• ελέγχει τα συναισθήματα που δημιουργούνται από την αποδοχή της
ανατροφοδότησης και τα χειρίζεται κατάλληλα,
• αποφεύγει να υιοθετεί αμυντική στάση ακόμη κι αν θεωρεί ότι η
ανατροφοδότηση που δέχεται είναι ακατάλληλη. Σε τέτοια περί516
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πτωση μπορεί να:
 ζητήσει διευκρινήσεις ή αναφορά σε συγκεκριμένο παράδειγμα,
 ζητήσει εισηγήσεις - ιδέες για διαφορετική αντιμετώπιση του
θέματος/προβλήματος,
 χρησιμοποιήσει δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης: παράφραση, αναδιατύπωση,
 ευχαριστεί αυτόν που παρέχει την ανατροφοδότηση όταν ενδείκνυται,
• να παρουσιάζει την άποψη του χωρίς να δικαιολογείται,
• να εστιάζει στο θέμα που παρουσιάζεται. Αν υπάρχουν άλλα θέματα με το συνομιλητή του θα πρέπει να συζητηθούν σε άλλη στιγμή,
• να διαχωρίσει τον εαυτό του (την προσωπικότητά του) από τη συμπεριφορά που σχολιάζεται,
• να σκέφτεται ότι η ανατροφοδότηση είναι μια αντανάκλαση της
διάθεσης, της αντίληψης και της προσωπικότητας του ατόμου που
την παρέχει,
• να θυμάται ότι το να κάνεις λάθη είναι ανθρώπινο και ότι το χειρότερο είναι να μην μαθαίνει κανείς από τα λάθη του,
• να αξιολογεί την ανατροφοδότηση που του παρέχεται χρησιμοποιώντας άλλες πηγές.
Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης (Naidex 2009) είναι:
Η ανατροφοδότηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι:
(F:\FEEDBACK\Giving Feedback.htm)
• Εποικοδομητική - έτσι ώστε ο αποδέκτης να αισθάνεται ενθαρρυμένος και παρακινημένος για να βελτιωθεί.
• Έγκαιρη – για να μπορούν τα πορίσματά της να χρησιμοποιηθούν
για την επόμενη εκμάθηση.
• Υποστηρικτική προς τη μάθηση - πρέπει οι ασκούμενοι να έχουν σαφείς ενδείξεις για το πώς να βελτιώσουν την απόδοσή τους .
• Όχι κριτική – να εστιάζει στη συμπεριφορά και όχι στο άτομο.
• Συγκεκριμένη – να αποφεύγει τα γενικά σχόλια και να ανατροφοδοτεί επάνω στα παρατηρηθέντα γεγονότα.
• Ενθαρρυντική για ανατροφοδότηση – να γίνεται χρήση ερωτήσεων παρά δηλώσεων, για να ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση του
ασκούμενου.
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Βασικά βήματα προς την αποτελεσματική παροχή ανατροφοδότησης:
(Harkless κ.ά.)
• Εντοπισμός στόχων σε συνεργασία με τον ασκούμενο:
 Διευκρίνισε από την αρχή τις προσδοκίες σου και καθορίστε
μαζί συγκεκριμένους στόχους προς αποφυγή σύγχυσης και
λαθών.
 Καθορίστε το περιεχόμενο στο οποίο θα επικεντρωθείτε και
 συζητήστε ξεκάθαρα τη διαδικασία που θα υιοθετήσετε.
• Δημιουργία φιλικού κλίματος όπου θα είναι πιο εύκολο για τον
ασκούμενο να λάβει ανατροφοδότηση:
 Δείξτε ενδιαφέρον για τη μόρφωση του ασκούμενου. Ρωτήστε
για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τους μελλοντικούς στόχους
σταδιοδρομίας του/της, και συνδέστε τα όπου είναι εφικτό με
τους στόχους που έχετε προκαθορίσει.
 Κάντε σαφές από την αρχή ότι είστε συνεργάτες που εργάζονται προς έναν κοινό στόχο, την πρακτική εφαρμογή της γνώσης του/της.
 Παρουσιάστε το ενδιαφέρον σας για αυτό που ο ασκούμενος
κάνει καλά, καθώς επίσης και σε τι μπορεί να βελτιωθεί. Φροντίστε η ανατροφοδότησή σας να ξεκινάει πάντοτε με κάτι θετικό.
 Δείξτε στον ασκούμενο ότι η ανατροφοδότηση είναι ένα φυσικό κομμάτι της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επιτρέψτε στον
ασκούμενο να σας δει να λαμβάνετε ανατροφοδότηση από
τους συναδέλφους. Ζητήστε τακτικά από τον ασκούμενο ανατροφοδότηση για τη δική σας σχέση.
• Αξιολόγηση της παρουσίασης θέτοντας προτεραιότητες:
 Προσδιορίστε τα σημεία στα οποία θέλετε να επικεντρωθείτε. Εάν παρέχετε πάρα πολλή ανατροφοδότηση (περισσότερα
από τέσσερα ή πέντε σχόλια) είναι δύσκολο για τον ασκούμενο να τα αφομοιώσει όλα.
 Η ανατροφοδότηση που θα δώσετε να περιέχει στοιχεία τα
οποία ο ασκούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη μελλοντική βελτίωση της απόδοσής του/της. Λέγοντας στον ασκούμενο «Ήσουν πολύ νευρικός και αγχώδης στην τάξη» δεν θα
τον βοηθήσει εκτός και αν προσθέσεις κάποιες πρακτικές εισηγήσεις π.χ. «πάρε βαθιά ανάσα, ηρέμησε και προσπάθησε
να επικεντρωθείς…».
 Επικεντρώσου σε συμπεριφορές που μπορούν να αλλάξουν ή
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να βελτιωθούν. Μερικές συμπεριφορές είναι ευκολότερες να
αλλάξουν από άλλες. Για παράδειγμα, η νεανική εμφάνιση και
η απειρία ενός ασκούμενου δεν πρόκειται να αλλάξουν αμέσως αλλά μπορεί να ωφεληθεί από τις εισηγήσεις σας για το
πώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να δείξει ωριμότητα, εάν
η εμφάνισή του/της φαίνεται να μην τα εμπνέουν.
 Η ανατροφοδότηση πρέπει να παρέχεται αμέσως μετά από το
γεγονός, ενώ η εμπειρία είναι ακόμα φρέσκια στο μυαλό του
ασκούμενου. Εντούτοις, εάν ο ασκούμενος αισθάνεται αναστατωμένος ή δεν είναι σε θέση να επικεντρωθεί στην ανατροφοδότηση τότε εισηγούμαστε να προτείνει ένα χρόνο να
μιλήσετε αργότερα.
• Ανταπόκριση στην αυτοαξιολόγηση του ασκουμένου:
 Πριν να αρχίσετε να καταθέτετε τα δικά σας σχόλια, επιτρέψετε στον ασκούμενο να κάνει το δικό του αναστοχασμό για την
εμπειρία του. Οι ασκούμενοι είναι λιγότερο πιθανό να είναι
αμυντικοί εάν κρίνουν πρώτα οι ίδιοι τον εαυτό τους, και εσείς
έπειτα μπορείτε να ενσωματώσετε τις δικές σας παρατηρήσεις
ως ανατροφοδότηση. Αυτή η μέθοδος σας δίνει επίσης μια αίσθηση των δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησής του.
 Ενθαρρύνετε τον ασκούμενο να κάνει την αυτοαξιολόγηση του: «Μιλήστε για το πώς πήγε το μάθημα. Τι σου άρεσε
περισσότερο; Τι θα ήθελες να κάνεις διαφορετικά την επόμενη φορά; »
• Αντικειμενική ανατροφοδότηση:
 Αναφορά σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν (έτσι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για παρερμηνείες).
 Περιγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις συμπεριφορές αυτές.
• Καταγραφή των καλών πρακτικών ή εισηγήσεις για εναλλακτικές
πρακτικές/στρατηγικές/συμπεριφορές.
• Καθιέρωση ενός πλάνου εφαρμογής αλλαγών (αν χρειάζεται), προτροπή του ασκούμενου να συνοψίσει την ανατροφοδότηση και να
σχεδιάσει τις μελλοντικές ενέργειες του.
Η παροχή και η αποδοχή της ανατροφοδότησης δεν μπορεί να είναι μια
τυποποιημένη διαδικασία (Καλαϊτζή, κ.ά., 2007) εξαιτίας της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη
η προσωπικότητα, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, τα πιστεύω και οι
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αξίες, η γλώσσα, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, το επίπεδο μόρφωσης, η
κουλτούρα και το υπόβαθρο των εμπλεκομένων (Honey, 2001).
Οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους,
όταν ενθαρρύνονται να κάνουν ανασκόπηση και να αξιοποιούν την ανατροφοδότηση που τους δίνεται για συγκεκριμένα θέματα που έχουν ή δεν
έχουν κατακτήσει. Έτσι, αποκτούν μια αίσθηση ιδιοκτησίας για την προσαρμογή και την ανάπτυξή τους. Οι μέντορες, αφού διερευνήσουν τη σημασία της ανατροφοδότησης στη μεντορική σχέση, θα ασκηθούν στους
βασικούς κανόνες ανατροφοδότησης μέσα από την απόδοση ρόλων με
βάση δοσμένα σενάρια.
Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω καταδεικνύεται η σημασία της λειτουργίας της ανατροφοδότησης στην καθημερινή διδακτική πρακτική σε σχέση με τη βελτίωση της μάθησης από μέρους των μαθητών
• Η εκτενής επισκόπηση της έρευνας για τις επιδράσεις της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης των μαθητών για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης τους, δείχνει ότι αυτή αποφέρει βελτίωση της επίδοσης
σε ποσοστό 60% των μελετών που εξετάστηκαν. Στις περιπτώσεις
όπου δεν παρατηρήθηκε βελτίωση, η ανατροφοδότηση των μαθητών ήταν απλά και μόνο βαθμοί ή μονολεκτικές κρίσεις και γενικότερα στοιχεία που δεν προσδιόριζαν το πώς μπορούσαν να βελτιωθούν οι αποδέκτες.
• Μαθητές στους οποίους η ανατροφοδότηση γίνεται κυρίως μέσω
των βαθμών, τείνουν να αντιλαμβάνονται τους βαθμούς ως ένα τρόπο να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους. Σε αυτούς που η
ανατροφοδότηση έγινε μέσω εξειδικευμένων σχολίων και οδηγιών,
αυτοί θεωρούν ότι βοηθήθηκαν για να βελτιωθούν σε συγκεκριμένα θέματα. Η δεύτερη ομάδα μαθητών είχε τελικά καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη. (Butler, 1987).
Προτάσεις για την ανατροφοδότηση στην αξιολόγηση. Από τους Βlack, P.and
Wiliam,D. (1998) (Στο βιβλίο: Ιnside the Black Box, London, Kings college)
• Είναι αποτελεσματικότερη όταν προκαλεί τον αναστοχασμό για την
προέλευση των σφαλμάτων, παρά όταν προκαλεί την απομνημόνευση των ορθών απαντήσεων.
• Πρέπει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα είδη σφαλμάτων και να
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•
•

•

•

•

προτείνει τρόπους για την αποφυγή τους.
Οι προτάσεις πρέπει να είναι περισσότερο «σκαλωσιές για να ανέβουν» παρά «εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουν».
Να τους βοηθούμε περισσότερο να χρησιμοποιήσουν αυτό που
ξέρουν, με υποδείξεις και φιλοδωρήματα (hints and tips), παρά να
τους χαρίζουμε τη λύση.
Να τους βοηθήσουμε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μελέτης και
εργασίας παρά να τους υποδεικνύουμε να επαναλάβουν τον τρόπο
που τους οδήγησε στην κατάσταση που βρίσκονται.
Είναι αποτελεσματικότερη όταν εστιάζει στην ανάδειξη του τρόπου
που προκάλεσε την πρόοδο παρά όταν εστιάζει στην ίδια την πρόοδο ως επίτευγμα.
Η ποιότητα του διαλόγου είναι πολύ σημαντική και πρέπει να προτιμάται αντί των γραπτών και συνοπτικών σχολίων και υποδείξεων.

Μερικές ακόμα επισημάνσεις που προέρχονται από την παιδαγωγική και
την κοινωνιολογική διάσταση της αξιολόγησης.
• Ο βαθμός "φτάνει στο σπίτι του μαθητή ασυνόδευτος", χωρίς το σκεπτικό με το οποίο εμείς καταλήξαμε σε αυτόν. Στο σπίτι, από την οικογένεια, θα κατανοηθεί ανάλογα με τις προσδοκίες και το μορφωτικό επίπεδο το γονέων/κηδεμόνων. Οικογενειακά προβλήματα που
πιθανόν να υπάρχουν, το ιστορικό των επιδόσεων του κάθε μαθητή,
η μεταβατική φάση της εφηβείας, κ.ά., είναι πιθανόν να δημιουργήσουν ένα κλίμα που πιθανόν να φέρει τον μαθητή σε δυσμενή θέση
ή να του δημιουργήσει απέχθεια προς το μάθημα, παραίτηση από
την προσπάθεια, περιθωριοποίηση, κλπ. Θα πρέπει συνεπώς, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο βαθμός είναι χαμηλός ή οι επιδόσεις
είναι ανησυχητικές, να ενημερωθούμε και για πιθανά οικογενειακά
ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, όπως αναφέρθηκε εκτενώς παραπάνω, πριν καταλήξουμε στην βαθμολογία ή στις κρίσεις
μας. Στην τελευταία περίπτωση μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματική ανατροφοδότηση.
• Η ανατροφοδότηση των ενδιαφερομένων γονέων δε θα πρέπει να
περιορίζεται στενά στο γνωστικό πεδίο, π.χ. το μάθημα της Χημείας, αλλά να επεκτείνεται σε πτυχές της προσωπικότητας του μαθητή όπως τα ενδιαφέροντα του, συγκεκριμένες δεξιότητες όπως πχ
να χειρίζεται όργανα και συσκευές στο εργαστήριο, την κοινωνικότητα του , κ.ά. Η ανατροφοδότηση πρέπει να αναδεικνύει μια πτυχή
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της προσωπικότητας του μαθητή, αυτή που σχετίζεται με το μάθημα που διδάσκουμε, χωρίς να συσκοτίζει να αγνοεί τον μαθητή ως
ολότητα. Η αναφορά στην προσωπικότητα του μαθητή δεν πρέπει
να γίνεται ως αντιστάθμισμα στους χαμηλούς βαθμούς, ούτε να γίνεται με κοινοτυπίες. Πρέπει να αποφεύγονται φράσεις όπως : Δεν
έγραψε καλά στο διαγώνισμα και γενικότερα δυσκολεύεται, αλλά είναι
καλό παιδί πρόθυμο και ευγενικό...., Είναι καλό παιδί, αλλά μπορεί να
γίνει καλύτερος στα μαθήματα, κλπ
Για μια καλύτερη επικοινωνία κατά την ανατροφοδότηση.
• Ούτε "Κασσάνδρα" ούτε "Πυθία". Οι επιδόσεις του μαθητή σε ένα
τρίμηνο δεν μπορεί ούτε και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόβλεψη για το τι μπορεί να επιτύχει στο μέλλον. Επίσης η ενημέρωση
δεν πρέπει να είναι ασαφής όπως οι χρησμοί της Πυθίας. Η σαφήνεια, οι τεκμηριωμένες κρίσεις και οι συγκεκριμένες προτάσεις για
τη βελτίωση των επιδόσεων θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ενημέρωση των ενδιαφερομένων γονέων και μαθητών.
• Η ενημέρωση των γονέων, όπως περιγράφηκε παραπάνω δεν μπορεί να γίνει δημόσια, μπροστά σε άλλους γονείς ή γονείς που περιμένουν στην ουρά. Οι βαθμοί, οι επιτυχίες, τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες, κ.ά. κάθε ενός μαθητή πρέπει να θεωρούνται ως "προσωπικά δεδομένα" και δεν πρέπει να ανακοινώνονται δημόσια εις επήκοον τρίτων. Για το λόγο αυτό η ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε χώρους (πχ αίθουσες διδασκαλίας) στις
οποίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες κάθε συγκεκριμένου μαθητή εισέρχονται μαζί με τον μαθητή και η πόρτα κλείνει πίσω τους.
• Για να μην γίνει η ενημέρωση "στο πόδι" όπως συνηθίζεται, καλούμε τους γονείς και το μαθητή, αν είναι μαζί τους, να καθίσουν δίπλα
από την έδρα στης τάξης, αν βρισκόμαστε σε τάξη, προκειμένου να
ενημερωθούν με άνεση χρόνου. Αποφεύγουμε να τους μιλάμε αφ'
υψηλού και καθόμαστε και εμείς.
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Summary
Assessment is a basic function of the educational procedure and making
use of its results plays a decisive role in improving the quality of learning.
In this direction, the contribution of feedback is important.
Feedback is believed to be one of the most important learning ways,
whereas it is also one of the most basic teaching parameters, but it is
usually neglected in the educational procedure. Moreover, it is an essential
ingredient of the professional assessment in the workplace.
Feedback helps students judge the level of learning, notice possible
misunderstandings and prescribe the level the target to. It includes two
types of information, the confirmation of correctness or not in an answer
and hints to the correct answer.
In this paper, we firstly attempt the clarification of the meaning of feedback
and a historic recursion, which is related to its provision and development.
The kinds and forms of this specific meaning are presented too.
Its importance in modern teaching approaches, which target to effective
learning, is evinced inquisitively.
A detailed reference to the principles of provision and acceptance of
feedback and to the skills of its provision follows.
Finally, the characteristics of the effective feedback are referred and the
basic steps of its provision are described with characteristic examples from
certain gnostic subjects.
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Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού
των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής
εκπαίδευσης1
Ελένη Μπικιαροπούλου
Ελένη Γρίβα
Αναστασία Γ. Στάμου

1. Εισαγωγή
Παλαιότερες ερευνητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την κατάκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού υποστήριζαν πως οι μαθητές/τριες μπορούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους δεξιότητες μόνο στο σχολείο. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, δίνεται έμφαση στον ρόλο των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών, αναγνωρίζοντας ότι περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα
είδη γραμματισμού από ό,τι καλλιεργεί το περιβάλλον της σχολικής τάξης
(Hull & Schultz, 2001). Ειδικότερα, ενισχύεται η αντίληψη ότι οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί γραμματισμοί είναι ισότιμοι μεταξύ τους. Όταν το παιδί έρχεται στο σχολείο είναι ήδη φορέας γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του συμμετέχει σε εξωσχολικές πρακτικές
που απαιτούν τον δικό τους γραμματισμό (Hamilton, 1999).
Αρκετές έρευνες έχουν υπογραμμίσει τον κεντρικό ρόλο των κειμένων της μαζικής κουλτούρας και των ΜΜΕ στη διαμόρφωση των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών (π.χ. Browne, 1999· Marsh &
Thompson, 2001). Τα κείμενα αυτά συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη
διαμόρφωση των απόψεων που αποκτούν τα παιδιά για τον κόσμο αλλά
και στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούν την ταυτότητά τους (Dyson, 2003·
Kenner, 2005· Orellana, 1994). Έτσι, πολλά παιδιά χρησιμοποιούν τα μέσα
για να επιτελέσουν διαφορετικές ταυτότητες και να πειραματιστούν σε νέους ρόλους, ενώ η εικόνα που αποκτούν για την κοινωνική πραγματικότητα φιλτράρεται σε μεγάλο βαθμό από τις κυρίαρχες μιντιακές αφηγήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, τέτοιου είδους κείμενα έχουν αρχίσει να εισάγονται ως
αντικείμενο διδασκαλίας σε πολλά σχολικά προγράμματα (π.χ. Alvermann
1. Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.
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et al., 1999), καθώς θεωρούνται το σημείο διεπαφής του ενδοσχολικού με
τον εξωσχολικό λόγο των παιδιών, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σενάριο του εκπαιδευτικού (teacher script) και το σενάριο του μαθητή (student script) (Guitiérrez et al., 2000). Η υπέρβαση αυτή θεωρείται
κρίσιμη, καθώς με αυτόν τον τρόπο το σχολικό μάθημα συνδέεται με τις
πραγματικές πρακτικές γραμματισμού των παιδιών.
Η χρήση των ΜΜΕ και της μαζικής κουλτούρας στο σχολείο υποστηρίζεται πως βοηθά τα παιδιά να εμπλακούν πιο ενεργά στο μάθημα, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να κατανοήσουν ευκολότερα αφηρημένες επιστημονικές έννοιες (Duff, 2004). Επίσης, έχουν αναφερθεί θετικά αποτελέσματα σε πρώιμες δεξιότητες γραμματισμού, όπως την αναγνώριση γραμμάτων και λέξεων (Ball & Bogatz, 1970), καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αφήγησης (Linebarger & Piotrowski, 2009).
Αρκετά είναι και τα παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης των κειμένων της μαζικής κουλτούρας και των ΜΜΕ ειδικότερα στις πρωτοσχολικές
ηλικίες, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη του σχολικού γραμματισμού μέσα από τα ίδια τα βιώματα και ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι Alvermann και Hong Xu (2003) παραθέτουν το παράδειγμα μιας εκπαιδευτικού των πρώτων τάξεων του δημοτικού, η οποία
εκμεταλλεύτηκε το ενδιαφέρον των παιδιών για τον σουπερ-ήρωα Spiderman και τους μύησε σε παιχνίδια λέξεων και γραφής ποιημάτων. Με παρόμοιο τρόπο, μια νηπιαγωγός έφτιαξε μια ενότητα με σκοπό τη γνωριμία με τα ζώα βασιζόμενη στην πλούσια γνώση των παιδιών για τα κινούμενα σχέδια Pokemon, ενώ το τηλεοπτικό παιδικό πρόγραμμα «Ντόρα η
Εξερευνήτρια» χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της διγλωσσίας ισπανόφωνων μαθητών.
Παρά, ωστόσο, τον κεντρικό ρόλο που παίζουν τα ΜΜΕ και η μαζική
κουλτούρα στη ζωή των παιδιών και τα θετικά αποτελέσματα που φαίνεται
να έχουν στην ανάπτυξη του σχολικού τους γραμματισμού, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν συχνά υπόψιν τις εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών τους, καθώς είναι συνήθως αρνητικοί στη χρήση
τέτοιων κειμένων στο σχολείο, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την εκπαιδευτική τους αξία και την καταλληλότητα τους ως παιδαγωγικού υλικού (Dyson, 1997· Seiter, 1999). Έτσι, οι οικογενειακές κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες των παιδιών σπάνια ενσωματώνονται στην τάξη, και συχνά παρατηρείται χάσμα μεταξύ εξωσχολικών και ενδοσχολικών πρακτικών γραμματισμού (Dyson, 2003· Marsh, 2000).
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν
η χαρτογράφηση των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης σε σχέση με την πρόσβαση και
τη χρήση κειμένων της μαζικής κουλτούρας και των ΜΜΕ. Μια τέτοια διαδικασία αποτελεί το πρώτο στάδιο στην προσπάθεια σύνδεσης των εξωσχολικών κοινωνικο-πολιτισμικών εμπειριών των παιδιών με τον σχολικό
γραμματισμό.
2. Μεθοδολογία
2.1. Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 477 μαθητές/τριες (251 αγόρια και 227 κορίτσια)
της Α΄ (230 μαθητές/τριες) και Β΄ τάξης (247 μαθητές/τριες) δημοτικών σχολείων της Βόρειας Ελλάδας. Από το σύνολο των 477 μαθητών/τριών, οι 85
ήταν δίγλωσσοι/ες. Οι γονείς των μαθητών/τριών του δείγματος εξασκούσαν σε υψηλότερο ποσοστό επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας (321 πατεράδες και 238 μητέρες) παρά επαγγέλματα υψηλής αυτονομίας (113 πατεράδες και 55 μητέρες). 2 Επίσης, 14 πατεράδες και 174 μητέρες δήλωσαν
άνεργοι/ες.
2.2. Ερευνητικό εργαλείο
Ως καταλληλότερο εργαλείο συλλογής δεδομένων λόγω της ηλικίας των
ερωτώμενων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, η οποία δομήθηκε
γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
α) Προσωπικά στοιχεία των παιδιών
β) Απόψεις για τις πρακτικές γραμματισμού των γονέων και την πρόσβαση των παιδιών στα ΜΜΕ και τη μαζική κουλτούρα
γ) Προτιμήσεις των παιδιών στα ΜΜΕ και τη μαζική κουλτούρα
δ) Απόψεις για τις πρακτικές γραμματισμού στο σχολείο και τις αναφορές στη μαζική κουλτούρα
2. Τα επαγγέλματα υψηλής αυτονομίας δεν προϋποθέτουν εξάρτηση από την υλική βάση της εργασίας
και προσφέρουν ελευθερία επιλογών στον χώρο της εργασίας και άσκησης ελέγχου σε άλλους
εργαζόμενους (π.χ. εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, γιατροί-δικηγόροιμηχανικοί). Αντίθετα, τα επαγγέλματα χαμηλής αυτονομίας προϋποθέτουν μεγάλη εξάρτηση από
την υλική βάση της εργασίας και δεν δίνουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων καθώς και άσκησης
ελέγχου σε άλλους εργαζομένους (π.χ. υπάλληλοι γραφείων ή επιχειρήσεων, τεχνίτες) (Morgeson et
al., 2005).
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ε) Απόψεις για θέματα κριτικού γραμματισμού στα ΜΜΕ
στ) Απόψεις για τη χρήση και επιλογή γλωσσών (στην περίπτωση δίγλωσσων μαθητών/τριών)
Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις αναλύθηκαν τόσο ποσοτικά και όσο και
ποιοτικά. Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στην παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης των συνεντεύξεων. Κατά την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: μετά την προσεκτική
και πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων έγινε
μια πρώτη κωδικοποίηση των δεδομένων, ενώ στην πορεία με τον επανέλεγχο τροποποιήθηκαν οι κωδικοί για να αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πληροφορίες. Στο πρώτο στάδιο της αναγωγής των δεδομένων, το
σύνολο των δεδομένων χωρίστηκε σε μικρότερες ενότητες σύμφωνα με το
«εννοιολογικό πλαίσιο και τα ερευνητικά ερωτήματα» (Brown, 2001). Στη
συνέχεια κωδικοποιήθηκαν στοιχεία του κειμένου, φράσεις και προτάσεις
που εκφράζουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Προέκυψαν συγκεκριμένοι κωδικοί που φέρουν ένα «λειτουργικό ορισμό» (Miles & Huberman, 1994). Στο
δεύτερο επίπεδο αναγωγής πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίηση των κωδικών σε κατηγορίες, με βάση τους άξονες της συνέντευξης και του σκοπού
της έρευνας. Τέλος έγινε επανέλεγχος των κατηγοριών και μια προσπάθεια
ένταξής τους σε κοινούς θεματικούς άξονες, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες που ταυτίζονται εννοιολογικά (Miles & Huberman, 1994).
3. Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν 150 κωδικοί, οι οποίοι
ομαδοποιήθηκαν σε 29 κατηγορίες και εντάχθηκαν σε 5 ευρύτερους θεματικούς άξονες (ενδεικτικά, βλ. Πίνακα 1 τις κατηγορίες και τους κωδικούς
του τέταρτου θεματικού άξονα):
α) Πρακτικές γραμματισμού παιδιών και οικογενειακό περιβάλλον
β) Πρακτικές γραμματισμού παιδιών στο σπίτι/ χρήση μαζικής κουλτούρας
γ) Πρακτικές γραμματισμού παιδιών στο σχολείο και αναφορές στη μαζική κουλτούρα
δ) Κριτικός γραμματισμός παιδιών στα ΜΜΕ
ε) Διγλωσσική ανάπτυξη παιδιών και χρήση της μαζικής κουλτούρας
(στην περίπτωση δίγλωσσων μαθητών/τριών)
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Πίνακας 1. Κατηγορίες και κωδικοί του θεματικού άξονα
«Κριτικός γραμματισμός των παιδιών στα ΜΜΕ»

Θεματικός άξονας Δ: Κριτικός γραμματισμός παιδιών στα ΜΜΕ
Κατηγορίες

Κωδικοί

21. Επίγνωση
της χρήσης των
τηλεοπτικών σημάτων

ΓΝΤΣΗΜ= γνώση τηλεοπτ. σημάτων
ΜΓΝΤΣΗΜ= μερική γνώση τηλεοπτ.
σημάτων
ΑΓΤΣΗΜ= άγνοια τηλεοπτ. σημάτων
ΠΑΡΤΣΗΜ= παρακολούθηση
τηλεόρασης σύμφωνα με το τηλεοπτ.
σήμα
ΠΑΡΤΟΧΙΣ= παρακολούθηση
τηλεόρασης όχι σύμφωνα με το τηλεοπτ.
σήμα
ΠΑΡΤΕΝΣΗ= παρακολούθηση
τηλεόρασης ενίοτε σύμφωνα με το
τηλεοπτ. σήμα
ΕΚΤΗΛΣΓ= εκμάθηση τηλεοπ. σημάτων
από γονείς
ΕΚΤΗΛΣΑΔ= εκμάθηση τηλεοπ. σημάτων
από μεγαλύτερα αδέρφια
ΕΚΤΗΛΣΔ= εκμάθηση τηλεοπ. σημάτων
από δάσκαλο/α
ΕΚΤΗΛΣΤΗ= εκμάθηση τηλεοπ. σημάτων
από τηλεόραση

22. Έμφυλα
στερεότυπα και
διαφημίσεις

ΑΝΔΕΜΦΠ= ανάγνωση διαφημίσεων με
έμφυλο περιεχόμενο
ΑΓΔΕΜΦΠ= άγνοια διαφημίσεων με
έμφυλο περιεχόμενο

3.1. Πρακτικές γραμματισμού παιδιών και οικογενειακό περιβάλλον
Από τις απαντήσεις των παιδιών προκύπτει πως τα περισσότερα από αυτά
έχουν πρόσβαση σε έντυπα μέσα, καθώς στο σπίτι κυκλοφορούν περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία, τα οποία διαβάζουν και οι δυο γονείς. Επίσης, τα
περισσότερα παιδιά δήλωσαν πως τους διαβάζουν βιβλία (κυρίως οι μαμάδες) αλλά και πως διαβάζουν και τα ίδια βιβλία, ενώ οι γονείς, αλλά κυρί532
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ως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, τους διηγούνται ιστορίες και τους μαθαίνουν τραγούδια. Αρκετοί/ές από τους συνεντευξιαζόμενους/ες μαθητές/τριες δήλωσαν ακόμη πως πηγαίνουν στον κινηματογράφο με τους γονείς τους.
Ωστόσο, τα παιδιά διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης φαίνεται πως πηγαίνουν πιο σπάνια στο σινεμά από τους/τις έλληνες/ίδες μαθητές/τριες. Όσον
αφορά τα ηλεκτρονικά μέσα, αν και οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες απάντησαν πως υπάρχει υπολογιστής στο σπίτι, ελάχιστοι/ες διαθέτουν προφίλ
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Επίσης, τα κορίτσια και
τα παιδιά διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης φαίνεται πως έχουν λιγότερη
πρόσβαση σε υπολογιστή. Όσον αφορά τον παρεμβατικό ρόλο των γονέων
στη χρήση της μαζικής κουλτούρας, διαπιστώθηκε πως αν και ελάχιστοι γονείς βάζουν περιορισμούς στο τι τηλεοπτικά προγράμματα βλέπουν τα παιδιά τους, οι περισσότεροι τους βάζουν περιορισμούς στη χρήση του υπολογιστή (π.χ. χρήση του υπολογιστή παρουσία των γονέων, χρονικός περιορισμός στη χρήση). Επίσης, οι έλληνες γονείς φαίνεται να είναι πιο αυστηροί
στους περιορισμούς που βάζουν σε σχέση με τους αλλοδαπούς.
3.2. Πρακτικές γραμματισμού παιδιών στο σπίτι/ χρήση μαζικής κουλτούρας
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών, τα δημοφιλέστερα αναγνώσματά τους είναι τα κλασικά παραμύθια (π.χ. Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, Η Κοκκινοσκουφίτσα, Τα Τρία Γουρουνάκια), τα παραμύθια με ήρωες/ίδες της Ντίσνεϊ (π.χ. Τομ και Τζέρυ, Αλλαντίν) και τα κόμικς (π.χ. Αστερίξ). Ωστόσο, από
την ποιοτική ανάλυση παρατηρήθηκε πως τα αγόρια διαβάζουν περισσότερα κόμικς, ενώ τα κορίτσια περισσότερα παραμύθια με ήρωες/ίδες της
Ντίσνεϊ. Έμφυλες διαφοροποιήσεις επίσης προέκυψαν από τις απαντήσεις
των παιδιών αναφορικά με τον/την αγαπημένο/η τους ήρωα/ίδα. Τα αγόρια
αναφέρθηκαν αποκλειστικά σε αρσενικούς ήρωες, ενώ τα κορίτσια κυρίως
σε ηρωίδες. Συγκεκριμένα, τα αγόρια εστίασαν σε γνωστούς υπερ-ήρωες
(π.χ. Spiderman, Batman, Superman), σε ήρωες από καρτούν (π.χ. Μπομπ
ο Σφουγγαράκης, Ben 10, Gormiti) και λιγότερο σε ήρωες από τη μυθολογία (π.χ. Ηρακλή). Αντίθετα, τα κορίτσια άντλησαν τις ηρωίδες τους από τις
αγαπημένες τους κούκλες (π.χ. Barbie, Άριελ), καθώς και από γυναικείους
χαρακτήρες δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών (π.χ. Χάνα Μοντάνα) και κινουμένων σχεδίων (π.χ. Ντόρα η Εξερευνήτρια).
Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών απάντησε πως παρακολουθεί
καθημερινά τηλεόραση. Από τις απαντήσεις των παιδιών προκύπτει πως τα
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αγαπημένα τους τηλεοπτικά προγράμματα δεν περιορίζονται σε αποκλειστικά «παιδικές εκπομπές», όπως τα κινούμενα σχέδια, αλλά και σε ενήλικα προγράμματα όπως είναι τα σήριαλ. Οι αγαπημένες διαφημίσεις τους
στην τηλεόραση αφορούν παιχνίδια. Τέλος, αναφορικά με τον υπολογιστή, τα περισσότερα παιδιά τον χρησιμοποιούν για να παίζουν παιχνίδια,
να ακούν μουσική και να ζωγραφίζουν (κυρίως τα κορίτσια). Από την άλλη πλευρά, οι έλληνες/ίδες μαθητές/τριες δήλωσαν πιο συχνά από τους/τις
αλλοδαπούς/ές συμμαθητές/τριές τους πως χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και για εκπαιδευτικούς λόγους.
3.3. Πρακτικές γραμματισμού παιδιών στο σχολείο και αναφορές στη
μαζική κουλτούρα
Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών/τριών δήλωσε πως δεν γίνεται στο
σχολείο καμιά αναφορά και για οποιοδήποτε λόγο σε κείμενα της μαζικής
κουλτούρας και των ΜΜΕ, όπως εκπομπές από την τηλεόραση, ταινίες, αγαπημένοι ήρωες καρτούν ή διαφημίσεις. Είναι αξιοσημείωτο πως όσα παιδιά
δήλωσαν πως έχουν κάνει συζητήσεις με τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη
για την τηλεόραση, αδυνατούσαν να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα για το αντικείμενο ή/και τον σκοπό αυτών των συζητήσεων.
3.4. Κριτικός γραμματισμός παιδιών στα ΜΜΕ
Μέσα από τις συνεντεύξεις με τα παιδιά προκύπτει πως ελάχιστα γνωρίζουν
τα τηλεοπτικά σήματα που φέρουν οι εκπομπές στην τηλεόραση. Από την
άλλη πλευρά, όσοι/ες μαθητές/τριες δήλωσαν πως τα γνωρίζουν, απάντησαν πως δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του τηλεοπτικού προγράμματος που παρακολουθούν. Είναι επίσης ενδεικτικό της παντελούς έλλειψης
ενδιαφέροντος του σχολείου για τη μαζική κουλτούρα και τα ΜΜΕ πως όσα
παιδιά γνωρίζουν τα τηλεοπτικά σήματα δήλωσαν πως τους τα έμαθαν οι
γονείς τους και όχι ο/η δάσκαλος/α. Τέλος, φαίνεται πως αρκετά παιδιά αναγνωρίζουν το έμφυλο περιεχόμενο των διαφημίσεων, δηλώνοντας τα περισσότερα πως άλλες διαφημίσεις είναι για αγόρια και άλλες για κορίτσια. Η
αναγνώριση του έμφυλου στοιχείου στις διαφημίσεις γίνεται συνήθως λόγω της παρουσίας του αντίστοιχου φύλου στα τηλεοπτικά σπότ (π.χ. «για τα
κορίτσια δείχνει κορίτσια, και για τα αγόρια δείχνει αγόρια»), καθώς και της
διασύνδεσης συγκεκριμένων προϊόντων με κάθε φύλο. Έτσι, τα παιδιά δήλωσαν πως οι διαφημίσεις για κορίτσια συνήθως αναφέρονται σε κούκλες,
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πριγκίπισσες και μωρά, ενώ για τα αγόρια σε αυτοκίνητα και αεροπλανάκια.
3.5. Διγλωσσική ανάπτυξη παιδιών και χρήση της μαζικής κουλτούρας
Αρκετά παιδιά διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης δήλωσαν πως διαθέτουν στο σπίτι εφημερίδες και περιοδικά και στη Γ1 (μητρική γλώσσα),
ενώ όλα απάντησαν πως παρακολουθούν τηλεόραση και στις δύο γλώσσες. Ωστόσο, τα ίδια προτιμούν να βλέπουν τηλεοπτικά προγράμματα στη
Γ2 (δεύτερη γλώσσα/ ελληνικά), ενώ δήλωσαν πως οι γονείς τους δεν τους
προτρέπουν να παρακολουθήσουν τηλεόραση στη Γ1. Η διατήρηση της
μητρικής γλώσσας μέσω της μαζικής κουλτούρας γίνεται μάλλον μόνο μέσω των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι τους μαθαίνουν τραγούδια και τους διηγούνται ιστορίες στη Γ1. Τέλος, ενώ ακούν τραγούδια και
στις δύο γλώσσες, προτιμούν την ελληνική μουσική καθώς απάντησαν πως
«είναι πιο ωραία».
4. Συμπεράσματα
Μέσα από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων με τους/τις μαθητές/
τριες της πρωτοσχολικής ηλικίας προκύπτει πως τα παιδιά ζουν σε ένα πλούσιο σε πρακτικές γραμματισμού οικογενειακό περιβάλλον, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την τηλεόραση, αλλά και με έντυπα (βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά) και ψηφιακά μέσα (υπολογιστής). Είναι, ωστόσο, αξιοσημείωτο
πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) δεν έχουν διεισδύσει
σε αυτές τις ηλικίες, πιθανόν λόγω του φόβου των γονέων για τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά. Είναι ενδεικτικό, εξάλλου, πως ενώ οι γονείς δεν βάζουν περιορισμούς στα παιδιά τους σε σχέση με τα τηλεοπτικά προγράμματα που εκείνα παρακολουθούν, οι περισσότεροι επιβλέπουν
στενά τη χρήση του υπολογιστή από τα παιδιά τους.
Βάσει των απαντήσεων των μαθητών/τριών, τα παιδιά περιορίζονται στο
να διαβάζουν κυρίως κλασικά παραμύθια, παραμύθια με χαρακτήρες της
Ντίσνεϊ, καθώς και κόμικς. Αντίθετα, τα εικονογραφημένα βιβλία της σύγχρονης ελληνικής και ξένης παιδικής λογοτεχνικής παραγωγής δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη απήχηση στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρακαλουθούν δεν εστιάζουν μόνο στα τυπικώς
θεωρούμενα «παιδικά», όπως είναι τα κινούμενα σχέδια, αλλά επεκτείνονται και σε προγράμματα ενηλίκων, όπως είναι οι τηλεοπτικές σειρές. Αυτό
το εύρημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα προγραμμά535
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των που απευθύνονται σε ενήλικες αλλά τελικά καταλήγουν να καταναλώνονται και από παιδιά τόσο μικρής ηλικίας. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, πως
οι περισσότεροι/ες συνεντευξιαζόμενοι/ες μαθητές/τριες δήλωσαν πως δεν
γνωρίζουν τα τηλεοπτικά σήματα που φέρουν οι εκπομπές, και πως ακόμη
και αν τα γνωρίζουν δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση κρίτηριο επιλογής
για τα προγράμματα που παρακολουθούν. Από την άλλη πλευρά, είναι ενθαρρυντικό πως τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να αναγνωρίζουν (αν και με
τρόπο μάλλον φυσικοποιημένο) το έμφυλο περιεχόμενο των διαφημίσεων.
Αν και οι μαθητές/τριες εκτίθενται σε μια ευρεία γκάμα κειμένων και
πρακτικών γραμματισμού στο σπίτι και στον κοινωνικό τους περίγυρο, το
σχολείο φαίνεται να αγνοεί και να αδυνατεί να αξιοποιήσει το πολιτισμικό
τους κεφαλαίο, καθώς, σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών, δεν πραγματοποιείται καμιά συζήτηση στην τάξη αναφορικά με την τηλεόραση, τον
κινηματογράφο, τις διαφημίσεις, τους αγαπημένους ήρωες ή τα βιβλία που
διαβάζουν τα παιδιά στο σπίτι. Αυτό επιβεβαιώνει και άλλες έρευνες που
έχουν διαπιστώσει την ασυμβατότητα μεταξύ των εξωσχολικών και ενδοσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών (Dyson, 2003· Marsh, 2000).
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας εργασίας είναι πως, ενώ οι
δίγλωσσοι/ες μαθητές/τριες δήλωσαν πως έχουν πρόσβαση σε κείμενα της
μαζικής κουλτούρας στη Γ1 (κυρίως τηλεόραση), οι περισσότεροι/ες από
αυτούς/ές προτιμούν την ελληνική μαζική κουλτούρα και ΜΜΕ, ενώ ούτε
οι γονείς τους δεν φαίνεται να ενισχύουν τη χρήση και εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας μέσω της τηλεόρασης και άλλων κειμένων της μαζικής κουλτούρας. Αυτό σημαίνει πως η μαζική κουλτούρα και τα ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα εν δυνάμει ισχυρό μέσο κοινωνικοποίησης των
μαθητών/τριών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και ενσωμάτωσής
τους στην ελληνική κοινωνία, και επομένως και γεφύρωσης με τον σχολικό γραμματισμό.
Αν και από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων που παρουσιάστηκε εδώ διαφάνηκαν ορισμένες τάσεις διαφοροποίησης των πρακτικών
γραμματισμού των μαθητών/τριών βάσει του φύλου (π.χ. αναγνώσματα)
και της εθνοτικής προέλευσης (π.χ. πρόσβαση σε υπολογιστή), η περαιτέρω ποσοτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα αναδείξει με πιο αξιόπιστο τρόπο τις πιθανές διαφοροποιήσεις βάσει των παραπάνω αλλά πιθανόν και επιπρόσθετων ανεξάρτητων μεταβλητών (π.χ. επάγγελμα γονέων). Από την άλλη πλευρά, η επιλογή του μεθοδολογικού εργαλείου των
συνεντεύξεων θέτει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με την ερμηνευτική ισχύ της χαρτογράφησης των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/
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τριών, καθώς μπορεί να αποκαλύψει μόνο πώς τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις πρακτικές τους. Στο πλαίσιο αυτό, εθνογραφικού τύπου επιτόπιες παρατηρήσεις των ίδιων των πρακτικών των παιδιών θα μπορούσαν να συμπληρώσουν την παρούσα έρευνα, φωτίζοντας και άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού τους. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη παιδαιγωγικού υλικού με στόχο την ενίσχυση
της δημιουργικότητας, της ενεργούς συμμετοχής και εν τέλει της σχολικής
επιτυχίας των μαθητών/τριών.
Βιβλιογραφία
Alvermann, D. & Hong Xu, S. (2003). Children’s everyday literacies: Intersections of popular culture and language arts instruction. Language Arts,
81(2), 145-154.
Alvermann D., Moon J.S. & Hagood M.C. (1999). Popular culture in the classroom: Teaching and researching critical media literacy. Newark, DE: International Reading Association and the National Reading Conference.
Ball, S. & Bogatz, G.A. (1970). The first year of “Sesame Street”: An evaluation.
Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Brown, J.D. (2001). Using surveys in language programs. Cambridge: Cambridge University Press.
Browne, N. (1999). Young children’s literacy development and the role of televisual texts. London: Falmer Press.
Duff, P.A. (2004). Intertextuality and hybrid discourses: The infusion of pop
culture in educational discourse. Linguistics & Education, 14, 231-276.
Dyson, A.H (1997). Writing superheroes: Contemporary childhood, popular
culture and classroom literacy. New York: Teachers College Press
Dyson, A.H. (2003). The brothers and sisters learn to write: Popular literacies in
childhoodand school cultures. New York: Teachers College Press.
Gutiérrez, K., Baquedano-Lopez, P., & Tejeda, C. (2000). Rethinking diversity: Hybridity and hybrid language practices in the third space. Mind, Culture, & Activity: An International Journal, 6(4), 286-303.
Hamilton, M. (1999). Ethnography for classrooms: Constructing a reflective
curriculum for literacy. Pedagogy, Culture & Society, 7(3), 429-444.
Hull, G. & Schultz, K. (2001). Literacy and learning out of school: A review
of theory and research. Review of Educational Research, 71(4), 575-611.
Kenner, C. (2005). Bilingual children’s uses of popular culture in text-mak537

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ing. In J. Marsh (Ed.), Popular culture, new media and digital literacy in early childhood (pp. 73–87). London: Routledge Falmer.
Linebarger, D. L. & Piotrowski, J.T. (2009). TV as storyteller: How exposure to
television narratives impacts at-risk preschoolers’ story knowledge and
narrative skills. British Journal of Developmental Psychology, 27, 47–69.
Marsh, J. (2000). Teletubby tales: Popular culture in the early years language and literacy curriculum. Contemporary Issues in Early Childhood,
1, 119–136.
Marsh, J. & Millard, E. (2000). Literacy and popular culture: Using children’s
culture in the classroom. London, Paul Chapman.
Marsh, J. & Thompson, P. (2001). Parental involvement in literacy development: Using media texts. Journal of Research in Reading, 24, 266–278.
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Morgeson, F.P., Delaney-Klinger, K.A., & Hemingway, M.A. (2005). The importance of job autonomy, cognitive ability, and job-related skill for predicting role breadth and job performance. Journal of Applied Psychology, 90, 399-406.
Orellana, M.F. (1994). Appropriating the voice of the superheroes: Three
preschoolers’ bilingual language uses in play. Early Childhood Research
Quarterly, 9, 171–193.
Seiter, E. (1993). Sold separately: Children and parents in consumer culture.
New York: Rutgers University Press.
Abstract
Recent approaches in the field of literacy studies have given an emphasis
on the role of students’ out-of-school literacy practices, acknowledging the
fact that children participate in a wide range of practices outside school
involving particular literacy skills. Mass media and cultural texts are a major
part of the students’ out-of-school literacy practices, and therefore they have
been introduced to many curricula worldwide. In this context, the aim of the
present study was to explore children’s views on their literacy practices with
regard to mass media and culture. 477 primary school students of 1st and 2nd
grade were interviewed. The qualitative analysis of their responses reported
here suggests that children’s literacy practices at home are immersed by
television (both cartoons and adult programs, such as TV series) and popular
children’s books (classic fairy tales and Disney illustrated books).
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Εκπαιδεύοντας τον Μ. Αλέξανδρο με project
Νεοφώτιστος Γ. Βασίλειος
Εκπαιδεύοντας τον Αλέξανδρο
Ο Αριστοτέλης πρεσβεύει ότι ο σκοπός της αγωγής είναι η καλλιέργεια της
αρετής του ατόμου με στόχο την πορεία του προς την ευδαιμονία (Πράπα,
2003: 31). Κυρίαρχο στοιχείο για την ευδαιμονία αποτελεί η φρόνηση, η
οποία αφομοιώνεται από τους νεαρούς μελλοντικούς πολίτες ύστερα από
παιδαγωγική παρέμβαση (Νικηταρά, 2001: 109-110).
Το 342 π.Χ. ο Αριστοτέλης εγκαθίσταται στη Μακεδονία και αναλαμβάνει, κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Φιλίππου, την αγωγή του δεκατριάχρονου τότε Αλεξάνδρου, διαδόχου του Μακεδονικού θρόνου. Η εκπαίδευση του Αλεξάνδρου γινόταν συνήθως στη Μίεζα1, μια μικρή κωμόπολη κοντά στην Πέλλα.
Η αγωγή προσπαθεί να αναπληρώσει τα κενά που έχει ο άνθρωπος από
την ίδια του τη φύση. Για τον Αριστοτέλη είναι ιδεώδες ο άνθρωπος να μαθαίνει δίπλα σε άλλους «αγαθούς» ανθρώπους εισάγοντας την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ο Αλέξανδρος ως διάδοχος του Μακεδονικού θρόνου
δεν εξαιρούνταν από αυτή την αρχή του φιλοσόφου μετέχοντας σε ομάδα
νεαρών εφήβων από τη Μακεδονία χωρίς καμία διάκριση. Συμμαθητές του
είχε πολλούς από τους μετέπειτα συμβούλους, σωματοφύλακες και στρατηγούς του. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και πολλοί ευγενείς νέοι από την
Ελλάδα, όπως ο Νέαρχος από την Κρήτη, ο Πτολεμαίος, ο Ηφαιστίωνας, οι
δυο γιοί του Παρμενίωνα, ο ΄Αρπαλος, κλπ. Ο νεαρός διάδοχος ήταν εργατικός, έξυπνος, με γρήγορη αντίληψη, αφοσιωμένος στα βιβλία του. Σε αυτή την ηλικία είχε αυτοκυριαρχία, το αίσθημα του καθήκοντος, είχε καλή
διαγωγή και ήταν τίμιος. Αργότερα ο Αλέξανδρος έλεγε ότι ο Αριστοτέλης
του έμαθε «να ζει με αξιοπρέπεια». Αιώνες μετά ο Dewey στο Rohrs, 1984:
32 επισημαίνει πως το άτομο που θα διαπαιδαγωγηθεί είναι ένα κοινωνικό ον και η κοινωνία μία οργανική ένωση ατόμων. «Αν εξατομικεύσουμε στο
παιδί θα μας μείνει κάτι το αφηρημένο, αν εξαλείψουμε τον ατομικό παράγοντα από την κοινωνία θα μείνει μία αδρανής και άμορφη μάζα».
Γενικά, η αρχαία αγωγή χαρακτηρίζεται ανθρωπιστική αποσκοπώντας
1. Η σημερινή Νάουσα
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στην καλλιέργεια του ανθρώπου στην ολότητα του, βάση πνευματικών αξιών. Ωστόσο, υπήρξε και ρεαλιστική, αφού απώτερός σκοπός της ήταν η
ομαλή ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία (Λόππα, στο: Πράπα, 2003: 52).
Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται ως ο πρόδρομος της εποπτικής διδασκαλίας καθώς πιστεύει σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, ότι χωρίς την αίσθηση των πραγμάτων είναι αδύνατη η οικοδόμηση προσωπικότητας διάνοιας. Η τριβή μόνο με τα αντικείμενα θα αναπαραστούν εικόνες και έννοιες
βάση των οποίων θα αποκτηθεί εμπειρία και πνευματική εγρήγορση. Πρώτος εφαρμόζει την πορεία από το γνωστό προς το άγνωστο ώστε να υπάρχει η εμπειρία πάνω στην οποία θα δομηθεί η νέα γνώση (Γιαννικόπουλος,
1999, σελ. 227-230).
Ο φιλόσοφος όσον αφορά την εκπαίδευση του διαδόχου εφαρμόζει
μέθοδο με «ψήγματα» από τον σύγχρονο κονστρουκτιβισμό. Σύμφωνα με
την κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία, η κατανόησή μας για τον κόσμο προέρχεται από την ενασχόληση μας με κάτι που μας ενδιαφέρει. Ο σκοπός και
η σημασία της κατανόησης αυτής έχει ως βάση τις κοινωνικές και πολικές
εμπειρίες του κάθε ατόμου. Η πραγματικότητα παρουσιάζεται ανάλογα με
την οπτική γωνία που ο καθένας βλέπει, αξιοποιώντας την κουλτούρα που
διαθέτει (Παπασταμάτης, 2010, σελ. 103). Για την αγωγή του Αλεξάνδρου
χρησιμοποιεί τα Ομηρικά Έπη και κυρίως την Ιλιάδα, κείμενο ιδιαιτέρως
αγαπητό στο διάδοχο. Μην έχοντας τη δυνατότητα του διαδικτύου και των
Τ.Π.Ε. δημιουργεί υλικό, μια νέα έκδοση των Ομηρικών Επών, προσαρμόζοντας το στις ανάγκες της ομάδας. Στα στενά αυτά πλαίσια μέσα από την
ομάδα το κάθε μέλος της σφυρηλατεί την κοινωνική και την πολιτική του
ταυτότητα. Μία ομάδα, που λίγα χρόνια αργότερα με επικεφαλής τον Αλέξανδρο θα διαδώσει τον Ελληνικό Πολιτισμό στα «πέρατα» της οικουμένης.
Ο Αριστοτέλης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του Αλέξανδρου δεν
παρουσιάζεται ως αυθεντία αλλά ο ρόλος του περιορίζεται σε παροτρύνσεις, ώστε μέσα από εμπειρίες να οδηγεί τους μαθητές του σε προσωπική
ανάπτυξη. Είναι πραγματικά οξύμωρο σε μια εποχή που η μοναρχία άνθιζε, η διαπαιδαγώγηση του μελλοντικού «απόλυτου» μονάρχη να χαρακτηρίζεται «προοδευτική» και «δημοκρατική».
Κατά τη διδασκαλία ο φιλόσοφος προασπίζεται τις μεθόδους της επαγωγής και του συλλογισμού, της εποπτικής και της εξατομικευμένης2 διδασκαλίας. Η εμπειρία είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης3 και επίμονης άσκησης ως φυσική απόρροια. Καθετί το καταναγκαστικό επιφέρει το αντίθετο.
2. Ηθικά Νικομάχεια,1448b5-9
3. Περί αισθήσεως και αισθητών,445a16-17
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Έτσι το «μανθάνειν» αφορά την απόκτηση γνώσης αλλά και την εφαρμογή της σε ενεργές δράσεις.
Γενικά η αριστοτελική εκπαίδευση προτάσσει την ηθική άσκηση, την
ενεργητική και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών σε πράξεις θάρρους,
δικαιοσύνης και εγκράτειας. Καλλιεργεί την αγάπη για το αγαθό αποφεύγοντας οτιδήποτε κακό, μεριμνώντας για την κοινή, δημόσια και χωρίς διακρίσεις παιδεία όλων των πολιτών. Ανακαλύπτει τις φυσικές κλίσεις του καθενός χωριστά, ασκώντας τις αρετές του και καλλιεργώντας τις εσωτερικές
του δυνάμεις όπως τη φαντασία, τη μνήμη, τη θέληση και τη σκέψη. Επιζητά τη φρόνηση και την ευδαιμονία. Γιατί πράγματι, στόχος της αριστοτελικής φιλοσοφίας είναι το «ευ ζην», δηλαδή η πολιτική ωρίμανση των πολιτών, η ηθική και πνευματική ολοκλήρωση τους μέσα στην «αρένα» της πολιτείας. Από την άλλη πλευρά η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει
τις απαραίτητες συνθήκες για να αναζητήσει ο πολίτης το δρόμο προς την
ευδαιμονία, που αποτελεί πεμπτουσία όλων των αρετών (Τσώνη).
Project το νέο μάθημα στο Λύκειο
Εντάσσοντας, στο Νέο Λύκειο την καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών
στον υποχρεωτικό κορμό του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος η πολιτεία δηλώνει έμπρακτα την υιοθέτηση της αρχής
της «διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης» ως βασικής παιδαγωγικής
μεθόδου.
Η συγκεκριμένη παιδαγωγική αρχή παραπέμπει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις μάθησης, οι οποίες ξεκινούν με ποικιλομορφία ερωτημάτων για
τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο, προκειμένου οι μαθητές να διαπραγματευτούν με βάση τη νέα γνώση και να προτάξουν ιδέες για προβλήματα και
καταστάσεις που απασχολούν τους ίδιους και την ομήγυρη τους. Η γνώση
συνδέεται αμεσότερα με τη ζωή του μαθητή, οποίος μαθαίνει μέσω ενεργών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές αποκτούν βαθιά γνώση και εμπειρία σε
επίπεδο λειτουργικής κατανόησης (Ματσαγγούρας 2001:142) για τα θέματα που μελετούν, ενώ, ταυτόχρονα με τη συστηματική εμπλοκή τους στη
μαθησιακή διαδικασία του project, αναπτύσσουν στάσεις και γνωστικο-μεθοδολογικές ικανότητες διερεύνησης θεμάτων και διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων (Joyce, Weil and Calhoun στο: Ματσαγγούρας, 2011: 17).
Σχετικά με τον βαθμό καθοδήγησης, αρχικά ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται ως ο απόλυτος δότης των μορφών διερευνητικής μάθησης, ορίζοντας τα ερωτήματα και τα ακριβή βήματα της διερεύνησης. Σε αυτή την πε542
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ρίπτωση οι μαθητές ακολουθούν προτεινόμενα βήματα συμμετέχοντας σε
συγκεκριμένες δράσεις ώστε να επαληθεύσουν μια συγκεκριμένη αρχή ή
γενίκευση. Ωστόσο είναι δυνατή σε μια ηπιότερη παραλλαγή, να οδηγούνται σε δικά τους μη προκαθορισμένα συμπεράσματα. Στη συνέχεια ακολουθείτε το πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, όπου ο εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα και οι μαθητές επιλέγουν τα βήματα και τις δράσεις της
έρευνας. Όταν κρίνεται αναγκαίο οι συγκεκριμένες δράσεις ολοκληρώνονται με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται
με τελείως ακαθοδήγητες μορφές διερευνητικής μάθησης, όπου τα ερωτήματα και οι διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από τους μαθητές, χωρίς
παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού (Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007).
Ο Εκδημοκρατισμός της Δημόσιας Εκπαίδευσης
Για δεκαετίες το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας παρουσιάζονταν
αποξενωμένο από το κοινωνικό «γίγνεσθαι». Ωστόσο, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να αγκαλιάζει όλα τα μέλη της κοινωνίας ανεξάρτητα από τις
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν. Το παραδοσιακό σχολείο φανερώνει
σε πολλές περιπτώσεις τον αντικοινωνικό του χαρακτήρα, διότι μεταξύ των
άλλων, στερούνταν ευελιξίας προσπαθώντας να εντάξει τους μαθητές κάτω από το δικό του πέπλο κανόνων γλωσσικών και πολιτιστικών. Οι κανόνες αυτοί όμως, χαρακτήριζαν τη μεσο-αστική τάξη αδιαφορώντας για τυχόν κοινωνικο-μορφωτικά χάσματα και για παιδιά τα οποία δυσκολεύονται
να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις (Καψάλης 2006:636). Η διερευνητική μάθηση γίνεται ο «αρωγός» της κοινωνικής ένταξης ομάδων παιδιών με διαφοροποιήσεις όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομικής τους κατάσταση. Πλέον το σχολείο δεν ορίζει με το ανελαστικό του πρόγραμμα τα
δεδομένα της μαθησιακής διαδικασίας αλλά παρουσιάζεται δημοκρατικό
και προοδευτικό, έτοιμο να αγκαλιάσει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες. Η αρχή της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη
μάθηση (differentiated learning) αποβλέπει στη προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης προσαρμόζοντας τη μαθησιακή διαδικασία στις ανάγκες και το προφίλ του εκάστοτε μαθητή.
Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση
Η «ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης» (cooperative learning), οργανώνει τους μαθητές της τάξης σε μικρές ομάδες αξιοποιώντας τη δυνα543
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μική της ομάδας ως κινητήριο δύναμη των μαθησιακών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Βέβαια, για τη σύσταση μίας δημιουργικής ομάδας
απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως: α) η ύπαρξη κοινών στόχων,
β) η θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της, γ) η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, δ) η ισονομία στην κατανομή εργασιών, ε) η δυνατότητα
απρόσκοπτης έκφρασης γνώμης και στ) η συνεργατικότητα με άλλες ομάδες (Ματσαγγούρας 2004: 248).
Μέσα στην ομάδα τα άτομα μαθαίνουν και αναπτύσσονται αποτελεσματικότερα λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της. Επιπλέον,
οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ τους, συναισθήματα πολύτιμα σε δύσκολες περιστάσεις (Hogg και Vaughan 2010).
Σε αντίθεση με την Εποικοδομιστική Θεωρία Μάθησης, που διαπιστώνει
ότι η μάθηση είναι ενεργητική διαδικασία προσωπικής γνώσης και νοηματοδότησης των πραγμάτων, η μάθηση και η ανάπτυξη ανθίζουν περισσότερο
μέσα στη δυναμική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως έχει επισημάνει
ο Vygotsky. Οι μαθητικές μικρο-ομάδες προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας διδασκαλίας και μάθησης,
οι οποίες διασφαλίζουν στους μαθητές συνθήκες υπέρβασης των μαθησιακών και αναπτυξιακών τους ορίων, σύμφωνα με τη θεωρία του L. Vygotsky
για τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Καψάλης 2006, Ματσαγγούρας 2004).
Σύμφωνα με την Παιδαγωγική και Διδακτική Έρευνα, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη των
μαθητών, όπως: α) Ενεργοποιεί τα μαθησιακά τους κίνητρα αποσκοπώντας
στην κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας. β) Προωθεί την κριτική και
δημιουργική σκέψη τους εντός και εκτός σχολείου. γ) Αναπτύσσει τις ικανότητές και τις στάσεις επικοινωνίας τους. δ) Υποστηρίζει συνθήκες συνεργασίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς. ε) Μαθαίνει στους μαθητές πώς
να μαθαίνουν αυξάνοντας το επίπεδο ικανοποίησης τους σε σχέση με τη
σχολική εργασία (Ματσαγγούρας 2000).
H σύγχρονη παιδαγωγική σήμερα δεν αναλώνεται στην προσφορά συγκεκριμένων γνώσεων. Έχει ως στόχο μέσω της μάθησης να αναπτύσσονται γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες όχι
μόνο για τη σχολική ζωή των μαθητών, αλλά κυρίως για τον ευρύτερο κοινωνικό βίο των ενηλίκων συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υπεύθυνων, δημοκρατικών πολιτών με δυνατότητες ενεργού συμμετοχής στο κοινωνικό,
πολιτισμικό, πολιτικό και επαγγελματικό «στίβο».
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Συμπεράσματα
Ο Αριστοτέλης πρεσβεύοντας ότι ο σκοπός της αγωγής είναι η καλλιέργεια
της αρετής που οδηγεί στον ευδαίμονα βίο έρχεται σε πλήρη ταυτοποίηση με τη σύγχρονη παιδαγωγική που αποβλέπει στο απώτερο μέλλον του
μαθητή πλέον ως ενεργού πολίτη στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο φιλόσοφος πιστεύει στη χρησιμότητα της αγωγής και της απόκτησης
δεξιοτήτων στην καθημερινότητα ώστε να αναχθεί ο μελλοντικός πολίτης
ως χρηστό μέλος της κοινωνίας.
Ο Αριστοτέλης υποστήριζε με θέρμη τη δωρεάν και υποχρεωτική δημόσια παιδεία. Βάση των αρχών του, παρουσιάζεται προπομπός του σύγχρονου δημοκρατικού και προοδευτικού σχολείου όπου όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικών διαφοροποιήσεων έχουν ίσες ευκαιρίες
διαπαιδαγώγησης.
Γενικότερα, υπάρχουν παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από την αρχαιότητα, που αξιοποιούνται γόνιμα στη σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία. Στοιχεία, όπως η εποπτεία, η αυτενέργεια, η επιδίωξη του αγαθού, η ομαδοσυνεργατικότητα, η εγκύκλια μόρφωση, η πορεία από το γνωστό προς το
άγνωστο καθώς και η παράλληλη πρακτική εφαρμογή σε σχέση με την
απόκτηση γνώσεων, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος.
Ο Αριστοτέλης επισήμανε ότι οι ρίζες της μόρφωσης είναι πικρές, απαιτούν κόπο και προσπάθεια. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, επιδίωξη της
αγωγής είναι ο εφοδιασμός του ανθρώπου με δεξιότητες και γνώσεις ώστε
να δημιουργείται μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η οποία να μπορεί να
αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις με βούληση και κριτική αντίληψη.
Μόνο τότε ο «γλυκός καρπός» της ευδαιμονίας θα γίνει κτήμα του ανθρώπου στα πλαίσια του κοινωνικού του «γίγνεσθαι».
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Abstract
Educational training is defined as the deliberate formal aid states provide
to young people in an effort to assist them in developing physical, intellectual, social, moral and aesthetic aspects of their personality, helping them
fit in their social environment. According to Aristotle, the task of education
is to provide students with the skills necessary for life, those that will teach
them to behave as good citizens and beneficial members of the State (Politics, Nicomachean Ethics).
The article presents a comparative study between the structure of the
design of the course of Aristotle Research Projects and that of The Treatment
of the Macedonian Successor Alexander, showing similarities and differences in their implementation. The need for educational intervention, cooperative learning, exploratory approach, acquisition of skills required for ev546

Νεοφώτιστος Γ. Βασίλειος
Εκπαιδεύοντας τον Μ. Αλέξανδρο με project

eryday civil life, the supervision of the teacher, and the evolution from the
known to the unknown, are common features of the Aristotelian treatment
and structure of research.
Keywords: Researches Project, Aristotelian education.
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Η διδασκαλία της συνοχής και της αλληλουχίας
ευρύτερου κειμένου σε μαθητές Γυμνασίου.
Μια διδακτική πρακτική με την αξιοποίηση
του παιχνιδιού.
Αλέξανδρος Νικολαΐδης
Εισαγωγή
Κατά τη διδασκαλία της δομής της Νεοελληνικής Γλώσσας η συνήθης εκ
μέρους πολλών φιλολόγων στο Γυμνάσιο έμφαση στη μεταγλώσσα εκτρέπει το μάθημα σε γλωσσική θεωρία δημιουργώντας στους μαθητές ιδιαίτερη δυσκολία και, τελικά, απέχθεια για το γλωσσικό μάθημα. Η απογοήτευση για όσους διδάσκουμε Γλώσσα είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν διαπιστώνουμε ότι όλο και πιο συχνά οι μαθητές μας στο Γυμνάσιο γράφουν τα κείμενά τους με τρόπο σχεδόν αυτόματο, χωρίς δηλαδή να φροντίζουν, ώστε
οι επιμέρους φράσεις ή παράγραφοι των κειμένων τους να συγκλίνουν σε
ένα ενιαίο νόημα, αλλά και να συναρθρώνονται λεκτικά με τρόπο που να
διευκολύνουν τον υποθετικό αναγνώστη τους να αντιλαμβάνεται γρήγορα αυτό που θέλουν να πουν. Είναι ανάγκη, επομένως, συχνά και ανάλογα
με το επίπεδο των μαθητών μας να επινοούμε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, πιο ευχάριστους και τελικά πιο αποτελεσματικούς.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η δίωρη διδακτική πρακτική που θα
παρουσιαστεί στη συνέχεια, με την οποία επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν δυο κατά τεκμήριο δύσκολες αλλά βασικές έννοιες από τη δομή
της γλώσσας, τις κειμενικές λειτουργίες της συνοχής και της αλληλουχίας
ενός ευρύτερου κειμένου, μέσω ενός ad hoc κατασκευασμένου παιχνιδιού.
Η διδακτική πρόταση ολοκληρώνεται με παρουσίαση της εκδοχής που θα
μπορούσε να έχει η διδασκαλία με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει ο Επεξεργαστής Κειμένου MS Word.
Η διδασκαλία με βάση το ισχύον διδακτικό πρότυπο
Για να γίνει σαφής η διαφοροποίηση της προτεινόμενης διδακτικής πρακτικής, είναι χρήσιμο αρχικά να περιγραφεί σύντομα η διδασκαλία με βάση το ισχύον σχολικό εγχειρίδιο.
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Στους προοργανωτές της 4ης ενότητας («Το σχολείο στο χρόνο») του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου δίνεται η πληροφορία ότι οι μαθητές θα
διδαχθούν μεταξύ των άλλων και τη συνοχή ευρύτερου κειμένου (μέρος
Γ΄). Σύμφωνα με το Βιβλίο του Καθηγητή ως στόχος της υποενότητας έχει
τεθεί οι μαθητές «να εξετάζουν πώς οργανώνεται και αποκτά συνοχή ένα ευρύτερο κείμενο», ενώ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες απαιτείται για τη διδασκαλία μία τουλάχιστο διδακτική ώρα. Υποτίθεται ότι οι μαθητές έχουν
ήδη διδαχθεί στην Α΄ Γυμνασίου τα βασικά γνωρίσματα δομής και λεξιλογίου των περιγραφικών, αφηγηματικών και επιχειρηματολογικών κειμένων (βλ. ΒτΜ Α΄ Γυμνασίου Ενότητα 3, Υποενότητες Β, Γ και Ε). Το διδακτικό υλικό που προσφέρει το ΒτΜ αποτελείται από 4 ασκήσεις της κατηγορίας «Ακούω και μιλώ» με παραπομπές στα κείμενα 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα και άλλες 4 ασκήσεις της κατηγορίας «Διαβάζω και γράφω» με παραπομπές στα κείμενα 2 και 4. Η υποενότητα ολοκληρώνεται με την εντός πλαισίου προσφορά της γνώσης που πρέπει να αποκομίσουν οι μαθητές με τον
τίτλο «Μαθαίνω για τη συνοχή ευρύτερου κειμένου».
Η διδακτική εκδοχή που υποστηρίζεται από το σχολικό εγχειρίδιο εκτός
από τα πολλά πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί (π.χ. απώλεια χρόνου
με την αποσπασματική και συνεχή επιστροφή σε πολλά και διαφορετικά
άσχετα μεταξύ τους κείμενα και τελικά κόπωση για τους μαθητές κτλ.) συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής γλωσσικής
διδασκαλίας στην οποία δίνεται έμφαση στη μεταγλώσσα και όχι στην ίδια
τη γλώσσα, ενώ η κειμενοκεντρικότητα δεν προωθείται πραγματικά και ουσιαστικά. Η σημαντικότερη αδυναμία της είναι ότι οι κανόνες του γλωσσικού συστήματος δεν «ανακαλύπτονται» από τους ίδιους τους μαθητές, αλλά τους δίνονται ως έτοιμη γνώση. Έτσι η αποτελεσματικότητά της είναι
αμφίβολη ακόμη και σε καθαρά γνωστικό επίπεδο.
Η παρουσίαση της προτεινόμενης διδακτικής εκδοχής
Χρόνος υλοποίησης
Η διδακτική εκδοχή που προτείνεται στη συνέχεια έχει δοκιμαστεί στην Β’
τάξη του Γυμνασίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου και η διάρκειά της ήταν δίωρη. Θα μπορούσε εντούτοις να υλοποιηθεί οποτεδήποτε στη διάρκεια του διδακτικού έτους ή και να επαναλαμβάνεται με αφορμή τα μαθητικά κείμενα ακόμη και σε οποιαδήποτε τάξη. Η μόνη προϋπόθεση για την υλοποίησή της
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είναι να χρησιμοποιείται ως αφετηρία κάποιο κείμενο με προβλήματα συνοχής και αλληλουχίας.
Το σκεπτικό
Κύριος στόχος της προτεινόμενης εκδοχής είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κειμενικές λειτουργίες της συνοχής και της αλληλουχίας ενός
ευρύτερου κειμένου με τρόπο βιωματικό, που ελαχιστοποιεί ή και αποφεύγει τη χρήση δυσνόητων μεταγλωσσικών όρων, ανακαλυπτικό και επαγωγικό, που οδηγεί από τη χρήση στην ανακάλυψη του κανόνα, και κυρίως
παιγνιώδη και ευχάριστο, μέσω ενός ad hoc κατασκευασμένου παιχνιδιού.
Για τα πλεονεκτήματα του παιχνιδιού ως κινήτρου αλλά και ως αποτελεσματικού μέσου για τη μάθηση των παιδιών αξίζει να σημειώσουμε επιγραμματικά:
• Το παιχνίδι, και ιδιαίτερα το γλωσσικό παιχνίδι, ενεργοποιεί ακόμη
και τους αδιάφορους για την τυπική σχολική γνώση μαθητές.
• Αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη ομαδικών δεξιοτήτων,
μιας και παρέχει μια δομή στήριξης της ομαδικής εργασίας.
• Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και λήψης
απόφασης σε ομάδες.
• Ελαχιστοποιεί την απόσταση ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές αλλά και μεταξύ των μαθητών βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία στην τάξη (Silva, 2008: 27).
• Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη σκέψη (Κοτσακώστα & άλ.,
2000)
Ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι
Με την προτεινόμενη διδακτική εκδοχή επιδιώκεται οι μαθητές:
• Να συνειδητοποιήσουν γενικά ότι κάθε κείμενο, για να γίνει κατανοητό, πρέπει να είναι ορθά δομημένο.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση ενός κειμένου εξαρτάται
από τη λογική ακολουθία των νοημάτων, δηλαδή την αλληλουχία.
• Να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών λέξεων ή
φράσεων στη σύνδεση περιόδων και των παραγράφων μεταξύ τους
και τελικά τη σπουδαιότητα τη συνοχής στο «χτίσιμο» ενός κειμένου.
• Να κατανοήσουν ότι η συνοχή λειτουργεί υποβοηθητικά για την αλληλουχία, αφού με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις δημιουργεί συν550
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•
•
•

δέσεις, για να γίνει το κείμενο πιο κατανοητό.
Να μάθουν πώς οργανώνεται ένα ευρύτερο κείμενο, ώστε να έχει
αλληλουχία και πώς αποκτά συνοχή.
Να ασκηθούν μέσα από επιλεγμένα κείμενα στο να εντοπίζουν τη
συνοχή ενός γραπτού κειμένου.
Να χρησιμοποιούν σε δικά τους κείμενα διαρθρωτικές λέξεις και
φράσεις, αλλά και να ελέγχουν τη συνοχή των κειμένων τους.

Οργάνωση τάξης – Μέθοδοι διδασκαλίας
Αρχικά οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.
Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης
•

•

•

•

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα από τα κείμενα που βρίσκονται στην
4η ενότητα του ΒτΜ, κατά προτίμηση το κείμενο 4 (βλ. Παράρτημα).
Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο κείμενο είτε από το
Τετράδιο Εργασιών είτε δικό του είτε και μαθητικό.
Αντιγράφει σε ένα αρχείο Word το κείμενο, το οποίο κόβει σε μικρότερα τμήματα με κριτήριο την αλληλουχία και τη συνοχή π.χ. θεματικές περιόδους και αναπτύγματα, συνδετικές λέξεις κτλ. Ειδικότερα
στο κείμενο 4, το οποίο αποτελείται από τέσσερις ευδιάκριτες θεματικά παραγράφους, είναι εύκολο να χωριστούν οι θεματικές περίοδοι από τις αντίστοιχα αναπτύγματα. Κάθε τμήμα αποτελεί κομμάτι ενός «παζλ», η σωστή συμπλήρωση του οποίου οδηγεί στην ανασύνθεση του ολοκληρωμένου κειμένου. Τα κομμάτια γίνονται αριθμημένες καρτέλες που ανακατεύονται.
Ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές αν θέλουν να κάνουν το μάθημα παίζοντας. Φυσικά οι μαθητές ενθουσιάζονται. Ζητά από κάποιο μαθητή που γνωρίζει το «παζλ» να πει τι είναι και πώς παίζεται.
Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές ότι θα χωριστούν σε
ομάδες και θα προσπαθήσουν να ανασυνθέσουν ένα παζλ το οποίο
όμως δεν αποτελείται από κομμάτια που συνθέτουν μια εικόνα, αλλά από τμήματα ενός κειμένου, το οποίο ο συγγραφέας μας το έδωσε ανακατεμένο. Εξηγεί, λοιπόν, ότι σκοπός του παιχνιδιού είναι να
ενώσουν τα κομμάτια μεταξύ τους, ώστε να αποκαταστήσουν το κατεστραμμένο κείμενο στην κανονική του μορφή.
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•
•

•

•

•

•

•

•
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Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες (3-4 μαθητών π.χ. ανά δύο θρανία) και
κάθε ομάδα ορίζει τον εκπρόσωπό της.
Σε κάθε ομάδα δίνονται όλες οι καρτέλες χωρισμένες σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες με τις θεματικές
προτάσεις (αριθμημένες με τους αριθμούς 1-4) και η δεύτερη περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες με τα αντίστοιχα αναπτύγματα παραγράφων (αριθμημένες με τα γράμματα Α-Δ).
Ζητείται από όλες τις ομάδες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (10΄15΄) αρχικά να συνδυάσουν τις καρτέλες της πρώτης κατηγορίας με
τις αντίστοιχες της δεύτερης κατηγορίας (π.χ. 1Β, 2Δ κτλ) και στη συνέχεια να τοποθετήσουν τους συνδυασμούς στη σωστή σειρά μεταξύ τους, με στόχο να ανασυνθέσουν το αρχικό κείμενο.
Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους για τα κριτήρια με τα
οποία θα επιλέξουν τους σωστούς συνδυασμούς θεματικών περιόδων και αναπτυγμάτων και τη σωστή σειρά των παραγράφων.
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανακοινώνει την προτεινόμενη λύση του
παζλ που αποδίδει την κατά τη γνώμη τους σωστή σειρά με την οποία
πρέπει να μπουν τα οκτώ κομμάτια αιτιολογώντας τη επιλογή της.
Για να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα ο εκπαιδευτικός αποκαλύπτει
στους μαθητές πως το ολοκληρωμένο κείμενο στην κανονική του
μορφή όπως δόθηκε από το συντάκτη του βρίσκεται στο βιβλίο
τους και τους καλεί να το συγκρίνουν με το δικό τους συνδυασμό.
Με αφορμή το παιχνίδι που προηγήθηκε και έχοντας το αυθεντικό κείμενο στη διάθεσή της η τάξη σε ολομέλεια πια συζητά για τις νοηματικές σχέσεις των επιμέρους τμημάτων του κειμένου αλλά και για τις συγκεκριμένες συνδετικές λέξεις ή φράσεις οι οποίες τους βοήθησαν στην
αποκατάστασή του. Άλλωστε με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αναγκάζονται να μπουν στη θέση του συντάκτη του κειμένου ως προς πώς αυτός οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη διάταξή του. Ο διδάσκων οργανώνει
το διάλογο με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει κατανοητή η διάκριση αλληλουχίας και συνοχής. Έτσι η γνώση που το σχολικό εγχειρίδιο προσφέρει στους μαθητές εντός πλαισίου με τίτλο «Μαθαίνω για τη συνοχή ευρύτερου κειμένου» προκύπτει βιωματικά και επαγωγικά.
Αν ο χρόνος και το επίπεδο της τάξης το επιτρέπει ο διδάσκων προκαλεί συζήτηση για την ετυμολογική ερμηνεία της λέξης «συνοχή»
καθώς και για χρήσεις της ίδιας λέξης σε άλλα συμφραστικά πλαίσια όπως: κοινωνική συνοχή (στην κοινωνιολογία), μοριακή συνοχή (στις φυσικές επιστήμες).
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•

Ως κατ΄ οίκον εργασίες δίνονται στους μαθητές α. ο εντοπισμός της αλληλουχίας και της συνοχής σε κείμενο του Τετραδίου Εργασιών και β. η
σύνταξη ενός επικοινωνιακού κειμένου με την υπογράμμιση ότι η αξιολόγησή του θα στηριχτεί κυρίως στην αποτελεσματική ή μη συνοχή
και αλληλουχία του.
Σε επόμενο μάθημα αφιερώνεται μια ώρα για τη διαδικασία που είναι
γνωστή παλιότερα ως «Επεξεργασία γραπτού μαθητικού κειμένου με
σκοπό τη βελτίωσή του» (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997:
80-102 ) και τελευταία στα Νέα Προγράμματα Σπουδών της Κύπρου
ως «Τεχνική της συλλογικής επαναδιατύπωσης γραπτού κειμένου». Για
το σκοπό αυτό επιλέγεται ένα μαθητικό κείμενο με προβλήματα συνοχής και αλληλουχίας.

Εναλλακτική εκδοχή με την αξιοποίηση του Επεξεργαστή
Κειμένου
Είναι γνωστό ότι τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου ως γνωστικά εργαλεία υποστηρίζουν δημιουργικά τη γλωσσική διδασκαλία αναδεικνύοντας
τη ρευστότητα του κειμένου και αποκαλύπτοντας τους μηχανισμούς κατασκευής της δομής του. Ειδικότερα δίνουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα
αφαίρεσης αρχικά και προσθήκης στη συνέχεια ενός γλωσσικού στοιχείου
με στόχο την συνειδητοποίηση της λειτουργίας του καθώς επίσης και τη
δυνατότητα αποδόμησης ή και «καταστροφής» ενός κειμένου αρχικά και
αναδόμησής στη συνέχεια με στόχο τη συνειδητοποίηση της δομής του.
(Κουτσογιάννης & άλ., 2011: 224-228).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός αφού αντιγράψει σε ένα αρχείο Word το κείμενο του σχολικού βιβλίου, μπορεί να στη συνέχεια να το αποδομήσει δημιουργώντας με τη βοήθεια του κειμενογράφου αριθμημένα ψηφιακά κομμάτια του «παζλ». Με τη σειρά τους οι μαθητές αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχει ο επεξεργαστής κειμένου καλούνται να συνδέσουν
τα ψηφιακά κομμάτια μεταξύ τους με στόχο να αναδομήσουν και να ανασυνθέσουν το ολοκληρωμένο κείμενο.
Κριτική αποτίμηση
Συγκρίνοντας την προτεινόμενη διδακτική εκδοχή με το ισχύον διδακτικό πρότυπο μπορούμε να επισημάνουμε ότι διαφέρει ως προς τις βασικές μεθοδολογικές αρχές στα εξής σημεία:
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Επιχειρείται να «ανακαλυφθούν» οι κανόνες του γλωσσικού συστήματος από τους ίδιους τους μαθητές.
• Βασικός στόχος είναι η συνειδητοποίηση της λειτουργίας των γλωσσικών στοιχείων (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997: 93-99).
• Η έμφαση δίνεται στην ίδια γλώσσα και όχι στη μεταγλώσσα και ελαχιστοποιείται η χρήση μεταγλωσσικών όρων, οι οποίοι κατά γενική ομολογία δυσκολεύουν ιδιαίτερα και τελικά αποθαρρύνουν τους περισσότερους μαθητές (Χατζησαββίδης & Νικολαΐδης, 2006: 500).
• Η διδασκαλία αποκτά όσο το δυνατό περισσότερο το χαρακτήρα φυσικής γλωσσικής δραστηριότητας
• Ενθαρρύνεται η συνεργατική μάθηση.
Επειδή όμως η προτεινόμενη διδακτική εκδοχή έχει υλοποιηθεί, αξίζει να
καταγραφεί και η «αξιολόγησή» της από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι
μετά τη διδασκαλία κλήθηκαν να πουν αν και γιατί τους άρεσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Από τη συζήτηση, λοιπόν, προέκυψε ότι ως σημαντικότερο κέρδος οι μαθητές θεώρησαν την ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή τους,
ενώ δεν έκρυψαν τη χαρά τους, γιατί παίζοντας τελικά συνειδητοποίησαν δυο
δύσκολες κειμενικές έννοιες.
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σας σε ενηλίκους. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ,
485-505, Θεσσαλονίκη
Abstract
Starting from the observation that increasingly our students in High School
write their texts in a way automatic is presented a two-hour teaching
practice via which it is sought the students to realise two -at evidencedifficult but basic significances from the structure of language, the textual
features of cohesion and sequencing of wider text. The particular teaching
activity becomes with way experiential, that minimises or even avoids
the use of obscure metalinguistic terms, inductive, that leads from the
use to the discovery of rule, and mainly playful and pleasant, via a ad hoc
manufactured game. The activity becomes more enjoyable and effective
with the exploitation of opportunities offered by the Text Editor.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κείμενο 4
Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν την εκπαίδευση
Ακόμη και πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν αντιληφθεί πλέον ότι η
τεχνολογία παρέχει στην εκπαίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες και την
ωθεί προς ενδιαφέρουσες αλλαγές. Για παράδειγμα μας επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα, να προσομοιώνουμε καταστάσεις και
φαινόμενα, να κάνουμε ορατά πράγματα που διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να κατανοούμε με σαφήνεια αφηρημένες έννοιες. Αυτή η παραδοχή δεν έγινε βεβαίως από τη μια μέρα στην άλλη.
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Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για την αλλαγή
του σχολείου είναι η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις ανάγκες του μαθητή. Αντί δηλαδή το παιδί να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του παιδιού. Οι πολυπληθείς τάξεις παιδιών με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και σύστημα βαθμολόγησης κρίνονται πλέον ανεπαρκείς και ζητούνται αλλαγές που θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού, τώρα και στο μέλλον.
Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάθησης. Και εδώ εμφανίζεται πλέον ως πολύτιμος αρωγός η νέα τεχνολογία με τις δυνατότητες που παρέχει. Η τάξη του αυριανού σχολείου δεν θα περικλείεται πλέον από τους γνωστούς τέσσερις τοίχους, αλλά
θα «μεταφέρεται» όπου το παιδί μπορεί να μάθει: κάθε τάξη θα είναι συνδεδεμένη μέσω του διαδικτύου με έναν απέραντο ιστό μάθησης, όπου
το παιδί θα μπορεί να στραφεί για να αναζητήσει γνώσεις, παραδείγματα, απαντήσεις και λύσεις στα θέματα που του ανατέθηκαν, να συζητά με
συμμαθητές που έχουν το ίδιο θέμα, να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας
και παρέες με κοινά μορφωτικά ενδιαφέροντα. Η τηλεκπαίδευση και τα
CD πολυμέσων θα είναι τα βασικά εργαλεία αυτής της τάξης.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος του δασκάλου.
Από τον ως τώρα ρόλο του μεταδότη γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περάσει σε εκείνον του καθοδηγητή της αυτοδιδασκαλίας των μαθητών. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να εντοπίζει
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ώστε να του βρίσκει τα
κατάλληλα μονοπάτια αναζήτησης της γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα επιστρέφει στον αυθεντικό - και ξεχασμένο - ρόλο του σωκρατικού δασκάλου. Θα πάψει πλέον να βλέπει τους μαθητές του ως παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας του και θα τους παρέχει ευρύτερα χρονικά περιθώρια να κρίνουν, να σκέφτονται, να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και να οραματίζονται. Ο δάσκαλος θα είναι το επίκεντρο της αναζήτησης της γνώσης, αλλά ποτέ πια η αυθεντία έκφρασής της. Ο Σωκράτης, δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά, φαίνεται ότι είχε - και σε αυτό - δίκιο.
(Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου σ. 61)
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Καρτέλες με θεματικές περιόδους

1

2

Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώνα για την
αλλαγή του σχολείου είναι η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις
ανάγκες του μαθητή.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος του δασκάλου. Από τον ως τώρα ρόλο του μεταδότη γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περάσει σε εκείνον του καθοδηγητή της αυτοδιδασκαλίας των μαθητών.

3

Ακόμη και πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν αντιληφθεί πλέον ότι η τεχνολογία παρέχει στην εκπαίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες και την ωθεί προς ενδιαφέρουσες αλλαγές.

4

Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάθησης.

Καρτέλες με αναπτύγματα

Α

Και εδώ εμφανίζεται πλέον ως πολύτιμος αρωγός η νέα τεχνολογία με τις δυνατότητες που παρέχει. Η τάξη του αυριανού σχολείου
δεν θα περικλείεται πλέον από τους γνωστούς τέσσερις τοίχους,
αλλά θα «μεταφέρεται» όπου το παιδί μπορεί να μάθει: κάθε τάξη θα είναι συνδεδεμένη μέσω του διαδικτύου με έναν απέραντο
ιστό μάθησης, όπου το παιδί θα μπορεί να στραφεί για να αναζητήσει γνώσεις, παραδείγματα, απαντήσεις και λύσεις στα θέματα
που του ανατέθηκαν, να συζητά με συμμαθητές που έχουν το ίδιο
θέμα, να συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και παρέες με κοινά μορφωτικά ενδιαφέροντα. Η τηλεκπαίδευση και τα CD πολυμέσων θα
είναι τα βασικά εργαλεία αυτής της τάξης.
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B

Για παράδειγμα μας επιτρέπει να διερευνούμε υποθετικά ερωτήματα, να προσομοιώνουμε καταστάσεις και φαινόμενα, να κάνουμε ορατά πράγματα που διαφορετικά θα έμεναν αόρατα και να κατανοούμε με σαφήνεια αφηρημένες έννοιες. Αυτή η παραδοχή δεν
έγινε βεβαίως από τη μια μέρα στην άλλη.

Γ

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να εντοπίζει
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή ώστε να του βρίσκει τα κατάλληλα μονοπάτια αναζήτησης της γνώσης, ο εκπαιδευτικός θα επιστρέφει στον αυθεντικό - και ξεχασμένο - ρόλο του
σωκρατικού δασκάλου. Θα πάψει πλέον να βλέπει τους μαθητές
του ως παθητικούς αποδέκτες της διδασκαλίας του και θα τους
παρέχει ευρύτερα χρονικά περιθώρια να κρίνουν, να σκέφτονται,
να εφαρμόζουν, να συνθέτουν και να οραματίζονται. Ο δάσκαλος
θα είναι το επίκεντρο της αναζήτησης της γνώσης, αλλά ποτέ πια
η αυθεντία έκφρασής της. Ο Σωκράτης, δυόμισι χιλιάδες χρόνια
μετά, φαίνεται ότι είχε - και σε αυτό - δίκιο.

Δ

Αντί δηλαδή το παιδί να προσαρμόζεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιδιού. Οι πολυπληθείς τάξεις παιδιών με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και σύστημα βαθμολόγησης κρίνονται πλέον
ανεπαρκείς και ζητούνται αλλαγές που θα επιτρέψουν την κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού, τώρα και στο μέλλον.

Η λειτουργικότητα της παιγνιώδους μορφής
διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη
Λάμπρος Ντίμερης
Χριστίνα Πάκου
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να αναδειχθεί το παιχνίδι ως ένα μέσο αγωγής και εκπαίδευσης. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, αμφισβητείται
η αξία του, καθώς θεωρείται από πολλούς ως ένα άσκοπο και ασήμαντο
γεγονός. Ωστόσο, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, αφού έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν αποτελεί μια άσκοπη δραστηριότητα, αλλά αντιθέτως, συμβάλλει στην ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Μέσω της εισήγησής μας θα αποσαφηνιστεί ο όρος «παιχνίδι», θα παρουσιαστούν οι θεωρίες σχετικά με την χρηστική αξία του παιχνιδιού αλλά και
οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις παιχνιδιών. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην
παιδαγωγική του αξία, στην αξιοποίηση του στο σχολείο αλλά και στο ρόλο που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός στην διεκπεραίωση αυτού του δύσκολου εγχειρήματος.
1. Εισαγωγή
Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφάνηκε ότι ένας προσδιορισμός του όρου «παιχνίδι» αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα (Κάππας,
2005• Κωνσταντινόπουλος, 2007• Μακρυνιώτη, 1999•). Ωστόσο, μέσα από τις
προσπάθειές τους οι συγγραφείς αναφέρουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο αυθορμητισμός (Κάππας, 2005•
Κωνσταντινόπουλος, 2007•   Ζάγκος, 2005 •   Καρναβάς Απόστολος & Καλογεροπούλου Φωτεινή, 2007•  Μακρυνιώτη, 1999•), η ευχαρίστηση-ψυχαγωγία (Κωνσταντινόπουλος, 2007• Mogel, 2008•) και το οικειοθελώς- ελευθερία του παιχνιδιού (Κωνσταντινόπουλος, 2007• Mogel, 2008•). Επίσης, το
παιχνίδι εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της φαντασίας (Κωνσταντινόπουλος, 2007•  Πούρκος, 2009• Mogel, 2008•), της κίνησης, έστω και αν πρόκειται απλά για την «κίνηση» των σκέψεων (Αντωνιάδης, 2004• Κουμπουρέλος, 2004• Mogel, 2008•) Τέλος, καθορίζεται από εσωτερικά κίνητρα και όχι
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από τις εξωτερικές καταστάσεις (Κωνσταντινόπουλος, 2007• Mogel, 2008•)
και πρόκειται για μια δική του αληθινή πραγματικότητα (Κωνσταντινόπουλος, 2007•Mogel, 2008•).
Όπως αναφέρει η Κλειώ Γκουγκουλή (1999) η ενασχόληση με τον όρο
«παιχνίδι» στην ελληνική κοινωνία ξεκίνησε μετά το β’ μισό του 19ου αιώνα
και ήταν απόρροια του νεοελληνικού διαφωτισμού, της Μεγάλης Ιδέας αλλά και της αρχαιολατρικής τάσης που επικρατούσε την περίοδο αυτή. Το
παιχνίδι αποτελεί την σπουδαιότερη τροφή, μια ψυχική ανάγκη, μια διάθεση ψυχής του παιδιού κατά τον Καππά. Ακόμα, «το παιχνίδι είναι το μέσο
με το οποίο το παιδί επιβεβαιώνει τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στον κόσμο
των ενήλικων» ( Κάππας, 2005: 562). Κατά τον Πούρκο (2009) , «παιχνίδι»
ονομάζεται «μια φανταστική κατάσταση που εμπεριέχει ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς» (σελ.273). Έτσι, ενώ το παιχνίδι παρουσιάζεται από πολλούς ως ένα γεγονός άσκοπο και ασήμαντο, τελικά αποδεικνύεται ότι αποτελεί μια δραστηριότητα που μέσα σε αυτή παίζεται η εργασία και ο αγώνας για τη ζωή, εικονίζεται το νόημα του κόσμου, αλλά και οικοδομούνται
τα θεμέλιά του (Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, 1988). Επίσης, ο Αριστοτέλης (οπ. αναφ. στο Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, 1988: 43) θεωρεί το παιχνίδι «φυσικό μέσο διαπαιδαγώγησης, αναντικατάστατο μέσο φυσικής ανάπτυξης του παιδιού».
Ο Μπαμπινιώτης διαφοροποιεί τους όρους παιχνίδι-παιγνίδι και ορίζει
το «παιχνίδι» ως οποιαδήποτε ενέργεια που δεν έχει συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό, αλλά προσφέρει ευχαρίστηση. Όσο αφορά την έννοια «παιγνίδι»
(σπάνια) ονομάζει οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες (και ενδεχομένως με συγκεκριμένα αντικείμενα),
αποσκοπώντας στη διασκέδαση (κρυφτό, κυνηγητό κ.α.).
2. Το «παιχνίδι» στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Επιστήμης
«Στην Παιδαγωγική επιστήμη ο όρος «παιγνίδι» έχει μια σημασία πιο ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει τα γνωστικά και ατομικά παιχνίδια αλλά και
τις σωματικές, πνευματικές ασκήσεις. Το παιχνίδι θεωρείται μια εξειδικευμένη μορφή δραστηριότητας, που δρα καθοριστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας» (Κάππας, 2005: 563).
Πολλοί ήταν οι επιστήμονες που θέλησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο παιχνίδι. Η αναγκαιότητα μιας θεωρίας προέκυψε από το γεγονός,
ότι το παιχνίδι σαν ένα βασικό ζωτικό σύστημα βρίσκεται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της παιδικής ζωής και απαιτεί επιστημονική εξήγηση
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(Mogel,2008). Από αυτή την αναγκαιότητα προέκυψαν διάφορες επιστημονικές θεωρίες που προσπάθησαν να κατανοήσουν την χρηστική αξία/
αξιοποίηση του παιχνιδιού.
Ο Spencer, οποίος διατύπωσε τη θεωρία της πλεονάζουσας ενέργειας,
αναφέρει ότι μέσω του παιχνιδιού καταναλώνονται όλα τα περισσεύματα
ενέργειας που διαθέτει το άτομο, αποτελεί δηλαδή μια μορφή ενεργητικής
εκτόνωσης που έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση.
Οι υποστηρικτές της θεωρίας της κάθαρσης (Lange & Adler) πιστεύουν
ότι το παιχνίδι δίνει διέξοδο στις καταπιεστικές από τη συνείδηση παρορμήσεις. Το παιχνίδι για αυτούς ικανοποιεί χωρίς κίνδυνο ορισμένες επιθυμίες ή και βίαια πάθη τα οποία απωθεί η συνείδηση.
Κατά την θεωρία του αταβισμού, την οποία διατύπωσε ο Hall, το παιδί με
το παιχνίδι επαναλαμβάνει την ιστορία της φυλής του, δηλαδή περνά μέσα από μια σειρά σταθμών από την οποία πέρασε η φυλή του από την εμφάνιση ως σήμερα, όπως την πρωτόγονη, τη νομαδική, την γεωργική κλπ.
Σύμφωνα με τη θεωρία της ανάπαυσης (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Schaller)
το παιχνίδι εκπληρώνει μια λειτουργία ανακούφισης του σώματος.
Κατά τη θεωρία του Groos της προπαρασκευαστικής εξάσκησης ή της αυτομόρφωσης, σκοπός του παιχνιδιού είναι να ασκήσει και να αναπτύξει τα
ζωτικά ένστικτα, τα οποία προέρχονται από την φύση ακατέργαστα. Επίσης, το παιχνίδι συμβάλλει σύμφωνα με τον Groos στη διαμόρφωση των
σωματικών και πνευματικών λειτουργιών.
Όσο αφορά την ψυχολογική θεωρία (προβολής του Εγώ) το παιδί προσπαθεί να επιβεβαιώσει το Εγώ μέσα από το παιχνίδι και να φτάσει όσο το
δυνατόν νωρίτερα στο επίπεδο των μεγάλων. Το παιδί με το παιχνίδι θέλει
να επιβάλλει το Εγώ του, επιθυμεί να αποδείξει τις δυνατότητες που έχει
για να σταθεί μέσα στο κοινωνικό σύνολο σαν μια υπολογίσιμη μονάδα.
Από την άλλη πλευρά η θεωρία της υπαρξιακής διέγερσης με κύριο εκπρόσωπό της τον Haigis αναφέρει ότι το υποκείμενο αναζητά κέρδος από
το παιχνίδι και το κέρδος βρίσκεται στο βίωμα της βιολογικής διακινδύνευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βιώνει έντονα την ύπαρξή του. Το παιχνίδι είναι πάντα ένα παιχνίδι με την ζωή.
Στη θεωρία της πολιτιστικής διαπραγμάτευσης του J. Huizinga αναφέρεται
ότι τα σύγχρονα παιχνίδια προετοιμάζουν τα παιδιά για την πολυπλοκότερη
κοινωνία του μέλλοντος. Τονίζεται η επίδραση του παιχνιδιού στην ανάπτυξη
του πολιτισμού και όχι στην ανάπτυξη του παιδιού και τη ψυχική του ισορροπία.
Κατά την θεωρία της κοινωνικογνωστικής ανάπτυξης των J. Piaget L.
Vygotsky το παιχνίδι θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του
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παιδιού. Επίσης, θεωρούν ότι επιδρά στην ανάπτυξη τόσο της σκέψης όσο
και της γλώσσας.
Η θεωρία της άμιλλας (Dougall) παραδέχεται ότι το παιχνίδι έχει την πηγή του σε ένα κίνητρο συναγωνισμού-άμιλλας.
Όσο αφορά την πολιτιστική θεωρία και τον Rainwarter, το παιχνίδι είναι μια προσπάθεια να βρίσκεται το άτομο σε καλή διάθεση που ο καθένας επιδιώκει καθώς αναπτύσσεται. (Κάππας, 2005• Ματσαγγούρας, 2002•)
Όπως και να έχει το παιχνίδι συνδέεται πολύ συχνά με την παιδική ζωή
και αποτελεί το κύριο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας. Επίσης, το παιχνίδι
παρέχει ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων, για αυτοπειθαρχία και ευκαμψία,
ικανότητες που είναι χρήσιμες για τη σύγχρονη ζωή.
3. Παιδαγωγικές ταξινομήσεις του παιχνιδιού
Τα παιχνίδια ταξινομούνται με διάφορους τρόπους και με βάση ατομικά
κριτήρια του κάθε επιστήμονα. Έτσι, κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε μερικές κατηγοριοποιήσεις.
Τα παιχνίδια διακρίνονται αρχικά σχετικά με τη φύση τους σε α) παιχνίδια ενστίκτου και β) σε φυσικά παιχνίδια αλλά και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κίνησης σε 1) παιχνίδια δύναμης, 2) παιχνίδια καρτερίας, 3) παιχνίδια ταχύτητας, 4) παιχνίδια ευκινησίας, 5)παιχνίδια ισορροπίας και τέλος
6) παιχνίδια επιδεξιότητας ( Κάππας, 2005)
Κατά την ταξινόμηση του Αντωνιάδη, που βασίζεται στα εξελικτικά στάδια του παιδιού φανερώνονται τα είδη παιχνιδιού κατά τις διάφορες ηλικίες. «Στην ηλικία των 0-2ετών τα παιδιά παίζουν παιχνίδια με το σώμα, με
τα αντικείμενα και με άτομα.
Στην ηλικία των 2-7 ετών παίζονται παιχνίδια ρόλων, κινητικά παιχνίδια
και παιχνίδια συντροφιάς. Παιχνίδια κατασκευής-συναρμολόγησης και συναισθηματικού χαρακτήρα παίζονται στην ηλικία των 7-10 ετών. Στην επόμενη ηλικιακή φάση των 10-20 χρονών παίζονται πριν την εφηβεία ομαδικά παιχνίδια, κατά την εφηβεία παιχνίδια αγωνιστικά και μετά την εφηβεία
σκάκι, τάβλι, χαρτιά αινίγματα κλπ και μετά την ηλικία των 21 ετών τυχερά
παιχνίδια». (Αντωνιάδης, 1994:39)
Κατά την Πολυμενάκου τα παιχνίδια διαχωρίζονται σε ατομικά και ομαδικά. Έπειτα, τα ατομικά σε ενστικτώδη ατομικά παιχνίδια και σε παραγωγικά ατομικά παιχνίδια και τα ομαδικά σε ελεύθερα ομαδικά και οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια.
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4. Η συμβολή του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του
παιδιού
Το παιχνίδι συμβάλλει στην μυοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, έχει θετικές συνέπειες στο μυϊκό, αναπνευστικό, κυκλοφοριακό και νευρικό του σύστημα. Ακόμα η κίνηση στο παιχνίδι διαμορφώνει τον σκελετό και τις αρθρώσεις του. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί διεγείρεται ψυχικά
και πνευματικά, διαμορφώνει τον χαρακτήρα του και κοινωνικοποιείται. Για
τους παραπάνω λόγους το παιχνίδι χρησιμοποιείται και ως μέσο διάγνωσης
της προσωπικότητας του παιδιού αλλά και της προβληματικής συμπεριφοράς. Τέλος, μπορεί να αποτελέσει και μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας της αποκλίνουσας συμπεριφοράς του παιδιού (Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, 1988).
Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως φυσικό μέσο διαπαιδαγώγησης και αυτό οφείλεται στην παιδαγωγική αξία που κρύβεται μέσα
του (Πολυμενάκου-Παπακυριάκου,1988). Η αξία του έχει κριθεί σημαντική
από όλους τους εκπρόσωπους πολλών επιστημονικών κλάδων, όπως τον
κλάδο της ψυχανάλυσης, της γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας, την
παιδαγωγική και την κοινωνιολογία (Αυγητίδου, 2001). Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση καθώς όχι μόνο ψυχαγωγεί τον μαθητή, αλλά τον εκπαιδεύει, αναπτύσσει τις ικανότητές του και τον μορφώνει (Κάππας,2005). Συγκεκριμένα, «προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων της επιδεξιότητας, της φαντασίας, της εξυπνάδας, της προσοχής, της κυριαρχίας,
της ευκινησίας και της ευστροφίας. Ακόμα μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά
αποκτούν πολύτιμες συμπεριφορές όπως υπομονή, θάρρος, ειλικρίνεια, ιπποτισμό-δίκαιο παίξιμο, ανωτερότητα, ανεκτικότητα αλλά και αρετή στην
νίκη και στην ήττα. Τέλος, το παιδί αποκτά θέληση, πρωτοβουλία και αντοχή για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού» (Αντωνιάδης, 1994:56).
Συμπερασματικά, «το παιδί μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει τις σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές, λεκτικές και επικοινωνιακές του ικανότητες, μυείται σε συμπεριφορές και ρόλους ενηλίκων και προσανατολίζεται
προς πολιτισμικά μοντέλα» (Ματσαγγούρας,2002:68). Με αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο μάθησης, το βάρος πέφτει στη διερεύνηση από τους ίδιους
τους μαθητές, στην ενεργό μάθηση, στην μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης,
στον πειραματισμό, στην άμεση εμπειρία και στην παραγωγή γνώσης με
βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αποκλείονται δηλαδή οι μαθησιακές διαδικασίες με αποκλειστικό γνώμονα το σχολικό εγχειρίδιο και η παθητική
αναπαραγωγή της γνώσης (Γκουγκουλή&Κούρια,1999).
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«Ευνοϊκό θα ήταν αν τα πρώτα χρόνια στο σχολείο ήταν ένας συνδυασμός από παιχνίδι και μάθηση, γιατί ένα αποκλειστικό περιβάλλον μάθησης και επίδοσης παρεμποδίζει μάλλον το ατομικό αναπτυξιακό δυναμικό
για χάρη της απόκτησης αγαθών, της μόρφωσης και της κουλτούρας. Αλλά το ένα δεν θα πρέπει να αποκλείει το άλλο: η παιγνιώδη αυτοανάπτυξη, το βίωμα του παιχνιδιού αλλά και η από κοινού διαμόρφωση συμβάντων παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, θα μπορούσε να αυξήσει την αρχική υποβαθμισμένη αξία του σχολικού βιώματος και να συμβάλλει σε μια αύξηση της επιτυχίας της μάθησης. Σε όλα αυτά πρέπει να
σκεφτούμε ακόμα ότι η εξέλιξη του παιχνιδιού δε σταματά με την εισαγωγή των παιδιών στο σχολείο αλλά αντίθετα, μεταβαίνει σε άλλες μορφές»
(Mogel, 2008:222).
«Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές απαιτήσεις για ελευθερία και αυτενέργεια των παιδιών, κάθε παιχνίδι θα πρέπει να εκλεγεί, να σχεδιαστεί και να
διεξαχθεί από τα ίδια τα παιδιά. Οι παιδαγωγοί οφείλουν να υποδείξουν στα
παιδιά κι άλλα παιχνίδια και καθένα από αυτά να αποτελεί και μια νέα προσαρμογή και να αποτείνει σε ορισμένες σωματικές και ψυχικές λειτουργίες. Η εκλογή των παιχνιδιών θα κανονίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες των
μαθητών σε ατομικό επίπεδο, αφού όλα τα παιχνίδια δεν είναι κατάλληλα
για όλα τα παιδιά» (Πολυμενάκου-Παπακυριάκου,1988:186).
Ωστόσο, μια επέμβαση στο παιχνίδι κρίνεται απαραίτητη για να υποκινήσει τη διάθεση του παιδιού για παιχνίδι και να συστηματοποιήσει την
ανάγκη του για δράση σε συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. Επεμβαίνοντας,
οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν το παιχνίδι και εκμεταλλεύονται την ενέργεια και το αποτέλεσμά του για τους σκοπούς της αγωγής αλλά και ρυθμίζουν το παιχνίδι ανάλογα με τις ανάγκες και δυνάμεις των μαθητών. Ακόμα, διασφαλίζει τη διεξαγωγή του παιχνιδιού σε ανώτερο επίπεδο διαγωγής, ευπρέπειας και τάξης. Μια επέμβαση στο παιχνίδι τέλος, έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές υγιείς αρχές και αντιλήψεις για τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, με τη συμμετοχή του ίδιου του εκπαιδευτικού
(Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, 1988).
Μια επέμβαση με προσχεδιασμένα σκόπιμα παιχνίδια «βοηθάει στην
ελεύθερη αυτοανάπτυξη των παιδιών, καλλιεργεί τις κλίσεις και μια πειθαρχημένη ελευθερία, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πρόοδο και την
εξέλιξη των παιδιών» (Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, 1988:131).
«Αποφασιστικό ρόλο για την επιλογή και την κατευθυνόμενη χρήση των
εκπαιδευτικών παιχνιδιών παίζει η ανάπτυξη του παιδιού αλλά και το κενό
της γνώσης, το οποίο θέλουμε να ξεπεράσουμε μέσα από τα κατευθυνό564
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μενα αναπτυξιακά μέτρα. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ένας συνδυασμός
διαπαιδαγώγησης, διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο να διευκολύνουν τη
μάθηση συνδυάζοντας με το παιχνίδι.
Τα παιχνίδια μάθησης μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν ποικιλόμορφα. Το εύρος της εφαρμογής κυμαίνεται για παράδειγμα από την
αντιμετώπιση δυσκολιών της κοινωνικής προσαρμογής μέχρι και δυσκολίες υπολογισμών στο μάθημα» (Mogel, 2008:175).
5. Η συμβολή του παιχνιδιού στη διαδικασία μάθησης
«Από όσα προελέχθησαν προκύπτει μια καίρια ερώτηση: αν σε κάθε παιχνίδι μαθαίνουμε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε παιχνίδι εμπεριέχεται μια διαδικασία μάθησης. Αλλά οι διαδικασίες μάθησης μπορούν να
έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία οι παίκτες κάνουν διαδοχικές αλλά και με άλματα πάντα καινούργιες ανακαλύψεις, συνοχές, διαπιστώσεις. Εδώ ανήκουν όλα τα παιχνίδια με πειραματικό υπόβαθρο.
Έτσι, αποκτιούνται οι γνώσεις μέσα από το παιχνίδι ότι π.χ. κάποια πράγματα επιπλέουν ενώ κάποια βυθίζονται» (Schwander & Andersen, 2005:26).
Μέσω του παιχνιδιού, διαφοροποιείται η διαδικασία μάθησης αλλά και
οι σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού και της γνώσης. Το παιχνίδι είναι σημαντικό πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Στο παιχνίδι ο ρόλος του εκπαιδευτικού μεταβάλλεται από κυριαρχικό και εξουσιαστικό σε υποβοηθητικό, υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο (Κωνσταντινόπουλος, 2007•  Αυγητίδου, 2001•)
«Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διοικεί το περιβάλλον αυτό με ευέλικτο
και παρακινητικό τρόπο, να επιτρέπει στα παιδιά να ασκούνται στο παιχνίδι και να επιλέγουν τα παιχνίδια, να τροφοδοτεί τα ενδιαφέροντά τους και
να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και της
υπευθυνότητας των μαθητών» (Κωνσταντινόπουλος, 2007:98).
«Ειδικά σε στόχους αυτοκαθοριζόμενους με μεγάλο βαθμό δυσκολίας
θα πρέπει να επεμβαίνουν γονείς και εκπαιδευτικοί συνεργατικά. Μπορούν
σαν συμπαίκτες να βοηθήσουν το παιδί να φτάσει το στόχο του και μπορούν να το βοηθήσουν, όταν ο στόχος που έθεσε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα ξεπεράσει το συναίσθημα της αποτυχίας και
τη συνοδευόμενη στεναχώρια.
Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί και το εξής: οι βοήθειες που προσφέρει ο
ενήλικας-συμπαίκτης θα πρέπει να γίνονται συγκρατημένα και με ενσυναίσθηση, γιατί αλλιώς το παιδί θα νιώθει πως ο ενήλικας θέλει να δείξει την ανωτε565
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ρότητά του. Αν ο ενήλικας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δώσει στο παιδί
μια αίσθηση κατωτερότητας, η δυστυχία θα είναι σίγουρη. Τουλάχιστον στο
δικό του παιχνίδι θέλει το παιδί να είναι ισάξιο, ενώ στα υπόλοιπα είναι κατώτερο και εξαρτάται από τους ενήλικες. Το παιδικό βίωμα της ισότητας αυξάνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, που αποτελεί μια κύρια λειτουργία για
την εξέλιξη του και το παιδί θα νιώθει σαν ξεχωριστή προσωπικότητα, κάτι
που μας οδηγεί και πάλι στην αύξηση της αυτοπεποίθησης» (Mogel, 2008:25).
Επίλογος
Για τους ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία να χειρίζονται προσεκτικά το χρόνο παιχνιδιού των παιδιών. Το χρονικό διάστημα του παιχνιδιού πρέπει να προσεχθεί όπως και ο χώρος παιχνιδιού. Όταν ένα παιδί έχει περιορισμένο χρόνο για παιχνίδι, θα αναπτύξει λιγότερο αναλυτικά τις εσωτερικές σχέσεις του για τον εξωτερικό κόσμο από ότι αν περνάει πολύ χρόνο με το παιχνίδι. Ακόμα και ένας περίγυρος χωρίς κανένα ερέθισμα μπορεί να καταστείλει την ανάγκη του παιδιού
για παιχνίδι όπως ακριβώς και ένας περίγυρος με πολλά ερεθίσματα και μια
υπερπροσφορά σε παιχνίδια, αφού έτσι μειώνεται η περιέργεια.
Σαν συμπέρασμα λοιπόν, ο ενήλικας θα πρέπει να αφήσει στα παιδιά πολύ χώρο και χρόνο για παιχνίδι (Mogel, 2008).
«Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την περίθαλψη, την αγωγή και την
εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να έχει το
παιχνίδι μια θέση στη διδασκαλία και στη στοχευόμενη μάθηση στο σχολικό
θεσμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη διάρκεια του δημοτικού. Το
παιχνίδι και η μάθηση δεν αποκλείουν το ένα το άλλο, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και πολύ συχνά περιέχεται μάλιστα το ένα στο άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελούν συμπληρωματικά θεμελιώδη ζωτικά συστήματα
και την πρόκληση της ανάπτυξης της προσωπικότητας» (Mogel, 2008:223).
Δυστυχώς, το παιχνίδι αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από γονείς και εκπαιδευτικούς παρά την αναγνωρισμένη παιδαγωγική του αξία. Το μάθημα
έχει ταυτιστεί με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μορφή διδασκαλίας
που πραγματοποιείται στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας (Πούρκος, 2009).
«Όμως, το να απαγορεύσεις στα παιδιά να παίζουν, έχει ίδια σημασία
με το να καταστείλεις την ανάπτυξη πριν καν ξεκινήσει. Γιατί κανένα άλλο
τμήμα της ζωής είναι καταλληλότερο για να συλλέξουν τα παιδιά ενεργητικά εμπειρίες, από τις οποίες μπορεί να καρποφορήσει μια περαιτέρω εξέλιξη» (Mogel, 2008:26).
566

Λάμπρος Ντίμερης, Χριστίνα Πάκου
Η λειτουργικότητα της παιγνιώδους μορφής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη

Zusammenfassung
Zweck unseres Berichtes, ist es das Spiel als ein Hilfsmittel der Erziehung
und der Schulbildung bekannt zu machen. Leider, wird auch heutzutage
das Spiel von vielen als nutzloses und unwichtiges Ereignis angesehen, was
allerdings nicht mit den Tatsachen übereinstimmt, denn es wurde belegt,
dass es sich nicht um eine nutzlose Aktivität handelt, sondern dass ganz im
Gegensatz, spielen zur einer allseitigen und ausgeglichenen Entwicklung
des Kindes beträgt. In unserem Beitrag werden einige Theorien dargestellt,
die uns helfen werden den Wert des Spieles klarzumachen. Ebenso, wird
der Begriff Spiel erläutert und auch die Spielarten präsentiert. Am Ende des
Beitrags fällt der Schwerpunkt auf den pädagogischen Wert des Spieles,
seiner Verwertung in der Schule und der Rolle, die der Lehrer übernehmen
muss um diese schwere Aufgabe zu erfüllen.
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Στάσεις και αντιλήψεις μαθητών και καθηγητών
για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Γλώσσα
της Α' Λυκείου: Μια μελέτη περίπτωσης
Κώστας Δ. Ντίνας
Ελένη Σωτηρίου
1. Εισαγωγή
Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το "Νέο Λύκειο" αλλά και οι αλλαγές στην κοινωνία έφεραν την ανάγκη για δημιουργία Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/27-6-2011), που άρχισε να εφαρμόζεται στο Λύκειο από τη σχολική χρονιά 2011 - 2012.
Σε μια προσπάθεια για αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος
στην τάξη και επίτευξη των στόχων που αυτό θέτει εκπονήθηκε το σχέδιο
διδασκαλίας που ακολουθεί. Σκοπός της εργασίας μας είναι η διερεύνηση
των δυνατοτήτων που παρέχει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Α’ Λυκείου αλλά και η διαπίστωση της αποδοχής του ή
μη από τους μαθητές και τους καθηγητές της Α’ Λυκείου.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας ξεκινά με την παραδοχή ότι η σύγχρονη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική πραγματικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί από τους μαθητές να διαθέτουν επικοινωνιακή – γλωσσική επάρκεια, ώστε να ικανοποιούν τις ποικίλες ανάγκες της ζωής τους και να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μελλοντικοί πολίτες σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας προς όφελος δικό τους και της κοινωνίας (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/27-6-2011:51). Για τον λόγο αυτόν βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ενδυνάμωση του γλωσσικού
γραμματισμού σε μια κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική, ώστε να ανταποκρίνονται [οι μαθητές] στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες με κριτικά αντανακλαστικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/27-6-2011:52). Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μα569
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θητές το Π.Σ. θέτει μια σειρά από γλωσσικούς και αξιακούς στόχους (ΦΕΚ
1562/τ.Β’/27-6-2011:52-53)1.
Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε «Οδηγίες για τη διδασκαλία
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. Έτος
2011 – 2012» (Αρ. Πρωτ. 124673/Γ2/1-11-2011)», στις οποίες προτείνονται
τρεις διδακτικές εκδοχές της ίδιας διδακτικής ενότητας, της ενότητας «Γλωσσικές Ποικιλίες». Οι «Οδηγίες» προτείνουν ως προτιμότερη την τρίτη διδακτική εκδοχή, η οποία έχει τη μορφή ερευνητικής εργασίας, επειδή «προωθεί τους νέους γραμματισμούς και τον κριτικό γραμματισμό και διευρύνει τον
σχολικό χωροχρόνο. Ταυτόχρονα, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες και συνεργάζονται, αναδεικνύεται και ενθαρρύνεται η κριτική
τους σκέψη και προάγεται η κριτική τους θέση ως πολιτών στον κόσμο που τις/
τους περιβάλλει», με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι εγγράμματες ταυτότητες των μαθητών και οι ίδιοι να καθίστανται ικανοί να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει (Αρ. Πρωτ. 124673/Γ2/1-11-2011:27).
Κάθε νέα δράση και κάθε νέο πρόγραμμα, όσο καινοτόμα κι αν είναι και
όσο κι αν ευαγγελίζονται πλεονεκτήματα για τους μαθητές, είναι αναγκαίο
να δοκιμαστούν στην πράξη, μέσα στην τάξη, ώστε να φανεί η αποτελεσματικότητά και η αποδοχή τους. Ειδικά, μάλιστα, όταν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας περιέχει στοιχεία που εφαρμόζονται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Η παρούσα εργασία, λοιπόν, προέκυψε από την ανάγκη να αποτιμηθεί
το Νέο Πρόγραμμα στην πράξη μέσα από μια μελέτη περίπτωσης. Σκοπός
της να διαπιστωθεί αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό σχολείο,
σε ποιο βαθμό μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτό θέτει, να διερευνηθούν τα τυχόν προβλήματα που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη
διδασκαλία και οι στάσεις των μαθητών και των καθηγητών απέναντί του.
Για τη διερεύνηση αυτών των ζητημάτων θεωρήθηκε σκόπιμο να σχεδιαστεί ένα σχέδιο (σενάριο) διδασκαλίας με τη μορφή Ερευνητικής Εργασίας και, αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία, να αποτιμηθεί από τους μαθητές και τις καθηγήτριες που το εφάρμοσαν.
1. Κατανέμει τους στόχους αυτούς σε 4 θεματικές ενότητες: 1) Γλώσσα, γλωσσική ποικιλότητα
και γλωσσική αλλαγή, 2) Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος, 3) Το κείμενο: η δομή, τα
χαρακτηριστικά του και η ποικιλότητά του και 4) Γλώσσα, επικοινωνία και κοινωνία και σε τέσσερις
άξονες για την κάθε θεματική: α) Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες, πεποιθήσεις, β) Γραμματισμοί
και δεξιότητες, γ) Γνώσεις για τη γλώσσα και δ) Διδακτικές πρακτικές (ΦΕΚ 1562/τ.Β’/27-6-2011:53-57).
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3. Μεθοδολογία
3.1. Σχεδιασμός έρευνας
3.1.1. Δείγμα.
Το σχέδιο του μαθήματος ανέλαβαν να υλοποιήσουν δύο καθηγήτριες που
δίδασκαν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε δύο τμήματα της Α’ τάξης του 3ου Λυκείου Λάρισας, το Α2 που αποτελούνταν από 27 μαθητές (18
αγόρια και 9 κορίτσια) και το Α4 που είχε 26 μαθητές (14 αγόρια και 12 κορίτσια). Σε κάθε τμήμα χωρίστηκαν οι μαθητές/ μαθήτριες σε πέντε ομάδες2.
Στην έρευνα συμμετείχαν οι μαθητές των δύο τμημάτων και οι δύο καθηγήτριες που δίδασκαν το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα. Καθώς πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, η επιλογή των τμημάτων έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα των καθηγητριών που ενδιαφέρθηκαν και δέχτηκαν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο σενάριο. Συνεπώς το δείγμα είναι τυχαίο. Οι μαθητές/ μαθήτριες απάντησαν στα ερωτηματολόγια την τελευταία μέρα του
σεναρίου. Την ημέρα εκείνη απουσίαζαν δύο μαθητές και ένας αρνήθηκε
να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έτσι, ο συνολικός αριθμών των απαντητικών
φύλλων μειώθηκε στα 50 (30 αγόρια και 20 κορίτσια).
3.1.2. Εργαλεία της έρευνας
Για τον έλεγχο της υπόθεσης διερευνήθηκαν: α) οι απόψεις των καθηγητριών που εφάρμοσαν το σενάριο στην τάξη τους και β) οι απόψεις των μαθητών ως προς την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος, τον βαθμό
ενδιαφέροντος που τους προκάλεσε, τον βαθμό συνεργασίας που ενίσχυσε, την αποτελεσματικότητα και δυσκολία των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Επειδή οι καθηγήτριες ήταν δύο, θεωρήθηκε μικρός ο αριθμός, για να
είναι δυνατό να εξαχθούν δεδομένα με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου.
Αντ’ αυτής προτιμήθηκε η μέθοδος της μη δομημένης, άτυπης συνέντευξης (Cohen και συν., 2008:455 και 459), ώστε να αποτυπωθούν μοναδικές
και εξατομικευμένες πληροφορίες από τις διδάσκουσες. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στις καθηγήτριες να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους σχε2. Στο ένα τμήμα διατηρήθηκαν οι ομάδες που είχαν ήδη δημιουργηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας. Στο άλλο τμήμα δημιουργήθηκαν νέες ομάδες. Έγινε προσπάθεια κάθε ομάδα να
συμπεριλαμβάνει μαθητές και μαθήτριες διαφορετικής δυναμικής και απόδοσης, ώστε να λειτουργήσει
η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης.
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τικά με την εμπειρία τους κατά την υλοποίηση του σεναρίου.
Οι απόψεις των μαθητών αποτιμήθηκαν με ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου, που αφορούν γενικά δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών, και ερωτήσεις κλειστού
επίσης τύπου, οι οποίες κατανεμημένες σε 5 ομάδες ζητούν την αξιολόγηση του προγράμματος ως προς τον βαθμό κατανόησης του μαθήματος, τον
βαθμό ενδιαφέροντος, τον βαθμό συνεργασίας και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δυσκολία. Οι απαντήσεις στις πέντε ομάδες ερωτήσεων
είχαν τη μορφή κλίμακας ιεράρχησης –κλίμακα τύπου Likert– καθώς αυτού
του τύπου οι ερωτήσεις θεωρούνται χρήσιμα εργαλεία για την αποτύπωση
συμπεριφορών, αντιλήψεων και απόψεων των απαντώντων (Cohen και συν.,
2008:430). Επίσης, «συνδυάζουν τη δυνατότητα ευέλικτων απαντήσεων με τη
δυνατότητα καθορισμού συχνοτήτων συσχετισμών και άλλων μορφών ποιοτικής ανάλυσης. Δίνουν την ελευθερία στον ερευνητή να συνδυάσει τις μετρήσεις με τη γνώμη, την ποσότητα και την ποιότητα» (Cohen και συν., 2008:428).
3.1.3. Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου
Με οδηγό το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας για την
Α’ Λυκείου και τους στόχους που αυτό θέτει καθώς και τις «Οδηγίες» του
Υπουργείου σχεδιάσαμε ένα διδακτικό σενάριο με τη μορφή ερευνητικής
εργασίας, το οποίο εντάξαμε στη θεματική «Προφορικός, γραπτός και πολυτροπικός λόγος» με τίτλο «Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και εφηβεία»3.
Οι στόχοι της διδασκαλίας ήταν:
• Ως προς τις γνώσεις για τον κόσμο, αξίες και στάσεις:
• Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της εφηβείας
• Να αντιληφθούν ότι οι έννοιες παιδική και εφηβική ηλικία έχουν
ιστορικότητα, με την έννοια ότι δεν έχουν την ίδια σημασία σε όλες
τις κοινωνίες και τις εποχές, και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στους παράγοντες που τις διαμορφώνουν.
3. Η ιδέα για το σχέδιο διδασκαλίας ξεκίνησε από το γεγονός ότι οι μαθητές αφιερώνουν ένα
μεγάλο τμήμα του ελεύθερου χρόνου τους στο Φέισμπουκ (facebook). Εκεί γράφουν αρκετά συχνά
και παράγουν μια ποικιλία κειμένων. Αφού η γραφή στο περιβάλλον αυτό τούς είναι οικεία και δεν
τη θεωρούν βαρετή διαδικασία, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τη θετική διάθεση που τους
δημιουργεί το Φέισμπουκ (facebook) και στη σχολική τάξη. Με τη χρήση του υπολογιστή και των
σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ο χώρος και ο χρόνος μάθησης μπορεί να διευρυνθεί και έτσι να δοθεί
η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το Φέισμπουκ (facebook), ένα εργαλείο
καθημερινής χρήσης πλέον, ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι χρήστες του.
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•

•

•

Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και να αποκτήσουν κριτική επίγνωση απέναντί τους και απέναντι στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ
των γενεών.
Να κατανοήσουν τη σημασία των εξωγλωσσικών και ενδογλωσσικών κανόνων στα διάφορα είδη διαλόγου (τσατ, σχολιασμός, κ.τ.λ),
που υπάρχουν στις ιστοσελίδες αυτές
Να διερευνήσουν τα πρότυπα που προβάλλονται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε αυτά.

Ως προς τις γνώσεις για τη γλώσσα
• Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προφορικών, γραπτών και πολυτροπικών κειμένων.
• Να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους αποκτά συνοχή
ένα κείμενο.
Ως προς την καλλιέργεια γραμματισμών και δεξιοτήτων
• Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα κάθε μορφής λόγου ανάλογα με
την κατάσταση επικοινωνίας και το κανάλι επικοινωνίας.
• Να αναπτύξουν ικανότητες κατανόησης των ενδογλωσσικών και των
εξωγλωσσικών κανόνων σε διάφορες μορφές διαλόγου.
• Να εξοικειωθούν με γραπτά κείμενα που παρουσιάζουν στοιχεία
προφορικότητας.
• Να εξοικειωθούν με προφορικά κείμενα που αξιοποιούν στοιχεία
γραπτού λόγου.
• Να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την κατανόηση
και παραγωγή λόγου με βάση την ανάλυση των κοινωνικών πρακτικών στις οποίες ανήκουν ή για τις οποίες παράγονται τα κείμενα.
• Να εξοικειωθούν με ακαδημαϊκού τύπου εργασίες (ερευνητική εργασία).
Με βάση τους στόχους αυτούς σχεδιάσαμε τα στάδια και την πορεία
του μαθήματος και τα φύλλα εργασίας των μαθητών. Η οργάνωση της διδασκαλίας έγινε με βάση τις αρχές που προβλέπει η διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project), δηλαδή α) την αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, β) της διαφοροποίησης του περιεχομένου, της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης και γ) της ομαδικής συνεργασίας των
μαθητών (Ματσαγγούρας, 2011:16-28).
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Για να καμφθούν οι αρχικές αντιρρήσεις μαθητών σχετικά με τον τρόπο
διδασκαλίας, αναλύσαμε από την αρχή στους μαθητές τους στόχους του
μαθήματος και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Φάνηκε αποτελεσματικό το επιχείρημα πως με τον νέο τρόπο οι βαθμοί τους θα είναι μεγαλύτεροι, αφού θα έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση από τις καθηγήτριες στην
παραγωγή και στη βελτίωση των κειμένων τους, ώστε να βαθμολογούνται
με βάση τα τελικά (διορθωμένα) κείμενα που θα παράγουν. Επίσης, δημιούργησε ενθουσιασμό η υπόσχεση ότι οι Παρουσιάσεις τους και το Τελικό
Δοκίμιο θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο.
Η διδασκαλία χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη με αφόρμηση βίντεο διαφημίσεων και γραπτά κείμενα συζητήθηκαν τα θέματα του χάσματος γενεών και του διαλόγου. Στη δεύτερη η κάθε ομάδα εργάστηκε χωριστά με τα φύλλα εργασίας στην τάξη και έξω από αυτή. Ζητήθηκε από τους
μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να δημιουργήσουν ένα Πρόγραμμα Παρουσίασης, για να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Δημιούργησαν παραγράφους και Προγράμματα Παρουσίασης, τα οποία βελτίωσαν με τη βοήθεια των συμμαθητών και
των καθηγητριών τους. Στην τρίτη φάση ολοκλήρωσαν τις γραπτές απαντήσεις τους και τις σύνθεσαν συνεργατικά σε ένα ενιαίο κείμενο (δοκίμιο)
για κάθε τμήμα.
Το σχέδιο εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά. Τα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την εργασία με τους υπολογιστές, τις
αντιδράσεις των μαθητών στις αλλαγές και τον διαθέσιμο χρόνο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Με τη συνεργασία μαθητών και καθηγητριών,
με τις προσπάθειες των καθηγητριών και κυρίως με τις πρωτοβουλίες που
ανέλαβαν ορισμένοι μαθητές τα προβλήματα ξεπεράστηκαν.
Οι μαθητές
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σεναρίου είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν
σε ποικίλες δραστηριότητες παραγωγής λόγου (προφορικού, γραπτού και
πολυτροπικού) και δημιούργησαν κείμενα γραπτά και πολυτροπικά. Τα περισσότερα από αυτά ήταν από καλά έως πολύ καλά. Κάποιες από τις Παρουσιάσεις τους, μάλιστα, ήταν εξαιρετικές.
Ενισχύθηκε η συμμετοχή μαθητών οι οποίοι κατά το προηγούμενο διάστημα απείχαν συστηματικά από το μάθημα. Συμμετείχαν ενεργά κατά τη
διάρκεια του μαθήματος μέσα στην τάξη, έκαναν εύστοχες παρατηρήσεις
και συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση των κειμένων των συμμαθητών
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τους. Ορισμένοι άλλοι μαθητές με την ευκαιρία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ικανότητες και κλίσεις, όπως
φάνηκε από τη δραστηριότητά τους και όπως υποστήριξαν οι ίδιοι σε συζήτηση στην τάξη. Επίσης, διαπιστώθηκε πως κάποιοι μαθητές ενισχύθηκαν ως προς την κοινωνικότητά τους.
3.1.4. Κατηγορίες ανάλυσης
Από τις παρατηρήσεις που έγιναν στην τάξη και τα αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν δημιουργήθηκε η γενική υπόθεση ότι με το συγκεκριμένο σενάριο, που βασίστηκε στους στόχους και τις μεθόδους του Νέου Προγράμματος Σπουδών Γλωσσικής διδασκαλίας, το μάθημα γίνεται ευκολότερα κατανοητό, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές και ενισχύει τη
μεταξύ τους συνεργασία, με τα όποια οφέλη αυτή συνεπάγεται. Συνεπώς,
θεωρήθηκαν ως πιο κατάλληλες κατηγορίες έρευνας μέσω των ερωτηματολογίων: α) η κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος και η ικανότητα παραγωγής καλύτερων κειμένων, β) ο βαθμός ενδιαφέροντος που τους
προκάλεσε το μάθημα, γ) ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και
η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν
ως προς δ) τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στην παραγωγή λόγου και ε) ως προς τη δυσκολία. Στη συνέντευξη αφήσαμε τις καθηγήτριες
να επιλέξουν τις κατηγορίες στις οποίες θα αναφερόταν. Η αποτίμηση του
σεναρίου τελικά από τις καθηγήτριες βασίστηκε στους άξονες: συμμετοχή
των μαθητών, αξιολόγηση των παραγόμενων κειμένων και σε στοιχεία που
αφορούσαν τη γενικότερη βελτίωση των μαθητών.
3.2. Ανάλυση/ Αποτελέσματα
3.2.1. Απόψεις των καθηγητριών
Οι απαντήσεις των καθηγητριών παρουσιάζουν συμφωνία σε μεγάλο βαθμό. Ως προς τον άξονα «συμμετοχή των μαθητών» οι καθηγήτριες απάντησαν ότι ενισχύθηκε η συμμετοχή των περισσοτέρων μαθητών. Ως προς τον
άξονα «παραγόμενα κείμενα» θεωρήθηκε ότι όλοι οι μαθητές ενεπλάκησαν
σε διαδικασίες παραγωγής κειμένων και πως τα κείμενά τους ήταν βελτιωμένα. Παρατήρησαν ότι οι περισσότεροι μαθητές ενεπλάκησαν περισσότερο στις εργασίες της ομάδας, εργάστηκαν περισσότερο, έμαθαν περισσότερα, σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο διδασκαλίας, και ανακάλυψαν δυνατότητες και κλίσεις του εαυτού τους.
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Τέλος, αξιοσημείωτα είναι και τα σχόλια ως προς τη δική τους εμπειρία.
Όπως τονίζουν, αν και «είναι πιο δύσκολος ο σχεδιασμός, όπως και ο "έλεγχος"
της τάξης», «όλα θα γίνουν πιο εύκολα, όταν οι μαθητές συνηθίσουν αυτόν τον
τρόπο εργασίας» και πιστεύουν πως «αξίζει τον κόπο», γιατί «ούτως ή άλλως
ο παραδοσιακός τρόπος δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικός».
3.2.2. Απόψεις των μαθητών
3.2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά μαθητών
Από τους 50 μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου που συμμετείχαν στην
έρευνα τα 30 (60%) ήταν αγόρια και τα 20 (40%) κορίτσια ενώ σχεδόν όλοι
(98%) διέμεναν σε πόλη και μόλις ένα άτομο (2%) κατοικούσε σε χωριό.
Όλοι οι συμμετέχοντες (100%) στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ήδη Η/Υ, από τους οποίους οι 49 (98%) τον χρησιμοποιούν περισσότερο από 1,5 χρόνο. Επίσης, 49 από τους 50 (98%) απάντησαν ότι έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο στο σπίτι. Τέλος, 16 άτομα (32%) δήλωσαν ότι ασχολούνται με τον Η/Υ λιγότερο από μία ώρα την ημέρα, 20 μαθητές (40%) απάντησαν ότι ασχολούνται 1-2 ώρες την ημέρα και 14 ερωτώμενοι (28%) δήλωσαν ότι ασχολούνται με τον Η/Υ ημερησίως περισσότερες από 2 ώρες.
Ως προς τη χρήση του Η/Υ η πλειονότητα των μαθητών (90%) δήλωσε
ότι τον χρησιμοποιεί για διασκέδαση, το 72% για επικοινωνία, το 68% για
αναζήτηση πληροφοριών και το 40% για μάθηση. Επίσης, το 8% δήλωσε ότι
χρησιμοποιεί τον Η/Υ για άλλους λόγους, όπως «προσωπικοί λόγοι», «βλέπω
τα νέα που γίνονται στον πλανήτη», «διάφοροι λόγοι».
Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των πατέρων παρατηρούμε ότι το
46,9% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, το 38,8% απόφοιτοι Λυκείου και το 8,2%
και 6,1% αντίστοιχα απόφοιτοι Γυμνασίου και Δημοτικού. Από τις μητέρες,
πάλι, το 8% είναι απόφοιτοι Δημοτικού, το 17% απόφοιτοι Γυμνασίου, το
42% απόφοιτοι Λυκείου και τέλος, το 36% έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3.2.2.2. Αξιολόγηση διδασκαλίας
Α’ ενότητα
Στην Α’ ενότητα ζητείται από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον
βαθμό κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος που διδάχτηκαν. Οι
απόψεις αφορούν την κατανόηση των χαρακτηριστικών του προφορικού,
του γραπτού, του πολυτροπικού λόγου, των τρόπων με τους οποίους η πε576
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ρίσταση επικοινωνίας επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του κάθε λόγου, την
κατανόηση των τρόπων συνοχής κειμένου καθώς και του τρόπου γραφής
ερευνητικών εργασιών. Ανάμεσα στις επιλογές υπάρχει και η επιλογή «Άλλο». Απάντησαν σ’ αυτή την επιλογή 3 μόνο μαθητές συμπληρώνοντας τις
απόψεις «Μάθαμε ή ξαναθυμηθήκαμε πώς δημιουργούμε παρουσιάσεις και
εξασκηθήκαμε στο πώς να τις παρουσιάζουμε», «Κατανόησα γενικά τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ και συγκεκριμένα σχετικά με τους μεγαλύτερους» και «Πώς
παρουσιάζω την εργασία μου». Και οι τρεις μαθητές συμφώνησαν απόλυτα
με την άποψη που συμπλήρωσαν.
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των μαθητών (ποσοστά από 64% έως 80%) κατανόησε το περιεχόμενο του μαθήματος ενώ
ένα μικρό ποσοστό σε κάθε άποψη (2% έως 10%) θεωρεί ότι δεν κατανόησε το περιεχόμενο του μαθήματος. Μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά θετικών
απαντήσεων (συμφωνώ ή συμφωνώ απόλυτα) στις απόψεις που αφορούσαν την κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και την κατανόηση των τρόπων συνοχής του κειμένου (80%, 78% και 79% αντίστοιχα). Μικρότερα ποσοστά συμφωνίας συναντάμε στις απόψεις που αφορούν
την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει η περίσταση επικοινωνίας το κάθε είδος λόγου (64%) και του τρόπου με τον οποίο γράφονται οι
ερευνητικού τύπου εργασίες (68%). Συνεπώς η πλειοψηφία των μαθητών
κατανόησε το περιεχόμενο του μαθήματος και συνάντησε τους στόχους
που τέθηκαν στον σχεδιασμό του σεναρίου.
Β΄ Ενότητα
Η β’ ενότητα αξιολογεί τον βαθμό ενδιαφέροντος που προκάλεσε στους
μαθητές το συγκεκριμένο σενάριο. Διερευνήθηκε πόσο ενδιαφέρον προκάλεσε στους μαθητές η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ, η παραγωγή κειμένων με το πρόγραμμα Powerpoint και με το πρόγραμμα Word, η παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, η ενασχόληση με τις «Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης» και η διόρθωση των γραπτών τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του προγράμματος Word.
Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν θετικά (συμφωνώ ή συμφωνώ απόλυτα) ως προς τον βαθμό ενδιαφέροντος που τους προκάλεσαν οι δραστηριότητες του σεναρίου. Μεγαλύτερα ποσοστά συναντάμε στις δραστηριότητες που αφορούν την ενασχόληση με τις «Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης»
(80%), στη διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ (78%) και την παραγωγή κειμένων
με το πρόγραμμα Powerpoint (76%). Μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσαν
οι απόψεις που αφορούσαν τον βαθμό ενδιαφέροντος που τους προκάλε577

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

σαν η χρήση του προγράμματος Word στην παραγωγή κειμένου (76%) και
στη διόρθωση κειμένων μέσω αυτού του προγράμματος και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (50%). Στις αντίστοιχες απόψεις συναντάμε και τα
μεγαλύτερα ποσοστά των απαντήσεων διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα.
Γ’ Ενότητα
Στην τρίτη ενότητα ζητείται από τους μαθητές να αξιολογήσουν τον βαθμό
συνεργασίας που προωθούν οι δραστηριότητες του μαθήματος, δηλαδή
η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, η δημιουργία Παρουσίασης, η δημιουργία κειμένου και η διόρθωση και οριστικοποίηση του κειμένου. Στις
απόψεις υπάρχει και η επιλογή «Άλλο», η οποία επιλέχτηκε μόνο μία φορά και αξιολογήθηκε με την επιλογή «Συμφωνώ απόλυτα». Ο/ η μαθητής/
-τρια που την επέλεξε συμπλήρωσε «Η χημεία με τους συμμαθητές μου και
το πνεύμα ομαδικότητας προς την τελική εργασία με βοήθησε πολύ να συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου».
Στη συγκεκριμένη ομάδα ερωτήσεων η πλειοψηφία των μαθητών συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα πως οι δραστηριότητες προώθησαν τη συνεργασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η άποψη που συνδέει τη συνεργασία με τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας (68%) ενώ το μικρότερο η άποψη που συνδέει τη δημιουργία Παρουσίασης με τη συνεργασία
των μαθητών (59%). Αντίστοιχα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών (22,4%) διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα ότι η δημιουργία Παρουσίασης ενίσχυσε τη
συνεργασία.
Δ’ Ενότητα
Οι ερωτήσεις της τέταρτης ενότητας ζητούν από τους μαθητές να αξιολογήσουν τα ηλεκτρονικά προγράμματα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ως προς τη βοήθεια που τους προσέφεραν στη δημιουργία, προβολή και επεξεργασία του κειμένου. Τα προγράμματα που αξιολογήθηκαν ήταν το Powerpoint, το Word και το πρόγραμμα αλληλογραφίας Mail. Στους μαθητές δόθηκε και η επιλογή «Άλλο» στην περίπτωση που
οι ίδιοι χρησιμοποίησαν κάποιο άλλο πρόγραμμα. Μόνο ένας/ μία μαθητής/ -τρια επέλεξε να συμπληρώσει «Η γενικότερη χρήση του Η/Υ ήταν πλεονέκτημα για να δημιουργήσουμε μια γενική εργασία» και αξιολόγησε αυτή
την άποψη με την επιλογή «Συμφωνώ απόλυτα».
Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των απόψεων αυτής της ενότητας
δείχνουν πως οι μαθητές συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι τα προγράμματα Powerpoint και Word τους βοήθησαν σε ποσοστό 72% και 71,4%
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αντίστοιχα. Αντίθετα συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι τους
βοήθησε το πρόγραμμα αλληλογραφίας Mail μόνο το 42% ενώ διαφωνεί ή
διαφωνεί απόλυτα το 12%. Η πλειοψηφία των μαθητών (46%) είναι αμφίθυμο ως προς την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος.
Ε’ Ενότητα
Τέλος, η πέμπτη ενότητα αξιολογεί τα ίδια ηλεκτρονικά προγράμματα ως
προς τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισαν. Στις απαντήσεις υπάρχει και
η επιλογή «Άλλο», στην οποία μόνο ένας/ μία μαθητής/ -τρια συμπλήρωσε
«Η σύνταξη των κειμένων με συνοχή με δυσκόλεψε» και αξιολόγησε τη συγκεκριμένη άποψη ως προς τον βαθμό δυσκολίας με την επιλογή «Διαφωνώ».
Στη συγκεκριμένη ενότητα οι μαθητές είναι μοιρασμένοι ως προς τις
απόψεις τους. Αναλυτικότερα, συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα ίσο ποσοστό μαθητών (42%) με το ποσοστό των μαθητών που διαφωνεί ή διαφωνεί
απόλυτα ότι η χρήση του προγράμματος παρουσίασης Powerpoint τους δυσκόλεψε και μόνο το 16% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Ως προς τη χρήση του Επεξεργαστή κειμένου Word, το 51% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα
ότι τούς δυσκόλεψε ενώ το 32,6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα. Τέλος,
το 43,8% των μαθητών διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την άποψη ότι η
χρήση του προγράμματος αλληλογραφίας τούς δυσκόλεψε ενώ το 27,1%
διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα.
Στατιστική ανάλυση
Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο οι παράγοντες, όπως το φύλο, ο
χρόνος ημερήσιας απασχόλησης με τον Η/Υ, ο σκοπός χρήσης του Η/Υ και
το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζουν τον βαθμό αξιολόγησης
των μαθητών για καθεμιά από τις απόψεις.
Οι απαντήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της διδασκαλίας ομαδοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες: 1- Διαφωνώ, 2- Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ
και 3- Συμφωνώ, ώστε να διαφανεί η τάση των μαθητών να αξιολογήσουν
το διδακτικό σενάριο θετικά ή αρνητικά. Καθώς είναι διατάξιμη μεταβλητή, η περαιτέρω ανάλυση αναφέρεται στη διερεύνηση ύπαρξης στατιστικώς σημαντικής γραμμικής τάσης μεταξύ των παραγόντων και του βαθμού αξιολόγησης.
Ως προς το φύλο των μαθητών δεν βρέθηκε καμία άποψη στην οποία
οι βαθμοί αξιολόγησης να διέφεραν στατιστικώς σημαντικά.
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Διερευνώντας εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του χρόνου ημερήσιας απασχόλησης με τον Η/Υ και του βαθμού αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, διαπιστώνουμε ότι σε μερικές απόψεις φαίνεται να υφίσταται.
Ειδικότερα, όσοι ασχολούνται λιγότερο από 1 ώρα την ημέρα με τον Η/Υ
δείχνουν να συμφωνούν περισσότερο (81,3%) με την άποψη «Η διόρθωση και οριστικοποίηση του κειμένου μου με βοήθησε να συνεργαστώ με τους
συμμαθητές μου» και όσο οι ώρες ημερήσιας ενασχόλησης με τον Η/Υ αυξάνονται το ποσοστό συμφωνίας μειώνεται με τη συγκεκριμένη άποψη. Το
ίδιο συμβαίνει και με τις απόψεις «Η χρήση του Προγράμματος Παρουσίασης
συνέβαλε αποτελεσματικά στη διαδικασία δημιουργίας και προβολής κειμένου» και «Η χρήση Επεξεργαστή κειμένου συνέβαλε αποτελεσματικά στη διαδικασία δημιουργίας και επεξεργασίας κειμένου», όπου όσο αυξάνεται ο χρόνος ενασχόλησης με τον υπολογιστή τόσο μειώνεται ο βαθμός συμφωνίας.
Ως προς τον σκοπό χρήσης του Η/Υ, διερευνώντας τις απαντήσεις στατιστικώς σημαντικά δεδομένα δίνουν οι απαντήσεις των μαθητών που επέλεξαν την απάντηση «Μάθηση» σε σχέση με όσους δεν την επέλεξαν. Όπως
διαπιστώνεται, οι μαθητές/-τριες που χρησιμοποιούν τον Η/Υ για μάθηση
συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό (90%) με την άποψη «Κατανόησα τα χαρακτηριστικά του πολυτροπικού λόγου», σε βαθμό (80%) με την άποψη «Κατανόησα πώς επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του κάθε λόγου η περίσταση επικοινωνίας» και σε βαθμό 65% με την άποψη ότι «Η χρήση του Προγράμματος Αλληλογραφίας (Mail) για την αποστολή κειμένου με δυσκόλεψε» σε σχέση με τους μαθητές που δεν επέλεξαν τη συγκεκριμένη απάντηση.
Τέλος διερευνώντας τη σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των
δύο γονέων, δεν διαπιστώνουμε στατιστικώς σημαντική σχέση που να επηρεάζει τις απαντήσεις των μαθητών υπέρ ή κατά του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου.
4. Συμπεράσματα
Από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη και από την αξιολόγησή τους από τις καθηγήτριες και τους μαθητές προέκυψαν χρήσιμα
συμπεράσματα. Καταρχάς, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας για την Α’ Λυκείου μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στο ελληνικό σχολείο. Τα όποια προβλήματα δημιουργούνται αφορούν κυρίως παρωχημένες αντιλήψεις ή την οργάνωση και το εποπτικό υλικό που χρειάζεται η εφαρμογή του. Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των ανθρώπων θα αλλάξουν, πιστεύουμε, με την επιτυχημένη εφαρμογή του στην τάξη. Τα άλ580
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λα προβλήματα μπορούν να εξαλειφθούν κυρίως μέσω της επιμόρφωσης των καθηγητών στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και με την αύξηση των διδακτικών ωρών που διατίθενται στο μάθημα της Νεοελληνικής
γλώσσας. Σημαντικό ρόλο, ασφαλώς, θα διαδραματίσει και ο εξοπλισμός
των σχολείων με υπολογιστές και άλλα εποπτικά μέσα, που θα διευκολύνουν το έργο των φιλολόγων.
Όσον αφορά το διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε, οι καθηγήτριες
το αξιολόγησαν θετικά ως προς τον βαθμό συνεργασίας που προωθεί και
την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Και οι μαθητές στην πλειοψηφία τους θεώρησαν ότι συνέβαλε στην κατανόηση του περιεχομένου του
μαθήματος και στη συνεργασία των μαθητών, ότι ήταν ενδιαφέρον και ότι
συνέβαλε στην υλοποίηση και βελτίωση των εργασιών τους. Οι δυσκολίες
και οι αρνητικές απόψεις που αποτυπώθηκαν αφορούσαν σχετικά μικρό
αριθμό μαθητών και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την εξοικείωση των
μαθητών με τους υπολογιστές.
Η διαφοροποίηση του πλαισίου διδασκαλίας, η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και η παροχή κινήτρων –όχι μόνο μαθησιακών–
σχετικά με τη μάθηση είναι τα βασικά στοιχεία που αποτιμήθηκαν ως θετικοί παράγοντες στη διδασκαλία. Ο πολλαπλασιασμός των ερευνών σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να μας δώσει περισσότερα συμπεράσματα, χρήσιμα για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την επίτευξη περισσότερων θετικών αποτελεσμάτων.
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Abstract
Changes in “New Lyceum” brought up the necessity for new curricula. The
“New Curriculum of Language Teaching”, which was developed in that
context, has been applied to Lyceum since the academic year 2011 – 2012.
This paper explores the extent to which New Curriculum has been accepted
by students and teachers, according to the principals and the objectives set
by the New Curriculum. It is a case study. A lesson plan was organized and
applied in the classroom. The kind of teaching was that of a Project which
lasted 8 two-hour sessions. After completion of the project, the students
expressed their opinion and their experience through a questionnaire,
in order to investigate their attitudes and perceptions about the new
way of teaching and highlight its effectiveness. The majority of students
positively judge the teaching scenario, considering that it contributes to
the understanding of the lesson content and the collaboration among
students, it is interesting and it helps them to write and improve their essays.
In addition, the teachers who participated in the survey also have a positive
attitude towards the New Curriculum.
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Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων
από μαθητές της Ε΄ Δημοτικού:
Μια μελέτη περίπτωσης
Έλλη Πάντσιου
Κωνσταντίνος Τάτσης
Θεωρητικό Πλαίσιο
Ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση
Βασικός σκοπός της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει όλους
τους μαθητές να αποκτήσουν μαθηματική παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι μελλοντικά κάθε ένας ξεχωριστά θα μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα της
πραγματικής ζωής, χρησιμοποιώντας τη μαθηματική σκέψη του και εκτιμώντας την αξία της (De Lange, 1999). Κοινή θέση πολλών ερευνητών είναι η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διαδικασία «επανακατασκευής» των μαθηματικών εννοιών και δομών με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και ότι η διδασκαλία θα πρέπει να έχει την πραγματικότητα ως σημείο
εκκίνησης και ως πεδίο εφαρμογής (Streefland, 2000). Αυτή η άποψη αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση.
Η σύγχρονη μορφή της ρεαλιστικής εκπαίδευσης έχει επηρεαστεί από την
οπτική του Freudenthal, ο οποίος πίστευε ότι τα μαθηματικά πρέπει να είναι
συνδεδεμένα με την πραγματικότητα και να στηρίζονται στην εμπειρία των
μαθητών. Ακόμα, επεσήμανε ότι τα μαθηματικά είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και θα πρέπει να δίνουν στους μαθητές την «καθοδηγούμενη» ευκαιρία να τα ανακαλύψουν ξανά με το να τα πραγματοποιούν. Η άποψη αυτή συνδέεται με την άποψη ότι στα πλαίσια της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει
να εστιάζουμε στα μαθηματικά ως κλειστό σύστημα αλλά στη μαθηματική
δραστηριότητα και τη διαδικασία της μαθηματικοποίησης (Λεμονίδης, 2003).
Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων και έρευνα
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο των Μαθηματικών και ειδικότερα στο χώρο της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης έχει δοθεί μεγάλη έμφαση
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στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι όταν
οι μαθητές καλούνται να λύσουν τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή προβλήματα που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και απαιτούν τη χρησιμοποίηση της εμπειρίας του πραγματικού κόσμου, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και δίνουν μη ρεαλιστικές απαντήσεις (Ανδρέου κ.α., 2007). Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι δίνοντας τα κατάλληλα ρεαλιστικά προβλήματα, πολλά παιδιά ίσως να έχουν τη θέληση και την ικανότητα να δώσουν πιο ρεαλιστικές απαντήσεις (Cooper & Harries, 2002).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η επίλυση ρεαλιστικών αριθμητικών προβλημάτων είναι μια απαιτητική διαδικασία. Ένας βασικός λόγος είναι ότι στη σχολική τάξη τα παιδιά έρχονται συνήθως αντιμέτωπα με
προβλήματα που δεν δίνουν έμφαση σε ρεαλιστικές καταστάσεις. Επίσης,
είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές, ακόμα και αν τους δοθεί κάποια νύξη για
τον τρόπο που θα πρέπει να εργαστούν για να λύσουν το πρόβλημα, δεν τη
λαμβάνουν υπόψη τους και δίνουν μη ρεαλιστικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, σε προβλήματα με νύξη που δόθηκαν σε μαθητές της Ε΄ τάξης του
Δημοτικού (Ανδρέου κ.α., 2007), οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι οι μαθητές τείνουν να μην εφαρμόζουν τις γνώσεις τους από την καθημερινή ζωή στη λύση των ρεαλιστικών προβλημάτων. Επιπλέον, έχουν την
ισχυρή πεποίθηση πως τα προβλήματα αριθμητικής του σχολείου, έχουν
μια και μόνο αριθμητική απάντηση.
Τέλος, στην κλασική διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα πρόβλημα και οι μαθητές φτάνουν στη λύση του συνήθως μέσα από μια σειρά πράξεων με τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος και δίνουν οπωσδήποτε μια αριθμητική απάντηση. Για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου η απάντηση σε προβλήματα που περιλαμβάνουν αριθμούς είναι, σχεδόν πάντα, αριθμητική (Κολέζα, 2000).
Έρευνα
Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ικανότητα επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων και να καταγραφούν οι στρατηγικές που
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ακολουθούν τόσο κατά την επίλυση, όσο
και κατά την αιτιολόγηση των λύσεών τους, μέσα από την παρουσίαση των
απαντήσεων μιας τάξης Ε΄ Δημοτικού.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση ήταν τα εξής:
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•

•

•

Είναι ικανοί οι μαθητές να επιλύσουν προβλήματα, σκεπτόμενοι
πραγματικές καταστάσεις και παραδείγματα από την καθημερινή
ζωή τους, ή απλώς αντιμετωπίζουν με αυστηρά μαθηματικό τρόπο
κάθε πρόβλημα που τους δίνεται να λύσουν;
Πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές προβλήματα που δεν έχουν λύση λόγω έλλειψης δεδομένων; Αναζητούν και εφαρμόζουν πάντα κάποια
αριθμητική πράξη για να δώσουν λύση; Ποιες στρατηγικές εφαρμόζουν για την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων;
Είναι οι μαθητές ικανοί να αιτιολογήσουν-εξηγήσουν και να υποστηρίξουν με επιχειρήματα τη λύση που δίνουν σε ένα πρόβλημα;

Μεθοδολογία
Δείγμα
Η εν λόγω έρευνα – μελέτη περίπτωσης – πραγματοποιήθηκε τους μήνες
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2012 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας σε ένα
τμήμα Ε΄ τάξης, έχοντας ως δείγμα 23 συνολικά μαθητές και μαθήτριες (14
αγόρια και 9 κορίτσια). Τόσο το συγκεκριμένο πολυθέσιο σχολείο όσο και
το συγκεκριμένο τμήμα επιλέχθηκαν τυχαία προκειμένου να εξεταστεί αν
μέσα σε μια συνηθισμένη σχολική τάξη οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία του πραγματικού κόσμου για να δώσουν ρεαλιστικές απαντήσεις σε ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα.
Μέθοδοι
Βασική μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη
περίπτωσης. Στο πλαίσιο αυτής εντάχθηκαν ως συμπληρωματικές μέθοδοι
το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη.
Μέσα και διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Τα προβλήματα που δόθηκαν ήταν συνολικά έξι. Αρχικά, δημιουργήθηκαν
δύο ερωτηματολόγια που περιελάμβαναν από τρία προβλήματα το καθένα, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους μαθητές σε δύο φάσεις εκ των οποίων η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον μήνα Ιανουάριο και η δεύτερη τον Φεβρουάριο. Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων διευκρινίστηκε στους μαθητές ότι οι απαντήσεις τους δεν θα βαθμολογηθούν και
ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι ο τρόπος σκέψης τους. Ακόμα, επισημάνθηκε το γεγονός ότι μερικά προβλήματα μπορεί να μην έχουν μία μόνο λύση
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ενώ, έπειτα, οι μαθητές έπρεπε να εργαστούν ατομικά και να απαντήσουν
στα προβλήματα, δίνοντας μια γραπτή εξήγηση για τη λύση τους. Στο τέλος
συμπλήρωσης του κάθε ερωτηματολογίου μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκε κάθε μαθητής. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 2 διδακτικές ώρες.
Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους μαθητές, ακολούθησε συνέντευξη με εκείνους που έδωσαν τις πιο ενδιαφέρουσες λύσεις
και αιτιολογήσεις στα προβλήματα με σκοπό βέβαια να αποκαλυφθεί και ο
τρόπος σκέψης τους. Στην 1η φάση συμπλήρωσης του 1ου ερωτηματολογίου
συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις από 23 μαθητές ενώ στη 2η συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις μόνο των 18 μαθητών λόγω απουσίας των υπολοίπων.

1.

2.

3.

4.

Τα προβλήματα των ερωτηματολογίων
Το σχολείο μας σκέφτεται να διοργανώσει μια εκδρομή στην Αθήνα και μια
στην Θεσσαλονίκη. Η απόσταση Φλώρινα-Αθήνα που πρέπει να διανύσουμε με λεωφορείο είναι 580 χιλιόμετρα και η απόσταση Φλώρινα-Θεσ.
σαλονίκη είναι 160 χιλιόμετρα. Πόσα
12 μ.
χιλιόμετρα είναι η απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα με λεωφορείο; 1
Μια μαθήτρια της Α΄ Δημοτικού, η
Μαρία είναι 6 χρονών και ζυγίζει 25
κιλά. Η αδερφή της, η Άννα είναι 12
χρονών και πηγαίνει στην Στ΄ Δημοτικού. Πόσα κιλά ζυγίζει η Άννα;2
Ο κύριος γυμναστής χρειάζεται ένα σχοινί για να το δέσει ανάμεσα σε δυο
πασσάλους που βρίσκονται σε απόσταση 12 μέτρα ο ένας από τον άλλο,
προκειμένου να πραγματοποιήσει αγώνες άλματος ύψους. Έχει μόνο κομμάτια σχοινιού μήκους 1,5 μέτρα το καθένα. Πόσα τέτοια κομμάτια θα χρειαστεί να δέσει για να έχει ένα σχοινί με το μήκος που χρειάζεται;3
Θέλουμε να κάνουμε ένα πείραμα με τη θερμοκρασία του νερού. Ποια θα
είναι η θερμοκρασία του νερού αν σε ένα δοχείο χύσουμε 1 λίτρο νερού με
θερμοκρασία 80ο C και 1 λίτρο νερού με θερμοκρασία 40οC;

1. Βασισμένο στο πρόβλημα των Ανδρέου, κ.ά. (2007): «Η Μαρία και ο Γιώργος πηγαίνουν στο ίδιο
σχολείο. Η Μαρία μένει 17 km από το σχολείο και ο Γιώργος 8 km. Πόσο απέχει το σπίτι της Μαρίας από
τον Γιώργο;».
2. Αντίστοιχο πρόβλημα εμπεριέχεται στο σχολικό βιβλίο της Ε΄ Δημοτικού: «Ο Γιάννης και ο Γιώργος
είναι συμμαθητές. Ο Γιάννης ζυγίζει 56 κιλά και έχει ύψος 1,60 μ. Ο Γιώργος έχει ύψος 1,55 μ. Πόσο είναι το
βάρος του;»
3.Το 3ο και το 4ο πρόβλημα έχουν ως πηγή: Σιακαλλή (2008).
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5. Πιθανές απαντήσεις:1) 80ο , 2) 40ο , 3) 120ο , 4) 60ο , 5) Κανένα από τα παραπάνω.
6. Τα παιδιά της Ε2 ενός σχολείου δήλωσαν ποια σχολικά μαθήματα προτιμούν. 12 παιδιά δήλωσαν ότι προτιμούν τη Νεοελληνική Γλώσσα, 14 τα Μαθηματικά και 10 παιδιά τη Φυσική. Πόσα είναι τα παιδιά της τάξης αυτής;4
7. Διασχίζεις το δρόμο για να πας
στο περίπτερο, όπως δείχνει η
γραμμή. Από ποιο σημείο και
μετά δε θα μπορείς να δεις τον
πύργο με το ρολόι στην Πλατεία
Ηρώων;5 (Σημείωσε τη λύση επάΟ πύργος με το ρολόι στην Πλατεία
νω στη φωτογραφία.)
Ηρώων Φλώρινας
Αποτελέσματα
Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα 6 προβλήματα κατηγοριοποιήθηκαν
σε ρεαλιστικές, μη ρεαλιστικές και καμία ή τυχαία απάντηση.
Πρόβλημα
/ Απάντηση

1

2

3

4

5

6

Ρεαλιστική

9%

4%

0%

17%

6%

78%

Μη
ρεαλιστική

74%

61%

87%

61%

94%

17%

Καμία

17%

35%

13%

22%

0%

5%

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της έρευνας

Στο 1ο πρόβλημα τα ποσοστά αποδεικνύουν ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να κάνουν ρεαλιστικούς συλλογισμούς. Οι μη ρεαλιστικές απαντήσεις
4. Παραλλαγή του προβλήματος των Ανδρέου κ.ά. (2007): «Τα παιδιά της Δ1΄ ενός σχολείου δήλωσαν
ποια αθλήματα προτιμούν. 14 παιδιά δήλωσαν ότι προτιμούν ποδόσφαιρο, 14 παιδιά καλαθόσφαιρα και 10
παιδιά πετόσφαιρα. Πόσα είναι τα παιδιά της τάξης αυτής;».
5. Το πρόβλημα στηρίχτηκε σε ένα αντίστοιχο πρόβλημα του Streefland (2000).
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περιλαμβάνουν κυρίως ως στρατηγικές επίλυσης την πρόσθεση ή την αφαίρεση των δοθέντων χιλιομετρικών αποστάσεων (Φλώρινα-Αθήνα και Φλώρινα-Θεσσαλονίκη) για να βρουν τη απόσταση Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Δεν
σκέφτηκαν ότι είναι αδύνατο να υπολογίσουμε την απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα, γνωρίζοντας απλώς τις αποστάσεις Φλώρινα-Αθήνα και Φλώρινα-Θεσσαλονίκη, αφού για να διανύσουμε τη ζητούμενη απόσταση λογικά δεν περνούμε από την πόλη της Φλώρινας. Μόνο 2 μαθητές σκέφτηκαν
ότι δεν δίνονται τα κατάλληλα δεδομένα για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Τέλος, το 17% του δείγματος δεν χρησιμοποίησε κάποια στρατηγική,
καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές βασίστηκαν σε τυχαία και μη σχετικά με
το πρόβλημα δεδομένα ή δεν κατάφεραν να το επιλύσουν, αφήνοντάς το
κενό. Φάνηκε, λοιπόν, ότι ενήργησαν μη ρεαλιστικά, συνδυάζοντας απλά
τους αριθμούς του προβλήματος με διάφορες πράξεις και μάλιστα έβλεπαν τις τρεις πόλεις σε μια ευθεία.
Στο 2ο πρόβλημα, πέρα από τον παράγοντα «ηλικία», υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους οι μαθητές για
το θέμα του σωματικού βάρους ενός ατόμου (π.χ. ποσότητα και ποιότητα
στη διατροφή, σωματική φροντίδα και άσκηση). Ωστόσο, η πλειοψηφία
των μαθητών έδωσε μη ρεαλιστικές απαντήσεις. Κάποιοι δοκίμασαν διάφορες αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση), χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος για να
προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, ενώ κάποιοι άλλοι σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν ως στρατηγική την αναλογία «ηλικιακά έτη/σωματικό βάρος σε
κιλά». Μόνο ένας μαθητής έδωσε ρεαλιστική απάντηση.
Το 3ο πρόβλημα παρουσίασε τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας ως
προς τις ρεαλιστικές απαντήσεις, αφού κανένας μαθητής δεν απάντησε με
βάση την πραγματικότητα. Τα ποσοστά που συγκεντρώθηκαν έδειξαν τη
μεγάλη δυσκολία των παιδιών να κάνουν ρεαλιστικούς συλλογισμούς, μη
στηριζόμενοι απόλυτα σε κάποια μαθηματική πράξη, όπως τη διαίρεση ή
τον πολλαπλασιασμό που επέλεξαν αρκετοί. Δεν κατάφεραν να διακρίνουν
την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων κομματιών σχοινιού για τη δημιουργία
ενός ενιαίου, σκεπτόμενα τους κόμπους που θα χρειαστούν για να δεθούν
τα σχοινάκια, οι οποίοι απαιτούν περισσότερο σχοινί.
Στο 4ο πρόβλημα οι μαθητές έπρεπε νοερά να πραγματοποιήσουν το
πείραμα και να απαντήσουν στηριζόμενοι στην πραγματικότητα και τους
νόμους της Φύσης που άτυπα γνωρίζουν. Ωστόσο, κι εδώ οι μη ρεαλιστικές
απαντήσεις ήταν σε μεγάλο ποσοστό. Ορισμένοι μαθητές (το 44%) χρησιμοποίησαν ως στρατηγική επίλυσης την πράξη της πρόσθεσης, σκεπτόμε588
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νοι ότι η θερμοκρασία του νερού θα ανέβει και μάλιστα σε σημείο που το
νερό θα βράσει. Το 17% θεώρησε ότι το χλιαρό νερό των 40ο, όταν θα ανακατευτεί με το νερό των 80ο θα ανεβάσει τη θερμοκρασία του στους 80ο,
όπου και θα σταθεροποιηθεί. Η αρχική ποσότητα νερού των 80ο δεν θα
υποστεί κάποια αλλαγή. Οι ρεαλιστικές απαντήσεις υποστήριζαν τη μείωση της μεγαλύτερης θερμοκρασίας και την αύξηση της μικρότερης κατά
ένα μέρος (80-20=60ο και 40+20=60ο) μέχρι να υπάρξει κάποια ισορροπία.
Για την επίλυση του 5ου προβλήματος ήταν απαραίτητο οι μαθητές να
σκεφτούν την ύπαρξη πιθανοτήτων για τις προτιμήσεις στα σχολικά μαθήματα. Οι περισσότεροι μαθητές έδωσαν μη ρεαλιστικές απαντήσεις, ενώ μόνο ένας μαθητής απάντησε ρεαλιστικά. Η μοναδική στρατηγική που χρησιμοποίησαν όλοι οι μαθητές εκτός από εκείνον που απάντησε σωστά, ήταν
η πρόσθεση όλων των αριθμητικών δεδομένων του προβλήματος (Μη ρεαλιστική απάντηση: Η τάξη θα έχει 12+14+10=36 μαθητές συνολικά).
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, οι περισσότεροι μαθητές (14) σκέφτηκαν ρεαλιστικά και έδωσαν ρεαλιστικές απαντήσεις στο 6ο πρόβλημα. Δεν
εφαρμόστηκε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική από τα παιδιά που απλώς
έλυσαν το πρόβλημα με βάση την εμπειρία τους. Μη ρεαλιστικές απαντήσεις δόθηκαν από 3 μαθητές, οι οποίοι επέλεξαν τυχαία σημεία στη φωτογραφία χωρίς κανένα νόημα. Μάλιστα, ένας μαθητής από αυτούς ζωγράφισε ένα ανθρωπάκι μπροστά από το περίπτερο, το οποίο το έκανε να κοιτάει καμπυλωτά πάνω από την τέντα. Ακόμα, υπήρξε ένας μαθητής που δεν
μπόρεσε να δώσει κάποια απάντηση.
Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ειδικά στο παραπάνω πρόβλημα με
το ρολόι, σχεδόν όλοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν την καθημερινή τους
εμπειρία και το έλυσαν σωστά, επιλέγοντας διάφορα σημεία από τα οποία
και μετά σκέφτηκαν ότι δεν φαίνεται ο πύργος με το ρολόι. Τα προσωπικά
βιώματα και η λογική τους σκέψη ενδεχομένως να ενθαρρύνθηκαν από τη
φωτογραφία που συνόδευε το πρόβλημα. Ο ρόλος της ήταν πολύ σημαντικός για τη ρεαλιστική συλλογιστική πορεία επίλυσης που κατάφερε να
αναπτυχθεί και να αιτιολογηθεί από την πλευρά των παιδιών, τα οποία τοποθετήθηκαν νοερά μέσω αυτής στο σημείο αναφοράς που παρουσίαζε.
Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να αναφερθούμε στις στρατηγικές
αιτιολόγησης και στα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν στα ερωτηματολόγια, αλλά, και στις συνεντεύξεις. Οι μαθητές δεν είχαν την ικανότητα να αιτιολογήσουν, εξηγώντας και υποστηρίζοντας με επιχειρήματα, τη σκέψη
τους και τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος με βάση τα δεδομένα που
δίνονταν σε κάθε πρόβλημα. Οι απαντήσεις των περισσοτέρων στα έντυ589
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πα ερωτηματολόγια δεν δικαιολογούνταν, καθώς αυτοί είτε δεν έγραφαν
τίποτα είτε έγραφαν απλά με λόγια την πορεία των αριθμητικών πράξεων
που ακολούθησαν. Αξιοσημείωτο ήταν ότι υπήρξαν παιδιά που η δυσκολία αιτιολόγησης της αρχικής ρεαλιστικής απάντησής τους, τα οδήγησε σε
αλλαγή της απάντησης σε μη ρεαλιστική. Τέλος, υπήρξαν και μαθητές που
είδαν τη λύση από κάποιον συμμαθητή τους και απλώς την έγραψαν για
να δώσουν μια απάντηση.
Ακόμα και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι περισσότεροι μαθητές δεν αιτιολόγησαν τη λύση τους αλλά αναδιατύπωσαν τα δεδομένα των
προβλημάτων και ό,τι είχαν γράψει ως εξήγηση του τρόπου σκέψης τους
(π.χ. την ακολουθία των πράξεων). Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε
ήταν ότι υπήρξαν μαθητές που ενώ διαπίστωσαν μέσα από τη συνέντευξη
ότι το αποτέλεσμά της λύσης που έδωσαν στο πρόβλημα ήταν πολύ ασυνήθιστο για τα πραγματικά δεδομένα, συνέχιζαν να υποστηρίζουν την αρχική τους απάντηση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν την αρχική τους άποψη που στηρίζεται στο γνωστό τρόπο επίλυσης με απλές αριθμητικές πράξεις και τυχαίες δοκιμές αυτών, ακόμα και
όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Συζήτηση
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτουν αρκετά συμπεράσματα που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.
Είναι γεγονός ότι οι έρευνες που έγιναν σε παιδιά για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ρεαλιστικά μαθηματικά προβλήματα, συγκλίνουν στο ότι δεν
λαμβάνουν υπόψη τις γνώσεις τους από την καθημερινή ζωή. Αντιθέτως,
φαίνεται ότι ακολουθούν άκριτα τη «συνήθη» διαδικασία επίλυσης προβλημάτων του σχολικού εγχειριδίου.
Τα χαμηλά ποσοστά ρεαλιστικών απαντήσεων και συλλογισμών που σημειώθηκαν για τα περισσότερα προβλήματα και ενισχύθηκαν από τις συνεντεύξεις, αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν φαίνεται να είναι και τόσο ικανοί στο να επιλύσουν ρεαλιστικά προβλήματα, σκεπτόμενοι πραγματικές καταστάσεις και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή
τους. Αντιμετώπισαν τα προβλήματα που τους δόθηκαν χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές που έχουν αποκτήσει μέσω της
κλασικής μαθησιακής διαδικασίας του σχολείου (διδακτικό συμβόλαιο).
Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, τόσο στην 1η όσο και στη 2η ερευνητική φάση, διαπιστώθηκε ότι ακόμη και σε προβλήματα που δεν έχουν
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λύση λόγω έλλειψης δεδομένων, οι μαθητές επεδίωξαν να βρουν οπωσδήποτε μια λύση, εφαρμόζοντας σχεδόν πάντα κάποια αριθμητική πράξη. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η λύση του κάθε προβλήματος για
τους περισσότερους μαθητές υπάρχει σίγουρα, μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από την εφαρμογή γνωστών μαθηματικών αλγορίθμων και δεν απαιτεί
τη χρήση καθημερινών γνώσεων της πραγματικότητας.
Η επισήμανση ότι μερικά προβλήματα μπορεί να μην έχουν μία μόνο λύση δεν φάνηκε να λαμβάνεται υπόψη από τους μαθητές, οι οποίοι έλυσαν
τα προβλήματα σκεπτόμενοι την ύπαρξη μοναδικής λύσης. Μάλιστα, για
να φτάσουν σε αυτή προσπαθούσαν απλώς να χρησιμοποιήσουν όλα τα
προτεινόμενα δεδομένα, συνδυάζοντάς τα με κάποια από τις γνωστές «τέσσερις» αριθμητικές πράξεις. Οι μαθητές δηλαδή άφηναν έξω από τις στρατηγικές λύσης τους τις καθημερινές τους εμπειρίες, προσπαθώντας να δώσουν οπωσδήποτε μια καθαρά αριθμητική λύση, όπως κάνουν συνήθως στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής που ακολουθείται στη σχολική τάξη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών που δεν επέλεξαν απλώς μη ρεαλιστικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων με την εφαρμογή αριθμητικών πράξεων, αλλά εργάστηκαν και με λανθασμένο τρόπο
στην εκτέλεση αυτών. Κάποιοι άλλοι μαθητές, πάλι, ενθαρρύνθηκαν από
το γεγονός ότι τα προβλήματα που τους δόθηκαν μπορεί να μην έχουν μία
μόνο λύση αλλά ίσως και περισσότερες, γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να
απαντήσουν μη ρεαλιστικά με βάση την προσωπική τους σκέψη και όχι τη
λογική τους.
Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν είχαν την ικανότητα να αιτιολογήσουν, εξηγώντας και υποστηρίζοντας με επιχειρήματα, τη σκέψη τους και
τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Οι απαντήσεις των περισσοτέρων
στα έντυπα ερωτηματολόγια δεν δικαιολογούνταν, καθώς αυτοί είτε δεν
έγραφαν τίποτα είτε έγραφαν απλά με λόγια την πορεία των αριθμητικών
πράξεων που ακολούθησαν.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι μαθητές της Ε΄ τάξης όπου υλοποιήθηκε η έρευνα, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. Αυτό, προφανώς οφείλεται στο ότι τα προβλήματα που
καλούνται να αντιμετωπίσουν στη σχολική τάξη δεν ενθαρρύνουν την εμβάθυνση και την όξυνση της ρεαλιστικής σκέψης τους. Ενδεχομένως μελλοντικές έρευνες να αποδείξουν κάτι ανάλογο με αντιπροσωπευτικότερα
δείγματα μαθητών όχι μόνο της Ε΄ τάξης αλλά και άλλων τάξεων ή και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η σύνδεση της καθημερινής γνώσης και εμπειρίας με την μαθηματική γνώση και σκέψη. Κάτι τέ591
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τοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της επαφής των μαθητών και
όλων γενικά των ατόμων με τον ρεαλιστικό τρόπο σκέψης, η οποία πρέπει
να ενισχυθεί κυρίως από το σχολικό περιβάλλον και το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Περίληψη
In this paper a case study is presented which aims to examine students’
ability on realistic problem solving, together with their solving and
reasoning strategies. The study took place in a 23-student classroom in the
fifth grade of a primary school in Florina. The results from students’ answers
in 6 realistic word problems show that children had great difficulty in solving
and especially, in reasoning their answers based on real facts. The main
reason may be that their way of thinking did not rely on everyday real life.
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στο πλαίσιο εφαρμογής της Ερευνητικής
Εργασίας σε ΕΠΑ.Λ.
Ζέτα Παπαγεωργοπούλου

Κατά το σχολικό έτος 2011-12, πρώτη χρονιά εφαρμογής της καινοτομίας της Ερευνητικής Εργασίας (Ε.Ε.), υλοποιήθηκαν με την καθοδήγησή μας
στο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής 2 εργασίες βιωματικού χαρακτήρα, στο γνωστικό πεδίο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Με την παρούσα
ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε πώς η δημιουργία 2 τεχνημάτων -εικαστικών μορφών με τις οποίες οι μαθητές σχηματοποίησαν
συμβολικά τις E.E.- ενεργοποίησε τους εμπλεκόμενους μαθητές και λειτούργησε θετικά ως προς την αποδοχή της καινοτομίας στη σχολική μονάδα.
Η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών με τη μέθοδο project δεν είναι κάτι καινοφανές στα σχολεία της χώρας. Με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών και εξαιρετικά, ορισμένες φορές, αποτελέσματα, έχουν υλοποιηθεί εργασίες στο πλαίσιο
διαφόρων μαθημάτων ή προγραμμάτων. Όσον αφορά δε ειδικότερα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνει αναφορά στα έργα τα οποία
αναπτύχθηκαν και διαγωνίστηκαν στο επιτυχημένο πρόγραμμα «Δαίδαλος».
Κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 όμως, η εκπαιδευτική πρακτική της E.E.
εντάχθηκε θεσμικά στην Α΄ τάξη των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, ως
υποχρεωτική και αξιολογούμενη ενότητα του ωρολογίου προγράμματος, υλοποιώντας βασικές αρχές του Νέου Σχολείου, όπως εξειδικεύονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο» (Σχίζα, Δεμερτζή, Ματσαγγούρας & Μπαζίγου, 2011). Ως πιθανό τελικό προϊόν, παράλληλο με την απαραίτητη ερευνητική έκθεση, αναφέρεται το τέχνημα (artifact),
το οποίο «εκφράζει (την) κεντρική ιδέα της Ερευνητικής Εργασίας» και δύναται
να έχει ποικίλες μορφές, μεταξύ των οποίων και η καλλιτεχνική σύνθεση1 (Ματσαγγούρας, 2011:20, 23).

1. Για τον εναλλακτικό αυτό τρόπο αναπαράστασης και κοινοποίησης της νέας γνώσης έχουν
εκφραστεί επιφυλάξεις σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποτελεί απλώς εικονογράφηση κάποιου
θέματος (Βάος, 2008· Chapman, 1993).
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας κατά το έτος 2011-2012 ήταν τα
ακόλουθα:
• λειτουργούσαν 6 τομείς (Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μηχανολόγοι-Ψυκτικοί, Τεχνικοί Πληροφορικής και Δικτύων, Τεχνικοί Οχημάτων, Υπάλληλοι Διοικητικών Υπηρεσιών),
• υπηρετούσαν 59 εκπαιδευτικοί,
• φοιτούσαν 265 μαθητές, εκ των οποίων τα 23 ήταν κορίτσια,
• 35% περίπου των μαθητών ήταν αλλοδαποί, αλβανικής κατά κύριο
λόγο καταγωγής,
• η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού ήταν διαδημοτική, όσον αφορά στον τόπο κατοικίας (σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής:
Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργός, Παλλήνη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κάντζα, Αρτέμιδα κ..α.).
Χαρακτηριστικά των μαθητών των 2 «τμημάτων ενδιαφέροντος»2:
• 13 μαθητές στο τμήμα του α΄ τετραμήνου (+1 που διέκοψε τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση της Ε.Ε.), 13 μαθητές στο τμήμα του β΄,
• οι 10 μαθητές παρέμειναν οι ίδιοι και στα 2 τετράμηνα, ενώ 2 έφυγαν με τη λήξη της α΄ εργασίας (1 άλλαξε τμήμα, 1 επέστρεψε στην
πατρίδα του) και αντικαταστάθηκαν με 2 άλλους,
• επομένως στα 2 τμήματα συμμετείχαν συνολικώς 16 μαθητές, 1518 ετών, 2 κορίτσια/14 αγόρια, 7 ελληνικής, 8 αλβανικής και 1 βουλγαρικής καταγωγής.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
α. Η Ε.Ε. «Το ταξίδι της οικογένειάς μου στον τόπο και στον χρόνο: από πού ήρθαμε και πού ζούμε τώρα», είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της βιωμένης ιστορίας των οικογενειών των μαθητών του τμήματος, διευρύνοντας το πεδίο έρευνας ώστε να συμπεριλάβει όλη τη σχολική κοινότητα. Εστίασε στις μετακινήσεις
τους στον τόπο (άλλη γειτονιά, άλλο χωριό, άλλη πόλη, άλλη χώρα) κατά την πάροδο του χρόνου, με ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Το Τέχνημα: Σε αυτό το πλαίσιο, κατασκευάστηκε ένας «χάρτης», στον
2. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς προτείνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης τα θέματα των
Ε.Ε. Δηλώνουν τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετούνται σε κατά το δυνατόν
ισομεγέθη «τμήματα ενδιαφέροντος», τα οποία λειτουργούν σε ζώνη του ωρολογίου προγράμματος
(Ματσαγγούρας, 2011:24). Η κατανομή σε τμήματα ενδιαφέροντος αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό
των Ε.Ε. Για το σχολικό έτος 2012-2013 πάντως, δεν είναι πια υποχρεωτική.

595

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

οποίο ο κάθε μαθητής διέθετε τον δικό του χώρο, φανερό και λιγότερο φανερό, όπου τοποθέτησε στοιχεία της ιστορίας των μετακινήσεων, των δικών του
και της οικογένειάς του, τα οποία αξιολόγησε ως σημαντικά κατά την έρευνα.
Έτσι δημιουργήθηκε μια γεωγραφία, ανάμεσα στο «εκεί» και στο «εδώ» των
μετακινήσεων των οικογενειών στον τόπο και στον χρόνο.
β. Η Ε.Ε. «Εικόνες του Ξένου στον κινηματογράφο: Το μακριά και το κοντά,
το άγνωστο και το οικείο» είχε ως σκοπό τη, με ποιοτική ανάλυση, διερεύνηση
των συναισθημάτων που δημιούργησαν στους μαθητές οι εικόνες του Ξένου
που προβάλλονται σε 3 κινηματογραφικές ταινίες. Ασχοληθήκαμε με τον ξένο που είναι μετανάστης, είτε Έλληνας, είτε από άλλη χώρα. Το Τέχνημα: Σε αυτό το πλαίσιο, κατασκευάστηκαν μορφές «ξένων» από χαρτόνι, τις οποίες οι
μαθητές φόρτισαν με πολιτιστικά και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά και με τα
συναισθήματά τους γι΄ αυτούς. Το έργο συμπληρώνει μια βαλίτσα, σύμβολο
του ανθρώπου που έρχεται από αλλού, φορτωμένη σκέψεις μαθητών του ελληνικού σχολείου Φρανκφούρτης Γερμανίας, με τους οποίους συνεργαστήκαμε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α. ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μετά το πέρας κάθε Ε.Ε. οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, ενώ έγιναν αρκετές συζητήσεις στην ολομέλεια του τμήματος. Προκειμένου να γίνει αποτίμηση της υποδοχής των δράσεων δημιουργίας των τεχνημάτων από τους μαθητές, καταφύγαμε στα ερωτηματολόγια3 αυτά. Τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αφορούν 6 ερωτήματα, κοινά
για τις 2 Ε.Ε. (βλ. Παράρτημα 1).
Σε συζητήσεις οι οποίες προηγήθηκαν, διευκολύνοντάς μας στη σύνταξη του ερωτηματολογίου, οι μαθητές είχαν αναφέρει ότι τους συγκίνησε
το γεγονός ότι οι Ε.Ε. σχετίζονταν με εμπειρίες τις οποίες βιώνουν οι ίδιοι ή
οι οικογένειές τους ή άνθρωποι του περιβάλλοντός τους. Επέδειξαν ενδιαφέρον για όλες τις φάσεις υλοποίησης, ξεχώρισαν όμως την πραγματοποίηση
των τεχνημάτων. Αντιθέτως, ομολόγησαν ότι δυσκολεύτηκαν κατά την αναζήτηση και μελέτη βιβλιογραφικών και δικτυακών πηγών και κυρίως κατά τη συγγραφή4 των ερευνητικών εκθέσεων, των οποίων εξάλλου το τελικό μέγεθος δεν
3. Τα ερωτηματολόγια είχαν 19 (α΄ Ε.Ε.) και 16 (β΄) ερωτήματα αντίστοιχα, εκ των οποίων τα 4 ήταν
ανοικτά. Καλύφθηκαν οι άξονες: θέμα, τρόπος προσέγγισης, υποδομή-εξοπλισμός, τεχνήματα,
διδάσκουσα, γενική εκτίμηση.
4. Δεν είναι μυστικό ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. έχουν μαθησιακές ελλείψεις και αδυναμίες στη Νεοελληνική
Γλώσσα. Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής πορείας τους μάλιστα, εισήχθη υποστηρικτικό μάθημα
Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ (2011-12) και στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. (2012-13).
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στάθηκε δυνατόν ούτε καν να προσεγγίσει τις 8.000 λέξεις, προτεινόμενη έκταση για το μοντέλο συνεργασίας το οποίο υιοθετήθηκε5.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι μαθητές απήλαυσαν την ομαδική δημιουργία των τεχνημάτων και την παρουσίασή τους στη σχολική κοινότητα κατά τη διάρκεια ειδικών ημερίδων, προβλεπόμενων ως διακριτή φάση εκπόνησης των Ε.Ε., καθώς και κατά την έκθεσή τους σε Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας. Εξέφρασαν την επιθυμία να εκτεθούν τα έργα αυτά και σε περιφερειακές εκθέσεις και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, ενώ θα ήθελαν να έχουν
χώρο, εξοπλισμό και υλικά για περισσότερες κατασκευές. Πιο έντονα εξέφρασαν τη θετική στάση τους όσοι υποστήριξαν τα έργα στην έκθεση, επειδή αυτοί χρειάστηκε να εξηγήσουν σε επισκέπτες τον σκοπό και το περιεχόμενό τους
και να δικαιολογήσουν τις σχετικές επιλογές (Βάος, 2008: 100).
Χαρακτηριστικό της ανταπόκρισης των μαθητών στην Ε.Ε. είναι ότι, βάσει
των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια, ποσοστό 69% συγκινήθηκε αρκετά ή
πολύ (σε 5βάθμια κλίμακα) από το θέμα και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης
Ε.Ε. έναντι 23% που δήλωσε μέτρια και 8% λίγη ή καθόλου συγκίνηση. Για τη
δεύτερη Ε.Ε. τα ποσοστά είναι υψηλότερα, αφού το 77% συγκινήθηκε αρκετά
ή πολύ, έναντι 15% μέτρια και 8% λίγο ή καθόλου. Η σταδιακή ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η οποία φαίνεται και
από τις απαντήσεις τους στη σχετική ερώτηση, η δημιουργία συνεκτικής ομάδας, κατά κύριο λόγο μέσω της σύνθεσης των τεχνημάτων, αλλά και η αίσθηση
υπερηφάνειας την οποία δημιούργησε η κατά τη γνώμη των μαθητών επιτυχημένη παρουσίαση της πρώτης Ε.Ε. στη σχολική κοινότητα, ερμηνεύουν ίσως
τη διαφορά. Βεβαίως η διαφορά ενδέχεται να επηρεάζεται επίσης από τη φύση της δεύτερης Ε.Ε, η οποία περιελάμβανε προβολή ταινιών, καθώς και από
τον ενθουσιασμό τον οποίο προκάλεσε στους μαθητές η επικοινωνία με τους
μαθητές του ελληνικού σχολείου Φρανκφούρτης στο πλαίσιο της δεύτερης Ε.Ε.
Ειδικώς όσον αφορά στο τέχνημα, από την επεξεργασία των απαντήσεων
προκύπτει ότι για την πρώτη Ε.Ε. το ποσοστό ικανοποίησης σε βαθμό αρκετά ή
πολύ ανέρχεται σε 85%, έναντι 15% που δηλώνει μέτρια ικανοποίηση, ενώ κανένας μαθητής δεν έδωσε αρνητική απάντηση. Στην περίπτωση της δεύτερης Ε.Ε.,
ακολουθώντας τάση αντίστοιχη αλλά και ισχυρότερη σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα, το σύνολο των όσων απάντησαν (100%) εξεδήλωσαν πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στη σύνθεση του τεχνήματος.
Σημειώνεται ότι στο ανοιχτό ερώτημα «Τι σου άρεσε περισσότερο από την
Ε.Ε.», 5 μαθητές στο α΄ τετράμηνο και 9 στο β΄ απάντησαν «το τέχνημα», ενώ
5. Υιοθετήθηκε το τέταρτο σχήμα κατανομής θεμάτων και οργάνωσης ομάδων (Ματσαγγούρας,
2011:43-47).
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στο «Τι σου άρεσε λιγότερο», κανένας δεν απάντησε κάτι σχετικό με αυτό. Τέλος, στο ερώτημα «Τι κέρδισες από την Ε.Ε.», 2 και 6 μαθητές, αντιστοίχως, απάντησαν και πάλι «το τέχνημα».
Είναι εντυπωσιακό ότι ορισμένοι μαθητές του τμήματος εκείνου συνεχίζουν
ακόμη να διατηρούν την αίσθηση ότι ανήκουν σε ομάδα: πίστευαν ότι θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μάθημα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα6 της Β΄
Λυκείου με την καθοδήγησή μας, «για να συνεχίσουμε αυτά που κάναμε μαζί»,
συνεχίζουν και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να ρωτούν αν θα υλοποιηθεί άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα, στο οποίο θα ήθελαν να συμμετάσχουν, ενώ
ορισμένοι διατηρούν ηλεκτρονική επικοινωνία με τους μαθητές του ελληνικού
σχολείου Φρανκφούρτης.
Β. ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι απόψεις των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου για τις δράσεις δημιουργίας των τεχνημάτων δεν καταγράφηκαν συστηματικά.
Θεωρούμε όμως ενδεικτικό της θετικής στάσης των μαθητών της Α΄ τάξης,
το γεγονός ότι οι περισσότεροι δήλωσαν7 ότι θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στη δεύτερη Ε.Ε. την οποία θα καθοδηγούσαμε, συσχετίζοντας την προτίμησή τους με τα τεχνήματα («θέλουμε να πάμε στο πρότζεκτ με τους ξένους
γιατί μας άρεσε που βάφανε και φτιάχνανε δικά τους έργα τα παιδιά»). Αντίστοιχη απάντηση έλαβαν συνάδελφοι, οι οποίοι ρώτησαν τους μαθητές για
τους λόγους αυτής της προτίμησης («Μας άρεσε που φτιάξανε τον χάρτη»).
Άλλοι συνάδελφοι μας ενημέρωσαν ότι ορισμένοι μαθητές τους διατύπωσαν γραπτώς στα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης της δικής τους
Ε.Ε. τη δυσκολία που τους δημιούργησε «η έρευνα επιστημονικού τύπου
και ιδίως η μελέτη βιβλιογραφίας», ενώ παράλληλα εξέφρασαν προτίμηση για θέματα που παρήγαγαν ως τελικό προϊόν «και κάτι χειροπιαστό και
εντυπωσιακό», αναφέροντας ως παράδειγμα τις συγκεκριμένες δράσεις
σύνθεσης των τεχνημάτων.
Τέλος, μαθητές της Β και Γ’ τάξης εξέφρασαν την επιθυμία να κάνουν και
κείνοι Ε.Ε. «και όχι μόνο η Α΄», και δικαιολόγησαν την επιθυμία τους αναφερόμενοι ειδικώς στα τεχνήματα: «γιατί μας άρεσε ο χάρτης και τα ανθρωπάκια».
6. Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 η Ε.Θ.Δ., «συνέχεια» της Ε.Ε., εισήχθη ως μάθημα επιλογής στη Β΄
τάξη ημερησίου και στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012
Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄).
7. Ήταν η πρώτη επιλογή για 34 από 66 μαθητές της Α΄ τάξης, στους οποίους προτάθηκαν 4
διαφορετικά θέματα.
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Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Έγιναν ενδεικτικά συνεντεύξεις8 συναδέλφων εκπαιδευτικών, ορισμένων οι
οποίοι καθοδήγησαν Ε.Ε. και άλλων οι οποίοι δεν καθοδήγησαν, «έζησαν»
όμως την ατμόσφαιρα σύνθεσης των τεχνημάτων στο σχολείο και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις παρουσίασης.
Ορισμένοι ανέφεραν ότι στην αρχή είχαν επιφυλάξεις: «Μου φαινόταν παράξενο, σαν να είμαστε σε δημοτικό ή και σε νηπιαγωγείο», «Γινόταν μπέρδεμα και φασαρία και δεν καταλάβαινα γιατί». «Όταν άκουσα τα θέματα είπα ‘τι
δουλειά έχουν αυτά στο σχολείο μας; Δεν θα τα ενδιαφέρουν τα παιδιά!’ Όμως
ενδιαφέρθηκαν, επειδή έκαναν πράγματα με τα χέρια τους και μίλησαν για τον
εαυτό τους».
Τελικώς έκριναν θετικά τα τεχνήματα, θεωρώντας ότι «γοήτευσαν» τους μαθητές και λειτούργησαν θετικά για την αποδοχή των Ε.Ε. γενικότερα: «Έδειξαν
ότι γίνεται κάτι διαφορετικό στο σχολείο», «Βγήκαν δεμένα με τα θέματα των
εργασιών και είχαν νόημα», «Ασχολήθηκαν παιδιά που δεν κάνουν ποτέ τίποτε», «Ήταν συγκινητικά. Φαινόταν ότι άγγιξαν προσωπικά τους μαθητές», «Κρατούσαν τα έργα με περηφάνια στην παρουσίαση», «Τα είδαν και τα εκτίμησαν
και οι άλλοι», «Αυτά θα τους μείνουν από τα πρότζεκτ της πρώτης χρονιάς», «Τα
έργα εντυπωσίασαν με το μέγεθός τους, τα χρώματα και την εκφραστικότητά τους ολόκληρη τη σχολική μονάδα, αλλά και την τοπική κοινότητα», «Δημιούργησαν για το σχολείο μας διαύλους επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία».
Δ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η Διεύθυνση αξιολόγησε θετικά τη δημιουργία των τεχνημάτων, παρά το
γεγονός ότι προκλήθηκε αναστάτωση στο σχολείο, οφειλόμενη σε οργανωτικές και πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν ομολογουμένως με ευελιξία και ενεργοποίηση της δυναμικής της σχολικής μονάδας.
Συγκεκριμένα, η απουσία διαθέσιμου εργαστηρίου, αίθουσας εκδηλώσεων
ή έστω άλλης κενής αίθουσας για τη διαμόρφωση των τεχνημάτων, καθώς και
η έλλειψη χρηματικών πόρων και βασικής υλικοτεχνικής υποδομής, αντιμετωπίστηκαν με χρήση κάθε διαθέσιμου πόρου ώστε να αγοραστούν τα αναγκαία
για τις κατασκευές, με τροποποιήσεις στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και στον προγραμματισμό χρήσης των αιθουσών, με υποστηρικτική διάθεση και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (διευθυντής, υποδιευθυντές, υπεύθυνος προγράμματος, υπεύθυνοι εργαστηρίων πληροφορικής, εκπαιδευτικοί, μαθητές).
8. Έγιναν 12 καθοδηγούμενες συνεντεύξεις γύρω από: τη γνώμη τους για τις Ε.Ε. και για τα τεχνήματα,
καθώς και την επίδραση που είχε η σύνθεση των τεχνημάτων στους μαθητές.
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Αντιθέτως, η έλλειψη πλαισίου για διαθεματική προσέγγιση σε συνεργασία
με εκπαιδευτικό καλλιτεχνικών μαθημάτων, η οποία θα έδινε ποιοτικά χαρακτηριστικά στη δημιουργία εικαστικών μορφών στο πλαίσιο Ε.Ε. σε ΕΠΑ.Λ. είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί με πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επικουρικές υποστηρικτικές λύσεις θα μπορούσε να δώσει η, σε εθελοντική βάση,
συνεργασία με συναδέλφους εικαστικούς9.
«Παρακολουθήσαμε τους μαθητές αυτής της ομάδας, παιδιά με διαφορετικές νοοτροπίες και πολιτισμικές καταβολές, να συνεργάζονται αρμονικά, και να
πετυχαίνουν αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο ανταμείφθηκαν από τους τοπικούς φορείς στους οποίους το παρουσίασαν. Έτσι βελτιώθηκε η αυτοεκτίμησή
τους, πράγμα δύσκολο στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. Με τα τεχνήματα απέδειξαν ότι οι αναζητήσεις των μαθητών μας δεν περιορίζονται στο στενό
πλαίσιο των αντικειμένων του τεχνικού σχολείου. Αναπτύσσεται ανοιχτός προβληματισμός, όπως ανοιχτό πρέπει να είναι το σχολείο στην κοινωνία».
Ε. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποστήριξε χρηματικά, μέσω της Σχολικής Επιτροπής, τη δημιουργία των τεχνημάτων, παραχωρώντας το αναγκαίο χρηματικό ποσό για την υλοποίηση και την παρουσίασή τους σε ειδικό πολυτροπικό έντυπο. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής
να δουν τα τεχνήματα και να συζητήσουν με τους μαθητές γι αυτά, χάρη
στην έκθεσή τους, στο πλαίσιο της 6ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Ο υπεύθυνος για θέματα Παιδείας αντιδήμαρχος, κ. Μανώλης Κωνσταντακόπουλος, μας εξήγησε ότι «η σύνδεση του σχολείου με τον πολιτισμό και την τοπική κοινότητα, καθώς και η ενθάρρυνση της ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, αποτελούν προτεραιότητες για τη δημοτική αρχή». Σε αυτή
τη λογική, η πολύπλευρη συμμετοχή του ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής στις εκδηλώσεις αξιολογήθηκε θετικά. Όσον αφορά στα τεχνήματα ειδικότερα, τα χαρακτήρισε «εντυπωσιακά» και είπε ότι «η συμμετοχή μαθητών του ΕΠΑ.Λ. και στο
εικαστικό μέρος της Συνάντησης απετέλεσε έκπληξη που αποδεικνύει τη δυναμική του σχολείου αυτού και τις προοπτικές που ανοίγει σε όλους τους μαθητές
η έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων μέσω της τέχνης».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
9. Για τον λόγο αυτόν ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση για παρουσίαση των 2 Τεχνημάτων στο
πλαίσιο Παιδαγωγικού Εργαστηρίου για τις Ε.Ε. το οποίο συντόνισε ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 08,
Δρ. Μπερεδήμας Παναγιώτης, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων, στην Α.Σ.Κ.Τ. (15/09/2012).

600

Ζέτα Παπαγεωργοπούλου

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ TΩΝ ΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ: Μια εμπειρία στο πλαίσιο εφαρμογής της Ερευνητικής …

Παρά τις πολλές πρακτικές δυσκολίες, οι μαθητές πραγματοποίησαν
τα τεχνήματα με δημιουργικότητα, ευαισθησία και συνεργατική διάθεση
και τα αξιολόγησαν οι ίδιοι ως το πιο ενδιαφέρον μέρος της Ε.Ε. τους, στάση η οποία επηρέασε τη θετική αποτίμησή τους για το νέο μάθημα. Θετική ήταν επίσης η αντιμετώπιση των τεχνημάτων τόσο από τη σχολική κοινότητα του ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τον σχετικό αναστοχασμό μας, θα επιθυμούσαμε να επισημάνουμε ορισμένα σημεία:
Τα τεχνήματα αισθητοποίησαν, αμεσότερα από τις ερευνητικές εκθέσεις, τα συμπεράσματα και τα συναισθήματα των μαθητών. Για τη δημιουργία τους, οι μαθητές αποκρίθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας, οπτικοποιώντας τα σε μορφές εικαστικής έκφρασης. Αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν εκ νέου τα ερευνητικά δεδομένα, τα οργάνωσαν, τα αξιολόγησαν
και τα εξέφρασαν εικαστικά (Chapman, 1993:22,46). Συνεργάστηκαν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά από ότι στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ενσωματώθηκαν με μεγαλύτερη ευκολία στις υπο-ομάδες, ανέλαβαν
όλοι κάποιο έργο και το έφεραν σε πέρας. Ήρθαν σε ενεργό επαφή με την
εικαστική δημιουργία, δυνατότητα που δεν τους παρέχει το «τυπικό» ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΠΑ.Λ. Ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, χρησιμοποίησαν
τη φαντασία τους, έλυσαν πρακτικά προβλήματα στις κατασκευές. Τέλος,
όπως αναφέρουν οι Γραφάκου & Λαμπίτση (2011:63), επικοινώνησαν αποτελεσματικά γλωσσικά, αφού υποστήριξαν οι ίδιοι τα έργα, μιλώντας γι’ αυτά στην έκθεση.
Οι μαθητές οι οποίοι συνεργάστηκαν για τις συγκεκριμένες Ε.Ε. συγκρότησαν ομάδα, η οποία διατηρεί ορισμένα χαρακτηριστικά της μέχρι σήμερα, μήνες μετά τη λήξη της εφαρμογής. Το καθοριστικό στοιχείο για τη δημιουργία αυτής της συνεκτικής ομαδικής ταυτότητας ήταν κοινές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την ομάδα
ως σημαντικές (Holliday, 1999: 250). Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι ίδιοι την
πραγματοποίηση των 2 τεχνημάτων.
Επομένως, η σύνθεση των τεχνημάτων, πέρα από τα λοιπά θετικά σημεία τα οποία αναλύσαμε, απετέλεσε επίσης διαδικασία ενδυνάμωσης των
μαθητών, η οποία συνιστά χρέος του σύγχρονου σχολείου προς τους μαθητές του (Cummins, 2003· Ματσαγγούρας, 2011).
Η εμπειρία μας κατέδειξε τη δυναμική των τεχνημάτων, απέδειξε ότι σωστά προτείνονται ως εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης της νέας γνώσης, και υποδεικνύει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι σχολικές μονάδες ούτως ώστε, παρά τις δυσκολίες, να εντάξουν την εικαστική έκφραση στον
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σχεδιασμό Ε.Ε. του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», στην περίπτωση των ΕΠΑ.Λ. ειδικότερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των Ε.Ε. μελετήθηκαν
για την παρούσα ανακοίνωση όσες σχετίζονται με την αποτίμηση της υποδοχής της δημιουργίας των τεχνημάτων:

2. Με συγκίνησε το θέμα της ερευνητικής εργασίας; και ο τρόπος που
την αναπτύξαμε στην τάξη;
1 καθόλου 2 λίγο 3 ούτε το ένα ούτε το άλλο/μέτρια 4 αρκετά 5 πολύ
6. Μου άρεσε που δουλεύαμε πρώτα σε ομάδες και μετά όλοι μαζί;
1 2 3 4 5
8. Μου άρεσε που κατασκευάσαμε το τέχνημα κατά τη διάρκεια της
ερευνητικής εργασίας;
1 2 3 4 5
9. Θα ήθελα να είχαμε χώρο, εξοπλισμό και υλικά για περισσότερες
κατασκευές;
1 2 3 4 5
10. Θα ήθελα να παρουσιαστεί το τέχνημα σε εκθέσεις έργων μαθητών, στον δήμο Αγίας Παρασκευής ή σε άλλη πόλη;
1 2 3 4 5
11. Μου άρεσε που παρουσιάστηκε η εργασία μας στην εκδήλωση;
1 2 3 4 5
13. Τι σου άρεσε περισσότερο από την ερευνητική εργασία;
14. Τι σου άρεσε λιγότερο από την ερευνητική εργασία;
15. Τι κέρδισες από την ερευνητική εργασία;
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Ματσαγγούρας, Ηλίας. (2003). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη
διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg
Holliday, Adrian. (1999). Small Cultures. Applied Linguistics 20/2. 237-264
Σχίζα, Κωνσταντίνα, Δεμερτζή, Κική, Ματσαγγούρας, Ηλίας & Μπαζίγου, Κατερίνα (2011). Οδηγός Επιμορφωτή: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Ερευνητικές Εργασίες Α’ Τάξη ΓΕΛ. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.
RESÙME
Deux travaux de recherche autour du thème de l’identité culturelle ont été
réalisés en 2011-2012 au lycée professionnel d’Agia Paraskevi. Les élèves
ont participé à toutes les étapes mais se sont particulièrement intéressés
à l'élaboration de deux réalisations, présentées sous forme d’installation,
par les quelles ils ont exprimé symboliquement leurs réflexions et leurs
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sentiments, donnant ainsi une forme artistique aux résultats des TdR. Malgré
les difficultés pratiques et l’absence de cadre permettant une collaboration
interdisciplinaire avec un enseignant d’arts plastiques, leurs œuvres,
élaborées dans un esprit de coopération, sont imprégnées de créativité et
de sensibilité. Eux-mêmes les ont désignées comme étant la partie la plus
intéressante de leur TdR ; la communauté scolaire et la municipalité les ont
accueillies positivement. La dynamique de cette expérience pourrait être
prise en compte lors de la planification de TdR dans le champ des sciences
humaines et sociales dans un lycée professionnel.

Παπαγεωργοπούλου Ζέτα
Φιλόλογος, 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής
Σολωμού 58. Χαλάνδρι 15233
210 7237316 6973317654
zeta.papageorgopoulou@gmail.com
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Κοινωνικές αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών
Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού για την έννοια του
ενεργού πολίτη, στα πλαίσια του εθνικού κράτους
Βασιλική Παπαναγιώτου
Εισαγωγή
Σήμερα διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη για μια ενεργητικού χαρακτήρα,
ενημερωμένη και υπεύθυνη ιδιότητα του ενεργού πολίτη και ότι ο ρόλος
της εκπαίδευσης σε αυτή τη διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Από
τα σύγχρονα δεδομένα προκύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στη ρητορική γύρω από την ανάγκη για μια δημοκρατική ιδιότητα του
πολίτη και αυτού που συμβαίνει στην πράξη.
Μέσα από το σχολείο, τα παιδιά μαθαίνουν το μέτρο και τους κανόνες
της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέχειάς της, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πολιτική μόρφωση, να
αναπτύξουν συμπεριφορές, αξίες και στάσεις που χρειάζονται για να γίνουν
υπεύθυνοι πολίτες, και να διεγείρουν την ενεργό τους συμμετοχή στη σχολική ζωή και στη ζωή της κοινότητας. Το σχολείο ασκεί κοινωνική και πολιτική αγωγή με γνώμονα την κυρίαρχη ιδεολογία για τον άνθρωπο, τον πολίτη, την κοινωνία. Ένας από τους τρόπους άσκησής της είναι το ειδικό μάθημα της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».
Σκοπός της εργασίας
Η παρούσα μελέτη, επιχειρεί μέσα από τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των μαθητών/τριών να προσεγγίσει τις αντιλήψεις που έχουν οικοδομήσει οι μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για την
ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει τον τρόπο
με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια του ενεργού πολίτη,
ως προς τις διαφορετικές της συνιστώσες ανάλογα με την εθνοτική προέλευση των υποκειμένων της έρευνας και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν την έννοια του ενεργού πολίτη μέσα από το σχολικό μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
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1. Θεωρητικό πλαίσιο μελέτης
1.1 Πολιτική Παιδεία
Ο όρος πολιτική Παιδεία σήμερα προσδιορίζεται από θεωρητικά σχήματα
και έννοιες που συνδέονται με τη διαμόρφωση του πολιτικού ανθρώπου,
την αποδοχή από μέρους του πολιτικών αξιών, τη διαμόρφωση στάσεων
και πολιτικών συμπεριφορών, την ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης και ταυτότητας, τη μύηση σε μορφές πολιτικής κουλτούρας.
Σημαντικές διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά 10-11 ετών αρχίζουν
να κατανοούν περισσότερο γνωστικά παρά συναισθηματικά το πολιτικό
τους περιβάλλον, τα πολιτικά φαινόμενα και τον πολιτικό κόσμο. Μελέτες
συνδέουν την σημασία της πολιτικής παιδείας με τις γνώσεις και τις αξίες
που σχετίζονται με τα πολιτικά πρόσωπα που ασκούν την εξουσία, με διεθνή πολιτικά γεγονότα, με την εθνική ταυτότητα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την προστασία του περιβάλλοντος, την
ειρήνη και την ασφάλεια (Duncan et al.,1986:28-44),(Allen et al, 1989:57-61).
Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι στη σχολική ηλικία εντοπίζονται τα πρώτα
στοιχεία βασικών προδιαθέσεων, στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών.
Η πρόσληψη μηνυμάτων και η διαμόρφωση στάσεων και μορφών συμπεριφοράς διενεργείται με τρόπο ασυνείδητο, πιθανόν λανθάνοντα και συχνά
αποφασιστικό για την κατοπινή εξέλιξη του ατόμου ως πολίτη.
1.2. Ο ενεργός πολίτης ως εκπαιδευτικός στόχος
Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη ορίζεται ως η συμμετοχή στην κοινωνία των
πολιτών, της κοινότητας και της πολιτικής ζωής, που χαρακτηρίζεται από
αμοιβαίο σεβασμό από ειρηνική συμβίωση σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ο ενεργός πολίτης, όπως τον οραματίζονται
οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι
ενημερωμένος, ξέρει και διεκδικεί τα δικαιώματά του γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του, προστατεύει το περιβάλλον, συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία, και σέβεται τη διαφορετικότητα. Η εκπαίδευση με
στόχο τον ενεργό δημοκρατικό πολίτη (active democratic citizen) συνδέεται όχι μόνο με το θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων
Σπουδών αλλά και με τον τρόπο παιδαγωγικής προσέγγισης και εκπαιδευτικής υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου. (Καρακατσάνη,2008:154).Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ως στόχο τον «βαθιά πολιτικό άνθρωπο, ο οποί-
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ος θα συνθέτει μέσα του σε ενότητα τη θεωρητική γνώση με την εσωτερική του δεοντολογία και τη συγκεκριμένη πρακτική».(Παπανδρέου,1984).1
1.3 Κοινωνικές αναπαραστάσεις
Η έννοια της αναπαράστασης είναι πολυσήμαντη με ποικίλες διαφοροποιήσεις τόσο στην οριοθέτησή της όσο και στο πλαίσιο που τοποθετείται. Σύμφωνα με τους Eysenk &Keane, αναπαράσταση είναι «κάθε σύμβολο, σημείο
ή σύνολο συμβόλων και αναπαριστά κάτι σε μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει
στη θέση κάποιου πράγματος όταν αυτό λείπει» ( Eysenk &Keane,1995:204).
Η έννοια της αναπαράστασης είναι κεντρική στις προσπάθειες της ψυχολογίας (γνωστικής, εξελικτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής) να ερμηνεύσει τον
τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος κατασκευάζει τη γνώση ή αλλιώς "μαθαίνει".
Στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας, οι Markman & Dietrich(2000:138-171),
θεωρούν ως αναπαράσταση τις ενδιάµεσες καταστάσεις (mediating states),
που διαμορφώνονται στο εσωτερικό ενός συστήματος που χρησιμοποιεί
πληροφορίες για να επιτύχει ή να διευρύνει τους στόχους του. Οι ενδιάμεσες καταστάσεις περιέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του
περιβάλλοντος µε το οποίο αλληλεπιδρά το σύστημα και υφίστανται αλλαγές επηρεαζόμενες από αυτό και επηρεάζοντας το. Το ίδιο το σύστημα διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες επιδρούν στις ενδιάμεσες καταστάσεις και αντίστοιχα επηρεάζονται από αυτές.
Μια διαφορετική προσέγγιση από τον Randall (Randall,1993:17-33), υποστηρίζει ότι η αναπαράσταση είναι ένα υποκατάστατο για το αντικείμενο
που αναπαριστάται, είναι η συζήτηση για τον τρόπο µε τον οποίο σκεπτόμαστε για τον κόσμο, συγκροτεί µια αποσπασματική θεωρία της σκέψης,
είναι ένα µέσο οργάνωσης πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τέλος αποτελεί ένα µέσο έκφρασης. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι σύνολα εννοιών, προτάσεων και εξηγήσεων
που παράγονται στην καθημερινή ζωή στη διάρκεια της διαπροσωπικής
επικοινωνίας για την ανακάλυψη και την εξήγηση της πραγματικότητας. Ο
Abric(1994:51-80) υποστηρίζει ότι η αναπαράσταση είναι κοινωνική επειδή ιστορικές, οικονομικές και ιδεολογικές συνθήκες προσδιορίζουν τη διαδικασία παραγωγής, διάδοσης και επεξεργασίας της.
Η Μάντογλου (1995:13-62) αναφέρει ότι η αναπαράσταση είναι κοινωνική καθώς παράγεται και καταναλώνεται κοινωνικά και ότι προκύπτει από
1. Παπανδρέου, Α. « Για ένα Πανεπιστήμιο που θα εκφράζει την εποχή που ζούμε», Εισήγηση στους
Ευρωπαίους πρυτάνεις, εφημ. Εξόρμηση, 14-09-1984
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τη χρήση συστημάτων κωδίκων και συστημάτων ερμηνείας που δίνονται
από την κοινωνία ή από την προβολή αξιών και κοινωνικών εμπνεύσεων.
Θεωρείται λοιπόν με αυτή την έννοια ως η έκφραση μιας δεδομένης κοινωνίας (Jodelet,1995:124-162). Οι αναπαραστάσεις δεν είναι αποκλειστικά γνωστικές, είναι επίσης κοινωνικές, πράγμα που τις κάνει ιδιαίτερες σε
σχέση με άλλες γνωστικές παραγωγές ή μηχανισμούς (Moscovici,1986:73).
Υπόκεινται σε διπλή λογική: τη γνωστική και την κοινωνική. Είναι κοινωνικά οικοδομήματα που καθορίζονται από δικούς τους κανόνες και η συνύπαρξη των δύο λογικών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε γιατί η αναπαράσταση ενσωματώνει τόσο το λογικό, όσο και το παράλογο.
2. Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα βασίστηκε σε μια ποιοτική προσέγγιση. Η μέθοδος που αξιοποιείται
για τη μελέτη του πεδίου είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης γιατί σύμφωνα και με τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω, για τη διεξαγωγή της
έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική η μελέτη του πλαισίου στο οποίο το υπό
διερεύνηση ζήτημα λαμβάνει χώρα, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξίσου
σημαντικό το γεγονός ότι η έρευνα εξετάζει ένα επίκαιρο ζήτημα (Yin,2000).
Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία ο ελεύθερος συσχετισμός λέξεων, ο συσχετιστικός χάρτης
και η ημι-δομημένη συνέντευξη (ομαδική και ατομική), ανεξάρτητα το ένα
από το άλλο, γιατί ο συνδυασμός αυτών των ερευνητικών εργαλείων προσφέρει τη δυνατότητα να ελεγχθούν καλύτερα και να ερμηνευτούν περισσότερο τα δεδομένα (Mason,2003:242). Προηγήθηκε η δημιουργία του
ελεύθερου συσχετισμού λέξεων με όλα τα υποκείμενα της έρευνας, ακολούθησε η κατασκευή του συσχετιστικού χάρτη ομαδικά από τα υποκείμενα και τέλος διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις με τα υποκείμενα της έρευνας.
Η ερευνητική προσπάθεια εστίασε σε μαθητές/τριες Ε’ και ΣΤ’ τάξης
δημοτικού σχολείου, ήταν επιτόπια και το δείγμα επελέγη μέσω της «βολικής» δειγματοληψίας (convenience sampling).
Για την επεξεργασία του πεδίου της αναπαράστασης χρησιμοποιήθηκε
η δομική ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν την αναπαράσταση με τη
μέθοδο του Vergès(1996:231-248). Ως μέθοδος ανάλυσης και ερμηνείας των
δεδομένων της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Phillip Mayring(2000).2
2. Qualitative Content Analysis. Volume 1, No.2. Ανάκτηση στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 από το : www.
qualitative-research.net/fqs/beirat/mayring-e.htm .
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2.1 Δομική ανάλυση των δεδομένων της αναπαράστασης
Υψηλή συχνότητα
>8
Υψηλή Σπουδαιότητα
>2

Χαμηλή
σπουδαιότητα ≤ 2

Χαμηλή συχνότητα ≤ 8

Κράτος (19,3)
Δικαίωμα (15,8)
Υποχρέωση (13,5)
Ιθαγένεια (9,5)

Μετανάστης (5,4)
Τήρηση νόμων (7,5)
Προστασία περιβάλλοντος
(6,7)
Εργασία (7,7)

Πόλη (17,0)
Κοινοβούλιο (16,0)
Πολιτισμός (14,1)
Πολιτικά Κόμματα
(9,0)
Δικαίωμα ψήφου
(9,0)
Πολιτεία (7,0)

Πολίτευμα (5,0)
Ευθύνη (5,1)
Δικαιοσύνη (2,1)
Ίσες ευκαιρίες (3,2)
Ενεργός συμμετοχή (5,1)
Εκλέγειν & εκλέγεσθαι (5,0)
Δικαίωμα ανεξιθρησκείας
(5,1)
Εκπαίδευση για όλους (3,1)
Ατομικά δικαιώματα (6,1)
Υγεία (4,1)
Ασφάλεια (5,2)
Δημοκρατία (2,0)
Έθνος (5,0)
Ενεργός πολίτης (4,0)
Πολιτογράφηση (4,2)
Να έχουν έλληνες γονείς (4,2)
Εκλογές (7,0)
Κατοικία 7,0)
Ελεύθερη έκφραση (4,0)
Τήρηση Συντάγματος ( 6,0)
Συμμετοχή (4,0)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης
αποτελείται από τις πιο συχνές απαντήσεις και συγχρόνως αυτές με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα των δύο επιλογών των συμμετεχόντων, τα στοιχεία της περιφέρειας βρίσκονται σε άμεση σχέση με τον πυρήνα -ο οποίος τα προσδιορίζει και καθορίζει τη σημασία τους – προσδίδοντάς του συγκεκριμένες διαστάσεις και λεπτομέρειες.
Από το διάγραμμα 1 παρατηρείται ότι ο κεντρικός πυρήνας της αναπαράστασης των μαθητών για τον Πολίτη της Ελλάδας ( συχνότητα > 8 και
σπουδαιότητα > 2) προσδιορίζεται από τα στοιχεία «κράτος», «δικαίωμα»,
«υποχρέωση» και «ιθαγένεια».
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Στα περιφερειακά στοιχεία της αναπαράστασης, τα οποία σχετίζονται
με τον κεντρικό πυρήνα, διακρίνονται στοιχεία που συναντώνται και στον
κεντρικό πυρήνα της αναπαράστασης και συγκεκριμένα η έννοια «κράτος» του κεντρικού πυρήνα προσδιορίζεται από τις αναφορές «πολίτευμα,
δικαιοσύνη, δημοκρατία, ενεργός πολίτης, έθνος», ενώ οι αναφορές «δικαίωμα ανεξιθρησκείας, εκπαίδευση, εκλέγειν & εκλέγεσθαι, ατομικά δικαιώματα, υγεία, ασφάλεια, ελεύθερη έκφραση, συμμετοχή, κατοικία», παραπέμπουν στην έννοια «δικαίωμα». Επίσης, η έννοια της «υποχρέωσης» ενισχύεται από τις αναφορές «ευθύνη, εκλογές, ενεργός συμμετοχή, τήρηση συντάγματος», ενώ με τα στοιχεία «ίσες ευκαιρίες, πολιτογράφηση, να έχουν
Έλληνες γονείς,», συγκεκριμενοποιείται η αναφορά στον κεντρικό πυρήνα
για την ιθαγένεια.
Στις ομάδες διάχυσης συναντώνται οι αναφορές «πόλη, πολιτεία, κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα», που ενισχύουν τις αναφορές του κεντρικού πυρήνα σχετικά με το κράτος. Οι αναφορές «δικαίωμα ψήφου, εργασία» ενισχύουν τη διάσταση του δικαιώματος, ενώ οι αναφορές «προστασία περιβάλλοντος και τήρηση νόμων», ενισχύουν τη διάσταση της υποχρέωσης.
Τέλος, η αναφορά «μετανάστης» ενισχύει τη διάσταση της ιθαγένειας.
2.2 Συσχετιστικός χάρτης « πολίτης της Ελλάδας» (Jaui,1996:169)
Μετά την συλλογή των λέξεων με τη μέθοδο του ελεύθερου συσχετισμού
ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να παράγουν μια δεύτερη σειρά συσχετισμών. Αυτή τη φορά με βάση ένα ζευγάρι λέξεων που περιλάμβαναν τόσο την αρχική έννοια «Πολίτης της Ελλάδας», όσο και κάθε συσχετισμένη
λέξη που παράχθηκε από τους ίδιους στην πρώτη φάση. Αν για παράδειγμα ξεκινώντας από την αρχική φράση «Πολίτης της Ελλάδας» οι μαθητές/
τριες έδωσαν ως συσχετισμούς «κράτος» «ιθαγένεια», «δικαίωμα», «υποχρέωση», τους ζητήθηκε να επανασυσχετίσουν διαδοχικά επί των παρακάτω
ζευγαριών: «Πολίτης της Ελλάδας- κράτος». «Πολίτης της Ελλάδας –ιθαγένεια», «πολίτης της Ελλάδας – δικαίωμα», «Πολίτης της Ελλάδας – υποχρέωση». Αποκτήθηκε έτσι μια δεύτερη σειρά συσχετισμών. Συνεχίζοντας, στο
ζευγάρι «Πολίτης της Ελλάδας-κράτος» συσχέτισαν τους όρους «έθνος»,
«ενεργός πολίτης», «πολίτευμα», «δικαιοσύνη», στο ζευγάρι «Πολίτης της
Ελλάδας- δικαίωμα» τις έννοιες «ατομικά δικαιώματα», «κοινωνικά δικαιώματα», «πολιτικά δικαιώματα» , στο ζευγάρι «Πολίτης της Ελλάδας-υποχρέωση» τις έννοιες «τήρηση Συντάγματος», « ευθύνη», «τήρηση νόμων»,
«προστασία περιβάλλοντος», ενώ στο ζευγάρι «Πολίτης της Ελλάδας-ιθα610
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Συμπεράσματα-προτάσεις
Οι αναπαραστάσεις των μαθητών για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη διαμορφώνονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα από δικαιώματα και υποχρεώσεις, με τη συμμετοχή στους πολιτικούς θεσμούς, με την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία και με υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό του και
στους άλλους, θεωρώντας ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα είναι αλληλοεξαρτώμενα. Οι αντιλήψεις τους περιλαμβάνουν επίσης τις βασικές
υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στον πολίτη, όπως την εκπαίδευση,
την ασφάλεια, την υγεία, την φροντίδα για το περιβάλλον, την εργασία, τις
οποίες θα πρέπει και να διεκδικεί. Διαφαίνεται ότι το κράτος κατέχει υψηλή θέση στη συνείδηση των μαθητών/τριών ως φορέας που διαθέτει τους
μηχανισμούς υποστήριξης της ιδιότητας του πολίτη. Αυτό ίσως είναι απόρροια του γεγονότος ότι διαχρονικά ταυτίστηκε με ένα σύστημα που δίνει,
προστατεύει και ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών του.
Στην εικόνα που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές/τριες της σχολικής ηλικίας για την ιδιότητα του πολίτη, τα ευρήματα έδειξαν ότι η ιθαγένεια σχετίζεται άμεσα με την ιδιότητα του μέλους της πολιτείας. Οι ελληνικής εθνοτικής προέλευσης μαθητές/τριες έχοντας ως αφετηρία το γεγονός ότι η ιθαγένεια έχει σχέση με την καταγωγή, (έννοια- αξία ιστορικά παραδεκτή και
ισχυρή), εν τούτοις αμφισβητούν το μοντέλο αυτό ζώντας με αλλοδαπούς
συμμαθητές τους και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτών για ιθαγένεια,
άσχετα από την καταγωγή. Βρίσκονται, κατά μία έννοια, στο μεταίχμιο της
επαναθεώρησης της καταγωγής ως βασικού στοιχείου της ιθαγένειας και
στην αποδοχή της αντίληψης περί ανοιχτότερων διαδικασιών στην απόκτηση ιθαγένειας. Μεταβαίνουν δηλαδή, από την «κλειστή» κοινωνία που στηρίζεται στο φυσικό δίκαιο στην «ανοιχτή» κοινωνία που στηρίζεται στο πολιτικό δίκαιο. Από την άλλη μεριά, οι μη ελληνικής εθνοτικής προέλευσης
μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι η έλλειψη ελληνικής ιθαγένειας τους στερεί το δικαίωμα να αισθάνονται και να είναι Έλληνες πολίτες,
μη έχοντας πρόσβαση σε πλήρη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις διαφαίνεται ότι ιστορικά η σύνδεση κράτους- εκκλησίας
έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αναπαράσταση μεταξύ πολίτη- χριστιανού, η
οποία λειτουργεί στερεοτυπικά και ασυνείδητα. Πολίτης σημαίνει χριστιανός. Η απουσία του δεύτερου στοιχείου ουσιαστικά καταργεί και το πρώτο.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης αυτής είναι ότι ο ενεργός πολίτης εμφανίζεται στους λιγότερο ισχυρούς παράγοντες και στα περιφερειακά στοιχεία της αναπαράστασης των μαθητών/τριών, σύμφωνα με
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τη δομική ανάλυση. Εκείνο που διαφαίνεται, ωστόσο, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου της συνέντευξης είναι ότι οι μαθητές/τριες του προσδίδουν χαρακτηριστικά, όπως η συμμετοχή στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες, η άσκηση των δικαιωμάτων του ,η εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του, ο σεβασμός στην ετερότητα, οι στάσεις υπευθυνότητας, η περιφρούρηση των δικαιωμάτων του, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούν ότι έχει και εκφράζει άποψη για ζητήματα που επηρεάζουν την κοινωνία, όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η υγεία, η παιδεία και είναι ένας
πολίτης κοινωνικός και όχι ατομιστής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες γνωρίζουν πως ο ενεργός πολίτης πρέπει να διακρίνεται από πολιτική υπευθυνότητα και συμμετοχή στους θεσμούς του κράτους, να συμμετέχει στις εκλογές και να σέβεται τα δικαιώματα και τη γνώμη των άλλων.
Αντιλαμβάνονται την προστασία του περιβάλλοντος ως ευθύνη και υποχρέωση των ενεργών πολιτών απέναντι στους φυσικούς πόρους του πλανήτη.
Φαίνεται ότι στην αναπαράστασή τους οι έννοιες «πολίτης» και «ενεργός» πολίτης ταυτίζονται.
Συμπερασματικά διαφαίνεται ότι οι αναπαραστάσεις των μαθητών για
την ιδιότητα του ενεργού πολίτη διαμορφώνονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο
μέσα από δικαιώματα και υποχρεώσεις, με τη συμμετοχή στους πολιτικούς
θεσμούς, με την ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία και με υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν αφού οι
μαθητές/τριες είχαν διδαχθεί τα σχετικά κεφάλαια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, παρόλο που ήταν μικροί σε ηλικία (10-12 ετών), μας πρόσφεραν
δεδομένα που υποδεικνύουν ότι διαθέτουν ένα αρκετά μεγάλο εύρος αναπαραστάσεων γύρω από την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό γιατί φανερώνει ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών/τριών για έννοιες πολύπλοκες, ευαίσθητες και αρκετά δύσκολες να
προσδιοριστούν.
Μελλοντικά θα είχε ενδιαφέρον μια ευρύτερη έρευνα, με μεγαλύτερο
αριθμό δείγματος, προερχόμενο από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά
περιβάλλοντα και διαφορετική γεωγραφική κατανομή που να διερευνά τις
αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών Ε’ & Στ’ δημοτικού για την ιδιότητα
του ενεργού πολίτη πριν και μετά τη διδασκαλία των σχετικών ενοτήτων
του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.
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Tεχνικές κριτικής εγγραμματοσύνης
και συναισθηματικής ενεργοποίησης
των μαθητών μέσα από τη λογοτεχνία:
θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για
την καλλιέργεια της συναισθηματικής
ανθεκτικότητας
Ελένη Παταρίδου
Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας με αφετηρία την ιστορία του Δον Κιχώτη ως μαγικού τρόπου σκέψης με παράλληλη χρήση, εικόνων, προβολών ακουστικών μέσων, αφηγήσεων με κοινό
θέμα, ανάγνωση διαφορετικών εκδοχών της ιστορίας, αξιοποίηση της διακειμενικότητας. (μουσική, φιλμ, χορό, ζωγραφική, ενδοκειμενικές συνδέσεις.),δημιουργία μεταμυθοπλαστικών κειμένων και συγκριτικής ανάγνωσης με «Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου», του Ζοζέ Σαραμάγκου έτσι
ώστε να προαχθεί ο κριτικός και δημιουργικός στοχασμός, των μαθητών
μας. Όλα αυτά πηγάζουν από μια προσπάθεια σύγχρονης παιδαγωγικής
προσέγγιση της γλώσσας μέσω της δυναμικής της Λογοτεχνίας, της μυθοπλαστικής ικανότητας των μαθητών του δημοτικού σχολείου και της εμπλοκής της τέχνης, ως μέσου προσέγγισης των γλωσσικών εκφάνσεων, με στόχο την εκμάθηση, κατανόηση και εδραίωση της μητρικής γλώσσας σε ένα
πρώτο επίπεδο, αλλά και τη δυνατότητα μετεξέλιξης του γλωσσικού εργαλείου, σε εργαλείο αυτόνομης παραγωγής λόγου και έκφρασης, καθώς
και την καλλιέργεια της συναισθηματικής ανθεκτικότητας των μαθητών .
Οι δυνατότητες των ψηφιακών κειμένων(υπερκείμενο) να συμπεριλάβουν οπτικό και ηχητικό υλικό αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση και ένα
ανταγωνιστικό Άλλο της ανάγνωσης.. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να
αναλάβει το ρόλο του αναμορφωτή και συνδιαμορφωτή του κειμένου, καθώς συναποφασίζει για τη δομή του και την πλοκή του. Η λογοτεχνική σύνθεση εξακολουθεί να είναι οργανωμένη λογοκεντρικά, αλλά διαφαίνεται η
πρόθεση των συνδιαμορφωτών συγγραφέων να παρουσιάσουν ένα πολυτροπικό κείμενο, στο οποίο γραπτός λόγος, εικόνα, ήχος και video συνομιλούν, υφαίνοντας ένα πολυμεσικό έργο τέχνης (Χοντολίδου, 1999:115-118)
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Η δημιουργικότητα τόσο του συγγραφέα μέσα από μια ομάδα ανάγνωσης όσο και του αναγνώστη μέσα από ένα δημιουργικό εργαστήριο γραφής
θεωρείται από τις πιο αξιόλογες ιδιότητες του πνεύματος.. Η δημιουργικότητα είναι ένας συνδυασμός ρεαλιστικής σκέψης και φαντασίας, μια άλλη
μορφή κριτικής σκέψης, χωρίς όμως προκαθορισμένη απάντηση, με χαρακτηριστικό στοιχείο την αυτοέκφραση (Βασιλαράκης,1977: 39-40).Οι σκέψεις αυτές θυμίζουν στην εκπαιδευτική κοινότητα πως το σύγχρονο σχολείο πρέπει να επινοεί τρόπους διδασκαλίας, με τους οποίους οι μαθητές
να ανακαλύπτουν τρόπους έκφρασης με στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους και του εγγραμματισμού τους.( Παυλίδου,2005:120-124)
Ο γραμματισμός αποτελεί ένα σχετικά νέο όρο στο ελληνικό λεξιλόγιο
και, ενώ περιλαμβάνει την έννοια του αλφαβητισμού, είναι ευρύτερος από
αυτόν. Πρόκειται για μετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως εγγραμματοσύνη (Ong,W.J,1987:22-23) και
ο οποίος δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για ανάγνωση και γραφή.
Η έννοια «γραμματισμός» αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα, επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού, προφορικού λόγου, καθώς και ευρύτερης έννοιας
όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες .Ο σημερινός μαθητής/τρια οφείλει
να κατέχει πολλαπλές μορφές γραμματισμού που του παρέχουν το πλεονέκτημα της επαρκούς επικοινωνίας και της συμμετοχής σε ευρύτερες ομάδες οι οποίες αποκτώνται σε μεγάλο βαθμό μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Όπως: Λειτουργικός, Ακαδημαϊκός, Κριτικός, ηλεκτρονικός (ή
τεχνολογικός) εγγραμματισμός( Χατζησαββίδης,2007).Καμία συζήτηση για
την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ανάπτυξη δεν θα είναι ολοκληρωμένη εάν δεν εξετάσουμε, πώς τα παιδιά καταλήγουν να καταλαβαίνουν, να ρυθμίζουν και να εκδηλώνουν τα συναισθήματα, που συνοδεύουν και διαμορφώνουν τις σχέσεις με τους άλλους και ιδιαίτερα τη
σχέση τους με την ανάγνωση(Κατσίκη-Γκίβαλου,Α,.2005:66) Σήμερα οι κοινωνίες στηρίζονται στους κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενους πολίτες.
Στους ίδιους πολίτες που έχουν ανάγκη να ελίσσονται με ευελιξία, να μεταλλάσσουν τις πεποιθήσεις τους να προσαρμόζονται ομαλά στις κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές που συντελούνται, να κάνουν τις επιλογές τους
ακολουθώντας το σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας .Σήμερα παρά ποτέ οι πολίτες ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αβεβαιότητα
και την αμφισημία.. Τελικά, αν η εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη ηθικά ακέραιων ατόμων, κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενων και ευαισθητοποιημένων ως προς τα κοινά, μπορεί η κριτική ανάγνωση της Λογοτε617
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χνίας να παίξει κάποιο ρόλο και ποιο; Σύμφωνα με τους Οlson(2000:35-38)
και Gardner (1990:11-13), τα Λογοτεχνήματα αποτελούν έκφραση πανανθρώπινων ιδεών, για αυτό και παρουσία των Τεχνών στην εκπαίδευση και
ιδιαίτερα των μορφών της Λογοτεχνίας έχει θεμελιωθεί θεωρητικά από διάφορους μελετητές. Αρχικά ο Dewey αναφέρεται αναλυτικά στο δυναμικό ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση στο έργο του Art as Experience. Πολύ αργότερα, ο Gardner γνωστός στους εκπαιδευτικούς κύκλους για τη θεωρία της Πολλαπλής νοημοσύνης αναφέρει χαρακτηριστικά μιλώντας για
την τέχνη ότι: «Η τέχνη είναι μια διανοητική δραστηριότητα που απαιτεί τη
χρήση ποικίλων συμβολικών συστημάτων, όχι απαραίτητα γλωσσικών. Τα
σύμβολα αυτά είναι εκφραστικά δηλαδή αποδίδουν την πραγματικότητα,
τις εμπειρίες της ζωής ή τα συναισθήματα έτσι όπως τα βιώνει ο καλλιτέχνης. Ενέχουν το στοιχείο της μεταφοράς, δηλαδή ερμηνεύονται με μοναδικό τρόπο από την πλευρά του παρατηρητή, ακροατή ενός έργου τέχνης.”
(Gardner,1990:13 -15).Για να γίνει κατανοητή η ολιστική ενεργοποίηση αλλιώς η πολλαπλή νοημοσύνη στο πλαίσιο της τέχνης έχουμε για παράδειγμα έναν καλλιτέχνη την ώρα της δράσης του. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το
συγγραφέα.. Ένας συγγραφέας διαθέτει διαπροσωπική νοημοσύνη για να
καταλαβαίνει πώς μπορεί να εμπνεύσει ή να συγκινήσει συναισθηματικά
το κοινό του, μέσω των γραπτών Κατά αναλογία, ο μαθητής που δημιουργεί ένα καλλιτέχνημα είτε με χέρια του, ζωγραφίζοντας, ή σμιλεύοντας, είτε χορεύοντας, είτε γράφοντας, ενεργοποιεί περισσότερα από ένα διανοητικά κέντρα ταυτόχρονα .Φανταστείτε τις συνέπειες μιας τέτοιας διεργασίας για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας Από αυτές
τις παρατηρήσεις ορμώμενοι, αντιλαμβανόμαστε την αξία υποστήριξης και
υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων και τη σχέση της Φιλαναγνωσίας-σχολείου στην ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης του παρατηρητή -αναγνώστη και στην προκειμένη περίπτωση των μαθητών μας(Κατσίκη-Γκίβαλου-Καλογήρου.,Χαλκιαδάκη 2008:125-127).
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα εστιάσουμε σε τεχνικές ενεργοποίησης του στοχασμού μέσα από την Λογοτεχνία Κυρίως θα ασχοληθούμε με ένα ερευνητικό project που εστιάζει την ανάγνωση- παρατήρηση
των έργων τέχνης στον πυρήνα της διεργασίας της μάθησης ,Artful Thinking
με ειδικές στρατηγικές καλλιέργειας του στοχασμού μέσα από την παρατήρηση-ανάγνωση έργων της Λογοτεχνίας(Perkins,2003:23). Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά μερικές τέτοιες τεχνικές “εκμετάλλευσης της τέχνης» με στόχο την στοχαστική ενεργοποίηση( Βεργίδης, Δ. Κόκκος, Α, 2010:136-165).
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Το μοντέλο Perkins
Η προσέγγιση του D. Perkins, εστιάζει στη δημιουργία της κουλτούρας του
στοχασμού. Η βασική ιδέα που θέτει ρητά στο έργο του, The intelligent
eye:Learning to think by looking at art, (1994) είναι ότι ο παρατηρητής ενός
έργου τέχνης-αναγνώστης μπορεί να ενεργοποιήσει τις στοχαστικές του δεξιότητες εφόσον ακολουθηθούν τέσσερα στάδια παρατήρησης-ανάγνωσης:
1ο στάδιο: Xρόνος για παρατήρηση: ο παρατηρητής-αναγνώστης δεν
σπεύδει σε ερμηνείες με την πρώτη ματιά, αλλά δίνει όσο χρόνο χρειάζεται στην«αντικειμενική» παρατήρηση.
2ο στάδιο: Πρόκειται για την ανοικτή και χωρίς προκαταλήψεις παρατήρηση, η οποία ενεργοποιεί τη δημιουργική ματιά του παρατηρητή με τα
ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά της.
3ο στάδιο: Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση: Η σκέψη
στο τρίτο στάδιο, μετατρέπεται σε αναλυτική.
4ο στάδιο: Ολιστική παρατήρηση: Στο στάδιο αυτόενεργοποιείται η οργανωτική παρατήρηση του παρατηρητή.
Η μεθοδολογία του Οlson.
O Olson (Olson, 2000:32), στο βιβλίο του, The Arts and Critical Thinking in
American Education, παρουσιάζει ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις στις
οποίες δια μέσου της παρατήρησης της τέχνης, αλλά και της ακρόασης
μουσικών συνθέσεων ενεργοποιείται ο στοχασμός. Μια από αυτές τις μεθόδους ακρόασης στηρίζεται σε δύο βασικές έννοιες την εστίαση και την
ανακάλυψη. Σύμφωνα με αυτές τις προσεγγίσεις σε μια πρώτη φάση οι μαθητές εκθέτονται σε ένα ακουστικό ερέθισμα. Στη συνέχεια ανακαλύπτουν
με τις κατάλληλα στοχαστικές ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, το μουσικό θέμα, συζητούν πώς αναπτύσσεται το θέμα Συγκρίνουν το αρχικό μουσικό
άκουσμα με άλλα αναζητώντας ομοιότητες και διάφορές σε θέματα ρυθμού ,αρμονίας και πρόσληψης.
Παραδείγματα από τη διδακτική πράξη
Παρατηρήσαμε ότι τόσο σε επίπεδο τάξης, όσο και σε επίπεδο σχολείου,
την ύπαρξη προστριβών μεταξύ μαθητών του σχολείου μας. Αυτό που μας
κέντρισε την προσοχή ήταν ότι στις διαφωνίες αυτές, δεν είχαν οι μαθητές
τρόπους να τις επιλύσουν και δρούσαν ως συσωρευτική δύναμη για να δημιουργηθούν έτσι συγκρούσεις που σαφώς είναι δυσεπίλυτες και αρνητικές για το « κλίμα» της τάξης και του σχολείου. Επόμενο ήταν η δημιουργία
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αρνητικής αυτοεκτίμησης- αυτοεικόνας και η ανάπτυξη επιθετικότητας..
Ουσιαστικά με την υλοποίηση του προγράμματος επιχειρείται η καλλιέργεια της « αυτογνωσίας» και της «ετερογνωσίας» των μαθητών καθώς και η
δυνατότητα επιλογής παρρησιακής συμπεριφοράς(Gottman, 2006:32-34).
Τι είναι όμως η παρρησιακή συμπεριφορά;Όταν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν πληγώνει κανένα ούτε βέβαια τον εαυτό
του, είναι τίμιος, ευθύς, υπεύθυνος τότε λέμε ότι έχει παρησσιακή συμπεριφορά. Είναι ζήτημα προσωπικών επιλογών αποφασίζει το ίδιο το άτομο και δεν επιτρέπει στους άλλους να αποφασίζουν για τον εαυτό του. Το
σχολείο μας-το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης αριθμεί γύρω στα 250 παιδιά με αρκετές διαφορές ως προς το οικονομικό, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται και εκδηλώνονται έντονα
στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο σχολικό και όχι μόνο χώρο με ολέθρια αποτελέσματα τις περισσότερες φορές. Ιδιαίτερα αν τα παιδιά δεν
είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους παρατηρείται μια
επιθετική συμπεριφορά ,που έχει αντίκτυπο στην ομαλότητα της σχολικής ζωής. Παρουσιάζεται ποικιλία προσωπικοτήτων και συνεπώς, ανάγκη
για αρμονική συνύπαρξη και αλληλοκατανόηση. Ασφαλιστική δικλείδα ,η
αναγνώριση των συναισθημάτων καθώς και η ανάπτυξη της συναισθηματικής τους ανθεκτικότητας(Golemman,,2008:25-27). με κυρίαρχο στόχο
την κατάκτηση της παρρησιακής συμπεριφοράς τόσο του εαυτού τους
όσο και των άλλων συμμαθητών τους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της
ενασχόλησής μας θα αποτελέσουν μια καλή ίσως τεχνική διαχείρισης της
συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών μας, που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια δύσκολη κατάσταση και τα
αρνητικά συναισθήματα που αυτή συνεπάγεται Θα μάθουν τρόπους να
αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους, τα προβλήματα ανάμεσά τους υιοθετώντας διάφορους τρόπους αντικατάστασης των αρνητικών σκέψεων με
θετικές ,αναλύοντας τα προβλήματα σε μικρότερα κομμάτια και σταδιακά αντιμετωπίζοντας τα
Η δημιουργία αυτού του προγράμματος βασίστηκε στο κίνημα της συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής των παιδιών, η οποία έχει ως κύριο
στόχο τη διαχείριση του συναισθήματος, στη θεωρία κυρίως της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας(Golemman,,2008:17-32) σε συνδυασμό
με τη Θεωρία της Πρόσληψης στη λογοτεχνία.(Holub.R.2005:125-1270).
Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η ενεργητική
ακρόαση στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης. Έχει εφαρμοστεί σε μαθητές ηλικίας12 ετών και στα τμήματα Στ1(2008-2009),Στ2(2009-2010)
620

Ελένη Παταρίδου

Tεχνικές κριτικής εγγραμματοσύνης και συναισθηματικής ενεργοποίησης των μαθητών …

του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης. Το περιεχόμενο της εργασίας περιλαμβάνει: Γνωριμία με τα συναισθήματα, διάκριση ,αναγνώριση και τρόπο εκδήλωσής τους. Τη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη συμπεριφορά, στη σκέψη και στα συναισθήματα. Τη γνωριμία και την αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων. Την αντιμετώπισή παρόμοιων καταστάσεων
από ήρωες-πρότυπα(Πλατσίδου, 2010:54-57). Την εκπαίδευσή τους να
αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις στο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια μικρών ιστοριών και μιμητικών ρόλων, την εισήγηση, τη συνέντευξη,
την αφήγηση, τις ομάδες ανάγνωσης, τα παιγνίδια ρόλων , την ποιοτική
ανάλυση των ερωτηματολογίων και τα δημιουργικά εργαστήρια γραφής.
Στόχοι
Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Να δουν
τον εαυτό τους ως αξιόλογο πρόσωπο που η συμπεριφορά τους επηρεάζει στη σχέση με τους άλλους. Να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Να αναπτύξουν την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική τους νοημοσύνη (Πάλμερ.,
2010 98-115). μέσα από ομάδες ανάγνωσης και Δημιουργικά εργαστήρια
Γραφής με εργαλείο το Δον Κιχώτη.
Εκπαιδευτικό υλικό
Βασικό υλικό που στήριξε την προσπάθεια μας ήταν 12 ασκήσεις παρρησιακής συμπεριφοράς από το βιβλίο του Gotman και του Goleman «Συναισθηματική Νοημοσύνη» καθώς και το βιβλίο: «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ», του Θερβάντες , «Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου», του Ζοζέ Σαραμάγκου και διαδικτυακό υλικό πολυμεσικής εφαρμογής με το θέμα το Δον Κιχώτη.
Διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση του Δον Κιχώτη ως
πολυτροπικό έργο Τέχνης σε μια ομάδα Ανάγνωσης και ένα
Δημιουργικό εργαστήριο Γραφής
Δραστηριότητες συναισθηματικής ανθεκτικότητας-Συμπεράσμστα
Πρώτο δίωρο-Γνωριμία με το πρόγραμμα , επεξηγήσεις σε απορίες μαθητών
και αποσαφήνιση του σκοπού του προγράμματος. Δημιουργία των κανόνων
που διέπουν την καλή λειτουργία της ομάδας, από τους μαθητές . Υπογραφή
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συμβολαίου συνεργασίας των παιδιών (Gottman, 2011:19-21). Χωρισμός σε
ομάδες ανάλογα με τους ήρωες του βιβλίου.
Δεύτερο δίωρο-Εκτέλεση πρώτης άσκησης με τίτλο: « ΕΓΩ». Ο κάθε μαθητής
διακρίνει τη δική του μοναδικότητα αλλά ταυτόχρονα και των άλλων με όλα τα
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Συμπληρώνει την αυτοπροσωπογραφία του(Πάλμερ,2010:27-35) και μοιράζεται το εγώ του με στοιχεία από το Δον Κιχώτη,
Τρίτο δίωρο -Δεύτερη άσκηση: « Στόχοι». Εδώ οι μαθητές διέκριναν διάφορες μορφές συμπεριφοράς με τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να αντιδράσουν
σε μια συνθήκη δραματοποίησης από την πλοκή του κειμένου.
Τέταρτο δίωρο- τρίτη άσκηση: « Συναισθήματα». Κατέγραψαν τα συναισθήματα, τα χώρισαν σε αρνητικά και θετικά και έγινε εικονογράφηση των συναισθημάτων στη σκάλα των επιτυχιών του Δον Κιχώτη. Άκουσαν «Το Δον Κιχώτη» , το τραγούδι από το συγκρότημα Δυτικές Συνοικίες και από τη Μαντώ. Είδαν το διαδικτυακό video με το θεατρικό του Γ. Κιμούλη από το βιβλίο. Εικονογράφησαν τις έννοιες συναισθηματικού περιεχομένου « Φοβάμαι», «θυμώνω»
« Ζηλεύω», « χαίρομαι», «λυπάμαι» όπως παρουσιάζονται στα κείμενα.. Ανακάλυψαν ότι και τα αρνητικά συναισθήματα μας προστατεύουν όπως ο φόβος,
για παράδειγμα του Πάντσο.
Πέμπτο δίωρο- τέταρτη άσκηση: «Μιλάω γράφω για μένα».Έχει δοθεί να
καταγράψουν τα 4 συναισθήματα τους, κατά τη διάρκεια της μέρας και να τα
Διαπίστωσαν ότι όλα τα συναισθήματα δεν ελέγχονται το ίδιο εύκολα. Στην συνέχεια τροποποίησαν τα συναισθήματα τους. αλλάζοντας τη στάση του σώματος τους. μπροστά σ’ ένα καθρέπτη. Δοκίμασαν να πουν στη δασκάλα κάτι που
φοβούνται , παρατήρησαν το σώμα τους (σκυμμένο κεφάλι γύρω τους ώμους,
βλέμμα μετέωρο, χέρια σφικτά δεμένα και συνεχώς κινούμενα). Δοκίμασαν να
πουν την ίδια φράση με το κεφάλι ψηλά και τους ώμους ανεβασμένους. Ρωτήθηκαν αν ένιωθαν όπως πριν. Διαπίστωσαν την διαφορά. Κατανόησαν ότι
οι ίδιοι επιλέγουν πώς θα αισθανθούν και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το συναίσθημα τους. Πρόσεξαν και σχολίασαν την εικονογράφηση του Δον Κιχώτη.
Έκτο δίωρο -Πέμπτη άσκηση: « Φόβος». Στόχος είναι να εντοπίσουν και
να παραδεχτούν οι μαθητές τους φόβους τους έτσι θα μπορέσουν, δουλεύοντας πάνω στις φοβίες τους, να τις ξεπεράσουν και ν’ απελευθερωθούν στη
συμπεριφορά τους; Τους έγραψαν στο κουτί της ανησυχίας και τους επεξεργαστήκαμε με την πανοπλία του Δον Κιχώτη και το ακόντιό του. Τους γυρίζαμε στον ανεμόμυλο που όλα τα γυρίζει αλλιώς… και αφήσαμε τον Δον Κιχώτη να τους κυνηγήσει.
Έβδομο δίωρο- Έκτη άσκηση: «Θυμός». Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα που το έχουν νιώσει όλοι. Ο θυμός μπορεί να καθορίσει σχέσεις – στά622
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σεις – συμπεριφορές. Οι μαθητές μας δούλεψαν σκηνές θυμού από την «Δον
Κιχώτη»,τις δραματοποίησαν, αλλάζοντας πολλές φορές τη ροή, προτείνοντας
εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης αλλά σίγουρα εκφράζοντας τον.
Όγδοο δίωρο-Έβδομη άσκηση: «όχι-Ενσυναίσθηση». Το όχι στην καθημερινή μας ζωή είναι σημαντικό όσο και το ναι. Δεν έχουμε όμως σκεφτεί
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το πούμε επομένως και πώς «
περνάει» στον απέναντι. Εδώ ζητήθηκε από τα παιδιά να μας πουν το «όχι»
με διαφορετικούς τρόπους Μας εντυπωσίασαν με την πολυμορφία της έκφρασης μέσα από την οποία διαπιστώθηκε ότι μπορούμε να αρνηθούμε
χωρίς να χάσουμε τις σχέσεις μας αρκεί να εκφραστούμε με ευγενικό τρόπο. Αλλάξαμε τα Ναι του Δον Κιχώτη με τα Όχι των παιδιών.
Ένατο δίωρο- Όγδοη άσκηση; «ανατροφοδότηση». Οι μαθητές ουσιαστικά, ασχολήθηκαν με την κριτική που κάνουν οι ίδιοι και που δέχονται
από τους συνομήλικους, γονείς δασκάλους. Κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά μιας αποδεκτής και αξιόπιστης κριτικής όπως ειλικρίνεια, εντιμότητα,
θετική διάθεση. Ακολούθησαν ένα φανταστικό ανεμόμυλο από μια μάχη
του ιππότη και ανέβηκαν στη σκαλίτσα της επιτυχίας για να δουν τους μάγους και τους ελέφαντες που κυνηγούσε ο ήρωας τους.
Δέκατο δίωρο-Ένατη άσκηση: « Έπαινοι».Εδώ δόθηκε η ευκαιρία στους
μαθητές να εξοικειωθούν στο να δέχονται επαίνους χωρίς να ντρέπονται
και να μειώνουν τον εαυτό τους. Αλλά να επαινούν τους άλλους με διακριτικότητα και ειλικρίνεια
Εντέκατο δίωρο-Δέκατη άσκηση: «Ενεργητική ακρόαση Ενσυναίσθηση».Αυτή η άσκηση έρχεται κόντρα με τον εγωκεντρισμό που διακρίνει τα
παιδιά ακόμα και ως έφηβοi καλούνται οι μαθητές να μάθουν όχι μόνο ν’
ακούν τον άλλο αλλά και να μπαίνουν στη θέση του, για να κατανοήσουν
τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους. Έπαιξαν το Δον Κιχώτη από τη
μεριά του Σάντσο και το αντίθετο. Αφηγήθηκαν την ιστορία από τη μεριά
του Ζ. Σαραμάγκου.
Δωδέκατο δίωρο- Ενδέκατη άσκηση: «Υπευθυνότητα». Με την άσκηση
αυτή οι μαθητές κατανόησαν την άμεση σχέση μεταξύ δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων. Μελέτησαν συγκεκριμένες συνθήκες χρησιμοποιώντας αυτορυθμιστικές στρατηγικές για να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους.
Στο τέλος κάθε άσκησης οι μαθητές έθεταν στόχους για αυτοβελτίωση. Τα
αποσπάσματα από το «Δον Κιχώτη» τους έδιναν το ερέθισμα να αναλύσουν τις έννοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Η εικονογράφηση όλων αυτών των εννοιών –ασκήσεων έδρασε θεραπευτικά όπως και η ανάγνωση
του βιβλίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κριτική ανάγνωση και
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τη δημιουργική γραφή: παρουσίαση δραστηριοτήτων των μαθητών ( αφίσες καθώς και με την κατασκευή ενός χειροποίητου βιβλίου, ερωτηματολόγια, ζωγραφική, κολλάζ, βιβλίο των συναισθημάτων , φύλλα εργασίας ).
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Συμπεράσματα

δημιουργικής

γραφής-

1) Προσωπικό ημερολόγιο ανάγνωσης. Χρησιμεύει ως ένα αρχείο της
αναγνωστικής εμπειρίας και καλλιεργεί την αυτονομία του μαθητή. Προσωπικό ημερολόγιο κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της ταινίας Αλφαβήτα της ταινίας-Γλωσσάρι του βιβλίου με νοηματικό και συναισθηματικό
υπόβαθρο: Ανεμόμυλος, Βουνά,…Κιχώτης. Οι λέξεις ανταποκρίνονται σε
λέξεις-κλειδιά της κάθε σκηνής, όπως αυτές προσεγγίστηκαν μέσα από τις
προηγούμενες δραστηριότητες. Βάζουν σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις.
Ανατρέχουν στο λεξικό για τη σημασία τους. Εικονογραφούν την κάθε λέξη. Την επεξεργάζονται με την «Πέτρα στη λίμνη» (Ροντάρι, 1993:25-28).
2) Συμπλήρωση κομμένων λέξεων. Η άσκηση αυτή τονίζει τις υφολογικές ιδιότητες του κειμένου και ενθαρρύνει συζητήσεις πάνω στις δυνατότητες επιλογής λέξεων, της κατασκευής και της δομής του σεναρίου της ταινίας ή τη δημιουργική γραφή μιας ιστορίας.
3)Οι μαθητές καλούνται να προβλέψουν τι θα γίνει παρακάτω. Ασκείται η
διαίσθηση και η λογική τους.
4)Διατύπωση ερωτήσεων στην ιστορία. Ποια προβλήματα θέτει;
5)Διαγράμματα των χαρακτήρων ή των γεγονότων, ιεραρχήσεις ανάλογα με
τη σπουδαιότητα τους στην πλοκή της ταινίας. Σχέσεις μεταξύ τους.
6)Χαρτογράφηση των τόπων και των χώρων της ιστορίας.
7) Ανίχνευση της λειτουργίας του χρόνου .Η ιστορία εξελίσσεται γραμμικά
ή γίνονται φλας μπακ. Υπάρχει αιτιατή χρονική σχέση στην εξέλιξη της.
8) Διαφήμιση του βιβλίου ή της ταινίας.. Τι αφίσα θα βγάζαμε;
Η δραστηριότητα αυτή βοηθά στην κριτική ανάγνωση καθώς προκαλεί την
ανίχνευση συμβόλων και εικόνων από την ταινία, το κείμενο και τη μουσική.
9)Εικονογράφηση του πολυτροπικού κειμένου συνδυαστικά με του Σαραμάγκου.
Η παιδαγωγικοποίηση της θεωρίας του Propp (Propp, 1987:25-31):
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Μια «τράπουλα», με διάφορες φιγούρες του ήρωα από το Διαδίκτυο.
Σε κάθε εικόνα γράφουμε τον τίτλο της «λειτουργίας» ή του «θέματος».
Μια μικρή φράση ή πρόταση που μπορεί να είναι και η αρχή για την
αφήγηση μιας νέας ιστορίας αλλάζει την αρχική. Μια ιστορία αρχίζει.
10)Ταύτιση με κάποιον χαρακτήρα του κειμένου.
• Κάτι χάνει κάτι κερδίζει: συγκεντρώνουν τα θετικά και τα αρνητικά
από τις πράξεις του ιππότη, του Σάντσο Πάντσα, και άλλων ηρώων. Κάνουμε ένα πίνακα προβλημάτων στη σχέση των ηρώων όπως
αυτά προκύπτουν μέσα από την ανάγνωση. Ποιος φταίει για την κατάσταση των ηρώων; Οι ήρωες και οι πράξεις τους: Τι κάνει η ηρωίδα για να ξεπεράσει το πρόβλημά της; Τι απασχόληση έχει ο ήρωάς
μας που τον ευχαριστεί την εποχή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα;
Διαλέγω σκηνές που αναπαριστούν γεγονότα σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών.
• Μήπως κάποιος μέσα στο βιβλίο μας χρειάζεται; Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο ήρωας υποφέρει; Τι θα έκανες εσύ στη θέση του;
• Γράφω ένα γράμμα στον ήρωα–κλειδί της υπόθεσης και προτείνω
λύσεις για να τον βοηθήσω να ξεπεράσει τα προβλήματα του.
• Συγκρίνω και μαθαίνω μέσα από τις επιλογές των ηρώων με το δικό μου παράδειγμα καθημερινότητας. Τι στοιχεία θα μπορούσα να
προσθέσω ή να αναιρέσω στην αυτοπροσωπογραφία μου ενισχύοντας έτσι την προσωπικότητά μου;
• Η συζήτηση μέσα στην τάξη κατά το γλωσσικό μάθημα καθώς και
οι τεχνικές ταύτισης με καταστάσεις των ηρώων στις ρεαλιστικές
ιστορίες αποτελεί μέθοδο της θεραπευτικής προσέγγισης η οποία
χαρακτηρίζεται από 3 στάδια: αναγνώριση, κάθαρση , κατανόηση
(Stuart & Bram, 2003:344).
11) Αλλαγή αφηγητή. Πώς θα ήταν η ιστορία της αν την αφηγούταν ένας
άλλος αφηγητής; Παιχνίδι με τις οπτικές γωνίες.
12) Εντοπισμός των κοινωνικών ζητημάτων που περιέχονται στο κείμενο. Πώς θα άλλαζε η ιστορία, αν στο σχολείο μας είχαμε τον Δον Κιχώτη;
ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑΣ
Ζητήσαμε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το πρόγραμμα μέσω ενός
ερωτηματολογίου το οποίο δημιούργησε μια ομάδα μαθητών. Από τις απαντήσεις, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές ενίσχυσαν την αυτοεκτίμηση τους. Για
να επιλύσουν τις διαφορές τους επέλεξαν το διάλογο, ανέπτυξαν την ενσυ625
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ναίσθηση εφάρμοσαν την ενεργητική ακρόαση, εξέφρασαν τις σκέψεις τους
και τα συναισθήματα τους με έντιμο και ειλικρινή τρόπο ανέπτυξαν παρρησιακή συμπεριφορά και τόνωσαν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Ακόμα και μαθητές «αποστασιοποιημένοι» από τα εκπαιδευτικά δρώμενα συμμετείχαν δειλά-δειλά. Η αρχική αξιολόγηση αφορούσε την καταγραφή των
καθημερινών συγκρούσεων στο σχολείο από τις ομάδες εργασίας, ώστε να
εντοπιστεί η σοβαρότητα του προβλήματος, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, συζήτηση και ανακοίνωσή τους στις ομάδες δράσης. Στην παρακολούθηση εφαρμογής σε κάθε ομάδα καθορίστηκε τακτή ώρα στο πρόγραμμα το εβδομαδιαίο-στο μεγάλο διάλειμμα -όπου τα παιδιά ασχολούνταν με
δραστηριότητες του προγράμματος στη μορφή κύκλου . Στη ώρα αυτή ενσωματώθηκε η διδασκαλία του θεατρικού παιγνιδιού-όπως: « με λένε Δουλτσινέα, όπως…».Κάθε 15 μέρες γινόταν συντονισμός εργασιών και αποτίμηση όλων αυτών. Με το τέλος κάθε συνάντησης γινόταν αξιολόγηση είτε με
τη μορφή αφήγησης είτε με τη μορφή ερωτηματολογίου ημερολογίου ως το
τέλος της σχολικής χρονιάς.
Η ανάγνωση του Δον Κιχώτη είναι μια κοινωνική λειτουργία σε μια λειτουργική κοινωνία. Δε διαβάζεται μονοσήμαντα. Πλέκει θέματα που ο αναγνώστης-θεατής μπορεί να επεξεργαστεί σε βάθος χρόνου (Dominique, 2003:2829). Είναι ιδιαίτερος ο τρόπος που χειρίζεται διαχρονικές αξίες, την ανθρωπιά,
την ευγένεια, την αποδοχή του Άλλου, την ελευθερία της σκέψης. Επιπλέον η
ευρηματικότητα των εικονιστικών τεχνασμάτων του πολυτροπικού κειμένου
αφυπνίζει τον αναγνώστη και συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των
επικοινωνιακών του δυνατοτήτων εγκαινιάζοντας το εσωτερικό διάλογο με
το κείμενο. Επιγραμματικά, εκείνο που αντιπροτείνεται εδώ είναι μια Δημιουργική παιδεία που επιδιώκει τη διάδοση και διάχυση των εννοιών, των κριτηρίων ,των τρόπων κρίσης και ερμηνείας της Λογοτεχνίας ως επιστημονικού
και κοινωνικού λόγου, καθώς και των μεθόδων ελέγχου και παραγωγής της
γνώσης, με σκοπό αφενός την κριτική και δημιουργική συμμετοχή στη σύγχρονη σχολική κουλτούρα και αφετέρου την καλλιέργεια μιας διερευνητικής,
στοχαστικής συνείδησης, βασισμένης στην ολιστική κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης.. Η Φιλαναγνωσία θα πρέπει επιτέλους να συνδεθεί
ουσιαστικά με τη σύγχρονη κοινωνική μορφή του εγγραμματισμού, που χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή πολυμορφία, πολυφωνία και πολυπαραδειγματικότητα (Αποστολίδου, Καπλάνη, Χοντολίδου, 2002:186-187).Μόνον
έτσι μπορεί η Ανάγνωση να γίνει ωφέλιμη στοχεύοντας, στο να υπηρετήσει
τη ζωή, σπάζοντας τα αυτιά των ανθρώπων, ώστε να μάθουν να ακούν με τα
μάτια της ψυχής τους , τη νοημοσύνη της καρδιάς τους.
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Αναγνωστικής Ανταπόκρισης αλλά και στην αρχή της Γνωσιακής -Συμπεριφοριστικής Θεραπείας(ΓΣΘ), για την προαγωγή της συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών με γνώμονα πάντοτε το επίπεδο της νοητικής τους
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ανάπτυξης. Επίσης μελετάται πώς με τη διεύρυνση της έννοιας του λογοτεχνικού κειμένου( πολυσημία-πολυτροπικότητα) του «Δον Κιχώτη», του Μ. Δε
Θερβάντες και «Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου», του Ζοζέ Σαραμάγκου προάγεται ο κριτικός και δημιουργικός στοχασμός, μέσα από ειδικές
τεχνικές παρατήρησης (Perkins,1994-Olson, 2000)που τους επιτρέπουν να
αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα του Άλλου. Τέλος παράγουν τα δικά τους έργα «συνομιλώντας» με την εποχή τους, αντιμετωπίζουν τις αρνητικές και αγχογόνες σκέψεις τους και τα προβλήματα
της σχολικής καθημερινότητας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, εφοδιασμένοι με πολλαπλές δεξιότητες για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένων και των γλωσσικών.
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Επιπτώσεις της μαζικοποίησης της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών
Δέσποινα Ποιμενίδου
Κυρίαρχη τάση διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί η μαζικοποίηση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία οδήγησε στο μετασχηματισμό του
ελιτιστικού χαρακτήρα των ακαδημαϊκών συστημάτων αρχικά στις ΗΠΑ και
στη συνέχεια στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο μετασχηματισμός αυτός του Πανεπιστημίου στη μεταβιομηχανική «Κοινωνία της γνώσης» είναι η λογική συνέπεια της αύξησης των γνωστικών απαιτήσεων σε όλους τους τομείς και
τα επίπεδα (Altbach, 1999: 107-108). Ωστόσο, εκφράζεται διεθνώς προβληματισμός σχετικά με το βαθμό στον οποίο οδήγησε σε πτώση του επιπέδου
σπουδών, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς η αύξηση των ποσοτικών μεγεθών των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων φαίνεται να προηγείται του αναγκαίου μετασχηματισμού των χαρακτηριστικών τους εν όψει της ανάπτυξης (Trow, 1991: 343).
Με τη διευρυμένη πρόσβαση η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποτελεί δικαίωμα και στη συνέχεια «υποχρέωση» (Trow, 1991: 313), με την
έννοια ότι ο καθένας, βλέποντας τους/τις συμμαθητές/τριές του να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αισθάνεται την κοινωνική πίεση ότι θα έπρεπε και αυτός ή αυτή να συνεχίσει, ακόμα και αν
δεν ήταν αρχικά ο στόχος του/της1. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά το χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γενικά τις ακαδημαϊκές αξίες, οι οποίες θα πρέπει να τη χαρακτηρίζουν. Ταυτόχρονα, η διαφοροποιημένη κοινωνική σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού και η σημαντική έλλειψη εσωτερικών κινήτρων –σε συνδυασμό με
το μαζικό χαρακτήρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων– συνεπάγεται διαφορές στο βαθμό εξοικείωσης με τις απαιτήσεις του επιστημονικού ορθολογισμού, που προϋποθέτει ικανότητες ανάλυσης, αφαίρεσης, σύνθεσης,
ανίχνευσης αιτιωδών σχέσεων και διατύπωσης ορθολογικών επιχειρημάτων για τον έλεγχο θέσεων που θεωρούνται «αυτονόητες και αληθινές». Ως
αποτέλεσμα, η απόσταση του επιστημονικού τρόπου σκέψης από τις καθημερινές εμπειρίες τους ενδέχεται να περιορίζει τη δυνατότητα εσωτερίκευσης του επιστημονικού τρόπου εργασίας και να δημιουργεί αρνητικές
1. Στην περίπτωση αυτή η φοίτηση χαρακτηρίζεται από τον Trow «ακούσια» (involuntary) (Κελπανίδης,
1991: 102-103).
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στάσεις, όπως αδιαφορία, απογοήτευση ή ακόμα και επιθετικότητα, όπως
παρατηρήθηκε άλλωστε και κατά τη μετάβαση από την ελιτιστική στη μαζική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κελπανίδης, 1991: 89-90, 105-107· Altbach, 1999: 121-122).
Ο προβληματισμός σχετικά με τις συνέπειες της μετάβασης από το ελιτιστικό στο μαζικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, όσον αφορά τις γνωστικές
προϋποθέσεις των φοιτητών/τριών και τα επίπεδα των επιδόσεών τους
αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας έρευνας2. Ο στόχος είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της αυξανόμενης ετερογένειας του φοιτητικού πληθυσμού στην ακαδημαϊκή ικανότητα3 αυτού του νέου φοιτητικού πληθυσμού. Οι προσδοκώμενες επιπτώσεις ερευνήθηκαν με αναφορά στο επιστημονικό πεδίο του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου και το βασικό ερώτημα
που διερευνήθηκε είναι αν επήλθε διαχρονικά πτώση του επιπέδου σπουδών, με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου των φοιτητών/τριών.
Όσον αφορά το ερώτημα αυτό, με βάση τις υποθέσεις της έρευνας αναμένεται ότι:
1. Θα υπάρχει σημαντική διακύμανση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του ακαδημαϊκού λόγου των φοιτητών/τριών που συνδέονται με
τη μακροδομή του κειμένου και το επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας (περιεχόμενο, κριτική σκέψη, αποδέκτες/σκοπός/πλαίσιο).
2. Θα υπάρχει διαχρονικά ποιοτική διαφοροποίηση του μέσου όρου
των επιδόσεων των φοιτητών/τριών αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης που πιστοποιούν την ύπαρξη γλωσσικών και εννοιολογικών ικανοτήτων ακαδημαϊκού επιπέδου.
3. Δεν θα υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του μέσου
όρου των επιδόσεων των φοιτητών/τριών κατά τη διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν τη μικροδομή του κειμένου (ορθογραφία, σύνταξη).
2. Στη χώρα μας δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές διαχρονικές έρευνες, παρά τα ιδιαίτερα
αυξημένα ποσοστά αποτυχίας των Ελλήνων μαθητών/τριών τόσο στις εξετάσεις εισαγωγής τους
στα ελληνικά πανεπιστήμια (Μπουζάκης, 1999: 148-149, 161) όσο και στις αξιολογήσεις τους σε
διεθνείς ανάλογες έρευνες (OECD, PISA). Η έρευνα μάλιστα έχει επισημάνει την αδυναμία εξαγωγής
τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με την πτώση του γενικού μορφωτικού επιπέδου στην
Ελλάδα, καθώς πρόκειται για δεδομένα που «…κανείς ποτέ δεν είχε την πρόνοια να συλλέξει και να τα
αξιολογήσει αντικειμενικά» (Πυργιωτάκης, 1992: 197).
3. Ως «ακαδημαϊκή ικανότητα» (academic ability ή –πιο πρόσφατα– academic literacy) νοείται η
κατοχή σύνθετων γλωσσικών και εννοιολογικών (conceptual) ικανοτήτων (ικανότητα κριτικής
σκέψης, αφαίρεσης, ανίχνευσης αιτιωδών σχέσεων κ.ά.), οι οποίες επιτρέπουν την ανάλυση, δόμηση
και προαγωγή της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (Elander et al., 2006: 85).
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4. Θα υπάρχει μία διαχρονική πτώση του μέσου όρου των ακαδημαϊκών κριτηρίων σπουδών κατά τη διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση των γραπτών κειμένων των φοιτητών/τριών.
5. Θα υπάρχει μία διαχρονική πτώση του μέσου όρου και των υψηλών επιδόσεων των φοιτητών/τριών (δηλαδή του υψηλότερου 5%)
όσον αφορά τα συγκεκριμένα σταθερά κριτήρια αξιολόγησης, κατά
τη διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση των γραπτών κειμένων τους.
Αντικείμενο ανάλυσης αποτέλεσαν οι γραπτές απαντήσεις των φοιτητών/
τριών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΑΠΘ, κατά τη χρονική περίοδο 1990-2010, στις γραπτές εξετάσεις που
έδωσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο μάθημα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης4. Το σύνολο
των γραπτών στην εικοσαετία υπερβαίνει τα 5.000 γραπτά. Από αυτά επελέγησαν τα γραπτά συγκεκριμένων ετών που ελήφθησαν ανά τριετία ή τετραετία, συνολικά 1376, τα οποία και αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας.
Η επεξεργασία και ανάλυση των γραπτών κειμένων των φοιτητών/τριών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αναλυτικής αξιολόγησης (Gorman, Purves & Degenhart: 1988: 45-46· Αδαλόγλου, 2007: 61). Ως αποτέλεσμα, για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν αυστηρά καθορισμένα χαρακτηριστικά και κριτήρια επίδοσης, που συμπεριλήφθηκαν στο κατάλληλα διαμορφωμένο για το επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας Όργανο
Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου5. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από δύο κατάλληλα εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό αξιολογητές, ενώ τα κριτήρια επίδοσης που συμπεριλήφθηκαν στο Όργανο Αξιολόγησης ήταν τα ακόλουθα:
1. 1. Περιεχόμενο: Αξιολογείται το πληροφοριακό περιεχόμενο του κειμένου αναφορικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, η ορθότητα και επάρκεια των σχετικών πληροφοριών.
2. Οργάνωση/Δομή: Αξιολογείται η οργάνωση και παρουσίαση των πληροφοριών στις παραγράφους και η διάρθρωση των σκέψεων, δηλαδή
η συνεκτικότητα (cohesion) –υπάρχει ή όχι λογική αλληλουχία ιδεών–
και η συνοχή (coherence) του κειμένου –σύνδεση των παραγράφων και
των προτάσεων μέσα σε μία παράγραφο.
4. Δεδομένου ότι το μάθημα αυτό είναι μάθημα κορμού, οι γραπτές απαντήσεις προέρχονται από το
σύνολο των φοιτητών/τριών του Τμήματος.
5. Επειδή ένα αντίστοιχο όργανο για την ελληνική γλώσσα δεν έχει αναπτυχθεί και αξιολογηθεί,
ώστε να θεωρείται μεθοδολογικά έγκυρο, ακολουθήθηκε κατά βάση το σύστημα αξιολόγησης που
εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου του Πανεπιστημίου George
Mason των ΗΠΑ (Writing Across the Curriculum/Writing in the Disciplines Program).
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3. Βασικές δεξιότητες (Mechanics): Αξιολογείται η γενική γλωσσική ικανότητα και η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου, δηλαδή η γραμματική ορθότητα, η λεξιλογική ακρίβεια και η συντακτική ωριμότητα
του κειμένου.
4. Αποδέκτες/Σκοπός/Πλαίσιο: Αξιολογείται α) η καταλληλότητα του
ύφους, β) η αποτελεσματικότητα του κειμένου όσον αφορά το σκοπό
παραγωγής του, την παρουσίαση δηλαδή με επιστημονικό τρόπο της
θέσης του συγγραφέα και γ) η δυνατότητα έκφρασης σε αφηρημένο εννοιολογικό επίπεδο –ικανότητα χρήσης των κατάλληλων συντακτικών
δομών για την πραγμάτευση ενός θέματος με επιστημονικό τρόπο, καθώς και επιστημονικών και τεχνικών όρων– και ο βαθμός κατανόησης
των συμβάσεων που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
5. Κριτική σκέψη: Αξιολογούνται εκείνες οι παράμετροι της κριτικής σκέψης, που οι περιορισμοί που θέτουν οι συνθήκες παραγωγής των συγκεκριμένων γραπτών κειμένων και η συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας επιτρέπουν, όπως: α) ικανότητα παράθεσης λογικών και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων για την υποστήριξη της θέσης του συγγραφέα με σαφήνεια και ακρίβεια και β) ικανοποιητική χρήση των τεχνικών ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης των δεδομένων, ικανότητα κατάδειξης αιτιωδών σχέσεων και διατύπωσης λογικών συμπερασμάτων.
Η συνολική βαθμολογία κάθε αξιολογητή για ένα γραπτό προκύπτει από
το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών του στα πέντε σταθερά κριτήρια
αξιολόγησης. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Alpha που αφορά τη συμφωνία
των αξιολογήσεων των δύο αξιολογητών σε όλα τα κριτήρια είναι 0,989, τιμή ιδιαίτερα υψηλή, που αποτελεί έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η τιμή του συντελεστή Alpha και κατά τη συσχέτιση των βαθμολογιών των αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης: περιεχόμενο (Alpha=0,960), δομή (Alpha=0,851), βασικές δεξιότητες (Alpha=0,884), αποδέκτες (Alpha=0,972), κριτική σκέψη (Alpha =0,958).
Αν και η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη με βάση όλες τις παραμέτρους της, από τη μέχρι τώρα ανάλυση
προκύπτουν ορισμένες σημαντικές διαπιστώσεις. Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών «μέση βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις» και «έτος
φοίτησης» έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Ο συντελεστής
συσχέτισης Pearson είναι r =-0,97 (p< 0,0001). Η γραμμική αρνητική συσχέτιση γίνεται εμφανής στο Διάγραμμα 1. Η εφαρμογή απλής παλινδρόμησης
[R2=0,94· F=110,9· b=-0,091±0,0009· t=-10,5· p<0,0001] έδειξε ότι κατά τη
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ση προκύπτουν ορισμένες σημαντικές διαπιστώσεις. Ανάλυση συσχέτισης
μεταξύ των μεταβλητών «μέση βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις» και «έτος φοίτησης»
έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Ο συντελεχρονική περίοδο 1990-2010 παρατηρείται ένας σταθερός ρυθμός πτώσης
στήςστη
συσχέτισης
Pearson είναι r =-0,97 (p< 0,0001). Η γραμμική αρνητική
μέση επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις. Αυτή η δισυσχέτιση
γίνεται εμφανής στο Διάγραμμα 1. Η εφαρμογή απλής παλιναπίστωση2 δεν οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου βαθμολογίας, γιατί ο βαθδρόμησης
[R
=0,94· F=110,9· b=-0,091±0,0009· t=-10,5· p<0,0001] έδειξε
μολογητής ήταν σε όλη την εικοσαετία ο ίδιος, ο καθηγητής του μαθήμαότι κατά
τη χρονική περίοδο 1990-2010 παρατηρείται ένας σταθερός ρυθτος, και συνέχισε να βαθμολογεί με τον ίδιο τρόπο.
μός πτώσης στη μέση επίδοση των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις.
Αυτή ηΔιάγραμμα
διαπίστωση
δεν οφείλεται
σε αλλαγή
τουόρου
τρόπου
βαθμολογίας,
1: Διαχρονική
μεταβολή
του μέσου
της βαθμολογίας
τωνγιατί
ο βαθμολογητήςγραπτών
ήταν σεκειμένων
όλη την
εικοσαετία
ο
ίδιος,
ο
καθηγητής
του
ματων φοιτητών/τριών (1990-2010).
θήματος, και συνέχισε να βαθμολογεί με τον ίδιο τρόπο.

Διάγραμμα 1: Διαχρονική μεταβολή του μέσου όρου της βαθμολογίας των
υπολογίσθηκαν
οι μέσοι (1990-2010).
όροι της βαθμολογίας των γραπτών
γραπτώνΕπιπλέον,
κειμένων
των φοιτητών/τριών
κειμένων των φοιτητών/τριών για τις περιόδους 1990-2000 και 2001-2010,
και συγκρίθηκαν με έλεγχο Τ για ανεξάρτητα δείγματα (Independent Samples T test). Διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών/τριών στις γραπτές εξετάσεις κατά τη δεκαετία 2001-2010 είναι σημαντικά χαμηλότερος (p< 0,0001) από τον αντίστοιχο μέσο όρο της δεκαετίας
1990-2000. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών/τριών έχει μειω-

5
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θεί σχεδόν κατά έναν βαθμό (από 7,59 σε 6,72 για τις περιόδους 1990-2000
και 2001-2010 αντίστοιχα), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Βαθμολογία γραπτών
εξετάσεων

Πίνακας 1: Σύγκριση του μέσου όρου της βαθμολογίας των φοιτητών/τριών
στις γραπτές εξετάσεις κατά τις δεκαετίες 1990-2000 και 2001-2010.

Περίοδος

N

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

19902000

668

7,59

1,662

T-test

10,4*
20012010

708

6,72

1,428

*p
<0,0001
Δεν είναι όμως μόνο ο γενικός μέσος όρος των γραπτών κειμένων των
φοιτητών/τριών που παρουσιάζει πτώση, αλλά και οι επιδόσεις τους στα
γραπτά κείμενα που παρήχθησαν ως απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Ενδεικτικά παρατίθενται τα σχετικά αποτελέσματα για την ερώτηση
που εμφανίζεται στο δείγμα με τη μεγαλύτερη συχνότητα (Ν= 305). Από τη
διασταύρωση λοιπόν των μεταβλητών «έτος φοίτησης» και «νόρμες κοινωνικοποίησης», με την οποία μετράται η συνολική βαθμολογία των αξιολογητών για την απάντηση των φοιτητών/τριών στην ερώτηση «Ποιες βασικές νόρμες αφομοιώνονται από τους μαθητές στη διαδικασία της σχολικής κοινωνικοποίησης;», προκύπτει μία αρκετά ισχυρή (Pearson r = -0,32) και στατιστικά υψηλά σημαντική σχέση (p< 0,0001).
Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ο έλεγχος T έδειξε ότι ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου είναι σημαντικά υψηλότερος για τη δεκαετία 1990-2000 σε σχέση με τον αντίστοιχο
μέσο όρο για τη δεκαετία 2001-2010 (Πίνακας 2). Σε όλες τις περιπτώσεις η
σχέση είναι στατιστικά υψηλά σημαντική (p< 0,0001) και μόνο για το κριτήριο Βασικές Δεξιότητες είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p< 0,01.
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Πίνακας 2: Σύγκριση του μέσου όρου των κριτηρίων του Οργάνου Αξιολόγησης
Γραπτού Λόγου κατά τις δεκαετίες 1990-2000 και 2001-2010. Μέσος όρος
βαθμολογίας Α και Β αξιολογητή.
Κριτήρια
Επίδοσης
Περιεχόμενο

Δομή
Βασικές
Δεξιότητες
Αποδέκτες
Κριτική
Σκέψη

Περίοδος

N

Μέσος
Όρος

Τυπική
Απόκλιση

1990- 2000

668

4,95

1,45

2001-2010

708

4,28

1,30

1990- 2000

668

2,71

0,51

2001-2010

708

2,54

0,50

1990- 2000

668

3,06

0,53

2001-2010

708

2,97

0,57

1990- 2000

668

3,86

1,35

2001-2010

708

3,42

1,24

1990- 2000

668

4,23

1,35

2001-2010

708

3,65

1,25

T
8,99**

6,02**
2,99*

6,31**

8,21**

*p<0,01
**p<0,0001

Ένα επίσης σημαντικό εύρημα είναι ότι ο μέσος όρος των επιδόσεων των
φοιτητών/τριών σχεδόν σε όλα τα κριτήρια του Οργάνου Αξιολόγησης χαρακτηρίζεται με βάση τις αξιολογήσεις των δύο αξιολογητών και στις δύο δεκαετίες μέτριος, με στατιστικά σημαντική πτωτική τάση. Εξαίρεση αποτελούν
οι επιδόσεις τους στο κριτήριο Βασικές Δεξιότητες κατά τη δεκαετία 19902000, που χαρακτηρίζονται οριακά ικανοποιητικές και από τους δύο αξιολογητές, και οι επιδόσεις τους στο κριτήριο αποδέκτες και για τις δύο δεκαετίες και το κριτήριο κριτική σκέψη μόνο για τη δεκαετία 2001-2010, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς· η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με δύο κριτήρια αυτά αξιολογούνται γνωστικές και εννοιολογικές ικανότητες υψηλού επιπέδου, η ανάπτυξη των οποίων επιδιώκεται στο πλαίσιο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρά την αρχική προσδοκία ύπαρξη
στατιστικά σημαντικών διαφορών στο μέσο όρο των επιδόσεων των φοιτη636
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τών/τριών στο κριτήριο Βασικές Δεξιότητες κατά τη διαχρονική συγκριτική
αξιολόγηση των γραπτών κειμένων τους, είναι ένα σημείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, καθώς καταγράφηκαν σημαντικά λάθη που καθιστούν
προβληματικό το χαρακτηρισμό τους ως ικανών χρηστών της ελληνικής
γλώσσας. Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα6 ορθογραφικών,
γραμματικών, συντακτικών και άλλων λαθών, στα οποία δεν θα αναμενόταν
να υποπέσουν φοιτητές/τριες πανεπιστημιακού τμήματος, οι οποίοι φιλοδοξούν στην πλειοψηφία τους να στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
… βλέπουμε ότι εξαπλώνεται η μόρφωση και γίνεται απαραίτητη πλέον σε
όλους ανασχέτος (= ασχέτως, Δ.Π.) την κοινωνική τάξη …
(ενν. οι μαθητές, Δ.Π.) … εσωτερικεύουν αξίες και στάσεις ζωής που ίσχυαν ανέκαθεν και τις κληροδότησαν (= κληρονόμησαν, Δ.Π.) και από τους γονείς τους …
Ο Picht ήταν πρωταγόρας (= πρωτεργάτης, Δ.Π.) της θεωρίας της οικονομικής της εκπαιδευτικής καταστροφής
(…) όλα τα μέλη της εργατικής τάξης αποκτούσαν το δικαίωμα να μην ακολουθήσουν την περπατημένη (= πεπατημένη, Δ.Π.) των γονέων τους όσων
αφορά το επάγγελμα.
απειλή απόκλισης (= αποκλεισμού), πλουσιέστερη (= πλουσιότερη) τάξη, η καταλαβή (= κατάληψη) κάποιας θέσης, επιφόρτωση (= επιφόρτιση),
η επάληψη (= απάλειψη) του αναλφαβητισμού
ελλιπείς (= ελλιπώς) καταρτισμένοι, των υπαρχόντων (= υπαρχουσών)
κοινωνικών δομών, αποκομώ (= αποκομίζω), παραμερήθηκε (= παραμερίστηκε)
υπαίστει (= υπέστη), αναμμενώμενο (= αναμενόμενο), οδήγησαι (=
οδήγησε), συναίβεναι (= συνέβαινε).
Συμπεράσματα – προτάσεις
Στην Ελλάδα το ερώτημα αν επήλθε διαχρονικά πτώση του επιπέδου σπουδών ή όχι δεν έχει –σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική– αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης· αντίθετα, η συζήτηση για τις χαμηλές
επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών/τριών σε διεθνείς αξιολογήσεις (OECD,
PISA) αναλώνεται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς γύρω από το θέμα της κατάργησης ή όχι της βάσης του «10» για την εισαγωγή στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλει στη σχετική
6. Σε κάθε περίπτωση διατηρείται η γραμματική και το συντακτικό της απάντησης του φοιτητή/τριας,
ενώ η επισήμανση με έντονα γράμματα είναι της συγγραφέως.
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με το ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών συζήτηση αξιοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα, που προέκυψαν από τη διαχρονική αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα σταθερά κριτήρια, των γραπτών κειμένων των φοιτητών/τριών
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ, τα οποία παρήχθησαν στο διάστημα μιας εικοσαετίας (1990-2010).
Αν και η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, από τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν σημαντικές διαπιστώσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις σχετικές αρχικές της υποθέσεις –με εξαίρεση την υπόθεση 3. Διαπιστώθηκε δηλαδή στατιστικά σημαντική πτώση στο διάστημα
της εικοσαετίας του μέσου όρου των επιδόσεων των φοιτητών/τριών τόσο αναφορικά με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στις γραπτές εξετάσεις όσο και με βάση τη βαθμολογία τους και στα πέντε κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν από τους δύο αξιολογητές για τη διαχρονική αξιολόγηση
των επιδόσεών τους. Οι επιδόσεις των φοιτητών/τριών χαρακτηρίζονται
ικανοποιητικές μόνο στο κριτήριο Βασικές Δεξιότητες και μόνο για τη δεκαετία 1990-2000, ενώ εμφανίζουν διαχρονικά στατιστικά σημαντική πτωτική τάση και μάλιστα για δύο από τα κριτήρια μακροδομής χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς. Όσον αφορά την υπόθεση 3, η παρά την προσδοκία διαπίστωση ότι υπάρχει διαχρονικά στατιστικά σημαντική μεταβολή των επιδόσεων των φοιτητών/τριών στο κριτήριο Βασικές Δεξιότητες χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Και αυτό, γιατί διαπιστώθηκε ότι κατά την τελευταία
κυρίως δεκαετία οι φοιτητές/τριες υποπίπτουν σε λάθη που δεν δικαιολογούνται από πτυχιούχους που στοχεύουν στην πλειοψηφία τους να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Προβλέπεται
να καταβληθεί προσπάθεια κατηγοριοποίησης των λαθών, ώστε να προκύψουν σχετικές διαπιστώσεις και να προταθούν λύσεις.
Στην Ελλάδα, η ραγδαία αύξηση των ποσοτικών μεγεθών της ελληνικής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδήγησε στη μετάβαση από το ελιτιστικό στο
μαζικό Πανεπιστήμιο, χωρίς ωστόσο, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, τους
αναγκαίους μετασχηματισμούς για την κάλυψη των αναγκών του νέου φοιτητικού πληθυσμού. Καθώς μάλιστα εντείνεται η συζήτηση σχετικά με την
περαιτέρω ποσοτική διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα
μας, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας που τεκμηριώνουν σαφώς την
πτώση των επιδόσεων στη βαθμολογία και στις διαστάσεις του γραπτού
λόγου που αποτέλεσαν αντικείμενό της, αναμένεται να προβληματίσουν
τους υπεύθυνους φορείς και να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση και
σε γόνιμη συζήτηση για την εύρεση ικανοποιητικών λύσεων και τη μεθόδευση διδακτικών παρεμβάσεων.
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Abstract
The paper aims at contributing to the discussion about the academic
standards which, in the case of Greece, is not yet oriented towards the
assessment of written texts produced by Greek University students. The
research assesses these students' exam papers on the subject of Sociology of
Education over a 20 year period (1990-2010) and reaches some conclusions
concerning the academic standards status in Greece. Greek University
students in the 2001-2010 decade face a considerably bigger number of
difficulties than the students in the previous decade not only in the degree
of mastering the academic and scientific mode of expression but also in
the basic skills criterion.
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Οι κατ’ οίκον σχολικές εργασίες
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Μια δυνατότητα εισαγωγής καινοτομιών
σε συγκεντρωτικά συστήματα
Νικόλαος Πομάκης
Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάθεσης και της χρησιμότητας μεγάλου αριθμού κατ’ οίκον εργασιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ανεύρεση πιθανών λύσεων του προβλήματος ως ευκαιρία εκπαιδευτικής καινοτομίας. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο, σπουδαίο,
αλλά ταυτόχρονα και διαχρονικό θέμα που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας. Η συζήτηση, ωστόσο, δεν εστιάζεται πια μόνο σε προσωπικές απόψεις, όπως συνέβαινε παλαιότερα, αλλά
κυρίως σε ερευνητικά δεδομένα.
Από τις περισσότερες έρευνες (Χατζηδήμου,1995∙ Κοσσυβάκη, 2003∙ Παπούλια- Τζελέπη κ.α., 1996∙ Πασχαλίδου κ.α.,2003) προκύπτει ότι οι μαθητές
στην Ελλάδα, από τις πρώτες ήδη τάξεις του δημοτικού σχολείου, ασχολούνται πολλές ώρες την εβδομάδα με τις κατ’ οίκον εργασίες τους και υπάρχει μεγάλη εμπλοκή από τους γονείς. Ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αντιμετωπίζει προβλήματα
στη διεκπεραίωση των κατ’ οίκον εργασιών, αφού είτε δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες σε κανένα μάθημα είτε δεν ολοκληρώνουν μόνοι
τους αυτές των μαθηματικών.
Η εργασία που ακολουθεί, σκοπεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας μόνο εκπαίδευσης όσον αφορά το θέμα της
ανάθεσης πολλών κατ’ οίκον εργασιών στους μαθητές και αν οι συνθήκες είναι
ώριμες για να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτόν τον τομέα της σχολικής ζωής των μαθητών που θα χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτική καινοτομία.
Αιτίες ανάθεσης κατ’ οίκον εργασιών
Σε έρευνες (Χατζηδήμου,1995:22,43,271 ∙Bobbitt,1998∙ Cooper,1999, 2001∙
Painter,2003)οι εκπαιδευτικοί, όταν ερωτώνται για τους λόγους που αναθέ641
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τουν κατ’ οίκον εργασίες, απαντούν πως αυτές δίνουν τη δυνατότητα για
άμεσα αποτελέσματα στην επίδοση και στη μάθηση, όπως αύξηση της ικανότητας κατανόησης, καλύτερη κριτική σκέψη και εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος. Ακόμη απαντούν πως έχουν μακροπρόθεσμα ακαδημαϊκά οφέλη, όπως προθυμία για μάθηση κατά τον ελεύθερο χρόνο, βελτίωση της στάσης προς το σχολείο, απόκτηση θετικών συνηθειών και ικανοτήτων για μάθηση. Επίσης ισχυρίζονται πως δίνουν μη-ακαδημαϊκά οφέλη
όπως αύξηση της αυτοκαθοδήγησης, αύξηση της αυτοπειθαρχίας, καλύτερη οργάνωση του χρόνου, αύξηση της ικανότητας διερεύνησης και αύξηση της ανεξαρτησίας στην επίλυση προβλημάτων.
Επιπλέον έχουν την άποψη πως με τις κατ’ οίκον εργασίες υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία, βοήθεια στο μαθητή να συγκρατήσει όσα έχει διδαχθεί, εμπλουτισμός και συμπλήρωση
της εργασίας του σχολείου και μάθηση μαθητών για το πώς να μαθαίνουν.
Επιπρόσθετα έχουν τη γνώμη πως υπάρχει βελτίωση της σχολικής επίδοσης, εξατομίκευση στη διαδικασία της μάθησης, συμβολή στο να αποκτήσει ο μαθητής την έξη του «εργάζεσθαι», έλεγχος αποτελεσματικότητας των
στόχων της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών ή και αυτοαξιολόγησή τους, ενώ τέλος δίνουν τη δυνατότητα για κάλυψη ετήσιας ύλης και
ολοκλήρωση μαθημάτων που δεν ολοκληρώνονται στην τάξη.
Επίσης, η πίεση που ασκείται από το αναλυτικό πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς για την κάλυψη της ετήσιας ύλης των μαθημάτων αποτελεί
έναν ακόμη λόγο για την ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών. Οι εκπαιδευτικοί,
επειδή δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν την ύλη των μαθημάτων τους
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αναγκάζονται να αναθέτουν εργασίες για το σπίτι . Τέλος, για αρκετούς εκπαιδευτικούς, οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν «δρόμο » επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών και δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να ελέγχουν και να αξιολογούν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους, αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς
(Kralovec & Buell, 2000: 35∙ Χατζηδήμου κ .ά ., 2007: 171).
Επιπλέον πολλοί εκπαιδευτικοί αναθέτουν πληθώρα κατ’ οίκον εργασιών εξαιτίας της συχνής πίεσης των γονιών για ολοένα και περισσότερες σχολικές εργασίες προβάλλοντας έτσι την εντύπωση ότι όσο πιο πολλές κατ’ οίκον εργασίες αναθέτει ο εκπαιδευτικός τόσο «καλύτερα» ασκεί
τον εκπαιδευτικό και διδακτικό του ρόλο. Ακόμη και ορισμένοι εκπαιδευτικοί, που δεν θέλουν να αναθέτουν κατ’ οίκον εργασίες, νιώθουν υποχρεωμένοι να το κάνουν, επειδή οι γονείς επιμένουν ή επειδή νιώθουν ότι πρέπει να ανεβάσουν τα standards της διδασκαλίας τους. Η προσκόλληση δε
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στις κατ’ οίκον εργασίες εμποδίζει να δει κανείς το κακό που ίσως προκαλούν σε κάποιους μαθητές (Vatteroot, 2003∙ Φύκαρης, 2008:107∙ Χατζηδήμου,1995:112-113,229).
Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των κατ’ οίκον
εργασιών
Οι κατ’ οίκον εργασίες υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Corno &
Xu,1998,2004∙Coutts,2004) ότι σχετίζονται με την αύξηση της σχολικής επίδοσης και βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν υπευθυνότητα και δεξιότητες ζωής, παρέχουν εμπειρική εκμάθηση, αυξάνουν τις ευκαιρίες να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αλλά τελικά δεν είναι ορθό να αντιμετωπίζονται ως «καλό αμιγές κακού», γιατί άλλες έρευνες (Kralovec & Buell,
2000) διαπιστώνουν έλλειψη δραστηριοποίησης κινήτρων μάθησης στους
μαθητές προκειμένου να ασχοληθεί με αυτές. Επίσης λειτουργούν ως έμμεσος μηχανισμός κοινωνικής επιλογής, αφού δεν υπάρχουν ούτε οι ίδιες
προϋποθέσεις ούτε οι ίδιες συνθήκες που συμβάλλουν εποικοδομητικά
στην εκτέλεσή των κατ’ οίκον εργασιών από τους μαθητές.
Η αποτελεσματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών δεν μπορεί να σχετίζεται μόνο με τη συσσώρευση γνώσεων, την αναπαραγωγή των διδαχθέντων
και την επιφανειακή επεξεργασία των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν
ή αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εκεί που πρέπει να φανεί η αποτελεσματικότητά τους είναι στην αυτόνομη επεξεργασία των διδαχθέντων από τους μαθητές, στη διερευνητική μάθηση, στην ανάπτυξη
κριτικής και δημιουργικής στάσης απέναντι σε γνώσεις και θέματα και στην
ανάπτυξη επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών για την
από κοινού αντιμετώπιση ενός προβλήματος (Φύκαρης,2008).
Οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου ολοκληρώνουν τις κατ’ οίκον εργασίες, τις περισσότερες φορές καθοδηγούμενοι από κάποιον ενήλικα, όχι
γιατί κατανοούν τη σημασία τους ή από προσωπικό κίνητρο, αλλά περισσότερο προκειμένου να αποφύγουν τις επιπλήξεις ή τις ποινές ή σε τελική
ανάλυση για να ευχαριστήσουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να λειτουργούν περισσότερο ως μια «ημερήσια
σχολική αγγαρεία» των μαθητών και αυτό οδηγεί στην απαξίωση τόσο του
σχολείου όσο και των εκπαιδευτικών και, τελικά όλης της μαθησιακής διαδικασίας (Βρεττός,2001∙Warton,2001).
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Οι κατ’ οίκον εργασίες ως καινοτομία στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση
Το ερώτημα που τίθεται από την παρούσα εργασία είναι αν το θέμα των
κατ’ οίκον εργασιών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται ως ευκαιρία για την εισαγωγή εκπαιδευτικής καινοτομίας.
Γενικά στο σχολείο, το θέμα αυτό δείχνει να προσφέρεται για αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις, επειδή είναι ένα πρόβλημα χρόνιο στην εκπαίδευση, προκαλεί εδώ και δεκαετίες δυσαρέσκεια σε όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς φορείς(εκπαιδευτικούς, γονείς και κυρίως μαθητές) και η ανάθεση πολλών εργασιών, σύμφωνα με έρευνες που προαναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, όχι μόνο δεν βελτίωσαν τους δείκτες αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά το κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις των αξιολογούμενων συστημάτων σε ευρωπαϊκό αλλά και
παγκόσμιο επίπεδο.
Και όμως την τελευταία πενταετία όλο και πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για κατάργηση της σχολικής εργασίας στο σπίτι και για την εφαρμογή της περιβόητης έκφρασης «η τσάντα του μαθητή μένει στο σχολείο».
Στο ελληνικό σχολείο αυτό ηχεί αδύνατο και προϋποθέτει βαθιές αλλαγές σε
όλα (νοοτροπίες, εκπαιδευτικές διαδικασίες, διδακτικές στρατηγικές, ωράρια, υποδομές, επιμόρφωση, αμοιβές, προσλήψεις, αποκέντρωση, συνεργασία γονέων-σχολείου, άνοιγμα σχολείου στην κοινωνία, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, απαγκίστρωση από παραδοσιακές αντιλήψεις, εμπιστοσύνη σε σχολείο κ.α.).
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά το θέμα της ανάθεσης πολλών κατ’ οίκον εργασιών στους μαθητές και αν οι συνθήκες είναι ώριμες
για να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτόν τον τομέα της σχολικής
ζωής των μαθητών που θα χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτική καινοτομία.
Επιμέρους στόχοι της έρευνας και συγχρόνως τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι να εκφράσουν την άποψή τους οι ενεργοί και μαχόμενοι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων για α)τους λόγους που οι κατ’
οίκον εργασίες είναι και πολλές και συχνές στην καθημερινότητα του μαθητή του Δημοτικού β) την αποτελεσματικότητα της ανάθεσης της υπάρχουσας μορφής των κατ’ οίκον εργασιών γ) την επίδραση που αυτές έχουν
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στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών δ) την επίδρασή τους στην οικογενειακή ζωή των παιδιών ε) την σύνδεσή τους με ένα νέου τύπου ενιαίου και
υποχρεωτικού ολοήμερου σχολείου και στ) την δυνατότητα τους να γίνουν
ευκαιρία εκπαιδευτικής καινοτομίας και είτε να ενσωματωθούν στο σχολείο
είτε να αλλάξουν μορφή είτε να μειωθούν δραστικά είτε να καταργηθούν
από τις μικρές ή όλες τις τάξεις.
Μεθοδολογία
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση έρευνας
έναντι της ποιοτικής. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε σαν μορφή
έρευνας η επισκόπηση προκειμένου να μελετηθούν το θέμα της ανάθεσης μεγάλου όγκου κατ’ οίκον εργασιών και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την άμβλυνση και λύση του προβλήματος στα σχολεία της περιοχής των Γιαννιτσών, χωρίς να απαιτηθούν ιδιαιτέρες συνθήκες παρατήρησης ή πειραματισμού.
Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τον
πληθυσμό- στόχο της έρευνας αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της επαρχίας
Γιαννιτσών του νομού Πέλλας που υπηρετούσαν την σχολική χρονιά 20092010 και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις
κατ’ οίκον εργασίες(δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών), ενώ εξαιρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών και Πληροφορικής που για ευνόητους λόγους δεν αφορούν μια
έρευνα με θέμα τις κατ’ οίκον εργασίες. Το δείγμα ήταν 100 εκπαιδευτικοί
της ίδιας περιοχής.
Αποτελέσματα έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως ανατίθενται
πολλές κατ’ οίκον εργασίες επειδή α) επειδή οι γονείς θεωρούν ικανό εκπαιδευτικό αυτόν που δίνει «δουλειά στο σπίτι» (πίνακας 1) β) τα αναλυτικά προγράμματα και τα νέα βιβλία προτείνουν μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης (γράφημα 1) γ)γιατί και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ανατίθενται πολλές κατ’ οίκον εργασίες, δ)γιατί οι έρευνες για μικρή αποτελεσματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών δεν πείθουν και τέλος δ)καθώς είναι ένας τρόπος ενημέρωσης και εμπλοκής των γονέων στην μαθησιακή πορεία των παιδιών τους.
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Πίνακας 1: Ανάθεση λόγω πίεσης γονέων

Ερώτηση: Πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναθέτουν μεγάλο αριθμό κατ’ οίκον εργασιών, επειδή οι γονείς πιέζουν έμμεσα
να συμβεί αυτό και ταυτίζουν τις πολλές κατ’ οίκον εργασίες με τον «καλό»
εκπαιδευτικό. Συμφωνώ:

Πάρα Πολύ

Σχετική συχνότητα
τοις %
22%

Πολύ

61%

Λίγο

13%

Καθόλου

4%

Σύνολο

100%

Βαθμός συμφωνίας

83%
17%
100%

Γράφημα 1

Ερώτηση: Πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναθέτουν
μεγάλο αριθμό κατ’ οίκον εργασιών, επειδή τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
και τα νέα βιβλία προτείνουν υπερβολικό όγκο διδακτέας ύλης. Συμφωνώ:

Ανάθεση κατ' οίκον εργασιών λόγω μεγάλου
όγκου διδακτέας ύλης
Καθόλου

12%

Λίγο

20%

Πολύ

47%

Πάρα πολύ

21%
0%
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Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των κατ’ οίκον εργασιών οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως αυτή είναι μικρή σε σχέση με τα προβλήματα
που προκαλούν, ελάχιστη σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και μηδαμινή σε αλλοδαπούς μαθητές (πίνακας 2). Επίσης πιστεύουν πως η μη επιτυχής ολοκλήρωσή τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα έως και παραίτηση στους μαθητές (γράφημα 2).
Πίνακας 2: Αποτελεσματικότητα κατ’ οίκον εργασιών σε μαθητές από άλλη χώρα

Ερώτηση: Η ανάθεση των κατ’ οίκον εργασιών σε μαθητές αλλοδαπούς που
δεν μπορούν να έχουν βοήθεια από το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι
αναποτελεσματική. Συμφωνώ:

Πάρα Πολύ

Σχετική συχνότητα
τοις %
46%

Πολύ

38%

Λίγο

10%

Καθόλου

6%

Σύνολο

100%

Βαθμός συμφωνίας

84%
16%
100%

Γράφημα 2

Ερώτηση: Η μη επιτυχής ολοκλήρωση των κατ’ οίκον εργασιών προκαλεί
έλλειψη αυτοπεποίθησης, αρνητική αυτοεικόνα και παραίτηση σε ευαίσθητους μαθητές. Συμφωνώ:

Παραίτηση λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης
εργασιών
40%
30%
20%

40%

40%
16%

10%

4%
0%

Πάρα πολύ

Πολύ

Λίγο

Καθόλου
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Για την επίδραση των κατ’ οίκον εργασιών στην οικογενειακή ζωή των
μαθητών (πίνακας 3) οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως αυτές διαταράσσουν
την ξεκούραση μαθητών και γονέων, δημιουργούν εκπαιδευτικές ανισότητες (π.χ. μαθητές και γονείς αλλόγλωσσοι ή χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων) και τελικά επιφέρουν εντάσεις στις σχέσεις γονέων και μαθητών.
Πίνακας 3 Διασάλευση οικογενειακής ζωής μαθητών εξαιτίας των εργασιών

Ερώτηση:Η ανάθεση πολλών κατ’ οίκον εργασιών διασαλεύει την οικογενειακή ζωή, επειδή οι γονείς είναι συνήθως εργαζόμενοι και οι καθημερινές
ασχολίες σε συνδυασμό με τη βοήθεια στις κατ’ οίκον εργασίες ελαχιστοποιούν το χρόνο ξεκούρασης τις απογευματινές ώρες. Συμφωνώ:
Βαθμός συμφωνίας

Σχετική συχνότητα
τοις %

Πάρα Πολύ

26%

Πολύ

46%

Λίγο

23%

Καθόλου

5%

Σύνολο

100%

72%

28%
100%

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τον δραστικό περιορισμό
του ελεύθερου χρόνου των μαθητών (πίνακας 4), της απασχόλησης με το
παιχνίδι, των άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων και εντοπίζουν τον
κίνδυνο «σχολειοποίησης» της ημέρας των μαθητών και τις αρνητικές συνέπειες αυτής της τάσης στην γενική εικόνα του σχολείου στη συνείδηση
των μαθητών.
Πίνακας 4: Περιορισμός ελεύθερου χρόνου μαθητών εξαιτίας των κατ’ οίκον
εργασιών

Ερώτηση: Με την ανάθεση πολλών κατ’ οίκον εργασιών περιορίζεται ή εξαφανίζεται ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών που είναι ήδη επιβαρυμένος
με εξωσχολικές δραστηριότητες. Συμφωνώ:
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Πάρα Πολύ

Σχετική συχνότητα
τοις %
46%

Πολύ

43%

Λίγο

10%

Καθόλου

1%

Σύνολο

100%

Βαθμός συμφωνίας

89%
11%
100%

Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το
σχολείο θα είναι ικανό να φτάσει στο επιθυμητό από όλους σημείο να μένει η σάκα των μαθητών στην τάξη και το απόγευμα μόνο αν το ολοήμερο
τμήμα γίνει ενιαίο με το πρωινό και υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά με την
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και το βοηθητικό προσωπικό που είναι
επιβεβλημένα στοιχεία μιας τέτοιου βεληνεκούς αλλαγής. Επίσης σημειώνουν με έμφαση πως πρέπει να αλλάξει η μορφή και το περιεχόμενο των
σχολικών εργασιών και να αγγίξουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ακόμη
προτείνουν ουσιαστική επιμόρφωση, αξιοπρεπείς μισθούς, προσαρμογή
αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων στο επίπεδο του μέσου μαθητή, μείωση διδακτέας ύλης στο Δημοτικό και ουσιαστική συνεργασία γονέων- εκπαιδευτικών.
Στο τελευταίο τμήμα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί είναι αιχμηροί απέναντι στο συγκεντρωτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που
τους στερεί εν μέρει τη δυνατότητα να καινοτομήσουν και να αλλάξουν
κακώς κείμενα, ενώ προτείνουν την άφοβη ανάληψη πρωτοβουλιών για
το θέμα των κατ’ οίκον εργασιών. Έτσι ζητούν αλλαγές όπως: οι κατ’ οίκον
εργασίες να πάρουν τη μορφή διαθεματικών εργασιών, κυρίως ομαδικών,
να μειωθούν δραστικά οι σχολικές εργασίες στις μικρές τάξεις και τέλος να
καταργηθούν οι εργασίες με την υπάρχουσα μορφή τους που είναι η κατεξοχήν αιτία του προβλήματος των κατ’ οίκον εργασιών που ταλανίζει εδώ
και αρκετά χρόνια τον εκπαιδευτικό κόσμο(γράφημα 3).
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Γράφημα 3

Ερώτηση: Οι σχολικές εργασίες με την υπάρχουσα μορφή τους μπορούν
να καταργηθούν, όπως ήδη έχει συμβεί σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα
του εξωτερικού. Συμφωνώ:

Κατάργηση της υπάρχουσας μορφής των κατ'
οίκον εργασιών
Καθόλου

9%
21%

Λίγο

37%

Πολύ
33%

Πάρα πολύ
0%

10%

20%

30%

40%

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που προηγήθηκαν τέσσερα είναι τα αξιοσημείωτα συμπεράσματα που προκύπτουν. Το πρώτο είναι ότι
κατάλαβαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πως οι κατ’ οίκον εργασίες δεν είναι πανάκεια. Όχι μόνο δε λύνουν προβλήματα επίδοσης αλλά δημιουργούν και
άλλα. Επίσης φαίνεται πως είναι πλέον αντιληπτό πως η μορφή και το περιεχόμενο τους οφείλει να αναπροσαρμοστεί και να κινηθεί σε διαθεματικού περιεχομένου εργασίες που έχει αποδειχτεί πως αγγίζουν περισσότερο τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ακόμη αποδεικνύεται πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως στις μικρές τάξεις οι κατ’ οίκον εργασίες πρέπει να
ελαχιστοποιηθούν γιατί οι ηλικίες αυτές είναι που δε πρέπει να καταπονούνται με ώρες μελέτης στο σπίτι.
Το δεύτερο είναι ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν ένα νέου τύπου ολοήμερο σχολείο που να ενσωματώσει πλήρως τις σχολικές εργασίες και να είναι
ενιαίο και υποχρεωτικό για όλους. Αυτό όμως το σχολείο χρειάζεται σχεδιασμό, οργάνωση, εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομές απαραίτητες
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για τη λειτουργία του. Και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί δείχνουν πρόθυμοι και
έτοιμοι να θεσμοθετηθεί αλλά με προϋποθέσεις που θεωρούν σημαντικότατες όπως η αξιοπρεπής οικονομική αμοιβή τους, η ουσιαστική επιμόρφωσή τους σε νέες διδακτικές μεθόδους και η μη καταστρατήγηση των κεκτημένων τους όπως το συνολικό ωράριό τους. Από την έρευνα φαίνεται
πως οι πρόχειρες λύσεις και οι μη επαρκώς σχεδιασμένες αλλαγές είναι αυτές που τους κάνουν καχύποπτους σε καινοτομίες και όχι η ουσία της ίδιας
της εκπαιδευτικής καινοτομίας.
Το τρίτο σημαντικότατο στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι
πως οι εκπαιδευτικοί έδιναν και δίνουν έμφαση στις κατ’ οίκον εργασίες και
λόγω της εμπλεκόμενης παρουσίας του γονέα στην παρακολούθηση της
επίδοσης μέσω αυτών. Άρα ή λύση αυτού του θέματος θα προκύψει από
την ειλικρινή και αρμονική σχέση εκπαιδευτικών και γονέων για το καλό
των παιδιών. Όταν η συνεργασία και συνεχής ενημέρωση του γονέα γίνει
πραγματικότητα δε θα χρειάζεται η κατ’ οίκον εργασία που θα ενημερώσει τον γονέα για τη μάθηση του παιδιού του. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να βγει από τη νοοτροπία της «αυθεντίας» που δε δέχεται υποδείξεις και να συνομιλήσει με το γονέα ισότιμα
και χωρίς προκαταλήψεις. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η εμπεριστατωμένη και ουσιαστική ενημέρωση των γονέων για τις επερχόμενες αλλαγές στις κατ’ οίκον εργασίες θεωρείται επιβεβλημένη.
Το τέταρτο εύρημα της έρευνας που μπορεί να δώσει λύσεις και για το
πρόβλημα των κατ’ οίκον εργασιών αλλά και για άλλα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσής μας είναι το ότι οι εκπαιδευτικοί δε δείχνουν να νιώθουν φόβο και πίεση από τους ανωτέρους τους σε ό,τι αφορά το έργο τους
και το επάγγελμά τους. Θεωρούν το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας ως ανασταλτικό παράγοντα σε αλλαγές αλλά δεν πιστεύουν πως λειτουργεί ως τροχοπέδη ικανή να κάμψει την προθυμία και την
τάση τους να δοκιμάσουν καινούργιες ιδέες, τεχνικές, μεθόδους και καινοτομίες που παρά το ρίσκο που εμπεριέχουν ίσως να προχωρήσουν την εκπαίδευση ένα βήμα παρακάτω και να πραγματώσει βασικούς στόχους της
που ως τώρα δυσκολεύεται ή και αποτυγχάνει εντελώς να φέρει εις πέρας.
Βιβλιογραφία
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Abstract

This study attempted to explore the views of Greek and
international literature on the subject of home work assigned to
students and the problems it causes and to record with an opinion
survey of teachers of Greek elementary schools on this issue as an
opportunity educational innovation.
The survey was conducted in ten schools in the province of
the prefecture of Pella Giannitsa in March 2010 and examined the
views of 100 teachers who serve them.
According to the results, educators believe that many assigned
homework first, because the large volume of curricula and other
means to inform such parents to serve their children.
They believe that their efficiency is small, negative effect
on family life of students and in their spare time and suggest
a uniform compulsory all-day school in which school work is a
form of collective and interdisciplinary, and will be completed
in time teaching in school so that the bag of a student to remain
in the classroom making practice a real innovation in the Greek
educational system is centralized.
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Το αλφαβητάρι της ηθικής και της πίστης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και παιδεία
Σταμάτης Πορτελάνος
Προλογικά
Η ηθική και η πίστη, ως δυνάμεις υπαρξιακής αυτοσυνειδησίας και κοινωνικής συνοχής, μπορεί να θεωρηθούν μαθήματα συλλαβισμού και άσκησης
σε τρόπο ζωής, απόκτησης βεβαιότητας και νοήματος στην παιδική ψυχή.
Η ηθική και η πίστη που διαμορφώνουν προσωπική και συλλογική συνείδηση έχουν απασχολήσει όλες τις ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες από
την ιστορία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία μέχρι τη βιολογία και την οικονομία, εφόσον συνδέονται με τη ζωή και το σκοπό της. Είναι η “γλώσσα” της
ίδιας της ζωής, του κοινωνικού σώματος με την οποία οι λαοί συνθέτουν το
βιβλίο της παιδείας/κουλτούρας και του πολιτισμού τους.
Η ηθική και η πίστη ως συγγενείς με την αλήθεια και τη νοηματοδότηση του κόσμου μπορεί να προέρχονται είτε από μια ανθρωποκεντρική ή
κοινωνιοκεντρική θεώρηση της ζωής είτε από φυσιοκρατικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ωστόσο, σημαντική θεωρείται η αφετηρία της ηθικής
από θεοκεντρική ή θεανθρωποκεντρική θεώρηση. Θεωρίες, πράξεις, ιδέες, ονόματα, πράγματα, πρόσωπα συνέστησαν ηθικές και πίστεις σε τοπικό
ή υπερτοπικό περιβάλλον. Επομένως, το ζήτημα της ηθικής και της πίστης
συνδέεται τόσο με τη φυσική, τη μεταφυσική, τη θρησκεία όσο με τον πολιτισμό και τις εκφάνσεις του ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για μια
ατομική, κοινωνική έως και αποκαλυπτική ηθική.
Γεννιούνται, όμως, μεθοδολογικά δύο θεματικοί προβληματισμοί:
Α) ως προς το φορέα της ηθικής και της πίστης και το περιεχόμενό της
στην πρωτοβάθμια παιδεία:
α) η εγχώρια παιδεία συμβάλλει στην αναζήτηση μιας ηθικής και μιας
πίστης που έχει σχέση με τα υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου και την
ενότητα γνώσης και ήθους, φυσικής και μεταφυσικής, συνείδησης και ασυνειδήτου;
β) πώς αξιοποιείται ο καταγωγικός δεσμός της ηθικής και πίστης από το
γηγενή πολιτισμό και τα Προγράμματα Σπουδών;
γ) πριν από τη διδακτική μεθοδολογία και την εξειδικευμένη διδακτική
654

Σταμάτης Πορτελάνος
Το αλφαβητάρι της ηθικής και της πίστης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και παιδεία

των γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση μήπως απαιτείται ένα περιεχόμενο παιδείας/κουλτούρας για να διαμορφωθεί η ηθική προσωπικότητα του παιδιού; Ποιος ο ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση ηθικής
συνείδησης του παιδιού;
και
Β) ως προς τη λειτουργική σχέση της αναγωγικής πίστης και ηθικής:
α) πώς μπορεί το παιδί να γνωρίσει την αλήθεια, ως στάση ζωής και
ήθους;
β) υπάρχουν a priori αρχές ως βάση ηθικής;
γ) πώς διαμορφώνεται η συλλογική, πολιτισμική ή διαπολιτισμική συνείδηση σ’ ένα πολυκεντρικό, πολιτισμικά, περιβάλλον;
δ) ποια θέση επέχει η “γνώση”, η “πράξη” και η “φυσική θεωρία”, ως λέξεις και έννοιες, σε μια υπερβατολογική ηθική;
Αυτά τα ερωτήματα και ζητήματα έχουν σχέση με το γενικότερο προσανατολισμό για τη διαμόρφωση προσώπου, είναι το αλφαβητάρι μιας πίστης/συνθήκης, μιας στάσης ζωής. Η παιδεία δικαιώνει την ύπαρξή της όταν
καλλιεργεί τους μαθητές με αρετές και αξίες που χαρακτηρίζουν την ηθική του ανθρώπινου προσώπου και είναι παράγοντες κοινωνικής συνοχής.
Ηθική και παιδεία – Προλεγόμενα Προγραμμάτων Σπουδών
Η αναζήτηση και η προσέγγιση της ηθικής και της πίστης είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ανάγκης και υπέρβασης, επιτυγχάνεται γεωπολιτισμικά,
τοπολογικά και είναι κατόρθωμα σε άθλημα για τη σχέση με το Αγαθό. Ηθική και πίστη, πίστη και γνώση, σύμβολα και αναγωγή λειτουργούν για να
εξασφαλίσουν στον άνθρωπο ποιότητα σχέσεων, πληρότητα και ενότητα στην ύπαρξή του. Η ηθική και η παιδεία συναντώνται στην έννοια της
αλήθειας, του αγαθού, της ετερότητας και της συμπεριφοράς (τρόπος ζωής), όπως αυτά καθορίζονται από το γηγενή πολιτισμό, αλλά και ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη αναγνωρισμένα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου (δικαίωμα στη ζωή, ελευθερία στη σκέψη και στην έκφραση, ισότητα
ενώπιον του νόμου κ.ά.).
Οι ορισμοί για το αγαθό σχετίζονται με τον ορισμό της ηθικής. Οι ηθικοί ορισμοί για το αγαθό είτε προκύπτουν από μια θρησκεία είτε από διάφορες ανθρωποκεντρικές, επιστημονικές ή προκείμενες θεωρίες και πρακτικές για τη ζωή όπως των αξιών – αρετών, του ηδονισμού, του ενστίκτου,
του ωφελιμισμού, της κατηγορικής προσταγής κ.ά. Εφόσον το αγαθό παρέχει νόημα στη ζωή, τότε και η ηθική που σχετίζεται με αυτό έχει αξιολο655
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γικό – καθολικό - χαρακτήρα και αντέχει στο χρόνο. Είναι προαπαιτούμενο
ένα περιεχόμενο ηθικής, που διαμορφώνει συνείδηση, για να ακολουθήσει
η διδακτική μεθοδολογία και πρακτική στην τάξη και στη ζωή του παιδιού.
Στη σχολική ζωή, με το έμψυχο και άψυχο υλικό (δάσκαλοι, συμμαθητές, Προγράμματα Σπουδών, βιβλίο, τεχνολογικό υλικό), το παιδί μαθαίνει,
βιώνει ένα τρόπο ζωής, ένα ήθος. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, κανονιστικές
αρχές οι οποίες προβάλλονται στην παιδική ηλικία από τις διατροφικές συνήθειες μέχρι το παιχνίδι, που αφορούν την υγεία του σώματος και της ψυχής, συνθέτουν μια πολιτισμική ηθική με γηγενείς και διαχρονικές αξίες, στις
οποίες αναγνωρίζεται ο καθολικός και οικουμενικός χαρακτήρας τους. Ηθικές αξίες όπως, η αγάπη, ο σεβασμός προς τον άλλο, το διαφορετικό, η δικαιοσύνη, η ελευθερία έχουν καθολική ισχύ, αλλά και πατρίδα πολιτισμού
που τις διδάσκει. Ωστόσο, η ηθική γίνεται ηθικισμός όταν απολυτοποιείται,
γίνεται αυτοσκοπός, απομονώνεται και ταυτίζεται με την αυστηρή τήρηση
κανόνων μέσω λογοκρισίας και άλλων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί χωρίς διαλεκτική και κριτική η υπάρχουσα ηθική τάξη.
Υπάρχει ηθική και πίστη που ο άνθρωπος ανακαλύπτει από τον εαυτό του
και από τη σχέση του με τον κόσμο. Ωστόσο, η ηθική και η πίστη που αναφέρεται σε κάτι υπερλογικό – υπερφυσικό–, που ταυτίζεται με πρόσωπο, δεν
αναφέρεται σε θεωρητικές υποθέσεις, σε αναγωγικούς συλλογισμούς και λογικές αποδείξεις. Είναι εμπειρία σχέσης, όπως κάθε αληθινή σχέση που βασίζεται μόνο στην πίστη – εμπιστοσύνη ανάμεσα σ’ αυτούς οι οποίοι μετέχουν
σ’ αυτή τη σχέση. Όπως η γνώση του Θεού που προκύπτει από την προσωπική σχέση του Αβραάμ μαζί του. Όπως και η αγάπη που βιώνεται ως σχέση,
πέρα από τη θεωρητική της ανάλυση. (Γιανναράς, 1984: 21) Η γνωσιολογία
για θέματα πίστης είναι ελλιπής όταν αποξενώνεται από την πνευματικότητα.
Θεογνωσία σημαίνει προσωπική σχέση που αντανακλά στη ζωή των άλλων.
Η φιλοξενία του Αβραάμ μπορεί επαγωγικά να βοηθήσει σε μια διαθεματική - διαπολιτισμική ηθική, αξιοποιώντας παράλληλα και μια άλλη ομοειδή
θρησκευτική αναφορά, χωρίς να επέλθει πολιτισμική σύγχυση στο παιδί με
παράθεση πολλών ηθικών και συμβολισμών από διάφορες θρησκείες. Δηλαδή, στην περίπτωση του Αβραάμ μπορεί να γίνει αναφορά στον Ισλαμισμό που δέχεται περιεχόμενα και γεγονότα όπως αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Το γεγονός της φιλοξενίας του Αβραάμ έχει το εξής νόημα: η αγάπη, ως αλήθεια και ζωή, δεν εγκλωβίζεται, αλλά είναι τόσο ανοιχτή, για να
είναι καθολική και οικουμενική. Και επειδή η αγάπη έχει τέτοια δυναμική
και απεραντοσύνη στον εαυτό και στον κόσμο επιφυλάσσει και εκπλήξεις.
Στην περίπτωση του Αβραάμ οι ξένοι, οι “αλλοδαποί” που δέχονται τη φι656
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λοξενία του είναι άγγελοι. Η ταυτότητα της φιλοξενίας δεν είναι υλική, αλλά πνευματική και υπαρξιακή. Η αφήγηση και το παράδειγμα έχουν καθοριστικό ρόλο στην ηθική και θρησκευτική αγωγή.
Επομένως, η ηθική και η πίστη συνδέονται άμεσα με τη ζωή και τις σχέσεις που καλλιεργεί και αναπτύσσει ο άνθρωπος από παιδί ως ψυχοσωματική οντότητα – ενότητα. Η αντικειμενοποίηση της ηθικής και της πίστης
μόνο με τη γνώση δεν επαρκεί για τη μαθητεία στην αλήθεια, η οποία βιώνεται από το υποκείμενο και γίνεται διυποκειμενική. Το περιεχόμενο και η
ερμηνεία της ηθικής και της πίστης με τη θεολογική, θρησκευτική, ανθρωποκεντρική και κοινωνιοκεντρική τους διάσταση εξαρτάται και έχει άμεση
σχέση με το περιεχόμενο της παιδείας που επιλέγεται από τους θεσμικούς
εκπροσώπους μιας κοινωνίας και ενίοτε με τις σκοπιμότητες που υπηρετεί.
Η κουλτούρα και ο πολιτισμός όπως και η θεολογία μιας θρησκείας παρέχουν μια πρόταση και μόρφωμα ηθικής που είναι απόρροια αξιών, πεποιθήσεων και πίστεων. Ακόμη και ο εξανθρωπισμός αναζητεί πίστη/συνθήκη σε ηθικές και πανανθρώπινες αξίες, ενέργεια και όχι παθητικότητα. Ο
Καντ με την κατηγορική προσταγή του αξιοποιεί την καθολική έμφυτη τάση/βούληση της ανθρώπινης φύσης: «πράττε έτσι, ώστε η ρυθμιστική αρχή
της βούλησής σου να μπορεί, συγχρόνως, να καταστεί καθολικός νόμος».
Το παιδί μαθαίνει στην πράξη. Και για την ηθική η μάθηση εκβάλλει στην
πράξη. Η ατομική, θεωρητική γνώση για την αγάπη δεν έχει ηθική αξία.
Η ατομική ηθική στο σχολείο θυσιάζεται για μια κοινωνική ηθική που
προγραμματίζεται, ώστε να επιτευχθεί με τη συναίνεση όλων των σχολικών
μονάδων και με τη χρήση του διδακτικού υλικού, η διαμόρφωση συλλογικής ηθικής συνείδησης και η κοινωνικοποίηση των μαθητών. Εννοείται ότι
τα Προγράμματα σπουδών, που διέπονται από τη σχέση ηθικής με την παιδεία και την εκπαίδευση, τυγχάνουν πριν εφαρμοστούν την απαραίτητη διαλεκτική και ζύμωση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της πολιτείας και των
εκπαιδευτικών. Και αυτό συνιστά σεβασμό σ’ ένα corpus αλληλεπίδρασης
πολιτισμικής ηθικής, πολιτικής ηθικής και παιδαγωγικής για κατίσχυση αυτού που αληθεύει και νοηματοδοτεί την παιδεία.
Το κοινωνικό σώμα για να αρθρωθεί χρειάζεται ηγεμονικός νους, Πνεύμα ενότητας. Απαιτείται η ύπαρξη ενός βαθύτερου συστήματος αξιών ώστε
να αναγνωρίζει ο άνθρωπος τα λάθη του. Απαιτείται η ανάκληση στη μνήμη ή η ανεύρεση μιας αληθινής αιτίας για να κατευθύνει την επιθυμία του.
Σύμφωνα με τον Λακάν αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το “ευ ζην”, αλλά η
αλήθεια. Η πίστη σε μια α-λήθεια κατευθύνει τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, στη διόρθωση του λάθους, στη βελτίωση, στην ελπίδα.
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Όπως παρατηρείται, ιστορικά, υφίστανται διαφοροποιήσεις στις ηθικές θρησκειών και κοινωνιών που διδάσκουν από την εξέλιξή τους. Υπάρχει εξέλιξη της μεταφυσικής και υπερβατολογικής ηθικής με την παρέμβαση του ορθολογισμού, όπως συνέβη για παράδειγμα με την προτεσταντική ηθική, που συνδέθηκε με τον καπιταλισμό και τη λογική οργάνωση της
εργασίας. (Gruson, 2005: 724) Διαπιστώνεται στην αρχαία Ελλάδα η εξέλιξη της θρησκευτικότητας. Οι Πυθαγόρειοι και Ορφικοί ξεφεύγουν από το
προηγούμενο θρησκευτικό πλαίσιο και αρνούνται την αιματηρή θυσία. Επίσης ο “άγνωστος θεός”, ο ενοθεϊσμός, διαδέχεται την πολυθεΐα. Ο ανθρωπομορφισμός των αρχαιοελληνικών θεοτήτων και η διασύνδεσή τους με
την ηθική είναι στοιχείο που απαιτεί προβληματισμό.
Στην παιδική ηλικία η διδασκαλία για έναν προσωπικό Θεό είναι μαθητεία στην ενότητα της ζωής, στην άμεση σχέση και στην εμπιστοσύνη. Ο
Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (580-485 π. Χ.) κατέκρινε την εξομοίωση των θεών με τους ανθρώπους και την απόδοση σ’ αυτούς αδυναμιών. Έχει σημασία στην πορεία της φιλοσοφίας και της ηθικής η αναζήτηση του Ενός στην
αρχαία Ελλάδα. Η απόλαυση της στιγμής και η επιφανειακή προσέγγιση της
ζωής διαδέχθηκε την εσωτερική πληρότητα και την δι-αιώνισή της με την
εσωτερίκευση των αρετών στην ψυχή του ανθρώπου. Άλλωστε είναι εξαιρετικά δύσκολη η διάκριση μεταξύ πολιτικής και θρησκευτικής σκέψης και
ηθικής στην αρχαία Ελλάδα. Όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνουμε αυστηρά έναν χώρο που θα ήταν εκείνος της πίστης και έναν άλλο χώρο
που θα ήταν ο χώρος του ορθολογισμού. (Vernant, J-P: 272) Η ενιαιοποίηση
ενός ήθους σ’ όλες τις εκφάνσεις του αρχαιοελληνικού βίου ήταν γεγονός.
Η επιστήμη της αγωγής πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη σχέση του
ασυνείδητου με την ηθική. Το παιδί διαθέτει ασυνείδητη βάση ηθικής. Αυτό που διαφεύγει από το βλέμμα της επιστήμης είναι η εξέλιξη και ιστορικοποίηση του υπερβατολογικού ασυνείδητου στον άνθρωπο και στην κοινωνία. (Bourdieu, 2005: 192) Είναι σημαντικό για την παιδική ηλικία το πώς
αξιοποιείται το συλλογικό ασυνείδητο της ηθικής, ως οντολογική βάση του
προσώπου με το “δαιμόνιο” του Σωκράτη, το οποίο ερμηνεύεται και ως έμφυτη τάση του ανθρώπου για την αναζήτηση του Αγαθού. Το ερώτημα είναι: με ποια ηθική θα αντισταθεί το παιδί στο φόβο, στη σύγκρουση, στην
επιθυμία που συνιστούν καταστάσεις του συλλογικού ασυνείδητου;
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια καταγωγική ηθική που αναπτύσσεται σ’ ένα τόπο, δημιουργεί το γηγενή πολιτισμό και διαμορφώνει συνειδήσεις και η ευρύτερη ηθική που αφορά τον πανανθρώπινο χαρακτήρα της,
ως καθολική, οικουμενική, πλανητική. Ο γηγενής πολιτισμός προσφέρει
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θρανία πατριδογνωσίας ηθικής και πίστης που καλλιεργούν τις ψυχές, εξελίσσονται και αναπτύσσονται σ’ ένα περιβάλλον με τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Ο Γουόλτσερ (Walzer) διαχωρίζει την ηθική σε “μεγίστη-ψιλή” (maximal
morality) και “ελάχιστη-μεστή” (minimal morality). Η “μεγίστη ηθική” συνίσταται από αρχές και αξίες, που με τον καθολικό και οικουμενικό χαρακτήρα τους, αντιστοιχούν σε αξίες/αρετές των επιμέρους πολιτισμών. Η
“μεστή ηθική” απαρτίζεται από αξίες του κάθε πολιτισμού, οι οποίες όταν
έχουν καθολικό και οικουμενικό χαρακτήρα θεωρούνται ως πανανθρώπινες. Δηλαδή, η “μεστή” ηθική έχει περιεχόμενο το γηγενή πολιτισμό με τη
διαφορετικότητά του. Ενσωματώνεται όμως στην ψιλή με τις πανανθρώπινες, καθολικές και ανθρωπιστικές αξίες, όπως της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης κ.ά.. Επομένως η “ψιλή ηθική” συνδέεται με τη “μεστή”, η οποία διατυπώνεται σ’ ένα ιστορικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, πολιτικό πλαίσιο και προσανατολισμό. Η “μεστή ηθική” αποκαλύπτεται υπό την
“ψιλή” της μορφή σε ειδικές περιστάσεις όταν ο ηθικός λόγος επιτελεί ειδικούς σκοπούς. (Walzer, 2003: 83-87) Δηλαδή, ένα Πρόγραμμα Σπουδών
για μια παιδεία ψυχής απαιτεί την υιοθέτηση μιας μεστής ηθικής, ενός πολιτισμού, μιας θρησκείας, ενός διαγενεαλογικού δένδρου κουλτούρας που
συνεισφέρει στην “ψιλή ηθική”.
Το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη παιδική θνησιμότητα σε υποανάπτυκτες χώρες οφείλεται στο ότι δεν εφαρμόζονται “μεστές” ηθικές που να διαμορφώνουν και να εμπνέουν μια “ψιλή ηθική” της παγκοσμιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η “ψιλή ηθική” ενεργοποιείται όταν λαοί που καλλιεργούνται σε πανανθρώπινα ιδεώδη και αξίες, υπερασπίζονται χωρίς διάκριση, ένα λαό ο οποίος τα στερείται. Ο ρόλος και η κουλτούρα ενός σχολείου, ενός λαού, (“μεστή ηθική”) οφείλει να υπηρετεί με το ανάλογο περιεχόμενο από κάθε γνωστικό αντικείμενο, την παγκοσμιότητα ενός τέτοιου
ήθους (“ψιλή ηθική”).
Η θρησκεία ενταγμένη στις Επιστήμες Αγωγής παρέχει ευκαιρίες Διδακτικής για τη μεστή και την ψιλή ηθική που έχει συνάφεια με κοινωνικοκεντρικούς ή πολιτιστικοκεντρικούς προσανατολισμούς και εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πολιτιστικο-κεντρική ιδεολογία θεωρεί ότι υπάρχουν
διαχρονικές αξίες γενικού κύρους που αποτελούν την πεμπτουσία του δυτικού πολιτισμού και μπορεί να αποτελέσει περιεχόμενο των αναλυτικών
προγραμμάτων και της διδακτικής προσέγγισης. (Ματσαγγούρας, 2001:
193) Για παράδειγμα, στα πλαίσια αυτά και σχετικά με την αξία της δικαιοσύνης μπορεί να αξιοποιηθεί ο προχριστιανικός διαχρονικός λόγος του
προφήτη Ησαΐα: «ου καταισχύνετε το πρόσωπον των πτωχών», καταδικά659
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ζοντας πράξεις κοινωνικής αδικίας και ανισότητας. Η δικαιοσύνη αυτή είναι
διαχρονική και μαξιμαλιστική άσχετα από την πολιτισμική της προέλευση.
Επομένως, η “μεστή ηθική ” περιχωρείται στην “ψιλή ” και ενίοτε αντίστροφα με κάποια κριτήρια.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένας προβληματισμός για το περιεχόμενο
μιας ηθικής που καλείται ο δάσκαλος να διδάξει:
α) Η υπέρβαση του εγώ και η αγαθή προαίρεση/βούληση είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για το δάσκαλο και το μαθητή, ώστε να καλλιεργηθεί
ένα ήθος στο σχολείο που να εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή και σεβασμό
στη διαφορετικότητα. Η υπέρβαση των ατομικών πεποιθήσεων του δασκάλου πρέπει να λειτουργήσει όχι μόνο για τη διδασκαλία του μαθήματος
των Θρησκευτικών, αλλά και για κάθε άλλο μάθημα με περιεχόμενο ηθικής
που αναφέρεται στην ιστορία, στην κοινωνία, στην αγωγή του πολίτη κ.ά..
β) Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός ενώ είναι ο ίδιος ενσαρκωτής μιας ηθικής,
θα πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει ότι το ιδεώδες
της καλής ζωής δεν επιβάλλεται ούτε είναι κατ’ ανάγκη εκείνο, για το οποίο
ο μαθητής του προορίζεται. (Mueller, Bargeliotes, 2004: 87)
γ) Είναι δύσκολο και υπαρξιακό ζήτημα όταν ο δάσκαλος, ασκώντας το
λειτούργημά του, συγκρούεται με τη συνείδησή του και διδάσκει μαθήματα μεταφυσικής ή αποκαλυπτικής ηθικής και πεποιθήσεις που δεν αποδέχεται και δε βιώνει.
δ) Η ύπαρξη του θεού, η θρησκευτική ηθική, η δεοντολογία ή αρετολογία δεν πρέπει να ταυτίζονται με την αμοραλιστική πρακτική των πιστών ή
εκπροσώπων τους ως προς την αντιφατικότητα των λόγων με τα έργα τους.
Η ιστορία της ανθρωπότητας και η ιστορία των θρησκειών διδάσκει όχι μόνον γεγονότα της αλήθειας αλλά και την ευημερία της φαυλότητας και τα
δεινά της αρετής. Είναι δυνατό να υπάρχει, χωρίς κάποια αναφορά σε υπέρβαση, μια λαϊκή ηθική πραγματικού αλτρουισμού που να ντροπιάζει τη “ρεαλιστική αθεΐα” των κατ’ όνομα πιστών οι οποίοι μιλούν και προσκυνούν
σύμβολα χωρίς να πράττουν και να αγαπούν. Αυτά αποτελούν αρνητικά παραδείγματα για τα παιδιά που αντιλαμβάνονται και έχουν άμεση εμπειρία
της ζωής των θρησκευόμενων από το συγγενές και ευρύτερο περιβάλλον.
στ) Ο διάλογος με κάποιες προϋποθέσεις, που αναπτύσσει ο δάσκαλος με
τους μαθητές του, δηλώνει πίστη. Σημαίνει ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και των μαθητών του σ’ ένα πλαίσιο αξιών. Μέσα από
την ειλικρινή συνομιλία δεν πρόκειται να θριαμβεύσει η νίκη ενός ατόμου, αλλά η ίδια η αλήθεια. Η αλήθεια λειτουργεί ως εσωτερική συνοχή. Για τον Πλάτωνα η εσωτερική συνοχή του λόγου έρχεται να συνδεθεί με κάτι θρησκευ660
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τικό: με την αντίληψη ότι υπάρχουν αξίες για τις οποίες μπορεί να πει κανείς
ότι είναι ήδη υπερβατικές, όπως το θείον…. (Vernant, J-P: 277-278) Πρόκειται για αντίληψη που μπορεί να απαντά και στο ερώτημα: με ποιο φως, δύναμη και θεμελιώδη δικαιολογία μπορεί κάποιος να συγχωρήσει τον εχθρό
του, να εργάζεται το αγαθό με ανιδιοτέλεια; Ο Κ. Δεληκωσταντής σημειώνει
για τη σύνθεση των ρόλων εκπαιδευτικού και παιδαγωγού: «Η ευθύνη του
εκπαιδευτικού απαιτεί να δίνει σημασία, πέρα από την επιστημονική, θεωρητική και πρακτική κατάρτισή του, και στα θέματα παιδείας και αξιών γενικότερα, αφού δεν υπάρχει αγωγή που να μην αναφέρεται σε αξίες. Η διάσταση
αυτή ανήκει σήμερα, σε μια εποχή πλουραλισμού και σύγχυσης αξιών, πραγματικά στον πυρήνα της ευθύνης του παιδαγωγού» (Δεληκωσταντής: σ. 50)
Ηθική ετερότητας στην πρωτοβάθμια παιδεία –
Πολυπολιτισμική ή διαπολιτισμική/διακουλτουραλιστική
ηθική;
Είναι ανάγκη να προβληματίσει η πολυκεντρική πολιτισμικότητα ήθους και
πεποιθήσεων που προσφέρεται αδιακρίτως ηλικίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ώστε να μην επιφέρει σύγχυση από μια πολυπολιτισμική και “πολυαρχική” ηθική. Η ηθική της ετερότητας προϋποθέτει καλλιέργεια του παιδιού από μια συγκεκριμένη ηθική με προσανατολισμό. Ένα μάθημα Θρησκευτικών στην παιδική ηλικία, πολυαρχικό και πολυδυναμικό από την παράθεση πολλών Θρησκειών, χωρίς ακόμη το στοιχείο, την αρετή της διάκρισης, δεν μπορεί αποτελεσματικά να κομίσει μια πρόταση ήθους. Η πρόταση ενός ήθους από μια Θρησκεία στο παιδί για εσωτερίκευση αξιών συγκαλύπτεται από την επιστημονική παράθεση ή πολλών θρησκειών ή μεταφυσικών γνώσεων και ηθών.
Η παρουσία της πολυθρησκευτικότητας και της πολύμορφης ηθικής
στην παιδική ηλικία τείνει στην ομοιογενοποίηση των πίστεων και ηθικών,
εφόσον απουσιάζει η άσκηση σε μια ηθική ώστε να αποκτηθεί η διακριτότητα και να λειτουργήσει η ετερότητα. Η πολιτισμική ομοιογενοποίηση ετερόκλητων προτύπων και στοιχείων διαβάλλει την ετερότητα. Η ομοιογενειοποίηση, όπως συμβαίνει στη βιολογία, δεν μπορεί να επιβληθεί βίαια και
να καταργήσει τη διακριτή πολιτισμική πνευματολογία. Το καθολικό ή οικουμενικό που προβάλλει η παγκοσμιοποίηση δε σημαίνει ομοιογενοποίηση της ηθικής κάθε πολιτισμού, κουλτούρας και θρησκείας ούτε αφαίρεση της διακριτής πολιτισμικής ηθικής και πίστης που διαμορφώνει συλλογική συνείδηση και ταυτότητα κοινότητας.
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Ο κοσμοθεωρησιακός πλουραλισμός που βιώνουμε και η φυσιοκρατία
που εθιστήκαμε δυσκολεύει τον οντολογικό-μεταφυσικό καθορισμό ενός
ηθικού προτύπου. Στη μεταφυσική ηθική επιβάλλεται η εγκράτεια ως προς
την υπόδειξη περιεχόμενου για το ήθος της ζωής μιας κοινότητας ή ενός
προσώπου. Σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών χρειάζεται εγκράτεια από τους συντάκτες. Απαιτείται αλφαβητάρι κουλτούρας ηθικής και πίστης, ώστε να είναι διαχειρίσιμη η πολυπολιτισμικότητα, ως προβολή πολλών γνώσεων και εμπειριών από διάφορες θρησκείες
με αντίστοιχες προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες.
Το παιδί που διαμορφώνει ήθος δε χρειάζεται να διαταράξει το ρόλο της
ανάγνωσης, το σκοπό της γνώσης, της κατανόησης, τη λειτουργία της φαντασίας με την πολυθρησκευτικότητα και τον ηθικό πλουραλισμό. Κάθε πολιτισμική ή θρησκευτική ηθική με τη δεοντολογία ή αρετολογία της είναι διαφορετική μιας άλλης σε πολλά επίπεδα της ζωής: της αντίληψης για τον άνδρα ή τη γυναίκα, των κοινωνικών, ανθρωπίνων, ετεροφυλικών και οικογενειακών σχέσεων, της εφαρμογής της δικαιοσύνης κ.ά.. Μια ορισμένη ηθική
μας επιτρέπει να δούμε κριτικά την ηθική άλλων πολιτισμών διαπιστώνοντας τις επιτυχίες και αποτυχίες μας, αλλά και τα όριά μας. (Γεωργούδη: σ. 68)
Το παιδί χωρίς την αφαιρετική σκέψη και κρίση δεν μπορεί να διαμορφώσει θρησκευτική συνείδηση ή πολιτισμική ταυτότητα με την ταυτόχρονη παράδοση πολλών αλφαβηταριών πολιτισμικών ηθικών και πίστεων, θρησκευτικών εορτών, λατρευτικών συμβόλων και διδασκαλιών. Δημιουργεί δυσκολίες στην παιδική ηλικία η εξομοιωτική ή συγκριτική παράθεση θρησκειών
στο μάθημα των Θρησκευτικών που εξουδετερώνει παιδαγωγικές αρχές μιας
θρησκευτικής ηθικής. Ένα πρόγραμμα Σπουδών θα χρειαστεί να λάβει υπόψη για την ηθική συγκρότηση του παιδιού τα στάδια της πνευματικής μεθηλικίωσης από την ανωριμότητα στην ωριμότητα, από την παιδικότητα στην
εφηβεία και στην πνευματική ενηλικίωση. Απαιτείται εξατομικευμένο περιεχόμενο θρησκευτικής ηθικής για κάθε ηλικία σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην πρωτοβάθμια παιδεία και εκπαίδευση το αλφαβητάρι ηθικής και πίστης είναι διαφορετικού επιπέδου σε γλώσσα και νόημα από εκείνο της δευτεροβάθμιας που αξιοποιεί την κριτική και συγ-κριτική ικανότητα
των μαθητών. Ένα ενοειδές νόημα από τη διδασκαλία μιας Αλήθειας ασκείται στην παιδική ηλικία. Ο Αλτουσέρ ονομάζει “θρησκεία” το αξίωμα σύμφωνα με το οποίο μια αλήθεια είναι πάντοτε φυλακισμένη μέσα στα απόκρυφα
του νοήματος. (Badiou: σ. 74)
Ο πλουραλισμός θρησκευτικών ηθικών διαμορφώνει ηθική σχετικότητα
στην παιδική ηλικία. Όταν μια λέξη σε μια γλώσσα δηλώνει πολλά πράγμα662
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τα και επηρεάζει τη σκέψη, πόσο μπορεί να επηρεάσει η παράθεση ταυτόχρονα πολλών και διαφορετικών θρησκευτικών συμβολισμών; Όπως αναφέρει ο Worf οι Ινδιάνοι Hopi χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για να δηλώσουν το “έντομο”, τον “πιλότο αεροπλάνου” και το “αεροπλάνο”. Υποστήριξε πως αυτό δείχνει ότι τα υποκείμενα πρότυπα της σκέψης μέσα σε αυτό
τον πολιτισμό ήταν διαφορετικά από τα πρότυπα των Ευρωπαίων, αφού η
σκέψη των δεύτερων δεν μπορούσε να συλλάβει τις διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία διαφορετικά πράγματα. (Hayes: σ. 255)
Η απολυτοποίηση της εκπαίδευσης και της εφαρμογής μεθόδων της επιστήμης για λόγους αλλότριους της παιδείας δεν συμβάλλει στην απόκτηση ηθικής συνείδησης, που έχει συνάφεια με το σκοπό της παιδαγωγικής.
Το κριτήριο της αλήθειας ως γεγονός συνείδησης δεν παράγεται από το
άθροισμα διαφορετικών πεποιθήσεων ούτε από τη φύση ενός περιεχομένου αντικειμενοποιημένου με επιστημονισμό, αλλά από την ποιότητα των
διαπροσωπικών σχέσεων που καλλιεργείται. Σύμφωνα με τον Έγελο όσα
θεωρούνται ως αλήθεια δεν έχουν άλλο θεμέλιο από την υποκειμενική βεβαιότητα και τη διαβεβαίωση ότι μέσα στη συνείδησή μας ανακαλύπτουμε κάποιο περιεχόμενο. (Ταβουλάρης: σ. 216)
Το αλφαβητάρι ηθικής και πίστης σημαίνει ένα κώδικα εντολών και υποχρεώσεων, που συνεπάγονται αρετές, και διαμορφώνει προσωπικό-τητα.
Η πίστη ως σχέση εμπιστοσύνης σε μια Αλήθεια-Αυτοαιτία, σ’ ένα πρόσωπο πρότυπο που συνεργεί στη ζωή της κοινότητας διαμορφώνει συνείδηση
και ήθος. Ένα αλφαβητάρι ηθικής και πίστης σε νόημα προσωπικής σχέσης
διαφέρει από τον πολυγνωσιακό “αλφαβητισμό /γραμματισμό” σε πολλές
πίστεις που προσφέρεται στην παιδική ηλικία προκειμένου να υπηρετήσει
τον “πολιτισμικό εγκλιματισμό” ή την “πολιτική ορθότητα”. Δηλαδή, η επιφανειακή ισότητα και μεταχείριση διαφορετικών οντοτήτων πολιτισμού, που
επιβάλλεται για λόγους σκοπιμότητας από την πολιτική, στερεί τα ουσιαστικά στοιχεία ηθικής και παιδαγωγικής ενός πολιτισμού. Όταν δεν υπάρχει
υπόβαθρο κουλτούρας σε κάθε άτομο και λαό τότε με διάφορους τρόπους
προωθείται η εξωτερική ομοιομορφία ή επικρατεί προσωρινή επιφανειακή ειρήνη με τον εκφοβισμό ή την άσκηση βίας. Υπάρχει φωτογραφία από
τον πόλεμο στο Ιράκ όπου ιρακινοί στρατιώτες φρουρούν και προστατεύουν με τον εξοπλισμό τους χριστιανική Εκκλησία από την οργή φανατικών.
Το πολυπολιτισμικό - πλουραλιστικό -, αθροιστικά και γνωσιολο-γικά
ηθικό αλφαβητάρι σε μικρή ηλικία σημαίνει ελλιπή οικείωση μιας πνευματικότητας και διάσπαση της καθολικότητας. Οι διάφορες ηθικές, άλλη από
την οικογένεια, άλλη από το σχολείο, με πολλές ατομικές προβολές ατομι663
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κών πεποιθήσεων, θρησκευτικών και άλλων, δημιουργεί σύγκρουση ερεθισμάτων και πρόβλημα στη διαμόρφωση συνείδησης και προσωπικής ηθικής ταυτότητας. Η συρρίκνωση της πολιτισμικής ταυτότητας έχει συνέπεια
την αντι-κουλτούρα της ετερότητας. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση βασίζεται στην ύπαρξη και ετερότητα/σχέση των διαφόρων πολιτισμών και κουλτούρων. Μια μεταναστευτική πολιτική στα πλαίσια της δικαιοσύνης και της
ισότητας δεν μπορεί να επικαλύψει το δικαίωμα της κουλτούρας των μεταναστών από την οικεία τους παράδοση. Όμως δεν μπορεί να καταργήσει
ή να εξισωθεί με το γηγενή πολιτισμό και τις παραδόσεις του που διαμόρφωσαν ιστορία και ταυτότητα.
Η σύγκρουση των πολιτισμών δεν μπορεί να είναι το άλλοθι πολιτικών
που επιδιώκουν την εξίσωση και αφανίζουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα ή τη συγκριτική ηθικών. Η ενσυναίσθηση της διαφορετικότητας προϋποθέτει κουλτούρα. Η αποδυνάμωση των παιδευτικών στοιχείων μιας
κουλτούρας για την παιδική ηλικία είναι μορφή καταπίεσης αφού αφαιρεί
τα ουσιώδη στοιχεία για τη μετάβαση από την πολιτισμική στη διαπολιτισμική και διαπαιδευτική/ διακουλτουραλιστική συνείδηση. Η διακουλτουραλιστική συνείδηση σημαίνει αυθεντική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών, πολιτισμικά, ανθρώπων και όχι υποτίμηση της διαφορετικότητας. Είναι η συνείδηση που προκύπτει από την κουλτούρα – εσωτερική καλλιέργεια του κάθε πολίτη από κάθε πολιτισμό και λειτουργεί υπέρ των πανανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων.
Η προσφορά γνώσης και η γνωσιοβιωματικότητα από πολλές ηθικές
στην παιδική ηλικία οδηγεί στο θρυμματισμό του αλφαβηταριού για την
απόκτηση μιας ηθικής συνείδησης της χάρης και της πίστης. Μοιάζει με
το θρυμματισμό της γνώσης, όπως συμβαίνει με την προβολή και έμφαση
στην επιστημονική εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία
διασπά την ενότητα και το όλον (καθολικότητα) της ανθρώπινης ύπαρξης,
την ενότητα εκπαίδευσης και παιδείας, επιστήμης και αρετής/ηθικής, γνώσης και βιώματος. Ο Θωμάς Έλιοτ σημειώνει: «Πού είναι η σοφία που έχουμε χάσει μέσα στη γνώση;». Ο Ντοστογιέφσκι εκφράζει τη θλίψη του στο
βιβλίο του Αδελφοί Καραμάζωφ, για τους μαθητές που «… έχουν μοναδικά αναλύσει τα μέρη και παρέβλεψαν το όλο και, πραγματικά, η τυφλότητά τους είναι εκπληκτική!».
Η αγωγή πίστης στο αγαθό, στην Αλήθεια και στην ηθική χρησιμοποιεί
τη μεταφορά και την αλληγορία με παραβολές και παρομοιώσεις, που συνιστούν το αλφαβητάρι ενός πολιτισμού. Η συμμετοχή όλων των δυνάμεων της ψυχής εξασφαλίζει τη συμμετρία με την “εικόνα” ενός διαχρονικού
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Αγαθού προσώπου, που έχει ανιδιοτέλεια, δημιουργεί τον κόσμο από αγάπη και συνιστά μεγαλείο ότι είμαστε «εικόνες» του. Όλα αυτά ως θεμελιώδη και εγγυημένη ηθική δημιουργούν μια εμπειρία ασφάλειας που σημαίνει ότι νιώθουμε ασφαλείς με την πίστη. (Wittgenstein, 2000: 75)
Ο Έγελος (Hegel) αναρωτιέται αν ισχύει μια τόσο αυστηρή διάκριση μεταξύ πίστης και εννοιολογικής προσέγγισης. Η πίστη έχει μια αίσθηση αμεσότητας και με την έννοια αυτή «η απόλυτη ύπαρξη είναι για την πίστη άμεση, και η πιστεύουσα συνείδηση αισθάνεται να διαπερνάται και βεβαιώνεται ότι είναι σε άμεση ενότητα με αυτήν». (Ταβουλάρης, σ. 227) Ο ηθικός
νόμος εγγράφεται στο βάθος της καρδιάς από ιστορίες και μνήμες που μας
δίνουν νόημα και ελπίδα για να ζήσει ειρηνικά ο κόσμος.
Ο άμεσος ρεαλισμός απορρίπτει μια μεταφυσική, η οποία αποδέχεται
ενδιάμεσα στοιχεία μεταξύ ημών και του κόσμου και απορρίπτει, ως απουσία, την πνευματική παρουσία του Αγαθού. Ο όρος “μεταφυσική” χρησιμοποιείται με την έννοια αυτού που ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι απόλυτα
πραγματικό και φορέας αξιών. (Mueller, Bargeliotes, 2004: 13) Όταν η ηθική και η πίστη είναι αποκομμένες από την εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου έχουν τις ακόλουθες συνέπειες: α) μια στείρα γνώση ηθικής και πίστης αποκομμένη από την υποκειμενική και την κοινοτική εμπειρία καθιερώνει έναν πολιτισμό της ιδεοληψίας, της φυσιοκρατίας ή του ντετερμινισμού, β) μια ηθική απόρροια του πραγματισμού θεωρεί τη γνώση ως όργανο για τις παρούσες ανάγκες, τη νόηση υποταγμένη στα ερεθίσματα και
στις ανάγκες που μας δημιουργούν (καταναλωτισμός κ.ά.) και ταυτίζει την
όποια πραγματικότητα με την αλήθεια. Η παιδεία που ταυτίζεται μ’ ένα ρεαλισμό που προσανατολίζει τον άνθρωπο σε υλικές αξίες και τις θεοποιεί
δεν εξασφαλίζει στο παιδί παιδεία και πνευματική ανωτερότητα.
Από τη φυσική στην αναγωγική ηθική
Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε την ηθική ως εξής: υπάρχει α) η “φυσική ηθική” που είναι εγγενής μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτή που οδηγεί
την έμφυτη τάση του ανθρώπου για ανακάλυψη της αλήθειας, ως καθολικό
αγαθό, β) η μεταφυσική που ασχολείται με τη βαθύτερη ερμηνεία της ανθρώπινης ύπαρξης και του κόσμου και γ) η αποκαλυπτική ηθική, όπως για
παράδειγμα η ηθική που αποκαλύπτεται σε θεϊκό πρόσωπο.
Τη μεταφυσική ηθική συνέθεσαν: η περιέργεια, η αγωνία και η αναζήτηση του ανθρώπου ώστε να εξιχνιάσει αν υπάρχει κάτι πέρα από τα φαινόμενα και να απαντήσει σε ερωτήματα που δεν απαντώνται με την εμπει665
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ρία των αισθήσεων. Η μεταφυσική των ηθών διερευνά πηγές της ηθικής και
ένα ανώτατο κριτήριο ελέγχου. Σύμφωνα με τον Καντ: «Μια Μεταφυσική
των ηθών είναι αναγκαία όχι μόνο για θεωρητικούς λόγους, για να βρεθεί
η πηγή των πρακτικών αξιωμάτων που υπάρχουν a priori μέσα στη λογική
μας, αλλά και για ηθικούς λόγους: επειδή τα ήθη είναι εκτεθειμένα σε κάθε
είδους διαφθορά, όσο απουσιάζει ο οδηγός και ο ανώτατος κανόνας για το
σωστό τους έλεγχο». Ακόμη μια μεταφυσική των ηθών οφείλει να εξετάζει
την ιδέα και τα αξιώματα μιας ενδεχόμενης καλής θέλησης. (Καντ, 1984: 27)
Μια φυσική ηθική μπορεί να εξελίσσεται και να συναντιέται με την ηθική μιας πολιτισμικής πορείας ή τη βιβλική αποκάλυψη. Δηλαδή εξελίσσεται και συνδέεται με μια πολιτισμική ηθική που έχει δεσμούς με τον πολιτισμό, την ιστορία και το ήθος με καταγωγική ισχύ και έρεισμα σε μια παράδοση. Αντίθετα, προβάλλεται και η νεωτερική ηθική στο βαθμό που ανεξαρτητοποιείται από το παρελθόν και αποδομεί την αποκαλυπτική ηθική.
Η σχέση και σύγκλιση φυσικής και αποκαλυπτικής ηθικής δυσκολεύει να
δεχθούμε το “θάνατο του Θεού” που είναι αποκορύφωμα του ατομοκεντρισμού και της ταύτισης του Θεού με τον κόσμο ή συνέπεια της εκκοσμίκευσης του ιερού - θεϊκού από τον άνθρωπο.
Η “φυσική ηθική” μπορεί να σχετίζεται κατά ένα τρόπο με τη φιλοσοφική ηθική του Καντ και την αποκάλυψη. Η καθαρή ηθικότητα του Καντ συνδέεται και συγγενεύει με τη χριστιανική αποκάλυψη. Ο Καντ προβάλει μια
απλή αρχή που αξίζει να αξιοποιηθεί διαπολιτισμικά: «Για να φερόμαστε
με ηθικό τρόπο πρέπει εν τέλει να πράττουμε ως εάν ο θεός να μην υπήρχε ή να είχε πάψει ν’ ασχολείται με τη σωτηρία μας. Να κάτι ηθικό και άρα
χριστιανικό, αν ο χριστιανός οφείλει να είναι ηθικός: Να μη στρεφόμαστε
άλλο προς τον θεό τη στιγμή που είναι να πράξουμε σύμφωνα με την καλή θέληση. εν τέλει να πράττουμε ως εάν ο θεός να μας είχε εγκαταλείψει.».
(Ντεριντά, 2003: 24)
Στα πλαίσια της αναγωγικής ηθικής στην παιδεία η προέλευση και το
περιεχόμενο ενός πολιτισμικού αλφαβηταριού ηθικής και πίστης έχει σχέση με τη πολιτισμική διαγενεαλογία σε επίπεδο προσώπων, ηθικής, κοινωνίας, εξέλιξης των επιστημών και πολιτικής. Υπάρχουν ηθικές που επικράτησαν γενεαλογικά είτε με το συλλογικό ασυνείδητο είτε με τη συλλογική
συνείδηση, η οποία προέκυψε από ιδρυτές θρησκειών, πολιτικών, φιλοσόφων και ιδεαλιστών. Επομένως, η γενεαλογία της ηθικής είναι αναγωγική
σε οντολογικό και ιστορικό επίπεδο. Δηλαδή σχετίζεται τόσο με το ασυνείδητο (φυσική ηθική) όσο και με τη συνείδηση που διαμορφώνεται από
τη σχέση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Η σύνδε666
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ση φυσικής ηθικής και μεταφυσικής ηθικής συμβιώνουν όσο και η συνείδηση με το ασυνείδητο. Όμως, η ηθική που συνδέεται με το Απόλυτο αγαθό δεν είναι εύθραυστη ούτε σχετική, αφού το Αγαθό δεν μεταβάλλεται,
είναι αναλλοίωτο.
Σε επίπεδο οντολογίας της αποκαλυπτικής ηθικής, η ομοουσιότητα των
ανθρώπων και η ύπαρξη μιας ανθρώπινης φύσης δίνει οντολογικό έρεισμα
στη διαπολιτισμική ηθική. Η θεωρία για τις αρχέγονες εικόνες θεμελιώνει
και τις κατευθυντήριες έξεις της συνείδησης. Άγραφες ηθικές νόρμες, κατά
την άποψη των ανθρωπολόγων του πολιτισμού, αποτελούν το θεμέλιο λίθο
πάνω στον οποίο είναι οικοδομημένη η ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό είναι το
“αρχικό ήθος”, το οποίο διαμορφώνει αυτό που υπήρχε ως διαπολιτισμικός
πυρήνας ενός παγκόσμιου ήθους. Η οντολογική ηθική έχει σχέση με την αρχική καταβολή άγραφου στο ανθρώπινο ασυνείδητο, σύμφωνα με τη σωκρατική και την καντιανή ηθική. Η λέξη “θεός” ή τα παράγωγά της (“ενθουσιασμός”, “θέσφατο” κ.ά.) χρησιμοποιούνται συχνά από τον ανθρώπινο λόγο για να εκφράσουν κάτι το μεγαλειώδες και σημαντικό στη ζωή. Επομένως, η λέξη “θεός” κυριαρχεί ασυνείδητα ως σύμβολο και ψυχικός παράγοντας στις ανθρώπινες ενέργειες. Σύμφωνα με τον Γιουνγκ «το ψυχολογικό
δεδομένο που διαθέτει τη μεγαλύτερη δύναμη εκδηλώνεται στην ανθρώπινη συνείδηση ως “θεός”, γιατί πάντοτε τον κυρίαρχο παράγοντα ονομάζουμε “θεό”». (Jung, 2007: 109)
Σε φυλετικούς πολιτισμούς βρίσκονται άγραφες δεοντολογικές αρχές,
ένα συλλογικό-ομαδικό ήθος που μεταδόθηκε με ιστορίες, παραβολές και
παρομοιώσεις,. Αυτό το ήθος όταν είναι καλό γίνεται και καθολικό, όπως
για παράδειγμα αξίες ενός πολιτισμού που καλλιεργούν το σεβασμό στη
ζωή και στον άνθρωπο, την αμοιβαιότητα, τη δικαιοσύνη, την ειρηνική
συμβίωση κ.ά..
Η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία, η φιλοσοφία και η ψυχολογία συνεισφέρουν στην ύπαρξη της a priori ηθικής και συνεργούν στη σχέση φυσικής και μεταφυσικής. Η γενεαλογία της ηθικής είναι αναγωγική, συνειδητά,
όταν παραδίδονται από γενιά σε γενιά αρετές, αξίες, πεποιθήσεις, πολιτισμικά πρότυπα που διαμορφώνουν κοινοτική ζωή, καθορίζουν μια ιστορική πορεία και συνιστούν περιεχόμενο παιδείας/κουλτούρας. Στη γενεαλογία της ηθικής εντάσσεται και η μεταφυσική ηθική. Ωστόσο, η γενεαλογία
της ηθικής προσεγγίζεται με διάφορες αφετηρίες θετικής, ανθρωπιστικής ή
θρησκευτικής κατεύθυνσης. Η Γενεαλογία της ηθικής που προτείνεται από
το Νίτσε υποστηρίζει ότι οι αξίες μας έχουν καταγωγή από τη βία. Δεν αναγνωρίζει το απόλυτο της βίας, αλλά προσπαθεί να φέρει στο φως τις αιτίες,
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συχνά ασυνείδητες, από τις οποίες προέκυψε η βία. (Ντακονιέ, 2007: 185)
Η ύπαρξη και αποτίμηση ενός διαγενεαλογικού δένδρου δεν είναι μόνο
η κληρονόμηση ονομάτων και εξωτερικών χαρακτηριστικών, αλλά συνδέεται με τον κορμό των ηθικών αξιών που διακλαδίζονται στις γενεές. Η εστίαση, μονοφυσιτικά, της διαγενεαλογικής ηθικής σε βιολογικά στοιχεία της
ανθρώπινης φύσης, όπως γονιδιακή κληρονομικότητα, δημιουργεί βιοηθικά προβλήματα και υστερεί στη διαδοχή αξιών πνευματικής διαδοχής ή
αναδοχής και διδαγμάτων ηθικής από την ιστορία και την κουλτούρα (λογοτεχνία, ποίηση κ.ά). (Πορτελάνος, 2010: 304)
Στην παιδαγωγική που ενσωματώνονται και ηθικές αξίες λειτουργεί η
αρχή της μίμησης και της εποπτείας. Το παιδί του δημοτικού σχολείου βρίσκεται στη φάση της συγκεκριμένης σκέψης, και γι’ αυτό έχει ανάγκη από
την άμεση εποτεία για απόκτηση εσωτερικής αντίληψης των πραγμάτων.
(Ματσαγγούρας, 2001: 286) Στη ντιρκεμική προοπτική μια κοινότητα κυριαρχείται από ένα κανονιστικό πρότυπο. Αυτό μπορεί να είναι είτε ο Μ.
Βασίλειος, είτε ο Μάικλ Τζάκσον, είτε ο Οδυσσέας Ελύτης. Αναφέρεται ότι
στην Παραγουάη Γερμανοί μετανάστες ίδρυσαν αποικία που την ονόμασαν
Νουέβα Καίνισγκσμπεργκ, ονομασία γερμανικής πόλης στην οποία γεννήθηκε ο Καντ. Οι μετανάστες αυτοί, ως θαυμαστές του, μιμούνταν τη ζωή
του, ακόμη ντύνονταν, έτρωγαν, και κοιμόνταν όπως ο φιλόσοφος Καντ.
Τα παιδιά αναζητούν πρότυπα αληθινής αγάπης και ελπίδας σε μια μετανεωτερική πραγματικότητα όπου βιώνουν αρκετούς προβληματισμούς
και κλονισμούς σχέσεων εμπιστοσύνης από την οικογένεια μέχρι το περιβάλλον. Η πίστη σε μια εμπειρική ηθική της αγάπης, της θυσίας (συσταύρωσης), της συμπόνοιας, της νήψης (εγρήγορσης) με την αναφορά στο Αγαθό,
αδυνάτισε εξαιτίας του ορθολογισμού, των προκαταλήψεων, της φαινομενικότητας, της σύγχρονης εικονολατρίας, του ρεαλισμού και της εφήμερης
ηθικής. Είναι έλλειψη η απουσία της διερεύνησης της ουσίας της ζωής και
μιας μεταφυσικής ηθικής με διαχρονία πανανθρώπινων αξιών.
Η ερμηνεία των πάντων με τον πεπερασμένο ανθρώπινου νου και τις αισθήσεις προκάλεσε αναπόδεικτα “το θάνατο του Θεού”. Η εμμονή στα φαινόμενα, στην επιφάνεια των γεγονότων υποψιάζει αν τα θεωρήσουμε ως
πηγή της ορθής γνώσης, αντίληψης και νοήματος. Για το παιδί κάθε αντικείμενο των αισθήσεων, λέξεις, εικόνες, διαφήμιση προϊόντος, χωρίς κουλτούρα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αιτία ψευδαίσθησης, αναλήθειας και
αυταπάτης, αφού παρεμποδίζονται η ανακάλυψη της ουσίας της ζωής και
η σχέση της με το ανθρώπινο είναι και την αλήθεια. Σύμφωνα με τον Πόππερ «το ζήτημα δεν είναι οι λέξεις. Το ζήτημα είναι ότι τα a priori, τόσο στη
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ζωή της ατομικής ύπαρξης όσο και στη γένεση του είδους, είναι υποθέσεις
που έχουν εισαχθεί στον κόσμο. Κατά κανέναν τρόπο δεν έχουν μαθευτεί
παθητικά». (Πόππερ, 2004: 49-50)
Ο φόβος που δημιουργείται από το άκουσμα της έννοιας του δόγματος
προκύπτει από την έλλειψη σωστής ανάγνωσής του και διαφοροποίησής
του από το δογματισμό. Η θεώρηση του δόγματος ως άκαμπτης και ακατανόητης πρόσβασης στην πίστη οφείλεται σε ένα άκαμπτο ορθολογισμό
που απορρίπτει το υπερβατικό, ως μέρος του όλου και την εμπειρία μιας
πίστης – ζωής - που παρήγαγε το δόγμα. Αγνοείται ότι η πίστη σε αλήθεια
και η πνευματική εμπειρία διαμόρφωσαν το δόγμα. Για παράδειγμα, πρώτα υπήρξε ο βίος και το αποκαλυπτικό ήθος ως αλήθεια από το πρόσωπο
του Χριστού και μετά δογματίστηκε, δειγματίστηκε και αποτυπώθηκε με τη
γραφή και έγινε ιστορική γνώση.
Προφανώς το δόγμα, παράγωγο θεανθρώπινης σχέσης, διαφέρει του
δογματισμού ως ανθρώπινου κατασκευάσματος. Το δόγμα ως εξωτερική
γνώση και ανέξοδη – στείρα -ομολογία είναι ανενεργό όταν δε σχετίζεται
με πνευματική εμπειρία, εσωτερική αλλαγή και δεν αγγίζει την προσωπική
και κοινωνική ζωή. Με αυτή την έννοια η υστέρηση δογματικής συνείδησης
συνυφασμένης με την πνευματικότητα στερεί το όλον της θεολογικής κουλτούρας. Η πολυδογματικότητα αποπροσανατολίζει το παιδί στη μαθητεία
και κατανόηση μιας αλήθειας και ζωής. Η καθολική θρησκευτική κουλτούρα με τους κανόνες και το κάλεσμα σε εμπειρίες βιώσιμες για όλη την ανθρώπινη ύπαρξη σημαίνει καλλιέργεια από την παιδική ηλικία πεποιθήσεων μιας αλήθειας που διαμορφώνει ήθος και στάση ζωής. Είναι το προζύμι
ή ένζυμο για ένα πολιτισμό. «Η “θρησκευτική παιδεία”, η οποία συγχέει τα
ηθικο-πρακτικά ζητήματα των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών κινδύνων με
την αλήθεια και τα δόγματα της θρησκείας, αποδεικνύεται “αντιθρησκευτική” και στα κίνητρα και στα αποτελέσματα». (Mueller, Bargeliotes, 2004: 112)
Η εξέλιξη της ηθικής και της πίστης με τη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα αλλάζει μορφές. Τα σημαίνοντα αλλάζουν νόημα στη μετανεωτερική εποχή. Λέξεις έχασαν την πρωταρχική τους έννοια και το νόημα
στο οποίο παρέπεμπαν, αφού η ατομικότητα και άλλες αιτίες αποδόμησαν
a priori αρχές. Σύμφωνα με τον Ήγγλετον (Eagleton) «υπάρχει μεν μια ακμάζουσα μετανεοτερική θεολογία, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει την κουλτούρα ως όλον. Είναι απίθανο λέξεις όπως “χάρη” ή “αμαρτωλότητα” ή “απολύτρωση” να μπορούν να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στο πλαίσιο μιας κοινωνικής τάξης πραγμάτων όπου
ακόμη και η λέξη “χειραφέτηση” αντιμετωπίζεται με σαστισμένη σιωπή».
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(Eagleton Terry, 2011: 70) Δηλαδή, λέξεις και έννοιες (“ταπείνωση”, “μετάνοια”, “θείος φωτισμός”, “πνευματικότητα”, “αγιότητα”, “συγχώρηση” κ.ά.) είτε εξαφανίζονται από μια “μετα-θεολογία” είτε νοηματοδοτούνται διαφορετικά και εκκοσμικευμένα με προβολή ατομικών ή ιδεολογικών ερμηνειών ή θυσιάζονται στο βωμό της ουδετερότητας. Η πίστη σε αλήθεια απαιτεί: ταπείνωση του εγώ, του ατομικού συμφέροντος και υπακοή σε αγαθό,
αφού λυτρώνει και ενώνει.
Το νόημα της πίστης ή της ελπίδας αλλοιώνεται και αποδομείται σε έναν
“πολιτισμό” που θεωρεί τον εαυτό του απολύτως αυτάρκη και θεαματικά
προοδευμένο απ’ οτιδήποτε έχει προηγηθεί. Αυτό συνεπάγεται και την άρνηση ενιαιοποίησης της ζωής με την κατηγορία του χρόνου (παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος) ως προς τη διαιώνιση καθολικών αρετών. Όπως
και ο ετεροχρονισμός της ευδαιμονίας, της πίστης, της λύτρωσης είναι σύμπτωμα μιας εκκοσμικευμένης “πίστης”, μιας εκλογίκευσης της πίστης που
διασπά το αιώνιο από το παρόν. Η λέξη “πίστη” πολλές φορές δεν παραπέμπει σε νόημα, σε στάση ζωής που απαιτεί αρχετυπικά προτάγματα ρεαλιστικού ήθους με υπέρβαση του εγώ, αλλά ιδεολογικοποιείται και προσλαμβάνει αυτοδημιούργητο ή κοσμικό χαρακτήρα με διάφορες μορφές (πίστη
στο χρήμα, στην εξουσία, σε ποδοσφαιρική ομάδα κ.α.).
Ωστόσο, παρά το ότι η μετα-μεταφυσική ηθική αποφεύγει τη δέσμευση κατ’ απομίμηση μιας υποδειγματικής ζωής ήθους από το παρελθόν, παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα, τυπώνονται, αναλύονται και ερμηνεύονται λεπτομερώς ιερές γραφές και θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος πάντοτε διερευνά τις έννοιες της αλήθειας, της
αγάπης, λύτρωσης και της ελευθερίας από τη φθορά κ.ά..
Από τη γνώση στη σχέση
Η γνώση όπως και η γλώσσα μπορεί να γίνουν εργαλεία είτε ουδέτερα ως
προς το ζήτημα της αλήθειας είτε σχετικά με τη βιωματικότητα σε μια προοπτική σχέσης σημαίνοντος και σημαινομένου. Η γλώσσα και η γνώση που
είναι ζωή, είναι δράση, απ’ όπου και προήλθαν, εκφράζουν αξίες και σκοπούς. Μέσα στο γλωσσικό παιχνίδι της ενότητας και της ολιστικής διδασκαλίας μιας ηθικής και πίστης για τη ζωή, η γνώση έχει σχέση με συγκεκριμένους τρόπους εμπέδωσής της, όπως η γνώση του σκακιού είναι συνυφασμένη με τη γνώση της χρήσης των διαφόρων πιονιών του. Ο Βιτγκενστάιν θεωρεί ως “γλωσσικό παιχνίδι” το σύνολο που αποτελείται από τη γλώσσα και τις δραστηριότητες με τις οποίες είναι συνυφασμένη. (Πάτναμ, 2010:
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228) Ο γραπτός και προφορικός λόγος όταν αποκόπτονται από την πράξη
διχάζουν την υπόσταση του ανθρώπου και τη ζωή του. Στα εβραϊκά η λέξη
dabar που σημαίνει “λόγος” έχει και την έννοια της πράξης και του γεγονότος. Λόγος και πράξη συνυφαίνονται. Είναι σαν την πλέξη υφαδιού και στημονιού από τον αργαλειό που παράγει το ύφασμα. Πίστη και γνώση ενσωματώνονται μέσα στην ανθρώπινη πράξη.
Η γνώση όπως και η γλώσσα όταν απομονώνονται από την ιστορία, την
πραγματικότητα και την υποκειμενική εμπειρία καταστρέφουν τους λόγους δημιουργίας και λειτουργίας τους. Η γλώσσα και κατ’ επέκταση η γνώση ως αυτόνομες μονάδες, εγκλεισμένες στη γραμματική και στους συντακτικούς της κανόνες ή στη βιολογική λειτουργία της ανθρώπινης υπόστασης νεκρώνουν πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου που συν-υφαίνουν
τη ζωή. Όπως η “γλωσσοποίηση” σημαίνει αποσύνδεση της γλώσσας από
το σωματο-ενορμησιακό-υλικό της υπόστρωμα, ολοσχερής εγκλεισμός του
υποκειμένου στη “φυλακή της γλώσσας”, (Τερζάκης, 2012: 228) έτσι και η
“γνωσιοποίηση” ή η αντικειμενοποίηση της πίστης αφαιρεί την ικμάδα του
Πνεύματος που δίνει νόημα στη ζωή. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η γλώσσα είναι αποτέλεσμα τόσο εκμάθησης όσο και εκ φύσεως ενστικτώδης και
κληρονομική. Τη θέση για τον έμφυτο χαρακτήρα της γλώσσας τη στηρίζει η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει αυθόρμητα “γλώσσα”. (FerryVincent, 2005: 195)
Η γνωσιολογική, μονομερώς, προσέγγιση της πίστης αχρηστεύει, εκκοσμικεύει την ενόραση και απενεργοποιεί τη δύναμη του Πνεύματος που
μεταμορφώνει τον άνθρωπο και ανακαινίζει την πλάση. Η απλή γνωσιολογική προσέγγιση σε μαθήματα ηθικής και πίστης, χωρίς σύνθεση γνωσιοβιωματική, οδηγεί την προσαρμογή της ζωής στην ποσότητα παρά στην
ποιότητα. Είναι άνευρο και ουδέτερο το μάθημα μιας θρησκευτικής ηθικής στην παιδική ηλικία χωρίς άσκηση σε νόημα από διηγήσεις και γεγονότα θεανθρώπινης σχέσης.
Είναι μερικοί όροι που προφέρονται ακόμη και στη μετανεωτερικότητα, αφού ταυτίζονται με την ίδια τη ζωή του ανθρώπου που τους παρήγαγε. Πίστη, ιερό, άγιο, σώος, αβλαβής, λατρεία δεν ανήκουν μόνο στο θρησκευτικό λεξιλόγιο αλλά και στο μεταθρησκευτικό, μεταθεολογικό, ως μετανεωτερική διατύπωση και διαπίστωση. Είναι γιατί αυτοί οι όροι αναφέρονται στη ζωή, στη σχέση, στην υπόσχεση, στην ομολογία, στη μαρτυρία
μιας αλήθειας. Ο πειρασμός της γνώσης είναι να πιστεύεις ότι γνωρίζεις
και όχι μόνον όσα γνωρίζεις. Όμως, είναι πειρασμός τι είναι η γνώση και
ότι η γνώση έχει δομικά χειραφετηθεί από το πιστεύω ή την πίστη. (Ντερι671
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ντά, 2003: 49) Πώς μπορεί ο μαθητής μόνο με τη γνώση ή την ανάγνωση
και τη διαμεσολάβηση εννοιών να βιώσει με όλη του την ύπαρξη τι σημαίνει πίστη και ενότητα του προσώπου με αυτήν και τις άλλες αρετές; Η γνώση, η γραφή και η σύγχρονη τεχνολογία ορίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όμως εκείνο που καθορίζει πρώτιστα την ηθική παιδεία και τον μορφωμένο άνθρωπο είναι η ηθική προαίρεση/βούληση που αποκτά από τη
μελέτη των κειμένων.
Όμως, η ακαμψία της γνώσης και της γλώσσας δε σημαίνει ότι μπορεί
να αποδυναμώσει την ουσία που περιέχει ή να αφήσει ανενεργό το Λόγο.
Παράδειγμα η περίπτωση του προφήτη Ιερεμία που παίρνει “χαρτίον βιβλίου” και γράφει τους χρησμούς του Κυρίου μετά από θεία εντολή (Ιερεμ. 43,
2). Αλλά όταν ο βασιλιάς Ιωακείμ διαβάζει το κείμενο “έσκισε τις σελίδες με
την ξύστρα του γραμματέα και τις έριξε στη φωτιά” (Ιερεμ. 43, 28). Ο προφήτης δε διστάζει μετά από θεία εντολή να ξανασυντάξει τους ίδιους χρησμούς, αποδεικνύοντας έτσι, ότι όπως σημειώνει ο Ησαΐας (40, 7-8) “ξεράθηκε το χόρτο, μαράθηκε το λουλούδι, αλλά ο Λόγος του Θεού μας είναι αιώνιος”. Αναλογικά, αυτό είναι μια εμπειρία που μπορεί να ζήσει και ένας ποιητής, ο οποίος γράφοντας στίχους είναι πεπεισμένος ότι ο αυθεντικός λόγος,
άπαξ και ειπωθεί, δεν πεθαίνει αλλ’ αντίθετα αρχίζει να ζει. (Eco, 2006: 81)
Η σχέση γνώσης και πράξης είναι άξονες ενός ήθους. «Το “γνωρίζω” πρέπει
να αποκωδικοποιηθεί πραξεολογικά, να δείξουμε δηλαδή τι είδους σχέσεις
με αυτή την πραγματικότητα θέλουμε να εγκαταστήσουμε». (Τερζάκης, 2012:
23) Στην ενότητα “Πράξη” της “Ασκητικής” του ο Καζαντζάκης σημειώνει: «Η
στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη. Όχι να βλέπεις πώς πηδάει η σπίθα από τη μια γενεά στην άλλη, παρά να πηδάς, να καίγεσαι μαζί
της. Η πράξη είναι η πλατύτερη θύρα της λύτρωσης». (Καζαντζάκης, 1969: 61)
Στη φιλοκαλία της ορθόδοξης παράδοσης που τη σπούδασαν και την
δίδαξαν οι νηπτικοί Πατέρες, η ηθική και η πίστη συγκεφαλαιώνονται σε
τρία στάδια πνευματικών μεθηλικιώσεων: της “πράξης”, της “γνώσης” και
της “θεωρίας”.
Α) Προϋπόθεση μιας πράξης είναι η πρόταση οδοδεικτών ενιαίου ήθους
που προβάλλει το σχολείο. Η άσκηση σε οδοδείκτες ήθους και εμπιστοσύνης, ως στάση ζωής, ανήκουν στο πρώτο στάδιο των πνευματικών μεθηλικιώσεων που ονομάζεται “πράξη”. Αρχή για να γνωρίσει ο άνθρωπος την
αλήθεια ως σχέση είναι η ταπείνωση του εγώ του. Η καλλιέργεια αρετών –
αξιών συνιστά σχέση και προβολή της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στην κοινότητα. Η αγάπη και ο σεβασμός αποτελούν κεντρικό και πυρηνικό στοιχείο
διαπολιτισμικής ηθικής και διάστασης. Όταν ο άνθρωπος αγαπά το συνάν672
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θρωπό του ως εικόνα του Θεού και σαν τον εαυτό του, αυτό συνιστά όρο
ζωής. Αυτό αποτελεί πυρηνικό στοιχείο και βάση της οντολογικής ισότητας των ανθρώπων παρά τις διαφορετικές πολιτισμικές αφετηρίες, βιολογικές και ηθικές. Με την άσκηση και τη μετάβαση από θείες εντολές σε
αρετές ο άνθρωπος υπερβαίνει το εγώ του και συναντά το συνάνθρωπο και
το Θεό. Για τη χριστιανική ηθική η απόκτηση αρετών είναι συνδεδεμένη με
την συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Β) Στο δεύτερο στάδιο, που ονομάζεται “γνώση” από τους Πατέρες της
Εκκλησίας, ο άνθρωπος ξεφεύγει από τη μονομέρεια μιας ανθρωπολογίας και αντικειμενοποιημένης αλήθειας και ηθικής, αποκτά μια πνευματικότητα και έχει επίγνωση των πράξεών του. Διαθέτει αυτοσυνειδησία βιωμένης αλήθειας και ανυπόκριτη ζωή. Η ενάρετη ζωή είναι συνδυασμένη μ’ ένα εσωτερικό φως, άκτιστης θεϊκής ενέργειας. Στο στάδιο αυτό διακρίνονται και οι έννοιες της “φυσικής θεωρίας” και της “έκστασης”, οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν από την παιδαγωγική. Η “φυσική θεωρία” σημαίνει ότι η πίστη και η ελπίδα σώζουν τον άνθρωπο από την ματαιοδοξία
και την απελπισία και του δείχνουν τον τρόπο συνάντησης του εφήμερου
με την ολότητα, την τελειότητα με την εσχατολογία. Η “φυσική θεωρία” δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να ξεχωρίζει το καλύτερο από το χειρότερο.
Ο άνθρωπος με την έκ-σταση, ως προσωπική σχέση Θεού και ανθρώπου, βρίσκεται εκτός των δεσμεύσεων και ορίων που θέτει ο χώρος και ο
χρόνος, για να βιώσει την υπέρβαση του θανάτου μέσα από τη σχέση του
με το Θεό. (Γιανναράς, 1984: 103) Έκσταση βιώνει ο δάσκαλος και ο μαθητής όταν μεταφέρονται με τη γνώση και την πίστη σε αξίες που ελευθερώνουν τον άνθρωπο από εξαρτήσεις και συνήθειες που τον αποσυντονίζουν. Η έκσταση ως ένας άλλος λόγος παιδαγωγικός, φιλοκαλικός, άφθαρτης πηγής, μπορεί να κατανοηθεί με μύθους, παρομοιώσεις, παραβολές,
αλληγορίες, κοινές και σπάνιες λέξεις. Στη φιλοκαλία πίστη και ηθική αφορούν μια εσωτερική ταυτότητα και άρνηση εξωτερικής προσχώρησης και
τυπολατρικής προσκόλλησης σε θεσμικούς φορείς θρησκειών, σε θεωρητικά δόγματα και τελετουργίες.
Ο άνθρωπος μ’ αυτή την ερμηνεία της γνώσης αποσπάται, με αφαιρετική
διαδικασία του πνεύματος, από τη φθοροποιό χρησιμοθηρική ζωή και τη
φαινομενική πραγματικότητα, που ενίοτε απογοητεύει, και αρχίζει να ελπίζει σε νέες προτάσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος ενώ ζει και ερευνά την πραγματικότητα συνειδητοποιεί με ανιδιοτέλεια τις θεϊκές άκτιστες ενέργειες στον
εαυτό του και τον κόσμο. Πόσο είναι επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας η
φανέρωση και η πρόταση μιας ελπίδας που συν-αρπάζει και αποσπά το δά673
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σκαλο και το μαθητή από την εμμένεια στην απαισιοδοξία και στα απαξιωτικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα;
Γ) Το τρίτο στάδιο της «θεωρίας», έννοια συνώνυμη της “θέας”, προέρχεται όπως και η λέξη “Θεός” από το ρήμα “θεώμαι” που σημαίνει βλέπω.
Αυτό το στάδιο ερμηνεύεται ως στάδιο της ατέλεστης τελειότητας όπου
ο άνθρωπος ζει την ελευθερία από τα πάθη (απάθεια) και συνειδητοποιεί
την παρουσία του Θεού ως φως, χωρίς να την ετεροχρονίζει για τη μετά
θάνατο ζωή. Η κάθαρση της ψυχής και το φως είναι καταστάσεις τελειότητας που προήλθαν από τη νήψη (εγρήγορση), που μπορεί να τις βιώνει “εδώ” και “τώρα”. Δηλαδή, με την εγρήγορση για λύτρωση από το κακό και αναμόρφωση του “αρχαίου κάλλους”, που χάρισε η σάρκωση του
Λόγου, το ανθρώπινο πρόσωπο απέκτησε νέα σχεσιοδυναμική και ελπίδα. Έτσι, στο ήθος ενσωματώνεται και η εσχατολογία, που συνδέει το
χρόνο με την αιωνιότητα. Για παράδειγμα το νόημα της Ανάστασης του
Χριστού δίνει μάθημα αγάπης και ελπίδας στο παιδί και μεταμόρφωσης
των συναισθημάτων του. Η εγρήγορση, ως παιδευτική ενέργεια απαιτεί
αναφορά σε ένα περιεχόμενο ήθους και πολιτιστικό πρότυπο, ώστε να
καθρεφτίζεται το παιδί και να αυτοελέγχεται. Η ανυπαρξία ή το σπάσιμο
κάθε “καθρέπτη” για αυτογνωσία οδηγεί στον αμοραλισμό.
Η εκκοσμίκευση του ήθους στο Χριστιανισμό σημαίνει στέρηση θέασης του ακτίστου φωτός ως θείας ενέργειας που συνεργεί στο ήθος και
συνιστά κριτήριο ζωής. Η εμπειρία δεν ισχύει μόνο για τις θετικές επιστήμες, αλλά και για τη βίωση των αγαθών και θησαυρών της ψυχής. Το κριτήριο της αλήθειας για την πίστη σ’ ένα ήθος προτύπου δεν προέρχεται
από κάποιο λογικό επιχείρημα ή απόδειξη , αλλά από την εμπειρική σχέση μαζί του, ως βίωση των αρετών. Σημαίνει ότι είναι ένα προσωπικό γεγονός που φέρνει το αιώνιο στο παρόν και παίρνει θέση στη συνείδηση.
Με την πίστη και την ηθική η συνέργεια και η ετερότητα ανθρώπου
και Θεού δηλώνονται ως συνειδητοποίηση της χάρης. Για το Νηπτικό Πατέρα της Εκκλησίας Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, «άθεοι ή ημίπιστοι
δεν είναι όσοι θεωρητικά αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλ’ εκείνοι
που διαθέτουν την εξωτερική ευσέβεια και εμμένουν στην τυπολατρία.
Μια τέτοια αντικειμενοποιημένη θρησκευτικότητα για τους μυστικούς
και ησυχαστές ταυτίζεται με την ειδωλολατρία». (Πορτελάνος, 2010: 74)
Το ότι ο Χριστός αναπτυσσόταν από την παιδική ηλικία με τη σύνδεση
της βιολογικής και πνευματικής του υπόστασης (ηλικία και χάρη) σημαίνει ότι το αλφαβητάρι πίστης και ηθικής για το παιδί έχει μεγάλη αξία για
την πρόοδό του.
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Το είδος της γραφής που χρησιμοποιείται στα ευαγγέλια είναι αφηγηματικό και διδακτικό αφού πρόκειται να μεταφέρει όχι μόνο «ρήματα ζωής αιωνίου», αλλά και τρόπο ζωής και παιδείας/κουλτούρας. Ιδιαίτερα πρέπει να
επισημανθεί ότι η διάδοση του ευαγγελικού μηνύματος γινόταν από ανθρώπους που πίστευαν στο πρόσωπο, τον χαρακτήρα, την ταυτότητα ύπαρξης
και ζωής του Ιησού και προφανώς στην Ανάστασή Του. Η πρωτοβάθμια παιδεία απαιτεί χρόνο για εμπέδωση και άσκηση ενοειδούς ήθους από το παιδί.
Υπάρχει διαφορά στα κείμενα που διαθέτουν οι διάφορες θρησκείες, ως
προς την πολιτισμική ηθική διακριτότητα, και είναι προβληματικό στην παιδική ηλικία όταν παρατίθενται παράλληλες θρησκευτικές δοξασίες και διδασκαλίες για απόκτηση και άσκηση ενοειδούς ήθους. Για παράδειγμα, στον Ινδουισμό οι γνώμες για την ύπαρξη και τη φύση του Θεού και της ψυχής είναι
έντονα διαφορετικές. Γι’ αυτό και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ενός δόγματος του Θεού, όπως στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Τα κείμενα που χαρακτηρίζουν τη θρησκευτική σκέψη και ζωή των Ινδών, δεν είναι όπως στο κοράνι
το έργο ενός ανθρώπου, ούτε όπως στην Αγία Γραφή όπου διατίθεται συλλογή κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς από τη σάρκωση του Λόγου.
«Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια της θρησκείας μέσω των θρησκευτικών ιστοριών, που αναπτύχθηκαν ιστορικά μέσα στο κοινωνικο-θρησκευτικό πολιτισμό, του οποίου είναι κληρονόμοι». (Mueller, Bargeliotes, 2004: 100)
Στο Χριστιανισμό ο προαιώνιος Λόγος του Θεού συνιστά το πρόσωπο
και παράγοντα ήθους και πολισμού στην ιστορία του ανθρώπου, ενώ στο
Ισλάμ αυτή τη θέση την παίρνει το Κοράνιο. Το Κοράνιο θεωρείται αυτός ο
λόγος του Θεού. (Γιαννουλάτος, 2004: 236-237)
Από τις Πράξεις των Αποστόλων είναι παροιμιώδης η ερώτηση του Φιλίππου προς τον Αιθίοπα, ανώτερο αξιωματούχο, της βασίλισσας των Αιθιόπων, που διάβαζε το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα: «γινώσκεις ά αναγινώσκεις;» (Πράξ. 8, 30), που σημαίνει: κατανοείς αυτά που διαβάζεις; Η κατανόηση του περιεχομένου της ηθικής μιας Θρησκείας δεν είναι μόνο ζήτημα
μιας ανάγνωσης του κειμένου. Παραπέμπει στην πρωταρχική πηγή, στον
πρωτόλειο Λόγο και στις συνθήκες καταγραφής. Για παράδειγμα αναφέρεται στο Ευαγγέλιο μετά την Ανάσταση του Χριστού και στη συνάντησή του
με τους μαθητές του στο χωριό Εμμαούς μια φράση: ότι «τότε διήνοιξεν
αυτών τον νουν του συνιέναι τας γραφάς» (Λουκ. 24, 45). Δηλαδή, ο Ιησούς
φώτισε το νου των μαθητών, ώστε να κατανοούν τις Γραφές, που σημαίνει
ότι η κοσμική γνώση είναι ανεπαρκής στην ερμηνεία μιας ηθικής του Λόγου, που περιέχει και την παραδοξότητα της αγάπης προς τον εχθρό, από
την παιδική ηλικία.
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Η καθαρή πίστη αγνοεί τη διαφορά πίστης και γνώσης. Συνδέεται με
την καθαρότητα της ψυχής σύμφωνα με τον “μακαρισμό” του Ευαγγελίου:
«μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Η θεωρητική
ηθικολογία αδυνατεί ενώπιον μιας οντολογικής ηθικής που ερμηνεύει την
ύπαρξη και καταγωγή του κακού και παρουσιάζει την ουσία του ανθρώπου ως εικόνα του Θεού, η οποία ούτε αποδομείται ούτε θανατώνεται. Οι
ετικέτες “κακό παιδί”, “καλό παιδί” αποδίδονται όταν δεν υπάρχει οντολογική ηθική με εμβάθυνση στην έννοια “άνθρωπος” και παιδαγωγική ευθύνη.
Ο καθωσπρεπισμός και η ηθικολογία που υπερασπίζεται παγιωμένες
αντιλήψεις και δεν αποδέχεται την ουσία του Αγαθού και τη μεταμορφωτική του δύναμη, δεν μπορούν να αποδομήσουν τα θεία εκτυπώματα στην
ανθρώπινη ύπαρξη. Τελώνες, πόρνες, ληστές και άλλοι περιθωριακοί ήταν
οι ακόλουθοι του Ιησού, οι οποίοι έγιναν παραδείγματα μεταστροφής και
έγιναν ποίηση και ύμνοι στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας.
Η αθωότητα του παιδιού και το αγώγιμο της ψυχής του είναι προϋποθέσεις που συνδέουν την παιδαγωγική με τη θρησκεία. Υπάρχει μια εικόνα στο
ευαγγέλιο από μια συνάντηση του Ιησού με κάποιους μεγάλους σε ηλικία.
Ο Ιησούς, βλέποντας να έρχονται παιδιά για να τον συναντήσουν, πρότεινε στους μεγάλους να ανοίξουν χώρο ώστε να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν. Η αιτία του κελεύσματος του Ιησού προς τους μεγάλους, να αφήσουν τα παιδιά για να τον πλησιάσουν, είναι γιατί έχουν τα προαπαιτούμενα της αγωγής: την αγαθότητα, την υπακοή στη μαθητεία και τη συγχωρητικότητα. Ο δάσκαλος, ως δάσκαλος με παιδεία, αποφεύγει την κατηγοριοποίηση των μαθητών, αγκαλιάζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης
και αυτά αποτελούν την τιμητική του ακολουθία. Η καλλιέργεια σε ήθος είναι λειτουργία μεθεκτή, συμμετοχική.
Η παιδεία σε αρετές σημαίνει αλφαβητάρι πίστης με προσωπικές μεθεκτικές σχέσεις. Οι απρόσωπες, ιδεολογικοποιημένες αξίες και η συμβολοποίησή τους, χωρίς διϋποκειμενικότητα και προσωπική σχέση διαμορφώνουν μια θεωρητική και ατομική ηθική, περιορισμένη σ’ ένα σχολικό μάθημα και χρόνο. Άλλη η προσέγγιση του Θεού ως συμβόλου και άλλη ως πράξη. Άλλο η μορφή του Χριστού ως συμβόλου και άλλη ως βίωμα, εμπειρία
και πράξη. Ο λόγος της ποιητικής προσωπικότητας του Νικηφόρου Βρεττάκου αποτελεί κεντροφόρο άξονα νοήματος:
«Σαν σύμβολο το Χριστό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε, ενώ
σαν πράξη μάς αφαιρεί αρκετά όπλα… Μας απειλεί τις συνθήκες, μας αφαιρεί την τροφή. Δεν μπορέσαμε ν’ ανεχτούμε το ότι έσκυψε και έπλυνε τα πόδια
των ανθρώπων, και του μοιράσαμε τα ιμάτια […]. Γιατί τον υπόλοιπο εαυτό του
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τον είχαμε πουλήσει για ορισμένα αργύρια. Το εσωτερικό του περιεχόμενο το
μυθολογήσαμε, του δώσαμε συμβολική μορφή και το αφήσαμε στις ιστορίες
των παιδιών» (Βρεττάκος, 2012: 29) .
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RESUME
La foi et la morale associée à ces deux questions existentielles de la
cohesion humaine aussi bien que sociale. Il est amputation de l'éducation
une dimension approche épistémologique de la foi et de la morale. Il ya
des spéculations sur la postmodernité si la foi et de la morale fondée sur
des principes a priori d'une culture. Il est indispensable un soin extreme à
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enseigner la foi et de la morale et internaliser aux enfants plutôt que la simple
connaissance. Une pluralité de foi apprentissage dans la petite n'aide pas
à former la conscience religieuse et l'identité spirituelle ou contrairement.
Il est necessaire à examiner et intégrer les principes universels dans la
culture locale. L'apprentissage est une religion de la culture indigène n'est
pas seulement une relation simple avec des connaissances, mais avec la
conscience. En exerçant une attitude morale formé un moral culturelle et
interculturelle.
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Εκεί που «σταματούν» τα εγχειρίδια:
γιατί και πώς να διδάξεις τις σύνθετες
συντακτικές δομές εξαγωγής υποκειμένου
στα Αγγλικά
Αλεξάνδρα Πρέντζα
Εισαγωγή
Οι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να διορθωθούν τα λάθη που κάνουν οι μαθητές μας όταν αυτά αφορούν τη μεταφορά συντακτικών ιδιοτήτων της μητρικής τους γλώσσας (Έλληνικά) στη
γλώσσα στόχο (Αγγλικά). Ενδεικτικά αναφέρω τις αντιγραμματικές στα Αγγλικά, αλλά γραμματικές και απολύτως αποδεκτές στα Ελληνικά δομές κενών και μεταρρηματικών υποκειμένων. Μία ελάχιστα γνωστή περιοχή που,
σύμφωνα με τη γλωσσολογική θεωρία, συνδέεται με τα παραπάνω μιας και
όλα αποτελούν εκφράσεις της ίδιας βασικής συντακτικής ιδιότητας, είναι η
εξαγωγή του υποκείμενου πάνω από έναν εμφανή συμπληρωματικό δείκτη όπως τον «ότι», μια διαδικασία η οποία συνδέεται με αντιγραμματικότητα στα Αγγλικά, αλλά όχι στα Ελληνικά. Αυτή η εργασία έχει ως στόχους
α) να παρουσιάσει το πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μαθητές στην
εκμάθηση αυτών των δομών ακόμα και σε προχωρημένα στάδια γλωσσομάθειας, ένα δεδομένο το οποίο καθιστά τη διδασκαλία τους αναγκαία, ειδικά όταν διαπιστώνεται ότι κανένα από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται
για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Λύκειο ή που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν καλύπτει το φαινόμενο αυτό και β) να κάνει μία πρώτη πρόταση για
τη διδασκαλίας των δομών εξαγωγής σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, δηλαδή επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 κατά προσέγγιση.
Το Θεωρητικό Πλαίσιο
Ένα γνωστό συντακτικό χαρακτηριστικό των Ελληνικών το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι είναι μια γλώσσα κενού υποκειμένου με πλούσια μορφολογία (παίζ-ω, παίζ-εις, παίζει, παίζ-ουμε, παίζ-ετε, παίζουν) (Rizzi, 1982;
1986) είναι το ότι επιτρέπεται η εξαγωγή του υποκειμένου από μια συμπληρωματική πρόταση παρουσία εμφανούς συμπληρωματικού δείκτη (π.χ.
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«ότι»). Η αντίστοιχη διαδικασία σε γλώσσες εμφανούς υποκειμένου, όπως
τα Αγγλικά, οδηγεί σε αντιγραμματικές προτασιακές δομές (Chomsky 1986;
Κayne 1984; Perlmutter 1978). Όσον αφορά το αντικείμενο από την άλλη,
και στις δύο γλώσσες, η εξαγωγή του παρουσία εμφανούς συμπληρωματικού δείκτη δεν οδηγεί σε αντιγραμματικές δομές. Οι προτάσεις (1-2) παρουσιάζουν παραδείγματα δομών εξαγωγής υποκειμένου και αντικειμένου
αντίστοιχα, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά:
(1)

α. Ποιός είπες ότι ποιος τηλεφώνησε;
β. *Who did you say that called?
γ. Who did you say called?

(2)

α. Ποιόν είπες ότι χαιρέτησε η Μαρία ποιόν;
β. Who did you say that Mary greeted?
γ. Who did you say Mary greeted?

Μέσα στα πλαίσια του Μινιμαλισμού (Chomsky, 1995) η εν λόγω διαφορά ανάμεσα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά συνδέεται με τη διαφορετική
φύση της συμφωνίας ρήματος-υποκειμένου στις δύο γλώσσες, όπως αυτή
διαμορφώνεται από τα συντακτικά (μη ερμηνεύσιμα) χαρακτηριστικά που
συνοδεύουν τις σχετικές λειτουργικές κεφαλές1. Σύμφωνα με την ανάλυση
των Τσιμπλή & Δημητρακοπούλου (2007:222) που θα υιοθετηθεί εδώ, στα
Ελληνικά υπάρχει η δυνατότητα να παρεμβάλλεται ένας εμφανής συμπληρωματικός δείκτης ανάμεσα στο υποκείμενο που έχει μετακινηθεί και το
κενό που αφήνει στην θέση στην οποία παράγεται, επειδή τα χαρακτηριστικά του αριθμού και του προσώπου του κενού του υποκειμένου μπορούν να αναγνωριστούν μέσω της ρηματικής κατάληξης. Αυτή η δυνατότητα απουσιάζει από τα Αγγλικά2.
Ερευνητικά Δεδομένα
Η έρευνα στον τομέα απόκτησης δεύτερης γλώσσας έχει δείξει ότι οι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας κενού υποκειμένου συναντούν σημαντικά προβλήματα στις δομές εξαγωγής υποκειμένου όταν μαθαίνουν μια γλώσσα εμφανούς υποκειμένου. Επικεντρώνοντας την ανασκόπηση μας στους Έλληνες
1. Κλίση ή Συμφωνία Υποκειμένου (Inflection or Agreement –S, βλέπε Tsimpli et al, 2004)
2. Για εναλλακτικές αναλύσεις δείτε: Rizzi & Slonsky (2007), Kotzoglou (2004; 2005; 2007)
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μαθητές της Αγγλικής, μια από τις πρώτες μελέτες στο θέμα είναι αυτή των
Τσιμπλή & Ρουσσου η οποία έδειξε ότι στο 95% των περιπτώσεων οι συμμετέχοντες τις έρευνας οι οποίοι ήταν σε μέσο επίπεδο γλωσσομάθειας αποδέχονταν ως γραμματικές στα Αγγλικά τις εν λόγω δομές (Tsimpli & Roussou,
1991: 156). Πιο πρόσφατα οι Τσιμπλή & Δημητρακοπούλου μελέτησαν την
κατάκτηση των δομών και από προχωρημένους Έλληνες μαθητές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, η επιρροή της μητρικής γλώσσας ήταν εμφανής μιας και οι προχωρημένοι μαθητές ήταν το ίδιο ανεπιτυχείς στο να αναγνωρίσουν την αντιγραματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους λιγότερο προχωρημένους. Επιπρόσθετα, και οι δυο ομάδες μαθητών (περισσότερο και λιγότερο προχωρημένοι) ήταν στατιστικά σημαντικά λιγότερο ακριβείς στις κρίσεις τους από τους Άγγλους φυσικούς ομιλητές
(Tsimpli & Dimitrakopoulou, 2007: 227-243). Τέλος, η συστηματική αποτυχία
των Ελλήνων μαθητών καθώς και το ότι σε αυτές τις δομές σημειώνεται έλλειψη προόδου σε σύγκριση με άλλα σχετιζόμενα φαινόμενα (π.χ. κενά και
μεταρρηματικά υποκείμενα τα οποία προοδευτικά μειώνονται στην Ελληνική-Αγγλική διαγλώσσα) φάνηκε και στην έρευνα της Πρέντζα (2010) η οποία
εκτός από προχωρημένους, εξέτασε και πολύ προχωρημένους Έλληνες μαθητές της Αγγλικής. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμα και σε τελικά στάδια κατάκτησης της γλώσσας – στόχου οι Έλληνες μαθητές κρίνουν ως αποδεκτές
τις αντιγραμματικές στα Αγγλικά δομές εξαγωγής υποκειμένου και μάλιστα
η διαφορά στα ποσοστά ακριβείας σε σχέση με τους Άγγλους φυσικούς ομιλητές είναι στατιστικά σημαντική (Prentza, 2010: 276-277).
Οι δύο τελευταίες έρευνες εκτός του ότι κατέδειξαν την προβληματική
φύση των δομών εξαγωγής υποκειμένου στη διαδικασία κατάκτησης των
Αγγλικών από Έλληνες μαθητές, προσπάθησαν να εξηγήσουν τα ευρήματα στο πλαίσιο μιας νέας θεωρητικής γλωσσολογικής προσέγγισης η οποία
κερδίζει έδαφος και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή της
στη διδασκαλία των γλωσσών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι δυσκολίες στην κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας σχετίζονται και μπορούν να εντοπιστούν στις συντακτικές διαφορές της μητρικής και της γλώσσας στόχου
των μαθητών: εξαιτίας διαδικασιών ωρίμανσης οι οποίες αρχίζουν να επιδρούν τόσο νωρίς όσο και από τα πέντε χρόνια και επηρεάζουν τα μη-ερμηνεύσιμα και καθαρά συντακτικά μέρη των λέξεων, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα στους μαθητές μιας ξένης γλώσσα όταν η έκθεση σε αυτή τη γλώσσα γίνεται μετά την κρίσιμη περίοδο που περιγράφηκε (Τsimpli & Dimitrakopoulou, 2007-223-225; Prentza & Tsimpli, in press).
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται οτι οι δομές εξαγωγής υποκειμένου πα682
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ρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, γεγονός το οποίο συνηγορεί στην
ανάγκη διδασκαλίας τους στους Έλληνες μαθητές. Επιπλέον, η συντακτική
θεωρία τις συνδέει με άλλες δομές μετακίνησης όπως οι ερωτηματικές και
αναφορικές προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται εκτενώς στα εγχειρίδια αγγλικών. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, η κατάκτηση και αυτών των
δομών παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα σε περιπτώσεις που η μητρική γλώσσα και η γλώσσα-στόχος έχουν συντακτικές διαφορές (Hawkins &
Chan, 1997: 210-213; Hawkins & Hattori, 2006: 290-294; Prentza, 2001: 4755; 2012: 1335-1339).
Σύντομη ανασκόπηση των εγχειριδίων
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για
το μάθημα των Αγγλικών στο Λύκειο, τα περισσότερα από τα οποία ανταποκρίνονται στα επίπεδα Β1 και Β2, (π.χ. Revised choices for FCE and other
B2 level exams (Burlington Books, 2008), Connect B1+E class (Cambridge
University Press, 2009), Laser B2 (Macmillan, 2008), the Outsiders B2 (Hillside
Press, 2007) κ.α.) περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των δομών της ερώτησης
που εισάγεται με ερωτηματική λέξη (άμεσης και έμμεσης) καθώς και της
αναφορικής πρότασης (περιοριστικής και μη περιοριστικής), αλλά δεν κάνουν καμία αναφορά στις δομές εξαγωγής υποκειμένου παρά το ότι α) στα
περισσότερα από αυτά επισημαίνεται (από την παρουσίαση της γραμματικής και τις ασκήσεις) η αναγκαιότητα χρήσης εμφανούς υποκειμένου στα
Αγγλικά που, όπως εξηγήθηκε στην Ενότητα 2, συνδέεται με την υπό εξέταση δομή και β) κάποια εγχειρίδια αναφέρουν (συνήθως σε υποσημειώσεις) ότι στις ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις η χρήση αντωνυμίας στο κενό που αφήνει η ερωτηματική λέξη μετά την μετακίνησή της
- διαδικασία η οποία δηλώνει την αποτυχία κατάκτησης των συντακτικών
χαρακτηριστικών των Αγγλικών και μεταφορά της Ελληνικής σύνταξης
(Tsimpli & Dimitrakopoulou, 2007; Prentza, 2010)3 – δημιούργει αντιγραμματικές προτάσεις στα Αγγλικά (π.χ. Mastering the Use of English, B2 exams
edition (Burlington Books, 2008): 81, Stars and Stripes (Express Publishing,
2008): 125) .
3. (i) *The boy who we saw him at the party is my new neighbor
(ii) *Who did you say that you saw him at the party?
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Μια διδακτική πρόταση
Η διδακτική πρόταση που θα ακολουθήσει αποτελεί μια πρώτη απόπειρα
να προσεγγιστεί το φαινόμενο και να διδαχτεί σε μαθητές επιπέδου Β1+ με
Β2, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των μαθητών της Β’ και
Γ’ Λυκείου. Αυτή η προσέγγιση με ίσως λίγες προσαρμογές θα μπορούσε να
υιοθετηθεί και σε πιο προχωρημένους μαθητές (Γ1, ακόμα και Γ2) μιας και,
σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιαστήκαν, η κατάκτηση της εν λόγω
δομής παραμένει προβληματική ακόμα και σε πολύ προχωρημένα στάδια.
Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο δομημένο εκλεκτικό μοντέλο (LarsenFreeman, 2000; Mellow, 2000; 2002) το οποίο αναφέρεται σε έναν πλουραλιστικό, αλλά συνεκτικό τρόπο διδασκαλίας των γλωσσών. Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών δραστηριοτήτων οι όποιες
προέρχονται από διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα, μιας και αποτελεί κοινή
παραδοχή ότι κάθε ένα από αυτά έχει πλεονεκτήματα για το μαθητή και το
αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας. Η αποκλειστική εφαρμογή του
ενός ή του άλλου διδακτικού μοντέλου θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της δυνατότητας να ωφεληθεί ο μαθητής από το σύνολό τους, πράγμα το οποίο θέλει να διασφαλίσει η εκλεκτική μέθοδος. Πρέπει να σημειωθεί όμως πως η εφαρμογή της μεθόδου δεν σχετίζεται με την τυχαία ανάμιξη διαφορετικών στοιχείων, αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συστηματικής σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων που επιλέγονται (Brown, 1994;
Celce-Murcia, 1991). Συνήθως συστήνεται ένας συνδυασμός δομικών-παραδοσιακών προσεγγίσεων και επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, κάτι το οποίο θα ακολουθηθεί και εδώ. Με άλλα λόγια, οι μαθητές θα εμπλακούν σε δραστηριότητες οι οποίες θα επισύρουν την προσοχή τους ταυτόχρονα στη μορφή και τη λειτουργία της γλώσσας και που απαιτούν την έκφραση νοήματος μέσα από ένα επικοινωνιακό γεγονός (Μellow, 2002:5).
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η δομές εξαγωγής υποκειμένου είναι αρκετά
σύνθετες και σχετίζονται συντακτικά με τις ερωτηματικές και αναφορικές
προτάσεις, είναι αναγκαίο πριν αρχίσει η διδασκαλία να ελεγχθεί ο βαθμός
κατάκτησης τους και να διασφαλιστεί ότι είναι ικανοποιητικός.
Οι δραστηριότητες-στάδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των
δομών εξαγωγής υποκειμένου είναι α) ανάγνωση και επεξεργασία κειμένου, β)
αναλυτική παρουσίαση του γραμματικού φαινομένου και γραπτή άσκηση συμπλήρωσης κενών και δ) προφορική άσκηση εμπέδωσης με παιχνίδι ρόλων.
Στο πρώτο στάδιο θα δοθεί στους μαθητές κείμενο ειδικά διαμορφωμένο ώστε να περιλαμβάνει τη δομή-στόχο. Από τους μαθητές ζητείται να
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υπογραμμίσουν τις ερωτήσεις που αρχίζουν με ερωτηματική wh-λέξη.
Στόχος της δραστηριότητας είναι μια πρώτη επαφή με τις δομές εξαγωγής υποκειμένου. Ο χρόνος που προβλέπεται για τη δραστηριότητα είναι
10 λεπτά. Ένα μικρό δείγμα από το κείμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι το παρακάτω:
(3)

John is washing the dishes and Mary is watching TV. They
can’t hear each other very well
Mary: Who did you say had called you?
John: George!
Mary: What did he say is wrong?
John: Τonight’s party has been cancelled.
Mary: What did you say was cancelled?
John: TONIGHT’S PARTY!!! I can’t believe you have forgotten
about that! We have been planning it for over a week!
Mary: OK! OK! We have to tell Susan then who probably hasn’t
been informed about that. She’s been out of town.
John: I am not sure I have her new phone number.
Mary: What? Of course you do! Anyway, I think Allan could go by
her place. He lives just around the corner.
(προσαρμογή από Prentza, 2010: 325)

Στο δεύτερο στάδιο το οποίο έχει καθαρά παραδοσιακό διδακτικό χαρακτήρα (Direct Method, Grammar Translation Method, βλέπε LarsenFreeman, 1986: 26-27) οι δομές εξαγωγής υποκειμένου παρουσιάζονται
αναλυτικά και υπογραμμίζονται οι διαφορές τους στα Αγγλικά και τα Ελληνικά (Contrastive Analysis, Audiolingual Method, βλέπε Brown, 1994:57).
Τονίζονται επίσης οι διαφορές αυτών των δομών από τις δομές εξαγωγής
αντικειμένου. Ακολουθούν ασκήσεις συμπλήρωσης κενών όπου ο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί η διαφορά στην εξαγωγή υποκειμένου-αντικειμένου
για την κατασκευή των προτάσεων. Για παράδειγμα:
(4)

a. Who did you think……….would win?
(correct answer= a gap)
b. Who do you suppose………Mary will call first?
(correct answers= that/ a gap)
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Σε αυτό το στάδιο τα όποια λάθη διορθώνονται και δίνονται ξανά εξηγήσεις για το φαινόμενο αν χρειαστεί. Ο χρόνος που θα μπορούσε να αφιερωθεί σε αυτό το στάδιο είναι περί στα 15 λεπτά.
Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο το οποίο βασίζεται στην επικοινωνιακή
προσέγγιση (Communicative Language Teaching, βλέπε Nunan, 1991:279)
θα χωρίσουμε τους μαθητές σε ζεύγη στα οποία θα δώσουμε διαφορετικές πληροφορίες να μεταφέρουν ο ένας στον άλλο για να κανονίσουν μια
κοινωνική εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους (π.χ. ένα πάρτυ, να παρακολουθήσουν μια συναυλία ή μια κινηματογραφική προβολή). Παράλληλα, θα
δημιουργήσουμε με τη βοήθεια της μουσικής (και του επιπέδου του ήχου
λόγω των συνομιλιών των παιδιών) συνθήκες ανάλογες με αυτές της δεύτερης δραστηριότητας, δηλαδή θα είναι δύσκολο να ακούει ο ένας τον άλλο. Σε αυτό το στάδιο ο δάσκαλος δεν παρεμβαίνει παρά μόνο αν του ζητηθεί. Ο χρόνος που θα μπορούσε να αφιερωθεί εδώ είναι περίπου 20 λεπτά, ο μεγαλύτερος χρόνος σε σχέση με τα άλλα δύο στάδια.
Επίλογος
Η παρούσα εργασία προσπάθησε να δείξει την πολυπλοκότητα των δομών εξαγωγής υποκειμένου και την αυξημένη δυσκολία που συναντούν
οι Έλληνες μαθητές της Αγγλικής στην εκμάθησή τους. Επίσης, προσέφερε μια θεωρητική εξήγηση γι’ αυτό η οποία βασίζεται σε σύγχρονα γλωσσολογικά μοντέλα που, όπως φάνηκε από τη σχετική συζήτηση, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία διάγνωσης πιθανών προβλημάτων στη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Κατόπιν, έγινε μια πρώτη πρόταση για
τη διδακτική προσέγγιση τους σε ξενόγλωσση τάξη επίπεδου Β2. Αυτή η
πρόταση απέφυγε τη δογματική υιοθέτηση του ενός ή του άλλου διδακτικού μοντέλου, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού χαρακτηριστικού που εξετάστηκε ακολούθησε την εκλεκτική προσέγγιση. Στόχος ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση και εμπέδωση
μιας συχνά παραμελημένης, αλλά, παρόλα αυτά, σημαντικής και παραγωγικής συντακτικής δομής των Αγγλικών η οποία διαφοροποιεί σημαντικά
τη γλώσσα από Ελληνικά που αποτελούν τη μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των μαθητών μας.
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ABSTRACT
Research has shown that the acquisition of English subject extraction
structures is particularly problematic for Greek learners even when they
are at very advanced stages of proficiency (Tsimpli & Dimitrakopoulou, 2007,
Prentza; 2010). However, none of the course books used in the teaching
of English as a foreign language in the Greek senior high school covers
this phenomenon. The contribution of this papers is that it puts forward
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Αξιοποιώντας τη «Θεωρία της Δραστηριότητας»
στο διδακτικό σχεδιασμό του Μαθήματος
των Θρησκευτικών
Μαρία Ε. Ράντζου
Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης
Ιωάννης Φύκαρης
Εισαγωγή
Μέσω της παρούσας εισήγησης επιδιώκεται η ανάδυση του προβληματισμού σχετικά με την ανάδειξη νέων διδακτικών παραμέτρων της διδακτικής
διαδικασίας, που εγείρουν από την άποψη ότι η σύγχρονη αντίληψη της διδακτικής απαιτεί, αλλά και συνεπάγεται, εναλλακτικές προσεγγίσεις της διαδικασίας μάθησης, προκειμένου οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αντιλαμβάνονται αλλά και να αποκτούν τη γνώση πολυεπίπεδα και πολύπλευρα.
Την ανάγκη αυτή δημιούργησαν οι σύγχρονες εξελίξεις τόσο στο χώρο των κοινωνιών όσο και της επιστήμης αλλά και της τεχνολογίας, που
έθεσαν νέα δεδομένα στην αντίληψη του κόσμου. Κυρίως, όμως, προσέφεραν πληθώρα γνώσεων που πλέον αγγίζουν τα όρια της ανεξέλεγκτης
παραγωγής τους. Στη βάση αυτή ο σύγχρονος μαθητής δεν αρκεί να κατέχει μόνο κάποιες βασικές γνώσεις, αλλά πρέπει να καταστεί ικανός να δημιουργεί και όχι μόνο να ανακαλύπτει ή απλά να παραγάγει γνώσεις, μέσα
από κριτικούς συνδυασμούς και επιλογές επιμέρους γνώσεων, ώστε η δημιουργούμενη από αυτόν νέα γνώση να ανταποκρίνεται πλήρως στην προκύπτουσα κατάσταση, με την οποία αναμετράται ο μαθητής (Hammersley
& Woods, 1996). Η συγκεκριμένη αναφορά δεν σχετίζεται μόνο με την περίπτωση των εκπαιδευτικών περιστάσεων και απαιτήσεων, αλλά και με κάθε κοινωνική κατάσταση ή επίλυση προβλήματος, που προκύπτει στην καθημερινή πραγματικότητα του κάθε μαθητή.
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναγκαιότητα συγκρότησης νέων θεωρητικών εργαλείων και δομών μάθησης, με κύρια χαρακτηριστικά τους την
ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τη διαφοροποίηση τόσο στον προσδιορισμό της έννοιας μάθησης όσο και στην προσέγγισή της στο πλαίσιο
της διδακτικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι θεωρίες εξελίσσονται ιστορικά και διαπλέκονται με το πεδίο εφαρμογής τους, αλλάζοντας
690

Μαρία Ε. Ράντζου, Κωνσταντίνος Δ. Μαντζανάρης, Ιωάννης Φύκαρης
Εκεί που «σταματούν» τα εγχειρίδια: γιατί και πώς να διδάξεις τις σύνθετες συντακτικές δομές

τη φύση των παρατηρήσεων, τα προς διερεύνηση ερωτήματα, αλλά και τα
ερωτήματα που τους αποδίδονται (Κογκούλης, 2005, Βασιλόπουλος, 2002,
Ρεράκης, 2007). Καθίσταται, ως εκ τούτου σαφές, ότι δεν προκύπτουν ως
«ξάφνιασμα» ή από μεμονωμένες παρατηρήσεις. Αντίθετα, αποτελούν νοητικές κατασκευές, που προσπαθούν να επιλύσουν ανακύπτοντα προβλήματα στην εφαρμοστική διαδικασία των ερευνητικών δεδομένων, δημιουργώντας νέες δομικές αρχές μάθησης (Jaimeson, 2000). Σε κάθε περίπτωση
το όλο εγχείρημα δεν είναι μία απλή προσπάθεια, αλλά μια πολυσύνθετη
δραστηριότητα, με δεδομένο ότι η μάθηση είναι μια ενεργός διαδικασία,
που αποβλέπει στην οικειοποίηση νέας εμπειρίας, πάνω στην οποία οικοδομείται η δραστηριοποίηση του ατόμου, όταν επιχειρεί να αντιδράσει ή
να επιλύσει προκύπτοντα ζητήματα είτε στην προσπάθειά του για μάθηση
είτε σε προβλήματα της καθημερινότητάς του (Jaimeson, 2008).
Κι ενώ οι πρώτες προσπάθειες μάθησης στηρίζονται στη μίμηση1 εξελικτικά διαφοροποιούνται, γίνονται συνθετότερες και στηρίζονται σε ποικίλες διαδικασίες του νου (Penrose, 1997), τις οποίες το άτομο ενεργοποιεί, προκειμένου να επιτύχει την προσαρμογή του σε νέες καταστάσεις, αλλά και την κοινωνικοποίησή του στο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί και να δραστηριοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση είναι
καθοριστική η εκπαιδευτική παρέμβαση, ώστε το άτομο να λειτουργήσει
ενεργητικά στο να «μάθει» το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας, την ένταξη στην οποία επιθυμεί. Η επίτευξη αυτή δεν είναι μια μονογραμμική πορεία, αυτονόητη και αναμενόμενη. Αντίθετα, είναι μια συνεχής
οικοδόμηση με αλληλεπιδράσεις, αλληλοσυσχετίσεις, θέσεις και αντιθέσεις,
μεταξύ του έσω εαυτού και των κοινωνικο-περιβαλλοντικών επιδράσεων
και επιρροών. Για το θέμα αυτό ο Piaget (2001, 2007) θα υποστηρίξει ότι
κάθε πρόοδος του νου είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση και μια εκ νέου δόμηση, μέσω της νοητικής επεξεργασίας, των ενδογενών δεδομένων
που προσφέρει η εικόνα του κόσμου, ώστε να διαμορφωθεί η προσωπική
εικόνα του κόσμου του κάθε ατόμου.
Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι μόνο η εκτελεστική έκφραση μιας ενέργειας, αλλά η ενεργοποίηση που ενθαρρύνει τη σκέψη, τη λογική πράξη και τη διορατικότητα.
Η πρόοδος, ωστόσο, της επιστήμης έδειξε ότι η ανωτέρω διαδικασία
δεν αποτελεί μόνο ένα αναπτυξιακό γεγονός, αλλά απαιτούνται και συμβάλλουν σε αυτό και εξωγενείς συντελεστικοί παράγοντες, οι οποίοι διαρ1. Ο Αριστοτέλης θα τονίσει ότι «Το γαρ μιμείσθαι σύμφυτον τοις ανθρώποις εκ παίδων εστί» (Περί
Ποιητικής, IV, 1448b, 2-4).
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θρώνονται στο πλαίσιο της Κονστρουκτιβιστικής (Constructivism) θεώρησης ανάδειξης της γνώσης, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο της ψυχογενετικής και κοινωνικής ψυχολογίας (Vygotsky, 1974).
Ο Κονστρουκτιβισμός δομείται στις αρχές της αντίληψης της «μάθησης
δράσης», όπου ως «δράση» νοείται περισσότερο η διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων και όχι αποκλειστικά η ενέργεια επί αντικειμένων. Επιπλέον, ως «δράση» νοείται η γνωσιακή διαδικασία εξελικτικής μετάβασης της
γνώσης από φάση σε φάση, με αποτέλεσμα κάθε γνώση της επόμενης φάσης να είναι πληρέστερη και επαρκέστερη της γνώσης της προηγούμενης
φάσης (Vygotsky, 1974). Ως συνέπεια των ανωτέρω προκύπτει ότι η μάθηση δεν συμπυκνώνεται σε μια απλή απομνημόνευση ή σε παράθεση τεχνικών γνώσεων ή ακόμη σε ένα κλειστό σύστημα «ερεθίσματος-αντίδρασης».
Είναι περισσότερο μια πολυσύνθετη διαδικασία αυτο-ενεργοποίησης του
ατόμου, αλλά και της κοινωνικο-γνωστικής αλληλεπίδρασής του με άλλα
άτομα της ίδιας ή και διαφορετικής δυναμικότητας, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία προσαρμογής. Στην ουσία είναι μια
διαδικασία αντιμετώπισης περιορισμών, στον κόσμο των εμπειριών και όχι
απλά η ανακάλυψη ενός προϋπάρχοντος κόσμου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από το άτομο, που βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης.
Η προσπάθεια αυτή του ατόμου συμβάλλει στη διαμόρφωση της «ιστορικότητάς» του, δηλαδή του ευρύτερου γνωσιακού και εμπειρικού του υπόβαθρου, το οποίο βοηθά στην προσαρμογή και αντίληψη του κόσμου από
το άτομο. Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι κάθε άτομο έχει τη δική του
προσωπική «ιστορικότητα», με βάση την οποία επιδρά με τη διαφορετική
«ιστορικότητα» του κάθε «άλλου» ατόμου, με το οποίο έρχεται σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Αυτό σημαίνει ότι η «ιστορικότητα» του κάθε «άλλου» ατόμου οδηγεί σε ατομική δράση, με σκοπό την ένταξη και την κοινωνικοποίηση του ατόμου, δηλαδή τη διεπαφή του με τα «άλλα» άτομα του
κοινωνικού του πλαισίου. Άρα και με τις «ιστορικότητες» και τις «δράσεις»
των «άλλων», που όμως και αυτές στοχεύουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη
διεπαφή και την κοινωνικοποίηση (Vygotsky, 1974). Στοχεύουν, δηλαδή,
προς μια κοινή συλλογική δραστηριότητα, η οποία επιδιώκει την αποδοχή και την προσαρμογή στους κοινά αποδεκτούς κανόνες και στα όρια που
τίθενται στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της κατανόησης. Δηλαδή,
εκείνης της δραστηριοποίησης που έχει τις ίδιες προϋποθέσεις είτε το υλικό που επιχειρείται να κατανοηθεί είναι η εμπειρία γενικά, είτε ένα συγκεκριμένο είδος εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία είναι ίδια, αλλά
το κίνητρο της κατανόησης μπορεί να είναι διαφορετικό.
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Όλα τα ανωτέρω κινούνται στη βάση της θεωρίας του Κονστρουκτιβισμού και των θεωρητικών συνεπακόλουθων, που δημιουργούν επιμέρους
θεωρίες και συγκεκριμένα για τα όσα προελέχθησαν στη «θεωρία της δραστηριότητας», η οποία αναπτύσσεται ακολούθως, επιχειρώντας μια προσπάθεια πρωτόλειας εφαρμοστικής δυνατότητας.
Το θεωρητικό υπόβαθρο της Θεωρίας Δραστηριότητας και
η αναδυόμενη δυναμική της ως εναλλακτική διδακτική
θεωρία
Η φιλοσοφική αφετηρία της «Θεωρίας Δραστηριότητας» (ΘΔ) βρίσκεται στην
ιστορική ανάπτυξη των ιδεών, όπως αυτή στοιχειοθετήθηκε από τη καντιανή
και χεγκελιανή προσέγγιση2. Σε αυτή την ανάπτυξη η κυρίαρχη μορφή δράσης άπτεται ενός εποικοδομητικού ρόλου της κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση
τέθηκε ως πλαίσιο για την ανάπτυξη της μαρξιστικής και εγγελιανής πρότασης
που αναπτύχθηκε στη σοβιετική ιστορία3.
Σε αυτό το πεδίο ο Vygotsky και ο Leont’ev θα θέσουν τις βάσεις για τη ΘΔ.
Δεν πρόκειται, βέβαια, για κάποιο μεθοδολογικό μοντέλο αλλά περισσότερο
για ένα φιλοσοφικό πλαίσιο, το οποίο εξετάζει και επεξεργάζεται τις διαφορετικές μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας (Leont’ev, 1972). Πρόκειται,
δηλαδή, για μια εναλλακτική προσέγγιση της ανθρώπινης σκέψης και δράσης, η οποία εστιάζει στην αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας
στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινότητας. Μόνο εντός του πλαισίου αυτού
μπορεί να προσεγγιστεί η ΘΔ και όχι ξεκομμένη από το πλαίσιο αναφοράς της.
Ειδικότερα, η έννοια της «δραστηριότητας»4, ως μία συστημική υποστήριξη των μαθητών, υπήρξε συνέχεια του έργου του Vygotsky από τον
2. Η εμπειρική πραγματικότητα καθίσταται λειτουργική υπό το ορθολογικό πρίσμα των αισθήσεων
καταφάσκοντας στο ασφαλές κριτήριο του καντιανού Λόγου (Vernunft). Από την άλλη, η διαλεκτική
πρόταση του Χέγκελ θα διαπεράσει μέσα από την καθαρή θεωρία διαπιστώνοντας την υπέρβαση των
κατηγοριοποιημένων διπόλων.
3. Η μαρξιστική εμπειρική και υλιστική γνωσιοθεωρία θα θέσει το νέο πλαίσιο της χεγκελιανής λογικής
στο μέτρο που η αλληλεπίδραση της Φύσης και της Ιστορίας θα διανοίξουν ένα νέο επιστημολογικό
χώρο. Για την εξέλιξη της θεωρίας δραστηριότητας όσον αφορά τη θεωρητική διάστασή της βλ.
Blunden, 2010 και O’ Leary, 2010.
4. Η έννοια της δραστηριότητας άπτεται εκείνης της ενέργειας που αποσκοπεί στην επίτευξη του
στόχου που έχει θέσει το υποκείμενο. Το υποκείμενο, δηλαδή, επιλέγει εκείνες τις δράσεις που με βάση
τα διαθέσιμα εργαλεία, τις γνώσεις και τη στήριξη της κοινότητας θα το βοηθήσουν να ολοκληρώσει
τη δραστηριότητα που έχει επιλέξει. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο που μας βοηθάει να
παρατηρήσουμε πιο ειδικά τη δράση του υποκειμένου σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον με τις
ανάλογες συνθήκες του. Από την άλλη, η συναίσθηση άπτεται της δράσης, με την οποία και συνδέεται
άμεσα (Jonassen & Land, 2000).
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Leont’ev (1978, 1981), ο οποίος έδωσε έμφαση στην περιοχή των κινήτρων
και των διαμεσολαβητικών πολιτισμικών εργαλείων της μαθησιακής κοινότητας. Το τρισδιάσατατο οικοδόμημα που παρουσιάζει ο Leont’ev έχει ως
κεντρικό στοιχείο τη δραστηριότητα, η οποία αποκτά ένα συστημικό χαρακτήρα, κατά τoν οποίo το υποκείμενο5 μπορεί να ενεργεί σε ένα αντικείμενο6 έχοντας ένα ορισμένο στόχο, τη μάθηση με νόημα αλλά και τον τρόπο,
με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή μέσα από τα περιβάλλοντα
που συνθέτουν οι μαθητές. Ως συνέχεια αυτής της διεργασίας αποτελεί
και το συμπέρασμα, αφού προβάλλει το αποτέλεσμα της δραστηριότητας7.
Βασικό, επίσης, στοιχείο, όπως επεκτάθηκε - εξελίχθηκε από τον
Engeström (1987)8 αποτελεί και το κίνητρο, το οποίο υποκινεί την ανθρώπινη δραστηριότητα, βασικά στοιχεία της οποίας αποτελούν οι ενέργειες που ορίζουν το κίνητρο της δραστηριότητας στην πραγματική διάστασή του. Οι διαδικασίες, επίσης, αποτελούν εκείνα τα μέσα, με τα οποία μία
δράση λαμβάνει χώρα και σχετίζεται με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες
πραγματοποιούνται οι ανωτέρω ενέργειες.
Τα «εργαλεία»9 είναι αυτά που διαμεσολαβούν ως προς την επίτευξη του
στόχου, δηλαδή της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής υιοθετώντας
τα διαμορφωμένα συμβολικά συστήματα μπορεί και πετυχαίνει το πέρασμα από το γενικό και αόριστο διαμορφώνοντας και αναπτύσσοντας νέα
εννοιολογικά σχήματα. Οι κανόνες (Aalst & Hill, 2006), από την άλλη πλευρά, ορίζουν το νομοτεχνικό πλαίσιο εφαρμογής της όλης διαδικασίας, αλλά και ποια συμπεριφορά γίνεται αποδεκτή από κάθε κοινωνία.

5. Η πρόθεση του υποκειμένου εντάσσεται στη συνειδητή επίτευξη του στόχου.
6. Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το αληθινό κίνητρο της δραστηριότητας (Jonassen, 1999, Foot, 2002).
Δεν πρόκειται, βέβαια, για μια δραστηριότητα που περικλείεται σε ένα πλαίσιο αλλά για μια δυναμική
πρόταση που βρίσκεται σε ένα διαρκή αναστοχασμό.
7. Πρόκειται για τον μετασχηματισμό- αλλαγή του υποκειμένου κατά τη διεργασία της δραστηριότητας
(Marken, 2006).
8. Ο Engeström εξέλιξε-συνέδεσε τη θεωρία με το κοινωνικό πλαίσιο συζητώντας τις αντιθέσεις
(contradictions), εντός μίας γενικής αποτίμησης των σχέσεων (Roussou et al., 2008). Εδώ σημαντικό
παράγοντα διατελεί η κοινωνία, αφού σε αυτόν τον χώρο λαμβάνει χώρα η μοιρασιά του αντικειμένου.
9. Εργαλεία νοούνται εκείνα τα αντικείμενα παραγωγής που διευκολύνουν τις ενέργειες στο πλαίσιο
των ενδεχομένων δυνατοτήτων που αυτά παρέχουν. Μπορεί, δηλαδή, να είναι οποιοδήποτε φυσικό
ή διανοητικό σχήμα, που μετασχηματίζει τη διαδικασία της δραστηριότητας, σύμφωνα με τον
σχεδιασμό της.
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Σύστημα Δραστηριότητας (Engeström, 1987)

Το ζητούμενο από την ανωτέρω θεώρηση βρίσκεται στον τρόπο, με τον
οποίο καλούνται οι μαθητές να μαθαίνουν το πώς να μαθαίνουν αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και οδηγούμενοι, με αυτόν τον τρόπο, στη νέα
γνώση. Η δραστηριότητα, ως διαδικασία επίλυσης προβλήματος, αποτελεί
εκείνον τον χώρο, στον οποίο περιστρέφονται οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για την οικοδόμηση της νέας γνώσης από τους μαθητές
μέσω της αφομοίωσης εστιασμένων εφαρμογών.
Πώς, όμως, νοηματοδοτείται η δραστηριότητα; Υπάρχουν τρία επίπεδα δραστηριότητας. Στο πρώτο, βρίσκεται το κίνητρο που ενεργοποιεί τη
δραστηριότητα. Στο δεύτερο, οι πράξεις αποτελούν τη μεταγραφή και την
εξήγηση του κινήτρου στις κείμενες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Τέλος, οι δράσεις είναι εκείνα τα μέσα που νοηματοδοτούνται από τις συνθήκες όπου λαμβάνουν χώρα (Jaworski & Potari 2009, Jaworski & Goodchild
2006, Μητροπούλου, 2009). Πέραν, όμως, από τη νοηματοδότηση των επιμέρους στοιχείων της ΘΔ, σημαντικός προσανατολισμός στο ανωτέρω περιβάλλον είναι και ο μεταγνωστικός χαρακτήρας της.
Μεταγνωστικοί προσανατολισμοί της μάθησης στο πλαίσιο της ΘΔ
Η συμβολή της μεταγνωστικής πρότασης αναφορικά με τη ΘΔ δομεί το
γενικότερο προβληματισμό περί αυτής (Brown, 1975, 1978, 1987, Flavell,
1976, 1979, 1982). Ειδικότερα, η επίδραση της μεταγνωστικής στάσης του
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παιδαγωγούμενου αναδεικνύει τη διαλεκτική σχέση που μπορεί να οικοδομηθεί σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Ο τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο ανάγεται η μεταγνώση10 σε εργαλειακό στοιχείο της μάθησης άπτεται των διαδικασιών παρακολούθησης (monitoring) και επεξεργασίας (elaboration)
(Nolen & Haladyna, 1990), που ενίοτε υιοθετεί (συνειδητά ή ασυνείδητα) ο
μαθητής (αυτοαξιολόγηση, παρακολούθηση, αναθεώρηση). Η κατανόηση
ενός αντικειμένου δεν αποτελεί μια apriori πρακτική αλλά συνδέεται με το
διαφορετικό τρόπο αναστοχασμού, πληροφορώντας τον μαθητή για την
προσωπική λειτουργικότητά του, όσον αφορά στην πρόσκτηση της γνώσης11(Wenger, 1998).
Στην ανωτέρω διεργασία κυρίαρχο σημαινόμενο αποτελεί η εξελικτική
πορεία της διάδρασης μεταξύ του μαθητή και του περιβάλλοντος αυτού.
Ο μαθητής διερευνά διαρκώς το πεδίο της σχέσης του διαμορφώνοντας
κάθε φορά μια διαφορετική ερμηνεία των επιμέρους μεταβλητών που διατρέχουν τις εκάστοτε συνθήκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η ενεργητική ανακαλυπτική πορεία της γνώσης δεν άγεται μόνο υπό μίας μορφής προσέγγισής της αλλά και από έναν προσωπικό χώρο αυτοελέγχου και αυτενέργειας (selfactualized), ο οποίος καταδεικνύει κάθε φορά τον
στρατηγικό προσανατολισμό της κατανόησής της (McCombs & Marzano,
1990). Κατά αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής οικοδομεί τη δική του κοινωνική
πραγματικότητα (Anderman & Maehr 1994, Maehr &Midgley, 1991, Nolen,
1988, Pintrich et al., 1993, Rosenholtz & Simpson, 1984).
Η διαρκής αλληλεπίδραση συντείνει στην ανάγνωση του ρόλου μέσω
του κοινωνικού συγχρωτισμού. Επιπλέον, οι αυτορυθμιστικές αναγνώσεις
του ρόλου του μαθητή μπορούν να προωθηθούν μέσω των εκπαιδευτικών στρατηγικών, όπως αυτές προτείνονται σε ερευνητικές προσεγγίσεις,
στις οποίες εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα ο κάθε μαθητής (Xiaodong, 2001).
Πώς, όμως, μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοια περιβάλλοντα μεταγνωστικής αλληλεπίδρασης κατά τη διδακτική διαδικασία; Η ενδεχόμενη απάντηση βρίσκεται σε εκείνες τις συνεργασίες-συζητήσεις που σηματοδοτούν
συλλογικές προσεγγίσεις στα πεδία εκείνα που ορίζουν και ορίζονται από
τις διαδράσεις, οι οποίες διαλέγονται διαρκώς στις γνωσιολογικές διεργασίες της τάξης αλλά και της κοινωνίας. Πρόκειται για ένα έτερο μαθησια10. Για τον ορισμό της έννοιας μεταγνώση βλ. Butterfield & Belmont, 1977, Flavell, 1979.
11. Η πρόσκτηση της γνώσης δεν αποτελεί μια συνθηκοποιημένη σταθερά που άγεται σε κάθε
μαθητή/τρια με τον ίδιο τρόπο. Ο/Η κάθε μαθητής/τρια αποκτά έναν δικό του τρόπο αξιολόγησης της
δραστηριότητας, αφού ορίζει διαφορετικά το πλαίσιο αναφοράς της, σύμφωνα με τις δικές του/της
αντιλήψεις (Wertsch, 1984).
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κό οικοσύστημα, που ορίζει κάθε φορά τις δικές του προτεραιότητες, όσον
αφορά στις συνεργατικές ζυμώσεις του.
Διασύνδεση της Θεωρίας Δραστηριότητας με τη διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών: Παραδειγματική εφαρμογή
Οι θεωρίες μάθησης έχουν διαχρονικά συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μάθησης των παιδαγωγούμενων και έχουν προσφέρει
στους διδάσκοντες γνώσεις και «κλειδιά» για την αποδοτικότερη οργάνωση της διδακτικής πράξης. Στη διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών έχει επιχειρηθεί η εφαρμογή των περισσοτέρων θεωριών μάθησης σε
πρακτικό επίπεδο και έχει βελτιωθεί η διαδικασία προσέγγισης των θρησκευτικών εννοιών από τους μαθητές.
Η Θεωρία Δραστηριότητας αποτελεί μια νέα σχετικά θεωρία, η οποία μέσα από τις βασικές αρχές της μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά στην
κατάκτηση γνώσεων από την πλευρά των μαθητών ενεργώντας οι ίδιοι μέσα από δράσεις- δραστηριότητες οργανωμένες, που θα οδηγήσουν τον μαθητή άλλοτε στην ενίσχυση μιας υπάρχουσας νοητικής δομής, άλλοτε στην
ανακάλυψη μιας νέας και άλλοτε στην ανατροπή μιας υπάρχουσας και τη
δημιουργία νέας (Neubert, 2012).
Μια πρώτη ενδεικτική εφαρμογή της Θεωρίας Δραστηριότητας επιχειρείται στα ισχύοντα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα του Μαθήματος
Θρησκευτικών τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ΘΔ η ατομική δράση του μαθητή
συμβάλλει στη συλλογική ενεργοποίηση, κατά την οποία είναι δυνατό να
υπάρξει ανάδυση νέας μετασχηματισμένης γνώσης και να ακολουθήσει η
γνωσιακή και κοινωνικο-συναισθηματική αλλαγή του παιδαγωγούμενου. Η
δυναμική αυτή εποικουρείται από το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν apriori
σχηματοποιημένες γνωστικές δομές και αναπαραστάσεις για διάφορα θέματα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να κατασκευάζουν και άλλες, ώστε να διαχειριστούν νέα φαινόμενα και καταστάσεις που συναντούν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαθησιακό πλαίσιο, στο οποίο η αλληλεπίδραση δημιουργεί αλλαγές αντιλήψεων.
Στη λειτουργικότητα της ΘΔ οι μαθητές συμβάλλουν με την ατομική γνώση τους στη συλλογική δραστηριοποίηση, μέσω της ανταλλαγής απόψεων
και γνώσεων στο πλαίσιο της συλλογικής ενεργοποίησης, οι οποίες εκτίθενται σε αμφισβήτηση ακόμη και σε σύγκρουση, μετασχηματίζονται σε μονάδες νέων γνώσεων, που στη συνέχεια οδηγούν σε γνωσιακή και κοινωνι697

νέας μετασχηματισμένης γνώσης και να ακολουθήσει η γνωσιακή και κοινωνικοσυναισθηματική αλλαγή του παιδαγωγούμενου. Η δυναμική αυτή εποικουρείται από
το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν apriori σχηματοποιημένες γνωστικές δομές και αναπαραστάσεις για διάφορα θέματα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να κατασκευάζουν και
άλλες, ώστε να διαχειριστούν νέα φαινόμενα και καταστάσεις που συναντούν. Όλα
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Στη λειτουργικότητα της ΘΔ οι μαθητές συμβάλλουν με την ατομική γνώση
τους στη συλλογική δραστηριοποίηση, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων
στο πλαίσιο της συλλογικής ενεργοποίησης, οι οποίες εκτίθενται σε αμφισβήτηση
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αλλαγή.
Γίνεται φανερό
η μάθηση
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γή τουοδηγούν
τρόπουσεσκέψης
των
μέσα από τηναλλαγή.
αυτορρύθμιση
και την
συνέχεια
γνωσιακή
καιμαθητών
κοινωνικοσυναιθηματική
Γίνεται φανερό
ότι
η μάθηση μεταγνωστικών
οδηγεί στην αλλαγή
του τρόπου σκέψης των μαθητών μέσα από την
ανάπτυξη
ικανοτήτων.
αυτορρύθμιση και την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων.
Ενδεικτική σχηματική παρουσίαση της ΘΔ
μετασχηματοποιημένη νέα γνώση μαθητή Α
ατομική γνώση 1
μαθητής Α

(γνωσιακή και κοινωνικοσυναισθηματική αλλαγή)

συλλογική μετασχηματιστικό πεδίο
συνύπαρξη
των ατομικών γνώσεων
ατομική γνώση 2
μαθητής Β

ανάδυση
νέας γνώσης

μετασχηματοποιημένη νέα γνώση μαθητή Β
(γνωσιακή και κοινωνικοσυναισθηματική αλλαγή)

Ακολούθως και σε επίπεδο παραδειγματικής εφαρμογής παρουσιάζο6
νται ενδεικτικά παραδείγματα λειτουργικότητας τη ΘΔ σε δύο διδακτικά
αντικείμενα του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Παράδειγμα 1ο
Το πρώτο παράδειγμα αφορά το Δημοτικό Σχολείο και συγκεκριμένα διδακτική ενότητα της Γ΄ τάξης. Ειδικότερα, η ενότητα προέρχεται από το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος των Θρησκευτικών με τίτλο: «Όλα τα παιδιά
του κόσμου είναι αδέλφια» (κεφάλαιο Β΄, ενότητα 9, σελ. 29-32). Ο προβλεπόμενος διδακτικός στόχος από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ενότητα είναι: «Επιδιώκεται, οι μαθητές να πληροφορηθούν ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας, ως δημιουργήματα του Θεού είναι
αδέλφια, και να επισημάνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές με τις οποίες αυτό μπορεί να εκφραστεί».
Εφαρμόζοντας τις διδακτικές αρχές της ΘΔ χωρίζουμε τους μαθητές σε
ομάδες όμοιων εναλλακτικών ιδεών για το θέμα «όλοι είμαστε αδέρφια».
Στο πλαίσιο των ομάδων κατατίθενται οι διαφοροποιημένες ατομικές γνώσεις των μαθητών για το θέμα, που αποτελούν το πρώτο βήμα στη ΘΔ, που
είναι η «έκφραση ατομικής γνώσης». Ακολούθως αναπτύσσεται συλλογική συζήτηση αξιοποιώντας τη διδακτική τεχνική της καρέκλας του φιλο698
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σόφου, (Gersten & Baker, 2001), όπου οι μαθητές παίρνουν θέση για το θέμα ανταλλάσσοντας και εναλλάσσοντας απόψεις με τη σειρά μεταξύ τους.
Κατά τη διαδικασία παρακινούνται όλοι οι μαθητές να καταθέσουν τις απόψεις τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το δεύτερο βήμα της ΘΔ, κατά
το οποίο η «ατομική γνώση συμβάλλει στη συλλογική διερεύνηση». Η κατάληξη του δεύτερου βήματος είναι η «ανάδυση της νέας γνώσης», η οποία
για την περίπτωση του συγκεκριμένου παραδείγματος αναμένεται να είναι:
η κατανόηση από τους μαθητές ότι συνεργαζόμενοι, αλληλοβοηθούμενοι και
αλληλοϋποστηριζόμενοι σε μια σχέση αρμονικής συνύπαρξης μπορούμε να
ενώσουμε τις γνώσεις μας και τα συναισθήματά μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποιούν την έννοια της αδελφικής σχέσης, η οποία δεν
περιορίζεται μόνο στη συγγενική σχέση αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο «μετασχηματοποιείται» η αρχική ατομική γνώση
του κάθε μαθητή. Η μετασχηματοποίηση της αρχικής γνώσης εγκολπώνει
τη συλλογική συνείδηση για αυτή τη γνώση, η οποία επιστρέφει στον κάθε μαθητή ως «νέα γνώση» για το προς διαπραγμάτευση ζήτημα. Η μετασχηματοποιημένη νέα γνώση του κάθε μαθητή για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι «διευρυμένα διαφοροποιημένη» από την αρχική. Αυτό αποτελεί το
τελικό επίτευγμα της εφαρμογής της ΘΔ, το οποίο, όμως, ταυτόχρονα διαμορφώνει και το πλαίσιο για την εποικοδόμηση νέας μελλοντικής γνώσης.
Παράδειγμα 2ο
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το Γυμνάσιο και συγκεκριμένα διδακτική
ενότητα της Α΄ τάξης. Ειδικότερα, η ενότητα είναι από το σχολικό εγχειρίδιο
του μαθήματος των Θρησκευτικών με τίτλο: «Ο δημιουργός Θεός φροντίζει
για τους ανθρώπους όλου του κόσμου» (κεφάλαιο Ε΄, ενότητα 28, σελ. 144146). Ο προβλεπόμενος διδακτικός στόχος από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
για την ενότητα είναι: «Επιδιώκεται, οι μαθητές να αναγνωρίσουν την έννοια
της παγκοσμιότητας του Θεού».
Δίνεται το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου σε κάθε μαθητή, προκειμένου να το λεκτικοποιήσει, δηλαδή να προσπαθήσει να εκφράσει το κείμενο μέσα από λέξεις- έννοιες, όχι αποκλειστικά του κειμένου αλλά και δικών
του εμπνεύσεων επιδιώκοντας να προσεγγίσει τις βασικές έννοιες του κειμένου και να τις συσχετίσει με τις δικές του αντιλήψεις επ’ αυτών. Έτσι, επιτυγχάνεται το πρώτο βήμα της ΘΔ, που είναι η «ενεργοποίηση και έκφραση της ατομικής γνώσης». Ακολούθως, κατατίθενται οι διαφοροποιημένες
ατομικές γνώσεις των μαθητών για το θέμα στο σύνολο της τάξης, με στόχο την ενεργοποίηση μεταγνωστικών ικανοτήτων ελέγχου και ρύθμισης
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των απόψεων που εκφράζουν (Langa & Yost, 2007), κάνοντας συσχετίσεις
των διαφορετικών απόψεων που καταθέτει ο κάθε μαθητής. Με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνεται η συλλογική ενεργοποίηση, ώστε να εντοπιστούν οι
κοινές αναφορές επί του θέματος και, παράλληλα, συζητιούνται διευρυμένα οι αντιτιθέμενες απόψεις. Έτσι υλοποιείται το δεύτερο βήμα της ΘΔ, κατά το οποίο η «ατομική γνώση συμβάλλει στη συλλογική ενεργοποίηση για
τη διερεύνηση» του θέματος. Η διαδικασία αυτή επιδιώκει την αυτορρύθμιση της αρχικής γνώσης, δηλαδή τη μετασχηματοποίηση της νέας γνώσης του κάθε μαθητή για το συγκεκριμένο ζήτημα, που διαφοροποιείται
σε ένα εκτενέστερο πλαίσιο από την αρχική. Αυτό αποτελεί το τρίτο βήμα
στην εφαρμογή της ΘΔ. Για το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο αναμένεται οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι οι σχέσεις των ανθρώπων δεν
είναι εγωιστικού χαρακτήρα, αλλά είναι μια συνεχής διαδικασία κοινωνικής και ψυχολογικής αλληλεπίδρασης. Έτσι αναγνωρίζουν την αξία του καθενός αλλά και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη δύναμη και τη συνδρομή του Θεού, αντιλαμβανόμενοι ότι ο Θεός δεν είναι για
ορισμένους, αλλά για όλους. Αυτό αποτελεί το τελικό επίτευγμα της εφαρμογής της ΘΔ στη συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για την επίτευξη ευρύτερης γνώσης.
Επίλογος
Καταληκτικά των όσων προαναφέρθηκαν επισημαίνεται ότι η ΘΔ επιχειρεί το συνδυασμό της συμβολής των διαφοροποιημένων ατομικών δυνατοτήτων των μαθητών σε ένα πλαίσιο συλλογικής διερεύνησης νέων γνωσιακών προσεγγίσεων, το τελικό προϊόν των οποίων οδηγεί στη μετασχηματοποίηση της αρχικής γνώσης του κάθε μαθητή και τη διαμόρφωσή της
σε μία εξελιγμένη μορφή αντίληψης του κόσμου. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί λειτουργικά μέσω της αξιοποίησης της ΘΔ στη διδακτική
διαδικασία, αξιοποιώντας τη δυναμική μεταγνωστικών ικανοτήτων, επιδιώκοντας τη συλλογική ενεργοποίηση και διάδραση των συμμετεχόντων μαθητών, στην προσπάθειά τους για την κατανόηση των γνωσιολογικών διεργασιών, μέσω της κοινωνικοσυναισθηματικής αλληλεπίδρασής τους. Τελικά, η ΘΔ αποτελεί μια κοινωνιογνωστική θεωρία που βρίσκει λειτουργική
εφαρμογή στη διδακτική διαδικασία ανάδειξης της κοινωνικοσυναισθηματικής κατανόησης της γνώσης και προσέγγισης καταστάσεων κοινωνικής
αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή της στη διδασκαλία κοινωνιογνωστικών μαθημάτων, όπως η χαρακτηριστική περίπτωση του μαθή700
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ματος των Θρησκευτικών, μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναθεώρηση της ατομικής προσέγγισης της γνώσης, μέσω της συλλογικής ενεργοποίησης και την επίτευξη του μετασχηματισμού της αρχικής γνώσης σε
ένα περισσότερο διευρυμένο γνωσιακό πλαίσιο.
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Summary
The "Activity Theory" is a modern social learning theory, which attempts
to offer a different way of approaching learning by emphasizing on the
kind and quality of the activities of the subjects, as a key learning factor.
On the basis of the "Activity Theory" the "activity" is understood as a set of
individual actions of personal character, which influence and interact on
each other formulating a common systemic framework of activity in its
own personality, character and orientation, that is the result both of the
interconnection of different systemic considerations, and of the (existence)
historicity of the roles and transformations leading to situations of individual
and collective change. The potential of the principles of “Activity Theory”
is to be highlighted in this paper through its application on the design of
the lesson planning process of the Religious Education subject, focusing
on issues related to the transformation of religious concepts into the
learning content, as well as on the main learning processes leading the
learning subjects into cognitive and socio-emotional change through such
educational interventions and adaptations.
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Οι κατ’ οίκον Εργασίες και ο Ελεύθερος χρόνος
των Μαθητών
Ευθύμιος Ρέντζιος
Με τον όρο κατ’ οίκον εργασίες νοούνται οι εργασίες εκείνες που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές για το σπίτι.
Οι εργασίες αυτές σχετίζονται με το σχεδιασμό της διδασκαλίας και τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αποτελούν μέρος της διδασκαλίας και ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και τούτο
γιατί ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος πριν από τη διδασκαλία, κατά
τη διάρκεια αυτής και κατά τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας, να προετοιμάσει κατάλληλα το είδος των εργασιών, τις δυσκολίες κάθε μιας καθώς και την ανάθεσή τους.
Για τους μαθητές οι κατ’ οίκον εργασίες ανήκουν στα παιδαγωγικά εκείνα μέσα και σ’ εκείνες τις δυνατότητες που τους παρέχει το σχολείο να μαθαίνουν στο σπίτι και χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, του γονέα ή άλλου προσώπου, να ανεξαρτητοποιηθούν απ’ αυτούς και να γίνουν υπεύθυνα άτομα.
Στους γονείς οι κατ’ οίκον εργασίες παρέχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τα παιδιά τους και με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Είναι
μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούν συστηματικά και υπεύθυνα με τα γνωστικά αντικείμενα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν απέναντι σ’ αυτά να γνωρίσουν την επίδοσή
τους και τέλος να επισημάνουν αδυναμίες και παραλείψεις των παιδιών τους.
Τέλος για την πολιτεία οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν ένα «πρόβλημα» που καλείται να το λύσει «ισορροπώντας» ανάμεσα στις απαιτήσεις και
τα ενδιαφέροντα μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και επιστημονικών παιδαγωγικών και διδακτικών δεδομένων.
Το θέμα των κατ’ οίκον εργασιών είναι σύνθετο, εκπαιδευτικό και διδακτικό ταυτόχρονα και αφορά άμεσα εκπαιδευτικούς ,γονείς και μαθητές
χωρίς ωστόσο να αποτελεί αφορμή αντιπαλότητας ή φιλονικίας ανάμεσα
στους τρεις αυτούς φορείς.
Είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την εκπαίδευση των μαθητών
καθώς και για την ομαλή ψυχοσωματική και κινητική τους εξέλιξη. Είναι ζήτημα δύσκολο και πολύπλοκο και γι’ αυτό όσοι ασχολήθηκαν μ’ αυτό ή προ705
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βληματίστηκαν πάνω σ’αυτό σχηματοποιούνται βασικά σε τρεις κατηγορίες.
A. Στους υποστηρικτές των κατ’ οίκον εργασιών
B. Στου επικριτές και
C. Σ’ αυτούς που δέχονται την ανάθεσή τους με μέτρο και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Οι υποστηρικτές των κατ’οίκον εργασιών πιστεύουν ότι αυτές:
• Βοηθούν τους μαθητές να ¨συγκρατήσουν΄΄ όσα έχουν διδαχθεί.
• Συμπληρώνουν τη δουλειά που έχει γίνει στο σχολείο
• Εξατομικεύουν τη διαδικασία μάθησης
• Κάνουν το μαθητή να συνηθίζει να εργάζεται
• Αναπτύσσουν την ερευνητικότητα, την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση και την ευσυνειδησία.
Οι επικριτές των κατ οίκον εργασιών αντίθετα προσπαθώντας να
αναιρέσουν τα πιο πάνω επιχειρήματα υποστηρίζουν ότι οι εργασίες αυτές:
• Περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.
Την άποψη αυτή υποστηρίζουν θερμά καιν πολλοί παιδίατροι όπως ο αείμνηστος πλέον καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και π. Πρόεδρος
της Ακαδημίας Αθηνών Νικόλαος Ματσανιώτης, καθώς και η κ. Π. Κετέκου.
Η προετοιμασία και κυρίως ο έλεγχός τους αφαιρούν πολύτιμο χρόνο
από το μάθημα.
Οι έρευνες που έγιναν δεν απέδειξαν ότι συμβάλλουν στην αύξηση της
επίδοσης των μαθητών.
Από την Ελληνική βιβλιογραφία και αρθογραφία με θέμα τις κατ οίκον
εργασίες διαπιστώνεται ότι η διαφοροποίηση στις απόψεις συγγραφέων,
ερευνητών και αρθρογράφων ανάμεσα στις τρεις αυτές τάσεις είναι μικρή
και επουσιώδης.
Έτσι ο Κ. Αλεξιάδης ενώ θεωρεί τις γραπτές εργασίες στο σπίτι οξύ πρόβλημα αφού αυτές περιορίζουν σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών καιν τους κουράζουν δεν προτείνει την κατάργησή τους αλλά τον περιορισμό τους.
Ο Α. Βουγιούκας ταυτίζεται με τις απόψεις του Κ. Αλεξιάδη ως προς τον
περιορισμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και υποστηρίζει ότι οι μαθητές θεωρούν αυτές αγγαρεία.
Κατά τον ίδιο πάντα συγγραφέα τις περισσότερες φορές οι εργασίες αυτές έχουν αρνητικά αποτελέσματα τόσο στη μάθηση όσο και στην ψυχική
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υγεία των μαθητών. Πιστεύει όμως πως στα Ελληνικά σχολεία η κατάργησή τους είναι αδύνατη. Γι αυτό προτείνει τον περιορισμό τους.
Τον περιορισμό των κατ οίκον εργασιών προτείνει και ο Ν. Γιαννούλης
ο οποίος κάνει λόγο για υπερκόπωση των μαθητών από τις εργασίες που
αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί σ’ αυτούς για το σπίτι.
O K. Γεωργούλης επικεντρώνει το επιστημονικό του ενδιαφέρον στα είδη των κατ οίκον εργασιών και στον τρόπο ανάθεσής τους.
Όσον αφορά το πρώτο σημείο επισημαίνει ότι οι γραπτές εργασίες αποβλέπουν στην εμπέδωση των διδακτικών ενοτήτων καθώς και στην εκδήλωση και καλλιέργεια ατομικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών.
Στο δεύτερο σημείο δηλαδή τη διαδικασία ανάθεσης, θεωρεί ότι αυτές
πρέπει να προέρχονται από την εργασία στην τάξη και να καταλήγουν σ’
αυτήν. Να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών, να επεξηγούνται προηγουμένως και να ελέγχονται μετά.
Ο Σπ. Καλιάφας ‘’ζυγίζοντας΄΄ τα μειονεκτήματα (κούραση μαθητών, στέρηση ψυχαγωγίας, ίσως και άγχος και ένταση με τους γονείς) και τα πλεονεκτήματα (αυτενέργεια του μαθητή, έρευνα, ολοκλήρωση του διδακτικού
έργου του σχολείου) δεν τάσσεται υπέρ των κατ οίκον εργασιών ούτε υιοθετεί την κατάργησή τους.
Υποστηρίζει ότι αυτές πρέπει να ανατίθενται από τον εκπαιδευτικό με
πολλή περίσκεψη αφού πρώτα λάβει υπ΄ όψιν του ορισμένες παραμέτρους,
όπως φόρτος εργασίας των μαθητών, οικογενειακό περιβάλλον, επίπεδο
μαθητών κ.α.
Ο N. Εξαρχόπουλος πιστεύει πως οι κατ οίκον εργασίες υπολείπονται αυτών που γίνονται μέσα στην τάξη ως προς την αποτελεσματικότητά τους.
Θεωρεί όμως ότι αυτές ισχυροποιούν τις διανοητικές δυνάμεις και τη δημιουργικότητα των μαθητών, προωθούν τη βούλησή τους και ενισχύουν
την αυτόνομη σκέψη τους.
Το ίδιο ακριβώς υποστηρίζει και ο Μ. Κασσιωτάκης ο οποίος θεωρεί ότι
οι κατ οίκον εργασίες είναι απαραίτητες για την εμπέδωση των γνώσεων. Ο
χρόνος όμως που απαιτείται για τη διεκπεραίωση τους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ξεκούρασης και της ψυχαγωγίας των μαθητών.
Από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία θα σταθούμε στον παιδαγωγικό χώρο της Γερμανίας.
Έτσι οι Becker και Kouber θεωρούν τις κατ οίκον εργασίες απαραίτητες
αφού κατά την άποψή τους ανακουφίζουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους μαθητές όταν δίνονται κατά τρόπο συστηματικό και μεθοδολογικό.
Κατά την άποψή τους ο εκπαιδευτικός πρέπει να παίρνει υπ όψιν του το πρό707
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γραμμα των μαθητών καθώς και τις προϋποθέσεις μάθησης κάθε μαθητή.
Ο D. Bossmann είναι αντίθετος με την ανάθεσή τους και προσπαθεί να
αναιρέσει τα επιχειρήματά τους υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες αυτές πρέπει να καταργηθούν , τουλάχιστον στο Δημοτικό Σχολείο.
Ο Derschan πιστεύει ότι οι κατ οίκον εργασίες είναι προτιμότερο να μην
ανατίθενται αν προηγουμένως ο εκπαιδευτικός δεν τις έχει σταθμίσει και
προγραμματίσει κατάλληλα.
Οι Drewelow και D. Hess υποστηρίζουν ότι οι κατ οίκον εργασίες λειτουργούν θετικά όταν αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθητών, διακρίνονται για την ποιότητά τους, προγραμματίζονται μεθοδολογικά, δεν
γίνονται καθημερινή ρουτίνα και βοηθούν όλους τους μαθητές στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Κατά την άποψη των δύο αυτών συγγραφέων-παιδαγωγών οι κατ οίκον
εργασίες περιέχουν μια δυναμικότητα στη διαδικασία κατάκτησης των γνώσεων και συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Γι αυτόν το λόγο θεωρούν αναγκαίες τις κατ οίκον εργασίες και υποστηρίζουν με έμφαση την ανάθεσή τους.
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων όπως αυτές καταγράφηκαν σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Θεσσαλονίκης. (Δ. Χατζηδήμου. Οι κατ οίκον εργασίες των μαθητών. Θεσσαλονίκη 1995)
Τα σπουδαιότερα συμπεράσματα της έρευνας στους εκπαιδευτικούς
συνοψίζονται ως εξής:
α. Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν απαραίτητες τις κατ οίκον εργασίες επειδή
βοηθούν τους μαθητές να εμπεδώσουν και να συγκρατήσουν όσα έχουν
διδαχθεί. Ιδιαίτερα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που έχουν λιγότερα χρόνια
υπηρεσίας υποστηρίζουν περισσότερο από τους άλλους εκπαιδευτικούς
την αναγκαιότητα αυτών των εργασιών.
β. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι αιτιολογούν στους μαθητές τις
κατ οίκον εργασίες που τους αναθέτουν και συζητούν μαζί τους τα αποτελέσματα αυτών.
Δεν παίρνουν όμως υπόψη τους αυτά που τους προτείνουν οι μαθητές.
Η διαφοροποίηση είναι ότι οι δάσκαλοι συζητούν και ελέγχουν περισσότερο απ τους καθηγητές τις εργασίες που αναθέτουν για το σπίτι.
γ. Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας αποφεύγουν να αναθέτουν εργασίες
στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές σε αντίθεση με τους νεότερους.
δ. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τις κατ οίκον εργα708
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σίες που αγγίζουν και κινούν τα δικά τους ενδιαφέροντα.
ε. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι κατ οίκον εργασίες έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο για την ίδια τη διδασκαλία όσο και για την επίδοση των μαθητών.
Από την έρευνα στους μαθητές προκύπτει ότι:
α. Οι μαθητές δέχονται την αναγκαιότητα της ανάθεσης των κατ οίκον
εργασιών επειδή θεωρούν ότι τους βοηθούν στη βελτίωση της σχολικής
τους επίδοσης.
β. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί συζητούν πριν και μετά, κατά τη διάρκεια ελέγχου με τους μαθητές τις εργασίες που τους έχουν
αναθέσει.
Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όμως διαφοροποιούνται
και δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.
γ. Στους μαθητές είναι περισσότερο αρεστός ο εκπαιδευτικός που αναθέτει λίγες και εύκολες εργασίες.
Τέλος από την έρευνα που έγινε στους γονείς προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:
α. Οι γονείς είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί τις εργασίες.
β. Οι γονείς υποστηρίζουν - όχι πάντως στην πλειονότητά τους- ότι οι
μαθητές έχουν δυσκολίες στην εκτέλεση των κατ οίκον εργασιών.
γ. Σκοπός αυτών των εργασιών πάντα κατά την άποψη των γονέων είναι η εμπέδωση των γνώσεων(το ενδιαφέρον των γονέων εδώ βρίσκεται
στο γνωστικό μέρος του ζητήματος.)
δ. Στους γονείς – σε αντίθεση με τους μαθητές- είναι αρεστός ο εκπαιδευτικός που αναθέτει πολλές και δύσκολες εργασίες.
ε. Οι μικρής ηλικίας γονείς υποστηρίζουν περισσότερο απ τους μεγάλους την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών για το σπίτι.
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται περισσότερο στους γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι:
α. Οι γονείς , οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται θετικά απέναντι στις σχολικές κατ οίκον εργασίες.
β. Οι εργασίες αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι- μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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γ. Η αποφόρτιση των μαθητών έπειτα από μια κουραστική ημέρα, η
ψυχαγωγία τους, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου απ τα ίδια τα παιδιά
καθώς και η αναγνώριση και αποδοχή της ύπαρξης της χρησιμότητας και
της προσφοράς των εξωσχολικών δραστηριοτήτων( ξένες γλώσσες, αθλητισμός, χόμπυ, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) είναι στοιχεία ζητήματα που πρέπει να γίνουν σεβαστά από τους εκπαιδευτικούς πρωτίστως αλλά και από τους γονείς και να προσεχθούν ιδιαίτερα.
Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών
Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του. Ιδιαίτερα το θέμα του ελεύθερου χρόνου των
παιδιών προκαλούσε και προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον όσων σχετίζονται
με την αγωγή και την εκπαίδευση αυτών.
Λέγοντας ελεύθερο χρόνο εννοούμε το χρόνο εκείνο που τα παιδιά δεν
είναι στο σχολείο.
Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών ως παιδαγωγικό και κοινωνιολογικό ζήτημα απασχόλησε την πανεπιστημιακή κοινότητα και εξετάστηκε όχι
μόνο ως ανάγκη ψυχαγωγίας αλλά και ως μέσο που έχει τεράστια σημασία
στη μόρφωση ,την υγιεινή και την εξέλιξη του ανθρώπου.
Το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου παρουσιάζεται ως πολύπλοκο και ενδιαφέρον από τα χρόνια του μεγάλου Σταγειρίτη φιλόσοφου, του Αριστοτέλη.
Είναι αλήθεια ότι η ευχάριστη διασκέδαση δεν επιλέγεται με σκοπό απώτερο, αλλά για την ευταξία της τονίζει ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος στα Ηθικά Νικομάχεια.
Αλλά και ο Πλάτωνας στους Νόμους γράφει:<< Σε καιρό ειρήνης ο καθένας πρέπει να περνά τη ζωή του όπως μπορεί καλύτερα>>.
Η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του ελεύθερου χρόνου περνά και μέσα από τη θρησκεία . Τελειώνοντας τη δημιουργία του σε έξι ημέρες ο Θεός, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα. Γένεση II
Στον ελεύθερο χρόνο σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Παιδαγωγικής κα της Ψυχολογίας συντελείται σταθερά και αθόρυβα η ολοκλήρωση
της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του παιδιού.
Είναι ο χρόνος που το παιδί καλλιεργεί ενδιαφέροντα και δεξιότητες,
ερευνά χωρίς πίεση, ελεύθερα και ευχάριστα και πλουτίζει τις εμπειρίες του
μέσα από ζωντανά βιώματα.
Οι ελεύθερες ώρες είναι αυτές που βοηθούν το παιδί να καταγράψει στη
συνείδησή του αβίαστα παρατηρήσεις, συγκρίσεις και να του προσφέρουν
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ένα πλήθος από ψυχικές και διανοητικές διενέργειες.
Στερούμενο το παιδί τον ελεύθερο χρόνο πέραν των άλλων χάνει τη χαρά του παιχνιδιού και κινδυνεύει με υπερκόπωση, κατάσταση ανησυχητική
με δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική του υγεία.
Την παράμετρο αυτή εντοπίζει και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής αείμνηστος Νικόλαος Ματσανιώτης ο οποίος γράφει: «Φωτισμένοι γονείς κι
εξίσου φωτισμένοι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν τη σχολική δουλειά στο
σπίτι ενδιαφέρουσα, ελκυστική, ν’ ακονίζει το μυαλό και παράλληλα να είναι τέτοια και τόση ώστε να μην στερεί το παιχνίδι του παιδιού.» « Εμείς και
το παιδί» Αθήνα εκδ. Χριστάκη.σελ. 314.
Σε άλλο σημείο γράφει. « Γονείς και Δάσκαλοι που αναγνωρίζουν τη μεγάλη αξία και συμβολή του παιχνιδιού στην πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού θ’ ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα όχι μόνο με την επιτυχία αλλά το κυριότερο με την ευτυχία του παιδιού τους» Ν. Ματσανιώτης «
Εμείς και το παιδί. Αθήνα σελ. 314
Συνοψίζοντας τις παραπάνω απόψεις καταλήγουμε πως οι κατ οίκον εργασίες για την Ελληνική σχολική πραγματικότητα είναι απαραίτητες. Η εκπαίδευση στη χώρα μας δε μοιάζει ούτε έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία
της εκπαίδευσης άλλων χωρών π.χ.Αυστραλία, Αγγλία, Καναδάς κ.α. όπου ο
ελεύθερος χρόνος των μαθητών είναι απόλυτα σεβαστός και δεν τους ανατίθενται κατ οίκον εργασίες.
Θα πρέπει όμως να βρεθεί η « χρυσή τομή» ώστε το παιδί και το παιχνίδι να μην στερείται και ελεύθερο χρόνο να έχει αλλά και να εκτελεί - όταν
χρειάζεται-εργασίες ενδιαφέρουσες και δημιουργικές.
Απομένει πλέον ο καθορισμός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που
πρέπει να έχουν αυτές οι εργασίες ώστε αφ’ ενός να είναι αποδεκτές από
το σύνολο σχεδόν των μαθητών και αφ΄ετέρου να αποδεικνύονται και να
αποβαίνουν εκπαιδευτικά αποτελεσματικές.
Έτσι ως κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κατ οίκον εργασιών θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τα εξής όπως τα κατέγραψε σε σχετικές οδηγίες του το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:
1. Να μην είναι απλές αντιγραφές και μηχανικές απομνημονεύσεις αλλά να είναι τέτοιες ώστε να καλλιεργούν την κριτική σκέψη.
2. Να μπορούν να πραγματοποιηθούν και να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς τη βοήθεια άλλων προσώπων.( γονέων , φροντιστών κ.λ.π.)
3. Να εξατομικεύονται και να διαφοροποιούνται και η δυσκολία τους
να σταθμίζεται με βάση το μέσο μαθητή.
4. Να είναι σταθμισμένες και δομημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
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ενισχύεται η αυτοπεποίθηση , η αυτοεκτίμηση και η αυτοαντίληψη
του μαθητή και να μην οδηγείται μέσω αυτών στην αυτοαπόρριψη
5. Να μην δίνονται ως τιμωρία
6. Να αιτιολογούνται και να επεξηγούνται και να ελέγχονται μετά.
7. Να ασκούν κλίσεις και δεξιότητες των μαθητών
8. Να μη δίνονται κατασκευές, χάρτες κ.λ.π. αν προηγουμένως ο δάσκαλος δεν έχει δείξει και δεν έχει ασκήσει τους μαθητές σ’ αυτές
9. Να είναι προϊόν συνεργασίας των εκπαιδευτικών της τάξης
10. Να υποδεικνύονται πηγές αν χρειαστεί και να μην μεταθέτουν τη
δουλειά και την ευθύνη του σχολείου στο σπίτι
11. Να είναι συμπληρωματικές της ενότητας που διδάχθηκε
12. Η εκτέλεσή τους να μην απαιτεί περισσότερο χρόνο από περίπου
15-20 λεπτά για την Α και Β τάξη, 30- 45 για την Γ και Δ και 45-60 για
την Ε και Στ.
13. Τέλος να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ότι ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών είναι πολύτιμος, αναγκαίος και συμβάλλει καθοριστικά στην
ομαλή πνευματική και ψυχοσωματική εξέλιξή τους
Κλείνοντας πιστεύουμε ότι οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν ζήτημα
κεφαλαιώδους σημασίας για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Η αντιμετώπισή του χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς, επιστημονική τεκμηρίωση από όσους σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική και – ίσως- ακόμα πιο πολύ διερεύνηση στο μέλλον από τους
μελετητές- ερευνητές συνεκτιμώντας πάντα τα εκάστοτε εκπαιδευτικά και
κοινωνικά δεδομένα.
Βιβλιογραφία:
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Βουγιούκας Αριστείδης: Δοκίμια εκπαιδευτικού προβληματισμού Αθήνα
1991
Εξαρχόπουλου Νίκόλαου: Γενική Διδακτική. Αθήνα 1946
Γεωργούλης Κωνσταντίνος: Γενική Διδακτική Αθήνα 1974
Γιαννούλης Νικόλαος : Εισαγωγή στη Γενική Διδακτική Ηράκλειο 1976
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Χατζηδήμου Δημήτριος: Οι κατ οίκον εργασίες των μαθητών Θεσσαλονίκη 1995
Πυργιωτάκης Ιωάννης : Έλληνες δάσκαλοι, εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας Αθήνα 1992
Σταθούλιας Κωνσταντίνος Στρατηγικές μελέτης Αθ
Ματσανιώτης Νικόλαος: Εμείς και το παιδί μας. Αθήνα. Εκδόσεις Χριστάκη
Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια
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Άρθρα σε περιοδικά
Γεωργακέλου Παρθένα: Οργάνωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Περιοδ. Ανοιχτό σχολείο τ. 22
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Χρηστάκης Χρήστος : Οι κατ οίκον εργασίες των παιδιών. Περιοδ. Παιδαγωγική Ηχώ τ. 5 1972
Κετέκου Παναγώτα : Επιπτώσεις της υπερβολικής κατ οίκον εργασίας στην
υγεία του παιδιού. Περιοδ. Οικογένεια και σχολείο τ. 5 1971
Εισηγήσεις σε συνέδρια
Παπαγρηγορίου Ιωάννης:Οι κατ οίκον εργασίες. Εισήγηση στο συνέδριο με
θέμα: « Ολοήμερο σχολείο» Αθήνα Ξενοδοχείο Κάραβελ Απρίλιος 2003
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Χατζηθεολόγου Αικατερίνη: Προετοιμασία και μελέτη στα πράγματα του
ολοήμερου σχολείου. Εισήγηση σε συνέδριο με θέμα το Ολοήμερο σχολείο. Αθήνα ξενοδοχείο Κάραβελ Απρίλιος 2003
Summary
The “homework”, as it called, is the work that the teachers assign to the
students to accomplish at home. The topic of “homework” is complicated,
as it concerns educational and teaching issues concurrently. The researchers
that have already focused on this are divided in three main categories:
a. Those that support the concept of “homework”
b. Thoes that opposite to the concept “homework”
c. The moderate ones who agree with the assignment of homework
in a logical framework and with defined limits in accordance with
the educational reforms.
The free time of children, which is a pedagogical and social issue as
well, is of great significance for the entertainment, the education and
the evolution of them. Within the free time, the completion of the child’s
personality and character is accomplished consistently and quietly. During
this time, the children are able to develop their interests and talents and
enrich its experiences. To conclude, it should be determined the appropriate
point, the “gold ratio” as it’s called, so the children will be able to combine
the time for leisure and to accomplish interesting and creative homework.
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Η μουσική ακρόαση στα διαλείμματα
κι οι επιδράσεις της: μια εμπειρική έρευνα στο
Δημοτικό Σχολείο
Δημήτριος Σιαμάγκας
Χρήστος Σιαμάγκας
Εισαγωγή
Από τη δημιουργία της ανθρωπότητας η μουσική αποτελεί μέρος όλων
των πολιτισμών κι έχει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Οι επιδράσεις της στον ψυχικό και σωματικό τους κόσμο, ο μοναδικός τρόπος με τον
οποίο η μουσική επικοινωνεί μαζί τους, αποτελούν ένα θεραπευτικό μέσο
το οποίο αξίζει να διερευνηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Η μουσική είναι ένα διάμεσο προς άλλους καθαρότερους κόσμους, είναι όχημα, είναι εργαλείο κι αποτελεί ένα άριστο μέσο για την πρόσδεση
της ανθρώπινης ψυχής προς το θείο, που βρίσκεται μέσα μας. Ακριβώς έτσι
την είχαν κατανοήσει οι αρχαίοι λαοί και γι αυτό στην αρχή δεν αποτελούσε καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά εξυπηρετούσε καθημερινές ανάγκες του
ανθρώπου (Ψαλτοπούλου, 2005:12-13).
Για τους αρχαίους Έλληνες, η μουσική έχοντας θεϊκό χαρακτήρα θεράπευε ψυχή και σώμα, εξάγνιζε, καταπράυνε, ενέπνεε, παρακινούσε αλλά και
ηρεμούσε. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η μουσική πρέπει να διδάσκεται
στους νέους για τρεις βασικούς λόγους. Από τη μια πλευρά χρησιμεύει ως
«παιδιά» και «ανάπαυσις», δηλαδή ως ψυχαγωγία, από την άλλη πλευρά για
σωστή «διαγωγή» και αισθητική καλλιέργεια, ενώ παράλληλα έχει την ιδιαίτερη αξία να μπορεί να επενεργεί στο ήθος και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα (Σέργη, 2003:16· Ψαλτοπούλου, 2005:10). Κατά τον ίδιο φιλόσοφο συγκεκριμένοι ήχοι και άσματα μπορούν αν επιφέρουν στην ψυχή θεραπεία και κάθαρση ανακατεμένη με ευχαρίστηση (Παπαδοπούλου, 2003).
Ο Πλάτωνας κι ο Αριστοτέλης εμβάθυναν στην αισθητική και στην ψυχολογία της μουσικής και διαμόρφωσαν τη θεωρία του ήθους, που διαπραγματεύεται την επίδραση της μουσικής στη συναισθηματική και ψυχική σφαίρα του ανθρώπου (Αθανασιάδης, 1991:22-26).
Η συνεισφορά της μουσικής διαχέεται σε μια σειρά πολλών και διαφορετικών παραγόντων (Μουστάρδα & Πενέκελης, 2010: 109-112): Συναισθημα715
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τική ανάπτυξη, Αισθητική απόλαυση, Νοητική ανάπτυξη, Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων, Σωματική ανάπτυξη, Προσωπική ταυτότητα, Κοινωνική
ανάπτυξη, Επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά
Η σημασία της πρώιμης συνάντησης του παιδιού με τη μουσική θεωρείται αυτονόητη, πράγμα που δικαιολογεί τη μέριμνα τόσο του οικογενειακού
όσο και του σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει συμπεριλάβει τη μουσική
στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αφιερώνοντας μία ώρα την εβδομάδα. Έχει υποστηριχτεί ότι οι τέχνες, γενικότερα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα μαθήματα αλλά, αντίθετα, ως μέρος του βασικού κορμού του εκπαιδευτικού προγράμματος (Σέργη, 2003:8). Η πρώτη εκπαίδευση θα μπορούσε
κάλλιστα να θεωρήσει ως πυρήνα της την αγωγή στις εικαστικές τέχνες, τη
μουσική και το χορό (Maslow, 1971:178- 179). Τα προβλήματα της ελλιπούς
κατάρτισης ή ανεπαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, που έφεραν στο φως σχετικές έρευνες (Σταύρου,
2007:86-87), σε τίποτα δεν μειώνει τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης.
Οι στόχοι της Μουσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο, όπως αυτοί καθορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Αργυρίου, Τσούτσια-Λουλάκη & Μαγαλιού, 2006:5), είναι μεταξύ άλλων:
• Να αναπτύξουν την ακουστική τους ικανότητα.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα να εκτιμούν και να ανταποκρίνονται
σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής.
• Να έλθουν σε επαφή με τις παλαιότερες συνιστώσες της νεοελληνικής μουσικής παράδοσης και να εκτιμήσουν την αξία τους.
• Να αναπτύξουν τις μουσικές ικανότητές τους.
Πέρα απ’ τις παραπάνω επιδιώξεις, υπάρχουν σημαντικές αναφορές για
την επίδραση της μουσικής αγωγής σε επιμέρους τομείς της προσωπικότητας του παιδιού, όπως είναι ο γνωστικός, ο κοινωνικός αλλά και ο συναισθηματικός. Συγκεκριμένα, έχει υποστηριχτεί ότι η μουσική μπορεί να συμβάλλει
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού μέσα από
ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που παρέχουν ευκαιρίες για συλλογική συμμετοχή, συνεργασία , αλληλεπίδραση και συμμετοχική ευθύνη. Από τις πιο ενδιαφέρουσες επισημάνσεις είναι αυτή που συσχετίζει τη μουσική με θετικό
πρόσημο στην παροχή κοινωνικής βοήθειας σε άλλους (North, Hargreaves
& Tarrant, 2004).
Σήμερα, η Μουσική εκτός από τη χρήση της ως δημιούργημα μιας «υψηλής τέχνης», που απευθύνεται σε μυημένους και φιλόμουσους, έχει μετατραπεί σε ένα ηχητικό «χαλί» που συνοδεύει ως υπόκρουση την καθημερινότητά μας σχεδόν παντού.
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Ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η μουσική σε οποιαδήποτε μορφή της, από την απλή έκθεση σε μουσική ακρόαση έως τη συστηματική μουσική εκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ανάπτυξη περισσότερων διαφορετικών νευρωνικών οδών από εκείνες που σχετίζονται αποκλειστικά με το λόγο και τη γλώσσα και ασκεί θετική
επιρροή στις γνωστικές λειτουργίες (Παπαδοπούλου 2003, Λασκαράκη Ειρήνη-Ροδόπη, 2011). Μάλιστα ευεργετικές είναι οι συνέπειες και για τα ζώα
(Ταμβάκης, 1994:375).
Σε σχετικά πρόσφατη έρευνα (Ζούκης, Πατσαντζόπουλος, Παπαδούλη,
Παπανικολοπούλου, & Πασχαλιώρη 2002) η μουσική χρησιμοποιήθηκε ως
μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και τροποποίησης συμπεριφοράς.
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους με σχολικό λεωφορείο από
και προς το σχολείο υπήρξαν απλοί ακροατές μουσικής και κάτω απ’ την επίδρασή της ανέπτυξαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις τόσο μεταξύ τους όσο
και με τη συνοδό, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και ορισμένοι τροποποίησαν ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ενώ παράλληλα άρχισαν να
υιοθετούν θετικές μορφές συμπεριφοράς.
Στα ευρήματα των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα, ας προστεθεί κι η μαρτυρία του εισηγητή για τη θετική ατμόσφαιρα, που επικρατούσε στο Αμφιθέατρο της Θεολογικής την περίοδο 2007-08, όταν ο κ. Λάπας δίδασκε υπό τους χαμηλόφωνους ήχους της κλασικής μουσικής.
Οι συχνότητες της μουσικής σχετίζονται με το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Έτσι, με το άκουσμά τους δημιουργούνται πληθώρα συναισθημάτων και
συμπεριφορών. Ιδιαίτερα στο σημερινό πολιτισμικό σχολείο είναι ανάγκη να
εκτιμηθεί ο ισχυρισμός ότι η μουσική αποτελεί ένα μέσο επαφής, ώσμωσης
επικοινωνίας και ανταλλαγής μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών
και εθνών (Μαγαλιού, 2005)
Η ΕΡΕΥΝΑ
Α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το 10/Θ Δημ. Σχολείο Λευκώνα Σερρών το σχολικό έτος 2010-11 λειτούργησε με 11 τμήματα, 1 Τάξη Υποδοχής κι 1 Τμήμα Ένταξης. Το μαθητικό του
δυναμικό αριθμούσε 163 μαθητές, εκ των οποίων ποσοστό περίπου 25%
αποτελούνταν από μαθητές Αλλοδαπούς, Παλιννοστούντες και Ρομά. Το
σχολείο αποτελούσε σχολικό κέντρο της περιοχής, αφού σ’ αυτό φοιτούσαν μαθητές από τρεις πρώην κοινότητες (Λευκώνας, Χριστός, Μελενικίτσι).
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Η αυλή του σχολείου είχε εμβαδόν περίπου 850 τ.μ. πράγμα που δυσκόλευε τα ομαδικά παιχνίδια και γενικά την έντονη κινητικότητα των παιδιών.
Β. Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική, που χρησιμοποιήθηκε, περιελάμβανε ακούσματα, όπως:
• Συναυλίες γνωστών Ελλήνων ερμηνευτών (Μαρινέλλα, Αρβανιτάκη,
Νταλάρας, Αλεξίου, Γαλάνη, Κότσιρας, Ξυλούρης, κλ)
• Παραδοσιακά τραγούδια (Γλέντι Ελλήνων – μουσική παράσταση Γ.
Μαρκόπουλου, Ποντιακά τραγούδια – Καζαντζίδης, Παραδοσιακά
τραγούδια, μελωδίες και Κάλαντα)
• Τραγούδια ερμηνευμένα από παιδικές χορωδίες
• Τραγούδια που συνοδεύουν τα Βιβλία Γλώσσας των τάξεων
• Ξένα τραγούδια και μελωδίες και ορχηστρικά κομμάτια.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα έρευνα είναι περιγραφική και έχει ως αντικείμενο μαθητές της
Ε (18 μαθητές) και Στ (19 μαθητές) τάξης, συνολικά 37 μαθητές. Η έρευνα
έλαβε χώρα το σχολικό έτος 2010-11 στο Δημοτικό Σχολείο Λευκώνα Σερρών κατά το διάστημα Ιανουάριος –Μάρτιος 2011.
Στο σχολείο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απ’ τα μεγάφωνα του
σχολείου ακούγονταν μουσική, την οποία επέλεγαν οι δάσκαλοι υπηρεσίας κι ο Δ/ντής για διάστημα τριών μηνών. Η μουσική υπόκρουση κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων πρωτολειτούργησε στο σχολείο τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη.
Στο τέλος του τριμήνου τα παιδιά των παραπάνω τάξεων κλήθηκαν να
απαντήσουν μέσω ενός ερωτηματολογίου σε 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου,
ώστε να καταγραφεί η άποψή τους για θέματα, που σχετίζονται με τη μουσική.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική;

Οι μαθητές, που αποτελούν το δείγμα μας, αγαπούν τη μουσική, ακούν
πολύ συχνά στο σπίτι τους, δεν ασχολούνται συστηματικά μ’ αυτήν κι οι περισσότεροι προσπαθούν να μάθουν ένα όργανο.

Οι περισσότεροι μαθητές δεν μπορούν να υπολογίσουν τη χρονική περίοδο, στην οποία ακούγεται η μουσική, ίσως γιατί συγχέουν αυτή την περίοδο με τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη. Ισχυρή προβάλλει κι η άποψη
ότι η μουσική ακρόαση αποτέλεσε μια διαδικασία, η οποία δεν εγγράφηκε
χρονικά στη συνείδηση των μαθητών.
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Μόνο οι μισοί μαθητές απαντούν σωστά, ότι δηλαδή ακούστηκαν και
τα δύο είδη μουσικής, πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι οι μαθητές δεν
αποκωδικοποίησαν αυτό που άκουγαν.
Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και σημείωσε αν αυτές ισχύουν:
• Θα προτιμούσα η μουσική να ακούγονταν πιο δυνατά
• Θα προτιμούσα να ακούγονταν μόνο ελληνική μουσική
• Θα προτιμούσα να μην ακούγονταν καθόλου μουσική

Στους μαθητές αρέσει η ένταση, δεν ταυτίζονται με την ελληνική μουσική και σίγουρα προτιμούν τη νέα κατάσταση.
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Ποια απ’ τις παρακάτω προτάσεις αποδίδει καλύτερα αυτό που ένιωσες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν άκουγες μουσική;
• Όταν ήμουν θυμωμένος, η μουσική με θύμωνε περισσότερο
• Όταν ήμουν στεναχωρημένος, η μουσική με στεναχωρούσε περισσότερο
• Όταν ήμουν χαρούμενος, η μουσική με έκανε πιο χαρούμενο
• Όταν ήμουν ενθουσιασμένος με κάτι, η μουσική με ενθουσίαζε περισσότερο

Ξεκάθαρα η μουσική ενισχύει την ένταση των θετικών συναισθημάτων.
Με βάση την εμπειρία που έχεις από περιόδους που δεν ακούγονταν
μουσική στα διαλείμματα, σημείωσε τι απ’ τα παρακάτω ισχύει:
• Όταν ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, παίζω καλύτερα
• Πιστεύω ότι η μουσική δεν αλλάζει την ένταση των συναισθημάτων μου
• Η μουσική μου δημιουργεί θετική διάθεση
• Η μουσική μου αρέσει τόσο που θα ήθελα να ακούγεται και στην αίθουσα
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Με βάση την εμπειρία που έχεις από το κοντινό σου περιβάλλον, όταν
αυτό ενημερώθηκε για τη μουσική, σημείωσε τι απ’ τα παρακάτω ισχύει:
• Πιστεύω ότι αρέσει στους συμμαθητές μου η μουσική στα διαλείμματα
• Πιστεύω ότι αρέσει στους φίλους μου η μουσική στα διαλείμματα
• Πιστεύω ότι αρέσει στους γονείς μου η μουσική στα διαλείμματα

Οι μαθητές πιστεύουν ότι η μουσική εκτός απ’ τους ίδιους αρέσει τόσο στους
συμμαθητές και στους φίλους τους όσο και στους γονείς τους (λιγότερο).
Ποια απ’ τις παρακάτω προτάσεις αποδίδει καλύτερα τη στάση της
τάξης σου για τη μουσική κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων;
• Στην τάξη μου συζητήσαμε ή κάναμε αναφορές για τη μουσική κάποιες φορές
• Δεν απασχόλησε την τάξη μου η μουσική ως θέμα σχολιασμού ή
συζήτησης
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Οι μαθητές δεν συζήτησαν το θέμα στην τάξη τους κι άρα οι απόψεις
τους δεν γνωστοποιήθηκαν πριν την αποτύπωσή τους στο ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, θέματα γενικότερα για τη μουσική φαίνεται ότι μάλλον αναπτύχθηκαν.
Συμπεράσματα – Συζήτηση
Με βάση τις απαντήσεις των παιδιών που καταδεικνύουν τη σχέση τους τη
μουσική, θα παρατηρούσαμε ότι η έρευνα απευθύνεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, αφού σχεδόν όλα τα παιδιά στερούνται της ειδικής σχέσης με
αυτήν, ενώ δηλώνουν ότι αγαπούν τη μουσική και ακούν πολλές ώρες ακούσματα κάτι που συμβαίνει με την πλειοψηφία των ανθρώπων.
Εντύπωση, κατ’ αρχήν, προκαλούν οι απαντήσεις που προσπαθούν να
προσδιορίσουν τη χρονική διάρκεια της μουσικής ακρόασης. Θα μπορούσε νε ειπωθεί ότι τα υποκείμενα της έρευνας δεν έχουν καλή σχέση με το
χρόνο. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι οι μαθητές είχαν εκτεθεί στη μουσική ακρόαση κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη και, κατά συνέπεια,
είναι πιθανό να υπήρξε σύγχυση ως προς αυτό. Την ίδια στιγμή ενισχύεται η άποψη ότι πολλές φορές γινόμαστε δέκτες μουσικών ερεθισμάτων,
τα οποία δεν «εγγράφονται» στη μνήμη μας. Η άποψη αυτή ενισχύεται κι
απ’ τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με το είδος της μουσικής που επιλέχθηκε, καθώς μόνο οι μισοί απάντησαν ότι ακούγονται και ορχηστρικά
κομμάτια και τραγούδια.
Οι απαντήσεις σχετικά με την ένταση και την προέλευση της μουσικής
επιβεβαιώνουν πλήρως και τη θετική σχέση με τη μουσική ακρόαση στα διαλλείματα, αφού οι μαθητές εκφράζουν τις προτιμήσεις τους κατηγορηματικά κι απορρίπτουν την ιδέα να μην υπήρχε καθόλου η παραπάνω δράση.
Οι απόψεις των μαθητών στο συγκεκριμένο ερώτημα (ερώτ. 6) καταγράφονται με σαφήνεια, ακόμα και στις προτάσεις που διατυπώνονται με ρήμα,
το οποίο συνοδεύεται με άρνηση (όπως εδώ). Κατά συνέπεια, ενισχύεται η
θέση ότι οι μαθητές απαντούν με στέρεη πεποίθηση για τα πιστεύω τους.
Απ’ την παρούσα έρευνα μεταξύ άλλων ποικίλων ευρημάτων, προκύπτει ότι συστηματική έκθεση των παιδιών σε ακρόαση μουσικών ακουσμάτων (ακόμα και βραχύβιων) εντείνει το βάθος των θετικών συναισθημάτων
προκαλώντας μια ευφορία, ενώ δεν καταγράφεται ανάλογη μεταβολή στη
ψυχική κατάσταση όσον αφορά στα αρνητικά συναισθήματα. Αυτή η θετική συσχέτιση μεταξύ μουσικής και εμφάνιση θετικής διάθεσης και συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων θα είχε ενδιαφέρον να μελε723
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τηθεί και περαιτέρω με μουσική ακρόαση στην αίθουσα διδασκαλίας, κάτι στο οποίο οι μαθητές τοποθετούνται καταφατικά κατά τρόπο ευδιάκριτο στο επόμενο ερώτημα.
Πέρα απ’ τη ιδέα της μουσικής υπόκρουσης στην αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές επιδοκιμάζουν τη μουσική, στην οποία χρεώνουν τη θετική
τους διάθεση και την αύξηση της ευχαρίστησης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αρνούμενοι να στοιχηθούν με την άποψη, ότι η μουσική δεν αλλάζει την ένταση των συναισθημάτων τους.
Η μουσική ακρόαση ως δραστηριότητα φαίνεται να επιδοκιμάζεται απ’
το κοντινό περιβάλλον των μαθητών (φίλοι, συμμαθητές, γονείς) κι άρα η
θετική σχέση, που ομολογούν οι μαθητές, προφανώς ενισχύεται κι εξαιτίας αυτής παραδοχής.
Τέλος, οι μαθητές ομολογούν ότι στην τάξη τους δεν συζητήθηκε η ερευνητική αυτή δραστηριότητα, κατά την περίοδο που προηγήθηκε, κι αυτό
κάνει τα αποτελέσματα να έχουν ισχυρή συνάφεια με τις προσωπικές απόψεις των μαθητών, αφού η ώσμωση της εκπαιδευτικής διαδικασία δεν άγγιξε το περιεχόμενο της έρευνάς μας.
Τα συμπεράσματα αυτά, αν και προκύπτουν από ένα μικρό μόνο δείγμα μαθητών Ε και ΣΤ τάξης ενός δημόσιου Δημ. Σχολείου της επαρχίας, θα
μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν με ποικίλες εφαρμογές σε χώρους
μάθησης και αγωγής. Η συμμετοχή των παιδιών στα μουσικά ερεθίσματα,
σε μουσικές εκδηλώσεις και ομαδικές μουσικές δραστηριότητες δεν ενισχύουν απλά και μόνο την αισθητική απόλαυση αλλά κάνουν τα παιδιά
κοινωνούς στη μουσική κουλτούρα και στη μουσική έκφραση. Επιπλέον,
μπορούν να λειτουργούν κατά τρόπο θεραπευτικό στις συνήθειες, στα συναισθήματα και στην εν γένει συμπεριφορά.
Κατά συνέπεια, η αναγνώριση της λειτουργίας της μουσικής ως μορφωτικό αγαθό, αλλά και ως μέσο παρέμβασης με θετικό τρόπο στα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και τη διάθεση καθιστά αναγκαία την αξιοποίησή της με κάθε τρόπο.
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Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα (2005). Η μουσική δημιουργική έκφραση ως θεραπευτικό μέσο σε παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ABSTRACT
Music is everywhere in our daily lives. It is related with plenty of feelings
creating and having a strong impact on emotions and behaviors. In this
way it can alter even our mood, although this may not be evident to us.
This research was conducted during the school year 2010-11 with the
participation of students who did not attend specific musical educational
programs. The purpose of the research was to record students’ preferences
in the kind, the intensity and the place of listening to music. The research
showed – among other results - that music does not only cause aesthetic
enjoyment but it also affects students’ mood positively, while it increases
the intensity of the positive emotions only.
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Προσωπο-κεντρικά προγράμματα κοινωνικής
και συναισθηματικής μάθησης στις Η.Π.Α:
συμβολή στην ισότητα των εκπαιδευτικών
ευκαιριών και αποτελεσμάτων
Δημήτριος Σιδηρόπουλος
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της μελέτης, γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση της φιλοσοφίας, στοχοθεσίας και μεθοδολογίας των προσωπο-κεντρικών προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης {Social and
Emotional Learning (SEL)}, που εφαρμόζονται σε διάφορες δομές και τύπους
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Η.Π.Α (Hoffman,
2009). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ζήτημα της παρεχόμενης
κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης αποτέλεσε πεδίο θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων στο δημόσιο διάλογο, αφού συνδέθηκε με το κοινωνικο-εκπαιδευτικό αίτημα για την επίτευξη της ισότητας των
εκπαιδευτικών ευκαιριών και αποτελεσμάτων (CASEL, 2002; CASEL, 2006).
Οι μαθητές μέσω της ενεργητικής/βιωματικής συμμετοχής τους στα
συγκεκριμένα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης
(‘‘Children’s Agenda’’; ‘‘Every Child Matters (ECM)’’;‘‘Total Learning Challenge’’,
‘‘The Place to Be’’, ‘‘No Child Left Behind (NCLB)’’, ‘‘Resolving Conflict Creatively
Programme’’; ‘‘Second Step: Α Violence Prevention Programme’’) εκπαιδεύονται -από την προσχολική ήδη ηλικία- ώστε: i) να αποκτούν αυτοαντίληψη των συναισθημάτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων τους, ii) να θέτουν, να εργάζονται και να επιτυγχάνουν ατομικούς/συλλογικούς στόχους,
iii) να (αντι) δρουν με εν-συναίσθηση και αναστοχασμό, iv) να συνάπτουν
στέρεες διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις και v) να λαμβάνουν αποφάσεις με υπευθυνότητα με γνώμονα κανονιστικές νόρμες και ηθικές αρχές
(Shechtman & AbuYaman, 2012).
Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές που αποκτούν τις παραπάνω κοινωνικές και
συναισθηματικές δεξιότητες: α) βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές –και μη- επιδόσεις τους, β) αποκτούν θετικές στάσεις για το σχολείο και τη μάθηση, γ)
έχουν λειτουργική επικοινωνία και συνεχή ανατροφοδότηση από τα υποκείμενα της κοινωνικο-πολιτισμικής τους ομάδας αναφοράς και ε) έχουν
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καλύτερες προοπτικές ως προς την ατομική, κοινωνική και επαγγελματική
τους ανάπτυξη (Durlak & Weissberg et.al., 2011).
Φιλοσοφία προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής
μάθησης
Η φιλοσοφία των προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (SEL) κινείται στην κατεύθυνση μιας ολιστικής αναμόρφωσης των ισχυόντων προγραμμάτων σπουδών και έχουν ως κύριο διδακτικό σκοπό την
επανα-κοινωνικοποίηση των μαθητών σε θεμελιώδεις προσωπο-ανθρωπιστικές αρχές και αξίες (αυτογνωσία, αλληλοσεβασμός, αποδοχή διαφορετικότητας, κοινωνικο-συναισθηματική υγεία, κριτική/στοχαστική σκέψη)
(Kress & Norris et. al., 2004). Συνακόλουθα τα προγράμματα SEL έχουν μια
ευρύτερη εκπαιδευτική/παιδαγωγική στοχοθεσία και κοινωνικοποιητική
διάσταση σε σύγκριση με την αποσπασματική εφαρμογή κάποιων καινοτόμων προγραμμάτων αγωγής υγείας ή αγωγής πολίτη, τα οποία εστιάζονται πρωτίστως στην πρόληψη και διαχείριση αποκλινουσών κοινωνικών
συμπεριφορών και δυσλειτουργικών συναισθηματικών εκδηλώσεων των
μαθητών (Thuen, 2010).
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η κοινωνικο-συναισθητική μάθηση (SEL) λαμβάνει χώρα στον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και της σχολικής ζωής και καταδεικνύεται ως μια σημαντική συνισταμένη
στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη και ακαδημαϊκή
επιτυχία των μαθητών καθώς συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού μαθησιακού/διδακτικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου οι μαθητές (Márquez, Martín & Brackett, 2006): α) υιοθετούν θετικές στάσεις και
εσωτερικά κίνητρα για μάθηση (επίδοση, επιμονή, υπευθυνότητα, συμμετοχή, ήθος), β) (αλληλ)επιδρούν θετικά μεταξύ τους, γ) βελτιώνουν σημαντικές γνωστικές τους λειτουργίες (μνήμη, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα), δ) αναπτύσσουν την αυτογνωσία τους (αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτο-αποτελεσματικότητα) και ε) διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τα συναισθήματά τους, ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την ανάπτυξη –και- των γνωστικών τους λειτουργιών (Welsh
& Parke et. al, 2001).
Η κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση προσδιορίζεται ως μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές αποκτούν και αναπτύσουν ενδο/διαπροσωπικές κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (εσωτερικά κίνητρα, δράση για βελτίωση, θετικές στάσεις για μάθηση και αλλαγή, βαθ728
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μός αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης) ώστε να σκέφτονται, να (συν)αισθάνονται και να συμπεριφέρονται με μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις ποικίλες καταστάσεις της καθημερινής σχολικής/κοινωνικής τους ζωής (Axelrod, O’Brien & Weissberg, 2004).
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα
προσωπο-κεντρικών προγραμμάτων, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του
κοινωνικο-συναισθηματικού εγγραμματισμού (social-emotional literature)
και της συναισθηματικής νοημοσύνης (emotional intelligence) των μαθητών. Ένα άτομο είναι κοινωνικο-συναισθηματικά εγγράμματο, όταν: α) έχει
αυτογνωσία των κοινωνικο-συναισθηματικών του δεξιοτήτων, των εμπειριών και των γνώσεών του, β) (συν)αντιλαμβάνεται και αλληλεπιδρά με
κριτική και στοχαστική σκέψη με τους κόσμους που το περιβάλλον, και γ)
εντάσσεται λειτουργικά σε ομάδες, επικοινωνεί με (εν)συναίσθηση και συνάπτει θετικές κοινωνικές σχέσεις (Qualter, Gadner & Whiteley, 2007). Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης περιλαμβάνει την προσωπική νοημοσύνη (αυτοεκτίμηση, λεκτική έκφραση/διαχείριση συναισθημάτων, αυτενέργεια, διαχείριση στρες, αισιοδοξία) και την κοινωνική νοημοσύνη (προσαρμοστικότητα, αυτοπεποίθηση, δεξιότητες σχέσεων, διαπραγμάτευση
συναισθηματικών εμπειριών) (Cherniss & Exstein et. al., 2006).
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση προάγεται εντός ενός ενδο-σχολικού και εξω-σχολικού περιβάλλοντος –με βάση ανάλογο σχεδιασμό- (αντιλήψεις/ετοιμότητα εκπαιδευτικών, ενδο-υπηρεσιακή επιμόρφωση, κουλτούρα σχολείου). Υλοποιείται δε είτε μέσω της διάχυσης των
κύριων αρχών της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της σε ολόκληρο τον
κορμό των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος (writing across the
curriculum) είτε μέσω της εφαρμογής ειδικών/καινοτόμων προγραμμάτων,
υπό τη μορφή διαθεματικών σχεδίων έρευνας δράσης, τα οποία λειτουργούν παράλληλα/ενισχυτικά του βασικού προγράμματος σπουδών (γονείς,
φορείς, τοπική κοινότητα) (Camilieri & Caruana et. al., 2012).
Στοχοθεσία προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής
μάθησης στις Η.Π.Α
Τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, τα οποία εφαρμόζονται σε διάφορες δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α
έχουν ως στοχοθεσία την απόκτηση και ανάπτυξη από όλους τους μαθητές
-ανεξαρτήτως του κοινωνικο-πολιτισμικού και οικονομικού επιπέδου των
γονέων τους- των παρακάτω πέντε ενδο/διαπροσωπικών κοινωνικο-συ729
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ναισθηματικών δεξιοτήτων (Zins & Bloodworth et.al., 2007): α) αυτογνωσία (αυτοαντίληψη των συναισθημάτων και ενδιαφερόντων, αυτοεκτίμηση δεξιοτήτων), β) κοινωνική ευαισθητοποίηση (αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, επικοινωνία με εν-συναίσθηση), γ) λήψη αποφάσεων
(υπευθυνότητα, θέση και επίτευξη ρεαλιστικών ατομικών στόχων), δ) αυτοέλεγχος και αυτορρύθμιση (αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, δράση και στοχασμός με βάση κανονιστικές νόρμες και ηθικές αρχές, ε) κοινωνία και διαχείριση σχέσεων (οικοδόμηση και ενίσχυση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων) (CASEL, 2008).
Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τα προγράμαμματα SEL χρειάζεται να ξεκινούν να υλοποιούνται ήδη από την προ και πρωτο-σχολική ηλικία (Denham, 2006). Σε αυτή την πρώιμη χρονική περίοδο
κοινωνικοποίησης τους τα παιδιά αποκτούν και αναπτύσσουν με μεγαλύτερη ευκολία και σε βραχύτερο χρόνο -μέσω μιας συστηματικής και οργανωμένης εκπαίδευσης- θεμελιώδεις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (σύναψη σχέσεων με τους συν-ομηλίκους, διαχείριση συναισθηματικών
αντιδράσεων, εφαρμογή οδηγιών-υποδείξεων, ομαδικό παιγνίδι με κανόνες). Μέσω της απόκτησης των αναφερόμενων ενδο/δια προσωπικών δεξιοτήτων, οι μαθητές ικανοποιούν τις ποικίλες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες και ενισχύουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις με
το σχολικό τους περιβάλλον (εκπαιδευτικοί, συμμαθητές, διοίκηση γονείς,
φορείς) (Gherardi, Nicolini & Odella, 1998). Στη συνεχεία περνώντας στην
σχολική ηλικία οι αρχικοί αυτοί εκπαιδευτικοί/κοινωνικο-συναισθηματικοί
στόχοι των προγραμμάτων SEL διαφοροποιούνται και διευρύνονται (ανάκτηση κοινωνικού δικτύου, ένταξη σε ομάδες αναφοράς, κοινωνική αποδοχή, κατανόηση/εκδήλωση συναισθηματικών αναγκών, ενσυναίσθηση, λειτουργική διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση χρόνου, εσωτερίκευση θετικών στάσεων για μάθηση/αλλαγή) (Denham & Brown, 2010).
Η μεθοδολογία του εμπειρικού κύκλου μάθησης του
Kolb στα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής
μάθησης
Στα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης έχουν κεντρικό ρόλο οι εμπειρίες των μαθητών υπό την έννοια της συνεχούς αλληλεπίδρασης, διερεύνησης και συναλλαγής μεταξύ των μαθητών και των κόσμων, που τους περιβάλλουν και που –ταυτοχρόνως- συν-αποτελούν μέρος τους. (Ji & Axelrod et. al., 2008).
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Σύμφωνα με το Dewey oι γνωστικές, αισθητικές και συναισθηματικές
εμπειρίες αποκτούνται μέσω της συνειδητής διερεύνησης, της πειραματικής δράσης και της κριτικής και (ανα)στοχαστικής σκέψης. Ως αποτέλεσμα
οι εμπειρίες δηλώνουν τις σχέσεις μεταξύ των υποκειμένων και του περιβάλλοντος, μεταξύ των (αντι)δράσεων και πρακτικών τους και της σκέψης
τους, μεταξύ της ύπαρξης τους και της επίγνωσης του εαυτού τους και των
κόσμων τους (Elkjaer, 2000). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής τους
σε ποικίλες βιωματικές/συμμετοχικές δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εμπειρικού κύκλου μάθησης (experiential learning cycle),
εντός του οποίου ενισχύεται και προάγεται η αυτονομία, η υπευθυνότητα,
η διαλογική συζήτηση, η αλληλεπιδραστική κοινωνικοποίηση, ο μετασχηματισμός των εμπειριών και η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη των μαθητών (Falzon & Muscat, 2008).
Ο εμπειρικός κύκλος μάθησης του Kolb αποτελεί την κύρια μεθοδολογία στα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, αφού οι
άμεσες και προσωπικές εμπειρίες των μαθητών έχουν μεγάλη αξία στη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας: α) δίνουν ζωή, υφή και υποκειμενικό
νόημα σε αφηρημένες έννοιες και καταστάσεις, β) παρέχουν ένα συγκεκριμένο κοινό σημείο αναφοράς για το έλεγχο των συνεπειών των δράσεων
στο μέλλον, γ) ενισχύουν διεργασίες ανατροφοδότησης, στοχαστικής παρατήρησης και ενεργού πειραματισμού (Vince, 1998). Οι μαθητές αρχικώς
διερευνούν συγκεκριμένες εμπειρίες που βιώνουν στην καθημερινή τους
κοινωνική και σχολική ζωή. Στη συνέχεια παρατηρούν και (ανα)στοχάζονται
τις συνέπειες των σκέψεων και (αντι)δράσεών ως προς την αντιμετώπιση
της συγκεκριμένης κοινωνικο-συναισθηματικής κατάστασης. Ακολούθως
προσπαθούν να διαμορφώσουν κάποιες θεωρητικές αρχές και γενικεύσεις
αναφορικά με τη σύνδεση των συγκεκριμένων ενεργειών τους και των καταγραμμένων συνεπειών/αποτελεσμάτων τους ως προς την κοινωνική και
ατομική/συναισθηματική τους υγεία και ανάπτυξη. Στο τελευταίο στάδιο οι
μαθητές θέτουν σε εφαρμογή και δοκιμάζουν εναλλακτικές πρακτικές και
τρόπους σκέψεις σε νέες καταστάσεις, τις οποίες ενσωματώνουν στον εθιμικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς (Scott & Park et.al, 2007). Στη διάρκεια του εμπειρικού κύκλου μάθησης, α) οι εκπαιδευτικοί δρουν ως διαμεσολαβητές και ως σύμβουλοι-μέντορες, εργάζονται σε ομάδες, αντιλαμβάνονται τις εμπειρίες των μαθητών ως βασικές δομο-λειτουργικές συνιστώσες του πλαισίου της μάθησης και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που σχετίζονται με καταστάσεις της καθημερινής σχολικής και κοινωνικής ζωής των μαθητών και β) οι μαθητές ασκού731
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νται να ακροώνται αναστοχαστικά, να έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους, να
επιδεικνύουν οικειότητα και ενδιαφέρον, να κατανοούν και να σέβονται τις
διαφορετικές θέσεις και γνώμες ώστε να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα τους εαυτούς τους και να αυτορυθμίζουν με επάρκεια τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δράσεις (Cohen, 2006).
Συζήτηση-Προτάσεις
Όπως αναφέρθηκε η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση ενισχύει πολλαπλά τους μαθητές στη μαθησιακή/κοινωνική τους πορεία και ανάπτυξη.
Δεδομένου των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων για την επίτευξη υψηλότερων ακαδημαϊκών –και μη- επιδόσεων στο σχολείο είναι σκόπιμο να
συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση από τους αρμόδιους θεσμικούς επιστημονικούς και
εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα η φιλοσοφία, η στοχοθεσία και η μεθοδολογία των προσωπο-κεντρικών προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης. Στο βαθμό δε που οι μαθητές συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα -ήδη από την προ και πρωτο-σχολική ηλικία- και ασκούνται με ένα συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στο πεδίο της αυτογνωσίας, του συναισθηματικού αυτοελέγχου, των κοινωνικών σχέσεων, της λήψη αποφάσεων και της αυτεπίγνωσης είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να
ανταποκριθούν με επάρκεια –και- στις ακαδημαϊκές –και μη- απαιτήσεις
του κοινωνικού και σχολικού τους περιβάλλοντος κόσμου. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ικανοποιηθεί με μεγαλύτερη πληρότητα το κοινωνικο-εκπαιδευτικό αίτημα για την προαγωγή της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και την επίτευξη ίσων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Whitted, 2011).
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Summary
In this study, is done a brief literature review of the philosophy, methodology
and goal setting of personal-centric programs of social and emotional
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learning, which is applied to primary and secondary education in the U.S.
A. Since the early 1990's the question of the effectiveness of the provision
of social and emotional education was a field of theoretical and research
approaches to public debate, since it was associated with socio-educational
application for the promotion of equality of educational opportunities
and achievement of equality of educational outcomes. According to the
literature, students in compulsory education through their participation
in specific programs of social and emotional learning are trained to: i) to
acquire self-perception of emotions, abilities and interests, ii) to set and
achieve individual / collective targets, iii) to interact with en-consciousness
and preoccupation with the immediate educational and social environment,
iv) to construct solid and healthy social and interpersonal relationships v) to
make responsible decisions based on regulatory norms and ethical principles.
As a result, students improve their academic -and non-performance-,
acquire positive attitudes about school and learning and have a positive
feedback and continuous interaction with the other members of the
reference group. Based on the above, emerges as prime socio-educational
priority to be designed and implemented in Greece relative programs of
social and emotional learning under the authority and guidance of the
relevant scientific and educational institutions of the country.
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Το «Γλωσσικό Μάθημα» στο «Νέο Σχολείο»
1930-34: Σχολικά βοηθήματα και διδακτικές
οδηγίες
Ξένια Σταθάτου
Αναστασία Παμουκτσόγλου
Εισαγωγή
Η Προοδευτική Αγωγή που άνθισε στις αρχές του 19ου αιώνα διαμόρφωσε το «Σχολείο Εργασίας», που προσπάθησε να εκτοπίσει το «Σχολείο της
Μάθησης», δηλαδή, την νοησιαρχία και μηχανοκρατία, τον κατακερματισμό και την αυταρχικότητα της αγωγής και της διδασκαλίας, την αυθεντία
του εκπαιδευτικού, κ.λπ. Με την επίδραση παιδαγωγικών ιδεών από τη Δ.
Ευρώπη και την Αμερική (Dewey) κυριάρχησε στην Ευρώπη κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και στηρίχτηκε σε παιδαγωγικές θέσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές με συστημικά χαρακτηριστικά όπως: Στόχους (ανάλογα με τη γνώση- συνθήκες- συγκυρία κ.α.), Γνώση (επιλογή- περιεχόμενοοργάνωση), «Ικανότητες» των μαθητών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική πρακτική, Αξίες, με σκοπό να επαναπροσδιορίσει τα δομικά στοιχεία
των εκπαιδευτικών πρακτικών.
Εκτιμούμε ότι στον ενστερνισμό του επέδρασαν τα κοινωνικά κινήματα της εποχής για κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς ο κοινωνικά και ιδεολογικά
εξαρτημένος χαρακτήρας της σχολικής γνώσης αντανακλά τις αρχές εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου που υφίστανται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και προσεγγίζεται μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος, των εγχειρίδιων και της διδασκαλίας στην τάξη, που αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της (Bernstein, 1996).
Τα εγχειρίδια περιέχουν την επίσημη εκδοχή μιας συγκεκριμένης μορφής γνώσης που κωδικοποιείται στο περιεχόμενό τους, για περαιτέρω κατανόηση. Λειτουργούν ουσιαστικά ως μεταδότες της γνώσης, που θεωρείται «έγκυρη» και «πολιτικά ορθή».
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της εφαρμογής των αρχών του «Νέου Σχολείου» (Σχολείου Εργασίας), σε μια περίοδο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν εκπαιδευμένοι στις Ερβαρτιανές αρχές, οδήγησε στη συγγραφή
πολλών «βοηθημάτων», με υποδειγματικές διδασκαλίες, διδακτικές οδηγί736
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ες και σχέδια διδασκαλιών, κυρίως, για το «Γλωσσικό μάθημα» από Επιθεωρητές της Δημοτικής εκπαίδευσης και έμπειρους εκπαιδευτικούς.
Η παρούσα εργασία μελετά το «Γλωσσικό μάθημα», όπως παρουσιάζεται
σε μια σειρά σχετικών «βοηθημάτων» που εκδόθηκαν την περίοδο 19301934 και εξετάζει τις αρχές που διέπουν το περιεχόμενο και τη μορφή των
εγχειριδίων, καθώς αυτά στηρίζουν και ενισχύουν τις πρακτικές και τις κοινωνικές αντιλήψεις στον παιδαγωγικό διάλογο, για την αξία και το μέλλον
του «Γλωσσικού μαθήματος».
Εισαγωγή
Το ιστορικό πλαίσιο
Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα φαίνεται να εγκαταλείπεται ο ρομαντικός προσανατολισμός της νεοελληνικής ιδεολογίας, η προγονολατρεία και
η αναζήτηση προτύπων στο προγονικό παρελθόν. Οι διανοούμενοι της
εποχής επηρεασμένοι από το πνεύμα του επιστημονικού θετικισμού, αρχίζουν να ερευνούν τη νεοελληνική παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό, που περιφρονημένα ως τότε από την κυρίαρχη ιδεολογία, ζούσαν στο περιθώριο
της επίσημης πνευματικής ζωής, γιατί ο λαός δεν μπορούσε να προσεγγίσει το γλωσσικό όργανο, την αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, που διδασκόταν
στα σχολεία. Ήδη από μια σειρά βιβλίων («Το γλωσσικό ζήτημα και η εκπαιδευτική μας αναγέννησις» του Φ. Φωτιάδη (1902), «Το Κοινωνικόν μας ζήτημα» του Γ. Σκληρού (Κωνσταντινίδη, 1907) και το «Μελέτη περί Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως ήτοι Τι θα εκέρδιζεν η Κοινωνία αν ήσαν καλύτερα τα Δημοτικά Σχολεία» του Γεωργίου Παπασωτηρίου (1907)) οριοθετούν τις φάσεις αυτών των εξελίξεων.
Η δεκαετία του 1920 είναι μια ιδιαίτερα ταραγμένη πολιτικά περίοδος με
πολιτική αστάθεια (34 Κυβερνήσεις εναλλάχθηκαν μέχρι το 1928 και η Δικτατορία του Πάγκαλου). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραμένει η ηγετική φυσιογνωμία της εποχής και καταφέρνει να κερδίσει τις εκλογές του 1928, με
αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τέσσερα χρόνια πολιτικής σταθερότητας,
κατά την διάρκεια των οποίων θα αναλάβει μια νέα προσπάθεια για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και τη θεσμοθέτηση και την εδραίωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλλει στην επικράτηση των αρχών της δημοκρατίας και του αστικού φιλελευθερισμού.
Ήδη από την προηγούμενη θητεία του με συνεργάτες τους Αλ. Δελμούζο
και Μ. Τριανταφυλλίδη, που ήταν, έτοιμοι «να συνεχίσουν την ιδίαν προσπά737
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θειαν, αλλά σ' ένα ουσιαστικό της μέρος πολύ ριζικώτερη και βαθύτερη», (Δελμούζος, 1947, σ.38), έθεσαν τα θεμέλια για τα νέα αναγνωστικά, τη γλωσσική διδασκαλία και το σχετικό διαφωτισμό με την εποπτεία του Τριανταφυλλίδη, προσπάθησαν να μορφώσουν «εκπαιδευτικά στελέχη, ικανά να δουλέψουν στο σχολείο για μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» (Δελμούζος, 1947, σ. 39) μια και οι σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που
δίδασκαν ως «δόκιμοι» στο Μαράσλειο Διδασκαλείο εφάρμοζαν τις αρχές
του «Σχολείου Εργασίας».
Παράλληλα (1929) μια σειρά νόμων, σηματοδοτούν την ολοκληρωτική
μεταρρύθμιση της νεοελληνικής εκπαίδευσης και θεμελιώνουν την αστικοδημοκρατική εκπαιδευτική αντίληψη για τη λειτουργία και την προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.
Η Μεταρρύθμιση του 1929 έβαζε τάξη στο χάος που επικρατούσε ως
τότε και οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις της ήταν: α) το πρακτικό περιεχόμενο των σπουδών,
β) η γλωσσική ομοιομορφία και
γ) η ενσωμάτωση των μαθητών στην κοινωνική πραγματικότητα.
Στην εισηγητική έκθεση φαίνονται σαφέστατα οι ριζικές αλλαγές στη
φιλοσοφική θεωρία του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως εκφράζεται με
την εξωτερική διαμόρφωσή του: 6/χρονο δημοτικό σχολείο, 6/χρονη υποχρεωτική φοίτηση, 6/χρονο γυμνάσιο με διακλάδωση σπουδών μετά την
Β΄ τάξη (κλασική, πρακτική, γεωργική κατεύθυνση), φροντίδα για την προσχολική ηλικία, την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη σωματική αγωγή και την εκπαίδευση των θηλέων.
Όπως δε λέει ο εισηγητής: «η κυβέρνηση [...] προσπάθησε να δώση εις τον
ελληνικόν λαόν το σχολείον όπερ [...] θα ηδύνατο να προετοιμάση επαρκώς δια
την ζωήν το μέγα πλήθος των πολιτών και να θέση τας βάσεις της εσωτερικής
εξελίξεως εις πολίτας του Κράτους ...» (Μπουζάκης, 1995, τ. Α΄, σ. 40) προσδιορίζοντας το διπλό ρόλο του σχολείου, αρχικά να κοινωνικοποιήσει τους
μαθητές και αργότερα να βοηθήσει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη,
γεγονός που υπογραμμίζει στην αγόρευσή του ο εισηγητής των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων Γ. Παπανδρέου: «...Προορισμός της Εκπαιδεύσεως, ως
γνωστόν είναι, να διαμορφώσει ανθρώπους πολίτας και επαγγελματίας ....» και
ότι «...Η εκπαιδευτική μεταρρύθμισις θα έπρεπε να θεραπεύση τα δύο κρίσιμα ελαττώματα του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος, την ολιγαρχικότητα και την μονομέρεια. Θα έπρεπε να παράσχη αυτοτελή αυτάρκη εκπαίδευσιν
και εις τα 95% του ελληνικού λαού, τα οποία σήμερον παραγνωρίζονται παρά
738
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το γεγονός ότι ισχύει δημοκρατικόν πολίτευμα. Θα έπρεπε επίσης να προνοήση ώστε οι πολίται της ελληνικής δημοκρατίας να προπαρασκευάζωνται επαρκώς δια τον οικονομικόν βίον, εις τρόπον ώστε αι πλουτοπαραγωγικαί δυνάμεις της χώρας να γίνωνται αφθονώτεραι εις απόδοσιν δια της επαρκούς ειδικής παρασκευής όλων των καλλιεργητών της γης και όλων των επαγγελματιών...». (Μπουζάκης, 1995, τ. Α΄,σ. 41)
Το άρθρο 3, 1 του Ν. 4397 ορίζει ότι «σκοπός των δημοτικών σχολείων είνε η στοιχειώδης προπαρασκευή των μαθητών δια την ζωήν και η παροχή εις
αυτούς των απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων», στόχος δηλαδή καθαρά πρακτικός και κοινωνικός, που εμφανίζεται για πρώτη
φορά στην εκπαιδευτική νομοθεσία.
«Η Λαϊκή Παιδεία, αποτελεί θεμελιώδες περιεχόμενον της Λαϊκής Δημοκρατίας» εξαρτώντας ορθότατα τη δυνατότητα λειτουργίας του Κοινοβουλίου και των φιλελευθέρων θεσμών από το αστικό σχολείο. (Παπανδρέου
Γ., 1932 σ. 5). Ήδη ο Ν.3438/21-12-1927, «περί σχολικών βιβλίων», άρθρο 6)
επανέφερε τη δημοτική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, παράλληλα με την καθαρεύουσα, στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Ακόμη, προσδιορίζεται για πρώτη φορά και η ακριβής έννοια της διδακτικής γλώσσας:
«Γλώσσα των Αναγνωστικών δέον να είναι η κοινή ομιλουμένη δημοτική, σύμφωνος όμως προς το πανελλήνιον γλωσσικόν αίσθημα του προφορικού λόγου και προς τα δια των δημοτικών ασμάτων και των έργων των μεγάλων νεωτέρων ποιητών και πεζογράφων προβαλλόμενα πρότυπα, απηλλαγμένη κατά
κανόνα ιδιωματισμών ή αρχαϊσμών, των δε της καθαρευούσης άνευ δημοτικισμών, απλήν την σύνταξιν και μικροπερίοδος» (Ν.3438/1927, άρθρο 7). Φαίνεται ότι ο ορισμός αυτός ικανοποιούσε και την έννοια της γλώσσας όπως
την «παραδέχονταν οι νεοδημοτικισταί (Τριανταφυλλίδης, Δελμούζος κ.λπ.),
και φαίνεται να ήταν και ο ορθότερος» (Λέφας, σ.465). Όμως, και η ρύθμιση
αυτή θα είναι προσωρινή, αφού το Μάρτη του 1933, η κυβέρνηση συνασπισμού του Π. Τσαλδάρη, με νέα νομοθετική ρύθμιση, θα επαναφέρει το
καθεστώς της διγλωσσίας στο δημοτικό σχολείο.
Το Σχολείο εργασίας
Όπως αναφέρει ο Τσίριμπας (1940) από τη στιγμή που «η διδακτική απαίτησις του Ερβάρτου καθ΄ ην πρέπει να καλλιεργώμεν όλα τα ενδιαφέροντα του
παιδός, απεδείχθη ψυχολογικώς εσφαλμένη, διότι, ως η ψυχολογία των ατομικών διαφορών απέδειξαν, έκαστος άνθρωπος φύσει έχει ιδιαιτέραν κλίσιν προς
τι..» και επεκράτησε ο οικονομικός ιμπεριαλισμός, τα κράτη που μέχρι τότε αδι739
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αφορούσαν για την αγωγή των παιδιών άρχισαν να ενδιαφέρονται για την μελλοντική τους ένταξη στη παραγωγή γιατί η οικονομική τους κατάσταση επηρεάζει την «οικονομική κατάστασιν της κοινωνίας…»
Αυτή η τάση οδήγησε στη διαμόρφωση του κινήματος της Προοδευτικής Αγωγής, του «Νέου Σχολείου», που στηριζόταν στα νεότερα παιδαγωγικά, ψυχολογικά και κοινωνιολογικά πορίσματα, και στόχευε στη μόρφωση του ατόμου ως ηθική προσωπικότητα αλλά και την επαρκή προπαρασκευή του για την μελλοντική κοινωνική του ζωή.
Τα σχολεία όπου εφαρμοζόταν για να διακρίνονταν από τα άλλα σχολεία της «λογοκοπίας» ονομάστηκαν «Σχολεία Εργασίας».
Οι κύριοι θεμελιωτές ήταν για την Αμερική οι: William James, Stanley
Hall και J.Dewey μαζί με τους Kilpatric, Counts, Bode, Rugg κ.α. Στην Ευρώπη υποστηρίχτηκε από του: Caudig, Κerschensteiner, Dottrens κ.ά. Κατά
τον Dewey «Στις προθέσεις και τους σκοπούς της προοδευτικής εκπαίδευσης,
δεν είναι να βγάλει στην κοινωνία ανθρώπους που δεν μπορούν να αναλάβουν
την ευθύνη της ελευθερίας απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στους άλλους», και, εξ άλλου, «δεδηλωμένος σκοπός του J. Dewey ήταν να θέσει φραγμό στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής που στηρίζεται σε εντολές, διαταγές,
ελέγχους και εσωτερική πειθαρχία». (Röhrs, 1990, σ. 203, 204) Ο ίδιος, επίσης,
αναφέρει ότι «η φιλοσοφία της εκπαίδευσης ούτε δημιουργεί ούτε επιδιώκει
σκοπούς. Κατέχει μια μέση, λειτουργική ή κανονιστική θέση». (Dewey, 1929).
Οι θεμελιώδεις; Αρχές του Σχολείου εργασίας είναι:
«Α΄) Η μάθησης να γίνεται δι΄ ελευθέρας πνευματικής εργασίας.
Β’) Να χρησιμοποιήται η χειρ του μαθητού κατά την μάθησιν και τας λοιπάς
σχολικας εργασίας, και
Γ’) να κατανέμωνται αι διάφοροι σχολικαί εργασίαι μεταξύ των μαθητών.»
(Τσίριμπας 1940, σελ. 19).
Όσον αφορά δε τον τρόπο εφαρμογή τους δεν έπρεπε να γίνει με μια
«απρογραμμάτιστη και απότομη μεταβολή του σχολείου και του συστήματος»,
όπως αναφέρει ο Κάστανος το 1929, στο έργο του «Το Σχολείο Εργασίας στη
Θεωρία και την Πράξη» ένα από τα βασικά ελληνικά θεωρητικά έργα για το
«Σχολείο Εργασίας» (ή «Νέο Σχολείο»). (Κάστανος, 1995, σ. 15)
Άλλωστε όπως υποστηρίζει ο Κ. Γιαννούκος (1931 σ. 262) «Σκοπός της
παιδείας δεν είνε η εκμάθησις γλωσσών και των εγκυκλίων μαθημάτων, αλλ’ η
μόρφωσις της ψυχής και η αγωγή του παιδός εις χαρακτήρα.»
Δυστυχώς η Δικτατορία του Μεταξά, που φαίνεται να παραμένει δημοτικιστική και στηρίζει το μαθητοκεντρισμό αλλά με έμφαση, στη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών και στην αρχή «ότι το παιδί είναι πρόσωπον
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ενεργητικόν και όχι παθητικόν, πρόσωπον με πρωτοβουλίαν και αυτενέργεια..»
(Θύμης, 1938 σελ.9) και ότι το σχολείο έχει «αντικειμενικόν σκοπόν όχι την μετάδοσιν γνώσεων εις εν αδρανές πλάσμα, αλλά την ανάπτυξιν των σωματικών
και πνευματικών δυνάμεων ενός δρώντος πλάσματος» (Θύμης, 1938 σελ.10).
Οι αντιλήψεις αυτές, που διαμορφώθηκαν υπό την επιρροή της Φιλοσοφικής Σχολής και της Ελλαδικής Εκκλησίας όπως και η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Καραφύλλης, 2002,σ. 102-111, Παμουκτσόγλου 2001
σ. 22-26) οδήγησαν σε μαρασμό το «Σχολείο Εργασίας» ταυτίζοντάς το με
την «Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία» όρος που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε παράλληλο με τη το «Νέο Σχολείο», την «Νέα Αγωγή» ή το «Σχολείο Εργασίας», μια προσπάθεια όμως που εξαιρετικά γρήγορα θα παραμεριστεί για να αναδυθεί στη μεταπολίτευση και στις αρχές του 21ου αιώνα,
χωρίς πια το παιδαγωγικό πάθος των Γληνού, Δελμούζου, Κάστανου, Κουντουρά, Τριανταφυλλίδη, Παπαμαύρου κ.λπ.
Θα απαξιωθεί τόσο που ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Π. Κασσιμάτης (1958, σ. 6) θα γράψει: «Θα προβάλωμε Ελληνικά συστήματα και ελληνικές μορφές διδασκαλίας[…] Πηγές, [..] και όχι από τα θολά νερά σκουριασμένων σωλήνων που μοιάζουν με «ανούσια και αφύσικα κουβεντολόγια του
αυτοδιαφημιζόμενου Σχολείου Εργασίας».
Τα βοηθήματα
«Θεωρία χωρίς πράξιν είναι κενή. Πράξις χωρίς θεωρίαν είναι τυφλή.»
Όπως αναφέρει στο πόνημά του «Υποδειγματικαί Διδασκαλίαι κατά το Σχολείον Εργασίας», (1934) ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Τρύφων Παπαθανασίου «Θεωρίαι δια το σχολείον εργασίας εγράφησαν πλείσται και κατά την
τελευταίαν διετίαν πολλά βιβλία εκυκλοφορήσαν σχετικά με το νέον σχολείον,
πρωτότυπα ή κατά μετάφρασιν. Εις ταύτα παιδαγωγοί, επιθεωρηταί, διδάσκαλοι διονυχίζουν τα πλεονεκτήματα του σχολείου εργασίας και προτρέπουν τον
εκπαιδευτικόν κόσμον να στραφή προς αυτό. Αλλά πράξις δεν εσημειώθη ακόμη εις ευρείαν κλίμακα και επομένως η μόρφωσις των επιθυμούντων να βελτιωθώσι παραμένει μονόπλευρος.» (Παπαθανασίου 1934, σ. 5)
Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της εφαρμογής των αρχών του «Νέου Σχολείου» (Σχολείου Εργασίας), σε μια περίοδο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν εκπαιδευμένοι στο πνεύμα και τις Ερβαρτιανές αρχές, οδήγησε στη συγγραφή πολλών «βοηθημάτων», με υποδειγματικές διδασκαλίες, διδακτικές οδηγίες και σχέδια διδασκαλιών, κυρίως, για το «Γλωσσικό
μάθημα» από Επιθεωρητές της Δημοτικής εκπαίδευσης και έμπειρους εκ741
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παιδευτικούς. Πολλά από αυτά αναφέρονταν στην διδακτική μεθοδολογία του Σχολείου εργασίας όπως το «πολύτιμο» κατά τον Τσίριμπα (1940 σ.
18) βιβλίο του τ. εκπαιδευτικού Συμβούλου και Διευθυντή του Μαρασλείου
Διδασκαλείου Ν. Καραχρίστου, τον οποίο ο Δημητρακόπουλος Χ. (1930, σ.
59) ονομάζει «Γκάντι της ελληνικής εκπαιδεύσεως», όπως και του παιδαγωγού Ευρ. Σούρλα (Διδασκαλείο Ιωαννίνων), του εκπαιδευτικού Γ. Σπετσιέρη και αρκετών μετεκπαιδευομένων δασκάλων, ως συνέχεια των «πρώτων
προσπαθειών του Δελμούζου, ατελέσφορα όμως.»
Τα βοηθήματα αυτά σύμφωνα με τους συγγραφείς τους στοχεύουν να
«πληρώσουν κάπως ένα μικρόν μέρος του κενού και να διαγράψουν την πορείαν που θα δύναται να ακολουθήση κάθε εμπνευσμένος λειτουργός του σχολείου.» (Παπαθανασίου 1934, σ. 5) Ή «προορίζονται για τη μεγάλη μάζα των
σημερινών διδασκάλων μας, που δεν μπορούν να οργανώσουν τα σχολεία
τους και αν διδάξουν κατά το ορθόδοξο σύστημα του σχολείου Εργασίας. Αλλά και για τους εκλεκτούς –δεν θα είναι άνευ σημασίας.» (η έμφαση στο κείμενο) (Μιχαηλίδης 1945, σ. γ΄ – δ΄)
To «Γλωσσικό μάθημα»
«Το γλωσσικόν μάθημα παρ’ ημίν έχει αντικείμενον διδασκαλίας, την Ελληνικήν
γλώσσαν, την μητρικήν γλώσσαν των Ελλήνων, δια της οποίας ούτοι εκφράζουν
τον ψυχικόν και πνευματικόν των βίον, επικοινωνούν πνευματικώς και ψυχικώς
προς αλλήλους και προς τους των παλαιοτέρων ετών και έρχονται εις επαφήν
προς τα φιλολογικά προϊόντα, δια των οποίων μορφώνονται ηθικώς, θρησκευτικώς, αισθητικώς και γενικώς ιδεολογικώς.» […] υπό τον όρον γλωσσικόν μάθημα νοούνται αι κάτωθι επί μέρους ικανότητες. 1) Του ομιλείν, δηλ. του εκφράζεσθαι δια ζώσης ορθώς, σαφώς και ευχερώς. 2) Του ακούειν, δηλ. του κατανοείν τα εκφραζόμενα υπό των άλλων πλήρως και ταχέως. 3)Του γράφειν, δηλ.
του εκθέτειν γραπτώς τον εσωτερικόν κοσμον, ευχερώς, ορθώς και ωραία. Και
4) Του αναγιγνώσκειν, δηλ. του οικειοποιείσθαι τα κυριώτερα πνευματικά προϊόντα του λαού ορθώς και πλήρως.» (Τσίριμπας, 1974 σ. 27 - 28) Επισημαίνει ότι ο σκοπός της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο συνοψίζεται σε: «εις την καλλιέργειαν και εξέλιξιν της γλωσσικής εντυπώσεως και της έκφρασης των μαθητών..» (Τσίριμπας, 1974 σ. 29)
Η παρούσα εργασία μελετά το «Γλωσσικό μάθημα», όπως παρουσιάζεται
σε μια σειρά σχετικών «βοηθημάτων» που εκδόθηκαν την περίοδο 19301934 και εξετάζει τις αρχές που διέπουν το περιεχόμενο και τη μορφή των
εγχειριδίων, καθώς αυτά στηρίζουν και ενισχύουν τις πρακτικές και τις κοι742
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νωνικές αντιλήψεις στον παιδαγωγικό διάλογο, για την αξία και το μέλλον
του «Γλωσσικού μαθήματος».
Ουσιαστικά η διδασκαλία του «Γλωσσικού μαθήματος» σύμφωνα με τους
συγγραφείς των βοηθημάτων συμβάλλει στη καλή γνώση της γλώσσας για
την ανάπτυξη του κριτικού πνεύματος καθώς η καλλιέργεια της σκέψης του
είναι συνακόλουθο της γλωσσικής του εκπαίδευσης.
Το «Γλωσσικό μάθημα» σύμφωνα με τα βοηθήματα, από τα οποία ελάχιστα περιέχουν επιστημονική τεκμηρίωση των δειγματικών διδασκαλιών ή
των διδακτικών οδηγιών που παραθέτουν, συνίσταται κυρίως από την ανάγνωση, προφορική έκφραση, την ανάλυση κειμένου (κατανόηση κειμένου,
άγνωστες λέξεις, κεντρική ιδέα, άσκηση κατανόησης στην ανάγνωση, τις λέξεις, το περιεχόμενο, κατασκευή διαλόγου, τη γραμματική, την έκθεση (γραπτή και προφορική) και τις εργασίες κατ’ οίκον.
Οι δειγματικές διδασκαλίες διαχωρίζονται ανά τάξη ή ανά δυο τάξεις (γ΄δ΄ ή ε΄-στ΄). Οι διδακτικές οδηγίες για την Α΄ Τάξη προσφέρονται χωριστά.
Ακόμη οι διδασκαλίες αποτελούν ανάλυση των κυκλοφορούντων αναγνωστικών (δημοτικής ή καθαρεύουσας) π.χ. αλφαβητάριο Σηκώνη, Αναγνωστικό Μέγα, Αναγνωστικό «Εκλεκτές Σελίδες» κλ.π.
Ακόμη προτείνουν την χρήση παλιότερων εγκεκριμένων αναγνωστικών
από τη βιβλιοθήκη του σχολείου όταν δεν θεωρούν ότι το αναγνωστικό της
τάξης εξυπηρετεί. Συνιστούν την χρήση ελευθέρων αναγνωσμάτων «παρέχοντα στους μαθητάς γλωσσικόν θησαυρόν και πνευματικόν πλούτον» (Θύμης
1938, σ. 30). Τα κείμενα αυτά (πεζά ή ποιήματα) κυρίως χρηστικά, έστω και
αν φαίνεται ότι επιθυμούν να καλλιεργήσουν την φιλαναγνωσία, για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να καινοτομήσει.
Για την επιτυχία της διδασκαλίας στο μάθημα της «αναγνώσεως και της ορθογραφίας» σύμφωνα με τις βασικές αρχές του νέου σχολείου ή του Σχολείου εργασίας, μερικοί προτείνουν τρία σχέδια διδασκαλίας (π.χ. Μιχαηλίδης
1938) τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν με μικρές προσαρμογές για το Δημοτικό Σχολειό και το Γυμνάσιο. Το 1ο σχέδιο αφορά ένα καθόλα άγνωστο κείμενο για τους μαθητές και ο δάσκαλος με την αρχική του ερώτηση διεγείρει
το «ενδιαφέρον των μαθητών και τους γεννά την επιθυμία για «αυθόρμητη
πνευματική εργασία» και διαβάζει με κλειστά βιβλία. Το 2ο σχέδιο αφορά ένα
κείμενο αρκετά γνωστό στους μαθητές όπου η εργασία αρχίζει με την «κατά
τμήματα» ανάγνωση και το 3ο σχέδιο αφορά ένα άγνωστο κείμενο αλλά αυτή τη φορά ο διδακτικός στόχος είναι η παρώθηση των μαθητών να κατανοήσουν μέσω της «σιωπηρής ανάγνωσις». Και στους τρεις τύπους της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος η πορεία διδασκαλίας είναι η τριμερής.
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Παρατηρήσαμε ότι στα βοηθήματα, οι συγγραφείς επιλέγουν ως παραδείγματα για τα σχέδια εργασίας τους ποιήματα ή διηγήματα, γνωστών ποιητών ή συγγραφέων ή ίδια κείμενα, φυσιολατρικού, πατριωτικού ή φρονηματιστικού περιεχομένου στη δημοτική ή την απλή καθαρεύουσα, όπως
για παράδειγμα: «Ο μεγάλος πεύκος», η «φωλεά των χελιδονιών» (Αναγνωστικό του Μέγα), «Η Εληά και ο Πεύκος», «Πυθέας ο Αιγινήτης», «Η Σημαία»
του Δροσίνη, «Ο Παύλος βοηθεί ένα συμμαθητή του», Η «καρδιά της μάνας» (Αναγνωστικό του Β. Αγγελοπούλου «Ιστορίες και παραμύθια»)κ.λπ.
Τα σχέδια διδασκαλίας ανάλογα με τον συγγραφέα ακολουθούν μια απλή
πορεία διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός 45λεπτου διδακτικού χρόνου ή πλήρη σχέδια εργασίας διάρκεια τριών ημερών, που «εξακτινώνονται» σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο περιλαμβάνουν τους κύριους επιμέρους κλάδους
το γλωσσικού μαθήματος δηλαδή πρώτη ανάγνωση και γραφή, πραγματογνωσία, κύρια ανάγνωση, γραμματική, έκθεση, ορθογραφία, έστω καιν αρκετοί θεωρούν τις ασκήσεις ορθογραφίας ως ανοησία για τις μικρές τάξεις,
ελεύθερες ανακοινώσεις, παραμύθι, αλλά «πολύμορφες» πνευματικές και
χειροτεχνικές εργασίες (λογική, γλωσσική και ηθική εμβάθυνση του κειμένου) το είδος και ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την υφή και την
έκταση του κειμένου, την τάξη, το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, το μαθητικό δυναμικό τη τάξης και την δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών σε
ομάδες. Οι επεκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: ασκήσεις λεξιλογικές και φραστικές, λογική - συντακτική ανάλυση κειμένου, μετατροπή τύπου διήγησης, εκθέσεις, επιστολές, έγγραφα, ελεύθερες (ομαδικές – ατομικές) εργασίες των μαθητών (γεωγραφικές, ιστορικές πληροφορίες, πολιτισμός, πολιτική θέαση), χαρακτηρισμοί των προσώπων του κειμένου και
κρίσεις για τις πράξεις τους, δραματοποίηση (βίωμα- ζήσιμο) του περιεχομένου, ανάπτυξη μερικών χαρακτηριστικών σημείων του κειμένου, εύρεση και καταγραφή ρητών, γνωμικών και ωραίων εκφράσεων, ιχνογράφηση και πλαστική χαρακτηριστικών σκηνών, επίδειξη και εξέταση εικόνων
σχετικών με το κείμενο είτε από το βιβλίο είτε από τη μαθητική βιβλιοθήκη είτε από εφημερίδες, περιοδικά, σκίτσα, λεξικά κλ.π).
Τα πορίσματα των μελετών παρουσιάζονται προφορικά ή γραπτά, σε
ιδιαίτερο διδακτικό χρόνο (πρώτη ώρα της πρώτης εργάσιμης ημέρας της
εβδομάδος).
Τέλος οι διδακτικές οδηγίες αναφέρονται σε πρακτικά ζητήματα της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, τετράδια, μορφολογία ασκήσεων,
διαδικασία διαμόρφωσης των ομάδων, ολιγοθέσια ή πολυθεσία σχολεία,
συνεργασία με τους γονείς κ.λπ.
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Συζήτηση
Από την όλη μελέτη μας διαπιστώσαμε, ότι έστω και αν η σημασία του γλωσσικού μαθήματος είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη, έστω και αν και σήμερα
η ορθογραφία είναι μια τυραννία για το μαθητή, έστω και αν τα πάντα ρει
στο κόσμο, όλα μεταβάλλονται στο απλούστερο, άρα και ευκολότερο, έστω
και αν διατρέχουμε την τρίτη χιλιετία και την Κοινωνία της Παγκοσμιοποίησης, εξακολουθούν διάφοροι παιδαγωγοί - συγγραφείς να εκδίδουν «διδακτικές οδηγίες», σε μια άλλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ελάχιστα
κατανοεί την απόλυτη, μέσω της κριτικής κοινωνικής θεώρησης, ελευθερία του «σχολείου εργασίας», μεταλλάσσοντας το συντηρητισμό της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας σε «διαθεματικότητα», έστω και να υποστηρίζουν ότι στηρίζονται στον Bernstein (1991) που αναθεωρεί τον παραδοσιακό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν σήμερα ανελαστικοί προσδιορισμοί και απόλυτα καθορισμένοι ρόλοι.
Και πάλι θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν χωρίς «οδηγίες», έστω και αν αποφοιτούν από πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία μελετά το «Γλωσσικό μάθημα», όπως παρουσιάζεται
σε μια σειρά σχετικών «βοηθημάτων» που εκδόθηκαν την περίοδο 19301934 και εξετάζει τις αρχές που διέπουν το περιεχόμενο και τη μορφή των
εγχειριδίων, καθώς αυτά στηρίζουν και ενισχύουν τις πρακτικές και τις κοινωνικές αντιλήψεις στον παιδαγωγικό διάλογο, για την αξία και το μέλλον
του «Γλωσσικού μαθήματος».
Abstract
This paper focus on the “Language Subject” as it appears throughout a series
of “companions” published between 1930-1934 and examines the principles
of their form and content. These companions support and reinforce the
social beliefs of the pedagogic dialog towards to the future and value of
the “Language Subject”.
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Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της Δοκιμασίας
"Advanced Measures of Music Audiation"
σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χριστίνα Σωτηρίου
Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 40% περίπου των μαθητών με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας δεν εντοπίζονται ή δεν αναγνωρίζονται
ποτέ σε όλη τη διάρκεια του βίου τους (Gordon, 1987). Η εφαρμογή συστηματικών μεθόδων για τη μέτρηση και αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης
- δεκτικότητας των μαθητών αποτελεί το κύριο μέσο και συμβάλλει σημαντικά στον εντοπισμό των ιδιαίτερων μουσικών δεξιοτήτων τους και στο
σχεδιασμό των προγραμμάτων μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία.
Η παρούσα εργασία είναι μέρος της διδακτορικής μου διατριβής (Σωτηρίου, 2010) όπου εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας της Μουσικής και στοχεύει στην διερεύνηση
και αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης - δεκτικότητας μαθητών Ελληνικών σχολείων μέσω μίας διεθνώς εφαρμοσμένης μεθόδου προσαρμοσμένης στα δεδομένα της Ελληνικής μουσικής εκπαίδευσης. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα βιβλιογραφίας στις μεθόδους που εφαρμόζονται για την
αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης - δεκτικότητας μαθητών και με βάση
τις εξελίξεις που διακρίνονται και τις απαιτήσεις των σύγχρονων σχολείων
επελέγησαν και εφαρμόσθηκαν, μετά από πιλοτικές εφαρμογές διαφορών
μεθόδων, οι Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας, (Advanced
Measures of Music Audiation - ΑΜΜΑ) που προτάθηκαν και τυποποιήθηκαν
από τον Ε. Ε. Gordon το 1989, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και προσαρμόσθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του Ελληνικού σχολείου.
Η δοκιμασία απευθύνεται σε μαθητές με ή χωρίς μουσικές γνώσεις, παρέχει ποσοτικούς δείκτες των εξεταζομένων και μπορεί να αξιολογηθεί συστηματικά. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 1.315 μαθητές Γ’ Γυμνασίου
και Α’ Λυκείου σε δύο μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας την Πάτρα και
τα Ιωάννινα, ηλικίας 15 και 16 ετών και αξιολογήθηκαν. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και Μάρτιο του 2007.
Στην έρευνα συμμετείχαν 62 σχολικές τάξεις. Συγκεκριμένα συμμετείχαν
21 τμήματα Γ’ Γυμνασίου και 13 τμήματα Α’ Λυκείου από την Πάτρα και 28
τμήματα Γυμνασίου και 8 τμήματα Λυκείου από τα Ιωάννινα
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Η δοκιμασία των AMMA περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά ανίχνευσης: τονικό - μελωδικό, ρυθμικό και συνολικό και αποδίδει τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι, οι μαθητές αξιολογήθηκαν στο τονικό ύψος (pitch),
στον ρυθμό και στο σύνολο.
Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν δεν μπορούμε να τα γενικεύσουμε για όλο τον πληθυσμό της Ελλάδας, αλλά ίσως για τη Δυτική Ελλάδα αν θεωρήσουμε τους μαθητές των δύο αυτών πόλεων ως ένα αντιπροσωπευτικό συμπαγές δείγμα του αστικού πληθυσμού των μαθητών της Δυτικής Ελλάδας.
Έπειτα από μετάφραση της ηχογραφημένης δοκιμασίας στα Ελληνικά
και τη καταγραφή της και προσαρμογή των φύλλων απάντησης και φύλλων
βαθμολόγησης για τα διεξαγωγή των μετρήσεων σε Ελληνικά Σχολεία, ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των μαθητών, διερευνήθηκαν σχέσεις φύλου, τάξης, πόλης, βαθμολογιών και μουσικών γνώσεων, οι σωστές και οι λανθασμένες απαντήσεις, οι δείκτες δυσκολίας, διακριτότητας και αξιοπιστίας, αναζητήθηκαν ταλέντα με βάση τις βαθμολογίες
και ακολούθησε ομαδοποίηση των ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Μαθητές με ανύπαρκτη μουσική εκπαίδευση σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, η δεκτικότητα του ρυθμού ήταν ευκολότερα αντιληπτή από την δεκτικότητα του τονικού ύψους, το φύλο έδειξε
να μην επιδρά στη μουσική δεκτικότητα των μαθητών, στην κατηγορία των
μαθητών με μουσικές γνώσεις οι μαθητές που είχαν διδαχθεί έγχορδα όργανα υπερείχαν έναντι άλλων μαθητών που είχαν διδαχθεί άλλες κατηγορίες οργάνων. Γενικά, οι συνολικές επιδόσεις των εξεταζομένων στα Ιωάννινα
ήταν υψηλότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των μαθητών της Πάτρας.
Από την ανάλυση αυτή, καταρτίστηκαν πίνακες κατάταξης επί τοις εκατό
των απαντήσεων των εξετασθέντων μαθητών (ως προς την τονική, τη ρυθμική και τη συνολική βαθμολογία), έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με
έρευνες της δοκιμασίας των AMMA που προηγήθηκαν και ακολούθησε αναλυτική κατάταξη επί τοις εκατό της δυσκολίας των ορθών και λανθασμένων
απαντήσεων που οδήγησε στον ακριβή εντοπισμό ευκολίας και δυσκολίας
καθεμίας απάντησης από τους μαθητές. Η αναλυτική κατάταξη επί τοις εκατό της δυσκολίας των ορθών αλλά και της κατεύθυνσης των λανθασμένων
απαντήσεων, αποτέλεσε τον οδηγό στη διερεύνηση της ακριβούς μουσικής σημειογραφίας (νότες) που περιλαμβάνονται στις Προηγμένες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας (Advanced Measures of Music Audiation –
AMMA, 1989) του Ε. Ε. Gordon. Από την λεπτομερή ανάλυση της μουσικής
σημειογραφίας, προέκυψαν ευρήματα που ανοίγουν δρόμους περαιτέρω
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διερεύνησης και χρήσης της δοκιμασίας στην Ελλάδα και προτάσεις για τη
μουσική διδασκαλία και έρευνα
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή και η προέκταση του ερευνητικού
εργαλείου των AMMA σε δύο μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες (γενικά και πειραματικά σχολεία, δημόσια
και ιδιωτικά, σχολεία αστικών κέντρων και περιχώρων με μαθητές με ή χωρίς μουσικές γνώσεις, δύο διαφορετικών τάξεων, σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών απέδωσε μία ποικιλία αποτελεσμάτων που αφενός ενίσχυσαν την
εγκυρότητα της δοκιμασίας (Gordon, 1990) και αφετέρου ανέδειξαν μέσα
από τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων στη διαμόρφωση της επίδρασης
ενός εργαλείου μέτρησης της μουσικής δεκτικότητας στους μαθητές. Οι μετρήσεις υλοποιήθηκαν στα σχολεία, έπειτα από επίσημη άδεια από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πριν την κύρια έρευνα, πραγματοποιήθηκε πιλοτική
έρευνα σε 300 περίπου μαθητές. Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν η μουσική εκπαίδευση των μαθητών εκτός ή και εντός του σχολείου, το φύλο, η ενασχόληση με το χορό,
η πόλη που βρίσκεται το σχολείο τους, η ηλικία τους.
Σύμφωνα με όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στην Μουσική Εκπαίδευση και
τις διδακτικές προσεγγίσεις της μέσω του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από τη προσχολική μέχρι και τη δευτεροβάθμια, κάθε καινούργια γνώση και δεξιότητα πρέπει να προσεγγίζεται
μέσω δραστηριοτήτων εκτέλεσης, ακρόασης, δημιουργίας και αξιολόγησης. Η αναβάθμιση της αισθητικής παιδείας στο ελληνικό πολυπολιτισμικό
σχολείο θα πρέπει να προωθηθεί με πολλούς τρόπους. Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα και η αξιολόγηση των μουσικών συμπεριφορών των μαθητών
είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να προωθηθεί και στη
χώρα μας. Η μέτρηση και αξιολόγηση στην μουσική εκπαίδευση θεωρείται
σημαντικό αντικείμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής για την ενίσχυση προγραμμάτων μουσικής αγωγής. Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί βασικό παράγοντα κινητοποίησης και ανατροφοδότησης μαθητών και εκπαιδευτικών που αποτελεί διαρκή, δυναμική διαδικασία, η οποία ενσωματώνεται στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία
με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίησή της.
Ο Edwin Gordon είναι ένας από τους επιστήμονες που έχει συμβάλλει
σημαντικά στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης. Η έρευνα του κατά την
διάρκεια της ζωής του τον έχει οδηγήσει σε μια εκτενή έρευνα για την μουσική δεκτικότητα, τη μουσική ανάπτυξη του ατόμου, θεωρία μουσικής μάθησης - Music Learning Theory (Gordon 1997, 1996, 1990), την έννοια της
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ακουστικότητας (Audiation1 - είναι όρος που δημιούργησε ο Gordon), μια
περιεκτική ανάλυση του ρυθμού, στην πρωτοποριακή εργασία του για την
μουσική της πρόωρης παιδικής ηλικίας και τη σημαντική συνεισφορά του
στον τομέα της Ψυχολογίας της Μουσικής που είναι αξιόλογη και διεθνώς
αναγνωρισμένη. Με τη θεωρία μουσικής μάθησης προσφέρουμε ποιοτική
διδασκαλία στο κάθε μαθητή ώστε να αναδυθεί το μουσικό δυναμικό του
και να αξιοποιηθεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό, ενώ με τις μετρήσεις του
που υπάρχουν για όλες τις ηλικιακές ομάδες αξιολογούνται και καταγράφονται οι δυνατότητες του κάθε εξεταζόμενου για τον προσδιορισμό της
μουσικής δεκτικότητας του κάθε μαθητή και την προσαρμογή της μουσικής διδασκαλίας του σύμφωνα με τα επιμέρους πλεονεκτήματά και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή για την καλύτερη αντιμετώπιση του(Gordon, 1965,
1979, 1982, 1989).
Ο Gordon (1990, 1987) στη σειρά: Jump Right In υποστηρίζει προτάσεις μουσικής διδακτικής που στηρίζονται πάντα σε ερευνητικά δεδομένα
με σκοπό την ενίσχυση της μουσικής δεκτικότητας των μαθητών. Η εφαρμογή και η ανάλυση της δουλειάς αυτής είναι μια έρευνα που θα έχει ενδιαφέρον να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα στο μέλλον και να αξιολογηθούν
τα αποτελέσματά της. Ο εντοπισμός των ιδιαίτερων μουσικών δεξιοτήτων
των μαθητών και η ανίχνευση ταλέντων με την διερεύνηση της μουσικής
αντίληψης- δεκτικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για το μουσικοπαιδαγωγό.
Η έλλειψη τυποποιημένων δοκιμασιών μουσικής δεκτικότητας για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση ήταν το βασικό κίνητρο για την εφαρμογή της δοκιμασίας AMMA στην Ελλάδα. Η όλη ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε με τη Διδακτορική μου Διατριβή2 ευελπιστούμε να δώσει ερεθίσματα σε νέους ερευνητές για τη βελτίωση και χρήση τόσο των μουσικών
δοκιμασιών στον Ελληνικό χώρο όσο και για την περαιτέρω έρευνα στον
χώρο της μουσικής ψυχολογίας και μουσικής παιδαγωγικής στη χώρα μας.

1. Audiation: Μέσω της ανάπτυξης του όρου Audiation που στηρίζεται στην ανάπτυξη της εσωτερικής
ακοής, οι νέοι μουσικοί μαθαίνουν να κατανοούν τις τονικές και ρυθμικές πτυχές της μουσικής που
εκτελούν, διαβάζουν, γράφουν, αυτοσχεδιάζουν, και συνθέτουν.
2. Η Διδακτορική Διατριβή μου εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από τον Ομότιμο Καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας Μουσικής Παιδαγωγικής και Έρευνας Edwin Gordon σχετικά
με τις δοκιμασίες των ‘’Advanced Measures of Music Audiation’’ τον Μάιο 2012 και τοποθετήθηκε σε
εξέχουσα θέση στο προσωπικό Αρχείο του - Archive Edwin E. Gordon. (http://library.sc.edu/music/
gordon.html).
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ABSTARCT
This work is essentially a presentation of qualitative and quantitative
analysis of the music test "Advanced Measure of Music Audiation" (AMMA)
of Edwin Gordon students in Secondary Education. Measurements were
1,315 students in Third Grade and A' Lyceum in two major cities of Western
Greece, Patras and Ioannina, aged 15 and 16 years were evaluated. The
test of AMMA includes three features detection: tonal - melodic, rhythmic
and total and gives three different results. Thus, students were assessed
in pitch (pitch), and the pace throughout. The statistical analysis of the
results of students investigated relationships of gender, class, center,
scores and musical knowledge, correct and incorrect answers, the indices
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of difficulty, granularity and reliability talents were sought by the scores
followed grouping of questions. Then, the analysis of music notation
findings emerged that open directions of further investigation and use of
the test in Greece.
From the quantitative results of the survey and the qualitative analysis
of the musical notation of the test, resulting in Music Teaching suggestions
and can be very useful tools for designing, exploring and adapting the music
education programs in schools.
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Εκκλησία και Παιδεία: προβληματισμοί κατά
την εορτή των Τριών Ιεραρχών σε λόγους
κληρικών και λαϊκών καθηγητών της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών (β΄ μισό του 19ου - αρχές του
20ού αιώνα)
Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής
Στο ιδρυθέν το 1837 Οθωνικό Πανεπιστήμιο σε συνεδρίαση της 9 Αυγούστου 1841 με αφορμή τη δωρεά της οικίας του τεθνεώτος καθηγητή Δημ.
Μαυροκορδάτου, αποφασίστηκε ως απόδοση τιμής στους ευεργέτες η τέλεση μνημόσυνου με εκφώνηση λόγου κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Από το επόμενο έτος το λόγο εκφωνούσε κυρίως καθηγητής της Θεολογικής, καταρχάς στο Ναό της Αγίας Ειρήνης, της Ζωοδόχου Πηγής και
τον Μητροπολιτικό, ενώ αργότερα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου (Γαζή, 22004:86-89,105-106). Ανάμεσα στους καθηγητές διακρίθηκαν
είτε κληρικοί της Ελλαδικής Εκκλησίας, γεγονός αναμφισβήτητα συντελεστικό στην εκλογή τους στην ανώτατη βαθμίδα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, είτε λαϊκοί θίγοντας θέματα πρακτικά και θεωρητικά σε λόγους επιδεικτικούς και φιλοσοφικής ανάλυσης. Από τις πολλές ευρεθείσες ομιλίες
επιλέχτηκαν κάποιες αντιπροσωπευτικές που δηλώνουν τον προβληματισμό της ελληνικής διανόησης και το πέρασμά της από τα μισά του 19ου στις
αρχές του 20ού αιώνα.
Ο εκ Μελισσουργιού Κισάμου Κρήτης Μισαήλ Αποστολίδης (1789-1862)
με σπουδές στο Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης, διακονία και διδασκαλία σε
Βιέννη, Τεργέστη και Μόναχο, δίδαξε Εισαγωγή στην Αγία Γραφή, Δογματική, Χριστιανική Ηθική, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης και Ομιλητική στη Θεολογική, ενώ διετέλεσε διευθυντής της Ριζαρείου, κοσμήτωρ και πρύτανης.
Διδάσκαλος του βασιλέως Όθωνος, πρωταγωνιστής στην έκδοση του Πατριαρχικού Τόμου για το Αυτοκέφαλο (1850) εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας και μετέπειτα Μητροπολίτης Αθηνών (1861-1862) (Δημητριάδης, 1916:11-13· Μπαλάνος, 1937:4-5· Θ.Η.Ε. 1966: τ.8,1165-1166). Μιλώντας τo 1850 για την αρετή της κοινωφέλειας, θεώρησε όποιον συντελεί
στο φωτισμό των συμπολιτών με τη διευκόλυνση της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων κοινωφελέστερο στην πατρίδα. Ιδιοτέλεια και φιλαυτία, αιτίες απόσβεσης της αγάπης και πηγή κακών για την τότε αθλιότητα, εδρά754
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ζουν στην ανθρώπινη καρδιά. Οι «μεγάλοι του ιερού ημών αγώνος άνδρες»
γενναίως και μεγαλοψύχως παραδόθηκαν στο βίαιο θάνατο υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος, δέχτηκαν στέφανο μαρτυρίου υπέρ της αληθείας της
πίστεως ή έτυχαν ηρωικό θάνατο στο πεδίο της μάχης υπέρ της ελευθερίας και ευδαιμονίας της πατρίδος - πέντε έτη μετά θα εκφωνούσε τον επιτάφιο στον αντιστράτηγο Κίτσο Τζαβέλλα (Αποστολίδης, 1855). Οι ευεργέτες
δαπάνησαν αδρώς προς το φωτισμό του ομοφύλου. Όποιος θεωρούσε ως
ανεκτίμητο αγαθό να έχει πατρίδα ελεύθερη που να μη δανείζεται από αλλού την πολιτική ζωή, και ακριβή τη διατήρηση των κατακτήσεων με αιματηρές μάχες των πατέρων, όφειλε να συνεργεί στην ομόνοια των πολιτών
και την αφοσίωση στο βασιλέα (Αποστολίδης, 1850:4-5,10-15). Ο λόγος του
Αποστολίδη, αν και δεν έκανε ευθείες αναφορές σε γεγονότα, ήταν επίκαιρος: λίγες ημέρες πριν με αφορμή την υπόθεση Πατσίφικο η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από τον ναυτικό αποκλεισμό του Άγγλου ναυάρχου Πάρκερ και
ο Όθων παρά τη μειωμένη μέχρι τότε δημοφιλία του μεταβλήθηκε προσώρας σε εθνικό σύμβολο (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΓ΄,137-141).
Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα ομιλητής ήταν ο εκ Δουμενών Καλαβρύτων Προκόπιος Οικονομίδης (1837-1902) με σπουδές σε Θεολογική και
Φιλοσοφική Αθηνών, Ακαδημία Μόσχας, Γενεύη και Χαϊδελβέργη. Δίδαξε
Ιστορία Δογμάτων, Πατρολογία και Απολογητική στη Θεολογική, και θρησκευτικά στο διάδοχο Κωνσταντίνο. Από Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου εξελέγη Μητροπολίτης Αθηνών (1896). Μετά την παραίτησή του λόγω των «Ευαγγελικών» (Νοέμβριος 1901) εφησύχασε στη Μονή Φανερωμένης Σαλαμίνας (Δημητριάδης 1916:65-68· Μπαλάνος 1937:11· Θ.Η.Ε. 1966:
τ.10,621-623). Το 1892 αναφερόμενος στην πίστη ως νίκη κατά των εγκοσμίων αναφέρθηκε στους ευεργέτες που προσέφεραν στο ανώτατο Διδακτήριο της Ελλάδος με προθυμία και όχι από ματαιοδοξία ή κενοδοξία, γνωρίζοντας τη μαρτυρική ιστορία του Ελληνικού Έθνους και τη σωτηρία και
ανάστασή του εκ της μακράς και βαρείας δουλείας με τη δύναμη της θρησκείας. Η χριστιανική πίστη προκαλεί την ηθική ανάπλαση της ανθρωπότητας υποστηριζόμενη από την επιστήμη. Τέτοια ηθική αποστολή έχει το
Πανεπιστήμιο, ενώ η σπουδάζουσα νεότητα παρασκευάζει την ηθική ευδαιμονία του έθνους με αρχή την αγάπη προς τη χριστιανική πίστη, με της
οποίας τη δύναμη διαλύεται ο καπνός υλισμού και απιστίας (Οικονομίδης,
1892:13-14). Η αναφορά στους ευεργέτες δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία:
η σύγκρουση του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάννη με κεφαλαιούχους οδήγησε τον γνωστό από τα Λαυρεωτικά αλλά και το φιλανθρωπικό
έργο Ανδρέα Συγγρό (Καλαφάτης, 1899· Συγγρός, 1908) να υποβάλει τον
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Ιανουάριο του 1892 υπόμνημα στον Γεώργιο Α΄ για τους εθνικούς κινδύνους και τον επερχόμενο οικονομικό όλεθρο που εγκυμονούσε η παραμονή στην εξουσία της κυβέρνησης, γεγονός που προκάλεσε τελικά την παύση της στις 18 Φεβρουαρίου, διορισμό κυβέρνησης Κ.Κωνσταντόπουλου,
εκλογές στις 3 Μαΐου, νίκη Χαρίλαου Τρικούπη και πτώχευση στις 10 Δεκεμβρίου 1893 (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΓ΄,31-36).
Ο εκ Χώρας Σάμου Αλέξανδρος Λυκούργος (1827-1875) με σπουδές
Θεολογίας και Φιλοσοφίας σε Αθήνα, Γερμανία (Λειψία, Halle, Βερολίνο),
Στρασβούργο και Παρίσι, δίδαξε στη Θεολογική Αθηνών Εγκυκλοπαίδεια
Θεολογίας, Ομιλητική, Συμβολική, Ιστορία Δογμάτων. Χειροτονήθηκε από
τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κύριλλο και εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Σύρου,
Τήνου, Μήλου (1866). Αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτωρ Οξφόρδης και
Cambridge στην Αγγλία. Συμμετείχε στην καταδικαστική Μείζονα Σύνοδο
της Βουλγαρικής Εξαρχίας (1872) και το συνέδριο των Παλαιοκαθολικών
στη Βόννη (1875), ενώ εκφώνησε επιτάφιους για τον πρώην ηγεμόνα Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο και τον Ευάγγελο Ζάππα, και λόγο για την πεντηκονταετηρίδα της Επανάστασης και την ανακομιδή του λειψάνου του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ (Δημητριάδης 1916:41-45· Μπαλάνος, 1937:8· Θ.Η.Ε.
1963: τ.2,112-113). Το 1863 διέκρινε τη σοφία και επιστήμη του κατά κόσμον και Θεόν ανθρώπου: από τη μια η «ανθρωπίνη και αυχμηρά σοφία η
εκ του πεπερασμένου πνεύματος του ανθρώπου», από την άλλη η «θεία, της
οποίας τα νάματα αναβλύζουσιν άφθονα και ζωογόνα και ανεξάντλητα άνωθεν, εξ αυτού του πατρός των φώτων» (Θεοδωρούδης, 1998). Η ανθρώπινη
πρόσκειται στις προλήψεις και περιπίπτει στα πάθη. Η διάνοια είναι περιορισμένη και τα ανθρώπινα έργα φέρουν σημεία ατέλειας. Από τις ελλείψεις
των γνώσεων ξεκινούν διχοστασίες, πάθη, φθόνοι μεταξύ σοφών και επιστημόνων. Η ανθρώπινη σοφία, υπερήφανη και αλαζονική, μπορεί να αποβεί ψυχοκτόνος, δαιμονιώδης, «ψευδοσοφία». Η άνωθεν σοφία είναι αγνή,
ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, φιλαλήθης, ειλικρινής, ευεργετική και ωφέλιμη προς όλους. Αν αυτή, την οποία ήθελαν να στηρίξουν οι ευεργέτες, επικρατούσε, διδασκόταν από άμβωνος και έδρας διδασκαλίας, ρύθμιζε επιστήμη και βίο, θα υπήρχε ευδαιμονία στην πατρίδα (Λυκούργος, 1863:56,8,14-15). Η χώρα βίωνε μια νέα πολιτική και πολιτειακή κρίση: μετά την
έξωση του Όθωνος (Οκτώβριος 1862) η προσωρινή κυβέρνηση κατέθεσε την εξουσία (21 Ιανουαρίου 1863) στην Εθνική Συνέλευση, η οποία στις
30 (ημέρα του επιμνημόσυνου λόγου) εξέλεξε μέλη προσωρινής κυβέρνησης, ενώ στις 23 είχε εκδώσει ψηφίσματα που κήρυτταν τον ελληνικό θρόνο σε χηρεία και επέλεγαν ως βασιλέα τον Αλφρέδο της Αγγλίας - πρότα756
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ση που απορρίφθηκε από την αγγλική κυβέρνηση και ανακοινώθηκε στη
Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.Γ΄,194-199,222-224). Στο χώρο
του πνεύματος το 1862 είχαν ήδη κυκλοφορήσει σε μετάφραση του Ιωάννη Ισιδωρίδη – Σκυλίτση οι άρτι εκδοθέντες στη γαλλική Άθλιοι του Βίκτωρος Ουγκώ, ενώ στη διεθνή σκηνή πέραν του Ατλαντικού μαινόταν ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (1861-1865).
Ο εκ Σπετσών Νικηφόρος Καλογεράς (1835-1896) με σπουδές σε Αθωνιάδα, Ριζάρειο, Θεολογική Αθηνών και Λειψία, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ, δίδαξε στην Πατριαρχική Σχολή Καΐρου, Πατρολογία, Ποιμαντική και
Εκκλησιαστική Αρχαιολογία στη Θεολογική Αθηνών. Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Πατρών και Ηλείας (1883) παραιτήθηκε όμως λόγω υγείας (1885) και
αποσύρθηκε στις Σπέτσες, όπου αφιερώθηκε στη συγγραφή (Δημητριάδης 1916:55-60· Μπαλάνος, 1937:9-10· Θ.Η.Ε. 1966: τ.9,490-491). Μιλώντας
το 1877 στην πεντηκονταετηρίδα από την ίδρυση του Πανεπιστημίου διαπίστωσε τη γήρανση, παρακμή και σχεδόν εξάλειψη των προγονικών εθίμων απόδοσης τιμών στους διακριθέντες σε αρετή και σοφία κατά την τύχη της «τλήμονος Ελλάδος»· τα ήθη χρειάζονταν όχι στήριξη και αναζωογόνηση, αλλά εξέγερση «εκ του τάφου της λήθης», «νεκρανάσταση», τη δύναμη που ανήγειρε την άλλοτε περιφανή και ένδοξη Ελλάδα. Την επαναγωγή
στο νέο βίο τέλεσε το Πανεπιστήμιο, πυρήνας της νεότερης πνευματικής
ζωής. Εν αντιθέσει με την «πολυμήχανη Σχολή του Βατικανού» εξαιτίας του
πρωτείου του πάπα, το Πανεπιστήμιο με πρότυπα τους Τρεις Ιεράρχες προέτρεπε τη νεολαία στην απόκτηση υγιούς παιδείας. Ό,τι σεμνό περισώθηκε
εκ του παντελούς εθνικού ναυαγίου, είχε κατατεθεί στην Εκκλησία, η οποία
το παρέδωσε στις Σχολές, όπου καλλιεργείτο η βλάστηση του νέου Ελληνισμού. Οι «κατά την καθ’ ημάς Ανατολήν» πόλεις, «ελληνίδαι και ελληνίζουσαι»
έχουν λόγους να μιμηθούν τον κάλλιστο και αρχαιοπρεπή νεοτερισμό των
Αθηνών. Το παλαιό και νυν Βυζάντιο υπήρξε κέντρο της ενέργειας των Τριών Ιεραρχών, ενώ σε πόλεις της Μικράς Ασίας, Μακεδονία, Ιλλυρία, Θράκη, και τις γειτονικές χώρες του βορρά έπρεπε να εορτάζεται ακαδημαϊκά
η μνήμη τους, «διότι ταύτας δυστυχώς επαπειλεί βαρύτατος και χαλεπώτατος
χειμών, όστις θέλει εσαεί καταμαράνει πάσαν γλυκεράν του έαρος ελπίδα» (Καλογεράς, 1877:11,27-28,32-33). Η νύξη στην Κωνσταντινούπολη ως Βυζάντιο με συνέχεια από το παρελθόν στο παρόν και οι πέριξ πνεύμονές της,
της Μικράς Ασίας και της ευρύτερης Βαλκανικής, παραπέμπει στον Μεγαλοϊδεατισμό ανασύστασης της πάλαι ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στη Βαλκανική είναι εκρηκτική: στον απόηχο της
Κρητικής Επανάστασης και του Αρκαδίου (1866-1869), εν μέσω της Ανατο757
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λικής κρίσης (1875-1878), με τα Βαλκάνια σε αναβρασμό ήδη με την επανάσταση σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη (καλοκαίρι 1875), ύστερα από την εξέγερση και την αιματηρή κατάπνιξή της στη Βουλγαρία (Απρίλιος – Μάιος
1876), τη σφαγή των προξένων στη Θεσσαλονίκη (6 Μαΐου 1876) και την
εναλλαγή τριών σουλτάνων, την κήρυξη πολέμου στην Πύλη από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο (Ιούλιος 1876), τα σύννεφα πυκνώνουν εν αναμονή του Ρωσοτουρκικού πολέμου (24 Απριλίου 1877-3 Μαρτίου 1878). Ήδη
είχε ξεκινήσει η Διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο του 1876
και είχε λήξει άδοξα με την αποχώρηση των πρεσβευτών των Μ.Δυνάμεων
στις αρχές Γενάρη του 1877 (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΓ΄,317-330). Το εθνικό αίσθημα
των Ελλήνων εξεγείρεται, όταν μάλιστα είχαν αρχίσει στις Μυκήνες οι ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν (Αύγουστος 1876), ο οποίος έφερε ήδη την
επιτυχία του εντοπισμού της Τροίας, γεγονός που θα συνέδεε περισσότερο τους Νεοέλληνες με τις αρχαιοελληνικές τους ρίζες. Η μομφή στο Βατικανό έχει ιστορικά ερείσματα: είχε προηγηθεί επί πάπα Πίου Θ΄ η Α΄ Βατικάνεια Σύνοδος (1869-1870), η οποία είχε διακηρύξει το αλάθητο (Στεφανίδης 61998:652-653· Αναστασίου χ.χ.: τ.Β΄,493-498· Τσελεγγίδης χ.χ.: 41-45·
Μεταλληνός 22002). Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η αθηναϊκή διανόηση είχαν
ήδη αντιδράσει εκτός των άλλων με την έκδοση πραγματείας κατά Λατίνων (Δημητρακόπουλος, 1872) και μεταφρασμένου πονήματος του πρώην Άγγλου πρωθυπουργού (Γλάδστων, 1875).
Από τους λαϊκούς ο Νικόλαος Δαμαλάς (1842-1892) με σπουδές σε
Erlagen, Λειψία και Λονδίνο διετέλεσε καθηγητής Εισαγωγής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, σχολάρχης, πρύτανης και βασιλικός επίτροπος
στην Ιερά Σύνοδο, ενώ συμμετείχε στο συνέδριο των Παλαιοκαθολικών
στη Βόννη (1875) (Δημητριάδης 1916:51-54· Μπαλάνος, 1937:9· Θ.Η.Ε. 1964:
τ.4,901-903). Το 1873 διέκρινε δύο σοφίες, την άνωθεν (αληθινή) και τη γήινη: αναγκαία ήταν η εξέταση με ποια μέσα «η ένεκα της μακράς δουλείας
της μετά την απελευθέρωσιν ημών οικτράς αμελείας και ακηδίας όλως παραμεληθείσα διάδοσις της παιδείας ταύτης δύναται να κατορθωθή και προς τούτοις να καταπολεμηθή η μετά της ελευθερίας εισπηδήσασα του ψευδούς πολιτισμού γνησία μήτηρ ψευδοπαιδεία». Ανάγκη οι αλήθειες - κτήμα μόνο των
εξ επαγγέλματος θεολόγων να μετοχετεύονταν από αυτούς στο ορθόδοξο πλήρωμα. Αυτό θα ήταν δυνατό, μόνο όταν αυτοί καταλάμβαναν τους
άμβωνες όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Για τους μύστες της Θεολογίας καμία φροντίδα δεν καταβλήθηκε, ώστε αποφοιτήσαντες και χειροτονηθέντες ιερείς να έχουν κάποιο πόρο και ελεύθεροι μεριμνών του βίου να
διαδίδουν στο λαό την αληθινή παιδεία εκριζώνοντας την «ολέθριον ψευ758
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δοπαιδείαν». Αν οι ιδέες της τελευταίας επικρατούσαν στο λαό και η κοινωνία διαιρείτο σε δύο στρατόπεδα πτωχών και πλουσίων, θα υπήρχε διηνεκής εμπόλεμη κατάσταση και εμφύλιος πόλεμος. Συσχετίζοντας την ψευδοπαιδεία με τον «δήμο των Παρισίων» (δηλ. τη Γαλλική Επανάσταση), την
εύρεση του πετρελαίου -η πρώτη γεώτρηση είχε γίνει στη δυτική Πενσυλβάνια τον Αύγουστο 1859- και την έλευση του Αντιχρίστου, θεωρούσε ότι
η Πολιτεία επεδίωκε τον ίδιο σκοπό με την Εκκλησία, «την διά της αληθούς
παιδείας μόρφωσιν χρηστών πολιτών» διά της προπαρασκευής στο Πανεπιστήμιο κατάλληλων διδασκάλων της αληθούς παιδείας και της προχειρίσεώς τους σε πρεσβυτέρους και εφημερίους. Όφειλε να συντρέχει την
Εκκλησία «προς μόρφωσιν και διατήρησιν διδασκάλων του λαού» επιβάλλοντας εν ανάγκη φόρο, και οι Επίσκοποι κατά τους κανόνες να μη προβαίνουν σε χειροτονίες «μη διδακτικών και το χείριστον αμαθών ιερέων», ώστε
διά της ελλείψεως λαός και κυβέρνηση να λάβουν πρόνοια περί του κλήρου· μέχρι τότε να λάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία συστάσεως εκκλησιαστικού ταμείου υπό την ανώτατη εφορία της Ιεράς Συνόδου διά προαιρετικών συνεισφορών. Μισθοδοτώντας μόνο Επισκόπους και ιεροκήρυκες,
«τουτέστι τον Άρειον Πάγον και το Εφετείον της εκκλησίας», εγκαταλείποντας
στην τύχη τους εφημερίους, «τους πατέρας του λαού», διά των οποίων και
μόνο, όταν έχουν τα επιστημονικά προσόντα δύναται να διαδοθεί σε όλο
το λαό η αληθής παιδεία, και δημιουργώντας διά τον τύπο ιερατικά σχολεία, που δεν εκπληρώνουν το σκοπό σύστασής τους, καθώς η απαραίτητη για ιερείς επιστημονική θεολογική μάθηση ουδέποτε δύναται να αποκτηθεί σε κακώς καταρτισμένα ελληνικά σχολεία, δεν επιτυγχάνεται ο στόχος. Η θεωρία εκ του Νέου Κόσμου, των Η.Π.Α., με την ελεεινή θρησκευτική κατάσταση, ότι το κράτος έπρεπε να αδιαφορεί για κάθε θρησκεία, είναι καθαρή αυτοχειρία και παραμέληση του πρώτιστου καθήκοντος «του
ποιείν» αγαθούς και δίκαιους πολίτες κατά τον Πλάτωνα. Ενόψει κινδύνου
αποσύνθεσης και καταστροφής του έθνους, όφειλαν όλοι να επιτύχουν
τη γρήγορη διάδοση της αληθούς παιδείας «εν τω έθνει ελευθέρω και υποδούλω». (Δαμαλάς, 1873:15-17,20). Η εορτή συνέπεσε με τις εθνικές εκλογές της Ε΄ περιόδου (Σάββατο 27–Τρίτη 30 Ιανουαρίου 1873), όταν ο λαός
σε διάστημα τρεισήμισι σχεδόν ετών ψήφισε τέσσερις φορές, ενώ η πρόσφατη καταδίκη του εθνοφυλετισμού και ο χαρακτηρισμός ως σχισματικής
της Βουλγαρικής Εξαρχίας από τη Μεγάλη Σύνοδο στο Φανάρι (Αύγουστος
1872) (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΓ΄,290) έδινε αφορμή, για να εστιάσει ο ομιλητής στα
προβλήματα του κλήρου. Ήδη το 1870 είχε συσταθεί στην Αθήνα η «Σύναξη των Πρεσβυτέρων» για τη σύσταση Κυριακών σχολείων και τη βελτίω759
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ση και περαιτέρω μόρφωση του κοσμικού κλήρου (Νανάκης, 22007: 67-73,
86-102). Το θέμα της καταβολής του μισθού του δεύτερου ιερέα από τους
ενορίτες στο εκκλησιαστικό ταμείο θα θέσει ο ομιλητής λίγο αργότερα (Δαμαλάς, 1876:45· Νανάκης, 22007:109).
Ο Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός (1843-1923) με σπουδές σε Ριζάρειο,
Θεολογική Αθηνών και Γερμανία (Φιλοσοφία, Ιστορία, Φιλολογία), όπου και
έλαβε διδακτορικό, δίδαξε Εκκλησιαστική Ιστορία και Συμβολική σε Θεολογική και Ριζάρειο, ενώ διετέλεσε πρύτανης και βασιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο (Μπαλάνος, 1937:8-9· Θ.Η.Ε.1965: τ.7,1153-1154). Το 1885 έβλεπε στους Τρεις Ιεράρχες αρμονική ένωση θρησκείας και παιδείας, θείας και
ανθρώπινης σοφίας, χριστιανισμού και ελληνικών γραμμάτων. Προέτρεψε
να μη φοβάται κανείς την επιστήμη που ως αναζήτηση της αλήθειας, της
φύσεως και αιτιών των όντων, δεν είναι αντίθετη προς τη θρησκευτική αλήθεια. Αθεΐα και υλισμός, που κάποτε υπό το πρόσχημα της επιστήμης διδάχτηκαν, καταδικάστηκαν από την επιστήμη. Οι λειτουργοί της Εκκλησίας
έπρεπε να αγαπούν την επιστήμη και να ερευνούν σε αυτή με θάρρος κατά την ελληνική παράδοση, καθώς η αληθής επιστήμη δεν αντίκειται αλλά
υποστηρίζει τη θρησκεία. Εκτός από άλλες διακρίσεις των Ιεραρχών, προτρέπονταν να μιμηθούν τις φροντίδες περί μορφώσεως του κλήρου με την
πεποίθηση ότι «άνευ καλώς μεμορφωμένου κλήρου ουδέν δύναται η Εκκλησία να πράξη». «Η Ελλάς έχει μεγίστην ανάγκην επιστήμονος και χρηστού κλήρου». Η πρόοδος θα ήταν ασφαλής με την παραμονή σε ευσέβεια και αρετή,
πράγμα αδύνατο «άνευ καλού κλήρου». Όλα θα κατέρρεαν χωρίς «γνησίαν
και αληθή θρησκευτικήν μόρφωσιν», ευσέβεια και ηθικότητα του λαού (Κυριακός, 1885:4,10,13-14). Ο Κυριακός είχε συνηγορήσει με θέρμη υπέρ της
«Συνάξεως των Πρεσβυτέρων», ενώ δημοσίευσε στην εκκλησιαστική του
εφημερίδα «Ορθόδοξος Επιθεώρησις» άρθρα «περί ανορθώσεως του κλήρου» ([Παπαδόπουλος], 1915:21-22). Το ζήτημα του κλήρου θα έθετε επιτακτικά και το περιοδικό «Ανάπλασις» (1888-1889) (Νανάκης, 22007:108-109).
Πέντε έτη αργότερα, το 1890 ο άρτι εκλεγείς Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς συγκρότησε και οργάνωσε τον «Ιερό Σύνδεσμο», τον κανονισμό του οποίου αναθεώρησε με νέα καταστατικά ο διάδοχός του Θεόκλητος Μηνόπουλος το 1906 και 1909 (Νανάκης, 22007: 113-140). Το επόμενο
έτος, το 1910, ο Κυριακός μιλώντας περί ανυψώσεως του κλήρου θεωρούσε ότι μόνο πεπαιδευμένος κλήρος δύναται να επιδράσει επωφελώς στην
κοινωνία, να τη μορφώνει θρησκευτικώς και ηθικώς κατά τον προορισμό
του. Η θρησκεία έπρεπε να διαβιώνει ειρηνικά με την παιδεία και ουδέποτε να αντιπαρατεθεί στα Γράμματα, όπως στη Δύση. Όπως οι των Γραμμά760
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των και Επιστημών πρέπει να ευλαβούνται τη θρησκεία ως αναγκαιότατη
στους λαούς, ούτως και οι κληρικοί έπρεπε να τιμούν την επιστήμη ως χρησιμότατη, να μην της επιβάλλουν νόμο, για να περιορίσουν την απαραίτητη
για την επιστημονική έρευνα ελευθερία της. Τότε θα ανέτειλαν στο έθνος
καλύτερες ημέρες και θα έβλεπαν «ασφαλώς εκπληρουμένους πάντας τους
εθνικούς ημών πόθους» (Κυριακός, 1910:15). Ο προβληματισμός υποβάλλεται, όταν το ελληνικό πολιτικό στερέωμα ταλανίζεται πάλι: έχει προηγηθεί τη νύχτα προς τη 15η Αυγούστου 1909 - μετά το προηγηθέν κίνημα των
Νεοτούρκων του 1908 στη Θεσσαλονίκη, την εκθρόνιση του σουλτάνου
Αβδούλ Χαμίτ Β΄ στις 27 Απριλίου 1909 και τον περιορισμό του στη Θεσσαλονίκη - το κίνημα στο Γουδί που προκάλεσε την παραίτηση της βραχύβιας κυβέρνησης Δημητρίου Ράλλη, ενώ στις 18 Ιανουαρίου 1910 παραιτήθηκε και η διάδοχή της του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη μετά από απαίτηση του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ανάληψη της πρωθυπουργίας από
τον Στέφανο Δραγούμη, ενώ γίνονταν μυστικές διαβουλεύσεις για τον ερχομό του Βενιζέλου από την Κρήτη (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΔ΄,254-271).
Και ο εκ Κοντοχωρίου Θήρας Ιγνάτιος Μοσχάκης (1847-1903) το 1901
θεωρούσε ότι στην παραμέληση του κλήρου οφειλόταν «ο επικρατών παρ’
ημίν λιμός του ακούσαι τον λόγον του Κυρίου, η οσημέραι προβαίνουσα θρησκευτική αδιαφορία και ψυχρότης, η μετατροπή της λατρείας εν πολλοίς σε
απλό μηχανισμό, οι παντοειδείς προλήψεις και δεισιδαιμονίαι, η διάδοσις αρχών φθοροποιών, και η εις ταύτα κατ’ ανάγκη επακολουθούσα ηθική έκλυσις».
Μόνη η διανοητική ανάπτυξη και η υλική ευημερία δεν αρκεί στον εκπολιτισμό έθνους. Αναγκαία είναι και η ηθική ευεξία, τα χρηστά ήθη με θρησκευτική και ηθική διαπαιδαγώγηση του λαού που είναι κατεξοχήν ανατεθειμένη στους πνευματικούς ποιμένες. Το έθνος οφείλει πλείστα, «αυτήν την σωτηρίαν αυτού εν καιροίς χαλεποίς» στον κλήρο, διά του οποίου θα περισώζονταν πολύτιμα εθνικά συμφέροντα επαπειλούμενα υπό πολεμίων, και στον
οποίο θα είχαν ένα των ισχυρότερων παραγόντων της εθνικής παλιγγενεσίας (Μοσχάκης, 1901:11). Ο ομιλητής με σπουδές σε Ιερατική Σχολή Σύρου,
Ριζάρειο, Θεολογική Αθηνών, Γερμανία και Παρίσι, αναγορεύτηκε διδάκτωρ
φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Halle. Υφηγητής Εκκλησιαστικής Ρητορικής και Κατηχητικής, διορίστηκε καθηγητής του πρακτικού κλάδου (Δημητριάδης 1916:69-72· Μπαλάνος, 1937:12-13· Θ.Η.Ε. 1966: τ.9,92-93). Έχει
προηγηθεί η ταπεινωτική ήττα του 1897 και η επιβολή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου το 1898. Παρά την ανάδειξη στην ηγεσία του τρικουπικού
κόμματος και τη νίκη στις εκλογές του 1899 ο Γεώργιος Θεοτόκης έμελλε
να αντιμετωπίσει αυτή την περίοδο το στρατιωτικό και το σταφιδικό ζήτη761
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μα, ενώ η επιμονή της βασίλισσας Όλγας στη μετάφραση των Ευαγγελίων
από το 1898 παρά τη διπλή απόρριψη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος και την αντίδραση του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄
θα προκαλούσε με τη δημοσίευση της μετάφρασης του Αλέξανδρου Πάλλη τα αιματηρά «Ευαγγελιακά» (Νοέμβριος 1901) που θα οδηγούσαν σε παραίτηση τόσο τον Μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιο Οικονομίδη, όσο και την
κυβέρνηση Θεοτόκη (Ι.Ε.Ε. 1977: τ.ΙΔ΄,125-159,163-165,166-171,174-177).
Ο εξ Αθηνών Γεώργιος Δέρβος (1854-1925) με σπουδές σε Ριζάρειο, Θεολογική Αθηνών, όπου έγινε και διδάκτορας, και Μόναχο, δίδαξε στη Ριζάρειο, Πατρολογία και Χριστιανική Αρχαιολογία στη Θεολογική, ενώ διετέλεσε κοσμήτωρ και πρύτανης (Μπαλάνος 1937:11-12· Θ.Η.Ε. 1964: τ.4,10141016). Το 1909 ανέφερε ότι η Ελληνική Εκκλησία και η εκχριστιανισθείσα
Ελληνική Αυτοκρατορία υιοθετώντας και θέτοντας σε χρήση γνώσεις πέτυχαν όχι μόνο την παιδαγώγηση του ελληνικού έθνους αλλά και τη μόρφωση αναλφάβητων βάρβαρων λαών. Μετά την Άλωση από τους Τούρκους η
Εκκλησία αναλαμβάνοντας τα ηνία εξακολούθησε «διά των μακρών και φοβερών χρόνων της δουλείας το μέγα μορφωτικόν και εκπολιτιστικόν έργον αυτής και εξακολουθεί μέχρι σήμερον παρέχουσα εις τα εν τη αλυτρώτω Ελλάδι
τέκνα αυτής και θρησκείαν και γλώσσαν και εθνικότητα, διασώζουσα δε άμα
και την περί χρηστοτέρου μέλλοντος παραμυθητικήν και γλυκείαν ελπίδα, δι’
ης κατά μικρόν προπαρασκευάζει την απολύτρωσιν και την πολιτικήν ενότητα ολοκλήρου του Έθνους ημών». Μόνο άνθρωποι εθελοτυφλούντες προς
την αλήθεια αμφισβητούν το πνευματικό και ηθικό κύρος «εκκλησίας δρώσης και κινουμένης κατά παντοίων εχθρών υπέρ ιερών και εθνικών κειμηλίων,
εκκλησίας συνδυαζούσης την θρησκευτικήν και εθνικήν παιδείαν και αγωγήν
και εκ του συνδυασμού τούτου επιδιωκούσης την μόρφωσιν χρηστών και αγαθών πολιτών», και μειώνουν την εκπολιτιστική και ευεργετική δύναμή της.
Το συνδυασμό της θρησκευτικής προς την εθνική παιδεία και αγωγή που
μέχρι τότε καλλιεργείτο «εν τη μεγάλη αλυτρώτω Ελλάδι» οι ευεργέτες αποφάσισαν συστηματικότερα να οργανώσουν και ίδρυσαν στην πρωτεύουσα της «απελευθερωθείσης μικράς γωνίας της Ελληνικής γης Εθνικόν Πανεπιστήμιον» (Δέρβος 1909:22-23). Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τον σφοδρό Μακεδονικό αγώνα (1904-1908), τον οποίο ανέκοψε το κίνημα των
Νεοτούρκων (Ιούλιος 1908) (I.E.E. 1977: τ.ΙΔ΄,215-257). Στις 5 Οκτωβρίου
1908 η Βουλγαρία (μετά την πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας τον Σεπτέμβριο του 1885) κήρυξε την ανεξαρτησία της από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προβάλλεται από τον Δέρβο ο ελληνοχριστιανικός χαρακτήρας (Γαζή, 22004:63-66) της Αυτοκρατορίας της Κωνστα762
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ντινούπολης, των Ρωμαίων, στο όνομα της Μεγάλης Ιδέας που προσβλέπει στα αλύτρωτα εδάφη.
Τα προαναφερθέντα κείμενα ρητορικής, επιλέχτηκαν δειγματοληπτικά
ως αντιπροσωπευτικά της εποχής τους, καθώς στους ίδιους ομιλητές ανατέθηκε ενίοτε η εκφώνηση λόγου στην εορτή των Τριών Ιεραρχών και για
δεύτερη ή περισσότερες φορές. Οι καθηγητές της Θεολογικής Αθηνών, δηλαδή του εθνικού κέντρου, με αφορμή τα διαδραματιζόμενα (πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά) στην ελλαδική σκηνή ή το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
στερέωμα επιχειρούν να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους για τις σχέσεις Εκκλησίας και Παιδείας είτε με τον λόγο τους ενώπιον της σύγχρονής
τους πανεπιστημιακής κοινότητας είτε με την έκδοσή τους στο ελληνόφωνο αναγνωστικό κοινό, εντός και εκτός συνόρων του ελλαδικού βασιλείου. Τα κείμενά τους, λιγότερο ή περισσότερο τολμηρά, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία τους ή τη θέση τους (ως λαϊκών ή κληρικών), αποτελούν μία
ψηφίδα για την ανασύνθεση της εποχής τους και βοηθούν στην ερμηνεία
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Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη νέα
διάσταση του ρόλου τους ως οργανωτών και
διευκολυντών της μαθησιακής διαδικασίας
Χρυσούλα Τσαγγάρη
Εισαγωγικά
Η διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε την αναγκαιότητα αναδιαμόρφωσης και προσαρμογής του περιεχομένου και των στόχων των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις
απαιτήσεις που απορρέουν από τις κοινωνικές ανακατατάξεις [Commission
of the European Communities, 2001˙ Council of the European Union, 14. 02.
2001˙ Council (education) & Commission, 2002˙ European Commission, July
2003˙ Commission of the European Communities, 29.11.2004˙ Commission
of the European Communities, 2004˙ Council of the European Union, May
2009]. Βασική έννοια για την υλοποίηση των αλλαγών στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί η δια βίου μάθηση, η οποία εμπεριέχει και τη σχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του σχολείου, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του, το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης και οι μέθοδοι διδασκαλίας (Silins & Mulford, 2002˙ Lam, 2004˙ Coppieters, 2005).
Το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης καλείται να προσαρμοστεί ώστε
να δώσει έμφαση σε νέες διαδικασίες μάθησης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτονομίας των ατόμων και στην παροχή κινήτρων για συμμετοχή στη διαδικασία συνεχούς μάθησης, η οποία προϋποθέτει την κατάκτηση ενός πακέτου ικανοτήτων κλειδιών στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους
(European Commission, 27 March 2002˙ European Commission, November
2004˙ Commission of the European Communities, 10-11-2005).
Η μεταβολή του περιεχομένου της σχολικής γνώσης αποτυπώνεται στις
αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων και του ρόλου των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι καλούνται πλέον να οργανώνουν και να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία και όχι να την κατευθύνουν (Commission of the European
Communities, 30.10.2000˙ Krejsler, 2004). Η διευκόλυνση της μαθησιακής
διαδικασίας προϋποθέτει την υιοθέτηση και την εφαρμογή διδακτικών με766

Χρυσούλα Τσαγγάρη
Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη νέα διάσταση του ρόλου τους ως οργανωτών και διευκολυντών …

θόδων (project, διαθεματικότητα, επίλυση προβλημάτων κλπ) που προάγουν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning), η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης.
Η μεταβολή της συγκεκριμένης διάστασης του ρόλου προϋποθέτει από
τους εκπαιδευτικούς αφενός τη μετατόπιση από δασκαλοκεντρικές σε μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (Eurydice, September
2002 European Commission, 2003a) και αφετέρου την υιοθέτηση μιας διαφορετικής αντίληψης τόσο για το ρόλο τους, όσο και για τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες και προσόντα ώστε να κατορθώσουν
να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης, να συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά στην τελευταία, καθώς και να προετοιμάζουν τους μαθητές να αποκτήσουν αυτονομία στη μάθηση (European
Commission, 2005).
Οι μεταβαλλόμενες πτυχές και ικανότητες που απαιτούνται από πλευράς
εκπαιδευτικού ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ρόλο του,
βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση μεταξύ τους και σκιαγραφούν το νέο του
προφίλ (European Commission, November 2003a). Μια από τις μεταβαλλόμενες πτυχές, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας, αποτελεί η μεταβολή του εκπαιδευτικού από παθητικό μεταδότη γνώσεων σε οργανωτή και διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας.
Η σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που πρέπει να
διαθέτει ο εκπαιδευτικός ώστε να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία,
θα γίνει με τη συνδρομή στοιχείων της θεωρίας του Carl Rogers αλλά και
αναφορών, άμεσων και έμμεσων, των κειμένων Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Θεωρητικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή
Οι απαρχές της έννοιας του διευκολυντή (facilitator) εντοπίζονται στη θεωρία του Carl Rogers, Αμερικανού ψυχολόγου και βασικού εκπροσώπου
της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης. Θεωρείται ο ιδρυτής της τη μη κατευθυνόμενης (non –directive) ψυχοθεραπείας, της μεθόδου δηλαδή που θέτει
τον πελάτη στο κέντρο της διαδικασίας (client centered). Ο ρόλος του θεραπευτή δεν είναι να κατανοήσει, ως ειδικός, ποιο είναι το πρόβλημα και
να αποφασίσει τον τρόπο που θα λυθεί, αλλά να διευκολύνει τη διαδικασία
απελευθέρωσης της δύναμης του πελάτη ώστε να λύσει ο ίδιος τα προβλήματά του (Rogers, 1951).
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Οι παραπάνω θέσεις που αποτυπώνουν τη θεωρία του Rogers για την
ψυχοθεραπεία, αποτέλεσαν τη βάση για τη μεταφορά τους και εφαρμογή
στο χώρο της εκπαίδευσης. Η θεωρία του για τη διαδικασία της μάθησης
(Rogers, 1969) επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις απόψεις του Dewey
(1971, 1964). Μια από τις βασικές πεποιθήσεις του Rogers ήταν πως ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διδάξει άμεσα τους μαθητές αλλά να διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησής τους.
Χαρακτηριστικά του διευκολυντή
Ο εκπαιδευτικός για να λειτουργήσει ως διευκολυντής της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένα χαρακτηριστικά και ικανότητες
που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να διαμορφώνει καταστάσεις προβληματισμού ώστε να κινητοποιεί την περιέργεια, τη διάθεση
για ανακάλυψη και επίλυση προβλημάτων στους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο θα συνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με ζητήματα και προβλήματα που
έχουν νόημα για τους μαθητές και συναρτώνται άμεσα με την καθημερινή
τους ζωή (Rogers & Freiberg, 1994).
Επιπλέον, ο διευκολυντής εκπαιδευτικός πρέπει να δίνει προτεραιότητα
στην εξασφάλιση πρόσβασης των μαθητών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
εύρος πηγών μάθησης, να εκμαιεύει ή να βοηθάει στην αποσαφήνιση των
ατομικών και ομαδικών μαθησιακών στόχων και σκοπών (Rogers & Freiberg,
1994). Ακόμη, θα πρέπει να έχει καλή γνώση των πολλών και ποικίλων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης ώστε να επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές
μεθόδους και τρόπους εργασίας που προωθούν τη μάθηση της μάθησης, η
οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
(self directed learning) (Bolhuis & Voeten, 2001). Ωστόσο, η επιλογή διδακτικών μεθόδων που βρίσκονται πιο κοντά στη μαθητοκεντρική προσέγγιση δεν σημαίνει αυτόματα την απόρριψη των τρόπων διδασκαλίας της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης. Συνεπώς, ο διευκολυντής μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με την περίσταση, εκτός από σχέδια εργασίας (project), συνεργατικές ομάδες, παιχνίδια ρόλων κλπ, και πρακτικές όπως διάλεξη, επίδειξη, αφήγηση, που ανήκουν στη δασκαλοκεντρική προσέγγιση της μάθησης.
Ο διευκολυντής πρέπει να ενθαρρύνει και να προάγει τον ερευνητικό
τρόπο εργασίας και να χρησιμοποιεί τα συμβόλαια μάθησης, τα οποία τον
διευκολύνουν να εφαρμόζει τον εξατομικευμένο τρόπο διδασκαλίας και
μάθησης που λαμβάνει υπόψη τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών.
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Τέλος, βασικό μέλημα του διευκολυντή πρέπει να αποτελεί η προώθηση της αξιολόγησης της μάθησης από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι
αποτελούν τους βασικούς αξιολογητές του βαθμού και της σημαντικότητας της μάθησής τους. (Rogers & Freiberg, 1994).
Ο προσδιορισμός, σε θεωρητικό επίπεδο, των χαρακτηριστικών του διευκολυντή, αποτέλεσε τη βάση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ερευνητικών εργαλείων, ποσοτικού και ποιοτικού, που χρησιμοποιήθηκαν για την
ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη νέα τους διάσταση.
Ερευνητική διαδικασία
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν υιοθετήσει τη νέα διάσταση του ρόλου τους ως οργανωτών και διευκολυντών της μαθησιακής διαδικασίας, γεγονός το οποίο επηρεάζει με τη
σειρά του τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών τους στη διαδικασία μάθησης.
Το ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των
δεδομένων ήταν ένα αυτοσχέδιο ανώνυμο ερωτηματολόγιο και συνέντευξη. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων ήταν άμεσα συνδεδεμένο με
την εννοιολογική κατασκευή του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή της μαθησιακής διαδικασίας. Το ερωτηματολόγιο εμπεριείχε τέσσερις ομάδες
ερωτήσεων, οι οποίες συνέθεσαν τέσσερις νέες μεταβλητές που ονομάστηκαν 1) Μεταδότης_Διευκολυντής, 2) Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση, 3) Πρακτικές Διευκολυντή και 4) Πρακτικές Μεταδότη. Η πρώτη νέα
μεταβλητή αναδείκνυε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο
τους σε θεωρητικό επίπεδο, αν δηλαδή πρέπει να λειτουργούν ως μεταδότες ή ως διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας. Η δεύτερη μεταβλητή είχε ως στόχο να αναδείξει το βαθμό κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
γεγονός που αποτελεί, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά κείμενα, τον βασικό
στόχο της εκπαίδευσης. Η τρίτη και η τέταρτη μεταβλητή είχαν ως στόχο να αναδείξουν σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πρακτικές που προάγουν την παθητική μετάδοση της γνώσης ή διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης.
Οι απαντήσεις που έδιναν οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο των τεσσάρων μεταβλητών τους κατέτασσαν στους διευκολυντές της μαθησιακής
διαδικασίας ή στους μεταδότες γνώσεων.
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Η ημιδομημένη συνέντευξη σχεδιάστηκε μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής έρευνας και της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων. Βασικός
της στόχος ήταν να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας
και ταυτόχρονα να τα συμπληρώσει και να τα εμπλουτίσει.
Η επιλογή του δείγματος από τον πληθυσμό στόχο, τον οποίο αποτελούσαν όλοι οι εν ενεργεία δάσκαλοι της Ελλάδας, έγινε με τη μέθοδο της
απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Με κλήρωση έγινε η επιλογή 55 σχολείων
και κατ’ επέκταση και των 592 εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε αυτά
και αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 592 δασκάλους/ες, συμπληρώθηκαν και επεστράφησαν 318, ποσοστό 53,7%. Μετά τον πρώτο έλεγχο των ερωτηματολογίων,
κατάλληλα για τη διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης κρίθηκαν τα 312.
Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε μικρογραφία του πληθυσμού στόχου αφού ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο, την ηλικία
και τα χρόνια υπηρεσίας.
Αποτελέσματα έρευνας
Τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση
και επιβεβαιώθηκαν ή εμπλουτίστηκαν από την ποιοτική έρευνα, μπορούν
να συνοψισθούν στα ακόλουθα.
Η ομαδοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με βάση τις απαντήσεις τους στις τέσσερις μεταβλητές, χαρακτηριστικά διάκρισης, ανέδειξε τέσσερις ομάδες. Οι δύο από αυτές αντιπροσωπεύουν τους μεταδότες γνώσεων (25,5%) και τους διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας (17,5%). Οι εκπαιδευτικοί που κατατάσσονται στις άλλες δύο ομάδες, οι
οποίες προέκυψαν από την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες, αποτελούν
το 57% των υποκειμένων που συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη ανάλυση (Ν=251). Εκτός από ορισμένες διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους
αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως μεταδοτών γνώσεων και υιοθετούν σε
μεγάλο βαθμό τις αντίστοιχες πρακτικές.
Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους σχεδόν (82,5%), πιστεύουν πως πρέπει οι ίδιοι να έχουν τον έλεγχο και να κατευθύνουν τη μαθησιακή διαδικασία επιλέγοντας πάντα το θέμα συζήτησης, τους στόχους και τους τρόπους
που θα εργαστούν οι μαθητές. Θεωρούν πως αποτελούν την κύρια και βασική πηγή μετάδοσης της γνώσης και η συγκεκριμένη αντίληψη που έχουν
διαμορφώσει για το ρόλο τους, σε θεωρητικό επίπεδο, επηρεάζει και βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις πρακτικές τους. Υιοθετούν και εφαρμόζουν σε
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μεγάλο βαθμό διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που προωθούν τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση της γνώσης.
Αντίθετα, ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί (17,5%) που ανταποκρίνονται
στη νέα διάσταση του ρόλου τους ως διευκολυντών της μαθησιακής διαδικασίας παρ’ όλες τις αλλαγές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στη
δομή και στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων. Από την ποιοτική έρευνα αναδείχθηκε πως αρκετοί από τους
διευκολυντές εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούσαν τις αντίστοιχες μεθόδους
πολύ πριν τις αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών
βιβλίων. Επιπλέον, πιστεύουν πως το περιεχόμενο και η κατανομή της ύλης
των νέων βιβλίων δυσχεραίνει το έργο τους παρά το διευκολύνει.
Από την πολλαπλή ανάλυση διακύμανσης φαίνεται πως η αντίληψη των
εκπαιδευτικών για το ρόλο τους, είτε ως μεταδοτών γνώσεων είτε ως διευκολυντών της μαθησιακής διαδικασίας, δεν επηρεάζεται από το φύλο, την
ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τις βασικές σπουδές τους. Ενώ θα ανέμενε
κανείς οι εκπαιδευτικοί που αποφοίτησαν από Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης με λίγα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση να κατατάσσονται στους διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας, κάτι τέτοιο δεν
επαληθεύεται. Αντίθετα, από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αναδεικνύεται πως εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διδαχθεί μεθόδους και πρακτικές που διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης, επιλέγουν, τελικά, πρακτικές που προωθούν τη μετάδοση γνώσης.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων επαλήθευσε και ισχυροποίησε τα
αποτελέσματα της πολλαπλής ανάλυσης διακύμανσης που αναφέρθηκαν
στην προηγούμενη παράγραφο και ταυτόχρονα ανέδειξε ένα νέο στοιχείο.
Φαίνεται πως η αντίληψη των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους, είτε ως μεταδοτών γνώσεων είτε ως διευκολυντών, δεν εξαρτάται από τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους αλλά επηρεάζεται από τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τους μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά. Οι διευκολυντές εκπαιδευτικοί υιοθετούν τις αντίστοιχες πρακτικές γιατί θεωρούν πως είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεση των μαθητών,
είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές ενώ προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Οι μεταδότες εκπαιδευτικοί υιοθετούν τις
αντίστοιχες μεθόδους γιατί θεωρούν πως οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα
και καλύπτονται τα μαθησιακά κενά από τις προηγούμενες τάξεις.
Επιπλέον, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση διδακτικών
μεθόδων και πρακτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με την αντίληψη που
έχουν διαμορφώσει για το ρόλο τους. Ειδικότερα, για τις μεθόδους και πρα771
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κτικές που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία οι διευκολυντές εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η εφαρμογή τους απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια
και προετοιμασία από πλευράς τους, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά
για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καταφεύγουν στην από
καθ’ έδρας διδασκαλία. Οι μεταδότες θεωρούν πως οι μαθητές δεν είναι
εξοικειωμένοι με τις συγκεκριμένες μεθόδους, οι οποίες είναι χρονοβόρες
και δεν διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να διατηρούν τον έλεγχο της τάξης. Για τις μεθόδους και διδακτικές που προωθούν τη μετάδοση της γνώσης οι διευκολυντές θεωρούν πως είναι βαρετές, τόσο για τους ίδιους όσο
και για τους μαθητές τους, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και καταφεύγουν
σε αυτές οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να διευκολύνουν τον εαυτό τους και
όχι τους μαθητές τους. Οι μεταδότες εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι αποτελεσματικές για την ολοκλήρωση της σχολικής ύλης.
Οι διευκολυντές εκπαιδευτικοί γνώρισαν τις μεθόδους και τις πρακτικές
που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία με προσωπική κυρίως μελέτη
και ενασχόληση, παρά με συστηματική επιμόρφωση από πλευράς πολιτείας.
Το συγκεκριμένο γεγονός ενισχύεται από τα αποτελέσματα της ποσοτικής
έρευνας σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατατάσσονται στους
διευκολυντές της μαθησιακής διαδικασίας.
Επιμέρους ευρήματα που αναδείχθηκαν από την πολλαπλή ανάλυση
διακύμανσης σχετίζονται με την επίδραση που ασκούν ορισμένες από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές σε μια από τις τέσσερις σύνθετες μεταβλητές, στη
μεταβλητή «πρακτικές διευκολυντή», και όχι στο σύνολό τους.
Η υιοθέτηση πρακτικών που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία
επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση της ηλικίας και των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών καθώς και από τις σπουδές τους. Από την ανάλυση προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί που έχουν μέχρι πέντε χρόνια προϋπηρεσίας όσο πιο μικροί είναι τόσο πιο δύσκολα υιοθετούν τις συγκεκριμένες πρακτικές ενώ όσο πιο μεγάλοι είναι τόσο πιο εύκολα τις εφαρμόζουν.
Το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να αποδοθεί στην απειρία των εκπαιδευτικών και στη δυσκολία διαχείρισης της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος και των μαθητών. Το αντίστροφο όμως μπορεί κανείς να διαπιστώσει στην κατηγορία των εκπαιδευτικών που έχουν έντεκα με είκοσι χρόνια προϋπηρεσίας, δηλαδή όσο πιο μικροί σε ηλικία είναι τόσο πιο εύκολα
χρησιμοποιούν πρακτικές που διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης ενώ
όσο πιο μεγάλοι σε ηλικία τόσο πιο δύσκολα τις χρησιμοποιούν. Τέλος, οι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατέχουν μόνο το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακα772
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δημίας, υιοθετούν σε πολύ μικρότερο βαθμό τις συγκεκριμένες πρακτικές
συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και εκείνους που ενώ αποφοίτησαν
από Παιδαγωγική Ακαδημία παρακολούθησαν πρόγραμμα Εξομοίωσης ή
φοίτησαν σε Διδασκαλείο.
Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αλλάξουν αντιλήψεις για το ρόλο τους και
να υιοθετήσουν διαφορετικούς τρόπους εργασίας στην τάξη χωρίς στην
ουσία να έχουν συνολική άποψη και εικόνα για τους λόγους για τους οποίους αλλάζουν τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία και κατ’ επέκταση και
ο δικός τους ρόλος. Υποχρεώνονται ουσιαστικά να εφαρμόζουν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, να αλλάξουν τρόπο σκέψης και λειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα με αντίστροφο τρόπο. Η πολιτεία έχει
την πεποίθηση πως η υποχρεωτική αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας και
η εφαρμογή τους από τους εκπαιδευτικούς θα οδηγήσει αυτόματα στην αλλαγή των αντιλήψεών τους για το ρόλο τους. Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει πως δεν επαληθεύεται η συγκεκριμένη πεποίθηση και πως η
υλοποίηση των αλλαγών που προωθούνται σε όλα τα επίπεδα θα είναι δύσκολη και μακρόχρονη.
Βασικό εμπόδιο για την υλοποίηση των αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελούν οι αντιφάσεις που μπορεί κανείς να διαπιστώσει σε βασικές επιλογές της πολιτείας στον τρόπο αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν το κλειδί για την υλοποίηση όλων αυτών των αλλαγών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υιοθετήσουν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας χωρίς να εξασφαλίζεται η κατάλληλη επιμόρφωσή τους
και τα υποστηρικτικά υλικά.
References
Bolhuis, S. & Voeten J.M. (2001). Toward self-directed learning in secondary
schools: what do teachers do?. Teaching and Teacher Education, 17, 837–855.
Commission of the European Communities (10.11.2005). Proposal for a
recommendation of the european parliament and of the council on key
competences for lifelong learning. Brussels.
Commission of the European communities (2004). Progress towards the common
objectives in education and training, Indicators and benchmarks. Brussels:
773

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Commission staff working paper.
Commission of the European communities (29.11.2004). New indicators on
education and training. Brussels: Commission staff working paper SEC (2004)
1524.
Commission of the European communities (2001). Report from the Commission:
The concrete future objectives of education systems. Brussels.
Commission of the European Communities (30.10.2000). A Memorandum on
Lifelong Learning. Brussels.
Coppieters, P. (2005). Turning schools into learning organizations. European
Journal of Teacher Education, 28, (2), 129–139.
Council of the European Union (12 May 2009). Council Conclusions on a strategic
framework for European cooperation in education and training (“ET 2020”).
Brussels.
Council (Education) and the Commission (2002). Joint Report: Detailed work
programme on the follow-up of the objectives of education and training
systems in Europe. Brussels: Commission of the European Communities.
Council of the European Union (14 February 2001). The concrete future objectives
of education and training systems. Outcome of proceedings, Report from the
Education Council to the European Council. Brussels.
Dewey, J. (1971). Εxperience and Education. London: Collier-Macmillan.
Dewey, J. (1964). Democracy and Education. London: Macmillan.
European Commission (2005). Common European principles for teacher
competences and qualifications. Directorate – General for Education and
culture. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/education/
policies/2010/doc/principles_en.pdf (ανακτήθηκε 15/9/2007).
European Commission (November 2004). Key competences for lifelong learning
a european reference framework. Implementation of “education and training
2010” work programme “Key Competences” . Working Group B.
European Commission (July 2003). Implementation of “education & training
2010” work programme: Standing group on indicators and benchmarks, final
list of indicators to support the implementation of the work programme on
the future objectives of the education and training systems.
European Commission (November 2003a). Improving education of teachers and
trainers. Implementation of “Education and training 2010”Work programme.
Progress report.
European Commission (27 March 2002). The key competencies in a knowledgebased economy: a first step towards selection, definition and description. A
proposal by the working group on key competencies, set up by the European
774

Χρυσούλα Τσαγγάρη
Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τη νέα διάσταση του ρόλου τους ως οργανωτών και διευκολυντών …

Commission in the framework of the ‘Objectives Report’. Concept document
of the Commission expert group on ‘Key competencies’.
Eurydice (2002). Key Competencies A developing concept in general compulsory
education. Brussels:Directorate-General for Education and Culture.
Krejsler, J. (2004). Becoming individual in education and Cyberspace. Teachers
and Teaching: theory and practice, 10, (5), 489 – 503.
Lam, J. (2004). Reconceptualizing a dynamic model of organizational learning
for schools. Journal of Educational Administration, 42, (3), 297-311.
Rogers, C. & Freiberg, J. (1994). Freedom to learn. Columbus, Ohio: Prentice Hall.
Rogers, C. (1969). Freedom To Learn : A view of what education might become.
Columbus, Ohio: Charles Merrill Publishing Co.
Rogers, C. (1951). Client-centred therapy: its current practice, implications, and
theory. Boston: Houghton Mifflin.
Abstract
School education should focus on new learning processes that aim to
develop self-directed learning and motivating individuals to participate in
a continuous learning process throughout their lives. This fact requires the
changing of knowledge and competences provided by schooling. Within the
new learning environment characteristics and competencies that constitute
teachers’ profile are redefined. One of the key aspects of teachers’ role that
is modified is the transition from knowledge transmitter to a facilitator and
organizer of learning process. This change has been subject of research
which was designed to investigate the perceptions of teachers for the new
dimension of their role. Conceptual construction of facilitator of learning
process formed with the assistance of Carl Roger’s theory and reports that
can be found in European education policy documents.
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Παιδαγωγική αποτίμηση περιεχομένου και
μεθόδων των σχολικών εγχειριδίων στο πλαίσιο
της σύγχρονης ιστορικής εκπαίδευσης
Αρμόδιος Τσιβάς
Το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας, από τις αρχές του 20ού αιώνα, κυριαρχεί
στις διαδικασίες ανανέωσης της ιστορικής εκπαίδευσης, καθώς είναι προνομιακό μέσο αποτύπωσης και υλοποίησης της διδακτικής προσέγγισης,
που κάθε φορά προκρίνεται, στις περισσότερες δυτικές χώρες. Εκλαμβάνεται ως ένα διακριτό πολιτισμικό προϊόν, το οποίο ενδιαφέρει και κινητοποιεί άμεσα διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Αποτελεί αντικείμενο σχολικής
χρήσης και ταυτόχρονα κοινωνικού ενδιαφέροντος και κριτικής ως προς
τις ιδιότητες και τη στοχοθεσία που προβάλλει. Αποδίδεται προτεραιότητα
και έμφαση στο ιδεολογικό και αξιακό φορτίο των εγχειριδίων και απασχολούν, λιγότερο, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες προκρίνονται κάθε φορά και αναδεικνύουν την παιδαγωγική και διδακτική διάστασή τους.
Α. Η θέση των σχολικών εγχειριδίων στην ιστορική εκπαίδευση
Τα σχολικά εγχειρίδια ως ένα διακριτό «είδος» (Korbin, 1996:4; Nichol &
Dean, 2003), με συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, «είναι το αποτέλεσμα περίπλοκων σχέσεων εξουσίας και αγώνων σχετικών με
την κοινωνική τάξη, το έθνος, τη φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα» και αποτελούν τα κύρια οχήματα μεταφοράς και μετάδοσης της επίσημης γνώσης
(Apple & Christian-Smith, 1991; Pingel, 2010). Ταυτόχρονα, παραμένουν πιο
εμφανή από τους άλλους φορείς της επίσημης γνώσης, όπως το αναλυτικό
πρόγραμμα, την ακολουθούμενη παιδαγωγική και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Bernstein, 1991:63; Moniot, 2002:36-37).
Ειδικότερα, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας αποτελούν «θετικό ή αρνητικό δείγμα της επιστήμης, του κοινωνικά συμβατικού και της παιδαγωγικής
– ό,τι και αν εννοεί κανείς με τους όρους αυτούς» (Moniot, 2002:307), καθώς αποτελούν «υλοποιημένη κάθε φορά εκπαιδευτική πολιτική» (Νάκου,
1981), «συγκροτούν μια λόγια, δηλαδή πολλαπλά επεξεργασμένη, κρατικά ελεγχόμενη και ιδεολογικά λειτουργική, αφηγηματική και ερμηνευτική
εκδοχή για το παρελθόν, που δικαιώνει ή απαξιώνει επιλεκτικά ορισμένες
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όψεις του παρόντος» (Κόκκινος, 2003:194). Αποτελούν, συχνά, πεδίο εκπαιδευτικών και κοινωνικών συγκρούσεων και ο «πόλεμος» περί των σχολικών
εγχειριδίων αναφέρεται κυρίως στο εθνοκεντρικό πλαίσιο του περιεχομένου και στις παρωχημένες μεθόδους προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος (Crawford, 2000, Repousi, 2009).
Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν το κεντρικό (συχνά αποκλειστικό) μέσο
διδασκαλίας και μάθησης (Σκούρος, 1997:107-109; Bories, 2000; Montagnes,
2001; Nichol & Dean, 2003; Foster, 2011), σε ένα κατεξοχήν δασκαλοκεντρικό παιδαγωγικό περιβάλλον (Yarema, 2002), καθώς η «διδασκαλία της
ιστορίας» ταυτίζεται με τη διδασκαλία του σχολικού εγχειριδίου, και αποτελούν ταυτόχρονα course and curriculum (Brophy, 1992). Η «κάλυψη» του
περιεχομένου αποτελεί πρώτιστο σκοπό της διδασκαλίας και οδηγεί σε παιδαγωγικές πρακτικές επιφανειακής προσέγγισης των ιστορικών θεμάτων,
όπου τα παιδιά προσπαθούν να συσσωρεύσουν ολοένα και περισσότερες
πληροφορίες, διαδικασία ξένη με τη φύση της ίδιας της ιστορικής σκέψης
(Calder, 2006). Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης στρατηγικής είναι η ιστορική άγνοια των παιδιών να ενισχύεται, παρά τις αντίθετες προθέσεις, και
σε πείσμα των πορισμάτων των σύγχρονων θεωριών μάθησης για το αντίθετο (Wineburg, 2004). Εύστοχα, οι σχολικές τάξεις περιγράφονται περισσότερο ως βιβλιοκεντρικές παρά ως μαθητοκεντρικές ή δασκαλοκεντρικές
(Levstik & Barton, 2001:46).
Πολύ συχνά ο λόγος περί της «αυθεντίας» με την οποία «ενδύονται» τα
σχολικά εγχειρίδια, οδηγεί στην αποδοχή τους ως «ιερών βιβλίων» (LeeuwRoord, 1996; Κουλούρη, 1996) και σχετίζεται άμεσα με μορφές διδασκαλίας, οι οποίες αποτρέπουν τα υποκείμενα μάθησης να συμμετάσχουν ενεργά στην οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης και στην κατασκευή νοήματος.
Τα σχολικά εγχειρίδια αποπνέουν πλήρως την έννοια της «αναφορικής παραίσθησης», η αίσθηση, δηλαδή, ότι ο τρόπος που τα πράγματα λέγονται,
είναι απλά ο τρόπος που τα πράγματα είναι, σύμφωνα με τον Ρολάν Μπαρτ
(Barthes, 1970). Η αυθεντία των σχολικών εγχειριδίων απορρέει από την παραδοσιακή θέση και το ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (McKeown
& Beck 1994; Wineburg, 2001), αλλά και από το είδος της γλώσσας, που αυτά χρησιμοποιούν, καθώς η τριτοπρόσωπη «πάνσοφη» και απρόσωπη αφήγηση εκλαμβάνεται ως άνωθεν αντικειμενική μαρτυρία.
«Το εγχειρίδιο όμως δεν έχει τίποτε το επίσημο, ούτε καν το ημιεπίσημο
- είναι άλλωστε, αν κρίνει κανείς από το σύνολο των ανηλίκων και ενηλίκων
αναγνωστών του, πολύσημο» (Moniot, 2002:37). Σε αυτή την προοπτική η
«ανάγνωση» των εγχειριδίων αποτελεί κύρια ατραπό που αποκαλύπτει το
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ιστορικό περιεχόμενο, τον τρόπο που αυτό καταγράφεται και την επίδραση της διδακτικής του αξιοποίησης στην ιστορική μάθηση.
Ποιο τελικά είναι το όφελος ή ζημία, στηριζόμενοι στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας; (Korbin, 1996:4). Οι πιθανές απαντήσεις διαπλέκονται με τις
ακολουθούμενες διδακτικές πρακτικές, τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης και κάνει εμφανέστερο το ζήτημα της δημιουργίας ενός διακριτού
επιστημονικού πεδίου, που θα διασφαλίζει τις μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης των σχολικών εγχειριδίων (Weinbrenner, 1992:22).
Β. Το περιεχόμενο
Το ζήτημα του περιεχομένου αποτελεί το πεδίο των πιο έντονων διεργασιών και συγκρούσεων της σχολικής ιστορίας. Ποιος, τι, και γιατί επιλέγει το
συγκεκριμένο περιεχόμενο; Γιατί προβάλλει ή αποσιωπά όψεις του ιστορικού παρελθόντος; Συζήτηση που αναδεικνύει όψεις της συνεχούς διαβούλευσης παρόντος και παρελθόντος και χαρακτηρίζει τους «πόλεμους περί των εγχειριδίων» στη διαχρονία (Nash, Crabtree & Dunn, 2000:114-117,
Repoussi & Tutiaux-Guillon, 2010).
Το ιστορικό περιεχόμενο των εγχειριδίων γίνεται «το μήλον της έριδος»
(Moniot, 2002:307), και οδηγεί, συχνά, σε έντονες διαμάχες και συγκρούσεις, καθώς θεωρείται προνομιούχος χώρος για την ανάδειξη των μεγάλων
αφηγήσεων, τη συγκρότηση ταυτότητας και της «αντικειμενικής» αναπαράστασης της πραγματικότητας (Giroux, 1992:26). Η διαχείριση κρίσιμων
εννοιών όπως αυτές του έθνους, του φύλου και της φυλής, οι οποίες διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του εαυτού, αλλά και του άλλου,
συμμετέχουν ενεργά στη συγκρότηση ταυτότητας, και αποτελεί για το λόγο αυτό σημείο έντονου πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σε αντίθεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα το περιεχόμενο και η σκοποθεσία του
μαθήματος της ιστορίας εμφανίζεται να αφορά, περισσότερο, την κοινωνική, πολιτική, οικονομική πραγματικότητα μιας χώρας και πολλοί είναι οι
φορείς κι οι ομάδες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την κατάδειξη
συγκεκριμένων επιλογών (Leeuw-Roord, 1996; Stradling, 2001:257). Η ιστορία ενδιαφέρει περισσότερο ως αντιπροσώπευση και όχι ως διαδικασία κατασκευής νοήματος (Bender, 1989:189), περί του ιστορικού παρελθόντος.
Ιδεολογικοί αλλά και εμπορικοί λόγοι οδηγούν στην διαστρέβλωση ή την
ειδωλοποίηση του παρελθόντος με ανούσιες εκπαιδευτικές εμμονές σε εγχειρίδια φτωχά νοήματος (FitzGerald, 1979), καθώς αγνοούνται τα κριτήρια ιστορικής σπουδαιότητας, όπως αυτά καθορίζονται από την ιστορική
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επιστήμη και στη θέση τους επιλέγονται κριτήρια που σχετίζονται αποκλειστικά με την «ιστορία-μνήμη» (Phillips, 2002).
Κοινά χαρακτηριστικά του περιεχομένου των περισσοτέρων εγχειριδίων αποτελούν:
i) Η εθνοκεντρική προσέγγιση του παρελθόντος: Οι μεγάλες εθνικές
αφηγήσεις, προϊόντα συγκεκριμένων επιλογών, αποτελούν το μοναδικό τρόπο προσπέλασης του ιστορικού παρελθόντος κάθε κράτους-έθνους. Η έννοια του έθνους ως «φαντασιακή κοινότητα», εκλαμβάνεται ως κατασκευή,
η οποία οργανώνει το ιστορικό παρελθόν και προσφέρει στις σύγχρονες
κοινωνίες μια νέα βάση «κοινωνικής συνοχής» (Anderson, 1991:121-122) και
ανάγεται έτσι σε «οικουμενική, ‘φυσική’ οντότητα, ανεξάρτητη από το χρόνο και το χώρο» (Αβδελά, 1998:39-46). Η ιστορική καλλιέργεια, μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, περιορίζεται στην καλλιέργεια εθνικής συνείδησης και η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας αποτελεί προνομιακό μέσο και αυτοσκοπός (Κουλούρη, 1996; Κόκκινος, 2003:194). Οι προσπάθειες
να εισαχθούν στα προγράμματα σπουδών θέματα της παγκόσμιας ιστορίας
(Pingel, 2010) εντείνονται, μετά τη δεκαετία του 1960, και υπογραμμίζουν
ζητήματα και αναζητήσεις που άπτονται με την αναθεώρηση του εθνικού
«εαυτού», αλλά και των εθνικών «άλλων», σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον
έντονων αλλαγών και τροποποιήσεων (Dunn, 2000:121-122; Cajani, 2006).
ii) Η έμφαση στη γεγονοτολογική ιστορία: Τα σημαντικά πολιτικά και
στρατιωτικά, κατά κύριο λόγο, γεγονότα, σημαντικοί σταθμοί της αδιάλειπτης συνέχειας του έθνους αποτελούν τα δομικά στοιχεία του περιεχομένου
των σχολικών εγχειριδίων (Gagnon, 1989:44; Barton & Levstik, 2004:249).
Η κυριαρχία των γεγονότων οδηγεί σε μια συνεχή παράθεση ημερομηνιών
και προσώπων (ανδρών) στην προοπτική απομνημόνευσής τους. Με τον
τρόπο αυτό η προσέγγιση της ιστορίας αποτελεί έναν αγώνα δρόμου κάλυψης όλο και περισσοτέρων ιστορικών πληροφοριών, χωρίς την απαραίτητη εμβάθυνση σε ευρύτερα ιστορικά φαινόμενα, τα οποία ενέχουν τα γεγονότα, τα καθορίζουν και επιδρούν πολλαπλά σε αυτά. Η έννοια της αιτιότητας περιστρέφεται γύρω από τις σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες αναλαμβάνουν το κύριο βάρος της.
iii) Η χρονολογική οργάνωση της ύλης: Το πέρασμα από τα πολύ παλιά στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια, αποτελεί κοινός τόπος των περισσοτέρων εγχειριδίων. Αντίθετα με παιδαγωγικές θεωρήσεις και θεωρίες μάθησης που συνηγορούν για το αντίθετο (Gagnon, 1989:32-34), η χρονολογική διάταξη της ύλης συνηθίζει σε μια τελολογική αντιμετώπιση της ιστορικής εξέλιξης και συνέχειας, χωρίς να επιτρέπει τις απαραίτητες διασυν779
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δέσεις με φαινόμενα τα οποία διαχέονται σε περισσότερες ιστορικές περιόδους και λειτουργούν συνδυαστικά.
iv) Η αποδοχή νέων ιστορικών αντικειμένων: Η υιοθέτηση νέων αντικειμένων και θεμάτων των σύγχρονων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων γίνεται με φειδώ, αντικατοπτρίζοντας την προσήλωση της σχολικής ιστοριογραφίας στο θετικιστικό παράδειγμα της ιστορικής επιστήμης. Όψεις της
κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής ενός τόπου αποτελούν διαφορετικό τρόπο θέασης του ιστορικού παρελθόντος, καθώς φέρνουν στο επίκεντρο διαφορετικά ιστορικά υποκείμενα και δραστηριότητες. Η εστίαση
σε ομάδες, που συχνά αγνοούνται από τα προγράμματα σπουδών (Sleeter,
& Grant, 1991; Johnsen, 1993; Montagnes, 2001; Stradling, 2001; Levstik &
Barton, 2001), ανιχνεύει μια διαφορετική ιστορική πραγματικότητα και αναδεικνύει περισσότερες όψεις του ιστορικού παρελθόντος.
v) Η ενσωμάτωση «δύσκολων», ευαίσθητων, αμφιλεγόμενων θεμάτων: Θέματα που η διαπραγμάτευση τους εγείρει σειρά ενστάσεων και διαφωνιών, καθώς «αναστατώνουν ή ενοχλούν τις ευαισθησίες των ανθρώπων, προκαλούν τις πεποιθήσεις τους, κεντρίζουν τις προκαταλήψεις τους»
(Levstik & Barton, 2001:124; Stradling, 2001:99). Η παραπάνω θέση αποτελεί ψευδοδίλλημα καθώς κάθε ιστορικό θέμα καθίσταται «δύσκολο», όταν
δεν (ή) προσεγγίζεται πολυπρισματικά (Stradling, 2003:9-10). Σε αυτή την
κατεύθυνση η ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών μείωσης, αντιστάθμισης, ταύτισης, διερεύνησης (Johnsen, 1993; Stradling 2001:102-103) έχουν
δώσει σημαντικές λύσεις στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος.
Γ. Οι μέθοδοι
Ο «αφανής» και «λανθάνων» ιδεολογικός ρόλος της μεθόδου (Θεοδωρίδης, 1988:134) διαμορφώνει συγκεκριμένες αντιλήψεις για τους σκοπούς του μαθήματος και τη χρησιμότητά του στην προσπάθεια ερμηνείας του παρόντος. (Johnsen, 1993; Paxton, 1999). Ο λόγος περί της
μεθόδου τις τελευταίες δεκαετίες αρθρώνεται μέσα από τις νέες ιστοριογραφικές θεωρήσεις, παιδαγωγικές παραδοχές, και θεωρίες μάθησης, οι οποίες αναδεικνύουν τον ενεργό ρόλο των υποκειμένων μάθησης ως κεντρική προτεραιότητα της ιστορικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και σχετίζεται άμεσα με τη φύση της ιστορίας ως επιστήμης, που
υιοθετείται στο συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον (Stradling, 2001;
Moniot, 2002; Nicholls, 2006).
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Η έντονη διαμάχη και ο διχοτομικός λόγος σε πολλές δυτικές χώρες,
μετά τη δεκαετία του 1960, μεταξύ περιεχομένου και μεθόδου, έχει δώσει
πλέον χώρο σε μια συμβιωτική προσέγγιση της παρεχόμενης ιστορικής
γνώσης, άρρητα δεμένης με την ακολουθούμενη μεθοδολογική στρατηγική (Rogers, 1978:7-8; Counsell, 2000:54-71; Husbands, 1996:6-7). Η ιστορική μάθηση προσδιορίζεται εκ νέου ως μια διαδικασία που αναφέρεται
εξίσου σε ζητήματα περιεχομένου και μεθόδων, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλοκαθορίζονται από την εννοιολογική διάσταση
της ιστορικής γνώσης.
Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα ερευνητικά πορίσματα σχετικά με τη
δυνατότητα των παιδιών να συμμετέχουν στην οικοδόμηση ιστορικής γνώσης και να ανταποκρίνονται όχι μόνο στη διαχείριση της δηλωτικής, αλλά
και της διαδικαστικής και εννοιολογικής ιστορικής γνώσης, προχωρώντας
σε ζητήματα της ιστορικής κατανόησης (Husbands, 1996; Ρεπούση, 2004).
Σε αυτήν την προοπτική βάλλεται ο ίδιος ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων ως μοναδικών εργαλείων της διδακτικής πράξης και «εμφανίζονται» εγχειρίδια, τα οποία εμπλέκουν άμεσα τα παιδιά με ιστορικές πηγές και δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, αλλά και διαφορετικών αντιλήψεων και στάσεων σχετικά με το ιστορικό παρελθόν που διαχειρίζονται όσο και για το παρόν που τα ίδια βιώνουν.
Στο νέο μεθοδολογικό παράδειγμα υπογραμμίζεται η σημασία της διερευνητικής προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος (Rogers, 1978:9-16),
σημαίνεται ο κεντρικός ρόλος των ιστορικών ερωτημάτων και η αξιοποίηση
πρωτογενούς ιστορικού υλικού (Shemilt, 1980; Johnsen, 1993; Husbands,
1996; Lee, 2005). Εγχειρίδια «ανακάλυψης» ή «αναζήτησης» προτείνουν θέματα, που αναπτύσσονται με την υποστήριξη πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών (Ρεπούση, 2004:249).
Το νέο αυτό παιδαγωγικό κλίμα δημιουργεί αμηχανία και προβλήματα που δεν σχετίζονται τόσο με την αποδοχή του νέου μεθοδολογικού κανόνα, όσο με την απομάκρυνση από το προηγούμενο. Οι διαδικασίες αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, ερμηνείας συμμετέχουν σημαντικά στη διαμόρφωση ιστορικά εγγράμματων πολιτών, καθώς εφοδιάζουν με τρόπους σκέψης που καθιστούν αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της πολυμορφίας, της διαφορετικότητας, της αβεβαιότητας και της έντονης διαμάχης στην προσπάθεια κατασκευής νοήματος (Husbands, 1996; Harnett,
2003; Lee, 2005; Τσιβάς, 2007).
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Βιβλία στο «ράφι»: Προτάσεις για διδακτική
αξιοποίηση των βιβλίων αναφοράς των
Αρχαίων Ελληνικών
Βασίλειος Ι. Τσιότρας
Εισαγωγή
Στις αρχές του 21ου αιώνα, με οικονομική χρηματοδότηση από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συγγράφηκαν μια πλήρης σειρά σχολικών εγχειριδίων, που αντικατέστησαν τα προηγούμενα επιχειρώντας να συνδέσουν
τη σχολική διδασκαλία με τη ζωντανή πραγματικότητα και να αναπτύξουν
την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα των μαθητών (Μπαλάσκας, 2000,
Ραγκούσης, 2003, Αργυροπούλου, 2006). Ειδικότερα, για το μάθημα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας συντάχθηκαν, εκτός από
το βασικό σχολικό εγχειρίδιο διδασκαλίας (=βιβλίο μαθητή), το βιβλίο του
εκπαιδευτικού και πέντε καινούργια βιβλία αναφοράς: Λεξικό της ΑΕ Γλώσσας, Συντακτικό της ΑΕ, Ιστορία της ΑΕ Γραμματείας (Γ/σιου), Ανθολογία της ΑΕ
Γραμματείας (Γ/σίου, Λυκείου), Γραμματική της ΑΕ (Γ/σίου, Λυκείου).
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης για δύο από τα παραπάνω βιβλία, την Ιστορία της ΑΕ Γραμματείας και την Ανθολογία ΑΕ Γραμματείας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν επικουρικώς στην τάξη ή στο σπίτι στο πλαίσιο της αυτενεργούς
δράσης του μαθητή (Καψάλης/Χαραλάμπους, 2008: 290): στο μάθημα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας αρχικά ως εισαγωγικό τμήμα του και στη συνέχεια στις επιμέρους ενότητες σε μια παραγωγική πορεία. Με άλλα λόγια,
καταβάλλεται προσπάθεια να υπερκερασθεί η συντηρητική διδακτική παράδοση που κυριαρχεί στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, καθώς ακολουθείται η σύγχρονη μεθοδολογική θεώρηση της «Διδακτικής του ενεργού υποκειμένου», σύμφωνα με την οποία η γνώση κατασκευάζεται ενεργητικά από τον ίδιο τον μαθητή και δεν μεταδίδεται σε αυτόν από την «αυθεντία» του εκπαιδευτικού (Κοσσυβάκη, 2003).
Διδακτικοί προβληματισμοί
Η «εκδοτική ιστορία» των παραπάνω βιβλίων αρχίζει με την αρχική προκή786
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ρυξη στο πλαίσιο του έργου «Γλώσσα» (1998), συνεχίζεται με την επαναδιατύπωση των προδιαγραφών βάσει των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
(2003) και ολοκληρώνεται σταδιακά με τη συγγραφή και έκδοσή τους από
τον ΟΕΔΒ έως το 2006-2008 (Αργυροπούλου, 2006: 15-17). Πρώτη εκδίδεται
η Ανθολογία της ΑΕ Γραμματείας (2001), η οποία αποστέλλεται στα σχολεία της
χώρας, ώστε να δοθεί αρχικά στους φιλολόγους κατά τα έτη 2001, 2002 και
εκ νέου το 2012 (Μπαλάσκας, 2000: 17-18). Εντός λίγων ετών ολοκληρώνεται
η συγγραφή των υπόλοιπων βιβλίων αναφοράς, τα οποία πλέον διανέμονται
όχι μόνο στους φιλολόγους αλλά και στους μαθητές της Α΄ τάξης των Γυμνασίων με την υπόμνηση ότι προορίζονται για όλη την τριετή φοίτησή τους.
Ωστόσο, επειδή τα νέα βιβλία εισήχθησαν στα σχολεία το 2006 μάλλον
εσπευσμένα χωρίς επαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά (Καψάλης/Χαραλάμπους, 2008: 311-312), γι’ αυτόν τον λόγο τα συγκεκριμένα
βιβλία αναφοράς έχουν ουσιαστικά παροπλισθεί στα ράφια των σχολικών/
μαθητικών βιβλιοθηκών ή στην καλύτερη περίπτωση τελούν υπό συνθήκες
περιορισμένης χρήσης από τους εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές. Η διαπίστωση αυτή δεν αποτελεί υπερβολή, καθώς στις Οδηγίες των φιλολογικών
μαθημάτων ή στις Εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για το Γυμνάσιο δεν
συμπεριλαμβάνονται μεθοδολογικές παρατηρήσεις διδακτικής αξιοποίησής τους. Έτσι, στην φετινή Εγκύκλιο του Υπ.Π.Θ.Π.Α (Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. Έτος 2012-2013, Αθήνα 07-09-2012) η Ιστορία της ΑΕ Γραμματείας (σ. 63-96) χρησιμοποιείται μόνο ως εισαγωγή στο αρχαίο δράμα για
το μάθημα της Δραματικής Ποίησης (Ευριπίδη Ελένη) της Γ΄ τάξης. Παράλληλα, από τις Οδηγίες (2012) δεν προβλέπεται χρήση της Ιστορίας για τα υπόλοιπα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Αντιθέτως, για το αντίστοιχο βιβλίο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τονίζεται ότι «σε όλες τις τάξεις θα μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το βιβλίο, όχι σε πλαίσιο αυτόνομης διδασκαλίας αλλά συμβουλευτικά και συμπληρωματικά προς το μάθημα της λογοτεχνίας».
Γι’ αυτό είναι έκδηλη η αμηχανία των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των βιβλίων αυτών —είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας— αλλά και η άγνοια της ύπαρξής τους από τους
μαθητές, όπως προέκυψε από δειγματοληπτικές ερωτήσεις μου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Γυμνασίων της Θεσσαλονίκης. Από το γεγονός αυτό
όμως αναδεικνύονται αφενός οι ανεπάρκειες της βασικής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών από τα πανεπιστημιακά τμήματα ως προς την παιδαγωγική
ή διδακτική τους κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, και
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αφετέρου η δυσκολία προσαρμογής των ίδιων στις νέες κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες (Καψάλης/Χαραλάμπους, 2008: 312, Ξωχέλλης, 2005:117118). Για άλλη μία φορά, μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια για την ανανέωση
της διδακτικής πράξης με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων κινδυνεύει
να απαξιωθεί: τα βιβλία αυτά «αν μείνουν σε κάποια συρτάρια και ντουλάπια
[…] τότε αλίμονο στους κόπους μας, ακόμα μία φορά» (Μπαλάσκας, 2000: 20).
Σύντομη παρουσίαση των βιβλίων
Τα νέα εγχειρίδια για τα Αρχαία Ελληνικά ακολουθούν τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠΣ) και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, ΦΕΚ 303/2003), που έχουν επηρεαστεί
από τις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα με αυτές ο μαθητής δομεί ο ίδιος τη γνώση με την προσωπική του δραστηριοποίηση και
αναζήτηση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής ομάδας, ενώ ο
εκπαιδευτικός παρέχει το υποστηρικτικό υλικό ως καθοδηγητής και εμψυχωτής (Φουντοπούλου, 2010: 40-43). Μέσα σε μια τέτοια εκπαιδευτική προοπτική έχουν αναμφισβήτητα θέση τα δύο αυτά βιβλία αναφοράς, καθώς καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στη διδασκαλία του μαθήματος, τη θεώρηση της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας ως συνόλου όχι ως μία ιστορική απαρίθμηση συγγραφέων και λογοτεχνικών ειδών αλλά ως μια βιωματική επαφή των
μαθητών με ποικίλα κειμενικά αποσπάσματα στη συγχρονία και τη διαχρονία τους (Στέφος, κ.ά., 2006: 7-8, Κακριδής, 2005: 11-12). Πιο συγκεκριμένα:
• Στην τρίτομη Ανθολογία ΑΕ Γραμματείας (2001) ανθολογήθηκαν κείμενα αντιπροσωπευτικά των διάφορων γραμματειακών ειδών του
αρχαιοελληνικού ποιητικού και πεζού λόγου καλύπτοντας διάστημα δώδεκα αιώνων (8ος αι. π.Χ.-4ος αι. μ.Χ.), από την αρχαϊκή και κλασική εποχή έως την ελληνιστική και την ύστερη αρχαιότητα. Τα κείμενα, συνοδευόμενα από σύντομα εισαγωγικά σημειώματα (σχετικά με τις συνθήκες συγγραφής και το περιεχόμενό τους) και από δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις, είναι εύκολα προσπελάσιμα από
τους αναγνώστες (Καραγεωργίου, 2002). Οι συντάκτες επέλεξαν κείμενα που μπορούν λόγω θεματικής συνάφειας να αναγνωσθούν διακειμενικά με αντίστοιχα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων των Αρχαίων Ελληνικών (Στεφανόπουλος κ.ά, 2001: 9-11). Έτσι, το παρόν
σύγγραμμα ως συμπληρωματικό υλικό για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών προορίζεται για παράλληλη χρήση κατά τη διδασκαλία. Βέβαια, κάθε ανθολόγηση/συλλογή αποσπασμάτων —όσο επι788
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τυχής κι αν είναι— χαρακτηρίζεται από τον υποκειμενισμό του συντάκτη ως προς την επιλογή και την ταξινόμηση του υλικού (Φουντοπούλου, 2010: 63-65).
• Από την άλλη, από την Ιστορία της ΑΕ Γραμματείας (2006) επιχειρείται
να δοθεί στους έφηβους μαθητές με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο
η ιστορική επισκόπηση της λογοτεχνικής παραγωγής (8ος αι. π.Χ.-4ος
αι. μ.Χ.), η οποία εστιάζει στα λογοτεχνικά είδη παρουσιάζοντας τα
βασικά χαρακτηριστικά και τους κυριότερους εκπροσώπους τους,
παραθέτοντας ταυτόχρονα ευσύνοπτες περιλήψεις των σημαντικότερων έργων τους. Στο βιβλίο αυτό η ιστορική παρουσίαση διανθίζεται με χαρακτηριστικά λογοτεχνικά αποσπάσματα, ώστε να αποφεύγεται η μονοτονία της αφήγησης και να παρέχεται η δυνατότητα στον μαθητή από αυτά τα μικρά δείγματα να αποτιμήσει —μόνος του ή σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό— τη λογοτεχνική αξία
ενός έργου ή τη διαχρονικότητα των εκφραζόμενων απόψεων (Στέφος κ.ά., 2006: 7-8, Κακριδής, 2005: 12).
Πάντως, τα κειμενικά αποσπάσματα της Ιστορίας δεν συμπίπτουν με τα
αποσπάσματα που παρατίθενται στην Ανθολογία, αλλά οι δύο ανθολογήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά.
Διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα
Κατά τη διάρκεια των τριών ετών του Γυμνασίου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν δύο/τρεις συγγραφείς σε εκτενή μεταφρασμένα αποσπάσματα στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Όμηρο: Οδύσσεια, Ιλιάδα, [Ηρόδοτο, Ιστορία], Ευριπίδη, Ελένη) και αρκετούς άλλους από συντομότερα (συνήθως διασκευασμένα) αποσπάσματα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Ωστόσο, πόσο κατακερματισμένα διδάσκεται ο αρχαίος κόσμος στα Γυμνάσια
φαίνεται από το βιβλίο της Αρχαίας Ιστορίας (Α΄ τάξης), όπου η ιστορία των
γραμμάτων παρουσιάζεται σε ελάχιστες σελίδες και αράδες (σ. 63-64, 107108, 127-129), μέσα στις οποίες παρελαύνουν όλοι οι φημισμένοι αρχαίοι
Έλληνες λογοτέχνες και στοχαστές ως απλά ονόματα προς απομνημόνευση, απογυμνωμένα από το λογοτεχνικό και ιδεολογικό τους βάρος. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι μαθητές αδυνατούν να συνδέσουν μεταξύ τους όλα
αυτά τα «κομμάτια και θρύψαλα» του αρχαίου κόσμου που τους δίνονται και
να συνθέσουν μια συνολική εικόνα του (Κακριδής, 2005: 11).
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Τα συγκεκριμένα βιβλία αναφοράς μπορούν να λειτουργήσουν ως εξής:
Ως εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική λογοτεχνία
Προς την ολιστική σύλληψη του αρχαίου κόσμου μπορεί να συντελέσει η
διαγραμματική παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό στην αρχή της σχολικής
χρονιάς του συνόλου της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας σε αδρές γραμμές:
διακρίνονται γραμματειακά είδη και αναφέρονται οι σημαντικότερους εκπρόσωποι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Γραμματειακά είδη και συγγραφείς

Ποίηση

Επική
λυρική
δραματική

Όμηρος, Ησίοδος
Σαπφώ, Αρχίλοχος, Πίνδαρος, Μίμνερμος
Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης,
Αριστοφάνης

πεζός λόγος

Ιστορία
Φιλοσοφία
Ρητορική

Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών
Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης,
Σοφιστές
Λυσίας, Δημοσθένης, Ισοκράτης

Βέβαια, για την εμπέδωση της νέας γνώσης επιβάλλεται να πάρουν μέρος
ενεργά στο «παιχνίδι» της ευρετικής μάθησης οι ίδιοι μαθητές. Έτσι αναλαμβάνουν σε έξι ομάδες συγκεκριμένους ρόλους (Επικοί, Λυρικοί, Δραματικοί
(ποιητές), Ιστορικοί, Φιλόσοφοι, Ρήτορες) και χρησιμοποιώντας φύλλα εργασίας συλλέγουν πληροφορίες στηριζόμενοι στην Ιστορία, ενώ μελετούν επιλεγμένα αποσπάσματα από την Ανθολογία, όπως τα παρακάτω στον πίνακα 2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποσπάσματα από την Ανθολογία (Α, Β, Γ)
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Όμηρος, Ἰλιάς Δ 422-456
—, Ὀδύσσεια κ 466-560
Ησίοδος, Θεογονία 1-35
—, Ἔργα καὶ ἡμέραι 109-201

Η έναρξη της μάχης (τ. Α 18-21)
Το νησί της Κίρκης (τ. Α 66-73)
Η ποιητική στέψη του Ησιόδου (τ. Α 82-85)
Ο μύθος των γενών (τ. Α 88-95)

Αρχίλοχος, απόσπ. 5
Μίμνερμος, απόσπ.2
Σαπφώ, απόσπ. 2
Πίνδαρος, Πυθιόνικος 1

Ο ρίψασπις (τ. Α 128-129)
Όπως τα φύλλα (τ. Α 138-139)
Δέηση στην Αφροδίτη (τ. Α 160-161)
Για τον Ιέρωνα τον Αιτναίο, νικητή σε
αρματοδρομία (τ. Α 186-197)
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Αισχύλος, Προμηθεὺς δεσμώτης 436506
Σοφοκλής, Ἀντιγόνη 332-375
Ευριπίδης, Ἱκέτιδες 399-455
Αριστοφάνης, Εἰρήνη 180-300

Προμηθέας ευρετής (τ. Α 288-293)
Οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον (τ. Α 346-349)
Σύγκριση πολιτευμάτων (τ. Α 362-367)
Αναζητώντας την Ειρήνη (τ. Α 185-469)

Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 3,39-43
—, Ἱστορίαι 7, 219-225
Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 1,70
Ξενοφών, Κύρου ἀνάβασις 4,5,3-18

Η ιστορία του Πολυκράτη (τ. Β 52-57)
Θάνατος στις Θερμοπύλες (τ. Β 64-69)
Σύγκριση Αθηναίων και Σπαρτιατών (τ. Β 8285)
Πορεία μέσα στο χιόνι (τ. Β 120-125)

Λυσίας, Πρὸς Αἰσχίνην τὸν Σωκρατικὸν
(απ. 1)
Ισοκράτης, Πανηγυρικὸς 75-81, 167171
Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου Α΄ 35-40

Ένας φαύλος μαθητής του Σωκράτη (τ. Β 194197)
Η Αθήνα και η ένωση των Ελλήνων (τ. Β 198205)
Οἱ καιροὶ οὐ μενετοὶ (τ. Β 242-247)

Πλάτων, Πολιτεία 7,514a-518d
Αριστοτέλης, Πολιτικὰ 1,1252b271253a39
—, Περὶ οὐρανοῦ 296a24-298a20

Η αλληγορία του σπηλαίου (τ. Β 290-301)
Ο σχηματισμός της πόλεως (τ. Β 306-311)
Η γη ακίνητη σφαίρα στο κέντρο του σύμπαντος
(τ. Β 334-345)

Ο στόχος είναι αφενός να εθιστούν οι έφηβοι μαθητές στη χρήση αυτών των
δύο βιβλίων και αφετέρου να διαπιστώσουν μόνοι τους μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία τις ποικίλες πλευρές της αρχαίας γραμματείας. Έτσι,
λ.χ. από τη Σαπφώ, τον Αρχίλοχο, τον Μίμνερμο μπορούν να αντιληφθούν την
ανατροπή του ηρωικού ιδεώδους του ομηρικού έπους, την προβολή της αξίας της ανθρώπινης ζωής και της ειλικρινούς έκφρασης των συναισθημάτων με
λυρικό τρόπο, ενώ στην κλασική εποχή η γέννηση της ρητορικής γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα της ελευθερίας λόγου αλλά και του αιτήματος συμμετοχής στα κοινά. Παράλληλα, η ανάγνωση αποσπασμάτων από τους ιστορικούς
θα επιτρέψει στους μαθητές να τους συνδέσουν με τα γεγονότα της περιόδου
που αφηγούνται (Περσικά, Πελοποννησιακός πόλεμος). Η ανάγνωση των πορισμάτων των ομάδων στην ολομέλεια την τελευταία ώρα αυτού του τρόπον
τινά σχεδίου εργασίας (project) μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης στους μαθητές κεντρίζοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον τους για τη
συνέχεια των μαθημάτων (Κοσσυβάκη, 2003: 404, Χατζηδήμου, 2007: 99-109).
Για μια κριτική ανάγνωση των μικροκειμένων της ΑΕΓ
Όπως προκύπτει από την καθημερινή σχολική πράξη, τα κειμενικά αποσπά791
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σματα που περιλαμβάνονται στα τρία βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
διδάσκονται από τους φιλολόγους με πάνω κάτω τον ίδιο τρόπο και την ίδια
μεθοδολογία, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να αντιληφθούν
ότι προέρχονται από διαφορετικά λογοτεχνικά είδη (Τσιότρας, 2005: 558).
Η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με την προσκόλληση αρκετών φιλολόγων
στο γραμματικοσυντακτικό φορμαλισμό, την γενικότερη αποσπασματικότητα των παρεχόμενων γνώσεων για τον αρχαίο κόσμο, αλλά και την κυριαρχία του τεχνοκρατικού και χρησιμοθηρικού πνεύματος, αποδυναμώνει
πολύ σύντομα τα κίνητρα των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο (Ρίζου,
2011:78-79, Ποιμενίδου, 2011: 109-110).
Κι όμως, αυτήν την εντυπωσιακή ποικιλία αποσπασμάτων από το σύνολο
σχεδόν των λογοτεχνικών ειδών του πεζού λόγου και τους κυριότερους εκπροσώπους τους, οφείλει να αναδείξει ο εκπαιδευτικός με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος του κειμένου (Τσιότρας, 2006). Στόχος είναι να έχει ο μαθητής άμεση, βιωματική επαφή με
το πιο ενδιαφέρον τμήμα του μαθήματος, την απόπειρα κριτικής ανάγνωσης, κατανόησης, ερμηνείας αλλά και νεοελληνικής απόδοσης του πρωτότυπου αρχαιοελληνικού λόγου (Ραγκούσης, 2003: 73, Τσάφος, 2008: 18-19)
στις πολλαπλές εκφάνσεις του, όπως φαίνεται στον πίνακα 3:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Το περιεχόμενο των εγχειριδίων της ΑΕΓ (Α, Β, Γ)
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Λογοτεχνικό είδος

Συγγραφείς/ενότητες σχολικών εγχειριδίων

Μυθογραφία

Αίσωπος (Α 14), (Α 18), (Α 6)
Αντωνίνος Λιβεράλις, Μεταμορφώσεων Συναγωγὴ 17 (Α
15)

Φιλοσοφία-διδακτική
λογοτεχνία

Αλκιδάμας, Περὶ Σοφιστῶν (Β18)
Γάιος Μουσώνιος Ρούφος (Β13)
Κριτίας (σοφιστής), Σίσυφος (Β 8)
Ξενοφών, Ἱέρων (Γ3)
—, Ἀπολογία Σωκράτους (Β 6)
—, Ἀπομνημονεύματα (Α 10), (Β3)
—, Πόροι (Α 5)
Πλάτων, Κρίτων (Γ9)
—, Νόμοι (Β11)
—, Πρωταγόρας (Α 2)
—, Τίμαιος (Α 12)
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Ρητορική

[Αισχίνης], Ἐπιστολαὶ 3 (Γ10)
Ισοκράτης, Εὐαγόρας (Α 9)
—, Περὶ εἰρήνης (Γ4)
—, Κατὰ Λοχίτου (Γ5)
Λυκούργος, Κατὰ Λεωκράτους (Γ7)
Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς (Β15), (Γ2)

Εκκλησιαστική ρητορεία

Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον (Α 17)
Ιωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ προφήτου Δαϋίδ
(Β 5)
—, Περὶ Λαζάρου (Β12)

Ψυχαγωγική λογοτεχνίαποικιλογραφία

Αιλιανός, Ποικίλη Ἱστορία (Α 16), (Β 1)
—, Περὶ ζῴων ἰδιότητος (Β14)
[Ανώνυμος], Παράφρασις τῶν τοῦ Διονυσίου Ἰξευτικῶν (Β17)

Σατιρική λογοτεχνία

Λουκιανός, Ἀληθὴς ἱστορία (Α 4), (Β 4)
—, Νεκρικοὶ Διάλογοι (Α 8), (Β 10)
—, Θεῶν διάλογοι (Γ12)

Περιηγητική λογοτεχνία

Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις (Β 9)

Ιστοριογραφία-ιστορική
βιογραφία

Αρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις (Α 7), (Α 11)
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη (Α 13)
Ηρόδοτος, Ἱστορίη (Γ1)
[Ψευδο-]Καλλισθένης, Μυθιστορία Ἀλεξάνδρου (Β16)
Ξενοφών, Ἀγησίλαος (Β 7)
—, Ἑλληνικὰ (Γ11)
Πλούταρχος, Παράλληλοι βίοι, Θεμιστοκλῆς (Β 2)
—, Μάρκελλος (Γ7)
Πολύβιος, Ἱστορίαι (Β 3), (Γ6)

Σε μια παραγωγική μαθησιακή πορεία από τα σύνολα στα επιμέρους σε
κάθε διδακτική ενότητα πρέπει να ασκηθούν οι μαθητές στην αυτενέργεια,
να παρατηρούν, να σκέφτονται, να συγκρίνουν και εντέλει να διακρίνουν και
να ταξινομούν τα λογοτεχνικά είδη βάσει κοινών υφολογικών χαρακτηριστικών, στηριζόμενοι αρχικά στα σύντομα εισαγωγικά σημειώματα των βιβλίων της ΑΕ Γλώσσας και ανατρέχοντας στη συνέχεια στην Ιστορία και την Ανθολογία, για να αναζητήσουν πληροφορίες για συγκεκριμένα έργα και συγγραφείς. Για παράδειγμα, η ανάγνωση ευρύτερων ενοτήτων από τους ρητορικούς λόγους ή τους πλουτάρχειους Βίους που περιλαμβάνονται στην Ανθολογία, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πληρέστερα
την υφολογική ιδιαιτερότητα των αντίστοιχων σύντομων μικροκειμένων της
ΑΕΓ με τον εντοπισμό διαφορών, ομοιοτήτων, ταυτοτήτων και αντιθέσεων.
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Συμπεράσματα
Στόχος της δημοσίευσης αυτής ήταν να καταδείξει τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης των βιβλίων αναφοράς, ενσωματώνοντας νέες μεθοδολογίες, όπως
η ομαδοκεντρική διδασκαλία και η ανακαλυπτική/ευρετική μάθηση. Με τη
μέθοδο αυτή καλλιεργείται ο βιωματικός και συνεργατικός τρόπος μάθησης
σύμφωνα με το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ (2003) και ανανεώνεται η επαφή μαθητών (αλλά
και εκπαιδευτικών) με τον αρχαιοελληνικό λόγο. Από την άλλη, η συστηματική χρήση των βιβλίων αναφοράς συντελεί ουσιαστικά στη διεύρυνση των περιεχομένων μάθησης, καθώς αυτά δεν αντλούνται πλέον αποκλειστικά από
το κύριο σχολικό βιβλίο, αλλά εμπλουτίζονται από δύο έγκυρες πηγές, δραστηριοποιώντας κίνητρα μάθησης και παρακινώντας τους μαθητές στην αυτενέργεια, τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, αλλά και την πληρέστερη
εμπέδωση της ύλης (Μπονίδης, 2004: 1-2, Καψάλης/Χαραλάμπους, 2008: 290).
Αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι κλειστό, ωστόσο αφήνονται
περιθώρια γόνιμης δράσης στον στοχαζόμενο εκπαιδευτικό που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των μαθητών και με αίσθημα ευθύνης προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ικανοποίησή τους όντας ανοιχτός στο διάλογο και στις καινοτόμες δράσεις.
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ABSTRACT
Throughout the first decade of the 21st century a number of new reference
textbooks have been written to be used as subsidiary material within the
framework of explorative learning: a) A History of Ancient Greek Literature/
Grammatology (vol. 1) and b) an Anthology of Ancient Greek Literature (3
volumes). Daily teaching practice in the school classroom has shown that,
despite their indisputable usefulness, these textbooks seem to have been
fallen into disuse, gathering dust on library shelves, since the national Junior
High School curriculum does not include any instructions on their possible
teaching use, learning potential and development. The aim of the present
study is to suggest ways for the creative development of this material within
the logic of interdisciplinarity in the school curriculum, linking theoretical
insights with their practical application in the school classroom.
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Ασκήσεις ελληνικής γλώσσας στην κατασκήνωση:
Η περίπτωση του θερινού προγράμματος
γλώσσας σε προσκόπους στην Καλλιπεύκη
Ολύμπου
Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη
Αναστασία Λυγούρα
Δημήτρης Σακατζής
1. Εισαγωγή
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός πειραματικού θερινού προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε προσκόπους ηλικίας από 7-15 ετών
συνιστά μία εκπαιδευτική και ερευνητική ταυτόχρονα πρόκληση. Η αρχική
ιδέα της εργασίας βασίστηκε αφενός στην απήχηση την οποία παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα θερινά σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αφετέρου στην κουλτούρα που ήδη διαμορφώνεται σχετικά με την
καλλιέργεια της γλώσσας σε αρκετούς προσκοπικούς φορείς. Συγκεκριμένα η εργασία παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 2ο Σύστημα Προσκόπων Λάρισας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Πρόκειται για ένα σχέδιο διδασκαλίας μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και επικοινωνίας με τον τίτλο «Παίζοντας και μαθαίνοντας ελληνικά» που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του κατασκηνωτικού προγράμματος στα μέσα του Ιουλίου του 2012. Ο εκπαιδευτικός στόχος συνίστατο στο να διδαχθούν τα παιδιά βασικές γλωσσικές έννοιες μέσα σε ένα
αμιγώς φυσικό περιβάλλον, χωρίς να δυσανασχετήσουν ή να θεωρήσουν
την πρωτοβουλία ως μία ενοχλητική συνέχεια ή προέκταση του σχολείου
στις διακοπές τους, εξέλιξη η οποία θα υπονόμευε τη θεμελιώδη φιλοσοφία ενός θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος.
2. Η παιδαγωγική του Δάσους
Καταρχάς, η πρωτοβουλία διαθέτει, εξελίσσει και ωριμάζει χαρακτηριστικά διαφόρων δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί στην Ελλάδα
αλλά και εκτός των συνόρων της. Ενδεικτικό ελληνικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του Καινοτόμου εναλλακτικού Μοντέλου Προσχολικής Παι797
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δαγωγικής υπό τον τίτλο «Νηπιαγωγείο του Δάσους», το οποίο βασίζεται
στο παιδαγωγικό μεταρρυθμιστικό κίνημα της «Παιδαγωγικής του Δάσους»
(Πανταζής & Σακελλαρίου, 2005). Το παιδαγωγικό αυτό ρεύμα εφαρμόστηκε πολύ πρόσφατα και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2012 από τους φοιτητές του Η΄ εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μαζί με το προσωπικό, τα παιδιά και τους γονείς του
23ου Νηπιαγωγείου, στο δάσος Πολιτεία-Δροσιά της πόλης των Ιωαννίνων.
Το μεταρρυθμιστικό κίνημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης εδράζεται στην προώθηση της κοινωνικής και κινητικής ικανότητας του παιδιού
και τη σύνδεσή της με τη βιωματική-αισθητηριακή αντίληψη που εισφέρει
στη νοητική ανάπτυξη, αλλά και στην ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης του παιδιού. Επιπλέον, η κουλτούρα που διαμορφώνεται γύρω από την έννοια του θερινού σχολείου γλώσσας στην Ελλάδα διακρίνεται από δυναμισμό και ιδιαίτερη απήχηση στο επίπεδο της
ομογένειας, γεγονός που καταδεικνύει τις σοβαρές προοπτικές αυτών των
πρωτοβουλιών και δράσεων στο άμεσο μέλλον.
3. Η επιλογή του χώρου του project
Η επιλογή ενός φορέα από το χώρο του προσκοπισμού βασίστηκε σε δύο
κριτήρια, το ένα χωροταξικό και το άλλο πολιτισμικό. Το πρώτο αφορούσε
στις υποδομές του κέντρου οι οποίες επιτρέπουν την ανάδειξη μιας σειράς
εκπαιδευτικών λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα, από το 1989 η ορεινή Καλλιπεύκη αποτελεί την έδρα των προσκόπων του νομού Λάρισας. Το χωριό
με το ιδανικό κλίμα γρήγορα κέρδισε τις καρδιές των προσκόπων όχι μόνο
με τις φυσικές του καλλονές που συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο με γάργαρα νερά, έλατα και πεύκα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, αλλά και με τη φιλοξενία των κατοίκων της. Το κατασκηνωτικό κέντρο με την πανελλήνια και
πανευρωπαϊκή απήχηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αμφιθέατρο, χώρους
αθλοπαιδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αναφορικά με το δεύτερο κριτήριο, υπερίσχυσε η θετική αξιολόγηση της σημαντικής προϊστορίας του
συνεργαζόμενου φορέα αναφορικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η οργάνωση ευάριθμων εκπαιδευτικών
παιγνιδιών μέρος των οποίων σχετίζεται άμεσα με τη γλώσσα και την επικοινωνία, όπως το “jota-joti” και το “jampuz” που δίδει τη δυνατότητα σε
παιδιά διαφορετικών χωρών που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα να πραγματοποιούν απλούς διαλόγους. Κοντολογίς, πρόκειται για δράση που διακρίνεται για τα γλωσσικά της χαρακτηριστικά και τον ευρύτερο διεθνιστικό και
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διεπιστημονικό της χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, μία συγγενής παράμετρος
που συντέλεσε στην επιλογή του φορέα ήταν η προηγούμενη εμπειρία των
παιδιών από επίσκεψη στη λεγόμενη «Μεγάλη Ελλάδα» της Νότιας Ιταλίας το καλοκαίρι του 2011. Η αποστολή είχε πραγματοποιήσει πολιτιστικές
εξορμήσεις στην Grecia Salentina, τόπο μεγάλης σημασίας για τον ελληνισμό καθώς οι κάτοικοι έντεκα δήμων στην ευρύτερη περιοχή μιλάνε ακόμα και σήμερα την ελληνική γλώσσα. Τα μέλη της προσέφεραν στους ντόπιους μαθητές βιβλία ελληνικής γλώσσας που ήταν μία χορηγία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας.
4. Η φιλοσοφία της δράσης
Η δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του θερινού μαθήματος γλώσσας
βασίστηκε στη λεγόμενη βιωματική εκπαίδευση (Evans, 1994). Αξιοποίησε θεμελιώδεις αρχές του προσκοπισμού, όπως είναι α. η οργάνωση και η
μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας από την τάξη στη φύση με βασικό
εργαλείο το παιγνίδι και β. η γενικότερη υποστήριξη της διαπαιδαγώγησης
των παιδιών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους μέσω
πρωτοβουλιών απαλλαγμένων από το «επίσημο» και «τυπικό ένδυμα» της
σχολικής καθημερινότητας. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση της παιδαγωγικής αξίας του παιγνιδιού στη θετική εξέλιξη του παιδιού και η δημιουργική
εκμετάλλευση της σπουδαιότητάς του ως εργαλείο διαπαιδαγώγησης αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (Ιορδανίδου & Φτερνιάτη, 2000). Σοβαρά λήφθηκε και ο παράγοντας της κοινωνικοποίησης του παιδιού μέσα από τη συμμετοχή του σε
ένα πρωτίστως συνεργατικό και ανατροφοδοτούμενο τελικά project που
επιδίωξε την προσφορά ευκαιριών αυτενέργειας και δημιουργίας (Μπαμπάλης, 2005). Αδρομερώς, κρίθηκε ότι τα πολύ πρόσφατα βιώματα των
κατασκηνωτών που σχετίζονταν με την καλλιέργεια και διάδοση της ελληνικής γλώσσας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κατά την εφαρμογή του
προγράμματος ως μία προστιθέμενη πολιτισμική αξία.
5. Η γλωσσική διδασκαλία και οι ακολουθούμενες πρακτικές
Τα παιδιά του Συστήματος Προσκόπων διδάχθηκαν στο ειδυλλιακό φυσικό του ορεινού χωριού την ελληνική γλώσσα, αναλαμβάνοντας παράλληλα μικρές εργασίες για την καλλιέργεια της γλώσσας και της επικοινωνίας.
Το project σχεδιάστηκε με διάθεση φιλοπαιγμοσύνης και χωρίστηκε σε δύο
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σκέλη, απόρροια της προσαρμογής στις αντίστοιχες δύο ηλικιακές κατηγορίες των παιδιών. Τα παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών παρακολούθησαν
και συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα βασισμένο στη μυθοπλασία (Κύκλος
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 1989), ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, από 12
έως 15 ετών, κλήθηκαν να επικεντρωθούν στην καλλιέργεια της σχολιαστικής ικανότητας και την εμβάθυνση στην κριτική σκέψης (Fairclough, 2003).
5.1. Παιγνίδια και ασκήσεις με αφορμή το αφήγημα
Στο πρώτο σκέλος του προγράμματος γλώσσας αναγνώστηκαν μεταξύ άλλων παραμύθια. Επιλέγηκε η αφήγηση του παραμυθιού ως αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός αντικατέστησε το λαϊκό αφηγητή και επωμίστηκε την ευθύνη της αφήγησης καλλιεργώντας έτσι τον προφορικό λόγο (Αναγνωστόπουλος, 1997: 50). Δεν προτιμήθηκε ένα «λαϊκότροπο» παραμύθι που βασίζεται σε λαϊκά μοτίβα και μιμείται το λαϊκό τρόπο αφήγησης, αλλά ένα πιο «σύγχρονο» δημιούργημα. Ο λόγος σχετιζόταν
καθαρά με την οικονομία, καθώς ο περιορισμένος σχετικά χρόνος δεν επέτρεπε την εμβάθυνση στο έργο ενός ανώνυμου, «λαϊκού» παραμυθά που
σε κάθε περίπτωση θα συνέβαλε στην ανάδειξη της δύναμης της καλλιεργημένης και καθαρά λογοτεχνικής γλώσσας (Αυδίκος, 1994). Σταχυολογήθηκε ένα αφηγηματικό παραμύθι με το οικείο στα σύγχρονα παιδιά θέμα
της μεσογειακής διατροφής, για το οποίο, εκτός των άλλων, δεν απαιτούνταν η επεξήγηση των ιδιωματισμών και η εξομάλυνση των γλωσσικών τύπων. Με βάση την επιστημονική θέση ότι το παραμύθι ως ανθρωπολογικό
είδος αφήγησης επιτυγχάνει όχι μόνον την ψυχαγωγία, την πρόληψη, αλλά και τη διδαχή και την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας (Αναγνωστόπουλος, 2011), προτιμήθηκαν τρόποι και πρακτικές της διαθεματικής αξιοποίησης (Αργυροπούλου, 2012) και ανάδειξης του παραμυθιού «Τα ταξίδια της Όλιβ» που πραγματεύεται τις περιπέτειες μιας ελιάς στον κόσμο
των «δυτικών» βλαπτικών διατροφικών συνηθειών. Με τη διαρκή εγκαρδίωση των εκπαιδευτικών τα παιδιά προχώρησαν σε λεξικολογική αναζήτηση σύνθετων, απλών και παράγωγων λέξεων που συγκροτούν ένα μικρό
μαθητικό γλωσσάρι, την καταγραφή των παροιμιών και των αινιγμάτων, τη
συγκέντρωση ποιημάτων, ιστοριών και παραμυθιών με πρωταγωνίστρια
την ελιά και τις ακροστοιχίδες. Τα παιδιά διασκέδασαν και μετείχαν σε ευφυολογίες, χαριτολογήματα και παιγνίδια με λέξεις (γράμματα και συλλαβές) με στόχο την κατανόηση της συμβολικής λειτουργίας της γλώσσας,
της κυριολεξίας και της μεταφοράς, των συσχετισμών ποσοτήτων και μεγε800
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θών, των ομόηχων, των συνώνυμων και των υποκοριστικών. Επιπλέον, ευχάριστα και χιουμοριστικά παιγνιδόλεξα έδωσαν τη δυνατότητα στους μικρούς κατασκηνωτές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους πλάθοντας αναλογικά νέες λέξεις, αλλά και να νιώσουν την ικανοποίηση αυτής της «κατάκτησης» (Αναγνωστόπουλος, 1997: 181). Συν τοις
άλλοις και με αφορμή λέξεις του παραμυθιού τα παιδιά απασχολήθηκαν με
παιγνίδια με λέξεις ερέθισμα στα οποία ο εκπαιδευτικός έδινε 2 έως 4 λέξεις
αταίριαστες εννοιολογικά στους συμμετέχοντες ζητώντας από αυτούς να
πλάσουν μία ιστοριούλα που τις περιέχει (ό.π.: 188).
Επιπροσθέτως και πέραν των δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν στο
πρόγραμμα, σε αυτό το σημείο για μελλοντική χρήση και αξιοποίηση, καταθέτουμε ευσύνοπτους εναλλακτικούς τρόπους διαθεματικής αξιοποίησης ενός αφηγήματος, ποιήματος ή παραμυθιού, όπως είναι η δημιουργία
ενός διαφημιστικού κειμένου από τους μαθητές, η επεξεργασία και απαγγελία ποιημάτων, η ομαδική συγγραφή εργασίας για τη διαδικασία παραγωγής του αναφερόμενου στο παραμύθι προϊόντος, αλλά και η ανάγνωση
και κατανόηση λογοτεχνικών κειμένων με αντίστοιχα θέματα. Οι μαθητές
προκαλούνται σε αναζήτηση και καταγραφή των εθίμων που σχετίζονται
με την ιστορία του παραμυθιού, διαβάζουν το μύθο της Θεάς Αθηνάς και
ενημερώνονται για τα Παναθήναια. Το πρόγραμμα διανθίζεται με την μετάκληση ενός ιστορικού – λαογράφου που αναπτύσσει στους κατασκηνωτές σχετικά λαογραφικά και ιστορικά θέματα, ενώ το συνολικό project παρουσιάζεται στους γονείς στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης, ενώ συντάσσεται από τους μαθητές και δελτίο τύπου. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν
συνέντευξη στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό μαζί με τον συγγραφέα του
βιβλίου και συντάσσουν μικρά κείμενα και λεζάντες για το φωτογραφικό
υλικό της παρουσίασης (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2012).
5.2. Έμφαση στον κριτικό γραμματισμό
Στο δεύτερο σκέλος του project με τον τίτλο «Όχι άλλο θεατές, τώρα παίκτες – Αποκαλύπτοντας τη γλώσσα της τηλεόρασης» αναλύθηκε στα παιδιά ο σύγχρονος διαφημιστικός λόγος και οι κίνδυνοι από την άκριτη υιοθέτησή του. Καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια για ενασχόληση των
παιδιών με αυθεντικό γλωσσικό υλικό, ώστε να ερεθίζεται η περιέργεια και
το ενδιαφέρον τους και να εκλαμβάνουν τη συνολική δραστηριότητα ως
μία ευχάριστη ενασχόληση, η «ρητορική» της οποίας απέχει από σπουδαιολογήματα και επιτηδευμένες αυστηρότητες. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε
801
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στον εμπλουτισμό της δυνατότητας του μαθητή να αντιμετωπίζει κριτικά
τον εξουσιαστικό λόγο, όπως είναι για παράδειγμα ο λόγος των ηλεκτρονικών και έντυπων ΜΜΕ. Όπως εξηγήθηκε στα παιδιά μέσω απλών παραδειγμάτων η ικανότητα αξιολόγησης των αναπαραστάσεων της εφημερίδας και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής
από την πλευρά των αποδεκτών όσο κατά το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικών νοημάτων. Οι ασκήσεις εδράζονταν στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ
(media education) (Buckingham, 2003: 35-50), την επικοινωνιακή εκπαίδευση ή επικοινωνιακό αλφαβητισμό (Χαραμής, 2001) ή αλφαβητισμό στα ΜΜΕ
(Ντάβου, 2001: 35). Επρόκειτο για απόπειρες αγωγής στα ΜΜΕ, με την τριπλή έννοια της οδήγησης (καθοδήγηση, ποιμαντική, προσανατολισμός),
της εκπαίδευσης (κατάρτιση, γαλούχιση, αυτοδιδασκαλία) και της ανατροφής (κοινωνική μόρφωση, ευπρέπεια, καλή συμπεριφορά) (Κωνσταντινίδου,
2006). Άλλωστε, η έγκαιρη περιγραφή και αξιολόγηση των περιεχομένων
των ΜΜΕ (γραμματική και συντακτικό των τηλεοπτικών εκπομπών, εκμάθηση γραπτών, οπτικών, προφορικών κωδίκων, επαγγελματικών κωδίκων
κ.ά.) επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύπτουν τους μηχανισμούς της τηλεοπτικής γλώσσας, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, της πολιτικής επικοινωνίας και της διαφήμισης και να εξοπλίζονται με κριτικές δεξιότητες τηλεθέασης. Τονίζεται ο ενθουσιασμός με τον οποίο ανταποκρίθηκαν τα παιδιά σε αυτές τις ασκήσεις και ειδικότερα σε όσες σχετίζονταν με τον τρέχοντα διαφημιστικό λόγο. Λ.χ. η ενασχόληση με διαφημίσεις όπως ο «Πίου – Πίου» και «η Τασούλα με τον Κίτσο» -που κυριάρχησαν στην ελληνική
τηλεοπτική αγορά στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2012- προκάλεσαν
αμέσως τα αντανακλαστικά των μαθητών, δεδομένου ότι ήταν ιδιαιτέρως
οικείες στον καθημερινό μικρόκοσμό τους. Ακόμη και τα φαιδρολογήματα ή και αστεϊσμοί που μεσολάβησαν απελευθέρωσαν τους ακροατές που
ανταπέδωσαν στη μαθησιακή διαδικασία με λογοπαίγνια και νεολογισμούς
που ερμηνεύονται ως δημιουργική εκμετάλλευση του γλωσσικού κώδικα.
Παράλληλα η δράση εστιάστηκε στον εμπλουτισμό της κριτικής δεξιότητας για προσεκτική αξιολόγηση των αναπαραστάσεων του ραδιοτηλεοπτικού -κυρίως- και έντυπου τύπου. Τα παιδιά κλήθηκαν να εστιάσουν όχι
μόνον στις απεικονίσεις, αλλά και στα άρρητα μηνύματα που μεταφέρονται μέσω του τύπου, με στόχο την ποδηγέτηση των αποδεκτών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας ήταν ότι μία τέτοιου είδους ενδυνάμωση του λήπτη «απέναντι» στο λόγο των ΜΜΕ δεν
μπορεί να γίνεται αυτόματα, αλλά απεναντίας οικοδομείται ήδη από την
παιδική και προσχολική ηλικία. Ο αναδυόμενος γραμματισμός, με την ενί802
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σχυση του οικογενειακού, σχολικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μπορεί
να πολλαπλασιάζεται σε επιμέρους γραμματισμούς που καλύπτουν το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών που προκύπτουν
από τις νέες τεχνολογίες και την εμπορευματοποίηση (Παπούλια – Τζελέπη,
2004). Αδρομερώς, μέσω της δράσης αυτής αναδείχθηκαν ενδιαφέρουσες
ιδέες αξιοποίησης των επίκαιρων διαφημιστικών κειμένων που συστηματικά επαναλαμβανόμενες και εξελισσόμενες πιθανόν απολήγουν στη δημιουργία παιδιών εν δυνάμει συν – δημιουργών της επικοινωνίας (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2011, Κωνσταντινίδου, 2006).
6. Αντί συμπεράσματος
Η εργασία παρουσίασε τις θεωρητικές αφετηρίες και τους βασικούς άξονες
στους οποίους κινήθηκε το πιλοτικό θερινό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 2012 σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου που μετείχαν σε Σύστημα Προσκόπων του νομού Λάρισας. Τα παιδιά στο καταπράσινο φυσικό περιβάλλον της κατασκήνωσής
τους στην ορεινή Καλλιπεύκη του Ολύμπου προκλήθηκαν με έντεχνο τρόπο σε «αυθόρμητη», αλλά επιμελώς οργανωμένη εμπλοκή με τη διαδικασία εξάσκησης στην ελληνική γλώσσα. Με βάση αφηγήματα και ελεύθερο
διάλογο με θέματα που αντλήθηκαν κυρίως από το μικρόκοσμο και την καθημερινότητά τους παρακινήθηκαν στην ανάληψη εργασιών για την καλλιέργεια της γλώσσας και της επικοινωνίας. Η μορφή των δραστηριοτήτων
που ακολουθήθηκαν ήταν κυρίως παιγνιώδης. Το πρόγραμμα συμπεριέλαβε ανάγνωση παραμυθιών, επίλυση σταυρολέξων, σχεδιασμό επιτραπέζιων παιγνιδιών με θέμα που επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά, σύνταξη σύντομων
κειμένων που προορίζονταν για τον τοπικό τύπο και άλλες ασκήσεις. Έμφαση δόθηκε σε διαθεματικές προσεγγίσεις με άξονα τη γλώσσα, όπως είναι λόγου χάρη η προβολή της μεσογειακής διατροφής. Σε κάθε περίπτωση, επιχειρήθηκε συστηματικά η ενασχόληση με επίκαιρο γλωσσικό υλικό, ώστε να ερεθίζεται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των κατασκηνωτών και να εκλαμβάνουν τη συνολική δραστηριότητα ως μία αρεστή και
ευπρόσδεκτη διαδικασία.
Στο πλαίσιο του project που σχεδιάστηκε με αποδέκτες πενήντα περίπου μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθεί η «αντοχή» αλλά και η
απήχηση της γλωσσικής διδασκαλίας στο φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά/
κατασκηνωτές επανήλθαν πρόσκαιρα στη μαθητική τους ιδιότητα με τρόπο ευφραντικό και συμμετείχαν εκούσια και όχι καταναγκαστικά στη γλωσ803
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σική διδασκαλία. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος ελέγχου των επιδόσεων των μαθητών και η διαδικασία ήταν ανατροφοδοτική. Αποτέλεσμα ήταν να εμπλέκονται οι μικροί κατασκηνωτές σε μία διαδικασία εξάσκησης στην ελληνική
γλώσσα στην οποία επιτρέπονταν οι «ασυνέχειες» και οι διακοπές για χάρη
της αθλοπαιδιάς, του απογευματινού φαγητού και βεβαίως των αστειοτήτων και των φαιδρολογημάτων μεταξύ δασκάλου και μαθητών.
Όπως προέκυψε, τόσο οι παραμυθιακές ιστορίες όσο και τα επίκαιρα
θέματα όπως είναι ο σύγχρονος διαφημιστικός λόγος παρέχουν αξιόλογες
ευκαιρίες για εμπλουτισμένη και μη στεγανή γλωσσική διδασκαλία που δύναται να εμπλουτίσει το γλωσσικό επίπεδο -με έμφαση στο λεξιλόγιο (Μήτσης, 2012)- και την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών. Μάλιστα, αυτού του είδους οι δράσεις όταν εκτυλίσσονται μέσα στο φυσικό περιβάλλον λειτουργούν ως γέφυρα που συνδέει την απεικόνιση της φανταστικής
κοινωνίας με την αντανάκλαση στην πραγματική. Επιπροσθέτως, κινητοποιούν τη δημιουργική σκέψη και διάθεση των παιδιών να ασχοληθούν με
τον κόσμο που τους περιβάλλει και ίσως να επιφέρουν βελτιωτικές αλλαγές σε αυτόν (Fairclough, 2003 και του ιδίου, 2006). Τέλος, ενθαρρυντικό
ως προς την απήχησή του είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έτυχε ευρείας αποδοχής από τις ποικίλες εκπαιδευτικές σελίδες στο διαδίκτυο και τα ελληνικά ΜΜΕ. Σε μία μόνον ημέρα (11/7/12) η είδηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος προσπελάστηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (career.duth.gr/cms/?q=taxonomy/term/55), το portal
για την Ελληνική Γλώσσα «Η πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» (www.greeklanguage.gr/.../4543.html), τον επίσημο ιστότοπο του Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων (www.sep.org.gr/.../θερινό-πρόγραμμα-διδ...) και δεκάδες άλλα ιστολόγια και ιστοσελίδες.
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Abstract
The paper presents an alternative language teaching proposal which
specializes in Greek language. The proposal implemented experimentally
in summer scout camps with recipients children from kindergarten and
primary school. The idea is related with a very recent initiative that designed
and executed in summer 2012 as a part of the camp program of Scout
Regional Tax Office of Larissa in the mountainous and very green village of
Kallipefki of Olympus. Based on admissible theoretical approaches related
with the communicative dimension of the language course, we present the
practices we used during the organization of the short summer teaching
program. The program that entitled “Playing and learning Greek” encluded
language exercises and creative reading of fairytales. It caused excitement
to the children who participated without inhibitions or objections.
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Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες
Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), οι Γνωστικές διαδικασίες
της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (Learning by
Desing) και η Κριτική Σκέψη
Τυμβίου Μαρία
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση αλλάζει ταχύτατα και
παίρνει άλλες διαστάσεις, κυρίως λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε μια
τεράστια ποσότητα πληροφοριών που τα μέσα επικοινωνίας έχουν θέσει
στη διάθεσή μας. Κατά πόσο όμως, αυτή η πληροφόρηση είναι έγκυρη και
αξιόπιστη, είναι ένα ζήτημα που ο καθένας μας καλείται να το απαντήσει
και να διαχειριστεί μόνος του, αφού η ροή των πληροφοριών είναι αδιάκοπη κι έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνουν οι πληροφορίες άμεσα σε εμάς, κυρίως μέσω του διαδικτύου, χωρίς προηγούμενο φιλτράρισμα. Αυτό, ναι μεν
περιέχει την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και των ιδεών, περιέχει όμως
και τον κίνδυνο διάδοσης λανθασμένης και μη εμπεριστατωμένης γνώσης,
και ιδεών με απώτερο σκοπό τη χειραγώγηση της σκέψης. Είμαστε σε θέση
να φιλτράρουμε και να αξιολογήσουμε αυτές τις πληροφορίες;
Επιπλέον, σ’ αυτή την κοινωνία που όλα αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς,
η επιστημονική γνώση εμπλουτίζεται καθημερινά, μεταβάλλοντας και συμπληρώνοντας ταυτόχρονα τις αντιλήψεις και τις πρακτικές σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Έτσι η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης
έχει γίνει επιτακτική. Αυτή η ενημέρωση όμως, προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα
άτομα υπεύθυνα, με επίγνωση αυτής της πραγματικότητας και στη συνέχεια
άτομα με ικανότητες διερεύνησης και εμβάθυνσης, διάθεση αυτοκριτικής
και αυτοδιόρθωσης και κριτική στάση απέναντι σε κάθε είδους πληροφορία.
Η ανάγκη, λοιπόν, για μια εκπαίδευση που να διαμορφώνει άτομα αυτόνομα και κριτικά σκεπτόμενα είναι ορατή. Πράγματι, βλέπουμε ότι και
στο ελληνικό σχολείο, μέσα από προεδρικά διατάγματα και προγράμματα
σπουδών, εισάγεται ως στόχος της εκπαίδευσης η ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτόνομου ατόμου. Σε
ότι αφορά τις ξένες γλώσσες, στη δημόσια εκπαίδευση έχει υιοθετηθεί το
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ), το οποίο αναφέρει ότι οι στόχοι του
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σχετίζονται με τη Θεωρία της Νέας Μάθησης και ακολουθεί το μοντέλο
της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού [Learning by Desing (LbD)], που προτείνουν οι Kalantzis και Cope. Στην πλατφόρμα παρουσίασης του LbD αναφέρεται ακριβώς: «Η με επίγνωση και κατάλληλη ανάπτυξη ολόκληρου του
φάσματος των Γνωστικών Διαδικασιών αποσκοπεί στην προώθηση ανώτερων δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και εμπέδωσης της μάθησης».
1. Μάθηση μέσω Σχεδιασμού [Learning by Desing (LbD)],
Το LbD προτείνει τη διεξαγωγή του μαθήματος σε τέσσερα στάδια που το
καθένα χαρακτηρίζεται από μία Γνωστική Διαδικασία η οποία χωρίζεται σε
δύο φάσεις. Οι τέσσερις Γνωστικές Διαδικασίες είναι:
•

Η βιωματική μάθηση:
η γνωστή - οι μαθητές αναστοχάζονται τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά τους και τις απόψεις τους
η νέα - οι μαθητές παρατηρούν ή συμμετέχουν σε άγνωστες μαθησιακές καταστάσεις και εμβαπτίζονται σε νέεςκαταστάσεις ή περιεχόμενο.
Στόχος, εδώ, είναι να ανακαλέσουν οι μαθητές εμπειρίες και γνώσεις οικείες, που θα τους βοηθήσουν να δεχτούν και να κατανοήσουν πιο εύκολα
τις νέες εμπειρίες και γνώσεις.
•

Η εννοιολόγηση:
με ορολογία - οι μαθητές ομαδοποιούν πράγματα σεκατηγορίες,
εφαρμόζουν κριτήρια κατηγοριοποίησης των όρων και τους ορίζουν.
με θεωρία - οι μαθητές κάνουν γενικεύσεις χρησιμοποιώντας τις έννοιες, και συνδέουν τους όρους σε εννοιολογικούς χάρτες ή θεωρίες.
Στόχος, εδώ, είναι ο εντοπισμός και η κατανόηση των δομικών στοιχείων ενός φαινομένου, αλλά και η διατύπωση κανόνων που θα μας επιτρέψουν γενικεύσεις.
•

Η ανάλυση:
με λειτουργικό τρόπο - οι μαθητές αναλύουν λογικές συνδέσεις, σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, δομές και λειτουργίες.
με κριτικό τρόπο - οι μαθητές αξιολογούν τις δικές τους απόψεις, ενδιαφέροντα και κίνητρα, καθώς και των άλλων ανθρώπων.
Στόχος, εδώ, είναι η κατανόηση των σχέσεων που διέπουν τα στοιχεία
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του προβλήματος (σχέση αιτίας-αποτελέσματος), αλλά και η κατανόηση της
στάσης και των συνεπειών της συμπεριφοράς των ατόμων.
•

Η εφαρμογή:
με κατάλληλο τρόπο - οι μαθητές εφαρμόζουν τη νέα μάθηση σε
πραγματικές καθημερινές καταστάσεις και δοκιμάζουν την εγκυρότητά των καταστάσεων αυτών.
με δημιουργικό τρόπο - οι μαθητές κάνουν μια παρέμβαση στον κόσμο που ζουν, η οποία είναι καινοτόμα και δημιουργική ή μεταφέρουν αυτό που έμαθαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα/καταστάσεις.
Στόχος εδώ είναι η αξιολόγηση, μέσω της εφαρμογής, της διαδικασίας
και των λύσεων που επιλέχθηκαν. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης σ’ ένα ξενόγλωσσο μάθημα είναι η επίτευξη ή μη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας. Πρέπει επίσης, να επιλέξουμε τεχνικές εφαρμογής που να προωθούν
την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.
2. Η Κριτική Σκέψη
Η κριτική σκέψη πρόκειται για πολύπλευρη έννοια που συνδέεται με αναρίθμητες συμπεριφορές του ανθρώπου, έτσι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ένας
και μόνο κοινά αποδεκτός ορισμός της, αλλά ο κάθε ερευνητής δίνει το δικό του ορισμό βλέποντάς τη από διαφορετική οπτική γωνία και δίνοντας
έμφαση σε ορισμένες βασικές πτυχές της χωρίς να απορρίπτει, όμως, και
τους ορισμούς των άλλων ερευνητών.
Έτσι, σύμφωνα με τον Τριλιανό (1996), η κριτική σκέψη ορίζεται ως «αποτέλεσμα άσκησης του μυαλού στη λογική, με συστηματικό τρόπο και ακρίβεια. Υπάρχει συνειδητοποίηση της ποιότητας της σκέψης και προσπάθεια
βελτίωσής της». Παραθέτει επίσης ορισμούς και άλλων ερευνητών:
«Η κριτική σκέψη είναι η νοητική διαδικασία που κινητοποιείται κατάλληλα από τη λογική» (H. Siegel).
«Η κριτική σκέψη είναι η εύστροφη και υπεύθυνη σκέψη που
οδηγεί σε ορθές κρίσεις, γιατί στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, αυτοδιορθώνεται και δείχνει ευαισθησία στις περιστάσεις»
( M. Lipman).
«Η κριτική σκέψη είναι η διαδικασία αξιολόγησης της αυθεντικότητας, της ακρίβειας και της αξίας των γνώσεων και επιχειρημάτων, και
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έχει δυο βασικές διαστάσεις: α. μια κατάσταση του νου β. ένας συγκεκριμένος αριθμός διανοητικών λειτουργιών» (B. Beyer).
«Η κριτική σκέψη είναι η ορθολογική και στοχαστική σκέψη που επικεντρώνεται στις αποφάσεις για το τι θα πιστέψει ή θα κάνει κανείς»
(R. Ennis).
«Η κριτική σκέψη είναι η πειθαρχημένη και αυτοκατευθυνόμενη σκέψη που λειτουργεί με βάση ορισμένους διανοητικούς κανόνες (ιδιότητες κριτικής σκέψης) και προσανατολίζεται σύμφωνα με τη φύση
του προβλήματος ή τη γνωστική περιοχή» (R. Paul).
Ένας ορισμός αρκετά περιεκτικός είναι εκείνος του Ματσαγγούρα (Ματσαγγούρας 2004) που αναφέρει: «η κριτική σκέψη είναι μια νοητικο-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές,
με τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και
προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα,
διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης».
Επειδή δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης, ο κάθε ερευνητής προσπαθεί να την προσδιορίσει καθορίζοντας τις διαστάσεις
της, τις ιδιότητές της, τις λειτουργίες της, όπως και τις διαθέσεις και δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τον κριτικά σκεπτόμενο άνθρωπο.
Σχετικά με τις λειτουργίες της κριτικής σκέψης, μπορούμε εν συντομία
να επισημάνουμε ότι κριτικά σκεπτόμενο είναι το άτομο που έχει τη διάθεση και την ικανότητα:
• να επεξεργάζεται και να αξιολογεί τα δεδομένα,
• να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων, εκείνη που
θεωρεί καταλληλότερη για την επίλυση ενός προβλήματος, βασιζόμενο σε λογικούς συλλογισμούς και όχι σε πεποιθήσεις ή προκαταλήψεις,
• να επανεξετάζει, να αναθεωρεί και να απορρίπτει όταν χρειάζεται,
πρακτικές και θεωρίες που είχε υιοθετήσει,
• να είναι ανοιχτό στις απόψεις των άλλων, να τις εξετάζει και να τις
αξιολογεί και με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις τους.
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Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην ταξινομία των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης που προτείνει ο Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας 2004, σελ.84),
σύμφωνα με τον οποίο οι δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξει ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο μέσα από τους λογικούς συλλογισμούς (επαγωγικός, απαγωγικός, αναλογικός) και που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας είναι οι εξής:
1. Συλλογής δεδομένων: παρατήρηση, αναγνώριση, ανάκληση,
2. Αλληλοσυσχετίσεων/ οργάνωσης δεδομένων: σύγκριση κατηγοριοποίηση, διάταξη, ιεράρχηση,
3. Ενδοσυσχετίσεων/ ανάλυσης δεδομένων: ανάλυση δομικών στοιχείων, διάκριση σχέσεων, διάκριση μοτίβων, διάκριση γεγονότων
από εκτιμήσεις και κριτική αξιολόγηση, διευκρίνιση,
4. Υπέρβασης δεδομένων: επεξήγηση, πρόβλεψη, υπόθεση, συμπερασμός, επαλήθευση, εντοπισμός αποφάσεων/ αντιθέσεων, διοργάνωση της γνώσης, περίληψη, αντιμεταχώρηση, αξιολόγηση.
Στο παραπάνω σχήμα που προτείνει ο Ματσαγγούρας έχει ταξινομήσει
τις γνωστικές δεξιότητες ανάλογα με το βαθμό ενεργοποίησης της κριτικής σκέψης, από τις δεξιότητες που σε μικρότερο βαθμό ενεργοποιούν την
κριτική σκέψη σε αυτές με το μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησής της. Διευκρινίζει, επιπλέον, ότι στο μάθημα που στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, θα πρέπει να επιδιώκουμε κυρίως την ανάπτυξη των ανώτερων δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης.
3. Το LbD και οι δεξιότητες της Κριτικής Σκέψης
Κάνοντας το συσχετισμό των τεσσάρων Γνωστικών Διαδικασιών του LbD
και των δεξιοτήτων της Κριτικής Σκέψης που αναφέραμε πιο πάνω, συμπεραίνουμε ότι σε κάθε διαδικασία, ανάλογα με το στόχο μας, μπορούμε να
εντάξουμε και κάποιες δεξιότητες. Έτσι έχουμε:
• Η βιωματική μάθηση: περιέχει τις δεξιότητες της παρατήρησης,
αναγνώρισης και ανάκλησης. Σύμφωνα με το προηγούμενο σχήμα
είμαστε στις κατώτερες γνωστικές δεξιότητες, της πρώτης ομάδας.
Εδώ να επισημάνουμε ότι σ΄αυτή τη γνωστική διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζει η μνήμη, η οποία είναι η βάση των γνωστικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη μάθηση.
• Η εννοιολόγηση: περιέχει δεξιότητες αλληλοσυσχέτισης και οργάνωσης δεδομένων όπως η σύγκριση, η κατηγοριοποίηση και η ιε812
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•

•

ράρχηση δεδομένων. Έχουμε επίσης δεξιότητες ενδοσυσχέτισης και
ανάλυσης δεδομένων, όπως η ανάλυση δομικών στοιχείων, η διάκριση σχέσεων και μοτίβων. Εδώ βρισκόμαστε στις δεξιότητες της
δεύτερης και τρίτης ομάδας.
Η ανάλυση: περιέχει δεξιότητες ενδοσυσχέτισης και ανάλυσης δεδομένων, όπως η ανάλυση δομικών στοιχείων και η διάκριση σχέσεων και μοτίβων. Περιέχει επίσης δεξιότητες υπέρβασης δεδομένων, όπως η αξιολόγηση. Εδώ βρισκόμαστε στις δεξιότητες της τρίτης ομάδας και της τέταρτης ομάδας.
Η εφαρμογή: περιέχει δεξιότητες υπέρβασης δεδομένων, όπως η
πρόβλεψη, η υπόθεση, ο συμπερασμός, η επαλήθευση, η αντιμεταχώρηση και η αξιολόγηση. Εδώ βρισκόμαστε στις δεξιότητες της
τέταρτης ομάδας, όπου έχουμε το μετασχηματισμό της γνώσης και
την ανάπτυξη κυρίως της δημιουργικής σκέψης. Παρόλα αυτά, η αλληλοσυμπλήρωση δεξιοτήτων της δημιουργικής και της κριτικής
σκέψης είναι το κλειδί που θα εφοδιάσει το άτομο με τις δεξιότητες
εκείνες που θα του επιτρέψουν να αναλύσει να εξηγήσει, να εφαρμόσει, να μετασχηματίσει τη γνώση και να τη μεταφέρει σε διαφορετικές καταστάσεις και περιβάλλοντα.

4. Επίλυση προβλήματος
Αφού αδιαμφισβήτητα, καθημερινά στη ζωή μας, καλούμαστε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα, η εκπαίδευση στις μέρες μας έχει εντάξει
στα πλαίσιά της στρατηγικές και μοντέλα μάθησης που οδηγούν το μαθητή στην κατανόηση των διαδικασιών και την απόκτηση των δεξιοτήτων
για την επίλυση προβλημάτων. Πολλοί είναι, εξάλλου, αυτοί που συμμερίζονται την άποψη ότι «η επίλυση προβλημάτων είναι η ανώτερη έκφραση
της κριτικής σκέψης» (Ματσαγγούρας, 2004).
Όταν αναφερόμαστε σε «πρόβλημα» εννοούμε μια προβληματική κατάσταση κατά την οποία το υποκείμενο έχει έναν στόχο, αλλά δεν κατέχει
ακόμα τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα του επιτρέψουν να τον επιτύχει. Όταν αναφερόμαστε σε «στόχους» κατά τη γλωσσική διδασκαλία και
συγκεκριμένα στα πλαίσια του LbD και του ΕΠΣΞΓ, εννοούμε επικοινωνιακούς στόχους που για την επίτευξή τους θα δείξουμε πώς μπορούμε να επιστρατεύσουμε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, οι οποίες εμπερικλείουν και τις δεξιότητες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.
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Στη μακριά πορεία των ερευνών για τις στρατηγικές και τις μεθόδους
επίλυσης προβλήματος, έχει προταθεί μια πληθώρα μοντέλων που υποδεικνύον κυρίως τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία. Τα παλαιότερα μοντέλα επίλυσης προβλήματος στηρίζονταν περισσότερο στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης (π.χ. IDEAL, SARA), ενώ τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση και στη δημιουργική σκέψη (π.χ. CPS)
4.1. Μοντέλο IDEAL
Το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων IDEAL έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και στηρίζεται στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης
και στην ενεργό αλληλεπίδραση των μαθητών. Στηρίζεται στην αναληπτική θεωρία του Bruner, όπου οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό, καλούνται να οργανώσουν και να εκτελέσουν μια στρατηγική που θα
τους βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.
Το ακρώνυμο IDEAL σημαίνει:
(I)dentifying the problem: αναγνώριση της προβληματικής
κατάστασης,
(D)efining the problem: προσδιορισμός του προβλήματος και των
στόχων,
(E)xploring strategies: εξερεύνηση των κατάλληλων στρατηγικών,
(A)cting on ideas: εφαρμογή των στρατηγικών
(L)ooking for effects: αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
4.2. Μοντέλο CPS (Creative Problem Solving)
Το CPS είναι ένα μοντέλο επίλυσης προβλημάτων που έχει εφαρμοστεί στα
πλαίσια της εκπαίδευσης χαρισματικών παιδιών, όπου η δημιουργικότητα
είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους, αλλά και στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης που έχει στόχο τη διδασκαλία της σκέψης.
Το αρχικό μοντέλο περιελάμβανε εφτά στάδια, τα οποία αργότερα χωρίστηκαν σε τρία πιο περιεκτικά:
• την εξερεύνηση της προβληματικής κατάστασης (explore the
challenge): σ’ αυτό το στάδιο εντάσσεται α) ο προσδιορισμός του
στόχου (Objective Finding), β) ο εντοπισμός των γεγονότων και των
δεδομένων (Fact Finding) και γ) ο εντοπισμός των προβλημάτων
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•
•

(Problem Finding),
τη γένεση των ιδεών (generate ideas): αυτή το στάδιο περιέχει μόνο την εξεύρεση ιδεών (Idea Finding),
την προετοιμασία της δράσης (prepare for action): αυτό το στάδιο περιέχει α) την εξεύρεση λύσεων (Solution Finding) και β) την
εξεύρεση πλάνου δράσης (Acceptance Finding – Plan for Action).

Στην αναθεωρημένη του μορφή το CPS επισημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούμε τα στάδια με αυστηρή σειρά, αλλά, ανάλογα με
τις ανάγκες του προβλήματος και των υποκειμένων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και οι μέθοδοι που θα κριθούν κατάλληλες.
Σημαντικό ρόλο στο μοντέλο CPS έχουν οι όροι γένεση (generate) και
εστίαση (focusing). Τον όρο γένεση (generate), που οι δημιουργοί του CPS
τον συνδέουν με τη δημιουργικότητα και τη δημιουργική (αποκλίνουσα)
σκέψη, τον χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται στον εντοπισμό ποικίλων και
ασυνήθιστων δυνατοτήτων, ή στην επέκταση των δυνατοτήτων που ήδη
υπάρχουν. Τον όρο εστίαση (focusing) τον συνδέουν με την κριτική (συγκλίνουσα) σκέψη και τον χρησιμοποιούν όταν από τις ποικίλες και πολλαπλές δυνατότητες (generate) είναι η ώρα να εστιάσει κανείς σε έναν συγκεκριμένο σκοπό ή στόχο, βασιζόμενοι στις δεξιότητες της κριτικής σκέψης.
Η ισορροπημένη και αρμονική συνύπαρξη της δημιουργικής και της κριτικής σκέψης είναι το κλειδί του CPS.
5. Το LbD και οι στρατηγικές επίλυσης προβλήματος.
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, υπάρχει πληθώρα προτεινόμενων μοντέλων επίλυσης προβλήματος. Όποια, όμως, κι αν εξετάσουμε θα δούμε ότι
μπορούμε να εντοπίσουμε τέσσερις βασικούς άξονες, που συμπίπτουν με
τις τέσσερις Γνωστικές Διαδικασίες του LbD και είναι οι εξής:
• η αναγνώριση του προβλήματος. Στη φάση αυτή ενεργοποιούνται δεξιότητες συλλογής δεδομένων και λειτουργίες όπως η παρατήρηση, η αναγνώριση και η ανάκληση. Σε σχέση με το LbD μπορούμε να εντάξουμε αυτές τις λειτουργίες στην πρώτη Γνωστική Διεργασία, στη βιωματική μάθηση, δηλαδή, όπου στόχος, όπως είπαμε
πιο πάνω, είναι να ανακαλέσουν οι μαθητές εμπειρίες και γνώσεις
οικείες που θα τους βοηθήσουν να δεχτούν και να κατανοήσουν πιο
εύκολα νέες εμπειρίες και γνώσεις. Χαρακτηριστική τεχνική για το
ξενόγλωσσο μάθημα στη φάση αυτή είναι ο καταιγισμός ιδεών, που
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•

•

•

προτείνεται και από το CPS ως την κατεξοχήν δημιουργική τεχνική
της γένεσης (generate) ιδεών.
η ανάλυση του προβλήματος στα συστατικά του στοιχεία
(εννοιολόγηση). Στη φάση αυτή, την ανάλυση, ενεργοποιούνται
δεξιότητες όπως η κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και σύγκριση,
όπως επίσης και δεξιότητες ανάλυσης δομικών στοιχείων και διάκρισης σχέσεων και μοτίβων. Σε σχέση με το LbD μπορούμε να
εντάξουμε αυτές τις λειτουργίες στη δεύτερη Γνωστική Διεργασία,
την εννοιολόγηση, όπου, όπως είπαμε, στόχος είναι ο εντοπισμός
και η κατανόηση των δομικών στοιχείων ενός προβλήματος, αλλά και η διατύπωση κανόνων που θα μας επιτρέψουν γενικεύσεις.
ο συσχετισμός των δεδομένων και επιλογή λύσεων (ανάλυση): Στη φάση αυτή ενεργοποιούνται δεξιότητες όπως ο συμπερασμός, η αντιμεταχώρηση, η διοργάνωσης της γνώσης. Σε σχέση με το LbD μπορούμε να εντάξουμε αυτές τις λειτουργίες στην
τρίτη Γνωστική Διεργασία, την ανάλυση, όπου στόχος, όπως είπαμε, είναι η κατανόηση των σχέσεων που διέπουν τα στοιχεία του
προβλήματος (σχέση αιτίας-αποτελέσματος), αλλά και των συνεπειών και της στάσης της συμπεριφοράς των ατόμων.
η εφαρμογή και αξιολόγηση των λύσεων που επιλέχθηκαν
(εφαρμογή): Στη φάση αυτή ενεργοποιούνται δεξιότητες συσχετισμού, πρόβλεψης, συμπερασμού, επεξήγησης ,επαλήθευσης, εντοπισμού αποφάσεων/ αντιθέσεων, διοργάνωσης της γνώσης, αντιμεταχώρησης, αξιολόγησης. Σε σχέση με το LbD μπορούμε να εντάξουμε αυτές τις λειτουργίες στην τέταρτη Γνωστική Διαδικασία, την εφαρμογή, όπου στόχος, όπως είπαμε, είναι
η αξιολόγηση, μέσω της εφαρμογής, της διαδικασίας και των λύσεων που επιλέχθηκαν.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το LbD που υιοθετεί το ΕΠΣΞΓ, η Κριτική Σκέψη και η Επίλυση Προβλήματος είναι σε άμεση συνάρτηση. Στην παρούσα μελέτη εξηγήθηκε πώς ένα σχέδιο μαθήματος που βασίζεται στο LbD, μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν επίλυση προβλήματος. Προτείνεται, δηλαδή, να ακολουθηθούν οι τέσσερις φάσεις της επίλυσης προβλήματος που προαναφέραμε (αναγνώριση, ανάλυση, συσχετισμός, εφαρμογή), οι οποίες συμπίπτουν με τις τέσσερις Γνωστικές Διαδικασίες του LbD,
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Τάσεις προς αλλαγή της καθημερινής διδακτικής
πρακτικής. Προβληματισμοί από την εφαρμογή
ενός πολιτιστικού προγράμματος στην
Α΄ Δημοτικού με έμφαση στο γλωσσικό και
το μουσικό γραμματισμό
Ευαγγελία Τύμπα
Αλεξάνδρα Βέρρα
Εισαγωγή
Σημαντικός είναι ο αριθμός των καινοτόμων προγραμμάτων, δηλαδή των
προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας και
των Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία εκπονούνται τα τελευταία χρόνια στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση1. Οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν μόνο το εύρος της
συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά κυρίως αποτυπώνουν μία τάση των εκπαιδευτικών για ανανέωση της διδασκαλίας τους μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.
Πράγματι, τα καινοτόμα προγράμματα δίνουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς ενθαρρύνουν τις ολιστικές προσεγγίσεις, προωθούν τη διαθεματικότητα, τη δημιουργική αυτενέργεια και την πρωτοβουλία του μαθητή. Εισάγουν
δηλαδή στη διδασκαλία διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους, όπως είναι
η βιωματική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μάθηση μέσα από
ανακάλυψη κ.ο.κ. Τα προγράμματα αυτά ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουν το
ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να υποστηρίξει με
τις ανάλογες διδακτικές πρακτικές τις παραπάνω αρχές και μορφές μάθησης.
Παρά όμως τα νέα και καινοτόμα στοιχεία τους (και με δεδομένη την έκταση εφαρμογής τους) και παρά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα προγράμματα αυτά δεν φαίνεται να διαμορφώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα στην εκπαίδευση. Αν και απουσιάζει μια διαχρονική και σε βάθος αξιολόγησή τους που θα μας έδινε περισσότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα της
εφαρμογής τους, οι λίγες έρευνες που έχουν γίνει καταγράφουν σημαντικά
στοιχεία. Όπως αναφέρει η Δηλάβερη (2010), τα προγράμματα αυτά εκπο1. Για παράδειγμα, στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών κατά τη σχολική χρονιά
2010-2011 σε σύνολο 544 σχολικών μονάδων υλοποιήθηκαν περισσότερα από 1000 προγράμματα,
από τα οποία 540 πολιτιστικά (Κύρδη, 2012).
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νούνται κατά κανόνα από τον εκπαιδευτικό της τάξης, είναι ευκαιριακά και
δεν επηρεάζουν σε βάθος τα ισχύοντα. Παρόμοιες είναι οι επισημάνσεις της
Δεμερτζή (2012), ότι δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, αν και αναγνωρίζουν ότι τα
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα πράττοντας παρά ακούγοντας, στην τάξη αναπαράγουν τα καθιερωμένα. Θεωρεί πως κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια και η
προτροπή για «εργασία σε ομάδες» δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να
αλλάξει ο εκπαιδευτικός από τη μια στιγμή στην άλλη παγιωμένες ρουτίνες
διδακτικής πρακτικής (Δεμερτζή, 2012). Αλλά και τα επιμορφωτικά προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας δεν φαίνεται να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως επισημαίνει ο Σαλτερής (2012), τα προγράμματα αυτά στο σύνολό
τους δεν έχουν στοιχειωδώς αξιολογηθεί, ώστε να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε, αν όσα οι εκπαιδευτικοί βίωσαν και «έμαθαν» στις επιμορφώσεις,
τα εφάρμοσαν στην πράξη με θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές τους
και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Σημαντικά είναι όσα αναφέρει και η Σωτηροπούλου (2010) για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε έρευνά της σχετική με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων στο νομό Σερρών. Αν και δεν θεωρούμε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών αποτελεί οπωσδήποτε απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ενός προγράμματος, αποτελεί όμως μία αρχική ένδειξη της κατεύθυνσής του, για αυτό και καταθέτουμε όσα διαπιστώνει. Σύμφωνα με την
έρευνά της, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, του ίδιου ή άλλων σχολείων, είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σε αρκετές περιπτώσεις ανύπαρκτη,
με επιπτώσεις στην προσέγγιση του προγράμματος. Ουσιαστικά, από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί δεν συνεργάζονται μεταξύ τους αδυνατούν να εξοικειώσουν και τους μαθητές τους με συνεργατικές διαδικασίες ή να εφαρμόσουν διαθεματική προσέγγιση, καθώς αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους. Η Σωτηροπούλου αποδίδει το γεγονός αυτό
κυρίως στην έλλειψη συνεργατικής παράδοσης, η οποία χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και καταλήγει σε κάποιες γενικές διαπιστώσεις για
την εφαρμογή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, οι οποίες νομίζουμε θα
μπορούσαν να είναι κοινές για όλα τα καινοτόμα προγράμματα. Θεωρεί, λοιπόν, ότι οι προσδοκίες που γέννησαν τα προγράμματα αυτά για ριζική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν εκπληρώθηκαν. Διαπιστώνει ότι τόσο στην Π.Ε., όσο και σε άλλες καινοτομίες τα καινοτόμα στοιχεία συνυπάρχουν αρμονικά με πρακτικές και νοοτροπίες τις οποίες ήλθαν να ανατρέψουν.
Δηλαδή, οι αρχές των καινοτόμων προγραμμάτων, οι μέθοδοι και οι τεχνικές
τους δεν μπόλιασαν το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να επιφέρουν τις ανάλογες αλλαγές. Αντίθετα, διαπιστώνει ένα αντίστροφο μπόλιασμα: συντηρητι820
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κά στοιχεία της παραδοσιακής διδασκαλίας παρεισφρύουν στην εφαρμογή
των προγραμμάτων, ανατρέποντας ή καταργώντας τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους, καθιστώντας τα δηλαδή απλή ρητορεία (Σωτηροπούλου, 2010).
Με τα παραπάνω ως δεδομένα, αναρωτηθήκαμε για τη δική μας διδακτική
παρέμβαση, την εφαρμογή ενός πολιτιστικού προγράμματος. Οι διαπιστώσεις της εισαγωγής σε ποιο βαθμό μας αφορούν; Όσα εφαρμόσαμε ήταν περισσότερο μια ρητορεία και λιγότερο μια δημιουργική προσέγγιση; Με ποιο
τρόπο θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη δουλειά μας, να αναστοχαστούμε σε βάθος και να ξεφύγουμε από το γνωστό κλισέ «οι στόχοι του προγράμματός μας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό»;
Στην αναζήτησή μας αυτή αξιοποιούμε θεωρίες που έχουν σχέση με την
ανάλυση σχολικού λόγου, επιλέγοντας σχετικό πλαίσιο που προτείνουν οι
Christie (2005) και Κουτσογιάννης (2012). Στη συνέχεια, έπειτα από τη σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, θα παρουσιάσουμε το συγκεκριμένο θεωρητικό - μεθοδολογικό πλαίσιο και θα προχωρήσουμε στην «ανάγνωση»
της δικής μας παρέμβασης.
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος
Από το Φεβρουάριο του 2012 έως και τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, η δασκάλα
της Α΄ Δημοτικού και η μουσικός του σχολείου σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των εικαστικών και της θεατρικής αγωγής συμφωνήσαμε να εφαρμόσουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με στόχο την καλλιέργεια γλωσσικού,
μουσικού και αισθητικού γραμματισμού. Η πρόταση έγινε από τη δασκάλα
της τάξης, η οποία λειτούργησε ως βοηθός-διευκολυντής (Δηλάβερη, 2012)
και έπειτα από προσωπική συζήτηση με κάθε εκπαιδευτικό ορίστηκαν οι αρχές/η φιλοσοφία του προγράμματος και η κοινή προσέγγιση.
Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν ήταν τα εξής: ως εκπαιδευτικοί της
ίδιας τάξης θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο ανοιχτή, δημιουργική και ευχάριστη τόσο για εμάς όσο
και για τους μαθητές μας; Ποιο σχήμα προσέγγισης θα ακολουθούσαμε, ποιο
πλαίσιο συνεργασίας και ποιο θέμα; Αναρωτηθήκαμε επίσης για την ανταπόκριση των μαθητών μας και αναζητήσαμε δραστηριότητες κατάλληλες για
την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, αποφασίσαμε να μελετήσουμε και
να δραματοποιήσουμε ένα λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι, γιατί έδινε τη δυνατότητα στην κάθε εκπαιδευτικό να διδάξει στοιχεία από το δικό της γνωστικό αντικείμενο και να αναδείξει διαφορετικές πλευρές του κοινού θέματος. Ουσιαστικά ακολουθήσαμε μία ολιστική προσέγγιση, όπου όμως το κά821
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θε διδακτικό αντικείμενο διατήρησε την αυτοτέλειά του ως προς τους γενικούς στόχους του και ως προς το διδακτικό ωράριο. Η εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας δηλαδή εφάρμοσε δραστηριότητες σχετικές με το δικό της διδακτικό αντικείμενο, π.χ. η θεατρολόγος σχετικές με τη δραματοποίηση του παραμυθιού, η εικαστικός με την εικαστική και σκηνική του παρουσίαση κ.ο.κ.
Ιδιαίτερη εστίαση όμως δόθηκε στην καλλιέργεια γλωσσικού και μουσικού γραμματισμού, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν μόνο με τον αριθμό
των ωρών που μπορούσαν να διαθέσουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως με τη
διάθεση εμπλοκής τους και τη διάθεση να δοκιμάσουν νέα διδακτικά σχήματα. Έτσι, η μουσικός ενσωμάτωσε μεγάλο μέρος της ύλης της μουσικής της Α΄
Δημοτικού σε δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική απόδοση του παραμυθιού. Τα παιδιά έμαθαν μικρά μουσικά κομμάτια και μοτίβα, τη χρήση των
μουσικών οργάνων, ήρθαν σε επαφή με τη γνωριμία της έντεχνης μουσικής
αλλά και απλών ήχων της φύσης, (ποταμού, νερόμυλου, φωνές ζώων κ.ά.),
παίζοντας. Η δασκάλα της τάξης αντίστοιχα αξιοποίησε το παραμύθι και όλες
τις δράσεις και τις επισκέψεις που έγιναν, για να καλλιεργήσει τον γραπτό και
προφορικό λόγο των παιδιών. Δραστηριότητες, όπως ανάγνωσης, κατανόησης, μελέτης της δομής του παραμυθιού, γραφή διαλόγων, αφήγηση ιστορίας, γραφή ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι ορισμένες από αυτές.
Οι δραστηριότητες όμως δεν έμειναν στα στενά όρια κάθε μαθήματος.
Στο συνολικό σενάριο ενσωματώθηκαν δραστηριότητες και από άλλα διδακτικά πεδία, από τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Μουσειακή Εκπαίδευση και
την Τέχνη. Οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώθηκαν με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο στο συνολικό σενάριο και αξιοποιήθηκαν από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Όλες όμως είχαν ένα κοινό στόχο: τη γνωριμία των παιδιών
με στοιχεία της παράδοσης και του πολιτισμού, τη γνωριμία ποικίλων μορφών τέχνης και γενικότερα την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής. Τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας -ένα θεατρικό, του οποίου τους διάλογους
έγραψαν παιδιά και εκπαιδευτικοί μέσα από αυτοσχεδιασμούς- παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλωση στην κοινότητα του σχολείου.
Θεωρητικό πλαίσιο ανάγνωσης της διδακτικής παρέμβασης
Διδακτικό μακροκείμενο, λόγοι και ταυτότητες
Για την ανάλυση/κατανόηση της διδακτικής εφαρμογής αξιοποιούμε αρχικά την πρόταση της Christie (2005), η οποία αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία ως ένα διδακτικό μακροκείμενο (curriculum macrogenre), το οποίο συ822
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γκροτείται από μια συγκεκριμένη αλυσίδα κειμενικών ειδών (curriculum
genres). Η Christie, η οποία αντλεί τον όρο από την παράδοση της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας, διαπίστωσε πως κάθε διδασκαλία ή ευρύτερη διδακτική παρέμβαση, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους: αποτελεί μία στοχοθετημένη δραστηριότητα με αναγνωρίσιμη
δομή, η οποία καθορίζεται από τα επιμέρους διδακτικά κειμενικά είδη που
τη συγκροτούν, στην περίπτωσή μας από τις διδασκαλίες και τις επιμέρους
δράσεις/δραστηριότητες που έγιναν. Η ανάλυση επομένως της δομής του
μακροκειμένου, δηλαδή της εναλλαγής των διδασκαλιών, αλλά και το είδος
των δραστηριοτήτων και των δράσεων που έγιναν, μπορούν αρχικά να μας
αποκαλύψουν σημαντικά στοιχεία για την εφαρμογή του προγράμματος.
Ως αρχικό κειμενικό είδος του μακροκειμένου θεωρούμε την ανάγνωση του παραμυθιού (η εισαγωγή σε ένα κλασικό κείμενο) και ως καταληκτικό (επίλογος) την παράσταση, την παρουσίασή του με τη μορφή ενός θεατρικού. Από την αρχή ως το τέλος όμως του μακροκειμένου πολλά ήταν
τα επιμέρους κειμενικά είδη2 με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα παιδιά και λειτούργησαν ως συνεισφορές στο ‘κυρίως θέμα’. Ως τέτοια μπορούμε να δούμε: 1.Επίσκεψη στο Λαογραφικό μουσείο, όπου μέσα από ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά σχημάτισαν μια εικόνα όλης της διαδικασίας καλλιέργειας του σιταριού και της παρασκευής του ψωμιού στα παλιά τα χρόνια. 2.Επίσκεψη σε αγρόκτημα, όπου έγινε αναπαράσταση των
παραπάνω εργασιών με αυθεντικά εργαλεία, ζώα και επιτόπου συμμετοχή των παιδιών. 3.Αφήγηση παραμυθιών σχετικών με το θέμα από παραμυθάδες με συνοδεία μουσικής παραδοσιακών οργάνων. 4.Ποικίλες εικαστικές παρεμβάσεις. 5.Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί. 6.Γραφή των διαλόγων.
7.Κατασκευή ηλεκτρονικού βιβλίου. 8.Ενσωμάτωση μικρού δρώμενου με
τη χρήση του Θεάτρου Σκιών. 7.Ποικίλες μουσικές δραστηριότητες απόδοσης του παραμυθιού.
Αν δούμε τώρα το μακροκείμενο που διαμορφώνεται από τα παραπάνω επιμέρους κειμενικά είδη, διαπιστώνουμε αρχικά μία έντονη πολυτροπικότητα, που σημαίνει ότι το νόημα παρήχθη από διάφορους τρόπους
(modes), γλωσσικούς και εξωγλωσσικούς (Kress et al, 2005). Συνειδητή επιλογή των εκπαιδευτικών ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ποικιλία
κειμένων, στην πράξη όμως υπερίσχυσαν αυτά του γλωσσικού και του μουσικού γραμματισμού, λόγω της μεγαλύτερης εμπλοκής των εκπαιδευτικών.
2. Τα κειμενικά είδη του μακροκειμένου ταυτίζονται με τις συνεισφορές που έγιναν, τις δράσεις και
τις διδασκαλίες και δεν πρέπει να συγχέονται με τα γνωστά μας κειμενικά είδη/ κειμενικούς τύπους
(περιγραφή, αφήγηση, επιστολή κ.ά.).
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Πολλά από τα κείμενα επίσης δεν «διδάχθηκαν» μέσα στα στενά όρια της
τάξης ακολουθώντας στις συμβάσεις που ο σχολικός χώρος υπαγορεύει. Ο
χώρος μάθησης διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε επίσημους (Μουσείο) και
ανεπίσημους τόπους (αγρόκτημα) με τα ανάλογα ερεθίσματα.
Μπορούμε όμως να πάμε και πέρα από την επιφανειακή περιγραφή της
άρθρωσης του διδακτικού μακροκειμενικού είδους. Αναλύοντας τη διάταξη των κειμενικών ειδών, διαπιστώνουμε ότι αυτά αναπτύσσονται σε μια
νοητή χρονική αλληλουχία με άξονα την αφηγηματική γραμμή (το κοινό
θέμα του παραμυθιού). Κατά βάθος έχουμε συγκόλληση των κειμενικών ειδών πάνω στον άξονα, και όχι οργανική συγχώνευσή τους. Αυτού του είδους όμως η οργάνωση του μακροκειμένου παραπέμπει σε πιο παραδοσιακές μορφές (λόγους) διδασκαλίας, σε αθροιστικά δηλαδή πρότυπα (Κουτσογιάννης, 2010).
Από τη σύντομη ανάλυση του μακροκειμενικού είδους της διδασκαλίας
προκύπτει μια μίξη πολύ καινοτόμων με παραδοσιακότερα στοιχεία. Ως πολύ καινοτόμο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εστίαση στους επιμέρους
γραμματισμούς των διδακτικών αντικειμένων. Ως παραδοσιακότερο στοιχείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η γραμμική οργάνωση του μακροκειμενικού είδους, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται λογικές των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων και όχι η από κοινού επεξεργασία ενός μακροκειμένου που θα ενσωματώνει λειτουργικά τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα.
Έχουμε δηλαδή διδακτικές πρακτικές που παραπέμπουν σε μια προφανή
υβριδοποίηση διδακτικών παραδόσεων: παραδοσιακών και σύγχρονων.
Από μια άλλη πιο διεισδυτική οπτική έχουμε υβριδικές ταυτότητες εκπαιδευτικών, αφού υβριδοποιούν διαφορετικούς διδακτικούς λόγους3 (Κουτσογιάννης, 2010 & Fairclough, 2003)
Ενδιαφέροντα όμως στοιχεία προκύπτουν και από την περαιτέρω ανάλυση των επιμέρους διδακτικών μακροκειμενικών ειδών, κάτι που θα επιχειρήσουμε με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου του ρόμβου
στην επόμενη ενότητα.

3. Οι λόγοι είναι κοινωνικά κατασκευασμένες γνώσεις για κάποια πτυχή της πραγματικότητας (Kress &
van Leeuwen, 2001). Οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους αντλούν από συγκεκριμένους λόγους
(γνώσεις/αντιλήψεις/απόψεις), οι οποίοι αποτυπώνονται στις διδακτικές πρακτικές τους.
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Το μοντέλο του ρόμβου
Έγινε προσπάθεια στην προηγούμενη ενότητα να συζητηθούν οι διδακτικές
επιλογές με αναφορά σε διδακτικές παραδόσεις, για τις οποίες χρησιμοποιήσαμε τον όρο λόγοι. Ο Κουτσογιάννης (2012) ανέπτυξε ένα θεωρητικό –
μεθοδολογικό πλαίσιο, το μοντέλο του Ρόμβου, προκειμένου να αποτυπώνονται με σαφήνεια τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν τις ιδιαιτερότητες
ενός λόγου. Παρότι η ανάλυση αντλεί και εστιάζει στη γλωσσική διδασκαλία, πιστεύουμε ότι το πλαίσιο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και για τις ανάγκες του παρόντος κειμένου, για αυτό και το αξιοποιούμε.
Στο σχήμα του ρόμβου αποτυπώνονται οι δυνητικές επιλογές που έχει
πάντα να κάνει κάποιος εκπαιδευτικός ή συγγραφέας μαθησιακού υλικού.
Στην άκρη Α του ρόμβου αντιστοιχούν οι γνώσεις για τον κόσμο, οι αξίες
οι στάσεις και οι πεποιθήσεις. Κάθε μάθημα κάνει πάντα (συνειδητά ή όχι)
επιλογή/ές ως προς το είδος των γνώσεων, των αξιών και πεποιθήσεων που
θα προωθήσει. Στην άκρη Β αποτυπώνονται οι επιλογές σε επίπεδο γραμματισμών, δηλαδή τι είδους «κείμενα», συμβατικά, μουσικής κλπ. διαβάζονται/ακούνονται ή παράγονται από τα παιδιά. Στην άκρη Γ αποτυπώνονται
οι επιλογές σε επίπεδο μεταγλώσσας (γνώσεις για τη γλώσσα, τη μουσική,
το θέατρο κ.ο.κ) που πραγματοποιούνται και στην άκρη Δ το είδος των διδακτικών πρακτικών που ακολουθούνται. Με τις δύο διαγώνιες του ρόμβου συνδέονται όλες οι κορυφές και το κέντρο, όπου εκεί τοποθετούνται οι
ταυτότητες (εκπαιδευτικών και μαθητών). Αυτό σημαίνει πως το είδος των
επιλογών που γίνονται σε κάθε άκρη του ρόμβου επιδρά στο κέντρο του,
στις ταυτότητες των πρωταγωνιστών, αλλά και αντίστροφα. Συγκεκριμένες διδακτικές ταυτότητες εκπαιδευτικών πραγματώνουν συγκεκριμένους
λόγους που αντανακλούν στις επιλογές, στις πρακτικές τους και τελικά στο
είδος των εγγράμματων ταυτοτήτων των μαθητών τους.
Στη συνέχεια θα εξειδικεύσουμε τις δικές μας επιλογές με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό/μεθοδολογικό πλαίσιο του ρόμβου. Όσον αφορά
τις γνώσεις κλπ. που καλλιεργήθηκαν (άκρη Α), αυτές ήταν σχετικές με την
αξία και το συμβολισμό του ψωμιού και της εργασίας, τη γνωριμία με τις
εποχές, τις αγροτικές ασχολίες για την καλλιέργεια του σιταριού, την παρασκευή του ψωμιού κ.ά. Πολλές από τις γνώσεις και τις αξίες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή τα παιδιά αποτελούν πράγματι μέρος της τυπικής σχολικής θεματολογίας. Οι συγκεκριμένες όμως γνώσεις συνδέονται στενά με
το είδος των γραμματισμών που καλλιεργήθηκαν (άκρη Β). Συνειδητά λοιπόν επιλέξαμε να εξοικειώσουμε τα παιδιά με ποικιλία πολυτροπικών κει825
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μένων, αλλά δεν επιμείναμε παραπάνω από όσο έπρεπε στην παραγωγή
αντίστοιχων κειμένων. Οι (πολυ)γραμματισμοί που καλλιεργήθηκαν, όπως
ήταν για παράδειγμα η γραφή αφηγηματικού κειμένου με συμβατικό τρόπο, η γραφή πολυτροπικού κειμένου με τη χρήση νέας τεχνολογίας, τα μουσικά κείμενα (εκτέλεση/ερμηνεία/τραγούδι), τα θεατρικά κείμενα (δραματοποίηση, θέατρο σκιών) και τα εικαστικά κείμενα (ελεύθερη και θεματική
ζωγραφική), δεν θέλαμε να λειτουργήσουν όπως τα κείμενα των σχολικών
βιβλίων, ως ελκυστική προσφορά για να κάνουμε τελικά μόνο ασκήσεις.
Ως προς τη μεταγλώσσα που καλλιεργήθηκε (άκρη Γ), η ολιστική προσέγγιση προσδιόρισε τις επιλογές που έγιναν. Η λογική του αναγνωριστικού γραμματισμού (Hasan, 1996), που αφορά στην αποσπασματική και
αποπλαισιωμένη εκμάθηση γλωσσικών/μουσικών κανόνων δεν ήταν στις
επιλογές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν διδάχθηκαν για παράδειγμα βασικά στοιχεία της μουσικής γλώσσας, όπως νότες, παύσεις, μελωδική γραμμή, δυναμική αγωγή, αλλά αυτό έγινε με χρήση μη συμβατικής σημειογραφίας (χρώματα, σχήματα ή κινήσεις του σώματος), ώστε να
μπορούν να εκφραστούν μουσικά και να συμμετέχουν στη μουσική επένδυση της παράστασης.
Το βάρος της διδακτικής μας παρέμβασης δόθηκε κυρίως στις διδακτικές πρακτικές (άκρη Δ) με βασική στόχευση την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Έτσι, ενθαρρύναμε βιωματικές προσεγγίσεις, τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την έκφραση, την αναζήτηση και τη σύνθεση. Δώσαμε περισσότερο χρόνο αλλά και χώρο στα
παιδιά και τα υποστηρίξαμε με ποικίλες διδακτικές τεχνικές υποστήριξης,
όπως, σκαλωσιά στήριξη σε προηγούμενες γνώσεις και σταδιακή εισαγωγή θεμάτων (Bruner, 1975).

826

Ευαγγελία Τύμπα, Αλεξάνδρα Βέρρα
Τάσεις προς αλλαγή της καθημερινής διδακτικής πρακτικής. Προβληματισμοί από την εφαρμογή …

Το μοντέλο του ρόμβου

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι επιλογές αυτές αποτέλεσαν συνειδητή προσπάθεια, προκειμένου να αποφύγουμε πρακτικές αναγνωριστικού γραμματισμού (Hasan, 1996) και να ενισχύσουμε διδακτικές
πρακτικές που αντλούν από νεότερους λόγους, όπως τα ολιστικά μοντέλα
και τους πολυγραμματισμούς (Cope and Kalantzis, 2000).
Διαπιστώσεις
Είναι γεγονός ότι τα καινοτόμα προγράμματα πολλαπλασιάστηκαν θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία στο ελληνικό σχολείο. Τα προγράμματα
αυτά, παρότι ωθούν σε νέου τύπου διδακτικές πρακτικές, σπάνια εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αποτίμησης του τι πράγματι επιδιώκεται
και επιτυγχάνεται κάθε φορά. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται γενικότητα στη στοχοθεσία και στην αξιολόγησή τους.
Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα εφαρμογής ενός διαθεματικού προγράμματος στην Α΄ Δημοτικού, επιχειρήσαμε να δείξουμε πώς μπορεί να
αποφευχθεί η αδυναμία αυτή και πώς μπορούν να περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι όποιες διδακτικές επιλογές και πρακτικές μας. Από
το πλαίσιο αυτό και με βάση τα δικά μας δεδομένα αναδείξαμε κυρίως δύο
άξονες: τη διδασκαλία ως μακροκειμενικό είδος και τις επιλογές της διδα827
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σκαλίας μας με βάση το μοντέλο του ρόμβου (Κουτσογιάννης, 2012). Η ανάλυση και στις δύο περιπτώσεις έγινε προκειμένου να αναδειχθούν αφενός
οι λόγοι από τους οποίους αντλήσαμε κατά τη διδασκαλία μας και αφετέρου το είδος της εγγράμματης εμπειρίας που θέλαμε να αποτυπωθούν στις
ταυτότητες των παιδιών. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι, παρότι οι επιλογές μας
ως εκπαιδευτικών μπορεί να κινούνται προς συγκεκριμένους λόγους -στην
περίπτωσή μας στα ολιστικά παραδείγματα και στους πολυγραμματισμούς-,
η εφαρμογή μπορεί εύκολα να διολισθήσει και προς πιο παραδοσιακές επιλογές. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν δεν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρμονική σύνδεση των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων. Πρόκειται προφανώς για τη σημαντικότερη δυσκολία που ενυπάρχει στις ίδιες τις δομές του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και στις διδακτικές μας ταυτότητες.
Το παρόν κείμενο αποτελεί την καταγραφή της συγκεκριμένης διδακτικής μας εμπειρίας, όπως βιώθηκε από τις ίδιες. Είναι προφανές ότι μια εξωτερική αξιολόγηση θα αναδείκνυε και άλλες αδυναμίες ή και πλεονεκτήματα. Στόχος μας όμως εδώ δεν ήταν να αξιολογήσουμε απλώς τη διδασκαλία μας, αλλά να αναδείξουμε το πώς αυτό μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη
σαφήνεια και πληρότητα. Και το θεωρητικό/μεθοδολογικό πλαίσιο που επιλέξαμε συνεισέφερε σημαντικά σε αυτό.
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Abstract
Despite the increasing number of innovative projects that are developed
the last years by primary education teachers, these projects do not affect
profoundly –as it is indicated by research– the current educational reality
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and generally they do not seem to contribute to an innovative educational
climate in schools. As a response to these findings we developed and
implemented a collaborative cultural project for a first grade classroom,
given attention to follow special evaluation criteria. These criteria are drown
from traditions related to classroom discourse analysis and social semiotics.
The paper, following this theoretical framework, focuses on the capture
of the difficulties in implementation, but also on the correlation between
changes and shifting in teacher’s and students’ identities.

Ευαγγελία Τύμπα
Δασκάλα
Υποψήφια Διδ. Τομέα Παιδ/κής
Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
Αγράφων 15, ΤΚ 56626
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-247524 κιν.6972212832
e-mail:ewatiba@sch.gr
Αλεξάνδρα Βέρρα
Μουσικός
Προπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Α.Π.
(Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών)
Κοζάνης 11, ΤΚ 56626
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-624348 κιν. 6944637789

830

Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας του μαθήματος
της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο.
(Διδακτική μεθοδολογία και εφαρμογές
στο μάθημα της ιστορίας)
Διονύσης Υφαντής
Η διδακτική της ιστορίας ενδιαφέρεται για το σύνολο των παραγόντων που
διαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Ένα τυπικό ερωτηματολόγιο για τη σπουδή κάθε ιστορικού περιστατικού μπορεί να είναι τούτο: Τι έγινε; Από ποιους; Πότε; Πού; Πώς; Γιατί έγιναν αυτά; (ποια ήταν άραγε τα κίνητρα των δρώντων); Έπειτα, ερωτήματα
συμπληρωματικά: Ποιες οι κρίσεις των τότε παρατηρητών; Ποια τα τεκμήρια για όλα αυτά (τότε και μετά); Ποια τα κίνητρα των δρώντων κατά περίπτωση; Ποια τα αίτια της ιστορικής πορείας γενικά; (ανθρώπινες ανάγκες,
ιδέες, ιδεολογίες, γεωγραφικοί παράγοντες, απρόβλεπτες περιστάσεις).
Για την προσέγγιση του παρελθόντος απαιτείται η κατανόηση εννοιών όπως:
α. Η ιστορική εξήγηση: Στην αναζήτηση της αλήθειας ανήκει η ιστορική εξήγηση. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το συμβάν περιβάλλεται από έναν ακαθόριστο ορίζοντα, από δυνατότητες που δεν υλοποιήθηκαν και από τυχαίους παράγοντες.
β. Ο χρόνος εργαλείο της ιστορικής σκέψης: Η χρήση του χρόνου
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ιστορίας. Με το χρόνο επιχειρούμε να οργανώσουμε τα γεγονότα με βάση τους άξονες του ρυθμού και της
διάρκειας, με τελικό σκοπό να καταστήσουμε τις ανθρώπινες πράξεις οικείες και «αναγνώσιμες».
Χρησιμοποιούμε διάφορα είδη χρονικών διαιρέσεων:
1. Το βραχύ χρόνο, όταν επεξεργαζόμαστε πολιτικά και στρατιωτικά
γεγονότα (πολιτικές αποφάσεις, πολεμικές συγκρούσεις).
2. Τις μακρές διάρκειες (αιώνες, χιλιετίες), όταν μελετούμε τις δομές
των πολιτισμών, τις νοοτροπίες που μεταβάλλονται αργά, τις αργές
αλλαγές των πόλεων, των θεσμών και των τρόπων σκέψης.
3. Τις συγκυρίες της τάξης των τριάντα έως πενήντα ετών, όταν μελετούμε τις κοινωνικές αλλαγές. Τα γεγονότα είναι πολύ απομακρυσμένα από το βιωμένο χρόνο των μαθητών και η κατανόησή τους δη831
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μιουργεί δυσκολίες. Για να ασκούνται οι μαθητές και να εκτιμούν το
βάθος του χρόνου προσφέρονται οι ακόλουθες τακτικές:
Η χρήση και η επεξεργασία της έννοιας της γενιάς.
Η χρησιμοποίηση χρονολογικού άξονα ή χρονολογικής γραμμής.
γ. Ο χώρος: Κατά τη διδασκαλία της ιστορίας πρέπει να τονίζεται μαζί
με τη διάσταση του χρόνου και η διάσταση του χώρου που επιτρέπει στους
μαθητές να εντάσσουν τα γεγονότα σε οργανικά σύνολα: ο χώρος αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και η σχέση
του με το χαρακτήρα των πολιτισμών είναι ουσιαστική.
δ. Η ιστορική αφήγηση: Η αφήγηση προσδίδει στο περίπλοκο και
άγνωστο παρελθόν τη δυνατότητα να γίνει αναγνώσιμο, να αποκτήσει νόημα. Ο ιστορικός λοιπόν δεν ανακαλύπτει και δεν αναβιώνει κάποιο κρυμμένο παρελθόν, αλλά το αναπαριστά με την αφηγηματική πλοκή που κατασκευάζει. Από τα σκόρπια σημάδια του παρελθόντος ο ίδιος μορφοποιεί τα γεγονότα και τα οργανώνει ως μία ολότητα, ως Ιστορία.
Κατά την διδασκαλία της Ιστορίας αντιμετωπίζουμε προβλήματα θεωρητικής και πρακτικής φύσης:
Θεωρητικά Προβλήματα:
α) Δεν έχει καθοριστεί ακριβώς ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος. Θέλουμε να διδάξουμε γεγονότα και ημερομηνίες ή μια γενικότερη "ανθρωπιστική" προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα;
β) Ως πολίτες έχουμε τις δικές μας απόψεις.
γ) Ως εκπαιδευτικοί δεσμευόμαστε από την ιδιοσυγκρασία μας, η οποία
αναπτύχθηκε λόγω γνώσεων, ανατροφής, συμπλεγμάτων.
δ) Η Ιστορία χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς ως ιδεολογικό όπλο στην
κατασκευή πολιτών όπως τους θέλει η εξουσία, η οποία δημιουργεί και το
ιδεολόγημα της Ιστορίας.
Πρακτικά Προβλήματα:
1. Η δυσκολία της κατανόησης της ιδιαιτερότητας και της αμφιβολίας.
Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι αυτό που σήμερα είναι αποδεκτό ως επιστημονική άποψη, μπορεί να μην ισχύει αύριο.
2. Η απώλεια των ιστορικών πηγών σε περιόδους μεγάλης έντασης. Είναι γνωστό πως η ιστορία γράφεται από τους νικητές, άρα αντικειμενική
κρίση δεν μπορεί να υπάρξει.
832
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3. Η δυσκολία των μικρών παιδιών να αισθητοποιήσουν την χρονική διάρκεια, την ιστορική περίοδο.
4. Η μελέτη της Ιστορίας αναφέρεται στις πράξεις των ενηλίκων. Τα παιδιά έχουν την περιέργεια όχι όμως και το γνωστικό ή ψυχολογικό υπόβαθρο να τις ερμηνεύσουν.
5. Η δυσκολία κατανόησης των ιστορικών όρων. Τα παιδιά ενώ λένε "έχω
το δίκιο με το μέρος μου", δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο "κράτος
δικαίου". Το ίδιο συμβαίνει και με τους αφηρημένους όρους δικαιοσύνη,
ελευθερία κλπ.
6. Δεν υπάρχει επιστημονική συμφωνία για το "ύψος" των ιστορικών
γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει κάθε μαθητής. Με την ανάπτυξη των
επιστημών έχει γίνει πλέον δύσκολη η επιλογή της διδακτέας ύλης, καθώς
και η διαδρομή των μαθητών μέσα από το πλήθος των πηγών.
Η διδασκαλία στο σχολειό αποτελείται από ένα σύνολο προγραμματισμένων και μεθοδευμένων ενεργειών του εκπαιδευτικού που έχουν σαν
στόχο να προκαλέσουν μάθηση. Η διδασκαλία περιλαμβάνει:
α. Σχεδιασμό διδασκαλίας: Δηλαδή τον προγραμματισμό της διδακτικής διαδικασίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού σε μακροπερίοδο (σχεδιασμός τριμήνου) ή σε μικροεπίπεδο (προετοιμασία
μιας ενότητας ή μιας διδακτικής ώρας) με καθορισμό των διδακτικών στόχων, σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα αντικείμενα
διδασκαλίας, κατανομή της διδακτέας ύλης καθώς και των μέσων διδασκαλίας και επιλογή τρόπων αξιολόγησης για τον έλεγχο του αποτελέσματος. Ο προγραμματισμός θα τον βοηθήσει όχι μόνο να διακρίνει εκείνα τα σημεία της ύλης που απαιτούν να τους δοθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη προσοχή, αλλά και να διατυπώσει ευκολότερα
τους στόχους του μαθήματος.
β. Προετοιμασία: Ένα είναι σίγουρο: η διδασκαλία της Ιστορίας απαιτεί προετοιμασία από το διδάσκοντα. Κι αυτό, γιατί για να διδαχθεί
μία επιμέρους ενότητα δύο σελίδων σχολικού βιβλίου για τους Περσικούς Πολέμους π.χ., ο διδάσκων θα πρέπει να έχει υπόψη του πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που λέει το σχολικό βιβλίο, να
έχει μελετήσει γενικά και ειδικά εγχειρίδια Αρχαίας Ιστορίας και να
γνωρίζει τις πηγές.
γ. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας στο μάθημα της ιστορίας: Τα εποπτικά μέσα στοχεύουν στην αισθητοποίηση των αφηρημένων ιστορικών εννοιών σ όλες τις φάσεις της διδασκαλίας: στην αρχή για την
πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών, κατά τη διάρκειά της για την
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κατανόηση ουσιωδών σημείων της και στο τέλος για τη σύνθεση και
την εμπέδωση του περιεχομένου της. Τα κυριότερα εποπτικά μέσα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι:
Παραδοσιακά
Σχολικό εγχειρίδιο, Πίνακας, Φυλλάδια εργασίας, Χάρτες (ιστορικοί, πολιτικοί, θρησκευτικοί), Εικόνα, Βιβλίο σχετικά με το θέμα, Πηγή (πρωτογενής, δευτερογενής), Σκίτσο, γελοιογραφία,
Μακέτες, λιθογραφίες, χαλκογραφίες.
Τεχνικά
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Διαφάνεια προβολής σε προβολέα διαφανειών
δ. Διδακτικές τεχνικές: Οι διδακτικές τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα της Ιστορίας είναι πολλές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εναλλαγή των διδακτικών τεχνικών που χρησιμοποιούμε. Ο συνδυασμός της όμως με διάλογο, κατευθυνόμενο ή ελεύθερο, καθιστά τους μαθητές συμμέτοχους στη μαθησιακή διαδικασία.
Επιλογή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών:
Με βάση τους ειδικούς στόχους τώρα γίνεται η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας, των διδακτικών τεχνικών και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι επιλογές αυτές μπορεί να σχετίζονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και με τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας.
1. Δασκαλοκεντρικές μέθοδοι:
Η αφήγηση με υλικό στήριξης. Εδώ ανήκουν κυρίως οι αρχές, οι σκοποί, και οι στόχοι, η οργάνωση της διδασκαλίας δηλαδή ως μετωπική
ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, η πορεία της διδασκαλίας, δηλαδή τα
στάδια που διέρχεται η διδασκαλία και οι μορφές της, μονόλογος, διάλογος, κατευθυνόμενη συζήτηση κτλ. Οι περισσότεροι διδάσκοντες σήμερα δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη μέθοδο που περιγράψαμε παραπάνω. Μπορούν να διατηρούν το ίδιο σχήμα (εξέταση απομνημόνευσης, παράδοση με αφήγηση) διανθίζοντας όμως την αφήγηση με τη χρήση του πίνακα, όπου αναγράφονται τα κυριότερα σημεία
ή το διάγραμμα της ενότητας, με τη χρήση χάρτη, την προβολή διαφανειών, την παραπομπή στο βιβλίο και σχολιασμό της εικονογράφησής
του, την ανάγνωση και σχολιασμό των πηγών.
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2. Ο κατευθυνόμενος διάλογος: Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνουμε
κατευθυνόμενο διάλογο.
α. Ο ένας είναι να ζητήσουμε από την τάξη να προετοιμάσει την επόμενη ενότητα από το σπίτι οπότε μπορούμε κατά τη διάρκεια της παράδοσης
αντί να αφηγηθούμε την ενότητα μόνοι μας να κάνουμε ερωτήσεις από το
παρακάτω μάθημα και οι μαθητές να απαντούν από μνήμης, εφόσον έχουν
διαβάσει, αλλά και με τη βοήθεια του βιβλίου. Είναι προφανές ότι αυτή η μέθοδος ανταποκρίνεται μόνο στην περίπτωση που το τμήμα στο οποίο διδάσκουμε παρουσιάζει ομοιογένεια και αποτελείται από μαθητές που διαβάζουν εντατικά. Διαφορετικά πάλι το μάθημα θα περιορίζεται στους λεγόμενους «καλούς» μαθητές.
β. Ο άλλος τρόπος είναι να προετοιμάσουμε εμείς μία σειρά ερωτήσεων «κρίσης» που να βοηθούν τους μαθητές να οδηγηθούν στη νέα γνώση
από μόνοι τους μέσα από την κατανόηση των σχέσεων των γεγονότων παρέχοντάς τους φυσικά το υλικό για να μπορούν να απαντήσουν. Ερωτήσεις
τέτοιου τύπου είναι για παράδειγμα στην ενότητα που αναφέρεται στους
Περσικούς Πολέμους: (Βλέπετε τη διάταξη των αντιπάλων στο πεδίο της
μάχης του Μαραθώνα, ποιες κινήσεις πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει ο Μιλτιάδης για να νικήσουν οι Έλληνες; (εννοείται ότι τους παραπέμπουμε στο
σχεδιάγραμμα της μάχης).
Κοιτώντας στο χάρτη την έκταση κι έχοντας υπόψη σας τα χαρακτηριστικά του Περσικού Κράτους ποια πιστεύετε ότι θα είναι η πολιτική του απέναντι στον ελληνικό κόσμο;).
Όπως γίνεται κατανοητό η χρήση αυτής της μεθόδου προϋποθέτει καλύτερη προετοιμασία στο σπίτι απ’ ό,τι η προηγούμενη, η οποία βασικά περιορίζεται στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου. Για να είναι όμως αποτελεσματικότερη η μέθοδος αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται η παιδαγωγική αρχή της ενθάρρυνσης έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.
3. Μαθητοκεντρικές μέθοδοι:
α. Η διερευνητική μέθοδος: Μία παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου του κατευθυνόμενου διαλόγου είναι και η διερευνητική μέθοδος. Σύμφωνα με αυτή, θέτουμε ένα πρόβλημα προς επίλυση στην τάξη, π.χ. για
ποιους λόγους νομίζετε ότι νίκησαν οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα, και παρέχουμε το αναγκαίο υλικό για να μπορέσουν οι μαθητές να το αντιμετωπίσουν. Αφήνουμε στη συνέχεια την τάξη να εργαστεί και θέτουμε ένα χρονικό όριο για την ολοκλήρωση των εργασιών των παιδιών για να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις του αποτελέσματος της δουλειάς τους. Ενώ τα παι835
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διά εργάζονται, εμείς εποπτεύουμε την τάξη έτσι ώστε να εργάζονται όλοι
οι μαθητές και βοηθάμε ιδιαίτερα τους «αδύνατους» ενθαρρύνοντάς τους
να προσπαθήσουν και προτρέποντάς τους να πάρουν το λόγο στη συνέχεια. Με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και να αξιοποιούν δημιουργικά το ιστορικό υλικό.
β. Ομαδοκεντρική μέθοδος: Μια παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου
είναι η εργασία των μαθητών σε ομάδες οπότε μιλάμε για ομαδοκεντρική
μέθοδο. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε εδώ ότι η «εκπαίδευση» των
μαθητών στην ομαδική δουλειά απαιτεί κάποιο χρόνο. Αρχικά μπορούμε να τους βάλουμε να δουλέψουν σε ζευγάρια, ο καθένας με το διπλανό του, και αφού με τον τρόπο αυτό συνηθίσουν τη συνεργατική δουλειά,
να κάνουμε τις ομάδες μεγαλύτερες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι ομάδες ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και ακολουθεί σχολιασμός από το διδάσκοντα και την τάξη και συζήτηση. Το μάθημα ολοκληρώνεται με μία σύντομη άσκηση (ερωτηματολόγιο) γραπτή
ή προφορική που έχει ετοιμάσει ο δάσκαλος για να ελεγχθεί η εμπέδωση της νέας γνώσης από την τάξη. Η άσκηση αυτή έχει και το χαρακτήρα της αξιολόγησης της δουλειάς που έχει προηγηθεί. Με τη μέθοδο αυτή περιορίζεται αισθητά ο χρόνος προετοιμασίας στο σπίτι καθώς είναι
δυνατόν οι μαθητές να «μάθουν» το μάθημα ήδη την ώρα του μαθήματος. Όσο για τις εργασίες που μπορούμε να αναθέσουμε στα άτομα και
τις ομάδες, αυτές είναι οι εξής: α) περίληψη της διδακτικής ενότητας, β)
ένα χρονολόγιο γεγονότων, γ) ένα σχεδιάγραμμα της διδακτικής ενότητας, ε) απάντηση σε ερωτήσεις κρίσης, κατανόησης, σύγκρισης κτλ. στ)
εύρεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
γ) Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης: δηλαδή τη διαδικασία που
ελέγχει την έκταση κατά την οποία οι στόχοι διδασκαλίας έχουν επιτευχθεί από τους μαθητές με κριτήριο ένα προκαθορισμένο επίπεδο γνώσεων. Είδη αξιολόγησης: α) Διαγνωστική. Γίνεται στην αρχή μιας ενότητας
ώστε να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. β)
Διαμορφωτική. Γίνεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σε όλο το έτος
με βασικό σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή σύλληψης και ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων από μέρους των μαθητών, ώστε ο εκπαιδευτικός να παρεμβαίνει και ενδεχομένως να τροποποιεί τις μεθόδους και
τις τεχνικές διδασκαλίας. γ) Αθροιστική. Γίνεται στο τέλος μιας ή περισσότερων διδακτικών ενοτήτων και σχετίζεται με τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των διδακτικών στόχων. Μπορεί να είναι προφορική ή ανάθεση εργασιών.
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4. Η διδασκαλία της Ιστορίας έξω από την αίθουσα (εκπαιδευτικές
εκδρομές)
Το μάθημα της Ιστορίας καλό είναι να μην περιορίζεται μόνο στους
τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας. Μπορεί κάλλιστα να μεταφερθεί και σε άλλους χώρους, όπως είναι ένα Μουσείο ή κάποιος άλλος εκθεσιακός ή ιστορικός χώρος.
Στις περιπτώσεις αυτές και πάλι απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία από
τον διδάσκοντα. Εκτός από τη γνωστική του προετοιμασία χρειάζεται να
προετοιμάσει και το υλικό που θα διανεμηθεί στους μαθητές έτσι ώστε να
αξιοποιήσουν δημιουργικά την έξοδό τους από το σχολικό «γκέτο». Η στείρα ξενάγηση πρέπει να αποφεύγεται, γιατί καταντά μία κουραστική αναπαραγωγή της μονολογικής αφήγησης που γίνεται στην τάξη.
Ενδεικτική διδασκαλία ενότητας από την Ιστορία της Στ΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου
Οι κοινότητες μια μορφή αυτοδιοίκησης (Σχολικό Βιβλίο σελ. 37) Απαιτούμενος χρόνος: 1 διδακτική ώρα
Διδακτικοί στόχοι:
Α. Γνώση περιεχομένου (δηλωτική):
Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βασικές πτυχές της οργάνωσης του θεσμού
των ελληνικών κοινοτήτων την περίοδο της Τουρκοκρατίας που αφορούν:
α) Τον τρόπο που διοικούνταν οι κοινότητες (όργανα διοίκησης, εκλογή των προεστών).
β) Τις λειτουργίες που επιτελούσε ο θεσμός των κοινοτήτων (είσπραξη
των φόρων, δικαστικές αρμοδιότητες, κοινωφελή έργα π.χ. ίδρυση και συντήρηση σχολείων κ.α.).
γ) Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην κατά περιοχή εφαρμογή του θεσμού, ανάλογα με τις συνθήκες κατάκτησης και τις οικονομικές ή άλλες ιδιαιτερότητες της περιοχής
δ) Να γνωρίσουν οι μαθητές την εικόνα που είχε ο απλός λαός για τους
προκρίτους.
ε) Τα οφέλη που αποκόμισαν περιοχές με υψηλή κοινοτική οργάνωση
από την εφαρμογή του θεσμού.
δ) Να κατανοήσουν οι μαθητές: 1. Ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε ενιαίο φορολογικό και διοικητικό σύστημα, αλλά ασκούσε κατά περίπτωση φορολογική και διοικητική πολιτική. 2. Ότι η εφαρμογή του κοινοτικού θε837
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σμού δεν ήταν ενιαία, αλλά εφαρμόζονταν κατά περίπτωση ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες, τα έθιμα του κάθε τόπου, τον τρόπο της κατάκτησης (δια
της σπάθης ή καθ’ ομολογία), και τις οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής
Β. Γνώση ιστορικών μεθόδων (μεθοδολογική)
α) Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η ιστορία γράφεται με βάση τεκμήρια, (πηγές) που μας άφησαν οι άνθρωποι που έζησαν κατά το παρελθόν.
β) Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη μέθοδο εργασίας του ιστορικού, δηλαδή να μελετήσουν τις ιστορικές πηγές.
γ) Κατανόηση ιστορικών εννοιών (εννοιολογική): Να κατανοήσουν
οι μαθητές το περιεχόμενο εννοιών που αναφέρονται στην περίοδο
της οθωμανικής κυριαρχίας. Τέτοιες έννοιες είναι: δημογέροντας, προεστός, κοτζαμπάσης, κεφαλικός φόρος, βοεβόδας, προνόμια.
δ) Αναμενόμενες στάσεις, αντιλήψεις: Να κατανοήσουν οι μαθητές
τη λειτουργία των κοινοτήτων ως θεσμού περιορισμένης αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της οθωμανικής αυτοκρατορίας
ε) Ιστοριογραμμή: Με την οριογραμμή γίνεται μια προσπάθεια αναπαράστασης του ιστορικού χρόνου που σχετίζεται με την ενότητα αυτή και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της ενότητας.
στ) Ιστορικές πηγές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Σχολικό βιβλίο σελ. 38, 39. Δυο αντίθετες απόψεις (Γεώργιος Μάουρερ και απομνημονεύματα Φωτάκου). Προσδοκώμενα οφέλη: Να κατανοήσουν οι
μαθητές τον θετικό και αρνητικό ρόλο των προεστών στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων.
Οργάνωση του μαθήματος: α. Συζήτηση του διδάσκοντα με τους
μαθητές γύρω από την ενότητα του προηγούμενου μαθήματος (περίπου 5-10΄) . Σε αυτή τη φάση της αναφοράς στο προηγούμενο μάθημα είναι δυνατόν να καλύπτεται η ανακεφαλαίωση των προηγούμενων ενοτήτων.
β. Ο Δάσκαλος παρουσιάζει σε 10΄ την περίληψη του θέματος (νέο
μάθημα) και ταυτόχρονα ένα μέσο εποπτείας του χώρου δράσης (ιστορικό χάρτη, τοπογραφικό διάγραμμα). Παράλληλα αξιοποιεί τον πίνακα (οπτική παρέμβαση), για να κρατάει ορατά και αναγνώσιμα σε όλη
τη διάρκεια του μαθήματος: κάποια ονόματα πρωταγωνιστών, κάποιο
τοπωνύμιο, κάποιο στοιχείο χρόνου (όλα αυτά τα αναγράφει λακωνικά, την ώρα που τα λέει). Αυτό, οπωσδήποτε ενισχύει αρκετά τη διδακτική πράξη, ποτέ όμως δεν δίνεται ένα οποιοδήποτε σχεδιάγραμμα
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γραμμένο από την αρχή στον πίνακα ή φωτοτυπημένο.
γ. Ο δάσκαλος αρχίζει τότε το πιο δημιουργικό μέρος της διδασκαλίας του (β μισό της διδακτικής ώρας): Συστηματικά διατυπωμένες ερωτήσεις με βάση αυτά που βαστάει ο πίνακας και αυτά που έχουν ήδη
διαβάσει στις οικείες σελίδες του μαθητικού ανοιχτού βιβλίου οι μαθήτριες - μαθητές.
Παραδείγματα ερωτήσεων: Ποιος θα μας αφηγηθεί σε 2΄-3΄με λόγια δικά του, ποιο ήταν το σύστημα διοίκησης των Ελλήνων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας; Επίσης, σε 2΄-3΄: Πώς εκλεγόταν οι τοπικοί άρχοντες και πώς χαρακτηρίζετε εσείς τον τρόπο εκλογής τους; (εκλογή εύπορων, από όσους είχαν γη, επικύρωση από τους τούρκους.) ή τι
ήταν το κοινοτικό προνόμιο (αναφορά στη Χίο μαστίχα κτλ.).
Τέλος στα τελευταία 5 λεπτά από το βιβλίο των ασκήσεων προτείνεται η λύση των ασκήσεων που έχουν ήδη στο μάθημα υπό τη μορφή ερωτήσεων να απαντηθεί ως ένα είδος επανάληψης. Παράδειγμα
στην ενότητα κοινότητες οι ασκήσεις 2 και 3. Ο δάσκαλος / η δασκάλα µπορεί να διαφοροποιεί τις προτάσεις του βιβλίου, ή να τις πλουτίζει, ανάλογα µε τις δυνατότητες των μαθητών του, το διαθέσιμο χρόνο και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.
Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας αυτή τη σύντομη επισκόπηση των διδακτικών μεθόδων στο μάθημα της Ιστορίας είναι ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει εκείνη ή εκείνες τις μεθόδους που ταιριάζουν καλύτερα στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του,
αλλά και στη δική του διδακτική προσωπικότητα και τις προτιμήσεις
του. Εννοείται ότι εφόσον αρνούμαστε την ύπαρξη κάποιας μοναδικής δήθεν επιστημονικά «σωστής» μεθοδολογίας, η πρωτοβουλία και
ο πειραματισμός της διδακτικής μας πρακτικής, θα παραμένουν στην
ημερήσια διάταξη του ανήσυχου και διαρκώς εξελισσόμενου παιδαγωγικά εκπαιδευτικού. Κανένας τρόπος διδασκαλίας δεν είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Ούτε υποχρεωτικός.
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Abstract
The didactic procedure of a lesson of History is by large, defined by the
choice of a specific model of teaching. The methodologies may vary but
they share the common characteristic of the students being at the very
epicenter of concern. Thus, through the teaching of History, a student can
not only gain a realization that the modern world is the continuation of the
older one, but also that the contemporary historian is immediately linked
to his/her own life. The goal of this presentation is to include some of the
many reasons for teaching History (such as the Historical thought, the
Historical consciousness, the Historical concepts or the Historical time), to
also include the means of achieving the afore mentioned goals, to present
some teaching methodologies and finally, to sample-present a small unit
taken from the contemporary history book of the primary school.
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Εισαγωγή
Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην ισόρροπη ανάπτυξη
γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών δεξιοτήτων. Παράλληλα αποβλέπουν στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος που διευκολύνει τη μάθηση και προάγει την ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας εισάγεται στο σχολικό
πρόγραμμα η "Σχολική και Κοινωνική Ζωή" (ΣΚΖ) με σκοπό την κοινωνική
και συναισθηματική αγωγή των μαθητών/ριών. Προτείνεται η οριζόντια
διάχυση/σύνδεση με άλλα μαθήματα και παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όμως δεν αξιοποιείται στο έπακρο η
δυναμική των τεχνών για τη διδασκαλία της συναισθηματικής αγωγής μέσω των τεχνών.
Οι δυο γνωστικές περιοχές -ΣΚΖ και Τέχνες- διαθέτουν κοινούς στόχους
καθώς ενθαρρύνουν την ευαισθησία και την επικοινωνία συναισθημάτων.
Η συν-κινησιακή φύση των Εικαστικών Τεχνών βοηθά τους μαθητές/ριες
μέσω της θέασης και της δημιουργίας έργων να κατανοήσουν τον εαυτό
και τους άλλους. Η έκφραση και επικοινωνία συναισθημάτων με διάφορα
μέσα και τρόπους, σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο αποτελούν στόχους
της ΣΚΖ και σκοπό της διδασκαλίας των Εικαστικών.
Σκοπός μας είναι η κατάθεση μιας πρότασης για τη διδασκαλία της συναισθηματικής αγωγής μέσω των τεχνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα διδακτικών σεναρίων που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη του συναισθηματικού γραμματισμού στους τομείς των συναισθημάτων και της αυτοαντίληψης. Αποβλέπουμε στο εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων βάσει των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Στο θεωρητικό πλαίσιο συνυφαίνονται αρχές των προγραμμάτων για την
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας, πρακτικές της διδασκαλίας του συναισθηματικού γραμματισμού, αρχές της διδακτικής των Εικαστικών, πρακτικές από το πεδίο της θεραπείας μέσω των τεχνών (art therapy).
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Θεωρητικό πλαίσιο
Προαγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας
Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι αντιληπτή ως ιδιότητα του περιβάλλοντος,
παρά ως ιδιότητα του ατόμου. Οι σχολικές τάξεις που διακρίνονται από ψυχική ανθεκτικότητα είναι περιβάλλοντα όπου όλοι οι μαθητές/ριες μπορούν
να είναι επιτυχημένοι σε συναισθηματικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό επίπεδο.
Στα χαρακτηριστικά τους συμπεριλαμβάνονται:
• Η ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα (η πεποίθηση του μαθητή/ριας
για την ικανότητα του μανθάνειν).
• Ο ακαδημαϊκός αυτοπροσδιορισμός (η αυτενέργεια του μαθητή/
ριας στην επιλογή των μαθησιακών στόχων).
• Ο συμπεριφορικός αυτοέλεγχος (αυτοέλεγχος ανεξάρτητα από την
παρουσία μορφών εξουσίας).
• Οι σχέσεις εκπαιδευτικού-μαθητών (προσδοκίες για την επιτυχία των
μαθητών/ριών, ενεργό εμπλοκή τους με τη νέα γνώση, υποστήριξη στην αποτυχία).
• Οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμαθητών/ριών (υποστηρικτικές διαδικασίες κατά την αλληλεπίδραση και δεξιοτήτες στην
επίλυση συγκρούσεων).
• Οι αποτελεσματικές σχέσεις γονέων-σχολείου (Doll, Zucher & Brehm,
2009).
Η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε προγράμματος επηρεάζεται από
όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες. Απαιτείται μια συστημική προσέγγιση στο σχεδιασμό του (Χατζηχρήστου, 2005).
Συναισθηματική Αγωγή
Η συναισθηματική αγωγή αποβλέπει στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του
παιδιού προσβλέποντας στην επιτυχή προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον. Επειδή τα συναισθήματα αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα στην
προσαρμογή, επιδιώκεται ο συναισθηματικός γραμματισμός.
Ο συναισθηματικός γραμματισμός αφορά μια συνεχή, δυναμική, κοινωνική διαδικασία εντός κοινωνικού, αλληλεπιδραστικού πλαισίου. Αποβλέπει σε δεξιότητες που επιτρέπουν στο άτομο να αναγνωρίζει, διακρίνει, κατανοεί και αποφασίζει για τα συναισθήματα του εαυτού (αυτοαντίληψη) και των άλλων (ενσυναίσθηση), ώστε να τα διαχειρίζεται, να βελτι843
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ώνονται οι διαπροσωπικές του σχέσεις, να αποκτά "συναισθηματική επάρκεια" (Goleman, 1998), γεγονός που οδηγεί στην ενδυνάμωση του ατόμου
(Matthews, 2006).
Προτείνεται η οριζόντια διάχυση/σύνδεση με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η αξιοποίηση των βιωμάτων-εμπειριών των μαθητών/ριών, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι πρακτικές από το χώρο των τεχνών (εικαστικά, μουσική, θέατρο, χορός), η καλλιέργεια της προσεκτικής παρατήρησης,
του στοχασμού (Stallard, 2006· Χατζηχρήστου, 2005).
Διδακτική των Τεχνών
Η συναισθηματική φύση των τεχνών είναι ευρέως αποδεκτή. Το άτομο στρέφει την προσοχή εντός του και αποκτά επίγνωση της συναισθηματικής του
απόκρισης σε εξωτερικά γεγονότα. Παράλληλα όμως απαιτούνται γνωστικές, στοχαστικές διεργασίες όπως:
• εκλέπτυνση των αισθήσεων,
• απελευθέρωση της φαντασίας για ανακάλυψη εναλλακτικών τρόπων θέασης του κόσμου,
• σύλληψη, συγκεκριμενοποίηση ιδεών,
• σύνδεση σημαινόντων-σημαινομένων,
• ικανότητα εστίασης και εξερεύνησης του εαυτού,
• διαχείριση και μορφοποίηση της συναισθηματικά διάχυτης εμπειρίας και επικοινωνία-έκφρασή της στο δημόσιο χώρο μέσω μεταφορών (Eisner, 2002).
Βασικός σκοπός της Αισθητικής Αγωγής αποτελεί η προαγωγή της ικανότητας στο γνωστικό και στο συναισθηματικό τομέα για να αναπτυχθεί η
σκέψη μέσω των αισθητικών εμπειριών, ώστε το παιδί να κατανοήσει τον
εαυτό και τους άλλους, να μαθαίνει-να-είναι (learning-to-be) (Brown, 2006).
Η διδακτική προσέγγιση που στηρίζεται σε μια ολιστική διαδικασία, στην
αυτοέκφραση, (Green, 2007), στη δημιουργία έργου ως μια διαδικασία διερεύνησης, και στο στοχασμό επί της διαδικασίας παραγωγής του έργου βοηθούν τους μαθητές/ριες να δημιουργήσουν μια προσωπική, ισορροπημένη σχέση μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου (Beattie, 2007). Αποτελούν πρακτικές σύνδεσης της διανοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής διάστασης της εμπειρίας (Thompson, 2006) η οποία μέσω των αυτοβιογραφικών στοιχείων που επεξεργάζονται οι μαθητές/ριες μέσω διαφόρων μορφών τέχνης (Garoian, 2002) καταλήγει στη δημιουργία νέων αφηγήσεων για τον εαυτό (Beattie, 2007) και στην ανάπτυξη της δημιουργικό844
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τητας (Fakidou, 2011). Η αυτοαντίληψη προωθείται με έμμεσους τρόπους
ζητώντας να στοχαστούν οι μαθητές/ριες επί των βιωμάτων τους κατά την
δημιουργία έργων όπως να αναδομήσουν αναμνήσεις από χώρους της παιδικής τους ηλικίας ή να περιγράψουν πώς οικοδομείται εν μέρει η ταυτότητά τους από αντικείμενα που επιθυμούν (Gude, 2007)
Επειδή οι τέχνες διαποτίζουν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα παρέχουν
ιδέες, τεχνικές, έργα και εμπλουτίζουν τις πρακτικές διαφόρων γνωστικών
περιοχών. Η εκπαίδευση μέσω των τεχνών δεν περιορίζεται στην ανάθεση
εικαστικών δραστηριοτήτων στο περιθώριο των άλλων γνωστικών αντικειμένων. Στην ενιαιοποιημένη διδασκαλία κανένα γνωστικό αντικείμενο δεν
επιτελεί δευτερεύοντα ρόλο, αλλά διευκολύνει την ανάπτυξη πολλαπλών,
εναλλακτικών ερμηνειών και θέασης του κόσμου οι οποίες συνεισφέρουν
στην κατανόηση μιας ιδέας (Efland, 2002· Garoian, 2002).
Θεραπεία μέσω των τεχνών (art therapy)
Η θεραπεία μέσω των εικαστικών τεχνών βασίζεται στο αξίωμα ότι κάθε
άτομο ανεξαρτήτως των εικαστικών του γνώσεων διαθέτει μια λανθάνουσα ικανότητα να προβάλλει τις εσωτερικές συγκρούσεις του σε μια
αναπαραστατική μορφή τέχνης (Naumberg, 1987). Η δημιουργία καλλιτεχνικού έργου, προσφέρει έναν ενδιάμεσο-μεταβατικό χώρο. Το άτομο εκφράζει βιώματα μέσω συμβόλων, τα επεξεργάζεται εντός ασφαλούς περιβάλλοντος, αναζητά φανταστικές εναλλακτικές λύσεις και τελικά τα θέτει υπό έλεγχο (Winnicott, 1988). Η αναδόμηση των εμπειριών οδηγεί στον μετασχηματισμό τους (transformation) και στην ενδυνάμωση του ατόμου (empowering) (Burton, 2000).
Στη θεραπεία αξιοποιούνται καλλιτεχνικά υλικά και τεχνικές: Η παιγνιώδης δραστηριότητα με υλικά λιγότερο ή περισσότερο ελεγχόμενα
(πηλός ή μαρκαδόροι), η συνεργασία σε ομαδικά έργα με ομάδες συνομηλίκων ή με συγγενικά πρόσωπα, η αξιοποίηση τεχνικών της δραματικής τέχνης (Landgarten, 1999· Rubin, 1997).
Τα όρια της δημιουργίας τέχνης ως καλλιτεχνική έκφραση και ως θεραπευτική δραστηριότητα είναι ασαφή (Freedman, 2000· Wexler, 2002).
Το έργο μπορεί να εκφράζει αυθόρμητα συναισθήματα, προβολές φαντασιώσεων, στοιχεία ταυτότητας. Ο στοχασμός και η συζήτηση επί του
δημιουργηθέντος έργου βοηθά το άτομο να κατανοήσει το Εγώ του
(Rubin, 1997).
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Η πρόταση
Βάσει του προαναφερθέντος θεωρητικού πλαισίου προτείνουμε για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικού γραμματισμού, την ενιαιοποιημένη
διδασκαλία μέσω των τεχνών που συντίθεται βάσει τεσσάρων αξόνων: της
μελέτης έργων του οπτικού πολιτισμού που αναπαριστούν συναισθήματα,
της αυτοέκφρασης των μαθητών/ριών δια της δημιουργίας καλλιτεχνικού
έργου μέσω ποικίλων μορφών τέχνης, του στοχασμού επί της διαδικασίας
παραγωγής του έργου και της συνεργασίας σε ομαδικά έργα.
Η μελέτη ποικίλων έργων του οπτικού πολιτισμού εστιάζει στο αφηγηματικό περιεχόμενο και στους εικαστικούς-μη λεκτικούς τρόπους που αυτό αναπαρίσταται..
Η δημιουργία έργου αποβλέπει στο βίωμα αυτό καθαυτό, στη στοχαστική διαδικασία που ακολούθησε το παιδί και όχι στο τελικό προϊόν. Συνοδεύεται από την καταγραφή της εμπειρίας σε ημερολόγιο. Δεν συνδέεται με τη συστηματική διδασκαλία τεχνικών ή χρήση υλικών, αλλά αξιοποιούνται οι υπάρχουσες γνώσεις. Επιδιώκεται η εργασία σε ποικίλες μορφές
τέχνης (πηλοπλαστική, περφόρμανς, εγκατάσταση, παντομίμα).
Προωθούνται οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών/ριών είτε μέσω της δημιουργίας ομαδικών έργων, είτε με την αλληλοενίσχυση μέσω υποστηρικτικών συμπεριφορών λεκτικών και μη λεκτικών.
Επιζητείται η εμπλοκή των γονέων είτε ως μέλη του δείγματος έρευνας
που διεξάγουν οι μαθητές/ριες, είτε ως συνδημιουργοί εικαστικού έργου
με τα παιδιά τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διευκολυντικός στην οργάνωση των
δράσεων και των υλικών, υποστηρικτικός στις προσπάθειες του παιδιού.
Παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση, δεν παραθέτει έτοιμες λύσεις-απαντήσεις, αλλά θέτει ερωτήματα που υποκινούν προσωπικές αναζητήσεις.
Για την ενιαιοποίηση της διδασκαλίας επιλέξαμε από τους στόχους που
προβλέπονται στα Προγράμματα Σπουδών της ΣΚΖ και των Εικαστικών.
Η πρώτη ενότητα της ΣΚΖ αποσκοπεί σε διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές δεξιότητες. Μεταξύ των στόχων συμπεριλαμβάνονται η κατανόηση βασικών δομικών στοιχείων της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η αναγνώριση των συναισθημάτων, η έκφρασή τους με διάφορους τρόπους, η συνειδητοποίηση της προσωπικής, κοινωνικής και ιδανικής ταυτότητας και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης (http://digitalschool.minedu.gov.
gr/info/newps/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%
AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD
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%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%96%CF%89%CE%AE/%CE%A3%CE%9A%CE%96%20%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%
CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%9
5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83
%CE%B7.pdf ).
Γενικός σκοπός των Εικαστικών είναι οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν τις
τέχνες μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων και μέσω αυτών να γνωρίσουν τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον. Μεταξύ των γενικών διδακτικών στόχων περιλαμβάνονται η γνωριμία
με υλικά, τεχνικές και μορφές τέχνης, ώστε να μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήματα, βιώματα, η γνωριμία και μελέτη ποικίλων μορφών έργων τέχνης
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A4%CE%AD%CF%8
7%CE%BD%CE%B5%CF%82%20-%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9
%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%E2%80%94%20
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%B
1%C2%B4/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CE%AC%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%
BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%B
D%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF.pdf ).
Σενάριο διδασκαλίας
Το σενάριο με τίτλο "Από το αίσθημα στο συναίσθημα" διάρκειας περίπου
18 διδακτικών ωρών, απευθύνεται σε μαθητές/ριες Δ΄ έως ΣΤ΄ τάξης. Συντίθεται από δυο μέρη που μπορούν να αξιοποιηθούν και αυτόνομα: αναγνώριση συναισθημάτων, ανάπτυξη αυτοαντίληψης. Το κάθε μέρος περιλαμβάνει μια εισαγωγική δραστηριότητα και δυο ενότητες. Το αρχικό έργο του σεναρίου περιλαμβάνει έρευνα κοινού και το τελικό τη διοργάνωση εικαστικής έκθεσης. Οι σκοποί και στόχοι είναι:
Γενικός σκοπός: Να αναπτύξουν τον συναισθηματικό γραμματισμό στον
τομέα των συναισθημάτων και της αυτοαντίληψης μέσω των εικαστικών
τεχνών.
Α) Ειδικός Σκοπός: Να διακρίνουν τους μη λεκτικούς τρόπους που αποκαλύπτονται τα συναισθήματα σε διάφορες συνθήκες επικοινωνίας.
Στόχοι:
Α1) Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα όπως αυτά αποκαλύπτονται μέσω μη λεκτικών τρόπων σε εικαστικά έργα του οπτικού πολιτισμού.
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Α2) Να εκφράζουν-επικοινωνούν συναισθήματα μέσω εικαστικών έργων χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά και τρόπους.
Β) Ειδικός Σκοπός: Να γνωρίσουν διαστάσεις της αυτοαντίληψης.
Στόχοι:
Β1) Να διερευνήσουν και να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εαυτού.
Β2) Να διερευνηθεί η εικόνα του εαυτού όπως εκλαμβάνεται από τους
άλλους.
Γ) Ειδικός Σκοπός: Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες.
Στόχοι:
Γ1) Να συνεργάζονται σε ομάδες θέτοντας στην υπηρεσία της ομάδας
είτε το σώμα τους (να ποζάρουν για την δημιουργία εικαστικού έργου), είτε τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, είτε παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη στους συμμαθητές/ριες τους, είτε αναλαμβάνοντας τμήματα ομαδικών έργων.
Γ2) Να καταγράφουν τις σκέψεις τους και να τις παρουσιάζουν με ποικίλους τρόπους.
Γ3) Να επιμελούνται και να παρουσιάζουν στην ευρύτερη κοινότητα
το έργο τους.
Δ) Ειδικός Σκοπός: Να αναπτύξουν στοχαστική στάση αντιμετωπίζοντας
τον κόσμο γύρω τους.
Στόχοι:
Δ1) Να διερωτώνται για τις αιτίες ενεργοποίησης των συναισθημάτων
Δ2) Να αποδέχονται και να υποστηρίζουν τις πολλαπλές θεάσεις της
πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα, στην εισαγωγική δραστηριότητα "Το μυστήριο της Τζοκόντας" του πρώτου μέρους (1 ώρα), οι μαθητές/ριες σε ομάδες διερευνούν
τα συναισθήματα που εκφράζονται στο έργο "Μόνα Λίζα" του Λεονάρντο
Ντα Βίντσι (στόχος Α1), δικαιολογούν γραπτώς της απόψεις τους (Στόχος
Γ2). Εργάζονται με μουσική υπόκρουση τη σύνθεση του Χατζιδάκη "Προσωπογραφία της μητέρας μου" από "Το χαμόγελο της Τζοκόντας".
Ως κατ' οίκον εργασία διεξάγουν έρευνα κοινού για τα συναισθήματα
που αναπαρίστανται στο έργο. Στην τάξη κατηγοριοποιούν, επεξεργάζο848
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νται τα δεδομένα που συγκέντρωσαν και δημιουργούν γραφήματα (στόχος Γ1). Στο τέλος του προγράμματος δημοσιοποιούν στο κοινό τα ερευνητικά αποτελέσματα (στόχος Γ3).
Η δεύτερη ενότητα έχει τον τίτλο "Τα πρόσωπα των συναισθημάτων" (3
ώρες). Οι μαθητές/ριες σε ομάδες μελετούν βινιέτες από γελοιογραφίες, κόμικς.
Αποκωδικοποιούν τον τρόπο που απεικονίζονται γραφιστικά τα συναισθήματα των ηρώων (στόχος Α1). Σχεδιάζουν με μολύβι σε χαρτί ή μορφοποιούν με
πηλό/πλαστελίνη πρόσωπα που εκφράζουν διάφορα συναισθήματα διαφοροποιώντας τα μάτια, φρύδια, στόμα, ρυτίδες-γραμμές έκφρασης (στόχος Α2).
Οι μαθητές/ριες σε ομάδες μελετούν προσωπογραφίες. Εξετάζουν τους τρόπους που οι καλλιτέχνες απέδωσαν συναισθήματα, υποθέτουν τις αιτίες κινητοποίησης των συναισθημάτων (στόχος Δ1). Ζωγραφίζουν το πορτρέτο τους
με όποιο υλικό προτιμούν με τη βοήθεια φωτογραφίας ή καθρέφτη ή εναλλάσσουν ρόλους ζωγραφίζοντας ο ένας το πορτρέτο του άλλου (στόχος Α2).
Η τρίτη ενότητα "Όταν τα αγάλματα ζωντανεύουν …." (3 ώρες) περιλαμβάνει επίσκεψη σε μουσείο ή γλυπτοθήκη. Ο κάθε μαθητής/ρια επιλέγει ένα
γλυπτό και αποδίδει το συναίσθημα που αυτό εκφράζει μιμούμενος την έκφραση και τη στάση-κίνηση του σώματος του αγάλματος.
Στον αύλειο χώρο του μουσείου δημιουργούν χορογραφία-περφόρμανς σε ομάδες και την παρουσιάζουν διαδοχικά. Ο/η εκπαιδευτικός ζητά να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά των επιλεγμένων αγαλμάτων, να
προσθέσουν κινήσεις πριν και μετά την στάση που είχε το άγαλμα, και να
επαναλαμβάνει ο καθένας το χορευτικό του μοτίβο όσο διαρκεί η μουσική
(στόχος Α2). Η δραστηριότητα εισάγεται με το σενάριο: "Τις νύχτες με πανσέληνο τα αγάλματα ζωντανεύουν, νοσταλγούν να περπατήσουν στον κήπο, να χορέψουν. Λαχταρούν να κουβεντιάσουν, να αφηγηθούν ιστορίες
…..". Με το πέρας κάθε χορογραφίας συζητούν στην ολομέλεια για τα συναισθήματα, σκέψεις που ενεργοποίησε (στόχος Δ2).
Ως κατ' οίκον εργασία συγγράφουν μια σύντομη ιστορία που αφηγείται
το άγαλμα που ενσάρκωσαν (στόχος Γ2).
Στην τάξη παίζουν σε δυάδες το παιχνίδι "Άγαλμα και γλύπτης". Το παιδί- γλύπτης "στήνει" το σώμα του παιδιού-αγάλματος. Πριν αλλάξουν ρόλους κάθε παιδί-γλύπτης πλάθει αδρομερώς με πηλό το άγαλμα που "έστησε". Παρουσιάζουν στην ολομέλεια το έργο και τις σκέψεις που προκάλεσε
η όλη δράση (στόχοι Γ1, Δ1).
Το δεύτερο μέρος του διδακτικού σεναρίου έχει τίτλο "Εικόνες του εαυτού" (7 ώρες). Η εισαγωγική δραστηριότητα είναι η συμπλήρωση από κάθε
μαθητή/ρια της φράσης: "Αν ήμουν …. θα ήμουν … γιατί…." (π.χ. αν ήμουν
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χρώμα / ήχος / γεύση / φυτό / ζώο / ήρωας ταινίας / καλλιτέχνης κ.λ.π.) (στόχος Β1). Ακολούθως δημιουργούν τέσσερα εικαστικά έργα:
1) Οι μαθητές/ριες ζωγραφίζουν το πορτρέτο τους όπως νομίζουν ότι
φαίνεται στους άλλους (στόχος Β2).
2) Επιλέγουν ανάμεσα από εικόνες προσώπων (έργα τέχνης, εικόνες περιοδικών) εκείνη που εκφράζει περισσότερο τον εαυτό τους (στόχος Β1).
Δικαιολογούν την επιλογή καταγράφοντας στο ημερολόγιο (στόχος Γ2).
3) Σε ζευγάρια ζωγραφίζουν εναλλάξ το πορτρέτο τους με τη χρήση
φύλλου διαφάνειας (διαφάνεια για ανακλαστικό προβολέα) και μαρκαδόρους διαφανειών στόχος Β2).
4) Ο κάθε μαθητής/ρια χρησιμοποιεί τις προηγούμενες εικόνες και άλλα υλικά (αποκόμματα περιοδικών, ειδών συσκευασίας) για να δημιουργήσουν ένα έργο με τίτλο "Είμαι …ο εαυτός μου" (στόχοι Β1, Β2, Δ2).
Κατ΄ οίκον εργασία: Σημειώνουν στο ημερολόγιό τους τις σκέψεις και
δικαιολογούν τις αποφάσεις που πήραν κατά την δημιουργία του έργου
τους (στόχος Γ2, Δ2).
Η επόμενη ενότητα (2 ώρες) συντίθεται από δυο δραστηριότητες διαφορετικών μορφών τέχνης: περφόρμανς (performance) και ομαδική εγκατάσταση (installation). Οι τίτλοι αντίστοιχα είναι: "Και οι κούκλες έχουν ψυχή...", "Το δέντρο των συναισθημάτων ".
Η περφόρμανς προσεγγίζεται μέσω θεατρικού παιχνιδιού. Με την έναρξη μουσικής οι μαθητές/ριες τραβούν την άκρη υφάσματος που βρίσκεται
σε σωρό στο πάτωμα, κινούνται ελεύθερα στο χώρο μεταμορφώνοντας το
σε όποια μορφή επιθυμούν (πουλί, αερόστατο). Με την παύση της μουσικής ακινητοποιούνται, τυλίγουν το ύφασμα έτσι ώστε να το μεταμορφώσουν ή να μεταμορφωθούν οι ίδιοι σε κούκλα που εκφράζει κάποιο συναίσθημα. Όταν ο εκπαιδευτικός-εμψυχωτής ρωτήσει για την αιτία, το παιδί
απαντά με τρόπο που η φωνή και το σώμα του να αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο συναίσθημα (στόχος Α2, Δ1) Σε κάθε παύση επεξεργάζονται διαφορετικό συναίσθημα.
Για την ομαδική εγκατάσταση τα παιδιά συνεργάζονται αξιοποιώντας τα
υφάσματα της προηγούμενης δράσης και υλικά όπως έναν καλόγερο ρούχων, μερικές συρμάτινες κρεμάστρες, εφημερίδες (στόχος Α2, Γ1).
Το τελικό έργο αφορά στην οργάνωση έκθεσης των έργων τους (εικαστικά έργα, κείμενα, ερευνητικά αποτελέσματα) στο κοινό. Ο καθένας επιλέγει από το φάκελό του τα έργα που επιθυμεί να παρουσιάσει (στόχος Γ3).
Δικαιολογεί την επιλογή του σε κατ' ιδίαν συζήτηση με τον εκπαιδευτικό
(αυτοαξιολόγηση βάσει φακέλου).
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Στα εγκαίνια της έκθεσης το κάθε παιδί προσκαλεί τα μέλη της οικογένειάς του να ζωγραφίσουν μαζί ένα ομαδικό έργο με ελεύθερο θέμα (στόχος Γ1) και κατόπιν παιδιά και γονείς συζητούν για την εμπειρία τους στην
κοινή δράση.
Επίλογος
Η προσδοκία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών να δομήσουν "τη σχολική κοινότητα που νοιάζεται" μπορεί να συνδεθεί με έναν από τους κυρίαρχους λόγους (discourses) για το συναίσθημα, τον ρομαντικό λόγο που αναφέρεται στις τέχνες (Boler, 1999: 152). Μέσω της αυτοέκφρασης, του στοχασμού επί της καλλιτεχνικής διαδικασίας, της μελέτης έργων του οπτικού
πολιτισμού και των ομαδικών καλλιτεχνικών έργων οι μαθητές/ριες μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες συναισθηματικού γραμματισμού.
Για την αξιολόγηση της πρότασης αναμένουμε τα αποτελέσματα της
υπό εξέλιξη έρευνας.
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Abstract
The New Curricula introduce the discipline "Educational and Social Life"
aiming to emotional education through the balanced development of
cognitive, emotional and social skills. The communication of emotions is
artworks' dominant content and therefore the learning objective of Art
Education. Its main goal is students' development as viewers and artists, so
that they explore perspectives on themselves and others through artistic
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procedure. We propose an emotional education approach through the
arts. The theoretical context is interweaved by principals of programs for
enhancing psychic resilience, teaching emotional education, arts teaching
approaches and art therapy practices. We present exemplars of teaching
scripts for primary students that refer to emotions and self-image.
Key-words: emotional education, art education, integration, self-expression,
self-image.
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Διερεύνηση του επιπέδου διδακτικής
ετοιμότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων κατά την πρακτική
τους άσκηση. Ερευνητική προσέγγιση
Ιωάννης Φύκαρης
Εισαγωγή
Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκεται η αναζήτηση της διαρκούς βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της
Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στην εκπαίδευση και, κατ΄ επέκταση στην επαγγελματική ετοιμότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών (ΥΕ) του Δημοτικού
Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση εσώτερο χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί
ο κοινός προβληματισμός για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, όπως, όμως, σχηματοποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες
του κάθε ΥΕ, που εμπλέκεται στη διαδικασία πρακτικής εφαρμογής και
δόμησης των διαμορφωμένων από αυτόν, τόσο στο πλαίσιο των σπουδών όσο και από τη γενικότερή του θεώρηση, αντιλήψεων, γνώσεων και
διδακτικών δεξιοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχή ζητούμενα αποτελούν ο προβληματισμός, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με την ταυτόχρονη ανάδειξη «Παραδειγμάτων» διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου να εντοπιστεί, προσεγγιστεί και αναδειχθεί η πολυσύνθετη γνώση
περί το «διδακτικώς πράττειν». Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό απαιτείται η
διαμόρφωση ενός φιλοσοφικο-στοχαστικού τρόπου σκέψης, που ως λογική αλλά και ως προοπτική συμβάλλει στην αυτογνωσία των ορίων και
δυνατοτήτων, καθώς επίσης και της ενεργητικής συμμετοχής και της κριτικής θεώρησης των δεδομένων διδακτικών περιστάσεων. Ο προσδιορισμός, ωστόσο, αυτός δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμβολή και τη συνεργασία των ίδιων των ΥΕ και για το λόγο αυτό η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει την υπάρχουσα κατάσταση της πρακτικής εκπαίδευσης
των ΥΕ, όπως αυτή υλοποιείται κυρίως στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Τα πορίσματα της σχετικής έρευνας παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της εισήγησης.
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1ο Μέρος: Θεωρητική προσέγγιση
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της ΠΑ
ΗΠΑ (practice teaching) ιστορικά είναι συνυφασμένη με το πλαίσιο μόρφωσης των εκπαιδευτικών και συνδέεται με τη δυναμική σχέση της θεωρητικής
τεκμηρίωσης της Παιδαγωγικής επιστήμης με την πρακτική της εφαρμογή.
Με τον όρο ΠΑ νοείται το επιμέρους σύνολο σπουδών των ΥΕ, το οποίο
προσφέρει σε αυτούς γνώσεις, διδακτικές εμπειρίες και δεξιότητες από το
πεδίο της διδακτικής δράσης, που είναι η σχολική τάξη, με την άμεση δική τους ενεργοποίηση (Μουταφίδου, 1997, Φύκαρης, 2012). Μέσω, επομένως, της ΠΑ παρέχεται ένα γνωσιακό σύνολο ενεργειών και δράσεων προερχόμενο τόσο από το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν οι ΥΕ, όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό, επικοινωνιακό, διαδραστικό και αλληλεπιδρατικό πεδίο. Κατά συνέπεια η ΠΑ
επιχειρεί τη σύζευξη του θεωρητικού με το εφαρμοστικό στοιχείο της διδακτικής διαδικασίας, με τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του επιστημονικού παιδαγωγικού θεωρητικού υπόβαθρου σε αποτελεσματικό διδακτικό ενέργημα. Στη βάση αυτή η ΠΑ είναι δυνατό να νοηθεί ως το απαύγασμα της συνολικής σπουδής των ΥΕ, περιλαμβάνοντας τη σύνδεση θεωρητικής και εργαστηριακής προσέγγισης της διδακτικής πράξης με τη διδακτική πράξη αυτή καθαυτή (Φύκαρης, 2012).
2. Η αξία της ΠΑ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με έμφαση τα
Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Η αναγκαιότητα ύπαρξης ΠΑ προβλέφθηκε ήδη με την καθιέρωση του θεσμού της εκπαίδευσης των δασκάλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρόβλεψη εφαρμογής ΠΑ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών υπάρχει στις Σχολές Μορφώσεως Δασκάλων της Ηπείρου, κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας (Κίτσου, 1985), στο Τυπικό Σχολείο της Αίγινας, στα Διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων από την ίδρυσή τους, στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες (Ταρατόρη, 1996), αλλά και στα ΠΤΔΕ (Νόμος 1268/1982,
ΠΔ 320/1983). Η σημασία της ΠΑ επισημάνθηκε και στη 15η Συνεδρίαση
της Μόνιμης Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μάιο του 1987 στο Ελσίνκι. Στη Σύνοδο αυτή τονίστηκε ότι η ΠΑ επιβάλλεται να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βασικής
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να αποβλέπει στην ομαλή μετάβαση
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από την εκπαίδευση στο επάγγελμα. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι μέσω της
ΠΑ διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πολύπλευρων και
πολυεπίπεδων γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνικών, μεθόδων, αξιών και στάσεων. Με την επίτευξη αυτή οι ΥΕ αναπτύσσουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητα, αλλά και το διδακτικό τους προφίλ, δραστηριοποιούνται δημιουργικά και υπεύθυνα για την άσκηση διδακτικού έργου με αυτόνομο και
αυτοδύναμο τρόπο, μέσα από διαδικασίες στοχασμού (Θεοδώρου, 1998).
Ενστερνιζόμενες αυτές τις απόψεις και τις προοπτικές σε πολλές χώρες της
Ευρώπης (ενδεικτικά αναφέρονται η Αγγλία, η Ολλανδία, η Δανία) αλλά και
στις ΗΠΑ επικρατεί η τάση ανύψωσης του επιπέδου των ΠΑ στο πλαίσιο
της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (McIntyre, et. al., 1996). Είναι δε ενδεικτικό ότι στη Γερμανία υπάρχει ο όρος «σπουδές της σχολικής
πράξης» (Θεοδώρου, 1998), δηλώνοντας με αυτό ότι πρόκειται για σπουδή
και όχι για απλή συμμετοχή του ΥΕ στην πρακτική φάση της φοίτησής του
στην Παιδαγωγική Σχολή. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Fribourg της Ελβετίας
η σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης των ΥΕ με την πρακτική του εκπαίδευση μεθοδεύεται με παράλληλη ροή των σπουδών ειδικότητας και των
παιδαγωγικών σπουδών, με τη συμμετοχή των ΥΕ σε διδακτικό έργο καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν διακρίνεται
εμφανώς και στην περίπτωση των ΠΤΔΕ της Ελλάδας, στα οποία η ΠΑ φαίνεται να έχει μία συνακόλουθη λειτουργικότητα της γενικότερα επικρατούσας τάσης πολυεπιστημονικότητας στο πρόγραμμα σπουδών των ΥΕ. Η κατεύθυνση, όμως, στην περίπτωση των ΠΤΔΕ, όπως και σε κάθε περίπτωση
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δεν είναι η δημιουργία «πολυεπιστημόνων»,
αλλά αυτοδύναμων παιδαγωγών επιστημόνων, που να εστιάζουν στη στοχαστική διάσταση του μετασχηματισμού της γνώσης αλλά και στη δόμηση
και λειτουργικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Ο στόχος, επομένως, είναι
η αποτελεσματικότητα του διδακτικώς πρακταίου και όχι απλά η απόκτηση ενός γνωσιακού υπόβαθρου από τον ευρύτερο χώρο των επιστημών. Η
ΠΑ, τελικά, δεν πρέπει να λειτουργεί ως μια συνοδευτική και αναγκαστική
σπουδή στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά είναι αναγκαίο να αποτελεί το επίκεντρο και την ουσία των σπουδών των ΥΕ. Στο πλαίσιο της οι
ΥΕ οφείλουν να λειτουργούν ως ενεργά υποκείμενα, που λαμβάνουν αποφάσεις για την εξελικτική διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια βάση ανάπτυξης της στοχαστικής τους ικανότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες
αφενός για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής προσωπικότητας του ΥΕ και,
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αφετέρου για την επαγγελματική τους ένταξη και εξέλιξη1. Ο ΥΕ, επομένως,
πρέπει να καταστεί ικανός, ώστε ως ενεργός εκπαιδευτικός στο μέλλον να
είναι ειδήμων όχι μόνο των τεχνικών μερών της διδασκαλίας, αλλά και του
γενικότερου διδακτικού μετασχηματισμού και των ανάλογων προσαρμογών σε κάθε διδακτική περίσταση. Να είναι, δηλαδή, σε θέση να τεκμηριώνει κάθε του ενέργεια, ώστε να καθίσταται κύριος των διδακτικών του επιλογών και πράξεων.
3. Δομικές και λειτουργικές διαστάσεις της ΠΑ στην εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών και ειδικότερα στα ΠΤΔΕ.
Βασικό σημείο αναφοράς της ΠΑ είναι, όπως προαναφέρθηκε, η σύνδεση
της θεωρητικής τεκμηρίωσης της διδακτικής διαδικασίας με την πρακτική
υλοποίησή της. Ταυτόχρονα, η ΠΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άμεση απόκτηση εμπειριών από τη σχολική πραγματικότητα και τη διδακτική
πράξη, εξουδετερώνοντας έτσι συνθήκες που προκαλούν δυσχέρειες στο
εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο. Η όλη διαδικασία λαμβάνει ένα βιωματικό χαρακτήρα, όπου ο ΥΕ με την άμεση συμμετοχή του συνειδητοποιεί: το
πολυδιάστατο της διδακτικής πράξης, την ταχεία αντίληψη πολλών ταυτόχρονων γεγονότων που συντελούνται στη διδασκαλία, την επίδραση του
συναισθηματικού παράγοντα, την εξάρτηση της διδασκαλίας από τις ατομικές προϋποθέσεις μάθησης, καθώς επίσης και την επίδραση που έχει στη
διδακτική διαδικασία το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια κατανόησης και προσέγγισης των καθοριστικών αυτών παραμέτρων,
στη λειτουργικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα της διδακτικής πράξης, ο ΥΕ καλλιεργεί και ενισχύει την κριτική σκέψη στοχαζόμενος και αναστοχαζόμενος για το έργο το οποίο καλείται να υλοποιήσει. Παράλληλα, ο
ΥΕ έρχεται σε αντιπαράθεση με προκαταλήψεις και διαμορφωμένες απόψεις, ακόμη και προσωπικές από τη δική του εμπειρία ως μαθητής αλλά και
ως πρόσωπο που ακούει γνώμες και δέχεται επιρροές περί της διδασκαλίας
από τον άμεσο ή έμμεσο περίγυρό του. Η αντιπαράθεσή του αυτή πιθανόν
να δημιουργήσει και εσωτερικές ρήξεις με τον ίδιο του τον εαυτό, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη επίτευξη της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσής του (Βρεττός, 1999). Για να επιτύχει αυτή του την εξέλιξη ο ΥΕ χρειάζε1. Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, κατά τον Huberman (1991) διέρχεται από πέντε (5)
φάσεις: 1η φάση της ανακάλυψης και της επιβίωσης (διαρκεί από το 1ο έως το 3ο έτος υπηρεσίας), 2η
φάση της σταθεροποίησης (από το 4ο έως το 6ο έτος υπηρεσίας), 3η φάση του πειραματισμού και της
αμφισβήτησης (7ο έως 18ο έτος υπηρεσίας), 4η φάση της αταραξίας ή του συντηρητισμού (19ο έως 30ο
έτος υπηρεσίας) και 5η φάση της απεμπλοκής με αταραξία ή πικρία (31ο έτος έως την αφυπηρέτηση).
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ται να αποκτήσει τόσο διδακτικές ικανότητες, όσο και διδακτικές δεξιότητες2. Ωστόσο, η κεντρική αυτή διάσταση στην ΠΑ των ΥΕ δεν φαίνεται να
επιτυγχάνεται μέχρι σήμερα στα ΠΤΔΕ, στο αναμενόμενο τουλάχιστον επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι ακόμη επικρατεί περισσότερο η λογικής της τυποποίησης και του «δειγματισμού» της διδασκαλίας, με την έννοια της απομίμησης και της ακριβούς αποτύπωσης από τους ΥΕ διδακτικών προτύπων,
στη βάση του Συμπεριφορικού Παραδείγματος (Σαλβαράς, 1999) ή όπως χαρακτηριστικά θα το διατυπώσει ο Παπακωνσταντίνου «της φωτογράφησης
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της επανάληψής της σκοπεύοντας
στην πιστή αναπαράσταση και την τήρηση των υπαρχόντων και προδιαγεγραμμένων δεδομένων της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης» (Παπακωνσταντίνου 1999: 26). Η σύγχρονη, ωστόσο, θεώρηση της εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών κινείται προς την κατεύθυνση υποστήριξης και ενίσχυσης των ΥΕ για τη χρησιμοποίηση των αφηρημένων τυπικών ακαδημαϊκών
γνώσεων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής τάξης (Πούλου και Σπινθουράκη, 2003). Προκειμένου, ο σύγχρονος
εκπαιδευτικός να προσδώσει εφαρμοστική/ πρακτική δυναμική στις ακαδημαϊκές γνώσεις3 θα πρέπει να διακατέχεται από τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: ευελιξία, εναλλακτικότητα, προσαρμοστικότητα και στοχασμό.
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και δίνοντας έμφαση στη στοχαστικοκριτική διάστασή τους δημιουργούνται οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός
εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι σε θέση να ανασυγκροτείται και να προσαρμόζεται αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα το ρόλο του διανοητή των διδακτικών μετασχηματισμών- με την έννοια της εποικοδομητικής αντίληψης για
τη μάθηση και της αναζήτησης τρόπων νοηματοδότησης της μάθησης αυτής για κάθε μαθητή ξεχωριστά- αλλά και του ενεργούντος για την υλοποίησή τους (Northfield and Gunstone, 1997). Ειδικότερα, ο στοχασμός συμβάλλει στην ερμηνεία των εμπειριών που αποκτά ο ΥΕ, ώστε να καταστεί
ικανός να λειτουργεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης διδακτικού έργου. Κι αυτό, διότι ο στοχασμός αποτελεί μια εσωτερική αυτο2. Από τους Καψάλη και Βρεττό (2002) ορίζεται ως «διδακτική ικανότητα» το σύνολο του γνωσιακού
και εμπειρικού δυναμικού που κατέχει και χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία του, ενώ
ως «διδακτική δεξιότητα», που είναι στενότερη έννοια της «διδακτικής ικανότητας», ορίζεται εκείνη η
διαδικασία που συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση μιας διδακτικής δραστηριότητας.
3. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία η «“ακαδημαϊκή γνώση” αντιπροσωπεύει τη δηλωτική
επαγγελματική γνώση, η οποία είναι αφηρημένη και περιγράφεται ως μια σειρά από αρχές, κανόνες
και δεξιότητες, που πρέπει να γνωρίζει κάποιος προκειμένου να διδάξει αποτελεσματικά. Από την
άλλη πλευρά η “πρακτική γνώση” αντιπροσωπεύει τη διαδικαστική επαγγελματική γνώση, η οποία
είναι εμπειρική και περιπτωσιακή. Η γνώση αυτή αποκτάται μετά από στοχασμό και ανασκευή της
εμπειρίας που αποκτήθηκε στη σχολική τάξη» (Αυγητίδου, 2007: 45-57).
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δύναμη συζήτηση του ΥΕ με τις ιδέες του, τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί σε συγκεκριμένα πλαίσια και περιστάσεις, καθώς και στην ανάλυση, τη συζήτηση, την αξιολόγηση και την αλλαγή ή αναπροσαρμογή των
επιλογών, των δράσεων ή των συμπεριφορών του (McIntyre, et. al., 1996).
Εκ των όσων προαναφέρθηκαν τεκμαίρεται ότι η ΠΑ αποτελεί ένα πολυπεπίπεδο και πολυπαραγοντικό πλαίσιο σπουδής των ΥΕ. Εντός του πλαισίου αυτού συντελείται οργανωμένα, ελεγχόμενα και καθοδηγούμενα παιδαγωγικός και διδακτικός πειραματισμός από την πλευρά των ΥΕ, με κύριο στόχο τη διαμόρφωσή τους σε σκεπτόμενους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση, με επιστημονικό τρόπο, να αντιλαμβάνονται τις υφιστάμενες διδακτικές περιστάσεις και θα ενεργούν στοχαστικοκριτικά μετασχηματίζοντας τις διδακτικές απαιτήσεις, με βάση τις ανάγκες και τις προοπτικές του κάθε μαθητή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται συνεχής διερεύνηση και επαναπροσδιορισμός της λειτουργικότητας της ΠΑ σε όλα τα επίπεδα. Το ζήτημα αυτό καθίσταται επιτακτικότερο εξαιτίας του δεδομένου ότι οι έρευνες που διαχρονικά υλοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 κι έπειτα (Κανάκης, 1996, Παπακωνσταντίνου, 1999, Φιλίππου, 1999), σχετικά με τις δομικές και λειτουργικές δυνατότητες της ΠΑ, όπως τις αντιλαμβάνονται και
τις αξιολογούν οι ΥΕ, φαίνεται να συμφωνούν σε ορισμένα κοινά συμπεράσματα, σύμφωνα με την άποψη των ΥΕ, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα: η ΠΑ αποτελεί το πλέον απαραίτητο και ενδιαφέρον μέρος των σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική
διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη, ενώ είναι περιορισμένος ο χρόνος
εφαρμογής της. Επίσης, νιώθουν εξελικτικά να διαφοροποιούνται συμπεριφορικά, μέσω της συμμετοχής τους στην ΠΑ, κυρίως στο επίπεδο ανάπτυξης διδακτικών τεχνικών δεξιοτήτων. Από την άλλη, ωστόσο, πλευρά στις
προαναφερθείσες έρευνες το ερευνητικό ενδιαφέρον δεν εστιάζει στην
ποιότητα και την ουσία των διδακτικών εμπειριών και των διδακτικών δεξιοτήτων που αποκτούν οι ΥΕ, κατά τη διάρκεια της ΠΑ τους, αλλά και πώς
αυτές καθίστανται εφαρμόσιμες από τους ίδιους στη διδακτική διαδικασία.
Μια συμβολή προς την κάλυψη αυτού του ερευνητικού κενού επιχειρεί να
προσδώσει η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση αναλυτικά δεδομένα της οποίας παρουσιάζονται ακολούθως.
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2ο Μέρος: Εμπειρική Διερεύνηση
1. Στόχος της έρευνας
Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθεί επιχειρεί να αναδείξει δεδομένα
που σχετίζονται τόσο με βασικές παραμέτρους όσο και με τη γενική εικόνα της ΠΑ των ΥΕ, που φοιτούν στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων4,
μέσω της διερεύνησης των απόψεών τους αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησής τους από την πρακτική κατάρτιση που έλαβαν κατά την 4ετή φοίτησή τους στο Τμήμα.
2. Υποθέσεις της έρευνας
Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας διατυπώνονται
ως εξής:
• Οι ΥΕ του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων εκδηλώνουν σχετική ικανοποίηση από
τον τρόπο διεξαγωγής της ΠΑ τους.
• Το επίπεδο ικανοποίησής τους από την υποστήριξη που έλαβαν από
τους εμπλεκόμενους παράγοντες της ΠΑ είναι σχετικά περιορισμένο.
• Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ΥΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΠΑ, είναι ανεπαρκές.
• Οι ΥΕ εκδηλώνουν σχετικό επίπεδο ετοιμότητας για την αξιοποίηση
και εφαρμογή ποικίλων διδακτικών δεξιοτήτων, κατά την υλοποίηση των διδασκαλιών τους.
3. Πληθυσμός-Δειγματοληψία
Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι ΥΕ του 4ου έτους του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012. Ο πληθυσμός της έρευνας προσδιορίστηκε με βάση το κριτήριο της πλήρους συμμετοχής τους σε όλο το
πλαίσιο των ΠΑ. Ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού της έρευνας ήταν
282 και συμμετείχαν, τελικά, 198 ΥΕ, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 70%.
4. Πολύ συνοπτικά η διάρθρωση της ΠΑ στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων έχει ως εξής: 4ο και 5ο εξάμηνο
φοίτησης μόνο παρακολούθηση διδασκαλιών για μία (1) εβδομάδα) συνολικά για κάθε εξάμηνο
στα συνεργαζόμενα Δημοτικά Σχολεία. Κατά το 6ο και 7ο εξάμηνο υλοποίηση από τους ΥΕ ωριαίων
διδασκαλιών στα αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, στο 8ο
εξάμηνο υλοποιείται από τους ΥΕ για μία (1) εβδομάδα το σύνολο των διδασκαλιών μιας τάξης του
Δημοτικού Σχολείου, με εξαίρεση τα μαθήματα που διδάσκονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς
διαφόρων ειδικοτήτων.
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4. Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους
2011-2012 (τέλος Μαΐου), διότι αποτελεί περίοδο κατά την οποία ολοκληρώνεται όλο το πλαίσιο εφαρμογής της ΠΑ.
5. Όργανο μέτρησης
Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις «κλειστού» τύπου. Στο σύνολο των ερωτήσεων συμπεριλαμβάνονταν
και ερωτήσεις ελέγχου. Για την επιλογή των θεμάτων-ερωτημάτων (items)
του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν δυο (2) κριτήρια: α) Τα ερωτήματα συνέτειναν στην εκμαίευση των απαντήσεων, οι οποίες ψυχολογικά
συνδέονταν με την άποψη των ΥΕ που επιδιώκονταν να μετρηθεί, β) Μέσω των απαντήσεων επιδιώχθηκε να υπάρξει διαχωρισμός των υποκειμένων της έρευνας, όχι μόνο αυτών που ευρίσκονταν ανάμεσα στα δυο αντίθετα άκρα τιμών αλλά και αυτών που διέφεραν σχετικά (Anderson, 1992).
Στη διαδικασία της μέτρησης χρησιμοποιήθηκε η «τακτική κλίμακα» μέτρησης, κατά την οποία τοποθετούνται τα δεδομένα σε σειρά από το «λιγότερο» στο «περισσότερο», ώστε να επιτευχθεί μια γενικότερη σύγκριση
για το «μικρότερο» ή το «μεγαλύτερο».
Το ερωτηματολόγιο διαρθρώθηκε στη βάση των ακόλουθων παραγόντων:
Προφίλ ερωτώμενων
1ος Παράγοντας: Γενικό επίπεδο ικανοποίησης των υποκειμένων του
δείγματος από τη συμμετοχή τους στην ΠΑ.
2ος Παράγοντας: Επίπεδο ικανοποίησης από τη συνεργασία, την καθοδήγηση και ανατροφοδότηση από τους εμπλεκόμενους φορείς με την ΠΑ.
3ος Παράγοντας: Ικανοποίηση από το επίπεδο ανταπόκρισης των υποκειμένων της έρευνας στις διδακτικές απαιτήσεις των διδασκαλιών στο
πλαίσιο των ΠΑ.
Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 15 λεπτά. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίησή τους, ενώ η στατιστική τους επεξεργασία έγινε με τη
χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 12.0 for Windows. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση την ανάλυση «συχνοτήτων κατανομών» (Frequency Distribution), η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη
για τη συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση.
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6. Περιορισμοί της έρευνας
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας δεν υπάρχουν περιορισμοί για
τους εξής λόγους: οι ΥΕ είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις φοίτησής τους
και επίκειτο η λήψη του πτυχίου και η αποφοίτηση από το Τμήμα. Αυτό είχε ως συνέπεια αφενός να είχαν πλήρη επίγνωση των αναφερθέντων δεδομένων της ΠΑ και, αφετέρου να μη δεσμεύονται από άμεσους ή έμμεσους
υποκειμενικούς παράγοντες στις απόψεις και δηλώσεις τους.
7. Ανάλυση δεδομένων
7Α. Ως προς το προφίλ του δείγματος διαπιστώνεται ότι ανήκουν στο σύνολό τους στην ηλικιακή βαθμίδα μεταξύ 21 και 24 ετών και στη συντριπτική πλειοψηφία τους (80%) είναι γυναίκες. Το στοιχείο αυτό ενέχει το χαρακτήρα του δεδομένου, διότι από σειρά ερευνών στον ελληνικό χώρο επαληθεύεται η κατάσταση αυτή, όσον αφορά κυρίως πανεπιστημιακές Σχολές θεωρητικο-παιδαγωγικής επιστημονικής κατεύθυνσης (Φύκαρης, 2010).
7Β. Όσον αφορά τον 1ο Παράγοντα ανάλυσης, που αφορά το γενικό επίπεδο ικανοποίησης των υποκειμένων του δείγματος από τη συμμετοχή τους
στην ΠΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (83,3%)
θεωρεί την ΠΑ απαραίτητο μέρος των σπουδών τους και ότι η ΠΑ αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα στην εκπαίδευσή τους για την αποτελεσματική
άσκηση διδακτικού έργου σε επαγγελματικό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή
επαληθεύει αλλά και συντάσσεται με αντίστοιχα ευρήματα και άλλων σχετικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε παρελθόντα έτη τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο (Κανάκης, 1996, Θεοδώρου, 1998, Μπασέτας, 2007, Zeichner, 1990, McDonald, 1993, Clement, 1999, Harlin, et. al.,
2001). Ωστόσο, από τη διευρυμένη επαλήθευση του δεδομένου αυτού πιστοποιείται η ζώσα ανάγκη συνεχούς προβληματισμού περί των αρχών και
δεδομένων των ΠΑ, ώστε να πραγματοποιούνται οι ανάλογες προσαρμογές ή αναθεωρήσεις, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή τους και κατ΄ επέκταση
τη βελτίωση της διδακτικής και επαγγελματικής ικανότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η επιδίωξη, ωστόσο, αυτή επιβάλλεται να τύχει ταχύτερης υλοποίησης στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, διότι όπως προκύπτει από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας το 61% των υποκειμένων του δείγματος δηλώνει σχετική έως περιορισμένη ικανοποίηση από το επίπεδο ΠΑ που υλοποίησε. Το δεδομένο αυτό συνδυάζεται, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και
την ανάγκη επίσπευσης των όποιων αναθεωρήσεων στη δομή και οργά862
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νωση της ΠΑ στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, με την ερευνητική διαπίστωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΥΕ του δείγματος (85%) δηλώνει ότι η ΠΑ δεν
συνέβαλε στο να αποσαφηνίσει κατά πόσο τελικά τους αρμόζει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού5, παρά το γεγονός ότι δηλώνουν, επίσης στη μεγάλη τους πλειοψηφία (79%) ότι τους αρέσει να διδάσκουν σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
Δυσαρέσκεια, επίσης, εκφράζεται και από το 70% των υποκειμένων του
δείγματος για το γεγονός ότι δεν είχε την ευκαιρία να διδάξει σε όλες τις
τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, με συνέπεια τη μη επαρκή επαφή με όλες
τις ηλικιακές βαθμίδες μαθητών. Δηλώνεται, ωστόσο, υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από το μεγάλο σύνολο των υποκειμένων (75%), για το γεγονός
ότι δίδαξαν όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου είτε σε κανονική τάξη είτε σε εργαστηριακό επίπεδο με τη
μορφή «Μικροδιδασκαλιών».
7Γ. Όσον αφορά το 2ο Παράγοντα μεταβλητών, που αφορά το Επίπεδο
ικανοποίησης από τη συνεργασία, την καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση
από τους εμπλεκόμενους φορείς με την ΠΑ από τα δεδομένα προκύπτουν οι
ακόλουθες διαπιστώσεις: Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό 81% δηλώνει ότι δεν είχε συστηματική καθοδήγηση για τις διδασκαλίες που διεξήγαγε στο πλαίσιο των ΠΑ. Το δεδομένο αυτό αποτελεί σημαντική διαπίστωση, διότι διεθνώς αναγνωρίζεται ότι οι ΥΕ δεν μπορούν να
ανταποκριθούν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους στην ΠΑ, χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και υποστήριξη τόσο σε συναισθηματικό όσο και γνωστικό επίπεδο (Calderhead and Shorrock, 1997, Willems, et. al., 2000). Επίσης, στο ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ικανοποιημένο από το
πλαίσιο προετοιμασίας του για την υλοποίηση των ΠΑ. Η διαπίστωση αυτή
επαληθεύεται και από αντίστοιχη ερώτηση ελέγχου, στοιχείο που παγιώνει τη γενικότερη διαπίστωση. Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν μια αντίληψη ελλιπούς προσέγγισης των προς διδασκαλία αντικειμένων από τους
ΥΕ, επομένως και διδακτικές αυθαιρεσίες αλλά και μη επιλυθέντα λάθη, με
όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτή η κατάσταση συνεπάγεται. Η διαπίστωση αυτή συνδυάζεται και με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι ΥΕ
για το επίπεδο ανατροφοδότησης που δέχονται από το Τμήμα σχετικά με
τις διδασκαλίες, τις οποίες διεξήγαγαν στο πλαίσιο των ΠΑ τους, με το 55%
του συνόλου του δείγματος να δηλώνει ότι δεν έλαβε κανενός είδους ανα5. Η διαπίστωση αυτή είναι ανακόλουθη με πορίσματα άλλων ερευνητικών πορισμάτων, κυρίως στο
διεθνή χώρο, όπου προκύπτει ότι η ΠΑ συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των
ΥΕ για το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους ως μελλοντικών εκπαιδευτικών (Harlin, et. al., 2001).
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τροφοδότηση για τις διεξαχθείσες διδασκαλίες, κάτι που έμμεσα υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε η ανάλογη υποστήριξη από το Τμήμα στη διδακτική
προσπάθεια που κατέβαλαν στο πλαίσιο των ΠΑ. Η ίδια σχετικά εκτίμηση
προκύπτει και από την καθοδήγηση και συνεργασία που είχαν τα υποκείμενα του δείγματος (52%) από τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων
με την ΠΑ Δημοτικών Σχολείων, παρά την προκύπτουσα διαπίστωση ότι
δεν τους δημιούργησαν προβλήματα, κατά την επιτέλεση των επιχειρούμενων διδασκαλιών τους. Η διαπίστωση αυτή χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς,
διότι οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων για την ΠΑ Δημοτικών Σχολείων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχηματοποίηση της εκπαιδευτικής και διδακτικής εικόνας και λειτουργικότητας από τους ΥΕ. Αυτό ισχύει,
γιατί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως φορείς της καθημερινής εκπαιδευτικής και διδακτικής πραγματικότητας. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός της τάξης, στην οποία διδάσκει ο ΥΕ, καθίσταται περισσότερο οικείος
σε αυτόν από ό,τι ο επιβλέπων Καθηγητής του Τμήματος, εξαιτίας του ότι
καλούνται τόσο ο εκπαιδευτικός της τάξης όσο και ο ΥΕ να επιτελέσουν το
ίδιο έργο, έχοντας κατά βάση το ίδιο γνωστικό πλαίσιο περί της παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής δεξιότητας, αλλά διαφορετικές εκπαιδευτικο-διδακτικές εμπειρίες.
Συνδυαστικά με το σχετικά δυσλειτουργικό επίπεδο συνεργασίας και
ανατροφοδότησης των ΥΕ του δείγματος στο πλαίσιο της ΠΑ τους βρίσκεται και το δεδομένο, που αφορά το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των ΥΕ
και της αλληλεπίδρασης, που μπορεί να αναπτυχθεί, ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες, αλλά και να ανατροφοδοτηθούν στην προσπάθειά
τους. Δυστυχώς από τα δεδομένα προκύπτει αρνητική εικόνα για το επίπεδο αυτής της συνεργασίας. Συγκεκριμένα το 72% των υποκειμένων της
έρευνας δηλώνει ότι αυτού του επιπέδου η συνεργασία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η παράμετρος αυτή είναι αναγκαίο να προσεχθεί ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι η συνεργασία μεταξύ «ομοίων» δημιουργεί εκείνο το πλαίσιο
ευκαιριών για ανεμπόδιστη ανταλλαγή απόψεων και ετεροενίσχυση, επιμερισμό του φόρτου εργασίας και αλληλοϋποστήριξη. Οι δυνατότητες αυτές
έχουν πολλαπλά οφέλη στη μείωση του άγχους της διδακτικής διαδικασίας και εποικοδόμησης της γνώσης με την ευρύτερη έννοια.
7Δ. Όσον αφορά τον 3ο Παράγοντα μεταβλητών, που αναφέρεται στο
Επίπεδο ικανοποίησης από την ανταπόκριση στις διδακτικές απαιτήσεις των
διδασκαλιών στο πλαίσιο των ΠΑ από τα δεδομένα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις, οι οποίες εντάσσονται στις εξής τρεις (3) υποκατηγορίες: 1. Γενικές διαπιστώσεις, 2. Ζητήματα συμπεριφορικής προσέγγισης και
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αντιμετώπισης των μαθητών και 3. Διδακτικές παράμετροι στο πλαίσιο των
οποίων εμπεριέχεται η ανταπόκριση ως προς το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας, την εξεύρεση μέσων διδασκαλίας και εποπτικών
μέσων και, ακόμη, την ανταπόκριση στην ανάπτυξη διδακτικών τεχνικών
και δεξιοτήτων.
Ως προς την 1η παράμετρο από τα δεδομένα προκύπτει ότι η πλειοψηφία
(66,7%) των υποκειμένων του δείγματος δηλώνει ότι είχε ένα σχετικό άγχος
για την υλοποίηση των διδασκαλιών στο πλαίσιο της ΠΑ, με τάση προς την
έλλειψη του αρνητικού αυτού παράγοντα, που ως γνωστό επηρεάζει δυσμενώς τους άπειρους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην σχολιαστεί
και η ύπαρξη ενός σημαντικού ποσοστού της τάξης του 44% περίπου, που
δηλώνει ότι είχε έντονο άγχος, που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη στη γενικότερη οργάνωση των ΠΑ, ώστε να είναι διαρκής και εποικοδομητική η συναισθηματική ενίσχυση των ΥΕ στη διδακτική τους προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ερευνητική διαπίστωση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, παρά το ότι εκλαμβάνεται θετικά το εξαγόμενο πόρισμα ότι η πλειοψηφία προσέρχεται στη διδακτική διαδικασία των
ΠΑ χωρίς αρνητικό άγχος. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι οι ΠΑ στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων δεν βαθμολογούνται και αυτό πολύ πιθανόν να λειτουργεί ως ένας
παράγοντας ανασταλτικός του άγχους των ΥΕ, κατά την επιτέλεση των ΠΑ,
εξαιτίας του ότι δεν πρίοκειται να ελεγχθούν θεσμικά και, κατ΄ επέκταση,
δεν έχουν καμία σχετική επίπτωση. Ο παράγοντας αυτός είναι ένα ζήτημα
που επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων. Θετικό εύρημα αποτελεί και η διαπίστωση ότι πολύ μεγάλο ποσοστό του δείγματος
(85%) δηλώνει ότι ο χρόνος για την προετοιμασία των διδασκαλιών του ήταν
επαρκής, κάτι που συμβάλλει εποικοδομητικά τόσο στην επαρκέστερη διδακτική προετοιμασία, όσο και στον περιορισμό του άγχους, που μπορεί
να προκαλέσει η πίεση χρόνου. Συνδυαστικά με τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι δεν εκδηλώνεται άγχος από τους ΥΕ του δείγματος και, μάλιστα, σε
πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 80% λόγω αύξησης του φόρτου εργασίας τους, εξαιτίας της εμπλοκής τους στις απαιτήσεις των ΠΑ.
Όσον αφορά τη 2η παράμετρο των μεταβλητών του 3ου παράγοντα, που
αφορά συμπεριφορικά ζητήματα των μαθητών, που αντιμετώπισαν οι ΥΕ
του δείγματος, κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών τους στο πλαίσιο της ΠΑ,
από τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι το 44%, των ΥΕ του δείγματος δηλώνει σχετικά ικανοποιημένο, αλλά με αυξητική τάση προς την επαρκή ικανοποίηση, από την ανταπόκρισή του στην έγκαιρη αναγνώριση συμπεριφορικών αλλά και μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών που δίδαξε. Ωστόσο,
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εμφανίζεται να υπάρχει ισομερισμός μεταξύ των υποκειμένων του δείγματος, όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεων απειθαρχίας των μαθητών τους. Το δεδομένο αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να υπάρξουν οι αναγκαίες προσπάθειες βελτίωσης, ώστε να καταστούν ικανοί οι ΥΕ
να ανταποκριθούν επαρκώς στην απαίτηση αυτή, που αποτελεί έναν από
τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Ωστόσο, θετικό στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματος (88%) δεν αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας με τους μαθητές, κατά τη διάρκεια των
διδασκαλιών που υλοποίησε στο πλαίσιο των ΠΑ. Το δεδομένο αυτό, βεβαίως, καταγράφεται ως πολύ θετικό, αλλά επισημαίνεται ότι πάντοτε είναι ζητούμενο το πώς θα βελτιώνεται διαρκώς η διδακτική επάρκεια των
ΥΕ, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα και αποτελεσματικά καταστάσεις απειθαρχίας ή και πρωτογενούς παραβατικότητας των μαθητών, που συνεπάγονται διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της διδακτικής διαδικασίας.
Στην παράμετρο αυτή, επίσης, θετική διαπίστωση αποτελεί ότι οι ΥΕ
του δείγματος στην πλειοψηφία τους, κατά δήλωσή τους, δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διδακτική διαδικασία από την ύπαρξη στην
τάξη αλλοδαπών μαθητών. Το ποσοστό των ΥΕ που εκφράζει την άποψη
αυτή αγγίζει τα όρια του 75% και, ως εκ τούτου, βάσιμα μπορεί να διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι οι ΥΕ του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων έχουν πολύ ικανοποιητική εξοικείωση με τις διαστάσεις της διαπολιτισμικής παρέμβασης. Η εκτίμηση αυτή συνεπάγεται αποτελεσματική διαχείριση των ανάλογων παραγόντων αυτού του παιδαγωγικού τομέα, που οδηγούν τελικά σε αποτελεσματική διδασκαλία. Η ίδια εκτίμηση εξάγεται αναφορικά και με την ύπαρξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, οδηγώντας και σε αυτήν την περίπτωση στις ίδιες διαπιστώσεις με την ανωτέρω μεταβλητή.
Όσον αφορά την 3η παράμετρο των μεταβλητών του 3ου παράγοντα,
που αφορά τις διδακτικές παραμέτρους, με αναφορά στην ικανοποίηση
ανταπόκρισης των ΥΕ του δείγματος στο σχεδιασμό και την οργάνωση της
διδασκαλίας, την εξεύρεση μέσων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων και,
ακόμη, στην ανάπτυξη διδακτικών τεχνικών και δεξιοτήτων από τα ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνεται ως γενικότερη εκτίμηση μια σχετικότητα,
με ανοδική, ωστόσο, τάση ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους για την
επάρκειά τους, όσον αφορά τη γενικότερη ετοιμότητα αλλά και ανταπόκρισή τους στην άσκηση διδακτικού έργου στο πλαίσιο των ΠΑ. Ειδικότερα,
διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των ΥΕ του δείγματος (44%) αντιμετώπισε
σχετικές δυσκολίες κατά το σχεδιασμό και την οργάνωση των διδασκαλι866
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ών τους, με τάση, όμως, προς την επαρκή ανταπόκριση στη συγκεκριμένη
διδακτική απαίτηση. Υπάρχει, όμως και ένα ποσοστό περίπου 35%, που κινείται στις χαμηλές διαβαθμίσεις της κλίμακας και το οποίο πρέπει να προσεχθεί, ώστε να βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ικανότητά του
για ανταπόκριση στη βασική αυτή διάσταση της διδακτικής πράξης, που
αφορά το σχεδιασμό και την οργάνωσή της.
Σχετικές δυσκολίες της πλειοψηφίας των ΥΕ του δείγματος εμφανίζονται,
κυρίως, όσον αφορά την κατάλληλη επιλογή διδακτικών τεχνικών αλλά και
εποπτικών μέσων διδασκαλίας και όχι στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού
και οργάνωσης της διδασκαλίας, όπου το 72% δηλώνει επαρκώς ικανό να
αντιμετωπίσει τη φάση αυτή της διδακτικής διαδικασίας. Η μεγαλύτερη δυσκολία φαίνεται να υπάρχει στην εξεύρεση και χρήση των μέσων διδασκαλίας, όπου υπάρχει ισομερισμός του δείγματος σχετικά με την άποψή τους
για την ευχέρεια εξεύρεσης τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και την αξιοποίηση της ανάλογης τεχνολογίας στο πλαίσιο των διδασκαλιών που υλοποίησαν στην ΠΑ. Για τη βελτίωση της παραμέτρου αυτής αρχικά τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο Τμήμα και στα συνεργαζόμενα σχολεία όσο
και στους ίδιους τους ΥΕ. Από την άλλη πλευρά, όμως, προκύπτει άμεσα η
ανάγκη αναθεώρησης των ισχυόντων, όσον αφορά την ενημέρωση και προετοιμασία των ΥΕ για την αναζήτηση και αξιοποίηση των εποπτικών μέσων,
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και, μάλιστα, η νέα αυτή προσέγγιση επιβάλλεται να πραγματοποιείται με εργαστηριακό και βιωματικό τρόπο.
Οι ίδιες με τις ανωτέρω διαπιστώσεις εξάγονται αναφορικά και με το επίπεδο ικανοποίησης των ΥΕ σχετικά με την επιλογή αλλά και την εφαρμογή
διδακτικών τεχνικών, όπως των ερωτήσεων και του διαλόγου. Συγκεκριμένα το ποσοστό των ΥΕ του δείγματος που δηλώνει επαρκή ετοιμότητα για
τη χρήση αντίστοιχων διδακτικών τεχνικών ισομερίζεται με εκείνο το ποσοστό που δηλώνει σχετική έως περιορισμένη ετοιμότητα. Η ύπαρξη αυτού του ποσοστού, που αντιστοιχεί στους μισούς περίπου ΥΕ του δείγματος, κρίνεται ως σημαντικό και οδηγεί στην εκτίμηση ότι απαιτείται εντοπισμός εκείνων των αιτίων, τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στην απόκτηση των απαιτούμενων διδακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τις ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις, ειδικά στο ζήτημα της τεχνικής των ερωτήσεων τόσο
ως προς την επιλογή τους όσο και ως προς τη διατύπωση, την αξιοποίηση
και τον έλεγχό τους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι θετικότερα καταγράφεται
η ικανοποίηση των υποκειμένων του δείγματος, όσον αφορά την ανταπόκριση στην τεχνική του διαλόγου, με το 61% να δηλώνει επαρκή ετοιμότητα στην αξιοποίηση της διδακτικής αυτής δυνατότητας. Ο παράγοντας αυ867
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τός πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση εφαρμογής.
Σχετικότητα ανταπόκρισης με ισομερισμό του δείγματος εκδηλώνεται,
επίσης, αναφορικά με την ικανότητα των ΥΕ του δείγματος να διδάξουν
όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου, που αναλογούν σε αυτούς. Και σε αυτήν την περίπτωση δημιουργείται ένας προβληματισμός ως προς τα αίτια της υφιστάμενης κατάστασης, που πρέπει να ελεγχθεί, προκειμένου να υπάρξει η ανάλογη παρέμβαση βελτίωσης, με κύρια στόχευση την επίτευξη της πλήρους επάρκειας
όλων των ΥΕ στη συγκεκριμένη απαίτηση, αλλά και σε κάθε άλλη απαίτηση που αφορά την αποτελεσματικότητα στο παρεχόμενο διδακτικό έργο.
Η προδιαγραφείσα γενική σχετικότητα εμφανίζεται και στην περίπτωση του επιπέδου ικανότητας των ΥΕ του δείγματος να παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες προς τους μαθητές, κατά την εξέλιξη της διδακτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτελέσουν τις ανατιθέμενες σε αυτούς εργασίες.
Η ίδια με την ανωτέρω εκτίμηση προκύπτει και όσον αφορά το επίπεδο
ικανότητας των ΥΕ του δείγματος να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα διδακτικά δρώμενα, με την επισήμανση ότι πλέον των μισών ΥΕ
του δείγματος δηλώνουν ότι σε αυτό συνέβαλε εποικοδομητικά η αξιοποίηση των μικρών ομάδων εργασίας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην εκτίμηση ότι τουλάχιστον οι μισοί ΥΕ του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων κατέχουν την τεχνική
δυνατότητα οργάνωσης της τάξης σε μικρές ομάδες εργασίας και την αξιοποιούν ανάλογα, προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό διδακτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να παραβλεφθεί και το
υπόλοιπο περίπου 50% του δείγματος, το οποίο δηλώνει ότι δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής δυνατότητας. Ως εκ τούτου και σε αυτήν την περίπτωση είναι αναγκαίο να αναζητηθούν τα αίτια και να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο, ώστε να βελτιωθεί η διδακτική επάρκεια του συνόλου των ΥΕ του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η άποψη των ΥΕ του δείγματος για την ικανότητά τους να εκτιμήσουν το νοητικό-γνωστικό επίπεδο
των μαθητών τους, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τη διδασκαλία τους
στις απαιτήσεις αλλά και στις δυνατότητες των μαθητών τους, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασία.
Ζήτημα, επίσης, φαίνεται να προκύπτει και στην ικανότητα της πλειοψηφίας των ΥΕ του δείγματος να επικοινωνούν ποικιλοτρόπως, πέραν της προφορικής επικοινωνίας, με τους μαθητές, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η
παράμετρος αυτή λαμβάνει σημαντικότητα με δεδομένο ότι στη διδακτική
διαδικασία συντελούνται διαφοροποιημένες καταστάσεις λειτουργικής αλ868
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ληλεπίδρασης, που απαιτούν από τον εκπαιδευτικό την αξιοποίηση ποικιλίας επικοινωνιακών εναλλακτικών δυνατοτήτων προσέγγισης πέραν της λεκτικής, για τη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, του οποίου τη θετική λειτουργικότητα αναγνωρίζουν και οι ΥΕ του δείγματος, δηλώνοντας μάλιστα ικανοποίηση από την επάρκειά τους για τη διαμόρφωσή του
στη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 61% του δείγματος δηλώνει ότι
νιώθει επάρκεια στο να διαμορφώνει ευχάριστο περιβάλλον μάθησης κατά
τη διδασκαλία. Το δεδομένο αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη παιδαγωγική ατμόσφαιρα αποτελεί ισχυρό παράγοντα στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Η ανωτέρω διαπίστωση ενισχύεται περαιτέρω και από τη δήλωση της πλειοψηφίας του δείγματος (65%) ότι είναι επαρκής στο να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα
και τα βιώματα των μαθητών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Από την άλλη, όμως, πλευρά καταγράφεται ως αρνητική η διαπίστωση ότι το 54% του
δείγματος δηλώνει σχετική αδυναμία στο να παρέχει τις απαιτούμενες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές του, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ώστε να
ανταποκριθούν σε δραστηριότητες ανάλογες των δυνατοτήτων τους. Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε συνάφεια και με άλλη διαπίστωση της παρούσας έρευνας, όπου η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει σχετική επάρκεια
για την οργάνωση της διδασκαλίας της, φάση κατά την οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να προγραμματιστεί ανάλογα και η ανωτέρω παράμετρος. Ως εκ τούτου και η παράμετρος αυτή είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί κατά την προετοιμασία των ΥΕ για την άσκηση διδακτικού έργου
στο πλαίσιο των ΠΑ, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επαρκούς ανταπόκρισης στο σημαντικό αυτό παράγοντα για επίτευξη της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας.
8. Συμπεράσματα-Προτάσεις
Από τα όσα προαναφέρθηκαν εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ΥΕ του δείγματος η ΠΑ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική άσκηση διδακτικού έργου. Ωστόσο, δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το υφιστάμενο δομικό και λειτουργικό πλαίσιό της στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, επισημαίνοντας ότι δεν συνέβαλε
στο να αποσαφηνίσουν αν τους αρμόζει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, παρά την έκδηλη διάθεσή τους να διδάσκουν σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.
Αρνητικά, επίσης, καταγράφεται το γεγονός ότι δεν είχαν την ευκαιρία
να διδάξουν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, αλλά κρίνουν θε869
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τικά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ΠΑ τους δίδαξαν όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου είτε σε ρεαλιστικό επίπεδο είτε σε εργαστηριακή μορφή.
Από την παρούσα έρευνα ισχυρά εξάγεται η ανάγκη βελτίωσης της καθοδήγησης και της ανατροφοδότησης των ΥΕ από το Τμήμα, παράμετρος που
κατά δήλωση των υποκειμένων του δείγματος είναι απαραίτητο στοιχείο για
την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη διδακτική πράξη,
καθώς επίσης και η βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζομένων με την ΠΑ Δημοτικών Σχολείων, με τους οποίους έρχονται σε επαφή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των διδασκαλιών τους.
Ως ιδιαίτερα αρνητικό εξαγόμενο συμπέρασμα από την παρούσα έρευνα εξάγεται η σχεδόν παντελής έλλειψη συνεργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ
μεταξύ των ΥΕ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ανυπαρξία αλληλοενίσχυσης, αλληλοϋποστήριξης και αλληλοανατροφοδότησης στη διδακτική τους
προσπάθεια.
Ως προς τις διδακτικές διαστάσεις της ΠΑ θετικά συμπεραίνεται ότι στην
πλειοψηφία τους οι ΥΕ του δείγματος δεν έχουν ιδιαίτερη χρονική πίεση και
επιπλέον φόρτο εργασίας στη φάση προετοιμασίας των διδασκαλιών τους.
Θετικό, επίσης, εξαγόμενο της παρούσας έρευνας είναι ότι οι ΥΕ του δείγματος δεν αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση δυσκολιών μάθησης των μαθητών τους ούτε έχουν προβλήματα με την ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στην τάξη τους. Επιπλέον, ως θετικό συμπέρασμα εξάγεται η καλή επικοινωνία με τους μαθητές στη διδακτική διαδικασία, η οποία
επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, μέσω της προφορικής λεκτικής διαδικασίας
και όχι με ποικιλία εναλλακτικών επικοινωνιακών διαύλων.
Ως αρνητικό συμπέρασμα καταγράφεται ότι οι ΥΕ του δείγματος εκδηλώνουν αδυναμία στην τήρηση της πειθαρχίας, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία και, ακόμη, στην παροχή των ανάλογων ευκαιριών ανάδειξης
και αξιοποίησης των ατομικών ικανοτήτων των μαθητών στη διάρκεια της
διδασκαλίας. Αρνητικό, επίσης, συμπέρασμα αποτελεί η διαπίστωση ότι οι
ΥΕ του δείγματος στην πλειοψηφία τους δεν νιώθουν την απαιτούμενη επάρκεια στην αξιοποίηση διδακτικών τεχνικών, πλην ίσως του «διαλόγου», αλλά
και στην εξεύρεση και αξιοποίηση των κατάλληλων εποπτικών μέσων. Τέλος,
σχετικά ικανοποιητική είναι η ανταπόκρισή τους για σωστό και επαρκή σχεδιασμό και οργάνωση της διδασκαλίας.
Από τα προλεχθέντα διαπιστώνεται ότι επαληθεύονται οι υποθέσεις
της παρούσας έρευνας και, επιπλέον, ως γενικό συμπέρασμα εξάγεται ότι
870
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η άποψη των ΥΕ του δείγματος σχετικά με τη λειτουργικότητα της ΠΑ, αλλά και τη δική τους ανταπόκριση σε αυτήν κινείται σε ένα πλαίσιο σχετικής
επάρκειας, η οποία είναι αναγκαίο να ενισχυθεί και να βελτιωθεί με τις ανάλογες διορθωτικές και παρεμβατικές ενέργειες.
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Η επιστημολογική σχέση πρακτικής γνώσης
και ικανότητας
Αλίκη Χρηστίδη
Για ορισμένους φιλόσοφους η πρακτική γνώση είναι ουσιωδώς διαφορετική από την προτασιακή γνώση. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται η γνώση
του πώς (know how), ενώ στη δεύτερη η γνώση του ότι (know that). Ωστόσο για άλλους, η πρακτική γνώση ανάγεται στην προτασιακή, δηλαδή δεν
πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη γνώσης. Εδώ θα εξεταστεί, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες διαφωνίες πάνω στο ζήτημα της αναγωγής της πρακτικής γνώσης σε προτασιακή, εάν η θεμελιώδης διαφορά των δύο ειδών
γνώσης είναι ότι η γνώση του ότι εκφράζεται με προτασιακές πεποιθήσεις,
ενώ η γνώση του πώς εκφράζεται με άσκηση δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η σχέση της απόδοσης πρακτικής γνώσης με την άσκηση
μιας ικανότητας προκειμένου να αναδειχθεί η παιδαγωγική αξία του διδακτού των ικανοτήτων.
Στην χορεία όσων υποστηρίζουν ότι η πρακτική γνώση είναι ουσιωδώς
διαφορετική από την προτασιακή γνώση εντάσσεται ο Ryle1, ενώ στην κατηγορία αυτών που επιχειρηματολογούν ότι η πρακτική γνώση είναι είδος
προτασιακής ανήκουν οι Stanley & Williamson (2001).
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει για τα οποία η
συγκομιδή της σχετικής γνώσης δεν επαρκεί, τα οποία είναι συνάρτηση των
ικανοτήτων του υποκειμένου της πράξης. Αυτό σημαίνει ότι ούτε η ικανότητα κάποιου να κάνει κάτι συνάγεται από την κατοχή κάποιας πληροφορίας, αλλά ούτε το αντίστροφο. Κατ’ εξοχήν παραδείγματα σχετικών ικανοτήτων είναι αυτές που ασκούνται κατά τις πρακτικές δραστηριότητες. Κάποιος έχει την πρακτική γνώση να κάνει ποδήλατο, να κολυμπάει, να οδηγεί, να χειρίζεται εργαλεία και να παίζει μουσικά όργανα. Η ικανότητά του
να προβαίνει σε τέτοιες πράξεις δεν προέρχεται μόνο από την απόκτηση
κάποιας περιγραφής του πώς να το πράξει. Δεν συνηθίζει κανείς να ρωτάει
πώς να κάνει ποδήλατο ή πώς να παίξει ένα μουσικό όργανο κατά τον τρόπο που μπορεί να ρωτήσει πού υπάρχει ένα περίπτερο. Η δεύτερη ερώτηση
επιδέχεται απάντηση, η οποία μπορεί να του δώσει την ικανότητα για την
επίτευξη οποιουδήποτε πρακτικού σκοπού. Στην πρώτη περίπτωση ακό1. Ryle, G. (1949/1984) The concept of Mind, University of Chicago Press
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μη και αν κάποιος αποκτήσει πρακτική γνώση, αυτή δεν τον καθιστά ικανό
να κάνει ποδήλατο ή να παίξει κάποιο όργανο. Αντίστροφα, όταν κάποιος
έχει τη σχετική πρακτική γνώση δεν είναι σε θέση να διατυπώσει μια πληροφορία υπό την μορφή οδηγίας ή προτροπής, η οποία θα προσέδιδε σε
κάποιον άλλον την αντίστοιχη ικανότητα. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων που
ασκούνται σε μια πρακτική δραστηριότητα δεν ισοδυναμεί με την εκμάθηση γλωσσικά διατυπωμένων κανόνων και αρχών. Επιπλέον, απαιτείται εξάσκηση και συνεχή τριβή με το αντικείμενο.
Οι πράξεις ή οι δραστηριότητες στις οποίες αποδίδεται πρακτική γνώση
μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, σε αυτές που χρειάζονται για τις ικανότητες, η εξήγηση των οποίων περιλαμβάνει άμεση αναφορά στις συνθήκες πραγματοποίησης μιας πράξης. Ασφαλώς, οι δραστηριότητες αυτές έχουν πρακτικό χαρακτήρα. Δεύτερον, στις δραστηριότητες
(δια)νοητικού χαρακτήρα, οι οποίες πραγματοποιούνται στο νοητικό επίπεδο και συνεπώς επιδέχονται εξήγηση, η οποία δεν περιλαμβάνει αναφορά σε εξωτερικές συνθήκες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι γλωσσικές ικανότητες.
Η ιδιότητα του ανθρώπινου νου ορίζεται ως ικανότητα και έχει πολύ μεγάλη αξία για τον χαρακτήρα της πρακτικής γνώσης, διότι δεν μπορεί να
μεταδοθεί εκ περιγραφής. Η ικανότητα κάποιου για την πραγματοποίηση
ενός σκοπού σχετίζεται, επομένως, με την πρακτική γνώση, η οποία συνίσταται σ’ ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών στην πράξη καθορίζει και το επίπεδο της ικανότητας.
Οι ικανότητες αναπτύσσονται και βελτιώνονται με την εκπαίδευση και
την εμπειρία. Είναι ιδιότητες του φορέα τους σχετικά δυσμετάβλητες. Διακρίνονται σε γενικές και ειδικές, καθώς επίσης και σε έμφυτες και επίκτητες.
Η απόκτηση αναπαραστάσεων από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμφυτης ικανότητας. Άλλες αποκτώνται σταδιακά μέσω εξάσκησης και μάθησης, όπως η ικανότητά κάποιου
να μιλάει μια ξένη γλώσσα. Συνεπώς, διακρίνονται στις ικανότητες οι οποίες προκύπτουν από βιολογικά ή δομικά χαρακτηριστικά και στις ικανότητες που αναπτύσσονται επίκτητα. Επομένως, οι ικανότητες έχουν ένα ορισμένο δομικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, η ικανότητα ενός αθλητή συνδέεται με χαρακτηριστικά του μυϊκού του συστήματος. Εδώ οι δομικές ιδιότητες του φορέα είναι αιτιωδώς συνδεδεμένες με τις ικανότητές του, αλλά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η σχέση αυτή επακριβώς. Οι ικανότητες συνδέονται αιτιωδώς τόσο με εμφανή χαρακτηριστικά, όπως η σω875
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ματική διάπλαση και η μυϊκή δύναμη, όσο και με μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι παρατηρήσιμα, παρά μόνο σε πολύ ειδικές συνθήκες, όπως οι σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται με τη διάταξη των νευρωνικών διεργασιών που ελέγχουν τους αυτοματισμούς στη σχέση αντίληψηπράξη. Η ακριβής σχέση της φυσιολογίας του εγκεφάλου με τις ικανότητες είναι εμπειρικό ζήτημα. Απαιτεί συστηματική γνώση των νευροφυσιολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην άσκηση των ικανοτήτων και
βαθιά γνώση της ανθρώπινης φύσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι ικανότητες εξαρτώνται από τα σωματικά χαρακτηριστικά του φορέα, έχουν δηλαδή μια ενσώματη διάσταση. Άρα, η επιτυχής άσκηση μιας ικανότητας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά που
αναπτύσσονται με επίμονη άσκηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαρτάται
και από διεργασίες του υποκειμένου και σε κάποιες άλλες και από τα δύο
μαζί. Για την επιτυχή άσκηση διαφόρων ικανοτήτων απαιτούνται διαδικασίες που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς την πολυπλοκότητά τους.
Επίσης, οι ικανότητες διακρίνονται με βάση το αντικείμενό τους, δηλαδή
με αυτό στο οποίο αποσκοπεί η δραστηριότητα που απαιτεί τη συγκεκριμένη ικανότητα. Το ερώτημα είναι: μια ικανότητα εκδηλώνεται στον σκοπό
μιας πράξης ή στην τέλεση μιας δραστηριότητας; Η απάντηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξέταση των προβλημάτων που άπτονται της διάκρισης πρακτικής και προτασιακής γνώσης, δηλαδή στο αν η πρώτη ανάγεται στην δεύτερη ή αν είναι δύο διαφορετικά είδη. Υπάρχουν, όμως, δύο
περιπλοκές στο ζήτημα αυτό:
Η πρώτη αναφέρεται στα μέσα ή στις συνθήκες, οι οποίες συσχετίζονται με την άσκηση μιας ικανότητας. Όταν κάποιος έχει μια γενικού τύπου
ικανότητα, οι συνθήκες μπορεί να είναι τέτοιες που να απαιτούν την χρήση
ειδικών μέσων. Ας θεωρήσουμε ότι κάποιος έχει την δυνατότητα να οδηγεί φορτηγά. Θα μπορούσε όμως να οδηγήσει ένα φορτηγό σε παγωμένο
δρόμο; (προσδιορισμός ειδικών συνθηκών). Η περιπλοκή αυτή δεν είναι
αρκετή, ώστε να αμφισβητήσει τη θέση ότι οι ικανότητες προσδιορίζονται
με βάση τους σκοπούς των δραστηριοτήτων στις οποίες εκδηλώνονται. Το
συμπέρασμα είναι, ότι τόσο η ίδια η πράξη όσο και η ικανότητα χαρακτηρίζονται βάσει του σκοπού τους.
Η δεύτερη περιπλοκή προκύπτει από το εξής: οι ικανότητές μας δεν είναι αυτοτελείς, με την έννοια ότι εξαρτώνται από άλλες, ενώ ταυτόχρονα
συνιστούν περαιτέρω ικανότητες. Οτιδήποτε και αν κάποιος κάνει, οποιαδήποτε αλλαγή επιφέρει στον εαυτό του ή στο περιβάλλον του, αυτό του
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προσφέρει νέες ικανότητες και του στερεί κάποιες άλλες. Κάποιος έχει την
ικανότητα να κάνει ένα τραπέζι στους φίλους του. Αυτό σημαίνει ότι έχει
το σύνολο των ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη
του στόχου του. Και τι χρειάζεται για να κάνει ένα καλό τραπέζι; Κατ΄ αρχάς
χρειάζεται ένα σχέδιο για το γεύμα και τα σωστά υλικά, τα οποία οφείλει
να προμηθευτεί σε καλή κατάσταση. Στην συνέχεια χρειάζεται επεξεργασία, σωστό μαγείρεμα και στο τελικό στάδιο, κατάλληλο σερβίρισμα. Όλες
οι εργασίες που συντελούν στο αποτέλεσμα του γεύματος συνεπικουρούνται από τις αντίστοιχες ικανότητες. Η απόδοση, λοιπόν, μιας ικανότητας
περιλαμβάνει αντίστοιχα την απόδοση μιας σειράς ικανοτήτων.
Επιπλέον, η απόδοση μιας ικανότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την επιτυχή τέλεση των πράξεων ή δραστηριοτήτων βάσει των οποίων
προσδιορίζεται. Για κάποιες ικανότητες απαιτείται σταθερή και αμετάβλητη επιτυχία, ενώ για άλλες η περιστασιακή επιτυχία είναι αρκετή. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται επανειλημμένη επιτυχία για να αποδοθεί μια ικανότητα, σε άλλες μία και μοναδική επιτυχής τέλεση είναι αρκετή; Η απάντηση στο ερώτημα αφορά
τις πιθανότητες που υπάρχουν για την επιτυχία μιας πράξης που βασίζεται
στην τύχη, και όχι αποκλειστικά και μόνο στις ιδιότητες του υποκειμένου.
Έτσι, η τέλεση μιας πράξης που συνίσταται σε περίπλοκες διαδικασίες στις
οποίες αποκλείεται ο καθοριστικός ρόλος της τύχης, θεωρείται αρκετή για
την απόδοση μιας ικανότητας σε κάποιο υποκείμενο: εάν κάποιος καταφέρει να οδηγήσει ένα αεροπλάνο δύσκολα μπορεί να τον αμφισβητήσει κάποιος ότι δεν έχει ικανότητες πιλότου. Συνεπώς, δεν προκύπτει μια αιτιώδη σχέση μεταξύ ικανότητας και αποτελέσματος.
Έτσι, οι διαφορές στην απόδοση διαφορετικών ικανοτήτων συσχετίζονται με την φύση των συγκεκριμένων ικανοτήτων, αλλά και με το γεγονός
ότι για ορισμένες ικανότητες μπορούμε να προσδιορίσουμε την αιτιώδη
σχέση μεταξύ ικανότητας και αποτελέσματος, ενώ για άλλες όπου η τύχη
παρεμβαίνει καθοριστικά είναι εύλογο να απαιτούνται αποδείκτικά στοιχεία για την γνησιότητα του αποτελέσματος.
Τα παραπάνω συμπεράσματα αφορούν την έννοια της ανθρώπινης ικανότητας και έτσι αφορούν την αντίστοιχη έννοια του «μπορώ».
Το «μπορώ» της ανθρώπινης ικανότητας διαχωρίζεται από το «μπορώ»
της δυνατότητας ή της φυσικής δύναμης. Αντίστοιχα, η έννοια της ικανότητας διακρίνεται στο «μπορώ», όταν αυτό αναφέρεται σε συγκεκριμένες
πράξεις και στο «μπορώ», όταν αυτό αναφέρεται γενικά σε ικανότητες. Στην
πρώτη περίπτωση, λέγοντας ότι κάποιος «μπορεί», εννοείται ότι θα πετύχει
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στην συγκεκριμένη πράξη. Γίνεται δηλαδή κάποιου τύπου πρόγνωση. Στην
δεύτερη περίπτωση, λέγοντας ότι κάποιος «μπορεί» να κάνει κάτι, εννοείται ότι το υποκείμενο έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ονομάζονται ικανότητες ή δεξιότητες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λέγοντας
ότι το υποκείμενο «ξέρει (πως) μπορεί να» κάνει κάτι επιτυχώς, αυτό σημαίνει ότι έχει πρακτική γνώση.
Σύμφωνα με τον Ryle (1949), μια μορφή γνώσης διατυπωμένη σε προτάσεις δεν αποτελεί ικανή προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ικανότητας.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: από όσα μπορούμε να κάνουμε τα περισσότερα δεν τα κάνουμε ποτέ, κάποια τα κάνουμε είτε θέλουμε είτε όχι, κάποια
χωρίς να τα αντιλαμβανόμαστε, κάποια χωρίς να έχουμε πρόθεση να τα κάνουμε και κάποια συνιστούν απώτερη συνέπεια των πράξεών μας. Μόνο
ένα μικρό υποσύνολο αυτών που μπορούμε να κάνουμε απορρέουν από τις
προθέσεις μας και ένα ακόμα πιο μικρό κομμάτι χαρακτηρίζεται ως άσκηση των ικανοτήτων μας. Έτσι, οι αποδόσεις πρακτικής γνώσης εντάσσονται
σε μια ευρύτερη κατηγόρια αποδόσεων ικανότητας. Η θέση του Ryle, αμφισβητήθηκε από την Προτασιακή ανάλυση των Stanley & Williamson, σύμφωνα με την οποία οι αποδόσεις πρακτικής γνώσης δεν διαφέρουν από τις
αποδόσεις Προτασιακής γνώσης, επομένως δεν συνδέονται και με τις αποδόσεις ικανότητας.
Ο Ryle2 θεωρείται εισηγητής μιας παράδοσης στη φιλοσοφία του νου
που αξιολογεί τις ικανότητες ως ένα είδος προδιάθεσης, την προδιάθεση
των ανθρώπων να πράττουν υπό ορισμένες συνθήκες. Η ανάλυση της έννοιας της πρακτικής γνώσης από τον Ryle εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάλυσης της ικανότητας. Η ικανότητα ενός υποκειμένου υποδεικνύει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία με την σειρά της αποδεικνύει ότι το υποκείμενο έχει την ικανότητα αυτή. Επιπλέον, η σχέση μιας ικανότητας και μιας συμπεριφοράς φαίνεται να είναι ακόμα πιο στενή για τον
εξής λόγο: οι ικανότητές μας χαρακτηρίζονται από πράξεις που ασκούνται
στις εν λόγω ικανότητες. Συνεπώς, υπάρχει μια διαφορετικού τύπου σχέση
μεταξύ ικανότητας και συμπεριφοράς.
Η αντίθετη άποψη, η οποία υποστηρίζεται από τους Stanley & Williamson,
είναι ότι οι αποδόσεις πρακτικής γνώσης δεν συνεπάγονται αποδόσεις ικανότητας. Η αδυναμία συνεπαγωγής έγκειται στην ουσία στην αδυναμία συνεπαγωγής της απόδοσης μιας γενικής ικανότητας στην απόδοση μιας τρέχουσας ικανότητας. Η ικανότητα σύμφωνα με του Stanley & Williamson συ2. Ryle, G. (1949/1984) The concept of Mind, University of Chicago Press
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νίσταται στη δυνατότητα αναγνώρισης μιας κατάστασης ή στη διάκριση μεταξύ δύο καταστάσεων. Η ικανότητα αναγνώρισης μιας κατάστασης προϋποθέτει την άμεση- βιωματική ή αντιληπτική εμπειρία της συγκεκριμένης
κατάστασης, ενώ οι ικανότητες διάκρισης απαιτούν την τριβή του υποκειμένου με το εν λόγω αντικείμενο. Έτσι, η αναγνώριση είναι μια ικανότητα,
η οποία δεν μπορεί να διατυπωθεί προτασιακά και σχετίζεται με την έννοια
της πρακτικής γνώσης, ως ικανότητας αντίληψης μιας κατάστασης και κατάλληλης αντίδρασης.
Ο Kenny (1975) αναφέρεται στην έννοια της ικανότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από πρόθεση του υποκειμένου και η οποία αποσκοπεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Για τον Kenny η ανθρώπινη ικανότητα προϋποθέτει πρόθεση. Λέγοντας ότι κάποιος έχει την ικανότητα να κάνει κάτι συγκεκριμένο, εννοείται ότι το αποτέλεσμα της πράξης του αυτής συνδέεται αιτιωδώς με την ικανότητά του. Η ικανότητα αυτή του παρέχει ένα είδος ελέγχου όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο
και η εν λόγω ικανότητα είναι και ικανότητα να αποτρέψει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αν επιθυμεί. Το συμπέρασμα είναι, ότι αν κάποιος έχει την
ικανότητα να κάνει κάτι, έχει ταυτόχρονα και την ικανότητα να μην το κάνει.
Σύμφωνα με τον Brown (1971), η ανθρώπινη ικανότητα χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη πρόθεσης από πλευράς υποκειμένου, όταν αυτός επιχειρεί συγκεκριμένες πράξεις με κάποιον προκαθορισμένο σκοπό. Ο Brown
συλλαμβάνει την έννοια της ικανότητας που σχετίζεται με την ηθική στην
ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Όσον αφορά την έννοια της ικανότητας
είναι αμφισβητήσιμο εάν αυτή προϋποθέτει την πρόθεση εκ μέρους του
υποκειμένου. Σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπινης ικανότητας η πρόθεση
και η προσπάθεια όχι απλώς δεν είναι αναγκαίες, αλλά στην πραγματικότητα παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση ενός στόχου. Φαίνεται, λοιπόν,
ότι το στοιχείο ελέγχου στο αποτέλεσμα είναι ένα βασικό στοιχείο στην έννοιας της ικανότητας. Έτσι, ο έλεγχος στη ροή μιας πράξης ή μιας δραστηριότητας φαίνεται να αποτελεί βασική συνιστώσα της έννοια της ανθρώπινης ικανότητας.
Σύμφωνα με τον Austin (1961), μια ικανότητα είναι επιρρεπής ακόμα
και στο να μην παράγει επιτυχία. Η κακή τύχη και η μέτρια φόρμα είναι μερικές φορές οι αποτρεπτικοί αυτοί λόγοι. Αν η θέση αυτή ισχύει, τότε έχει
συνέπειες στην θεώρηση των ικανοτήτων με βάση την προδιάθεση ή την
πρόθεση του υποκειμένου. Οι ανθρώπινες ικανότητες είναι επιρρεπείς στο
σφάλμα. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπινης ικανότητας κατά τις οποίες η
πρόθεση και η προσπάθεια από πλευράς υποκειμένου όχι απλώς δεν είναι
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αναγκαίες, αλλά στην ουσία παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ικανότητας. Και εδώ το στοιχείο ελέγχου στο αποτέλεσμα είναι ένα από τα βασικά συστατικά της έννοιας της ικανότητας, το οποίο δεν
μπορεί να αγνοηθεί.
Ο Αριστοτέλης3 υποστηρίζει, ότι έχοντας μια ικανότητα να φέρουμε εις
πέρας μια κατάσταση πραγμάτων, έχουμε ταυτόχρονα και την ικανότητα
να αποφύγουμε να φέρουμε εις πέρας την ίδια κατάσταση. Για τον Αριστοτέλη το γεγονός ότι ασκούμε επιλεκτικά τις ικανότητες που έχουμε αποτελεί το βασικό στοιχείο που διαχωρίζει την έννοια της ανθρώπινης ικανότητας από άλλες δυνάμεις του ανθρώπου.
Μέσα από την αναφορά στην έννοια της ικανότητας και την διερεύνηση
της σχέσης της πρακτικής γνώσης με την ικανότητα προκύπτουν τρία καίρια ερωτήματα: ποίες και τι τύπου είναι οι αιτιώδεις σχέσεις σε μια ικανότητα και στις δομικές ιδιότητες του φορέα της; ποιες είναι οι λογικής υφής
σχέσεις μεταξύ μιας ικανότητας και της άσκησής της; ποιες είναι οι επιστημολογικής υφής σχέσεις ανάμεσα στην άσκηση μιας ικανότητας και της
απόδοσής της;
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Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης
σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης
Παγώνα - Ξανθή Ψαθοπούλου

Περίληψη
Στη σύγχρονη εποχή, στην πρώτη γραμμή του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος τίθεται έντονα το ζήτημα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών ξεκινώντας μάλιστα από τους χώρους προσχολικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, η εισαγωγή των πολυμέσων και η γενικότερη ανάπτυξη της
τεχνολογίας, ευνόησε τη δημιουργία μίας νέας μορφής αφήγησης, αυτή της
ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling), προσφέροντας σε παιδιά και εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης εισήλθε στην παιδαγωγική πρακτική, ως ένα καινοτόμο διδακτικό μέσο που παρέχει την δυνατότητα της
"προσαρμογής" σε όλες τις νοητικές λειτουργίες που συνθέτουν το υπόβαθρο ολόκληρης της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Gardner. Η
παραδοχή αυτή, καθιστά την ψηφιακή αφήγηση ένα εργαλείο αναγκαίο και
απαραίτητο, προκειμένου κάθε παιδί να αξιοποιήσει το σύνολο των γνωστικών, συναισθηματικών και κινητικών του δυνατοτήτων και να "δημιουργήσει" την δική του, προσωπική ιστορία.
Η μελέτη και η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση
των παιδιών προσχολικής αγωγής, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει
την εξοικείωση τόσο των παιδιών όσο και των παιδαγωγών στη διαδικασία
παραγωγής υλικού, καθώς και στη χρήση σχετικών λογισμικών εργαλείων.
Μέσα από την παρούσα έρευνα, επιχειρούμε να αναδείξουμε τα εκπαιδευτικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, παραθέτοντας τo εγχείρημα μιας ομάδας νηπίων να δημιουργήσουν μια ψηφιακή αφήγηση.
Τέλος, γίνεται μια συνολική αξιολόγηση της διαδικασίας με αναφορά
στα εκπαιδευτικά οφέλη που αποκομίσθηκαν τόσο για τα παιδιά όσο και
για τους παιδαγωγούς.
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1. Εισαγωγή
Η «ψηφιακή αφήγηση», εισήλθε στον χώρο της παιδαγωγικής πρακτικής,
πολύ πρόσφατα. Ως ψηφιακή αφήγηση, ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας (Lathem, 2005). Ειδικότερα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η
ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται στη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού
υλικού, μικρής χρονικής διάρκειας που αναφέρεται σε προσωπικά βιώματα, εμπειρίες και ιστορίες ανθρώπων, πλαισιωμένου με φωτογραφίες, μουσική, ηχογράφηση και βίντεο.
Σύμφωνα με τον Gardner, πρόκειται για ένα εντελώς καινούργιο διδακτικό μέσο, το οποίο έχει την δυνατότητα της «προσαρμογής» σε πλήθος διδακτικών περιοχών. Άλλωστε, η ευελιξία και οι πολλαπλές δυνατότητες του περιεχομένου, επιτρέπουν στην ψηφιακή αφήγηση να προσαρμόζεται συνθέτοντας το υπόβαθρο ολόκληρης της μαθησιακής διαδικασίας (Miller, 2009).
Μέσα από την «ψηφιακή αφήγηση» μπορεί να συνδεθεί χρονικά κάθε στιγμή,
κάθε γενιά, ανατρέχοντας στο παρελθόν, στο μέλλον, ή στο παρόν (Chung, 2007).
Η απαρχή κάθε ιστορίας, πραγματώνεται μέσα από κίνητρα που δίνονται, είτε από τα παιδιά και τα βιώματά τους, είτε από τον/την παιδαγωγό.
Τα κίνητρα αυτά, θα αξιοποιηθούν και θα «επενδυθούν» με δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της διαδικασίας (Labbo, Eakle, &
Montero, 2002).
Σε πρώτο επίπεδο υπάρχει ένας καταιγισμός ιδεών πάνω σε ένα θέμα,
στη συνέχεια οργανώνονται οι ιδέες και προσδιορίζονται τα μέσα που θα
πλαισιώσουν/ απεικονίσουν αυτά τα δεδομένα (Chung, 2007; Miller, 2009).
Τέλος, πραγματοποιείται η παραγωγή της ιστορίας, μέσα από την επεξεργασία των επιλεγμένων δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνολογικά μέσα
(π.χ υπολογιστή, εικόνες, λογισμικά κ.λπ.) τα οποία παρέχονται στο διαδίκτυο (Bull & Kajder, 2004).
2. ο ρόλοΣ του εκπαιδευτικού στην ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ψηφιακής
αφήγησης
Η ψηφιακή αφήγηση, υποβοηθά κάθε εκπαιδευτικό στον προγραμματισμό
των δραστηριοτήτων και στη θέσπιση στόχων εμπλέκοντας τις νέες τεχνολογίες (Pitler, 2006)με την παραδοσιακή εκπαίδευση.
Ο ρόλος της/του παιδαγωγού παραμένει καταλυτικός, εφόσον αυτός/η
θα εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία της αφήγησης, βοηθώντας τους
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να προσδιορίσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους (Miller, 2009), τόσο
στο επίπεδο της οπτικοποίησης (visualization), όσο και στην παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων (Regan,2008).
Ειδικότερα, ο/η παιδαγωγός θα διευκολύνει τα παιδιά να αναλάβουν
πρωτοβουλίες, να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους, να «ξεδιπλώσουν» τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους και να επιτύχουν κάθε εκπαιδευτικό στόχο, μέσα από τη χρήση των
μέσων, (Miller, 2009). Όλη αυτή η διαδικασία θα προσδώσει ένα πολύ διαφορετικό νόημα στον τρόπο που τα παιδιά θα μάθουν (Palloff & Pratt, 1999).
Τέλος, οι ίδιοι οι παιδαγωγοί αποκομίζουν οφέλη που σχετίζονται με την
εξοικείωσή τους με τη διαδικασία, αλλά και τα τεχνολογικά μέσα που θα
χρησιμοποιήσουν (Bull & Kajder, 2004; Chung, 2007; Miller, 2009).
3. ΤΑ Παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης
Η ψηφιακή αφήγηση (όπως προαναφέραμε), μπορεί να δημιουργηθεί σε
κάθε επίπεδο της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την προσχολική και καταλήγοντας στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Κάθε μαθητής από κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης, μπορεί να δημιουργήσει μια ψηφιακή ιστορία, μαθαίνοντας τον τρόπο σύνταξης μιας ψηφιακής αφήγησης, ενώ ταυτόχρονα
μαθαίνει ή κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενό της ιστορίας αυτής (Robin &
Pierson, 2005). Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί πρόκληση, εφόσον δημιουργεί κίνητρα μάθησης εγείροντας τη φαντασία, την πρόκληση και την περιέργεια προκειμένου να σχεδιαστεί μια ψηφιακή ιστορία
(Malone, 1981; Miller, 2009).
Επιπλέον, η τέχνη της αφήγησης συμβάλλει στην εκτόνωση και ανακούφιση των συναισθημάτων του αφηγητή και του ακροατή - θεατή, μέσα από τη ροή της ιστορίας και της ταύτισης με τον ήρωα (Σιούτη, 2008).
Άλλωστε, σύμφωνα και με τον Joe Lambert (2002), ο σχεδιασμός κάθε ψηφιακής αφήγησης θα πρέπει να λειτουργεί απελευθερωτικά στα άτομα που
συμμετέχουν, επιτρέποντάς τους να μοιράζονται εμπειρίες και συναισθήματα με διδακτικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό τρόπο (Huffaker, 2004).
Ένα από τα μεγαλύτερα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει η ψηφιακή αφήγηση είναι η ευκολία πρόσβασης στα ψηφιακά μέσα που υποστηρίζουν τη σχεδίαση και την κατασκευή της. Ο εκπαιδευτικός/ παιδαγωγός
μπορεί να αναζητήσει, να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει, λογισμικά εργαλεία και συστήματα ψηφιακής αφήγησης που προσφέρονται στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα για την προσχολική εκπαίδευση υπάρχει πλήθος λογισμικών
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π.χ. ο SAM (Cassell K.a. 2000, Ryokai, Vaucelle & Cassell 2002), το StoryMat
(Ryokai & Cassell, 1999; Cassell & Ryokai, 2001), το StoryRooms (Alborzi K.a.
2000), το KidsRoom (Bobick K.a. 1999, MIT) κ.ά.
Μέσα από την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, αυξάνεται η αίσθηση συμμετοχής και κατ επέκταση η ταύτιση του δέκτη με το ρόλο που διαδραματίζει εκεί (Poole, 2000). Καθώς τα παιδιά εργάζονται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο (μέσα από την αφήγηση), λαμβάνουν ανατροφοδότηση (μέσα στην διαδικτυακή κοινότητα),
(Coventry & Oppermann, 2009), αναπτύσσουν την κριτική σκέψη (Ware,
2006, Pitler, 2006), την προσωπικότητά τους (Benmayor, 2008, Hull, 2003)
την αυτονομία τους (Bull & Kajder, 2004), γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό
τους (Miller, 2009),. Έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα
ευχάριστη και δημιουργική, απαλλαγμένη από την παθητικότητα, τη συνήθεια και τη συμβατικότητα που συνήθως τη διακρίνει (Κουτσουράη, Παρασκευά, Τρίκκα).
Πιο συγκεκριμένα, ο Gardner στη θεωρία του για την πολλαπλή νοημοσύνη αναδεικνύει την δυναμικότητα της "ψηφιακής αφήγησης" (Silver,
Strong, & Perini, 1997), σε όλους τους επιμέρους τομείς ανάπτυξης (γλωσσικό, λογικο-μαθηματικό, σωματικό-κιναισθητικό, νατουραλιστικό, χωρικό, διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό τομέα ανάπτυξης). Ειδικότερα, καλλιεργείται η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών (Albers, 2007), η ανάγνωση, η γραφή, το άκουσμα, η ομιλία, η παρακολούθηση, και η οπτική αναπαράσταση (Chen, Ferdig, & Wood, 2003; Miller, 2009) και υποβοηθούνται
μαθητές με προβλήματα εκμάθησης της γλώσσας (Ohler, 2008).
Τέλος, τεχνολογικά, οι εμπλεκόμενοι καταρτίζονται επαρκέστερα, και
δύναται να αξιοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες και δεδομένα, χρησιμοποιώντας το νέο αυτό τεχνολογικό περιβάλλον (Ohler, 2008).
4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ εφαρμογήΣ
Σε αυτό το μέρος παρουσιάζεται η προσπάθεια των παιδαγωγών και των
νηπίων, (ιδιωτικού νηπιαγωγείου του δήμου Πετρούπολης), του σχεδιασμού
και εφαρμογής μιας ψηφιακής αφήγησης.
Η επιλογή του θέματος πραγματοποιήθηκε με αφορμή συζητήσεις των
νηπίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Η ομάδα εργασίας, αποτελείται από 8 νήπια, ηλικίας 4,5 ετών περίπου,
4 κορίτσια και 4 αγόρια. Τα νήπια εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων
ατόμων, στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας
885

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

(Di Blas& Boretti, 2009), πραγματοποιώντας δραστηριότητες όπως σύνθεση κειμένου, δημιουργία ζωγραφιών και σκανάρισμα καλοκαιρινών φωτογραφιών για την εικονογράφησή του, επιλογή μουσικής επένδυσης θέματος κ.ά. Η ψηφιακή αφήγηση προσβλέπαμε να λάβει την τελική ολοκληρωμένη της μορφή, στη ψηφιακή πλατφόρμα της «Μηλιάς». Παρόλα αυτά,
επιλέξαμε τη χρήση του απλού λογισμικού movie maker σε πρώτο επίπεδο και μελλοντικά έχουμε ήδη προγραμματίσει την συνεργασία μας με μία
τριμελή ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της ΑΣΠΑΙΤΕ, για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προκειμένου να αναρτήσουμε εκεί το εγχείρημά μας. Το λογισμικό που θα σχεδιαστεί προσδοκούμε να επιτρέπει τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού, των οποίων ο σχεδιασμός είναι πέραν των δυνατοτήτων ενός παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας.
Τέλος, στη διαδικασία αυτή, συνεργάστηκαν και οι γονείς βοηθώντας,
στην παροχή υλικού (φωτογραφιών), στη χρήση – εξοικείωση με το λογισμικό, στην εμψύχωση και παρακίνηση όλων μας
4.1 Διαδικασία παραγωγής ψηφιακής αφήγησης
Τα νήπια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Συζήτησαν για την πλοκή της ιστορίας
τους, βασισμένα στις φωτογραφίες που είχαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εφεύραν τους ήρωες και αποφάσισαν για την εξέλιξη της ιστορίας.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι η ιστορία αφορά τον ήρωα «Μπάρμπα Μπο»
και τις περιπέτειές του το καλοκαίρι στην παραλία. Μέσα από την ιστορία
αυτή προσδοκούμε τα νήπια να μάθουν ή/και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τους καλοκαιρινούς κινδύνους, της θάλασσας και του ήλιου,
καθώς και των τρόπων μέσω των οποίων μπορούν να προστατευτούν, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις.
Στη συνέχεια ζωγράφισαν στο word εικόνες που θα χρησιμοποιούνταν
κατά την αφήγηση (εκτός αυτών που είχαν ήδη). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της παιδαγωγού αναζήτησαν μουσικά κομμάτια στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας την σελίδα του YouTube. Επιπλέον, εγκαταστήσαμε μικρόφωνο
για να πραγματοποιηθεί η αφήγηση, που εισήχθη στην εφαρμογή.
Το επόμενο στάδιο, περιελάμβανε την «συρραφή» των επιμέρους στοιχείων με τη χρήση του λογισμικού Movie Maker. Αν και τα παιδιά δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο λογισμικό και τη χρήση του, ωστόσο το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον και ασχολήθηκαν για αρκετές ώρες, πειραματιζόμενα με τις
λειτουργίες και δυνατότητες του προγράμματος.
886

Παγώνα - Ξανθή Ψαθοπούλου
Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης

Εφόσον, πραγματοποιήσαμε τη συρραφή του υλικού, έγινε αναπαραγωγή του τελικού προϊόντος με σκοπό να γίνουν τυχόν τελικές διορθώσεις.
Η «ψηφιακή αφήγηση» που δημιουργήθηκε έχει περιορισμένη διάρκεια,
“συντηρητική” χρήση γραφικών και αξιοποίηση βασικών λειτουργιών των
νέων τεχνολογιών.
4.2 Δυσκολίες κατά την παραγωγή του υλικού
Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των νηπίων, καθώς και η τάση τους
να μονοπωλούν στον Η/Υ, ήταν μία δυσκολία που αντιμετωπίστηκε με την τήρηση σειράς και την χρήση των προσωπικών υπολογιστών των παιδαγωγών.
Επιπλέον, δυσκολίες παρουσιάστηκαν αρχικά στη χρήση του λογισμικού Movie Maker, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν μέσα από τον πειραματισμό και την εφαρμογή.
Τέλος, προβλήματα προέκυψαν κατά την ηχογράφηση εξαιτίας της παρεμβολής εξωτερικών θορύβων, τα οποία ευτυχώς ξεπεράστηκαν.
5. Αξιολόγηση εφαρμογής
Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που είχαμε αρχικά θέσει, επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.
Πιο συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Έτσι, επιτύχαμε η διαδικασία της μάθησης να μετατραπεί σε μια ενεργητική διαδικασία
και να διδαχτούν απλές έννοιες με τρόπο απλό και αβίαστο.
Οι γνώσεις που αποκόμισαν τα νήπια και οι παιδαγωγοί, τόσο για το θέμα που μελετήθηκε, όσο και για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και πιο
συγκεκριμένα της ψηφιακής αφήγησης, ευνοεί την ένταξη στο σύγχρονο
ψηφιακό σχολικό περιβάλλον.
Η ιστορία που σχεδιάστηκε, θεωρείται ολοκληρωμένη, τόσο ως προς
την πλοκή όσο και ως προς το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε, δεδομένου της ηλικίας των παιδιών που συμμετείχαν καθώς και του χρονικού διαστήματος το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας.
Εστιάζοντας στα εκπαιδευτικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης για τους
παιδαγωγούς, αρχικά οι παιδαγωγοί εξοικειώνονται με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, χρησιμοποιώντας τα ως βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα
διάφορα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναμφίβολα αναδεικνύεται ως ο πιο σημα887
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ντικός, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα της ψηφιακής αφήγησης.
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μέσω της επικοινωνίας τους με τους
μαθητές τους, θα εφαρμόσουν νέες διδακτικές προσεγγίσεις, αποφεύγοντας τα μονότονα στυλ διδασκαλίας.
Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές, εξοικειώνονται
με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, καλλιεργώντας όλες τις λειτουργίες του
μανθάνοντος οργανισμού.
Από την παράθεση της εφαρμογής μας, ενισχύθηκε η γλωσσική ανάπτυξη, από τις συζητήσεις π.χ. σχετικά με την πλοκή του σεναρίου της ιστορίας,
σχετικά με το καλοκαίρι, τους κινδύνους και τις προφυλάξεις.
Ακόμη, δόθηκε η ευκαιρία για πειραματισμό και εξάσκηση, με τα επιμέρους λογισμικά που αξιοποιήθηκαν. Γενικότερα, τα νήπια γνώρισαν για τα
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, διευρύνοντας τις γνώσεις τους για τις Τ.Π.Ε.,
τα λογισμικά και την ορθή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν οι λογικο-μαθηματικοί συλλογισμοί, μέσα από
τη διαχείριση και χρήση των λογισμικών. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή του
λογισμικού Μovie Μaker, έδωσε τη δυνατότητα στα νήπια να εξασκήσουν
την έννοια, του χρόνου, της σειροθέτησης, της εναλλαγής κ.α.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται η σωματική-κιναισθητική καλλιέργεια, μέσα
από την χρήση ποικίλων ακουστικών ερεθισμάτων, το χορό και το μουσικοκινητικό παιχνίδι.
Κατά την ώρα που εργάζονται στο χώρο, τα νήπια μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με τον περιβάλλοντα χώρο.
Αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις μέσα από την κοινή εργασία, την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Έτσι επιτυγχάνονται στόχοι
όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η διαδραστικότητα, η
ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, τόσο για τον τρόπο χρήσης των λογισμικών όσο και για γενικότερα ζητήματα. Όπως αναφέρει και ο Rokeby, η
αλληλεπίδραση με ένα ψηφιακό περιβάλλον υπόσχεται μια εμπειρία όπου
ο συμμετέχων περισσότερο δρα παρά δέχεται.
Αναμφίβολα, η ίδια η διαδικασία της μάθησης, καθίστανται ελκυστικότερη,
συγκρινόμενη με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται η δημιουργικότητα, η επινοητικότητα, η πρωτοτυπία, η έκφραση των
συναισθημάτων, η κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η λήψη πρωτοβουλιών και αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και οι ικανότητές κάθε παιδιού.
Κλείνοντας θα λέγαμε ότι από όσα συζητήθηκαν παραπάνω γίνεται έκδηλη η αναγκαιότητα εισαγωγής και αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης
στην προσχολική εκπαίδευση.
888

Παγώνα - Ξανθή Ψαθοπούλου
Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης

Βιβλιογραφία
Albers, P. (2007). Finding the artist within: Creating and reading visual texts in the
English Language Arts classroom.
Alborzi, H., Druin, A., Montemayor, J., Platner, M., Porteous, J. , Sherman, L., Boltman,
A., Taxen, G., Best, J., Hammer, J., Kruskal, A., Lal, A., Schwenn, T. P., Sumida, L.,
Wagner, R., Hendler, J. (2000). Designing StoryRooms: interactive storytelling
spaces for children, Proceedings of the conference on Designing interactive
systems: processes, practices, methods, and techniques, p.95-104, August 1719, 2000, New York City, New York, United States.
Benmayor, R. (2008). Digital storytelling as a signature pedagogy for the new
humanities. Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal
of Theory. Research and Practice (7), σσ. 188-204.
Bobick et al. (1999) The kidsroom: a perceptually-based interactive and immersive
story environment. PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments. v8 i4.
367-391.
Bull, G., & Kajder, S. (2004). Digital storytelling in the language arts classroom.
Learning & Leading with Technology (32 (4)), σσ. 46-49.
Cassell, J. and Ryokai, K. (2001). Making Space for Voice: Technologies to Support
Children's Fantasy and Storytelling. Personal Technologies 5(3): 203-224.
Cassell, J., M. Ananny, Basu, A., Bickmore, T., Chong, P., Mellis, D., Ryokai, K., Smith,
J., Vilhjdlmsson, H., & Yan, H. (2000). Shared Reality: Physical Collaboration with
a Virtual Peer. In Proceedings of CHI 2000.
Chen, M., Ferdig, R., & Wood, A. (2003). Understanding technologyenhanced
storybooks and their roles in teaching and learning: Aninvestigation of electronic
storybooks in education. Journal of Literacy and Technology (24).
Chung, S. K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education
(60), σσ. 17-22.
Coventry, Μ., & Oppermann, Μ. (2009). From narrative to database: multimedia
inquiry in a cross-classroom scholarship of teaching and learning study. Ανάκτηση Φεβρουάριος 2011, από http://www.academiccommons.org/commons/
essay/narrative-database
Di Blas, N. & Boretti, B. (2009), Interactive storytelling in pre-school: a case-study, In
Proceedings of IDC 2009, ACM, New York, NY (2009), pp. 44-51.
Huffaker, D. (2004). Spinning yarns around the digital fire: Storytelling and dialogue
among youth on the internet. Information Technology in Childhood Education
Annual, σσ. 63-75.
Hull, G. A. (2003). Youth culture and digital media: New literacies for new times.
889

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Research in the Teaching of English (38 (2)), σσ. 229-233.
Κουτσουράη, Σ., Παρασκευά, Β., Τρίκκα, Ε. (χ.χ.).Η έννοια της ψηφιακής αφήγησης
(digital storytelling) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. http://6dimkalymn.weebly.
com/uploads/8/0/7/6/8076556/____.pdf .
Labbo, L., Eakle, J., & Montero, K. (2002). Digital Language Experience Approach:
Using Digital Photographs and Software as a Language Experience Approach
Innovation.
Lathem, S.A. (2005). Learning communities and digital storytelling: new media
for ancient tradition. In C. Crawford et al. (eds.), Proceedings of Society for
Information Technology & Teacher Education International Conference 2005
(pp. 2286-2291). Chesapeake, VA: AACE.
Malone, Τ. (1981). Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cognitive
Science , σσ. 333-369.
Miller, E. (2009). Digital Storytelling. A Graduate Review Submitted to the Elementary
Education Division Department of Curriculum and Instruction In Partial Fulfillment
Of the Requirements for the Degree Master of Arts. UNIVERSITY OF NORTHERN
IOWA.
National Storytelling Network. (2011, Φεβρουάριος). Ανάκτηση από National
Storytelling Network: http://www.storynet.org/index.html
Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy,
learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Ohler, J. (2006). The world of digital storytelling. Educational Leadership (63), σσ.
44-47.
Palloff, R. M., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace: Effective
strategies for the online classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
Pitler, H. J. (2006). Viewing technology through three lenses. Principal (85 (5)), σσ.
38-42.
Poole, S. (2000). Trigger Happy. The inner life of video games. Fourth Estate: London.
Regan, B. (2008). Why we need to teach 21th century skills- and how to do it.
Multimedia & Internet Schools, 15(4) , σσ. 10-13.
Robin, B. R., & Pierson, M. E. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling
in the classroom. Paper presented at the Annual Meeting of the Society for
Information Technology & Teacher Education. Phoenix, AZ.
Rokeby D. (n.d.). The Construction of Experience: Interface as Content, στο Dodsworth
Jr., C. (εκδ.), Digital Illusion: Entertaining the Future with High Technology, Ρίντιγκ
κ.α., Addison-Wesley Publishing Co., σελ. 27-47.
Ryokai, K., Cassell, J. (1999). Computer Support for Children's Collaborative Fantasy
Play and Storytelling. In Proceedings of CSCL '99
890

Παγώνα - Ξανθή Ψαθοπούλου
Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης σε χώρους προσχολικής εκπαίδευσης

Ryokai, K., Vaucelle, C., Cassell, J. (2002). Literacy Learning by Storytelling with a
Virtual Peer. Proceedings of Computer Support for Collaborative Learning.
January 7-11, Boulder, CO, pp. 352-360.
Salmon, C. (2008). Storytelling η μηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και χειραγωγεί
τα πνεύματα. Αθήνα: Πολύτροπον.
Silver, H., Strong, R., & Perini, M. (1997). Integrating Learning Styles and Multiple
Intelligences. Educational Leadership (55 (1)), σσ. 22-27.
Σιούτη, Α. (2008). Συνομιλώντας με τις μιλησιακές ιστορίες: Διαχρονικότητα και διαπολιτισμικότητα. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Ware, P. D. (2006). From sharing time to showtime! Valuing diverse venues for
storytelling in technology- rich classrooms. Language Arts (84 (1)), σσ. 45-54.
ABSTRACT
Nowadays, in the first line of the educational interest is strongly found the
question of the introduction of new technologies and indeed starting from
the preschool education.
In particular, the general development of technology promoted the
creation of the so-called digital storytelling. The introduction of digital
storytelling was entered in the teaching practices as an innovative
educational means which provide the ability of ‘adjustment’ in mental
functions that compose the background of the whole learning process,
so that every child to exploit the ensemble of its mobility, cognitive and
emotional abilities and to ‘create’ its own, personal story.
In the present study, we are trying to indicate the educational benefits
of the digital storytelling in the educational process, citing the effort of a
group of toddlers to create a digital storytelling. Finally, we make a total
evaluation of the process with reference to the educational benefits for the
children and for the teachers.
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Άγχος γονέων με παιδία στο φάσμα
του αυτισμού
Γιώργος Αλεξανδράτος
Μαρία Τζέμη
Κλειώ Παπαχρήστου
Εισαγωγή
Η εργασία αυτή θέτει ως στόχο αρχικά την κατά δύναμη οριοθέτηση του φάσματος του αυτισμού, για να μπορέσει στη συνέχεια να αποτυπώσει τις ανάγκες
των γονέων ώστε να αντεπεξέλθουν στον γονικό τους ρόλο επιτυχώς, τους οποίους συνοδεύει ένα ιδιαίτερο άγχος και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.
Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της ερευνητικής μας εργασίας, αφού μελετήθηκαν και καταμετρήθηκαν οι
απαντήσεις 100 γονέων παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Προσεγγίζοντας τον αυτισμό
Από τον όρο Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) ο οποίος είναι ο πιο
σύγχρονος όρος αναγνώρισης του αυτισμού, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι
η διαταραχή επηρεάζει πολλούς τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, ενώ όσα
κοινά κι αν έχουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, τόσες μπορούν να είναι και οι διαφορές τους. Οι σύγχρονες έρευνες αποδεικνύουν ότι ο αυτισμός ή αλλιώς Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις και ταυτόχρονα κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την εξέλιξη του κάθε παιδιού, ακόμη κι αν φαίνεται να έχει καλή πρόγνωση ή όχι σε κάποια ηλικία.(Lorna Wing, Διαταραχές του φάσματος του
αυτισμού, ΕΕΠΑΑ, σ.9).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, δηλαδή η διαταραχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η διαταραχή της επικοινωνίας, η διαταραχή της
φαντασίας, και οι επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές δραστηριότητες, δημιουργούν συχνά και άλλα χαρακτηριστικά (Lorna Wing, Διαταραχές του
φάσματος του αυτισμού, ΕΕΠΑΑ σ.18) :
Προβλήματα λόγου (πλήρης απουσία λόγου, μπέρδεμα της σειράς των
λέξεων, ηχολαλία, φτωχός έλεγχος του ρυθμού, της έντασης και του τόνου
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της φωνής, άκαμπτη και άχρωμη χρήση λέξεων)
• Διαταραχές του οπτικού ελέγχου και της βλεμματικής επαφής
• Προβλήματα μίμησης της κίνησης
• Προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης
• Ασυνήθιστες παράξενες αντιδράσεις σε αισθητηριακές εμπειρίες
• Ακατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις
• Ποικίλες διαταραχές στις φυσικές λειτουργίες και στη φυσική ανάπτυξη
• Ιδιαίτερες Ικανότητες (που έρχονται σε αντίθεση με την έλλειψη ικανοτήτων σε άλλες περιοχές)
• Προβλήματα συμπεριφοράς
Βασικά στοιχεία που γνωρίζουμε για τον αυτισμό
 1 στα 112 παιδιά διαγιγνώσκονται με αυτισμό
 4 στα 5 είναι αγόρια
 Έως τώρα επισήμως δεν υπάρχει «θεραπεία» για τον αυτισμό
 Η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τον αυτιστικό συχνά τόσο, που
να μην φαίνεται καμία «διαφορετικότητα»
Προσεγγίζοντας τον γονιό και την οικογένεια
Η οικογένεια είναι μια μικρή κοινωνική ομάδα, υποομάδα της μεγάλης κοινότητας, η οποία δέχεται τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και τους γενικότερους προβληματισμούς. Οι γονείς ασκούν άμεση αγωγή με άκρως καθοριστικές για τη ζωή του παιδιού συνέπειες. Ένας μεγάλος αριθμός διαταραχών προσωπικότητας οφείλεται σε ελλείψεις ή ανεπάρκειες της αγωγής
που προσφέρεται από την οικογένεια (Piaget,J.2000).
Η γέννηση, όμως, ενός παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες δημιουργεί διαφορετικά συναισθήματα στους γονείς του, που συνήθως επηρεάζουν την
προσωπικότητα του παιδιού. Ένα παιδί δεν βιώνει εύκολα συναισθήματα
αυτοεκτίμησης και ευτυχίας, αν στην αρχή μιας προσπάθειάς του, δεν αισθάνεται τη θετική αποδοχή.
Το παιδί αυτό όμως αντιμετωπίζει πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία λόγω των αρνητικών στάσεων και διαθέσεων της κοινωνίας, αποστροφή, δια896
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κρίσεις, απομόνωση καθίστανται συχνά δυσεπίλυτα. Όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από τους συγγενείς, τους φίλους, το άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τα συναισθηματικά αποθέματα της οικογένειας συρρικνώνονται (Πολυχρονοπούλου, Στ., 1993, Νότας, Σ., 2006).
Οι στρατηγικές προσαρμογής που εφαρμόζουν οι γονείς, ώστε να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, όπως διαμορφώνεται μετά τη διαγνωστική διαδικασία, διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια αλλά και ανάμεσα στη μητέρα και στον πατέρα. Τα ατομικά χαρακτηριστικά, οι ήδη διαμορφωμένες
σχέσεις και οι οικογενειακές συνθήκες είναι παράγοντες που επηρεάζουν
τη στάση και τους μηχανισμούς που δημιουργούνται. Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας είναι να διερευνήσει το πρότυπο των στρατηγικών προσαρμογής των γονέων να τους βοηθήσει στη μείωση του άγχους και να ενισχύσει τις θετικές προσαρμοστικές στρατηγικές (Παπαγεωργίου Β.,2006).
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι πιο συχνές συναισθηματικές καταστάσεις που περιγράφουν οι γονείς των ΑμΕΑ είναι :
• Σοκ από την αναγγελία της ιδιαιτερότητας του παιδιού.
• Πένθος για το παιδί που προσδοκούσαν και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν.
• Άρνηση για το γεγονός της αναπηρίας, που συχνά νομίζουν προσωρινό.
• Ενοχή, επειδή νιώθουν υπεύθυνοι οι ίδιοι, με συχνές αλληλοκατηγορίες και κλονισμό των σχέσεών τους, αλλαγή της συμπεριφοράς
τους έναντι των άλλων παιδιών της οικογένειας.
• Κατάθλιψη για ότι τους συνέβη.
Το άγχος στη ζωή των γονέων παιδιών με αυτισμό
Η ανατροφή ενός παιδιού με αυτισμό συνιστά αναμφισβήτητα μια εξαιρετικά στρεσογόνα εμπειρία. Ευρήματα μελετών αποκαλύπτουν ότι ο παιδικός αυτισμός προξενεί αναρίθμητα προβλήματα στις μητέρες και τους πατέρες, όπως υψηλά επίπεδα stress, αρνητικές συνέπειες στη βιολογική τους
υγεία, ψυχολογική και συναισθηματική ένταση, αισθήματα ενοχής, κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη, αβεβαιότητα, μείωση της ικανοποίησης από τη
συζυγική σχέση και απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος. Πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με τους γονείς, την οικογένεια, το παιδί με αυτισμό
και τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν καθοριστικά το βαθμό επίδρασης του προβλήματος. Οι μητέρες φαίνεται να διαφέρουν από τους πατέρες όσον αφορά στην ανταπόκρισή τους
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στη διαταραχή του παιδιού και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, παρά τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες που καταγράφονται στην ερευνητική βιβλιογραφία, αρκετοί γονείς και οικογένειες όχι μόνο αντιμετωπίζουν επιτυχώς το πρόβλημα και προσαρμόζονται ικανοποιητικά σε αυτό,
αλλά και ότι προσκομίζουν οφέλη αναφορικά με τις αξίες της ζωής, τη σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των μελών και την αντίληψη
για τον κόσμο και τη ζωή, γενικότερα. (King GA, Zwaigenbaum L, King S,
Baxter D, Rosenbaum P, Bates A. ,2006, 32:353−369)
Η βαθιά κατανόηση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας παρέμβασης που ασχολείται με το κάθε παιδί με αυτισμό, των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν οι γονείς, των πηγών υποστήριξης που διαθέτουν και των
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων που αναπτύσσουν είναι απαραίτητη
προκειμένου να προσφέρουν επαρκείς υπηρεσίες στα παιδιά με αυτισμό
και τις οικογένειές τους. (Schieve LA, Blumberg SJ, Rice C, Visser SN, Boyle
C.,2007, 119(Suppl 1):S114−S121)
Επίδραση στη ζωή και την υγεία των γονέων
Σταθερά ευρήματα μελετών αποτελούν τα υψηλά επίπεδα stress και κατάθλιψης τόσο στους πατέρες όσο και στις μητέρες, (Moes D, Koegel RL,
Schreibman L, Loos LM. 1992, 71:1272−1274) τα συναισθήματα ενοχής για
την κατάσταση του παιδιού και η υποτίμηση της προσωπικής αξίας (Holroyd
J, McArthur D.,1976, 80:431−436). Ενδιαφέρον προκαλεί η ασυμφωνία που
έχει παρατηρηθεί μεταξύ επαγγελματιών υγείας και γονέων ως προς την
εκτίμηση του βαθμού stress που βιώνουν οι τελευταίοι από την εμπειρία
τους καθώς και ως προς τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που εκδηλώνει
το παιδί τους (Bebko JM, Konstantareas MM, Springer J.,1987, 17:565−576).
Ακόμη, οι γονείς αναφέρουν ότι υπάρχει συνολική έκπτωση της ποιότητας ζωής τους, η οποία μεταφράζεται σε κακή βιολογική και ψυχική υγεία
(Emerson E.,2003, 47:385−399) καθώς και σε κοινωνική απομόνωση, καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν να χαρούν τη ζωή τους, υποβαθμίζοντας την ποιότητά της (Dellve L, Samuelson L, Tallborn A, Fasth A, Hallberg
LR., 2006, 53:392−402). Οι δυσλειτουργίες του παιδιού επηρεάζει τη συζυγική σχέση και ταυτόχρονα η συζυγική σχέση επηρεάζει τόσο την εξέλιξη της νόσου λόγω της επιβάρυνσης του οικογενειακού κλίματος, όσο και
την ικανότητα των μητέρων και των πατέρων να διεκπεραιώσουν τα γονικά τους καθήκοντα (Kersh J, Hedvat TT, Hauser-Cram P, Warfield ME., 2006,
50:883−893).
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Ερευνητικό μέρος
Είδος έρευνας – επιλογή Μεθοδολογίας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αφού δόθηκε από τον καθηγητή κ. Δρ. Α. –Σ. Αντωνίου και ήταν έγκυρο και σταθμισμένο. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 100 γονείς παιδιών
με αυτισμό από όλη την Ελλάδα και έλαβε χώρα από την χρονική περίοδο 15/11/2011 έως και 15/3/2012 και τα αποτελέσματά της πρόκειται να
δοθούν παρακάτω. Για την ανάλυση της έρευνάς μας χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 για windows. Για την παρουσίαση των περιγραφικών μας δεδομένων έγινε ανάλυση συχνοτήτων, ενώ για τους πολυδιάστατους πίνακες χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συσχετίσεων. Οι έλεγχοι
που χρησιμοποιήθηκαν για την αποδοχή ή απόρριψη των υποθέσεών μας
είναι οι έλεγχοι Pearson chi-quare και το t-test για ανεξάρτητα δείγματα.
Αναλυτικότερα, ο έλεγχος chi-square του Pearson ελέγχει αν η συχνότητα κατανομής συγκεκριμένων δεδομένων ενός δείγματος είναι συνεπής
με ορισμένη θεωρητική κατανομή. Τα δεδομένα πρέπει να είναι αμοιβαίως
αποκλειόμενα και να έχουν συνολική πιθανότητα 1. Είναι ο σύνηθες έλεγχος
για να ελέγχει κατηγορικές μεταβλητές. Στην ανάλυσή μας ο έλεγχος του 32
Pearson χρησιμοποιήθηκε ως έλεγχος ανεξαρτησίας προκειμένου να ελέγξει αν τα υποκείμενά μας με βάση τα δημογραφικά μας στοιχεία όπως το φύλο,
την εκπαίδευση, την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση διαφέρουν στις
απαντήσεις που έδωσαν αναφορικά με τα τμήματα του ερωτηματολογίου.
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Στόχος της έρευνας αρχικά είναι να διερευνηθεί αν το δείγμα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά άγχους και εν συνεχεία με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος να γίνει έλεγχος με
βάση το φύλο, την εκπαίδευση, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση.
Ορισμός Βημάτων -Διαδικασία
1. Βήμα: Επιλέξαμε ερωτηματολόγιο με επιστημονική εγκυρότητα ώστε
να μπορεί να προσφέρει ορθά επιστημονικά αποτελέσματα, καθώς και ένα
πλήθος ερωτήσεων με τις οποίες προσεγγίζεται ο γονέας σφαιρικά και ολόπλευρα.
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2. Βήμα: Δόθηκαν αρχικά σε ερωτηματολόγια σε 10 άτομα, ώστε να διερευνηθούν τυχόν ασάφειες στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις που θα
έπρεπε να δοθούν καθώς και τυχόν λάθη στη διατύπωση και στην έκφραση.
3. Βήμα: Διαμοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια σε γονείς παιδιών με αυτισμό.
4. Βήμα: Αφού συγκεντρώσαμε τα απαντημένα ερωτηματολόγια, ξεκίνησε η επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων με το SPSS (συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων) .
5. Βήμα: Τα αποτελέσματα που προέκυψαν τελικά από κάθε ερώτημα
κατέληξαν στη δημιουργία της παρούσας ερευνητικής εργασίας, ωστόσο,
θα μπορούσαν συνδυαστικά να καταλήξουν σε νέα συμπερασματικά μονοπάτια σχετικά με την ψυχολογία των γονέων των παιδιών με αυτισμό,
εφ’ όλης της ύλης.
Προβλήματα μεθοδολογίας που αντιμετωπίσαμε
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε σε σχέση με το κοινό – στόχος, ήταν να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα ήδη απαντημένα ερωτηματολόγια. Παρόλο που οι γονείς παιδιών με αυτισμό από τους οποίους
ζητήσαμε να συμμετέχουν στην έρευνα, αρχικά έδειχναν όλοι καλή συνεργατική διάθεση, αργότερα ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψουν τα
απαντημένα ερωτηματολόγια.
Συμπεράσματα σε σχέση με το φύλο
Είναι γνωστό βιβλιογραφικά ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με
το φύλο. Οι ρόλοι που καλούνται να παίξουν στη καθημερινότητα τους τα
δυο φύλα όσο και αν έχει διαφοροποιηθεί η μορφή της οικογένειας και της
κοινωνίας ενέχουν στεσογόνους παράγοντες και αγχώδεις καταστάσεις. Στα
αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο φάνηκε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο επιβαρημένες από ότι οι άνδρες. Το στατιστικά σημαντικότερο δείγμα
στο πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου εμφανίστηκε στην ερώτηση ¨Είστε σε θέση να χαρείτε τις συνηθισμένες καθημερινές σας δραστηριότητες¨, όπου οι γυναίκες απαντούν με λιγότερη θέρμη από τους άνδρες, αποδεικνύοντας ότι η καθημερινότητα των γυναικών είναι λιγότερο χαρούμενη από των ανδρών. Στο διάγραμμα 60 που παραθέτεται από κάτω, φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά διάθεσης που υπάρχει μεταξύ των δυο φύλων. Οι
γυναίκες απάντησαν κατά 27% ότι είναι λιγότερο σε θέση απ' όσο συνήθως
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να χαρούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες σε αντίθεση με τους άνδρες που το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 9%. Ενώ 11% των γυναικών απάντησε ότι είναι μπορεί να χαρεί τις καθημερινές δραστηριότητες πολύ λιγότερο από ότι συνήθως. Στην αντίστοιχη απάντηση από τους άνδρες δεν
υπάρχει ποσοστό, είναι δηλαδή αναπάντητη από τους άνδρες ερωτηθέντες.

Είστε σε θέση να χαρείτε τις συνηθισμένες καθημερινές
σας δραστηριότητες
άνδρας

γυναίκα

22%
27%
10%
3%

Περισσότερο
απ' όσο
συνήθως

18%

Το ίδιο όσο
συνήθως

9%

Λιγότερο απ'
όσο συνήθως

11%
0%

Πολύ λιγότερο
απ' όσο
συνήθως

Συμπεράσματα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση
Τα συμπεράσματα της έρευνας σε αυτή την κατηγορία οδηγούν στο ότι οι
ερωτηθέντες που ανήκουν στην κατηγορία της μέτριας οικονομικής κατάστασης τείνουν να είναι λιγότερο αγχώδεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Παράδειγμα αυτού του συμπεράσματος είναι ότι ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παίζουν χρήσιμο ρόλο, τα άτομα με μέτρια οικονομική
κατάσταση θεωρούν ότι παίζουν πιο χρήσιμο ρόλο από τους υπολοίπους.
Συγκριτικά λιγότερο χρήσιμο ρόλο θεωρούν ότι διαδραματίζουν τα άτομα
με άσχημη και με πολύ καλή οικονομική κατάσταση (δηλαδή τα 2 άκρα των
κατηγοριών). Αναλυτικότερα οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ανά κατηγορία είναι: η κατηγορία των ερωτηθέντων με άσχημη οικονομική κατάσταση απάντησαν στην ερώτηση ¨Αισθάνεστε ότι παίζετε χρήσιμο ρόλο στις
καταστάσεις γύρω σας¨ : ¨ Περισσότερο απ' όσο συνήθως¨ 17,6%, ¨το ίδιο
όσο συνήθως¨ 41,2%, ¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 35,3%, ¨ Πολύ λιγότερο
απ' όσο συνήθως¨ 5,9%. Η κατηγορία των ερωτηθέντων με μέτρια οικο901
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νομική κατάσταση απάντησαν στην ίδια ερώτηση : ¨Περισσότερο απ' όσο
συνήθως¨ 53,3%%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨ 44,4%, ¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 2,2%, ¨ Πολύ λιγότερο απ' όσο συνήθως¨ 0%. Οι ερωτηθέντες με καλή οικονομική κατάσταση απάντησαν πάλι στο ίδιο ερώτημα: ¨Περισσότερο απ' όσο συνήθως¨ 42,20%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨ 48,50%, ¨λιγότερο απ’
όσο συνήθως¨ 9,10%, ¨ Πολύ λιγότερο απ' όσο συνήθως¨ 0%. Τέλος οι ερωτηθέντες με πολύ καλή οικονομική κατάσταση απάντησαν: ¨Περισσότερο
απ' όσο συνήθως¨ 40%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨ 20%, ¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 40%, ¨ Πολύ λιγότερο απ' όσο συνήθως¨ 0%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι
ερωτηθέντες με άσχημη και πολύ καλή οικονομική κατάσταση τείνουν να
ταιριάζουν παρόλο που αποτελούν τα δύο άκρα της κατηγορίας. Οι ερωτηθέντες με μέτρια και καλή οικονομική κατάσταση τείνουν να ταυτίζονται ενώ διαφοροποιούνται αρκετά με τη κατηγορία των ερωτηθέντων με
άσχημη και πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Στο παρακάτω διάγραμμα
φαίνεται το συμπέρασμα για αυτή τη κατηγορία.

Συμπεράσματα σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση
Με βάση τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατηγορία
των ερωτηθέντων που ανήκει στους διαζευγμένους εμφανίζει μια τάση να
είναι περισσότερο αγχώδης από τις υπόλοιπες κατηγορίες χωρίς όμως να
παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σε αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου.
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Η ερώτηση που μπορεί να χαρακτηριστεί στατιστικώς σημαντική σε σχέση
με την οικογενειακή κατάσταση είναι: ¨Αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου¨.
Η κατηγορία των διαζευγμένων εμφανίζεται να έχει περισσότερα προβλήματα ύπνου. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση έχουν ως εξής: Η κατηγορία των παντρεμένων απάντησε ¨καθόλου¨ 28,2%, ¨όχι περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 48,2%, ¨μάλλον περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 21,2% και ¨πολύ περισσότερο απ όσο συνήθως¨
2,4%. Για την κατηγορία των άγαμων οι απαντήσεις έχουν ως εξής: ¨καθόλου¨ 0%, ¨όχι περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 66,7%, ¨μάλλον περισσότερο
απ όσο συνήθως¨ 33,3% και ¨πολύ περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 0%. Και
τέλος για την κατηγορία των χωρισμένων: ¨καθόλου¨ 8,3%, ¨όχι περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 41,7%, ¨μάλλον περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 16,7%
και ¨πολύ περισσότερο απ όσο συνήθως¨ 33,3%.

Συμπεράσματα σε σχέση με την εκπαίδευση
Για να μπορέσουν να γίνουν τα συμπεράσματα πιο κατανοητά σε αυτή τη
κατηγορία χωρίσαμε την εκπαίδευση δε δυο βασικούς τομείς: στην βασική (γυμνάσιο - λύκειο) και στην πανεπιστημιακή (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι, Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικές σπουδές). Οι αποκλίσεις των αποτελεσμά903

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

των σε αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου οδηγούν στο ότι οι ερωτηθέντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τείνουν να έχουν περισσότερο άγχος
από αυτούς με βασική εκπαίδευση. Η ερώτηση που ξεχωρίζει στους στατιστικούς ελέγχους είναι αυτή της συγκέντρωσης. Δηλαδή οι ερωτηθέντες
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εμφανίζουν τη τάση να μην μπορούν να συγκεντρωθούν σε σχέση με αυτούς της βασικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα λοιπόν στην ερώτηση: ¨Είστε σε θέση να συγκεντρώνεστε σε οτιδήποτε
κάνετε¨ οι ερωτηθέντες με βασική εκπαίδευση απάντησαν ¨ Καλύτερα απ'
όσο συνήθως ¨ 6,8%, ¨το ίδιο όπως συνήθως¨ 77,30%, ¨χειρότερα άπ’ όσο
συνήθως¨ 6,80% και ¨πολύ λιγότερο απ΄ όσο συνήθως¨ 9,10%. Ενώ οι ερωτηθέντες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση απάντησαν: ¨ Καλύτερα απ' όσο
συνήθως ¨ 5,40%, ¨το ίδιο όπως συνήθως¨ 55,40%, ¨χειρότερα άπ’ όσο συνήθως¨ 32,10% και ¨πολύ λιγότερο απ΄ όσο συνήθως¨ 7,10%. Όπως μπορεί
να συμπεράνει κανείς η κατηγορία των ερωτηθέντων με πανεπιστημιακή
εκπαίδευση παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα συγκέντρωσης απ’ ό,τι
η κατηγορία με την βασική εκπαίδευση.

Συμπεράσματα σε σχέση με την ηλικία
Η ηλικία φανερώνει διαφορετικά στάδια και φάσεις της ζωής που συνδέονται αρκετές φορές με την εργασία – ειδικά τα τελευταία έτη – με την ηλικία
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των παιδιών και κατά συνέπεια ειδικά σε αυτήν την εργασία – έρευνα, με τη
πρόσφατη η μη διάγνωση του παιδιού. Σαν πρώτο γενικό συμπέρασμα σε
σχέση με την ηλικία σε αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου, μπορούμε να
πούμε ότι οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην ηλικία από 25 έως 40 ετών είναι περισσότερο αγχώδεις από τους υπόλοιπους. Οι ερωτηθέντες που ανήκουν στη κατηγορία 50+ είναι αντιθέτως λιγότερο αγχώδεις από τους προηγούμενους. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις α) ¨Έχετε αισθανθεί ότι βρίσκεστε συνεχώς υπό πίεση¨ και β)¨ Είστε σε θέση να χαρείτε
τις συνηθισμένες καθημερινές σας δραστηριότητες¨ καταδεικνύουν ότι οι

γονείς μικρότερης ηλικίας, που συνεπάγεται και παιδιά μικρότερης ηλικίας βρίσκονται σε μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με τους γονείς μεγαλύτερης
ηλικίας. Στην ερώτηση ¨Είστε σε θέση να χαρείτε τις συνηθισμένες καθημερινές σας δραστηριότητες¨, η κατηγορία ηλικιών από 25 έως 40 ετών απάντησε ¨περισσότερο απ' όσο συνήθως¨ 15,4%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨26,9%,
¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 50,0% και ¨πολύ λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨
7,5%. Η κατηγορία ηλικιών από 41 έως 50 ετών απάντησε στην ίδια ερώτηση ¨περισσότερο απ' όσο συνήθως¨ 10,5%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨36,8%,
¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 36,8% και ¨πολύ λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨
15,8%. Η τελευταία κατηγορία δηλαδή η κατηγορία ηλικιών 51+ απάντησε με πιο θετικό τρόπο στη ίδια ερώτηση. ¨Περισσότερο απ' όσο συνήθως¨
17,6%, ¨το ίδιο όσο συνήθως¨70,6%, ¨λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 11,8% και
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¨πολύ λιγότερο απ’ όσο συνήθως¨ 0%. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ηλικίες 2540 και 41-50 εμφανίζονται αρκετά πιο επιβαρημένες από ότι η κατηγορία
των ηλικιών 51+.
Ανάλογα συμπεράσματα βγαίνουν και από την ερώτηση ¨Έχετε αισθανθεί ότι βρίσκεστε συνεχώς υπό πίεση¨. Η κατηγορία ηλικιών από 25 έως 40
απάντησε ¨καθόλου¨ 0%, ¨όχι περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 15,4%, ¨μάλλον περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 57,7% ενώ ¨πολύ περισσότερο απ’ όσο
συνήθως¨ 26,9%. Οι ηλικίες 41 έως 50 ετών απάντησαν ¨καθόλου¨ 0%, ¨όχι
περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 36,8%, ¨μάλλον περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 36,8% ενώ ¨πολύ περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 26,3%. Η λιγότερο αγχώδης κατηγορία ηλικιών σε αυτό το τμήμα φαίνεται να είναι η κατηγορία 51+ με απαντήσεις: ¨καθόλου¨ 11,8%, ¨όχι περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 47,1%, ¨μάλλον περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 29,4% ενώ ¨πολύ
περισσότερο απ’ όσο συνήθως¨ 11,8%.
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Περίληψη στα Γερμανικά
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Eltern mit autistischen
Kindern. Ziel hiermit ist die Probleme, die Bedürfnisse und viel mehr die
Ängste der Eltern zu erleuchten. Um diesen Prozess herauszubringen wurde
ein Fragebogen benutzt. Einhundert Eltern von verschiedenen Städten
Griechenlands haben diesen Fragebogen geantwortet und damit unsere
Forschung zum Thema weitergeführt. Die Resultate in Beziehung mit dem
Geschlecht, die Finanzielle Lage, das Alter, den Familienstand und der
Bildung der Eltern werden in dieser Arbeit präsentiert und analysiert.
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Αντιλήψεις υπηρετούντων και μελλοντικών
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για τα παιδιά με συμπεριφορά κοινωνικής
απόσυρσης
Ελένη Ανδρέου
Δημήτριος Χατζηκώστας
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τους Harrist, Zaia, Bates, Dodge, & Pettit (1997), οι παλαιότερες έρευνες αντιμετώπιζαν την «κοινωνική απόσυρση» ως μια συμπεριφορά με ενιαία χαρακτηριστικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι έρευνες που είχαν σαν στόχο να διαπιστώσουν εάν η συμπεριφορά της κοινωνικής απόσυρσης κατά την παιδική ηλικία αποτελούσε ισχυρή ένδειξη για προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής προσαρμογής στην εφηβεία και την
ενήλικη ζωή, να μην καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα. Γι’ αυτό το λόγο,
από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας
του ’90, η κοινωνική απόσυρση άρχισε να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως
ένας γενικός όρος, που περιλαμβάνει διακριτές υποκατηγορίες συμπεριφορών, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους τόσο ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά όσο και ως προς την αιτιολογία, αλλά και τις επιπτώσεις που
έχουν στη μετέπειτα κοινωνική προσαρμογή του ατόμου. Στην παρούσα
εργασία, υιοθετούμε την κατηγοριοποίηση που κάνει η Α. Harrist και οι συνεργάτες της (1997) για τα παιδιά με συμπεριφορά κοινωνικής απόσυρσης
και η οποία περιλαμβάνει: α) τα ντροπαλά παιδιά, β) τα μοναχικά παιδιά και
γ) τα απομονωμένα/ απορριφθέντα παιδιά. Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα,
υποστηρίζει πως αν και οι παραπάνω κατηγορίες συνιστούν όντως διακριτές εννοιολογικές κατασκευές της κοινωνικής απόσυρσης, εντούτοις μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο συμπεριφορές και χαρακτηριστικά που
αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες (Gazelle & Ladd, 2003).
Τα ντροπαλά παιδιά επιθυμούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και διαπροσωπική επικοινωνία με τους συνομηλίκους τους, χαρακτηρίζονται όμως
από αισθήματα άγχους και κοινωνικής φοβίας, τα οποία συμβάλλουν στην
αναστολή αυτής της επιθυμίας. Σύμφωνα με το Βασιλόπουλο (2009), η ντροπαλότητα συνίσταται κατά κύριο λόγο σε συναισθήματα συντολής, φόβου
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και αμηχανίας απέναντι σε άλλους ανθρώπους ή κοινωνικές συνθήκες και
εμφανίζεται κυρίως όταν το άτομο καλείται να αντιμετωπίσει μια καινούρια κατάσταση, όπως επίσης και όταν έρχεται αντιμέτωπο με καταστάσεις
στις οποίες είναι δυνατό (ή νομίζει πως είναι δυνατό) να δεχθεί την αξιολόγηση των άλλων ατόμων (Henderson & Zimbardo, 1998).
Ως μοναχικά χαρακτηρίζονται τα παιδιά εκείνα, τα οποία εκφράζουν την
προτίμησή τους σε ατομικές και μοναχικές δραστηριότητες παρά σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με την ομάδα των συνομηλίκων (Coplan & Weeks, 2010). Τα μοναχικά άτομα, μπορεί να μην έχουν
πρόβλημα να εμπλακούν σε δραστηριότητες που προϋποθέτουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά τελικά προτιμούν να μην το κάνουν. Παρά το
γεγονός ότι οι μοναχικές δραστηριότητες (π.χ., κατασκευαστικά ή εξερευνητικά παιχνίδια) εμπλουτίζουν τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών αυτών,
η χρόνια απουσία τους από περιστάσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης οδηγεί στο μην αναπτύσσονται τελικά κάποιες κρίσιμες κοινωνικές δεξιότητες.
Τα απομονωμένα παιδιά, ενώ αρχικά επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με
την ομάδα των συνομηλίκων τους, εντούτοις λόγω των ελλειμμάτων που
παρουσιάζουν στην κοινωνική τους επάρκεια (π.χ., ανώριμη συμπεριφορά), απορρίπτονται από αυτούς και καταλήγουν να εμπλέκονται σε μοναχικές δραστηριότητες (Gazelle & Ladd, 2003).
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι αντιλήψεις υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Μαγνησίας και υποψήφιων εκπαιδευτικών (τελειόφοιτων του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) σχετικά με:
α) τα συναισθήματα που τους προκαλεί η παρουσία παιδιών με συμπεριφορά
κοινωνικής απόσυρσης, β) τους αιτιακούς παράγοντες στους οποίους αποδίδουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και γ) τις στρατηγικές που προτιμούν για
τη διαχείριση και αντιμετώπισή της. Οι αντιλήψεις αυτές εξετάζονται χωριστά
για κάθε κατηγορία κοινωνικής απόσυρσης, με στόχο τη σύγκριση των αντιλήψεων υπηρετούντων και μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς, έχει παρατηρηθεί, πως μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τα επιμέρους συμπτώματα μιας προβληματικής συμπεριφοράς (Arbeau, & Coplan, 2007, Cooper, Smith, & Upton
2004), αλλά και με βάση την εμπειρία (Andreou & Rapti, 2010).
Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 74 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δημοτικών σχο-
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λείων του Ν. Μαγνησίας (39 γυναίκες και 35 άνδρες, Μ.Ο. ηλικίας =48,37
,Τ.Α.=3,01) και 78 τελειόφοιτοι του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (47
γυναίκες και 31 άνδρες, Μ.Ο. ηλικίας = 22,08, Τ.Α.=0,91 ).
Όργανα μέτρησης
Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο
με κλειστού τύπου ερωτήσεις, το οποίο περιλαμβάνει τρία υποθετικά σενάρια παιδιών, των οποίων η συμπεριφορά αντιστοιχεί στις τρεις υποκατηγορίες της κοινωνικής απόσυρσης. Τα σενάρια αυτά αποτελούν προσαρμογές στα Ελληνικά των αντίστοιχων σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα της A. Harrist και των συνεργατών της (1997), προκειμένου να ανιχνευτούν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών υποκατηγοριών της κοινωνικής απόσυρσης. Μετά από κάθε σενάριο ακολουθούν ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονται από το ερωτηματολόγιο των Mills & Rubin (1990) και αφορούν: α) Τα συναισθήματα που προκαλεί η παρουσία παιδιών με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, β) τους αιτιακούς παράγοντες στους οποίους αποδίδεται η συμπεριφορά αυτή και γ) τις προτεινόμενες στρατηγικές για τη
διαχείριση και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στην τρίτη
κατηγορία ερωτήσεων υπήρξε μια περισσότερο εκτεταμένη προσαρμογή
των δυνατών απαντήσεων, επειδή το ερωτηματολόγιο των Mills & Rubin
(1990) απευθυνόταν σε γονείς και όχι σε εκπαιδευτικούς. Όλες οι ερωτήσεις δίνονται με τη μορφή δηλώσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 5-βαθμη κλίμακα τύπου Likert, όπου το 1 δηλώνει
τον ελάχιστο βαθμό συμφωνίας τους με τη συγκεκριμένη δήλωση, ενώ το
5 το μέγιστο βαθμό. O δείκτης αξιοπιστίας Cronbach alpha για το σύνολο
των ερωτήσεων ήταν 0,83.
Αποτελέσματα
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εστιάζεται στις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις υπηρετούντων και υποψήφιων εκπαιδευτικών με βάση την κατηγορία κοινωνικής απόσυρσης, οι οποίες προέκυψαν από την
εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (oneway ANOVA).
Όσον αφορά τις αντιλήψεις για τα ντροπαλά παιδιά, οι φοιτητές εμφανίζονται να νιώθουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο «προβληματισμένοι» [F=6,96, p<0,05], «ένοχοι» [F=4,59, p<0,05], «μπερδεμένοι» [F=19,5,
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p<0,05], «απογοητευμένοι» [F=16,84, p<0,05] και «έκπληκτοι» σε σχέση με
τους δασκάλους. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για τα παραπάνω συναισθήματα είναι για τους φοιτητές 4,36, 2,04, 3,01, 2,84 και 2,25, ενώ για τους δασκάλους 3,97, 1,71, 2,73, 2,11 και 1,56. Επιπλέον, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην απόδοση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς στο στυλ
διαπαιδαγώγησης των γονέων [F=7,28, p<0,05] με τους εκπαιδευτικούς
(Μ.Ο.=3,49) να εκφράζουν περισσότερο αυτήν την άποψη σε σχέση με τους
φοιτητές (Μ.Ο.=3,01). Από την άλλη οι φοιτητές (Μ.Ο.=2,99) αποδίδουν τη
συγκεκριμένη συμπεριφορά σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό στο άσχημο μαθησιακό κλίμα της τάξης [F=108,89, p<0,05], σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς (Μ..Ο.=1,48).
Για τα μοναχικά παιδιά., με εξαίρεση το συναίσθημα του θυμού, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση όλων των υπόλοιπων συναισθημάτων των
συμμετεχόντων (ανάλογα με την ιδιότητά τους) που προκαλούνται από την
παρουσία ενός μοναχικού παιδιού, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει ρ<
0,05. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό προβληματισμό (Μ.Ο.=4,16), αμηχανία (Μ.Ο.=2,91), ενοχή (Μ.Ο.=1,45), μπέρδεμα (Μ.Ο.=3,2) απογοήτευση (Μ.Ο.=2,03) και έκπληξη (Μ.Ο.=2,93) έναντι
των δασκάλων (3,01, 2,19, 1,11, 1,68, 1,53, 1,56, οι αντίστοιχοι μέσοι όροι).
Αντίθετα οι δάσκαλοι δείχνουν να εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αδιαφορία (Μ.Ο.=1,99) έναντι των φοιτητών (Μ.Ο.=1,51). Διαφοροποίηση υπάρχει και όσον αφορά τους εξής αιτιακούς παράγοντες: «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ιδιοσυγκρασίας του παιδιού» [F=15,21, p<0,05], «Ελλείψεις σε
κοινωνικές δεξιότητες» [F=12,23, p<0,05] και «Δυσάρεστα γεγονότα ζωής»
[F=18,46, p<0,05]. Οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αποδίδουν περισσότερο τη
μοναχική συμπεριφορά στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού (Μ.Ο.=3,6) απ’ ό,τι
οι φοιτητές (Μ.Ο.=2,85). Από την άλλη, οι φοιτητές εμφανίζονται να αποδίδουν περισσότερο τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε ελλείψεις στις κοινωνικές δεξιότητες (Μ.Ο.=3,44) και σε δυσάρεστα γεγονότα ζωής (Μ.Ο.=3,65),
σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς (αντίστοιχοι Μ.Ο.: 2,89 και 2,85).
Όσον αφορά τις τα απομονωμένα παιδιά, οι φοιτητές εμφανίζονται
να νιώθουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο μπερδεμένοι [F=26,81,
p<0,05], απογοητευμένοι [F=9,67, p<0,05] και έκπληκτοι [F=6,27, p<0,05]
σε σχέση με τους δασκάλους. Οι αντίστοιχοι Μ.Ο. για τα παραπάνω συναισθήματα είναι για τους φοιτητές 3,2, 3,17 και 2,15, ενώ για τους δασκάλους
είναι 2,32, 2,60, και 1,75. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στην απόδοση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς στο στυλ διαπαιδαγώγησης των γονέων [F=10,87, p<0,05] με τους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο.=4,03)
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να εκφράζουν περισσότερο αυτήν την άποψη σε σχέση με τους φοιτητές
(Μ.Ο.=3,41). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αποδίδουν περισσότερο
τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στο στυλ διαπαιδαγώγησης των γονέων
[F=17,14, p<0,05] και στο χαμηλό κοινωνικό στάτους του παιδιού [F=9,67,
p<0,05]: Οι Μ.Ο. για τους παραπάνω παράγοντες στους εκπαιδευτικούς είναι 3,67 και 3,95, ενώ στους φοιτητές 2,91 και 3,41 αντίστοιχα. Από την άλλη
οι φοιτητές (Μ.Ο.=3,53) αποδίδουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε στατιστικά σημαντικό μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί (Μ.Ο.=2,47)
στο άσχημο μαθησιακό κλίμα της τάξης [F= 29,88, p<0,05].
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις (σε παρένθεση) των συμμετεχόντων στις προτιμώμενες στρατηγικές διαχείρισης των προβλημάτων κοινωνικής απόσυρσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του Πίνακα, για τα ντροπαλά παιδιά οι φοιτητές φαίνεται να προτιμούν σε στατιστικώς σημαντικό μεγαλύτερο βαθμό την άμεση παρέμβαση
προς τους γονείς και τη διακριτική παρέμβαση προς το παιδί, ενώ στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση υπάρχει σε όλες τις προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης της μοναχικής συμπεριφοράς. Τέλος, για τα απομονωμένα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν
σε στατιστικώς σημαντικό μεγαλύτερο βαθμό την άμεση ή διακριτική παρέμβαση προς τους γονείς, ενώ οι φοιτητές εμφανίζονται να προκρίνουν
περισσότερο μια διακριτική παρέμβαση προς το παιδί.
Συζήτηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. εμφανίζονται να βιώνουν περισσότερο έντονα αρνητικά συναισθήματα από τους
δασκάλους σε υποθετικές περιπτώσεις παρουσίας παιδιών με συμπεριφορά κοινωνικής απόσυρσης στην τάξη τους. Από την έρευνα των LacinaGifford, Kher, & Besant (2002), αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, λόγω της
έλλειψης εμπειρίας, οι φοιτητές παιδαγωγικών σχολών αντιμετωπίζουν με
περισσότερο άγχος το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν στην πράξη παιδιά
με κάθε είδους προβληματική συμπεριφορά. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν
οι παραπάνω ερευνητές, η πρόσφατη επαφή των φοιτητών με τα δεδομένα
της θεωρίας, τους οδηγεί πολλές φορές να δίνουν περισσότερο «πολιτικώς
ορθές» απαντήσεις, όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση μιας προβληματικής συμπεριφοράς (Η απάντηση «Δεν με προβληματίζει» δεν θεωρείται
«πολιτικώς ορθή»). Πέρα, όμως, από την πολιτική ορθότητα των απαντήσεών τους, έχει παρατηρηθεί πως οι τελειόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημά-
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των ανησυχούν ιδιαίτερα για την παιδαγωγική τους επάρκεια και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα προβλήματα προσαρμογής των παιδιών
στο σχολείο (Ανδρέου, 2007). Η συσσώρευση νέων εμπειριών σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες εργασιακές αξίες και αντιλήψεις για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με καταλυτικό τρόπο για την ανάπτυξη άγχους ή να αξιοποιηθούν κατάλληλα και να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Η πρόκληση για τα Παιδαγωγικά τμήματα στον τομέα αυτό, είναι
μεγάλη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη, πως το άγχος που εκδηλώνεται
στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, σχετικά με το μελλοντικό τους επάγγελμα, επηρεάζει καταλυτικά την μελλοντική τους απόδοση και την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις λειτουργίες που συνδέονται με το ρόλο του εκπαιδευτικού (Rawlinson et al., 2003).
Επίσης, οι φοιτητές τείνουν να αποδίδουν τις συμπεριφορές κοινωνικής
απόσυρσης των παιδιών, σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από τους δασκάλους, στο άσχημο μαθησιακό κλίμα της τάξης. Αντίθετα, οι διορισμένοι
εκπαιδευτικοί τείνουν να τις αποδίδουν περισσότερο σε εξωγενείς παράγοντες όπως η διαπαιδαγώγηση των γονέων και το κοινωνικό στάτους του
παιδιού. Οι παράγοντες αυτοί, όπως παρατηρούν οι Cooper, et al. (2004) είναι πιθανό να επιλέγονται από τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους να προστατευθούν από αιτιακές αποδόσεις της συμπεριφοράς των παιδιών, που θα απειλούσαν άμεσα την ικανότητά τους για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους
μαθητές μιας σχολικής τάξης.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι γενικά σε συμφωνία με τα ευρήματα άλλων
μελετών με Έλληνες εκπαιδευτικούς (Andreou & Rapti, 2010. Bibou-Nakou
et al., 2000. Mavropoulou & Padeliadu, 2002), στις οποίες, επίσης, παρατηρήθηκε πως η στρατηγική της μη-εμπλοκής είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Θα
πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως άλλοι παράγοντες (π.χ. το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας του/της εκπαιδευτικού, κ.ά.), που δεν μελετήθηκαν
στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, μπορεί να επηρεάζουν τόσο τις
αιτιακές αποδόσεις της συμπεριφοράς των μαθητών όσο και τις στρατηγικές διαχείρισης που χρησιμοποιούνται στη σχολική τάξη.
Η μοναχική συμπεριφορά στα παιδιά φαίνεται πως αντιμετωπίζεται από
τους συμμετέχοντες ως μια περισσότερο ήπια μορφή εκδήλωσης της κοινωνικής απόσυρσης, η οποία μάλιστα αποδίδεται περισσότερο σε μόνιμα
χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού που δύσκολα αλλάζουν.
Πρόκειται για εκείνη την υποκατηγορία της κοινωνικής απόσυρσης, για την
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οποία η στρατηγική της μη εμπλοκής, εμφανίζεται να είναι περισσότερο δημοφιλής σε σχέση με τις άλλες δύο υποκατηγορίες, ενώ οι στρατηγικές άμεσης παρέμβασης συγκεντρώνουν ελάχιστες προτιμήσεις. Σε μεγάλο βαθμό,
επομένως, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα των Arbeau & Coplan (2007),
ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή στην εκδήλωση μοναχικής συμπεριφοράς από τα παιδιά, συμφωνώντας και με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Coplan & Weeks, 2010), που δείχνουν πως τα μοναχικά παιδιά θεωρούνται ως λιγότερο «ομάδα υψηλού κινδύνου» (σε σχέση
με τα ντροπαλά και τα απομονωμένα) για την ανάπτυξη προβλημάτων ψυχοκοινωνικής προσαρμογής. Αντίθετα και στην έρευνά μας, φάνηκε, πως οι
συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν ως ομάδα υψηλότερου κινδύνου τα απομονωμένα παιδιά, η παρουσία των οποίων τους κάνει να βιώνουν σε υψηλότερο βαθμό αρνητικά συναισθήματα. Πρόκειται, μάλιστα για εκείνη την
υποκατηγορία παιδιών, των οποίων η συμπεριφορά απόσυρσης αποδίδεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο μαθησιακό κλίμα της τάξης και για την οποία
οι στρατηγικές άμεσης παρέμβασης εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δημοφιλία.
Συμπερασματικά, θεωρούμε, πως από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις απόψεις και
τα συναισθήματα, αλλά και τις εμπειρίες που αποκτούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια των σπουδών τους, αλλά και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε
πιο αποτελεσματικά τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όσο
και επίπεδο συμβουλευτικής.
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Πίνακας 1. Διαφορές στις προτιμώμενες στρατηγικές διαχείρισης των
προβλημάτων κοινωνικής απόσυρσης με βάση την ιδιότητα των συμμετεχόντων
Κατηγορίες παιδιών με προβλήματα κοινωνικής απόσυρσης
Στρατηγικές

Ντροπαλά
ΥΕ ΜΕ F

Μοναχικά
ΥΕ ΜΕ F

Άμεση
1,81 2,25 4,98*
2,25 2,53 1,86
παρέμβαση
(1,19) (1,31)
(1,06) (1,34)
στο παιδί
Άμεση
2,17 2,55 4,22* 1,89 2,87 19,34**
παρέμβαση
(0,92) (1,28)
(1,17) (1,52)
στους γονείς

Απομονωμένα
ΥΕ ΜΕ F
2,63 2,59 0,85
(1,34) (1,26)
3,13 2,39
12,16**
(1,29) (1,33)

Διακριτική
4,13 4,57 8,74** 3,89 4,41 10,47**
παρέμβαση
(1,03) (0,77)
(1,19) (0,71)
στο παιδί

4,98 4,43 4,33*
(1,15) (0,87)

Διακριτική
παρέμβαση
στους γονείς
Καμία
ενέργεια

4,09 4,29 2,64
(0,64) (0,85)

3,89 4,36 8,73**
(1,22) (0,78)

4,35 4,03 4,34*
(0,92) (0,96)

1,31 1,28 0.05
(0,65) (0,78)

1,92 1,29 22,00**
(0,94) (0,67)

1,07 1,09 0,35
(),25) (0,29)

Σημ.: ΥΕ: Υπηρετούντες Εκπαιδευτικοί ΜΕ: Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί
*p<.05, **p<.01

Abstract
In the present study elementary school teachers’ (N=74) and pre-service
teachers’ (N=78) perceptions were examined regarding: a) emotions caused
by the presence of socially withdrawn students, b) causual attributions for
students’ withdrawal and c) preferred intervention strategies used with
socially withdrawn students. Results showed that pre-service teachers had
more negative emotions than school teachers in the presence of socially
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withdrawn students in the school class, and tended to attribute withdrawal
to dysfunctional learning environment. School teachers tended to attribute
it to external factors (e.g., parents’ attitudes) and preferred more often than
perspective teachers not to interfere. Results are discussed in terms of their
implications for future research and teacher education.
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Ο φιλοσοφικός διάλογος ως μέθοδος
διδασκαλίας των χαρισματικών μαθητών
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Ειρήνη Ξυπολιτά
Στην προσπάθεια αναζήτησης μιας αποτελεσματικής μεθόδου διδασκαλίας της ειδικής κατηγορίας των χαρισματικών μαθητών προτείνεται μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας και ο φιλοσοφικός διάλογος. Ο φιλοσοφικός διάλογος εντάσσεται στη κατηγορία της εξατομικευμένης μάθησης, η
οποία ανέκαθεν αποτελούσε την ουσία της αποτελεσματικής διδασκαλίας
και της δια βίου μάθησης θέτοντας το μαθητή στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας (Fisher, 2005). Η εξατομικευμένη μάθηση έχει την ηθική
της βάση στο γεγονός ότι η εκπαίδευση αφορά σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, ήτοι τη σωματική, τη συναισθηματική, την πνευματική,
την κοινωνική και την οικονομική, στοχεύοντας στην ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και όχι σε μεμονωμένα ταλέντα και χαρίσματα. Οι μαθητές
έχουν την ανάγκη τόσο να προβούν στην ανακάλυψη του περιβάλλοντος
όσο και του ίδιου τους του εαυτού, ως ατόμων με συγκεκριμένα χαρίσματα και ταλέντα (Diezmann & Watters, 2000).
Η εξατομικευμένη μάθηση δεν έχει ως βάση τα άτομα ως σύνολο των
φυσικών τους λειτουργιών, αλλά ως άτομα με τη δική τους προσωπική στοχοθεσία και την ανάγκη τους για αυτοπραγμάτωση εντός ενός σαφώς διαμορφωμένου κοινωνικού πλαισίου. Επομένως, πρέπει να εκπαιδευτούν ως
μοναδικές προσωπικότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ενεργητικότητα, το συναισθηματισμό, τον αυθορμητισμό και τη φαντασία τους (Γασπαράτου, 2007). Κρίνεται αναγκαίο τα άτομα να γίνονται αντιληπτά με βάση τους εσωτερικούς τους σκοπούς και όχι με βάση τις λειτουργίες τις οποίες εκπληρώνουν. Οι εν λόγω σκοποί εμπεριέχουν την αυτο-έκφραση, την
αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία καθώς και τη δημιουργία στενών διαπροσωπικών σχέσεων, βασιζόμενων στη γνώση των άλλων ανθρώπων. Η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας στηρίζεται όχι μόνο στην επικοινωνία με
τους άλλους αλλά συγχρόνως και στην επικοινωνία του ατόμου με τον ίδιο
του τον εαυτό (Gross, 1998).
Αυτού του τύπου η επικοινωνία είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω του διαλόγου, ο οποίος επιτρέπει την εκπλήρωση των αναγκών και των σκοπών
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του ατόμου, μέσω των ικανοτήτων που διαθέτουν, με σκοπό την πλήρη έκφραση του εαυτού τους ως διακριτών προσωπικοτήτων και μέσω της ικανότητάς τους να επωφελούνται από τη σκέψη των άλλων. Η εξατομικευμένη
διδασκαλία μέσω του διαλόγου προϋποθέτει τη θέαση όλων ανεξαιρέτως
των μαθητών ως μοναδικών και ανεπανάληπτων οντοτήτων (Fisher, 2009).
Στο επίκεντρο της εξατομικευμένης διδασκαλίας τίθεται η αυτο-έκφραση μέσω του διαλόγου. Ο δάσκαλος οφείλει να είναι γνώστης των σκέψεων των μαθητών του. Ο διάλογος αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην προσπάθεια ανακάλυψης του πνευματικού, συναισθηματικού και
γνωστικού κόσμου των παιδιών (Alexander, 2006). Εν αντιθέσει προς τον
παραδοσιακό μονόλογο που επικρατεί/κυριαρχεί στις σχολικές αίθουσες
προτάσσεται/προτείνεται ο διάλογος μεταξύ δασκάλου και μαθητών, μέσω του οποίου παρωθείται εν γένει η σκέψη και η μάθηση. Η πλειοψηφία
των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στις σχολικές αίθουσες περιορίζονται στην παροχή ασύνδετων μεταξύ τους πληροφοριών και γνώσεων. Η
παρεχόμενη διδασκαλία στηρίζεται στην αφήγηση της νέας γνώσης από
τον δάσκαλο, ενώ ο ρόλος των μαθητών περιορίζεται σε αυτόν του παθητικού ακροατή/δέκτη. Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας,
ο μαθητής χαρακτηρίζεται από τις ελλειμματικές του γνώσεις και ικανότητες. Η ανωτέρω μέθοδος εκπαίδευσης περιορίζει τη δημιουργικότητα και
τη φαντασία των μαθητών.
Αντίθετα, οι διαλογικού τύπου στρατηγικές ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, σκεπτόμενοι κριτικά και εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους (Lee & Park, 2008). Αυτού
του τύπου οι μέθοδοι διδασκαλίας θέτουν τη σκέψη του μαθητή στον πυρήνα της εκπαιδευτικής πράξης κάνοντας χρήση ερευνητικών διαδικασιών. Ανάλογη μέθοδος, ταχύτατα αναδυόμενη κατά το τελευταίο διάστημα, αποτελεί ο φιλοσοφικός διάλογος ή φιλοσοφική έρευνα. Ο φιλοσοφικός διάλογος παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές την ευκαιρία να
εξασκήσουν τις δεξιότητες της κοινής έρευνας συμμετέχοντας σε μια συζήτηση με φιλοσοφικά ή εννοιολογικά ερωτήματα, τα οποία έχουν οι ίδιοι
επιλέξει ως θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος (Chance, 1998; Lafortune,
Daniel, Pallascio & Sykes, 1996).
Συνιστά μια εξατομικευμένη μορφή διδασκαλίας που σκοπό της έχει
την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου αλλά και την ταυτόχρονη κατανόηση από το παιδί των ικανοτήτων του και της σημασίας αυτών για το ίδιο. Ως
αποτέλεσμα της διαλογικής μάθησης προκύπτει μια διδακτική διαδικασία
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού
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(Kitano, 1991). Με την εφαρμογή του φιλοσοφικού διαλόγου ο μονόλογος
του δασκάλου μετασχηματίζεται σε διάλογο, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε μια συζήτηση με ανοιχτά, μη δομημένα ερωτήματα (Fisher,
2003). Ο ‘καινοτόμος’ αυτός τρόπος διδασκαλίας είναι γνωστός ως Σωκρατικός διάλογος ή μαιευτική και συνιστά μια διαδικασία αποτελούμενη από
σειρά ερωτήσεων που σκοπό έχουν να φέρουν τους μαθητές σε θέση ώστε
να αμφισβητούν τόσο τα δικά τους ‘πιστεύω’ και αντιλήψεις όσο βεβαίως
και των άλλων. Κάτι τέτοιο απαιτεί ‘ανοιχτό’ μυαλό, σφαιρική θεώρηση των
πραγμάτων, χωρίς προκαταλήψεις και έτοιμες απαντήσεις. Πρόκειται για
μια διαδικασία «γνωστικής άγνοιας», κατά την οποία όλα τα ερωτήματα τίθενται υπό διαρκή έρευνα και αμφισβήτηση (Wilson Nightingale, 1995).
Ως γνωστόν, η εν λόγω μέθοδος υιοθετήθηκε από τον Σωκράτη, την
οποία άλλωστε επισφράγισε και με το διαχρονικό απόφθεγμά του ‘εν οίδα
ότι ουδέν οίδα’, ισχυριζόμενος ότι θεωρεί εαυτόν ως τον σοφότερο των ανθρώπων καθώς έχει επίγνωση της άγνοιάς του και των ορίων της γνώσης
(Kahn, 1996). Μέσω της μαιευτικής μεθόδου οι μαθητές έρχονται σε επαφή
με ευρύ φάσμα δημιουργικών απόψεων, διαθέτοντας με αυτό τον τρόπο τη
δυνατότητα να εξετάσουν μια κατάσταση από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Σε αυτή τη διαδικασία δε νοείται μια μόνο σωστή απάντηση αλλά ενθαρρύνεται με συστηματικό τρόπο και προωθείται η ελεύθερη έκφραση
πρωτότυπων, απρόβλεπτων και δημιουργικών απόψεων και κάθε μορφής
αποκλίνουσας σκέψης (Gonzalez, 1998). Κάποιοι από τους τύπους διαλόγου που πραγματοποιούνται κατά το πλείστον σήμερα στην τάξη δεν προέρχονται από το Σωκρατικό διάλογο, αντίθετα προωθούν το μονόλογο του
δασκάλου καθώς επικρατεί το μοντέλο της μιας και μόνης σωστής απάντησης σε κάθε ζήτημα.
Η φιλοσοφία του Σωκρατικού διαλόγου έχει τη βάση της στο γεγονός
της ύπαρξης πολλαπλών ορθών απαντήσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν
τις διαφορετικές οπτικές προσεγγίσεις των θεμάτων από διαφορετικούς
μαθητές. Απαντήσεις σε ερωτήσεις που ζητούν μια ή ακόμα μια απάντηση
και όχι την μια και μοναδική απάντηση. Ο αυθεντικός Σωκρατικός διάλογος
συνιστά μια δημιουργική διαδικασία, κατά την οποία οι μαθητές καλούνται
να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους χωρίς να περιορίζονται από προκαθορισμένες κατά το μάλλον ή ήττον απαντήσεις (Kahn, 1996).
Ο ρόλος του δασκάλου στη συγκεκριμένη μέθοδο αρκείται σε αυτόν
που μέσα από τις ερωτήσεις του αμφισβητεί τις υποθέσεις, τις απαντήσεις
που δίνονται για οτιδήποτε θεωρείται ως δεδομένο και αδιαμφισβήτητο. Ο
δάσκαλος προσπαθεί μέσα από τα ερωτήματα που θέτει να εκμαιεύσει την
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αλήθεια, μια αλήθεια που καλείται να ανακαλύψει με τη βοήθεια των μαθητών του. Ενώ, ο ρόλος του μαθητή χαρακτηρίζεται από μια περιπέτεια αναζήτησης «προκλητικών» και απρόβλεπτων απαντήσεων σε μια συζήτηση
που δεν έχει τέλος, αντίθετα ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα ακόμα προς διερεύνηση ερώτημα (Wilson Nightingale, 1995).
Η διαλογικού τύπου διδασκαλία πρόκειται στην ουσία για μια συλλογική διαδικασία, κατά την οποία δάσκαλος και μαθητές εργάζονται από κοινού, ανταλλάσουν ιδέες, ακούν ο ένας τον άλλον και εξετάζουν εναλλακτικές οπτικές προσεγγίσεις των επιμέρους θεμάτων/ερωτημάτων. Δάσκαλοι
και μαθητές εργάζονται από κοινού και με συστηματικό τρόπο προσπαθώντας βασιζόμενοι στις ιδέες όλων να ερευνήσουν τα ερωτήματα που τους
απασχολούν (Chance, 1998). Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν
μόνο σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου είναι δυνατόν να ακουστούν
οι ιδέες όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, χωρίς το φόβο του λάθους, ένα
πλαίσιο όπου ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον στην προσπάθεια τους να κατακτήσουν τους κοινούς μαθησιακούς στόχους και σκοπούς που έχουν θέσει (Diezmann & Watters, 2001).
Με τη χρήση της διαλογικής διδασκαλίας επιτυγχάνεται η γνωστική
πρόκληση, μέσω της οποίας η διδασκαλία δίνει τη θέση της στη μάθηση
(Delaubier, 2002). Η διαλεκτική μέθοδος δεν επιτρέπει στους μαθητές μόνο
να εκφραστούν ελεύθερα, αλλά συγχρόνως τους προκαλεί να σκεφτούν πέρα από τα συνηθισμένα και αυτονόητα. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις επιτρέπουν πολλαπλές απαντήσεις και ως εκ τούτου ενθαρρύνουν τους μαθητές να σκέφτονται περισσότερο ευέλικτα, σε μεγαλύτερο βάθος, ενώ παράλληλα αξιολογούνται και οι πεποιθήσεις των παιδιών. Ακόμη, μέσω του φιλοσοφικού διαλόγου ερευνώνται τα όρια της ίδιας της γνώσης και όχι ορισμένες μόνο πτυχές, δίνεται η ευκαιρία να αποκατασταθούν παρανοήσεις, οι
οποίες οδηγούν σε απρόσμενες απαντήσεις, νέες υποθέσεις και συνδέσεις
της ήδη κατακτημένης γνώσης με τη νέα γνώση (Kitano & Landry, 2001).
Η διαλεκτική μάθηση εμπλέκει όχι μόνο μια ή δύο φωνές -δημιουργώντας μονόπλευρες απόψεις- αλλά πολλές και διαφορετικές φωνές έχοντας
σαν αποτέλεσμα πολλές φορές και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Προκειμένου να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο απαιτείται η χρήση σύνθετων, ανοικτών και επεξηγηματικών απαντήσεων τόσο από το δάσκαλο όσο και από
τους ίδιους τους μαθητές (Gonzalez, 1998). Η διδασκαλία μέσω του φιλοσοφικού διαλόγου έχει ως σημείο εκκίνησης φιλοσοφικού τύπου ερωτήματα που απασχολούν τους μαθητές και επιθυμούν οι ίδιοι να διερευνήσουν
εις βάθος (Diezmann & Watters, 2001). Στη φιλοσοφική έρευνα ο ρόλος του
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δασκάλου δεν περιορίζεται μόνο στο να συμμετέχει στη συζήτηση θέτοντας τις ερωτήσεις, αντιθέτως συμμετέχει ενεργά στη διερεύνηση των φιλοσοφικών ερωτημάτων ως ισότιμο μέλος της ομάδας.
Στην προσπάθεια αναζήτησης απαντήσεων ο δάσκαλος έχει ως σκοπό του να σκεφτούν οι μαθητές με διάθεση ζωηρού διερευνητικού στοχασμού τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Lee & Park, 2008). Τα
ερωτήματα που τίθενται από τους μαθητές θα πρέπει να συνδέονται με τις
ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, να επεκτείνονται και σε άλλα επίπεδα/πλαίσια, να απαντώνται μέσω του διαλόγου και ενδεχομένως να θέτουν εναύσματα προς περαιτέρω εξέταση και διάλογο.
Έχει καταστεί σαφές ότι όταν γίνεται λόγος για φιλοσοφικά ερωτήματα αναφερόμαστε σε ερωτήματα, τα οποία δεν επιδέχονται μια μόνο σωστή απάντηση αλλά πολλές και διαφορετικές σύμφωνα με τις απόψεις των
ατόμων που λαμβάνουν μέρος στο φιλοσοφικό διάλογο (Czubaroff, 2000).
Μια ακόμα μορφή που είναι δυνατόν να λάβει ο φιλοσοφικός διάλογος είναι μέσα από την αφήγηση μιας ιστορίας με διδακτικό και ίσως σύνθετο
περιεχόμενο η οποία επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες αναλόγως της οπτικής με την οποία προσεγγίζεται (Kaye & Thomson, 2004). Επί παραδείγματι, τέτοιου είδους ιστορίες είναι οι μύθοι του Αισώπου, οι οποίοι παρέχουν
μέσα από ηθικά διδάγματα ευκαιρίες για ανοικτού τύπου ερωτήματα και
προβληματισμό ηθικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Αυτού του τύπου ο φιλοσοφικός διάλογος έχει τη βάση του στη ‘Φιλοσοφία για Παιδιά’, η οποία συνιστά μια συνεργατική ερευνητική διαδικασία,
κατά την οποία το προς διερεύνηση αντικείμενο καθορίζεται από τα ίδια τα
παιδιά (Cebas & Garcia Moriyon, 2004). Ο φιλοσοφικός διάλογος αποτελεί
μια μορφή διαλογικής διδασκαλίας δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της
κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω των ερωτήσεων και του διαλόγου
μεταξύ παιδιών και δασκάλων αλλά και μεταξύ των ίδιων των παιδιών. Σύμφωνα με έρευνες (π.χ. Topping & Trickey, 2006) η χρήση του φιλοσοφικού
διαλόγου έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
Με την υιοθέτηση του φιλοσοφικού διαλόγου ως εναλλακτικής μεθόδου διδασκαλίας οι μαθητές αποκτούν ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά,
όπως ανάγκη για ανακάλυψη, συνεργατικότητα μέσω της συμμετοχής σε
διάλογο, κριτικό στοχασμό μέσω της διερεύνησης των σχέσεων αιτίου-αιτιατού, δημιουργικότητα στην προσπάθεια κατασκευής και υποστήριξης
επιχειρημάτων και ενσυναίσθηση μέσω της κατανόησης τόσο των δικών
τους αναγκών όσο και των άλλων (Haury, 1993).
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Τα παιδιά μέσω του φιλοσοφικού διαλόγου αναπτύσσουν εκείνο το είδος της σκέψης που ανάγεται σε αφαιρετικό επίπεδο, εμπλέκονται σε συζητήσεις που ενισχύουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, επαυξάνουν
τη δυνατότητα κριτικού στοχασμού και λεκτικής συλλογιστικής, δημιουργούν την ικανότητα να χειρίζονται υποθέσεις και να στηρίζονται στις ιδέες των άλλων (Γασπαράτου, 2007). Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά-ιδιότητες
της εμπλοκής των παιδιών με το φιλοσοφικό διάλογο τα βοηθούν να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, τη δυνατότητα αυτογνωσίας και κυρίως να εισέλθουν ως νέοι πολίτες στην ενεργό και συμμετοχική
δημοκρατία (Devlin, 2009).
Κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού διαλόγου, η φιλοσοφικού τύπου ευφυΐα τίθεται σε δραστηριότητα από δυο είδη πρόκλησης, την εσωτερική
και εξωτερική δραστηριότητα του νου. Προκειμένου το άτομο να αποδώσει διανοητικό έργο κρίνεται ως προαπαιτούμενη μια αντίστοιχη νοητική
προεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ασκήσεων συγκέντρωσης, στοχασμού και άλλων στρατηγικών διδακτικής, όπως η στρατηγική «think-pairshare» στην οποία προτού παρουσιαστούν τα επιχειρήματα του κάθε ζεύγους μαθητών στην ομάδα της τάξης, αναπτύσσονται εντός των πλαισίων
της συγκεκριμένης δυάδας (Fisher, 2009).
Ένα παράδειγμα εφαρμογής του ερευνητικού διαλόγου στο πλαίσιο της
σχολικής τάξης είναι η ακόλουθη, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω
πέντε στάδια (Fisher, 2009):
1.Επικέντρωση στη συζήτηση
2.έρευνα αιτίων
3.σχολιασμός υποθέσεων
4.συγκρίσεις και αντιθέσεις
5.λήψη αποφάσεων και διερεύνηση των επιπτώσεων
Εν κατακλείδι, ο φιλοσοφικός διάλογος αποτελεί μια αποτελεσματική
στρατηγική προς διερεύνηση ερωτημάτων που παραδοσιακά απασχολούν
το μαθητικό πληθυσμό. Το βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι ο ίδιος ο μαθητής ρυθμίζει τη θεματολογία των ερευνητικών ερωτημάτων. Όπως πολλοί ερευνητές επιβεβαιώνουν το να αναζητάς το προσφορότερο ερώτημα για κριτική διερεύνηση συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα παιδιά με υψηλό νοητικό δυναμικό. Ο μαθητής δοκιμάζει το
κανονιστικό πλαίσιο της εμπειρίας, κατασκευάζει νέες υποθέσεις και προβληματικές και δίνει λύσεις σε αυτές συμμετέχοντας ενδεχομένως στην
αέναη εναλλαγή των πιθανοτήτων στα πλαίσια του κοινωνικού πράττειν
(Diezmann & Watters, 2000). Η διαδικασία αυτή σε συνειδητό και ασυνεί924
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δητο επίπεδο καλλιεργεί τη φιλοσοφική και δημοκρατική διάθεση και τον
συνακόλουθο εθισμό.
Σε σχέση με άλλους τύπους έρευνας, η φιλοσοφική αναζήτηση αντιμετωπίζει αβεβαιότητες κοινωνικού ενδιαφέροντος μεταφέροντας την προβληματική της συζήτησης από το σχολείο στη κοινωνία. Σύμφωνα με τον
Dewey (1916), ο φιλοσοφικός στοχασμός παρωθεί τα άτομα να ασκήσουν
κριτική σε υπάρχοντες θεσμούς και πρακτικές, να αμφισβητήσουν επικρατούσες αξίες και στο τέλος να δημιουργήσουν τα προσωπικά τους αξιακά
και σχεσιοδυναμικά μοντέλα (Burgh, Field & Freakley, 2006; Dewey, 1916).
Το ίχνος αυτής της διαλογικής προβληματικής θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
αποτυπώνεται εναργώς στα λόγια ενός οκτάχρονου παιδιού: «Δεν υπάρχει
ποτέ η τελευταία λέξη αφού μπορεί να βρεθεί μια νέα λέξη».
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ABSTRACT
The philosophical dialogue is an alternative educational method for
gifted children which puts the student or learner at the heart of the
education process. It has its roots in individualised learning and in the fact
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that education is about persons in their wholeness, including physical,
emotional, intellectual, social and economic aspects of their being. Students
need to be inducted into a knowledge about the world but also into an
understanding of themselves as persons of particular gifts and talents. To
be fully educated, students need more than individual learning, they need
to be introduced to the community of enquiry and more specifically into
the philosophical dialogue.
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Η ανάπτυξη χαρακτηριστικών ηγετικής
συμπεριφοράς στα χαρισματικά παιδιά
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Αικατερίνη Πλούμπη
Περίληψη
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να καταδείξει τα χαρακτηριστικά της
ηγετικής συμπεριφοράς που εμφανίζουν τα χαρισματικά παιδιά καθώς και
τους παράγοντες εκείνους που τα επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί από τις σχετικές μελέτες ότι οι χαρισματικοί νέοι αναπτύσσουν ιδιαίτερες ηγετικές ικανότητες, οι οποίες εμφανίζονται από την πρώιμη παιδική
ηλικία εντός ακόμη του οικογενειακού πλαισίου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησής τους, της λήψης αποφάσεων, της δημιουργίας ομαδικού πνεύματος και της επιτυχούς αλληλεπίδρασής τους με τους
άλλους ανθρώπους. Επίσης, φάνηκε ότι η ηγετική συμπεριφορά σχετίζεται σε υψηλό βαθμό με τη νοημοσύνη, την εξωστρέφεια και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ακόμη, οι διεθνείς έρευνες στον τομέα αυτό έδειξαν ότι τα
χαρισματικά παιδιά είναι ευαίσθητα σε θέματα ηθικής και δικαιοσύνης και
τέλος, ερευνήθηκε η σχέση μεταξύ ηθικής ηγεσίας και χαρισματικότητας.
Λέξεις -φράσεις κλειδιά: ηγετική συμπεριφορά, χαρισματικά παιδιά, ηθική
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία τα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά εμφανίζουν σε αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα τη δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων συγκριτικά με συνομίληκούς τους. Αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλή απόδοση στον πνευματικό και καλλιτεχνικό τομέα, έκτακτες ηγετικές ικανότητες και συνήθως υπερτερούν σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Bonner, Jennings, Marbley, & Brown, 2008).
Η προετοιμασία των νέων ανθρώπων για την ανάληψη ευθυνών που
απαιτούν ηγετικές ικανότητες ξεκινά ήδη από τον πρώτο και σημαντικότερο φορέα κοινωνικοποίησης των παιδιών, την οικογένεια. Το οικογενειακό
περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να αποκτήσουν ενδιαφέροντα, αυτοεκτίμηση και γνώσεις σε ποικίλους τομείς, τους παρέχει παράλ928
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ληλα και πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται
με την ηγετική συμπεριφορά. Ακόμη, η συζήτηση μεταξύ γονέων και παιδιών για θέματα της καθημερινής ζωής ενθαρρύνει την ανάπτυξη κριτικής
σκέψης στα παιδιά και ενδεχομένως τα ωθεί στην καλλιέργεια ηγετικής συμπεριφοράς. Επίσης, ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ γονέων και παιδιών, η
ενσυναίσθηση και η κατανόηση αξιολογούνται θετικά από τα χαρισματικά παιδιά και ιδιαιτέρως από εκείνα που έχουν ανάγκη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για να «δοκιμάσουν» τις ιδέες τους. Τέλος, οι όποιες ευκαιρίες
λήψης αποφάσεων που δίδονται από τους γονείς στα παιδιά νεαρής ηλικίας συμβάλλουν στην καλλιέργεια της αυτοαξιολόγησης από την πλευρά
των παιδιών και ενισχύουν τις μελλοντικές ικανότητές τους για αυτόνομη
λήψη αποφάσεων (Αντωνίου, 2008).
Ένα ακόμη βαρύνουσας σημασίας πλαίσιο που φαίνεται ότι συμβάλλει
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγετικής συμπεριφοράς είναι η ομάδα. Η συμμετοχή σε ομάδες συνομηλίκων -εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου- δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση του «ανήκειν» και ταυτόχρονα τα εξασκεί
στην υιοθέτηση διάφορων τύπων ηγετικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να δημιουργούν ομαδικό πνεύμα, πώς να επιλύουν τυχόν συγκρούσεις και πώς να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν τα υπόλοιπα
μέλη της ομάδας τους. Παράλληλα, μυούνται στην κατανόηση διαφορετικών συμπεριφορών και μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους για την επίτευξη κοινού στόχου (Karnes, & Bean, 1990).
Χαρισματικότητα
Εν γένει, υποστηρίζεται ότι τα χαρισματικά άτομα αντιλαμβάνονται τον
κόσμο υπό μια διαφορετική οπτική γωνία η οποία περιλαμβάνει ευαισθησία, ιδεαλισμό, διορατικότητα, πολυπλοκότητα, εσωστρέφεια, τελειομανία
και ηθικές ανησυχίες (Silverman, 2005). Επίσης, τα χαρισματικά παιδιά διαθέτουν ένα μοναδικό τρόπο να αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τη σχέση
τους με αυτόν και δεν σκέπτονται μόνο διαφορετικά από τους συνομηλίκους τους αλλά αισθάνονται και διαφορετικά από αυτούς (Silverman, 1993).
Αν και δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς
την ακριβή φύση της χαρισματικότητας, ωστόσο κατά το πλείστον παρατηρείται αποδοχή του ορισμού ως η ασύγχρονη ανάπτυξη στην οποία οι
υψηλές γνωστικές ικανότητες δημιουργούν εσωτερικές εμπειρίες και επίγνωση από τα ίδια τα χαρισματικά άτομα της διαφορετικότητάς τους από
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τους άλλους ανθρώπους (Columbus Group, 1991). Ο όποιος βαθμός διαφορετικότητας ενδέχεται να καθιστά τα χαρισματικά παιδιά ιδιαιτέρως ευάλωτα στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα, με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης μέριμνας από γονείς, δασκάλους και όσους παρέχουν συμβουλευτικό έργο για την επίτευξη της βέλτιστης ανάπτυξής τους σε όλους
τους τομείς (Bailey, 2011).
Η κλασική θεωρία του Gagnè για τη χαρισματικότητα και το ταλέντο
περιλαμβάνει την ανάλυση της χαρισματικότητας σε τέσσερις τομείς, ήτοι:
την πνευματική, την κοινωνική/συναισθηματική, τη δημιουργική και την
αισθησιοκινητική χαρισματικότητα. Ο Gagnè δε διακρίνει τη χαρισματικότητα από το ταλέντο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει στους τομείς της χαρισματικότητας δύναται να εξελιχθεί σε
ταλέντο μέσω της καλλιέργειας των δυνατοτήτων που εμφανίζει το χαρισματικό άτομο. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της δυναμικής επιρροής των
ενδοατομικών, διαπροσωπικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η
διασύνδεση μεταξύ προσωπικών χαρακτηριστικών, οικογενειακής ανατροφής και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού πλαισίου (Smith, 2008).
Σημαντικός αριθμός των επιμέρους χαρακτηριστικών των χαρισματικών
νέων φαίνεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα ακόλουθα: α) η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο, β) η ικανότητα κριτικής σκέψης,
γ) η ευελιξία στη σκέψη και τη δράση και δ) η ικανότητα κινητοποίησης των
άλλων ανθρώπων (Karnes, & Bean, 1990).
Ηγετική συμπεριφορά
Σύμφωνα με το εννοιολογικό μοντέλο ανάπτυξης της ηγετικής συμπεριφοράς στους νέους της Murphy (2011), η ηγεσία είναι η εφαρμογή της κοινωνικής επιρροής και παρατηρείται ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία. Το
συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει ποικίλους παράγοντες όπως: α) ατομικών διαφορών (π.χ. η επικοινωνία, η προσωπικότητα, η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη), β) αναπτυξιακούς (π.χ. μαθησιακές εμπειρίες) και γ) αυτοδιαχείρισης (π.χ. αυτοαποτελεσματικότητα). Αυτά τα δομικά
στοιχεία σχετίζονται με την ηγετική συμπεριφορά η οποία με τη σειρά της
προβλέπει τη δημιουργία ηγετών που ποικίλλουν σύμφωνα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.
Η έρευνα που διεξαχθεί στον τομέα της ανάπτυξης ηγετικών χαρακτηριστικών των νέων έχει δείξει ότι σε γενικές γραμμές η νοημοσύνη σχετίζε930
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ται θετικά με την ηγετική συμπεριφορά (Bass & Bass, 2008. Riggio, Murphy,
& Pirozzolo, 2002). Οι γλωσσικές ικανότητες καθώς και οι ικανότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με υψηλότερη νοημοσύνη μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η νοημοσύνη συνιστά γνώρισμα που συνδέεται με τις πεποιθήσεις των
ανθρώπων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ηγετών (Lord, De Vader, &
Alliger, 1986). Συνήθως, τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη εκλαμβάνονται ως ηγέτες από τους άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Επίσης, και ο βαθμός αυτογνωσίας έχει βρεθεί ότι αποτελεί κύριο συστατικό
της ηγετικής ικανότητας των νέων (Roach, Adelma, & Wyman, 1999).
Εκτός από τη νοημοσύνη και η προσωπικότητα φαίνεται να σχετίζεται
θετικά με την ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς στους νέους. Ο Judge και
οι συνεργάτες του (2002) εστίασαν την έρευνά τους σε μία από τις βασικές
διαστάσεις της προσωπικότητας, την εξωστρέφεια και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εξωστρέφεια αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου για την ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς. Η εξωστρέφεια αναφέρεται τόσο στην ποσότητα όσο και την ποιότητα των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων των χαρακτηριστικών ενός
ατόμου. Οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι κοινωνικοί, διεκδικητικοί, δραστήριοι, ομιλητικοί, ενθουσιώδεις και χαρούμενοι (Costa & McCrae, 1989). Σε
έρευνα των Bono και Judge (2004) βρέθηκε ότι η εξωστρέφεια παρουσίαζε την υψηλότερη συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας.
Ο Riggio και οι συνεργάτες του (Riggio & Lee, 2007. Riggio & Reichard,
2008. Riggio, Riggio, Salinas, & Cole, 2003) έχουν επικεντρωθεί στο ρόλο
που διαδραματίζουν οι κοινωνικές δεξιότητες στην ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι Riggio και Reichard (2008) υποστήριξαν
πως η κοινωνική εκφραστικότητα -που ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να εκφράζεται λεκτικά και να εμπλέκει και άλλα άτομα σε συζητήσειςμπορεί να γίνει αντιληπτή στην ηγετική συμπεριφορά με τη μορφή δημόσιων ομιλιών, προσπαθειών πειθούς, κ.α. Ακόμη, υπογράμμισαν πως ο κοινωνικός έλεγχος -που ορίζεται ως η ικανότητα κάποιου να παίζει ρόλους
και να αυτοπαρουσιάζεται κοινωνικά- είναι εμφανής σε ηγετικές συμπεριφορές, μέσω της διακριτικότητας, της αυτοαποτελεσματικότητας και της
διαχείρισης της εικόνας του ηγέτη.
Οι Smith και Foti κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο των υψηλών
επιπέδων κυριαρχίας, αυτοαποτελεσματικότητας και νοημοσύνης οδηγεί στη
δημιουργία ηγετικών προσωπικοτήτων (Guerin, Oliver, Gottfried, Gottfried,
Reichard, & Riggio, 2011). Σε μετα-ανάλυση 78 ερευνών που πραγματοποι931
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ήθηκε από τον Ilies και τους συνεργάτες του (2004) βρέθηκε ότι ο συνδυασμός της υψηλής νοημοσύνης με τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την εμφάνιση ηγετικής συμπεριφοράς. Η σημαντικότητα της γνωστικής ικανότητας για την αποτελεσματικότητα της ηγετικής
συμπεριφοράς θεωρείται αδιαμφισβήτητη, ειδικά σε οργανωσιακά πλαίσια,
τα οποία στηρίζονται στην καινοτομία και στην επιτακτική ανάγκη και απαίτηση για συνεχείς αλλαγές. Η ηγετική συμπεριφορά ωστόσο θα πρέπει να συνεπάγεται την αποτελεσματικότητα και την ηθική (Jacobsen, 2010).
Ηθική ηγεσία και χαρισματικότητα
Η ηγεσία έχει θεωρηθεί ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των χαρισματικών παιδιών. Όπως προαναφέρθηκε, τα χαρισματικά παιδιά παρουσιάζουν υψηλές ικανότητες επίτευξης στόχων, ακαδημαϊκές ικανότητες, δημιουργική και παραγωγική σκέψη, ικανότητες ηγεσίας καθώς και ψυχοκινητικές δεξιότητες. Πολλοί ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως τα παιδιά από
μικρή ηλικία παρουσιάζουν εξαιρετική ευαισθησία σε θέματα ηθικής και
δικαιοσύνης, σε παγκόσμια προβλήματα και σε ζητήματα σωστού/λάθους
(π.χ. Clark & Hankins, 1985. Galbraith, 1985. Jacobsen, 2010. Rogers, 1986).
Πιο συγκεκριμένα, τα χαρισματικά παιδιά κατά βάση διαθέτουν ενσυναίσθηση, ευαισθησία και υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας, χαρακτηριστικά
που δικαιολογούν την έντονη ανησυχία και ευαισθησία που εκδηλώνουν
τα παιδιά αυτά για τα προβλήματα και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων.
Τα χαρακτηριστικά τους αυτά συμβάλλουν στην υψηλή ηθική εγρήγορση,
την τελειομανία, την εσωστρέφεια, τον ιδεαλισμό. Πολλές φορές, όμως, η
αναπτυξιακή ασυγχρονία, το γεγονός ότι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με
τους συνομηλίκους τους καθώς και η υπερβολική ευαισθησία και ανησυχία τους για διάφορα θέματα μπορεί να τα οδηγήσουν επίσης σε σχολική
αποτυχία (Gross, 2004).
Έρευνα των Lee και Olszewski-Kubilius (2006) έδειξε ότι οι ακαδημαϊκώς χαρισματικοί μαθητές είναι πιο ευαίσθητοι ηθικά και έχουν αναπτύξει
περισσότερο την ηθική τους σκέψη αν και δεν φάνηκε να διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης συγκριτικά με τους άλλους
συνομηλίκους τους. Τα χαρισματικά κορίτσια φάνηκε να διακρίνονται από
ιδιαιτέρως ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων καθώς
και τη φροντίδα τους, ενώ τα χαρισματικά αγόρια φάνηκε να είναι περισσότερο αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευ932
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ρά ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα εντοπίστηκε αδυναμία των χαρισματικών παιδιών ως προς τη διαχείριση του στρες και την ικανότητα ελέγχου
των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά που
συμμετείχαν στη μελέτη.
Μάλιστα, οι Lee και Olszewski-Kubilius (2006) διαπίστωσαν ότι η σχέση
μεταξύ ηγεσίας και διανοητικής χαρισματικότητας δεν είναι ξεκάθαρη και
απαραιτήτως γραμμική. Τα υψηλά επίπεδα ηθικής σκέψης και συναισθηματικής νοημοσύνης βρέθηκε μέσω της έρευνάς τους ότι δεν σχετίζονται με
τα υψηλά επίπεδα ηγεσίας. Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι υψηλές γνωστικές ικανότητες μπορεί να βοηθούν το άτομο να αντιληφθεί και
να κατανοήσει τις αποχρώσεις των ηθικών διλημμάτων και των πολιτικών
καταστάσεων αλλά δεν ωθούν αναγκαστικώς τα χαρισματικά παιδιά στην
επιλογή των ορθών δράσεων.
Συμπεράσματα
Τα χαρισματικά παιδιά, λοιπόν, παρουσιάζουν αυξημένες πνευματικές, καλλιτεχνικές, γνωστικές και ηγετικές ικανότητες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα ηγετικά χαρακτηριστικά των παιδιών αρχίζουν να κάνουν την
εμφάνισή τους από τα πρώτα έτη της ζωής τους, για αυτόν το λόγο είναι
ανάγκη οι γονείς να λαμβάνουν εκπαίδευση για τη σωστή αντιμετώπιση
των παιδιών αυτών, ώστε να τα βοηθούν να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους
και όχι να τα περιορίζουν. Τα ευρήματα των ερευνών που δείχνουν υψηλή
συσχέτιση μεταξύ της νοημοσύνης, της εξωστρέφειας και των κοινωνικών
δεξιοτήτων με την ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφοράς μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στο χώρο της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών καθώς και
στην εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς τους και των αναγκών τους.
Ακόμη, από την ανασκόπηση των διεθνών ερευνών προκύπτει ότι τα
χαρισματικά παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ηθικής και δικαιοσύνης. Η διάσταση της ηθικής καθίσταται μείζονος σημασίας, ειδικά όσον αφορά στον τομέα της ηγεσίας. Έτσι, λοιπόν, είναι ανάγκη
οι ακαδημαϊκά χαρισματικοί μαθητές να τυγχάνουν υποστήριξης ώστε να
κατακτούν υψηλά επίπεδα ηθικής ανάπτυξης και ηγετικής συμπεριφοράς
μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων.
Όπως, προαναφέρθηκε, τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών δεικνύουν
πως τα χαρισματικά παιδιά μεταξύ άλλων έχουν ιδιαιτέρως αναπτυγμένες
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ηγετικές ικανότητες (Bonner, Jennings, Marbley, & Brown, 2008. Jacobsen,
2010). Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με άλλες έρευνες δεν προκύπτει σαφής σχέση μεταξύ των χαρισματικών παιδιών και ηγετικής συμπεριφοράς
(Lee & Olszewski-Kubilius, 2006). Βάσει αυτού προκύπτει το συμπέρασμα
ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα
βοηθούν τους χαρισματικούς νέους να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν
τα ηγετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους στα οποία εκ φύσεως
διαθέτουν προβάδισμα συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η ανάγκη περαιτέρω συστηματικής έρευνας για την αναλυτική διερεύνηση της σύνθετης ομολογουμένως σχέσης μεταξύ ηγεσίας
και χαρισματικότητας.
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Abstract
The aim of this paper is to demonstrate the characteristics of leadership
exhibited by gifted children and the factors influencing them. More
specifically, it has been found that gifted young people develop individual
leadership skills, which are evident from early childhood within the family
context. These skills contribute to the development of self-assessment,
decision making, creating team spirit and successful interaction with others.
The literature also shows that leadership highly correlates with intelligence,
extroversion and social skills. Furthermore, the link between gifted children
and proneness to morality and justice and between ethical leadership and
giftedness is discussed.
Key words: leadership, gifted children, morality
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«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...»:
Ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής
ανάπτυξης προσαρμοσμένο στην Ειδική Αγωγή
Παναγιώτα Βογιατζόγλου
Αικατερίνη Χαλαστάνη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης των παιδιών με ειδικές
ανάγκες στο σχολείο, στην εργασία και στην κοινωνία αναδεικνύουν επιτακτικά την ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσής τους. Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή
κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης (Πολυχρονοπούλου, 2001), γι’ αυτό το λόγο η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει ανάπτυξη στην Ελλάδα.
1.1 Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη
Πρωταρχικός στόχος του (ειδικού) σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση είναι μια διττή διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά ενσωματώνονται στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και διαφοροποιούνται ως ξεχωριστά άτομα (Βοσνιάδου, 2000).
Οι μαθητές με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμμα
σε κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή ελλείψεις στη διαπροσωπική συμπεριφορά, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητικά κίνητρα επίτευξης (Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, 2004. Πολυχρονοπούλου, 2001).
Οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν πολλά και σύνθετα προβλήματα
στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως: (α) αποφυγή ή άρνηση σωματικής επαφής, (β) έλλειψη κινήτρου για κοινωνική αλληλεπίδραση και
αδιαφορία για τους άλλους, (γ) ακατάλληλο τρόπο προσέγγισης των άλλων, (δ) δυσκολίες στη δημιουργία σχέσεων με τους συνομήλικους, (ε) δυσκολία στην κατανόηση και στην εφαρμογή κοινωνικών κανόνων, (στ) έλλειψη ενσυναίσθησης, (ζ) έλλειψη πρωτοβουλίας και ανταπόκρισης σε κοι938
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νωνικές συναλλαγές, (η) δυσκολίες στο να κατανοήσουν, να εκφράσουν και
να μοιραστούν συναισθήματα και (θ) δυσκολίες στο παιχνίδι, όπως ιδιόρρυθμη χρήση παιχνιδιών, αποχή από συμβολικό ή αναπαραστατικό παιχνίδι, αποχή από δυαδικό ή ομαδικό παιχνίδι με συνομήλικους, υπερβολική προσκόλληση σε ορισμένα παιχνίδια και ενδιαφέρον για περιορισμένο
αριθμό παιχνιδιών (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό, 2004. Γενά, 2002). Επίσης, η αδυναμία των αυτιστικών παιδιών να αποδώσουν νοητικές καταστάσεις στους άλλους τα οδηγεί να συναλλάσσονται
με αντικοινωνικούς, ακατάλληλους τρόπους (Cole & Cole, 2003). Γι’ αυτό θα
πρέπει να ενισχύεται η ενσυναίσθησή τους, δηλαδή η συμμετοχή στη συναισθηματική εμπειρία του άλλου.
Γενικά, η κατάκτηση των κοινωνικών δεξιοτήτων κρίνεται αναγκαία για
τη βελτίωση και ανάπτυξη της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των παιδιών στις δραστηριότητές τους μέσα στην κοινότητα, στον προσωπικό χώρο, στο χώρο εργασίας, στη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας και
στην ποιοτική προσωπική ανάπτυξη γενικότερα (Ψύλλου & Ζαφειροπούλου, 2009). Μάλιστα, η επάρκεια στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες συνδέεται με την ικανότητα προσαρμογής του παιδιού στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (π.χ. Χατζηχρήστου, 2004).
Ιδιαίτερα σημαντική για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των
παιδιών είναι η ρύθμιση των συναισθημάτων, δηλαδή οι δεξιότητες που
αναπτύσσουν προκειμένου να ελέγχουν και να κατευθύνουν την έκφραση των συναισθημάτων τους και να οργανώνουν τη συμπεριφορά τους σε
έντονα συναισθηματικές καταστάσεις (Gross & Thompson, 2007). Σ’ αυτή
εμπεριέχεται και η διαχείριση και αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων, όπως επίσης και η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων.
1.2 Διαθεματικότητα
Η ανάπτυξη των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση1 στο σχολικό πλαίσιο, που θα επιδιώκει ταυτόχρονα την ενεργητική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας και του μαθησιακού υλικού από τους μαθητές σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο, υπό το πρίσμα ενός συνεργατικού διδακτικού
και μαθησιακού περιβάλλοντος (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, 2004).
1. Δηλ. η διδακτική προσέγγιση που δεν ακολουθεί την κατάτμηση της πραγματικότητας σε διδακτικά
αντικείμενα και ξεχωριστά μαθήματα (Ματσαγγούρας, 2000)
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Η τέχνη σε όλες τις μορφές της ασκεί παιδαγωγική επίδραση στον άνθρωπο, δηλαδή βοηθάει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, μέσω των
ποικίλων προτύπων που προβάλλει. Η σημασία της λογοτεχνίας στο σχολικό πλαίσιο προκύπτει από το ότι χρησιμοποιείται για παιδαγωγικούς και
μορφωτικούς σκοπούς (Μαλαφάντης, 2005α), γι’ αυτό προτείνονται παιδαγωγικές πρακτικές για την προαγωγή της φιλαναγνωσίας (Μαλαφάντης,
2005β). Ειδικά το παραμύθι φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενταγμένο στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (Μαλαφάντης, 2007) όπως επίσης και η θεατρική και αισθητική αγωγή, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστά αντικείμενα που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, με την
καθιέρωση των θεσμών της «Ευέλικτης Ζώνης», του «Ολοήμερου Σχολείου» και του «Νέου Σχολείου» δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα
εκπόνησης ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με βάση την προαναφερόμενη βιβλιογραφία έγινε μια προσπάθεια υλοποίησης ενός προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης, το οποίο
προσαρμόστηκε για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» ήταν η γνωριμία με τα συναισθήματα, αλλά υπήρχαν και επιμέρους διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε μια πρώτη γνωριμία με
βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, αγάπη, φόβος, θυμός, ζήλια). Μέσω της
διαθεματικής προσέγγισης δόθηκε έμφαση στην αναγνώριση, έκφραση και
διαχείριση αυτών των συναισθημάτων, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων, ενώ ταυτόχρονα διδάχθηκε συστηματικά η ενσυναίσθηση και η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων. Μέσω του προγράμματος επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της γλωσσικής ανάπτυξης των μαθητών (ανάπτυξη του λεξιλογίου, προφορικός και γραπτός αφηγηματικός λόγος, ακουστική και αναγνωστική κατανόηση κειμένου). Επίσης, ενισχύθηκε η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς εργάστηκαν ατομικά και
ομαδικά, αναγνώρισαν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ιδιαιτερότητές
τους και των υπόλοιπων συμμαθητών τους και ταυτόχρονα διασκέδασαν.
Απώτερος στόχος ήταν και η δημιουργία και ενίσχυση φιλικών και διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ της ευρύτερης ομάδας των μαθητών του σχολείου.
Επομένως, ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η αναγνώριση,
έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων του εαυτού και του άλλου μέ940

Παναγιώτα Βογιατζόγλου, Αικατερίνη Χαλαστάνη
«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...»: Ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής …

σω της σύνδεσής τους με συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις από τη
ζωή και την τέχνη (λογοτεχνία, μουσική, θεατρική αγωγή – δραματοποίηση, αισθητική αγωγή).
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κύριος σκοπός του προγράμματος, δηλαδή η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών,
αποτέλεσε στόχο που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του
περσινού πολιτιστικού προγράμματος «12+1 ΜΙΚΡΟΙ ΘΕΟΙ» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο (Πούλος & Βογιατζόγλου, υπό δημοσίευση).
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
3.1 Συμμετέχοντες
Στο πρόγραμμα «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» συμμετείχαν
13 από τους μαθητές που φοιτούσαν στο 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Οι μαθητές παρουσίαζαν ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όπως αυτισμό, νοητική –ψυχοκινητική υστέρηση,
υπερκινητικότητα, προβλήματα λόγου. Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 7
ετών (προβαθμίδα) έως 14 ετών (ανώτερη βαθμίδα). Οι μαθητές συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος παρακολουθώντας
τη διδασκαλία και ακολουθώντας οδηγίες για να εκτελέσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες.
3.2 Μέσα-υλικά
Στο πρόγραμμα «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» χρησιμοποιήθηκε
πολυποίκιλο εποπτικό υλικό, όπως εικόνες προσώπων, κάρτες συναισθημάτων, σχετικά παιδικά βιβλία, εικόνες από σχετικούς πίνακες ζωγραφικής
ή γλυπτά, επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικά cd, μουσικά όργανα, υλικά χειροτεχνίας για κατασκευές, υλικά μαγειρικής κ.ά.
Η διδασκαλία κάθε συναισθήματος διήρκεσε 2 εβδομάδες. Οι μαθητές
έφτιαχναν το «Χαρτόνι» του συναισθήματος, δηλαδή κολλούσαν σχετικές
εικόνες προσωπών, έγραφαν τις σκέψεις τους, ζωγράφιζαν ή έκαναν κολλάζ. Γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν απλά υλικά χειροτεχνίας (χαρτόνι, μαρκαδόροι, κόλλα, τέμπερες). Χρησιμοποιήθηκαν και απλά υλικά μαγειρικής και
άλλα υλικά χειροτεχνίας (π.χ. πλαστελίνη, πηλός) για σχετικές εικαστικές δημιουργίες. Επίσης, για κάθε συναίσθημα τα παιδιά συμπλήρωναν ένα φύλλο
εργασίας κατάλληλα διαμορφώμενο για το αναπτυξιακό τους επίπεδο και
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χρωμάτιζαν κάτι σχετικό (οι εργασίες και οι ζωγραφιές κάθε μαθητή δόθηκαν στο τέλος του προγράμματος δεμένες σε μορφή βιβλίου).
Σε συγκεκριμένη γωνιά μέσα στην τάξη, δίπλα στη «Γωνιά του Παραμυθιού» φτιάξαμε μαζί με τους μαθητές τη «Βιβλιοθήκη των Συναισθημάτων».
Η παιδική λογοτεχνία αποτέλεσε σημαντικό μέσο διδασκαλίας. Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να διαβάζουν τα σχετικά βιβλία και να συζητούν για τις ιστορίες και τις εικόνες, μεμονωμένα ή ομαδικά.
Και η μουσική χρησιμοποιήθηκε ως βασικό μέσο διδασκαλίας. Οι μαθητές
άκουγαν cd με παιδικά τραγούδια για τα συναισθήματα, τραγουδούσαν και
πρότειναν σχετικά τραγούδια. Επίσης, οι μαθητές ασκήθηκαν στο να ξεχωρίζουν το συναίσθημα που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους μουσικούς σκοπούς.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων οι μαθητές ως ομάδα πραγματοποίησαν δραστηριότητες δραματοποίησης και
εναλλαγής ρόλων, έπαιξαν επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια (παντομίμα, ζωγραφομαχία, κ.λπ.) και εκτέλεσαν μουσικοκινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.
3.3 Διαδικασία διεξαγωγής του προγράμματος
Το πρόγραμμα «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» διήρκεσε 7 μήνες
περίπου (Δεκέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012). Η διεξαγωγή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
Στην πρώτη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι σκοποί, ο τόπος, ο χρόνος
και η διαδικασία διεξαγωγής του προγράμματος στους μαθητές. Οι μαθητές
κάθισαν σε συγκεκριμένες θέσεις σε 2 ομάδες για να εργάζονται όλοι μαζί.
Οι επόμενες δύο συναντήσεις ήταν εισαγωγικές, για τα συναισθήματα
γενικά. Στους μαθητές διδάχθηκε η έννοια της ενσυναίσθησης μέσω ποικίλων παραδειγμάτων (εναλλαγή ρόλων, δραματοποίηση, αφήγηση ιστορίας). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα έφτιαξε το «Αλφάβητο των Συναισθημάτων» σε χαρτόνι, το οποίο ακολούθως αναρτήθηκε στον τοίχο κάθε τάξης.
Στις επόμενες 18 συναντήσεις ακολουθήθηκε η ίδια περίπου ροή. Η
διδασκαλία κάθε συναισθήματος πραγματοποιούνταν σε δύο (δίωρες)
συναντήσεις. Αρχικά γινόταν μια ανακεφαλαίωση της προηγούμενης
εβδομάδας. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν το εποπτικό υλικό για τη διδασκαλία των συναισθημάτων. Η αφόρμηση δεν ήταν
πάντα η ίδια. Για παράδειγμα, κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκε η μουσική ως εισαγωγή, ή ένα παραμύθι, ή φωτογραφικό υλικό ή ένα παράδειγμα από το μικρόκοσμο του σχολείου.
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Στη συνέχεια δίνονταν ποικίλα στοιχεία για τη διδασκαλία των συναισθημάτων (βλ. και δραστηριότητες από Τριλίβα & Chimienti, 2002. Χατζηχρήστου,
2011. Ψύλλου & Ζαφειροπούλου, 2009). Χρησιμοποιήθηκε πλούσιο εποπτικό
υλικό όπως φωτογραφίες, εικόνες και κάρτες, ιστορίες και αφηγήσεις, δραματοποίηση και θεατρικό παιχνίδι, μουσική, κινητικές δραστηριότητες, επιτραπέζια παιχνίδια, υλικά χειροτεχνίας και μαγειρικής, προβολή μέσω προτζέκτορα.
Για κάθε συναίσθημα που διδάχθηκε (χαρά, λύπη, αγάπη, φόβος, θυμός, ζήλια,
φιλία) οι μαθητές έφτιαχναν ένα χαρτόνι ομαδικά, το οποίο τοιχοκολλούνταν.
Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» οι μαθητές ασκήθηκαν και στη
χρήση υπολογιστή. Συγκεκριμένα, οι μαθητές (με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών) αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες, εικόνες, τραγούδια και βιβλία για τα συναισθήματα, έλυσαν σταυρόλεξα και
συμπλήρωσαν αντιστοιχίσεις σε ιστοσελίδα με σχετικό παιδαγωγικό υλικό.
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η διδασκαλία επενδύθηκε γλωσσικά
και γραφοκινητικά ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών. Σε όλη
τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους πλούσιο
εποπτικό υλικό, όπως κάρτες για αναγνώριση και αντιστοίχιση των συναισθημάτων, επιτραπέζιο παιχνίδι «Τι νιώθω όταν...», ιστορίες για σειροθέτηση με εικόνες και προτάσεις, ασκήσεις συμπλήρωσης προτάσεων (π.χ. Πώς
θα νιώσουμε καλύτερα), σταυρολεξικές ασκήσεις, ακροστοιχίδες, ερωτήσεις γνώσεων. Αυτό το υλικό είχε ενταχθεί μες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθητών και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ατομικά ή σε ομάδες.
Η λήξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη «Γιορτή των Φίλων».
Όλοι οι μαθητές του σχολείου είδαν μια παιδική ταινία, έπαιξαν μαζί, τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν. Χαρακτηριστικά ένας μαθητής ανέφερε «Πολύ μου αρέσει αυτή κορδέλα που γυρίζει γύρω-γύρω» αναφερόμενος στο «Γαϊτανάκι της Φιλίας»!
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης
«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» έγινε προσπάθεια ενίσχυσης των
μαθητών σε βασικούς τομείς ανάπτυξης. Προωθήθηκε η ανάπτυξη της μάθησης καθώς οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την αναγνώριση, έκφραση και
διαχείριση των συναισθημάτων τους και των άλλων μέσω της διαθεματικής προσέγγισης (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με μέτρια
και ελαφριά νοητική υστέρηση, 2004).
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Η καλλιέργεια της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από ποικίλες δραστηριότητες αποτέλεσε βασικό σκοπό του προγράμματος (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό, 2004.
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική
υστέρηση, 2004). Οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και
να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έμαθαν την κατάλληλη και τη μη κατάλληλη αντίδραση και
κοινωνική συμπεριφορά ανάλογα με τα συναισθήματα (χαρά, λύπη, αγάπη, φόβος, θυμός, ζήλια).
Κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους (έστω
και με υπόδειξη και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς) ανταποκρινόμενοι σε κοινωνικές καταστάσεις (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό, 2004. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με μέτρια
και ελαφριά νοητική υστέρηση, 2004). Χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Όταν
θυμώνω μετράω από μέσα από μέσα μου μέχρι το 10», «Τους φίλους μου
τους αγαπάω και παίζω μαζί τους στο διάλειμμα». Η δεξιότητα της οργάνωσης της συμπεριφοράς ενισχύθηκε και μέσω της αυτενέργειας και της αυτονομίας των μαθητών σε οικείες και μη δραστηριότητες. Έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση, την οποία φαίνεται ότι κατέκτησε η
πλειονότητα των παιδιών. Οι μαθητές μπορούσαν να επιλέγουν τη σωστή
απάντηση σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και στη συνέχεια ασκήθηκαν και στην εφαρμογή μέσω παιχνιδιών δραματοποίησης. Επίσης, οι μαθητές συμμετείχαν με επιτυχία σε δραστηριότητες επίλυσης συγκρούσεων
με κατάλληλη συμπεριφορά.
Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται μέσα στην ομάδα με σκοπό να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο έργο, δηλ. έμαθαν να συνομιλούν, να κάθονται μαζί, να μοιράζονται, να περιμένουν, να παρέχουν και να ζητούν βοήθεια και υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές, να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες
κατακτήθηκαν αυθόρμητα, αβίαστα, στοχευμένα και ευκαιριακά.
Η εκμάθηση των βασικών κοινωνικών κανόνων της ομάδας διευκόλυνε
και την κατάλληλη συμπεριφορά σε διαφορετικές δραστηριότητες του σχολείου (Cole & Cole, 2002). Οι μαθητές ένιωθαν πια μεγαλύτερη οικειότητα
μεταξύ τους και γνώριζαν τον κατάλληλο τρόπο συμπεριφοράς μέσα στη
μεγάλη ομάδα των παιδιών του σχολείου. Οι μαθητές γενίκευσαν την κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά στην ομάδα σε νέα ερεθίσματα και νέες
αντιδράσεις (π.χ. στο διάλειμμα ή κατά τη διάρκεια σχολικών γιορτών αναγνώριζαν ότι ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες συμπεριφοράς). Με αυτό τον τρόπο
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ενδυναμώθηκαν οι δεσμοί της ευρύτερης ομάδας και ενισχύθηκε η κοινωνικοποίηση των μαθητών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι
οι μαθητές ανέφεραν όλα τα παιδιά του σχολείου όταν ρωτήθηκαν «Ποιοι
είναι οι φίλοι σου;». Να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των παιδιών (9 από τα
13) φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο τα τελευταία 4 χρόνια. Το επιστέγασμα της ανάπτυξης διαπροσωπικών δεσμών και φιλικών σχέσεων είναι η
«Γιορτή των Φίλων», όπου όλοι οι μαθητές, μια μεγάλη ομάδα, έπαιξαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με ιδιαίτερη χαρά. «Όλοι μαζί, όλοι
φίλοι» φώναζαν δυνατά!
Ένα ακόμη αποτέλεσμα ήταν ότι μέσω της διαθεματικότητας καλλιεργήθηκαν πολιτιστικά στοιχεία. Καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία μέσω πολλών
δραστηριοτήτων (Μαλαφάντης, 2005β) και οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη
συνήθεια αναζήτησης λογοτεχνικών βιβλίων και του διαδικτύου για προσωπική ευχαρίστηση, πληροφόρηση και ενημέρωση. Η μουσική αποτέλεσε κύριο εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ψυχαγωγίας. Οι μαθητές εκφράστηκαν
σα μικροί «καλλιτέχνες της χαράς και της λύπης, της αγάπης, του φόβου, του
θυμού και της ζήλιας» (Χατζηχρήστου, 2011) σε ποικίλα εικαστικά πλαίσια και
σε συνδυασμό με αναγνώριση των συναισθημάτων σε έργα τέχνης (γλυπτά,
πίνακες ζωγραφικής, λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια). Εκφράστηκε η δημιουργικότητα, η φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από
την εικαστική και θεατρική έκφρασή τους σε διάφορα πλαίσια. Δυστυχώς δεν
υπήρχε χρόνος να επισκεφτούμε το Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας ώστε να έρθουν σε επαφή και με τη μουσειακή αγωγή.
Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό, αλλά συνιστά ελπιδοφόρο αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ανάπτυξη και τον
εμπλουτισμό του λεξιλογίου, εμπεριείχε την αναγνώριση και ονομασία
πραγμάτων, χαρακτηριστικών τύπων συμπεριφοράς, ιδιοτήτων και αφηρημένων εννοιών. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται των συνομηλίκων τους στην κατανόηση του λεξιλογίου και συγκεκριμένα στην κατανόηση των ίδιων λέξεων σε διαφορετικό πλαίσιο, καθώς δυσκολεύονται στην επαγωγή συμπερασμάτων από το μερικό στο γενικό, δηλ. στη γενίκευση (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με αυτισμό, 2004. Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, 2004. Πολυχρονοπούλου, 2001). Οι μαθητές ασκήθηκαν και στην ελεύθερη προφορική και γραπτή έκφραση μέσα από ασκήσεις συμπλήρωσης προτάσεων,
ερωτήσεις, έκφραση μηνυμάτων και ευχών, γεγονός που ενίσχυσε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
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Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος «ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ...» ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θετική στάση και συναισθηματική διάθεση των μαθητών, καθώς ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν δημιουργικά, να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα, να συνεργαστούν,
να μάθουν, να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν σε μια ομάδα. Ενισχύθηκε το αυτοσυναίσθημά τους ατομικά αλλά και μέσα από την εργασία σε ομάδες. Σημαντικό όφελος είναι η θετική στάση των μαθητών σε μια
καινοτόμο, δημιουργική, διαθεματική δράση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι μαθητές ζητούσαν με αδημονία «το πρόγραμμα με τα συναισθήματα».
Η επίτευξη των βασικών σκοπών του προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και τα πολυποίκιλα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν συνιστά εφαλτήριο για την εκπόνηση νέου σχετικού προγράμματος.
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ABSTRACT
The main purpose of the programme “PLAYING WITH EMOTIONS…” was the
children’s social and emotional development. Participants were 13 students
from the 4th Special Primary School in Athens. The students with disabilities and
special needs (e.g. autism, mental/ psychomotor retardation, hyperactivity)
conducted a number of tasks regarding emotions (e.g. joy, sadness, love,
fear, anger, jealousy). Results showed that the students developed a more
profound understanding of emotions, such as identification and empathy,
negative and positive feelings and coping with them. Students worked
individually and in groups, which resulted in better understanding of oneself
and others. Results are discussed in light of the importance of interpersonal
relations. Some suggestions for educational practice are also made.
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Εξατομικευμένα Προγράμματα Σπουδών στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια εθνογραφική
προσέγγιση
Μαρία Ιακώβου – Χαραλάμπους
Ελένη Φτιάκα
Περίληψη
Η παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο με τον
Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο Ν. 113(Ι)
του 1999. Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, τα παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή φοιτούν σε τάξη δημόσιου συνηθισμένου σχολείου
και τους παρέχεται η κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη. Ένας από τους τρόπους παροχής αυτής της στήριξης είναι τα Εξατομικευμένα Προγράμματα
Σπουδών (ΕΠΣ), όπου οι μαθητές αποσύρονται από τη γενική τάξη για να
παρακολουθήσουν μαθήματα στήριξης. Ο βασικός σκοπός της εθνογραφικής έρευνας που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, ήταν η εξοικείωση με
τη φύση και τον τρόπο υλοποίησης των ΕΠΣ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ένα σχολείο Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μέσα
από τις απόψεις ατόμων που βιώνουν πρωτογενώς τη σχολική πραγματικότητα (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς). Το παρόν
άρθρο εστιάζει στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη
έρευνα, στο ρόλο των ερευνητριών και στους περιορισμούς της έρευνας,
καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι πιο πάνω παράγοντες φαίνεται να
επηρέασαν τη ερευνητική διαδικασία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
Εισαγωγή – θεωρητικό υπόβαθρο
Τα θέματα της διαφορετικότητας, της εκπαίδευσης και της ισότητας που
απορρέει ως αποτέλεσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν μελετηθεί
ευρέως τις τελευταίες δεκαετίες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Η μελέτη
τους ως τρίπτυχο επιτεύχθηκε ιστορικά μέσα από κοινωνικά κινήματα και
διακηρύξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στην Ευρώπη όσο και
στην Αμερική. Παρόλο που στις μέρες μας το τρίπτυχο αυτό αποτελεί έναν
από τους βασικότερους στόχους που τίθενται κατά τη ρητορική ανάπτυ949
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ξης πιο δίκαιων εκπαιδευτικών συστημάτων, εντούτοις, η υλοποίηση αυτού του βασικού στόχου συχνά αποτελεί μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία.
Αναμφίβολα, η αδράνεια που παρατηρείται στην υλοποίηση αυτού του
βασικού στόχου αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα τους ιθύνοντες στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό βέβαια να τονιστεί ότι η άρση
οποιουδήποτε εμποδίου είναι ορθό να προσεγγίζεται όχι από βεβιασμένες πολιτικές καινοτομίας αλλά από προσεκτικό προγραμματισμό και διεξοδική μελέτη όχι μόνο των αλλαγών αλλά και της φύσης των εμποδίων
που καταστέλλουν την αλλαγή. Είναι πεποίθησή μας ότι ο καταλύτης για
τη δημιουργία αυθεντικά δημοκρατικών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι
η διεξοδική και κριτική μελέτη της πραγματικής φύσης και του περίπλοκου
τρόπου έκφρασης των εμποδίων που παρουσιάζονται. Είναι μάλιστα σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η ιστορική συνιστώσα του ζητήματος που μελετάται, δεδομένου ότι κανένα εκπαιδευτικό ζήτημα δε λαμβάνει χώρα σε
ένα κοινωνικό κενό. Ως εκ τούτου, όσον αφορά στο παρόν άρθρο, μας ενδιαφέρει κυρίως ο Αγγλοσαξονικός χώρος γιατί, ως γνωστό, είναι ο χώρος
από τον οποίο επηρεάστηκε πιο πολύ η Κύπρος στη διαμόρφωση πολιτικής γύρω από θέματα ειδικής εκπαίδευσης (Φτιάκα, 2007).
Η παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο με
τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο 113(Ι)
του 1999. Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, τα παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή εντάσσονται και φοιτούν, εκτός εξαιρέσεων, σε τάξη
δημόσιου σχολείου και τους παρέχεται η κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη. Ένας από τους τρόπους παροχής αυτής της στήριξης είναι τα ΕΠΣ, όπου
οι μαθητές αποσύρονται από τη γενική τάξη για να παρακολουθήσουν μαθήματα στήριξης (Φτιάκα, 2007).
Ιστορικά, η μετάβαση από πλήρως διαχωρισμένα σε ενταξιακά εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει σημάνει και τη χωρική μετατόπιση της ειδικής αγωγής μέσα στο γενικό σχολείο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Slee (2008),
δεν μετατέθηκαν με τον ίδιο τρόπο οι ευθύνες, αφού, όπως και στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης στο παρελθόν, οι ειδικοί συνεχίζουν να
έχουν ουσιαστικό ρόλο μέσα στο γενικό σχολείο. Σύμφωνα με τους Barton
& Armstrong (1999) και Clough (1998), η χωρική μετατόπιση της ειδικής εκπαίδευσης οδήγησε στο παράδοξο φαινόμενο της ταυτόχρονης έκφρασης
αντιφατικών πολιτικών στους χώρους της γενικής εκπαίδευσης.
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Ερευνητικό μέρος
Αναγκαιότητα εκπόνησης της έρευνας – ερευνητικά
ερωτήματα
Όσον αφορά στο τοπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενώ θεωρητικά υποστηρίζεται η ένταξη όλων των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο, βάσει των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων, στην πράξη κάποια παιδιά διαχωρίζονται, αφού
υποβάλλονται αρκετές φορές σε διαφορετική μεταχείριση, συγκεκριμένα
από ειδικούς (λειτουργούς των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής, συνδετικούς λειτουργούς, μέλη του Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής και της Υπηρεσιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, λογοθεραπευτές, συνοδούς, κ.ά.). Ως εκ τούτου, η συστηματική και οργανωμένη ερμηνεία των
βιωμάτων όσων πρωτογενώς δρουν μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι απαραίτητη, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο
οι ίδιοι εκλαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, σκοπός της έρευνας ήταν να καταστεί σαφές αν στην πράξη
λαμβάνονται υπόψη η διαφορετικότητα, οι ανάγκες και τα δικαιώματα των
μαθητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, έτσι ώστε να ληφθούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, διορθωτικά μέτρα προς όφελος όλων των μαθητών.
Σχεδιασμός έρευνας και μεθοδολογία
Η έρευνα, η οποία είχε ποιοτικό - συγκεκριμένα εθνογραφικό - χαρακτήρα,
διεξήχθη σε δημόσιο σχολείο Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τεχνική Σχολή), κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012. Στο σχολείο αυτό
η μία εκ των συγγραφέων εργαζόταν ως εκπαιδευτικός. Από τους 385 μαθητές της Σχολής (301 αγόρια και 84 κορίτσια), 59 μαθητές συμμετείχαν σε
ΕΠΣ (43 στο Πρόγραμμα Στήριξης και 16 στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της
Ελληνικής Γλώσσας). Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Στήριξης, 43 μαθητές
αποσύρονταν από κάποια μαθήματα της γενικής τάξης για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στήριξης στα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία, σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999. Κατά το δεύτερο πρόγραμμα, 16 αλλόγλωσσοι
μαθητές επίσης αποσύρονταν από τα μαθήματα της γενικής τάξης για να
παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα αυτό δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου του 1999, αλλά είναι
ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορά την
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εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε ξενόγλωσσους μαθητές. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα αυτό εμπίπτει στην κατηγορία των ΕΠΣ όπως ορίστηκαν
πιο πάνω – δηλαδή ως απόσυρση από τη γενική τάξη - και ως εκ τούτου θεωρήθηκε σωστό να μελετηθεί παράλληλα με το πρόγραμμα των στηρίξεων.
Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 17 μαθητές που συμμετείχαν σε ΕΠΣ, 6
μαθητές που δεν συμμετείχαν σε ΕΠΣ, 15 εκπαιδευτικοί ή/και μέλη του διευθυντικού προσωπικού, ένας συνδετικός λειτουργός, ένας σχολικός σύμβουλος, μια μεταφράστρια για τους Αραβόφωνους μαθητές της Σχολής,
καθώς και ένα πολιτικό πρόσωπο που σχετίζεται με εκπαιδευτικά θέματα.
Για τους σκοπούς της έρευνας έγινε σύγκλιση στο μάθημα των Ελληνικών.
Μέθοδος και τεχνικές της έρευνας
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από έγκριση από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αν
και ο αρχικός ερευνητικός σχεδιασμός περιλάμβανε μόνο τα εργαλεία των
ημιδομημένων συνεντεύξεων, της μελέτης αρχειακού υλικού και την τήρηση ημερολογίου, σύντομα προέκυψε η ανάγκη χρησιμοποίησης της εθνογραφικής μεθόδου, ώστε να γίνει μια προσπάθεια βαθύτερης ερμηνείας
του τρόπου δράσης των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τους Hammersley &
Atkinson (1983), η εθνογραφία αποτελεί μέθοδο των κοινωνικών επιστημών, η οποία αντλεί πληροφορίες από μια σειρά πηγών και διακρίνεται από
συγκεκριμένες μεθοδολογικές ιδέες, όπως η σημασία της κατανόησης της
οπτικής των συμμετεχόντων, η παρατήρηση των δραστηριοτήτων τους σε
καθημερινή βάση για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και η εξελικτική δόμηση του πλαισίου τη έρευνας ανάλογα με την πορεία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.
Παρατήρηση
Η ελεύθερη παρατήρηση, που έγινε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και συνεχίστηκε κατά το συγγραφικό στάδιο της εργασίας, γινόταν με
και χωρίς ενεργό συμμετοχή εκ μέρους της ερευνήτριας, τόσο σε ώρες διαλειμμάτων, συγκεντρώσεων, κενών περιόδων και άλλων εκδηλώσεων, όσο
και σε μαθήματα της γενικής τάξης αλλά και των μαθημάτων στήριξης και
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εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας. Γίνονταν παρατηρήσεις μέχρι να διαπιστωθεί η παρουσία κάποιων μοτίβων στις δράσεις των συμμετεχόντων.
Σε τρεις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έδωσαν άδεια στην
ερευνήτρια να μπαίνει στις τάξεις τους ελεύθερα, χωρίς εκ των προτέρων
προειδοποίηση.
Ο αρχικός ενθουσιασμός των μαθητών στην παρουσία της ερευνήτριας μέσα στην τάξη τους, αντικαταστάθηκε σύντομα με την περιέργεια του
περιεχομένου των γραπτών καταγραφών της. Αρχικά τα κορίτσια έκαναν
σχόλια όπως «Τι όρεξη έχεις κυρία! Έκατσες τζαι έγραψες τόσα πράματα!»
και τα αγόρια «Έλα κυρία να κάτσεις μαζί μου!». Σε άλλη περίπτωση η ερευνήτρια κατέγραψε στο φύλλο παρατήρησης:
Μαθήτρια: Ε κυρία; Πώς περνάς;
Μαρία: Περνώ τέλεια μαζί σας!
Μαθήτρια: (χαμογελά, γυρίζει μπροστά και κοιτάζει τις συμμαθήτριες της). Λαλεί (λέει) περνά τέλεια!
(Μη μαγνητοφωνημένη συζήτηση
με μαθήτρια που δε συμμετέχει σε ΕΠΣ)
Στην πορεία των παρακολουθήσεων, κρίθηκε ορθό να σταματήσουν οι
γραπτές καταγραφές, όταν διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν κάτι που έκανε τους
μαθητές να νιώθουν άβολα: ρωτούσαν συνεχώς «τι γράφεις;» και απευθύνονταν πολύ συχνά στην ερευνήτρια, παρά την επιδίωξή της να κάθεται
πάντα σε ένα θρανίο στο πίσω μέρος της αίθουσας, ώστε να μη βρίσκεται
στο επίκεντρο της προσοχής τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν φάνηκε να αντέδρασαν αρνητικά στην παρουσία της ερευνήτριας, αφού αυτή εργαζόταν στο συγκεκριμένο χώρο, ήταν εκπαιδευτικός τους και ήταν
άτομο οικείο σε αυτούς.
Συνεντεύξεις
Όσον αφορά στις ημιδομημένες συνεντεύξεις, αυτές είχαν μαγνητοφωνηθεί
κατόπιν προκαταρκτικής συζήτησης με τους συμμετέχοντες για το αν επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα και να μαγνητοφωνηθούν. Πριν
από κάθε συνέντευξη γινόταν σαφές στους συμμετέχοντες ότι τηρούνταν
αυστηρά οι κανόνες ερευνητικής δεοντολογίας. Οι συνεντεύξεις των μαθητών έγιναν σε μη διδακτικό χρόνο, για παράδειγμα κενές περιόδους ή δια953
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λείμματα. Μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων γινόταν συζήτηση με τον εκάστοτε συμμετέχοντα, ώστε να πιστοποιηθούν τα λεγόμενά τους, αλλά και να διευκρινιστούν κάποια σημεία που δεν ήταν εξαρχής
πλήρως κατανοητά. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν συμπληρωματικές μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, με σκοπό να διασαφηνιστούν κάποια πράγματα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης ημιδομημένων συνεντεύξεων, αποτέλεσε το ότι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν πιο ελεύθερα αλλά και η ερευνήτρια να μπορεί να θέτει επιπλέον ερωτήματα όπου κρινόταν αναγκαίο από την πορεία της συνέντευξης
(Πουρκός & Δαφέρμος, 2010; Silverman, 2000; Bell, 1999). Οι ερωτήσεις συνέντευξης επιλέγονταν κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό ώστε να συνάδουν
με τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και με τις παρατηρήσεις που γίνονταν
μέσα στο ερευνητικό πεδίο. Είναι ενδιαφέρον, τέλος, να σημειωθεί, ο ενθουσιασμός μερικών μαθητών για το γεγονός ότι μαγνητοφωνούνταν, και
η άνεση που αποκτούσαν σταδιακά μπροστά στο μαγνητόφωνο, όπως φαίνεται και στα πιο κάτω αποσπάσματα:
Μαρία: Πε(ς) το όνομα σου!
Μαθητής: Ναιαι! Ένα – δύο (μιλά στο μικρόφωνο)
Μαρία: Πε(ς) μου τ’ όνομα σουου.
Μαθητής: (Λέει το όνομα του με ενθουσιώδη τρόπο)
Μαρία: Εεμμ...
Μαθητής: Μα γράφουμαι (καταγράφομαι) που τζαμέ (από εκεί) τωρά;
Μαρία: Εν να τα πιάω (θα τα πάρω) μετά να τα γράψω...
Μαθητής: Ακούουμαι (ακούγομαι); Ύστερα εν να ακούουμαι, εν ’ναι
(θα ακούγομαι, έτσι);
Μαρία: Ε ναι ρε!
Μαθητής: Α, ναι, ναι, εντάξει!!
(Μαθητής που συμμετέχει σε ΕΠΣ)
Τήρηση ημερολογίου
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τήρηση ημερολογίου αποτελούσε, εκτός από
απλή καταγραφή γεγονότων και προβληματισμών, μια αυτοαναστοχαστική διαδικασία, η οποία βοηθούσε στην εμβάθυνση των νοηματοδοτήσεων της ερευνήτριας που βρισκόταν μέσα στο ερευνητικό πεδίο. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εκ των υστέρων μελέτη των καταχωρήσεων στο ερευ954
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νητικό ημερολόγιο, και η συζήτηση μεταξύ των δύο ερευνητριών βοήθησε στο να ερμηνευτούν παρατηρήσεις οι οποίες αρχικά φαινόταν δύσκολο να νοηματοδοτηθούν επαρκώς.
Διαδικασία ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων
Η διαδικασία ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων ακολούθησε το μοντέλο των Miles and Huberman (1994), στο οποίο η λογική της ανάλυσης
ακολουθεί τα τρία στάδια της αφαίρεσης δεδομένων, της παρουσίασης δεδομένων και της εξαγωγής συμπερασμάτων.
Ο ρόλος των ερευνητριών
Σύμφωνα με τους Allan & Slee (2008), ο κάθε ερευνητής/ερευνήτρια κουβαλά το δικό του «φορτίο» μέσα στην έρευνα. Συγκεκριμένα:
Ως ερευνητές, φέρουμε κατά την εκπόνηση μιας έρευνας τις προσωπικές και πνευματικές μας ιστορίες. Η έρευνα δεν είναι ποτέ ανιδιοτελής ή
αντικειμενική. Αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τον κόσμο με τρόπους
που καθορίζονται από την προσωπική μας βιογραφία και, ως φυσικό επακόλουθο, έχουμε ισχυρές απόψεις για το πώς μοιάζει ένα καλύτερος κόσμος
και για τη συμβολή της Ενιαίας Εκπαίδευσης, όπως ο καθένας μας την αντιλαμβάνεται, σε αυτό τον καλύτερο κόσμο... Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε, αναλύουμε και ερμηνεύουμε δομές αποκλεισμού επίσης καθορίζεται
από την αλληλεπίδραση προσωπικής βιογραφίας και διανόησης… Από αυτή τη σκοπιά, είμαστε σαν όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, παρόλο που οι απόψεις μας για την εκπαίδευση και την έρευνα μπορούν είτε να
διαφέρουν, είτε να συγκλίνουν σημαντικά (σελ. 11, δική μας μετάφραση).
Έχοντας πλήρη επίγνωση των πιο πάνω, για τη διατήρηση της συνοχής
και της διαφάνειας στην έρευνα, η ανάλυση έγινε μέσω συνεχούς αυτοαναστοχασμού, συζήτησης μεταξύ των ερευνητριών αλλά και με τη διασταύρωση των δεδομένων που πάρθηκαν μέσω των διαφορετικών ερευνητικών εργαλείων (τριγωνοποίηση). Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι
σε καμία περίπτωση δε θεωρήσαμε ότι αντιπροσωπεύουμε τους συμμετέχοντες, αλλά ότι αναδομούμε και ερμηνεύουμε τις δράσεις και τις απόψεις
τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Willis (2000), η ερμηνεία αποτελείται από
ένα τρίπτυχο κατανόησης: τις προσωπικές κατανοήσεις του εθνογράφου,
που αφορούν τις κατανοήσεις που έχουν οι συμμετέχοντες για έναν θεωρητικά κατανοητό κόσμο.
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Αποτελέσματα της έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ΕΠΣ υλοποιούνται στη Σχολή είτε ως μαθήματα εκμάθησης Ελληνικών σε αλλόγλωσσους μαθητές,
είτε ως μαθήματα στήριξης σε συγκεκριμένα μαθήματα σε μαθητές που
έχουν προσδιοριστεί ως έχοντες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρά το
γεγονός ότι τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικό υπόβαθρο, το ότι το
είδος των μαθησιακών αναγκών των μαθητών των δύο ομάδων είναι διαφορετικής φύσης, και το ότι η στήριξη των μαθητών γίνεται σε δύο διαφορετικές ομάδες, αναλόγως των προσδιορισθεισών μαθησιακών τους αναγκών, τα βιώματα των μαθητών των δύο ομάδων παρουσίαζαν αξιοσημείωτη ομοιότητα, ως προς τον τρόπο που νοηματοδοτούσαν τη σχολική τους
ζωή, τη συμμετοχή τους στα ΕΠΣ αλλά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Όσον αφορά στον τρόπο που οι μαθητές των δύο ομάδων νοηματοδοτούσαν τη σχολική τους ζωή, η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων κατάδειξε ότι η Τεχνική Σχολή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, παρουσίαζε μια ιδιαιτερότητα ως προς το προφίλ των μαθητών που φοιτούσαν σε
αυτή, αφού υπήρχε η γενική εικόνα ότι στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούσαν μαθητές με περιορισμένες μαθησιακές δυνατότητες, πειθαρχικά προβλήματα και μη εξευγενισμένο τρόπο έκφρασης.
Όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης των ΕΠΣ, διαπιστώθηκε ότι κατά
την υλοποίηση των ΕΠΣ γίνονταν συχνά λάθη και υπερβάσεις της νομοθεσίας. Όσον αφορά το μαθησιακό κέρδος των μαθητών, αν και αρκετοί από
αυτούς δήλωναν ότι βοηθούνταν από τη συμμετοχή τους στα ΕΠΣ, αρκετοί μετέφραζαν το μαθησιακό κέρδος στη βέβαιη και χαριστική προαγωγή τους στα μαθήματα, κάτι το οποίο φάνηκε να επιβεβαιώνουν και πολλοί εκπαιδευτικοί.
Τέλος, όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών,
παρατηρήθηκε διαχωρισμός μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν σε
ΕΠΣ και των μαθητών που δεν συμμετείχαν σε ΕΠΣ. Ο διαχωρισμός αυτός
σε μεγάλο βαθμό φάνηκε να οφείλεται στην περιθωριοποίηση των μαθητών που συμμετείχαν σε ΕΠΣ από τους μαθητές που δε συμμετείχαν σε ΕΠΣ.
Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές που συμμετείχαν σε ΕΠΣ προσπαθούσαν συνεχώς, συχνά μέσω κατακριτέων από τους σχολικούς κανονισμούς πράξεων, να γίνουν αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους. Αυτές οι συνεχείς κατακριτέες πράξεις φάνηκε να συντηρούν ένα φαύλο κύκλο που διαιώνιζε
την εικόνα της Τεχνικής Σχολής ως σχολείο για «ιδιαίτερους» μαθητές. Όσοι
από τους μαθητές δεν κατάφερναν ή δεν επιδίωκαν να αφομοιωθούν στο
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σύνολο, είτε έμεναν μόνοι τους, είτε παλινδρομούσαν, δημιουργώντας αυτόνομες παρέες ή κατέληγαν να είναι προστατευόμενοι από τους μαθητές
του τμήματος τους, με το κόστος να ανέχονται τα υποτιμητικά τους σχόλια.
Συμπεράσματα – χρησιμότητα της έρευνας
Αδιαμφισβήτητα, όλοι οι μαθητές έχουν προσωπικές και ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, οι οποίες θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπίζονται με τρόπο που να μην καταπατεί τα ανθρώπινα τους δικαιώματα, αφού κάτι τέτοιο
φαίνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, να συντηρεί ένα φαύλο κύκλο, χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις διαφυγής: οι μαθητές εισέρχονται σε
ένα χώρο με κακή εικόνα για να ανατροφοδοτήσουν αυτή την εικόνα μέσα από τις ίδιες τους τις πράξεις. Οι οποιεσδήποτε κατηγοριοποιήσεις των
μαθητών φαίνεται να οφείλονται όχι στην παθολογία τους αλλά σε εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αλλοιώνουν την ενιαία εικόνα με την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται. Μόνο μέσω της
επίπονης, συνεχούς και εις βάθους ανάλυσης αυτών των εξωγενών παραγόντων μπορεί να διαφανούν πιθανές ενδείξεις τρόπων διαφυγής από τον
φαύλο κύκλο της αδικίας που υπάρχει προς συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Σε ένα σχολικό πλαίσιο όπου οι συνθήκες εκλαμβάνονται ως «ειδικές»,
τα αποτελέσματα της έρευνας δεν φαίνεται να υποστηρίζουν την ύπαρξη μόνο θετικών χαρακτηριστικών προς μίμηση. Το γεγονός αυτό συντείνει ακόμα περισσότερο στην άποψη των οπαδών της Ενιαίας Εκπαίδευσης
(Inclusive Education) ότι οι ειδικές συνθήκες μάθησης ίσως να μην είναι οι
ιδανικότερες συνθήκες μάθησης για κανένα μαθητή.
Περιορισμοί της έρευνας
Ένας πιθανός περιορισμός της έρευνας μπορεί να θεωρηθεί η αλληλοεπικάλυψη των ρόλων της ερευνήτριας: από τη μια ως εθνογράφος και από την
άλλη ως εκπαιδευτικός. Αν και το γεγονός ότι η οικειότητα μεταξύ συμμετεχόντων και ερευνήτριας φάνηκε να είναι ένας παράγοντας που βοήθησε
ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ειλικρινής σχέση, είναι πιθανό οι συμμετέχοντες, και ειδικά οι μαθητές, να αντιδρούσαν διαφορετικά και να εκμυστηρεύονταν περισσότερα πράγματα σε κάποιο άτομο που δεν θα ήταν εκπαιδευτικός τους. Ένας επιπλέον περιορισμός ήταν ότι η εξελικτική δόμηση του πλαισίου τη έρευνας ανάλογα με την πορεία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων, που είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της εθνογραφι957
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κής μεθόδου, οδήγησε στην ύπαρξη μη διακριτών ορίων μεταξύ των διαφόρων σταδίων της έρευνας. Τέλος, ο χειρισμός μεγάλου όγκου πληροφοριών εμπεριέχει το φόβο ότι με τη γενίκευση χάνονται οι προσωπικές φωνές κάποιων συμμετεχόντων.
Επίλογος
Η Ενιαία Εκπαίδευση είναι μια δυναμική παρά στατική διαδικασία, μια συνεχής προσπάθεια δράσης με στόχο έναν όλο και πιο δίκαιο κόσμο. Η φιλοσοφία πίσω από την Ενιαία Εκπαίδευση δεν θεωρούμε ότι είναι ριζοσπαστική, όπως συχνά κατηγορείται (Allan & Slee, 2008). Η φιλοσοφία πίσω από την Ενιαία Εκπαίδευση είναι διαχρονική, γιατί η δικαιοσύνη και η
αδικία ανέκαθεν συνυπάρχουν και αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της κοινωνίας στην οποία δρούμε. Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνεται στις επιμέρους ροπές που μπορούμε να ασκήσουμε, ώστε να
επικρατήσει μια συνισταμένη ροπή προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Abstract
Ensuring equal opportunities in learning for all students is a major issue
that can be solely derived from a human rights perspective. As far as Cyprus
is concerned, this affirmation of the rights of all students to participation in
education was legitimized in 1999 by the 113(I)/99 Law, according to which
children with disabilities have the right to be educated along their nondisabled peers at the school of their locality. One of the provisions of this
Law adopts the development of individualized lesson plans (ILPs), which
are implemented in the form of pull out support classes for students who
are diagnostically categorized as having learning difficulties. The issue of
critically viewing the implementation of support classes was undertaken
in the ethnographic research presented in this paper. The research was
conducted in a mainstream secondary Technical and Vocational School
in Cyprus. This paper focuses on research methodology, the role of the
researchers and research restrictions, as well as the ways in which the above
factors seem to have influenced the fieldwork and the results of the research.
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Ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Χαράσσοντας κοινά σχέδια μαθήματος
Μαρία Καζάκου
Σπύρος Σούλης
Περίληψη
Σε μια εποχή που στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αναμειγνύεται η “γενική”
εκπαίδευση, με την “ειδική” αγωγή και τη “διαπολιτισμική” εκπαίδευση ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται πιο απαιτητικός. Καθώς στην ίδια τάξη φοιτούν μαθητές με και δίχως μαθησιακές δυσκολίες και αλλοδαποί μαθητές
ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα και να αναπτύξει τεχνικές διδασκαλίας προκειμένου να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις
διαφορετικές περιπτώσεις εκπαιδευτικών αναγκών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει πώς εργαλεία παρέμβασης που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της δυσλεξίας μπορούν να αποτελέσουν και στρατηγικές εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς
μαθητές. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και καλλιέργειας της φωνολογικής ενημερότητας, ικανότητας που θεωρείται θεμελιώδης όχι μόνο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της δυσλεξίας, αλλά ευρύτερα στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής σε αλλόφωνους μαθητές μέσα στην Τάξη για Όλους.
Οριοθέτηση του προβλήματος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των αλλόγλωσσων μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Έρευνα που διεξήχθη το 2004 από τους Mediterranean Migration Observatory, UEHR και Πάντειο Πανεπιστήμιο για το Ινστιτούτο της Μεταναστευτικής Πολιτικής, έδειξε ότι το 2003 φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία 119.000 αλλοδαποί μαθητές (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 2011).
Σύμφωνα με το διαπολιτισμικό μοντέλο, βασικός στόχος είναι η ανάκτηση εκ μέρους των αλλοδαπών μαθητών, εκείνων των ικανοτήτων που
θα συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό, η οποία θα συνεπάγεται όχι μόνο την αποδοχή και
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το σεβασμό του διαφορετικού, αλλά και την αναγνώριση της πολιτισμικής
τους ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας (Νικολάου, 2000). Παρόλα αυτά, πολλοί από τους
αλλόγλωσσους μαθητές εισέρχονται στο ελληνικό σχολείο με περιορισμένη ή καθόλου γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλούνται να ενταχθούν
σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που αποτελείται από μαθητές που μιλούν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Φυσικό επακόλουθο της έλλειψης κοινού κώδικα επικοινωνίας είναι να δυσχεραίνεται η ομαλή ένταξή τους και συχνά
καθίσταται προβληματική.
Ωστόσο τα προβλήματα δε σταματούν στην κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών αλλά επεκτείνονται και σε πρακτικά ζητήματα της σχολικής τους καθημερινότητας. Δυσκολίες εντοπίζονται, όχι μόνο στο μάθημα της Γλώσσας αυτό καθαυτό, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, καθώς η γλώσσα αποτελεί όχι μόνο αντικείμενο αλλά και μέσο διδασκαλίας. Έτσι, οι αλλόγλωσσοι μαθητές δυσκολεύονται τόσο να παρακολουθήσουν τις διδασκαλίες όσο και να κατανοήσουν τα άλλα μαθήματα και
σταδιακά οδηγούνται σε σχολική αποτυχία. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητο να προταθούν τρόποι διδασκαλίας της ελληνική γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές μέσα στο γενικό ελληνικό σχολείο λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες δομές, καταρτίζοντας ένα διαπολιτισμικό μοντέλο προσαρμοσμένο στη λογική της παροχής ισότιμων ευκαιριών και ταυτόχρονα διευκολύνοντας το έργο του εκπαιδευτικού που καλείται να είναι ευέλικτος
και να διαθέτει την κατάλληλη ετοιμότητα να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές απαιτήσεις ενός τόσο ετερόκλητου πληθυσμού.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι, να υπογραμμιστεί η αξιοποίηση
της Φωνολογικής Ενημερότητας στις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα, η οποία αποτελεί δάνειο από το πεδίο της ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να διαφανεί η σχέση
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση μέσα από την τήρηση κοινών στρατηγικών μάθησης και την υλοποίηση σχεδίου μαθήματος με κοινούς, βασικούς μαθησιακούς στόχους.
Τα «όρια» των τάξεων: αποσαφηνίσεις
Η σχολική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι επικρατεί σύγχυση ως προς τη
λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης, των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και συχνά και από τους διευθυντές των σχολείων. Πολλοί εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν ξεκάθαρα σε
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ποια δομή πρέπει να ενταχθούν κάποιοι μαθητές καθώς το πρόβλημα που
εντοπίζουν γενικά είναι ότι οι εν λόγω μαθητές παρουσιάζουν μαθησιακές
δυσκολίες. Και αυτό γιατί συχνά συγχέουν ή/και παραγνωρίζουν τα αίτια των
μαθησιακών δυσκολιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να ενταχθούν στην ίδια δομή
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές με δυσκολίες μάθησης που οφείλονται σε ελλιπή ή και καθόλου γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Έτσι, εκτός από τους αλλόγλωσσους μαθητές που εντάσσονται σε τάξεις
εμβύθισης (Baker, 2001) μαζί με γηγενείς μαθητές, λειτουργούν και αντισταθμιστικές μορφές εκπαίδευσης, όπως οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους αρχάριους μαθητές που πρέπει να αναπτύξουν τόσο τις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες
της ελληνικής γλώσσας όσο και ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, να μπορούν δηλαδή να χειρίζονται τον γραπτό και προφορικό λόγο σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτό του σχολείου. Σύμφωνα με τον Νόμο 3879/2010,
(ΦΕΚ 163/21.09. 10, τ.Α΄), άρθρο 26 §1α και §1β του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εισάγεται
ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Οι Τάξεις Υποδοχής
και τα Φροντιστηριακά Τμήματα εντάσσονται στο πλαίσιο του Θεσμού των
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και ονομάζονται στο εξής:
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι Ζ.Ε.Π.: φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών στην κανονική τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π.: φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας. Η γλωσσική τους στήριξη πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η εκτός τάξης γλωσσική στήριξη των μαθητών. Το
πρόγραμμα της Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. διέπεται από τη λογική του να παρακολουθεί ο
μαθητής τις περισσότερες διδακτικές ώρες στην κανονική του τάξη, ώστε
να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν.
Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.: φοιτούν μαθητές,
οι οποίοι είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται
γλωσσικά. Παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος.
Στα Τμήματα Ένταξης, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/102357
(ΦΕΚ 1319 τ. Β' της 10-10-2002), φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες οι οποίοι χρειάζονται συστηματική στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κα963
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νονικού σχολείου. Στα Τμήματα Ένταξης παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή.
Κοινές δυσκολίες
Οι δυσκολίες μαθητών με δυσλεξία αλλά και εκείνες αλλοδαπών μαθητών
εντοπίζονται πρωτίστως στο μάθημα της γλώσσας, δηλαδή στην ανάγνωση, τη γραφή και ως εκ τούτου στην κατανόηση αλλά και στην παραγωγή
γραπτού λόγου. Σημειώνεται ότι η δυσλεξία, ως ειδική διαταραχή, εκδηλώνεται σα δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης (Παγκόσμια Νευρολογική
Ομοσπονδία (1968): Αναστασίου, 1998, Κασσέρης, 2002), της γραφής και της
ορθογραφίας (Μάρκου, 1998, Πόρποδας, 1997, Στασινός, 2003), ενώ είναι
πιθανό να επηρεάζει και άλλους τομείς, όπως την αριθμητική και τη μουσική (Αμερικανική Εταιρεία Δυσλεξίας Orton Society (1994), Βρετανική Εταιρεία
Δυσλεξίας (1997): Αναστασίου, 1998, Κασσέρης, 2002) και να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην πρόσληψη της γλώσσας, στη γλωσσική έκφραση (Αμερικανική Εταιρεία Δυσλεξίας Orton Society (1994): Αναστασίου, 1998), ακόμα και
στη γλωσσική παραγωγή (διαταραχή έναρθρου λόγου) (Κασσέρης, 2002).
Από την άλλη πλευρά, όπως συμβαίνει στα περισσότερα αλφαβητικά συστήματα, τα γραφήματα είναι λιγότερα από τα φωνήματα, από τους ήχους
δηλαδή που αντιπροσωπεύουν στον προφορικό λόγο. Έτσι, εκ των πραγμάτων, παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο βαθμό αφαίρεσης σε σχέση με την
πραγματικότητα που αναπαριστάνουν κάθε φορά, με αποτέλεσμα να κλονίζεται η σχέση γραπτών συμβόλων και σημασίας. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι τα διαφορετικά γραφήματα δεν εμπεριέχουν σημασία και αντιστοιχούν σε περισσότερα από ένα φωνήματα (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αλλόφωνα1) καθιστούν την ανάγνωση μια ιδιαίτερα πολύπλοκη
διαδικασία, καθώς ο αναγνώστης καλείται να μάθει όχι μόνο την ταυτότητα, την πιθανή θέση και σειρά και τον προσανατολισμό των διαφορετικών
γραφημάτων, αλλά και τον τρόπο σύνδεσης των ποικίλων φωνημάτων με
τα διάφορα γραφήματα (Lyon, 1998, Πόρποδας, 2002).
Τα δυτικά συστήματα γραφής είναι ιδιαίτερα σύνθετα και η αντιστοιχία
φωνήματος-γραφήματος καθόλου σαφής και δεδομένη καθιστώντας τα συστήματα αυτά αδιαφανή. Έτσι, ένα γράφημα μπορεί να αντιστοιχεί σε πε1. ‘Αλλόφωνα’ ονομάζονται δύο, ή περισσότεροι, φωνητικά συγγενείς φθόγγοι, οι οποίοι εμφανίζονται
σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ο ένας δε μπορεί να αντικαταστήσει τον άλλο στο ίδιο περιβάλλον,
βρίσκονται δηλαδή, σε συμπληρωματική κατανομή. Τα αλλόφωνα αποτελούν μεταβλητές, ή αλλιώς
επιφανειακές ποικιλίες του ίδιου φωνήματος (J. Lyons, 1997, Ε. Φιλιππάκη-Warburton, 1992).
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ρισσότερα από ένα φωνήματα (αλλόφωνα): π.χ. στην ελληνική το γράμμα
κ μπορεί να αντιστοιχεί είτε στο υπερωικό [k]2, όπως στη λέξη: /kota/, είτε
στο ουρανικό [c], όπως στη λέξη: /ceri/, ή ακόμα τα αυ, ευ μπορεί να αντιστοιχούν άλλοτε στο: [af ] (/afti/), άλλοτε στο [av] (/avji/) και ανάλογα στο:
[ef ] (/eftiçia/) ή [ev] (/evnia/). Επίσης, ένα φώνημα είναι πιθανό να αποδίδεται με περισσότερα του ενός γραφήματα: π.χ. το φώνημα /i/ στην ελληνική αποδίδεται άλλοτε με το γράμμα ι (γιώτα), άλλοτε με το η (ήτα), ή το
υ (ύψιλον), ή ακόμα με το ει (έψιλον γιώτα) ή και με το οι (όμικρον γιώτα).
Επιπλέον, στα δυτικά συστήματα γραφής προκειμένου να προκύψει ένας
φθόγγος, τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητο να ενώσουμε δύο ή περισσότερα γραφήματα μαζί (Golder & Gaonac’h, 2000). Καθίσταται εύλογο
ότι η γνωστική λειτουργία που απαιτείται για την ανάγνωση των αλφαβητικών συστημάτων γραφής επιβαρύνεται ιδιαίτερα, μετατρέποντας την εκμάθηση της ανάγνωσης σε μια επίπονη συχνά διαδικασία (Πόρποδας, 2002).
Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στην περίπτωση της δυσλεξίας όπου η ανάγνωση αποτελεί ούτως ή άλλως μια προβληματική περιοχή.
Έτσι, αν και τα αίτια των δυσκολιών των δύο περιπτώσεων διαφέρουν,
το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο και φυσικά δημιουργεί ανάλογα μαθησιακά προβλήματα μέσα στη σχολική τάξη. Όλα τα παραπάνω υπαγορεύουν την ανάγκη αλλά και ταυτόχρονα την πρόκληση να βρεθούν κοινοί τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών. Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται
ότι πολλές μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο Τ.Ε.
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Τ.Υ. αλλά και σε Ε.Φ.Τ.
Κοινοί στόχοι
Στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών υπάρχει ένας κοινός βασικός στόχος:
η εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας η οποία αποτελεί όχι μόνο αντικείμενο διδασκαλίας μέσα στο σχολείο αλλά και μέσο
διδασκαλίας των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου και στις δύο περιπτώσεις, σε αυτή την εργασία, προτείνεται
να βασιστούμε στην αξιοποίηση της Φωνολογικής Ενημερότητας (Φ.Ε.). Η
φωνολογική ενημερότητα σε συστήματα γραφής που παρουσιάζουν κάποιο βαθμό αδιαφάνειας, είναι μια δεξιότητα που αποκτάται πολύ πιο επώδυνα και που στην έλλειψη της οποίας αποδίδονται οι δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση. Μάλιστα, σε τέτοια συστήματα γίνεται περισσότερο
2. Για τη φωνολογική γραφή έχει χρησιμοποιηθεί το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.
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επιτακτική η ανάγκη πρόσθετης διδασκαλίας για την κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που
συνυφαίνονται με τη δυσλεξία από τη μια και με την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης από την άλλη. Στην ανάγκη αυτή βασίζεται η προσπάθεια
υλοποίησης ενός σχεδίου μαθήματος το οποίο θα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας τόσο για μαθητές με
δυσλεξία όσο και για αλλόγλωσσους μαθητές. Εξάλλου, οι δεξιότητες που
σχετίζονται με τη φωνολογική ενημερότητα φαίνεται να αναπτύσσονται με
παρόμοιο τρόπο μεταξύ των γλωσσών (Lonigan, Burgess & Anthony, 2000).
Ο όρος ‘phonological awareness’ ερμηνεύεται ως ‘φωνολογική ενημερότητα’ και σύμφωνα με τους Snow, Burns, και Griffin, (1998) αποδίδεται ως
μια γενική εκτίμηση των ήχων του λόγου ξέχωρα από τη σημασία τους και
συνδέεται με τη δεξιότητα που αποκτά το παιδί για κατάτμηση της γλώσσας (Chard & Dickson, 1999). Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ικανότητα
του παιδιού να χειρίζεται τα διαφορετικά γραφήματα και φωνήματα της
γλώσσας του και να αντιλαμβάνεται την αξία του κάθε φθόγγου και τις
μεταβολές τις οποίες μπορεί αυτός να υποστεί αν συνδυαστεί με άλλους
φθόγγους (Tijms & Hoeks, 2005, Tijms, 2004, Magnan & Ecalle, 2004). Πρόκειται, σύμφωνα με τους Snow, Burns, & Griffin, (1998) για τον πιο γενικό
από όλους τους συναφείς όρους, ο οποίος αναφέρεται σε μια γενική εκτίμηση των ήχων του λόγου ξέχωρα από τη σημασία τους και στην δεξιότητα που αποκτά το παιδί για κατάτμηση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο (Chard & Dickson, 1999).
Συμπτωματολογία
Το φαινόμενο της δυσλεξίας δεν παρουσιάζει μια γενικευμένη εικόνα συμπτωματολογίας. Σπάνια δύο παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν τις ίδιες
ακριβώς δυσκολίες, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπισή της ακόμα πιο
δύσκολη και υπαγορεύει την ανάγκη ενός εξατομικευμένου προγράμματος
διδασκαλίας. Σε επίπεδο φωνημάτων και μάλιστα, όσον αφορά την ακουστική διάκριση φωνημάτων, τα φωνήματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία για τα άτομα με δυσλεξία είναι αυτά που διαφέρουν μόνο ως
προς το βαθμό ηχηρότητάς τους ή ακόμα συγγενεύουν αρκετά ως προς τον
τόπο άρθρωσής τους (Μάρκου, 1998). Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά
από τα συνήθη συμπτώματα της δυσλεξίας που σχετίζονται με το πρόβλημα της Φ.Ε. σε επίπεδο ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής:
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Πίνακας: Φωνήματα που συχνά συγχέουν άτομα με δυσλεξία

Πίνακας: Φωνήματα που συχνά συγχέουν άτομα
με δυσλεξία
γ-χ (/γ/ - /x/)
α-ο (/a/ - /o/)
κ-χ (/k/ -/x/)
ο-ου (/o/ - /u/)
τ-δ
-/ -ð/)
ε-ι
- /i/)
γ-χ(/t/
(/γ/
/x/)
α-ο(/e/
(/a/
- /o/)
τ-ντ
(/t/
- /d/)
β-φ
(/v/
/f/)
κ-χ
(/k/
-/x/)
ο-ου (/o/ - /u/)
π-μπ
- /b/)
δ-θ
/θ/)
τ-δ (/p/
(/t/ -/
ð/)
ε-ι (/ð/
(/e/ -- /i/)
θ-φ
(/θ/(/t/
- /f/)
σ-ζ-ξ
(/s/ -- /f/)
/z/ - /ks/)
τ-ντ
- /d/)
β-φ (/v/
ζ-τζ
(/z/(/p/
- /tz/)
γ-κ,
π-μπ
- /b/)
δ-θ γ-γγ,
(/ð/ -γ-γκ
/θ/) (/γ/ - /k/, /γ/ - /g/)
τζ-τσ
/ts/)
θ-φ (/tz/
(/θ/ -- /f/)
σ-ζ-ξ (/s/ - /z/ - /ks/)
σ-τσ
(/s/
- /ts/)
ζ-τζ
(/z/
/tz/)
γ-κ, γ-γγ, γ-γκ (/γ/ - /k/, /γ/ - /g/)
θ-σ
(/θ/ (/tz/
- /s/)- /ts/)
τζ-τσ
σ-τσ (/s/ - /ts/)
θ-σ (/θ/ - /s/)

Σε επίπεδο
γραφημάτων
σε σχέση
με την
οπτική
αντίληψη,
τα
Σε επίπεδο
γραφημάτων
καικαι
σε σχέση
με την
οπτική
αντίληψη,
τα συνησυνηθέστερα λάθη των ατόμων με δυσλεξία (Μάρκου, 1998):
θέστεραΣε
λάθη
των ατόμων
με δυσλεξία
(Μάρκου,
1998):
επίπεδο
γραφημάτων
και
σε σχέση
την οπτική αντίληψη, τα
Πίνακας:
Γραφήματα
που συχνά
συγχέουν
άτομαμε
με δυσλεξία
συνηθέστερα λάθη των ατόμων με δυσλεξία (Μάρκου, 1998):
Πίνακας: Γραφήματα που συχνά συγχέουν άτομα με δυσλεξία
α-ο
λ-ρ
γ-χ (/γ/ - /x/)
γ-γκ
οι-ιο
ε-ω-3
λ-τ
κ-χ (/k/ -/x/)
κ-γκ
ει-ιε
β-φ
μ-ν
τ-δ (/t/ -/ ð/)
α-ο
λ-ρ
γ-χ (/γ/ - /x/)
π-μπ
Μ-Σ
β-θ
ξ-ψ
τ-ντ (/t/ - /d/)
γ-γκ
οι-ιο
ε-ω-3
λ-τ
κ-χ (/p/
(/k/ --/x/)
σπ-στ
Κ-Η
γ-χ
ψ-ω
π-μπ
/b/)
κ-γκ
ει-ιε
β-φ
μ-ν
τ-δ
(/t/
στ-τσ
Κ-4
δ-θ
π-τ
θ-φ (/θ/ - -/
/f/)ð/)
π-μπ
Μ-Σ
β-θ
ξ-ψ
τ-ντ
- /d/)
τα-τζ
Μ-Ν
ζ-ξ
τ-κ
ζ-τζ
(/z/(/t/
- /tz/)
σπ-στ
Κ-Η
γ-χ
ψ-ω
π-μπ(/tz/
(/p/- -ts/)
/b/)
σφ-σβ
Θ-Φ
η-ω
ρ-δ
τζ-τσ
στ-τσ
Κ-4
δ-θ
π-τ
θ-φ(/s/
(/θ/- /ts/)
- /f/)
αι-ια
κ-χ
ρ-9
σ-τσ
τα-τζ
Μ-Ν
ζ-ξ
τ-κ
ζ-τζ
- /tz/)
θ-σ
(/θ/(/z/
- /s/)
σφ-σβ
Θ-Φ
η-ω
ρ-δ
τζ-τσ (/tz/ - ts/)
αι-ια
κ-χ
ρ-9
σ-τσ (/s/ - /ts/)
θ-σ (/θ/ - /s/)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών
Για Τη Διδασκαλία Της Νεοελληνικής Γλώσσας Στην Υποχρεωτική
Εκπαίδευση
(ΥΠΔΜΘ
2011), κάποια
από ταμεσυστηματικά
φωνητικά/
Στη συνέχεια
παρουσιάζονται,
σύμφωνα
το Πρόγραμμα
Σπουδών
φωνολογικά
λάθη
που
εντοπίζονται
στην
προφορά
των
μαθητών.
Οι Για
Στη
συνέχεια
παρουσιάζονται,
σύμφωνα
με
το
Πρόγραμμα
Σπουδών
Για Τη Διδασκαλία Της Νεοελληνικής Γλώσσας Στην Υποχρεωτική
περισσότεροι
αλλόγλωσσοι
μαθητές
δυσκολεύονται
στην
άρθρωση
Τη Διδασκαλία
Νεοελληνικής
Γλώσσας
Στην
Εκπαίδευση Της
(ΥΠΔΜΘ
2011), κάποια
από
ταΥποχρεωτική
συστηματικά Εκπαίδευση
φωνητικά/
συγκεκριμένων
φθόγγων
της
ελληνικής,στην
επειδήπροφορά
τα αντίστοιχα
φωνήματαΟι
φωνολογικά
λάθη
που
εντοπίζονται
των
μαθητών.
(ΥΠΔΜΘ
2011), κάποια
από τα συστηματικά
φωνητικά/ φωνολογικά
λάδεν
υπάρχουν στη
μητρική τους
γλώσσα.
Έτσι, τα αντικαθιστούν
με
περισσότεροι
αλλόγλωσσοι
μαθητές
δυσκολεύονται
στην άρθρωση
θη εκείνους
που
εντοπίζονται
στην
προφορά
των
μαθητών.
Οι
περισσότεροι
αλλότους φθόγγους της μητρικής τους γλώσσας που τους
συγκεκριμένων
φθόγγων της ελληνικής, επειδή τα αντίστοιχα φωνήματα
αντιλαμβάνονται
ως πλησιέστερους
φωνητικά.
Τα περισσότερα φθόγγων
λάθη
γλωσσοι
μαθητές
στην
άρθρωση
συγκεκριμένων
δεν υπάρχουν δυσκολεύονται
στη μητρική τους
γλώσσα.
Έτσι,
τα αντικαθιστούν με
τηςεκείνους
ελληνικής,τους
επειδή
τα
αντίστοιχα
φωνήματα
δεν
υπάρχουν
στη
μητρική
φθόγγους της μητρικής τους γλώσσας που τους
αντιλαμβάνονται
ως αντικαθιστούν
πλησιέστερους μεφωνητικά.
λάθη
τους
γλώσσα. Έτσι, τα
εκείνους Τα
τουςπερισσότερα
φθόγγους της
μη-

τρικής τους γλώσσας που τους αντιλαμβάνονται ως πλησιέστερους φωνητικά. Τα περισσότερα λάθη εμφανίζονται στην άρθρωση των συμφώνων.
Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια από τα πιο συχνά φωνητικά/φωνολογικά
7
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εμφανίζονται στην άρθρωση των συμφώνων. Παραθέτουμε ενδεικτικά

λάθηκάποια
των μαθητών
μητρική
γλώσσα τη ρωσική,
την
αλβανική,
την τουραπό τα πιομεσυχνά
φωνητικά/φωνολογικά
λάθη των
μαθητών
με
μητρική
γλώσσα
τη
ρωσική,
την
αλβανική,
την
τουρκική
και
την
κινεζική:
κική και την κινεζική:

Τα λάθη αυτά, όπως είναι φυσικό, εμφανίζονται και σε πιο σύνθετες
συλλαβικές δομές, σε συλλαβές δηλαδή που περιλαμβάνουν συμφωνικό
Τασύμπλεγμα,
λάθη αυτά,
είναι φυσικό,
εμφανίζονται
σε πιοΤα
σύνθετες συλπ.χ.όπως
*ντρόμος
αντί δρόμος,
*φρανίο αντίκαιθρανίο.
φωνολογικά
τις περισσότερες
φορές που
παγιώνονται
-εάν δεν επιμείνει
λαβικές
δομές,λάθη
σε συλλαβές
δηλαδή
περιλαμβάνουν
συμφωνικό σύστη διόρθωσή τους ο/η εκπαιδευτικός με συγκεκριμένες τεχνικές- και
μπλεγμα,
π.χ.
αντί δρόμος, *φρανίο αντί θρανίο. Τα φωνολογιπερνούν
και*ντρόμος
στον γραπτό λόγο.
κά λάθη τις
περισσότερες
φορέςκανείς
παγιώνονται
-εάν δεν
επιμείνει
Είναι
εύκολο να διακρίνει
αναλογίες λαθών
μαθητών
με στη διόρδυσλεξία
και
αλλόγλωσσων
μαθητών
που
μαθαίνουν
την
ελληνική
ως
ξένη
θωσήγλώσσα.
τους ο/η εκπαιδευτικός με συγκεκριμένες τεχνικές- και περνούν και
στον γραπτό
λόγο. αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι
Προβλήματα
περισσότεροι
άλλωστελαθών
και οι μαθητών
μαθητές με με δυσλεξία
Είναι
εύκολο αλλόγλωσσοι
να διακρίνειμαθητές,
κανείςόπως
αναλογίες
δυσλεξία, και στον τονισμό των λέξεων. Συγκεκριμένα, ο τονισμός στην
και αλλόγλωσσων
μαθητών
που μαθαίνουν
την και
ελληνική
ξένη γλώσσα.
ελληνική έχει διακριτική
λειτουργία
(π.χ. πότε-ποτέ)
ελέγχεταιως
από
συγκεκριμένουςαντιμετωπίζουν,
κανόνες. Αντίθετα στη
ρωσική ο τονισμός
Προβλήματα
σύμφωνα
με τηνείναι
ίδιαελεύθερος,
πηγή, οι περισσότεμπορεί δηλαδή να τονίζεται οποιαδήποτε συλλαβή, στην αλβανική οι λέξεις
ροι αλλόγλωσσοι
οι μαθητέςλέξεις
με δυσλεξία, και
είναι συνήθως μαθητές,
παροξύτονες,όπως
στην άλλωστε
τουρκική και
οι περισσότερες
και Συγκεκριμένα,
η κινεζική διαθέτειο τονισμός
μουσικό τόνο.
Αυτό
στον τονίζονται
τονισμό στη
τωνλήγουσα
λέξεων.
στην
ελληνική έχει
σημαίνει ότι οι τουρκόφωνοι και αλβανόφωνοι μαθητές αναμένεται να
διακριτική
λειτουργία (π.χ. πότε-ποτέ) και ελέγχεται από συγκεκριμένους
εφαρμόζουν τους τονικούς κανόνες της μητρικής τους γλώσσας (δηλαδή να
κανόνες.
Αντίθετα
στη
είναι
ελεύθερος,
μπορεί δηλατονίζουν
τις λέξεις
στηρωσική
λήγουσα ο
καιτονισμός
παραλήγουσα
αντίστοιχα),
ενώ οι

δή να τονίζεται οποιαδήποτε συλλαβή, στην αλβανική οι λέξεις είναι συνήθως παροξύτονες, στην τουρκική οι περισσότερες λέξεις τονίζονται στη
λήγουσα και η κινεζική διαθέτει μουσικό τόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρκόφωνοι και αλβανόφωνοι μαθητές αναμένεται να εφαρμόζουν τους τονικούς κανόνες της μητρικής τους γλώσσας (δηλαδή να τονίζουν τις λέξεις
στη λήγουσα και παραλήγουσα αντίστοιχα), ενώ οι ρωσόφωνοι και κινέζοι
μαθητές να τονίζουν τις λέξεις σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετα (ΥΠΔΜΘ,
2011).
8
Κοινά σχέδια μαθήματος
Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι δυσκολίες των μαθητών με δυσλεξία, που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή και κατ’ επέκταση
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με τη Φ.Ε. είναι ανάλογες με εκείνες που παρουσιάζουν αλλόγλωσσοι μαθητές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται τρόπος παρουσίασης αλλά και ενδεικτικοί τύποι δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν και στις δύο
περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και
προσαρμογές, το σχέδιο διδασκαλίας μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε τμήματα ένταξης και ειδικά σχολεία (όχι μόνο σε μαθητές με δυσλεξία αλλά και
με άλλες αναπηρίες οι οποίοι δεν έχουν κατακτήσει τους μηχανισμούς της
ανάγνωσης και της γραφής), όσο και σε αλλόγλωσσους μαθητές που μπορεί να φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα αλλά και σε κέντρα ελληνικής γλώσσας όπου διδάσκεται η
ελληνική γλώσσα σε αλλοδαπούς φοιτητές και ενηλίκους.
Σχέδιο διδασκαλίας
1. Γενικοί σκοποί μαθήματος:
• Να μάθουν την αλφαβήτα
• Να μπορούν να διαβάζουν με ευχέρεια λέξεις, πρόταση και κείμενο
• Να μπορούν να γράφουν απλές και σύνθετες λέξεις
• Να αποσαφηνίσουν γραφήματα που δημιουργούν δυσκολία
2. Επιμέρους στόχοι διδασκαλίας:
• Να μπορούν να διαβάζουν γρήγορα και σωστά συνδυασμό συμφώνων και συμπλεγμάτων με φωνήεντα
• Να μπορούν να διαβάζουν γρήγορα και σωστά δισύλλαβες, πολυσύλλαβες, απλές και σύνθετες λέξεις
• Συμπληρωματικός στόχος: να αποσαφηνίσουν τη διαφορά ανάμεσα στα γραφήματα: /f/ και /θ/
• Συμπληρωματικός στόχος: να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους
3. Αφόρμηση/εισαγωγή:
Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης:
Δίνονται φυλλάδια από περιοδικά ή διαφημίσεις με απλές καθημερινές
λέξεις και ζητείται να αναγνωρίσουν όποιες μπορούν
Ανάγνωση λέξεων στις οποίες υπάρχει ταύτιση στην προφορά φωνημάτων
της ελληνικής με την προφορά φωνημάτων της αγγλικής ή της μητρικής γλώσσας:
π.χ.		
Α
α
Άννα Ann
		 Β
β
βάζο vase
		 Γ
γ
γόμα woman
		 Γ
γ
γελώ yet
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4. Παρουσίαση του νέου αντικειμένου:
1. Δίνονται στους μαθητές κάρτες με τα γράμματα της αλφαβήτας. Ταυτόχρονα υπάρχουν απλωμένες σε ένα θρανίο κάρτες με διάφορες εικόνες-λέξεις. Διαβάζεται δυνατά και αργά η λέξη δείχνοντας την εικόνα και ζητείται
να ταιριάξουν το αρχικό γράμμα επαναλαμβάνοντας το φώνημα και τη λέξη.
2. Εικονογραφική παρουσίαση γραμμάτων στα οποία δυσκολεύονται.

Δραστηριότητα από το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας (Καζάκου, 2005)

3. Παρουσίαση της αλφαβήτας σε συγκεντρωτικό πίνακα με συνδυασμό
συμφώνων-φωνηέντων για κάθετη και οριζόντια ανάγνωση:
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4. Ανάγνωση συλλαβών και λέξεων που ξεκινούν με τα γραφήματα: /f/
και /θ/.
5. Ανάγνωση ψευδολέξεων δισύλλαβων και πολυσσύλαβων:
		φηθο		θαφωφι		φαφεθαφο
6. Ανάγνωση πραγματικών λέξεων με απλή δομή και πιο σύνθετες:
		φάρος		φανάρι 			αφρός
7. Ανάγνωση απλών προτάσεων με χρήση των παραπάνω λέξεων.
8. Ανάγνωση μικρού κειμένου με τη βοήθεια εικονογράφησης.
5. Ασκήσεις/ εμπέδωση:
1. Συμπλήρωση συλλαβών σε λέξεις που συνοδεύονται από εικόνα (για
ταύτιση με σημασία).
2. Συμπλήρωση γραφημάτων σε λέξεις που συνοδεύονται από εικόνα.
3. Αξιοποίηση δραστηριότητας από πρόγραμμα παρέμβασης δυσλεξίας για αντιστοίχιση γραφημάτων-φωνημάτων.

Δραστηριότητα από το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας

(Καζάκου, από
2005)
Δραστηριότητα
το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Δυσλεξίας (Καζάκου, 2005)

Δίνονται
λέξεις
που λείπουν
από και
κείμενο
καινα ζητείται
να
4.4.Δίνονται
λέξεις
που λείπουν
από κείμενο
ζητείται
συμπληρωσυμπληρωθούν
τα
κενά.
Κάθε
λέξη
συνοδεύεται
από
εικόνα.
Το
θούν τα κενά. Κάθε λέξη συνοδεύεται από εικόνα. Το κείμενο συνοδεύεται
κείμενο συνοδεύεται από εικονογράφηση.
από εικονογράφηση.
Συμπερασματικά, η ανάπτυξη και καλλιέργεια της φωνολογικής
Συμπερασματικά, η ανάπτυξη και καλλιέργεια της φωνολογικής ενημεενημερότητας οδηγεί στην απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την
ρότητας οδηγεί
απόκτηση
δεξιοτήτων
που σχετίζονται
με την
ανάγνωανάγνωση
και τηστην
γραφή.
Ταυτόχρονα,
η ανάγνωση
και η γραφή
αποτελούν

δύο μηχανισμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία τόσο σε άτομα με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όσο και σε αλλοδαπούς μαθητές. Γι αυτό
καλείται ο εκπαιδευτικός να αξιοποιεί στο έπακρο μεθόδους και τεχνικές
παρέμβασης της δυσλεξίας κατά τη διδασκαλία του της ελληνικής ως ξένης
γλώσσας.
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ση και τη γραφή. Ταυτόχρονα, η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν δύο μηχανισμούς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία τόσο σε άτομα με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες όσο και σε αλλοδαπούς μαθητές. Γι αυτό καλείται ο
εκπαιδευτικός να αξιοποιεί στο έπακρο μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης
της δυσλεξίας κατά τη διδασκαλία του της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
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Abstract
The Greek educational system includes general, special and cross-cultural
education. Therefore, the role of the teacher has become more difficult
and demanding. That means that several types of students co-exist in the
classroom: students with and without learning disabilities and immigrants.
Teachers have to adapt to this class and be able to use the proper strategies
in order to tackle all the educational needs. This paper aims at showing that
we can use strategies for dealing with dyslexia in order to teach the Greek
language as a second or foreign language. More specifically, it is presented
how phonological awareness can help not only students with dyslexia but
also immigrant students to learn reading and writing in a Class for Everyone.
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Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας
(Ν.Τ.Π.Ε.) στην Ειδική Αγωγή
Δέσποινα Καλαμπρατσίδου
Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει και να προάγει τη χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας (Ν.Τ.Π.Ε.)1
στην ειδική αγωγή. Οι Ν.Τ.Π.Ε. μπορούν να προσφέρουν μια ποικιλία εφαρμογών στην ειδική αγωγή, ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες. Διάφορες έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών. Σε μια εποχή όπου η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. αποτελεί μέρος της ζωής μας, η ειδική αγωγή δεν πρέπει να
μείνει πίσω σε αυτό, όταν μάλιστα μπορεί να αποκομίσει πολλαπλά οφέλη. Οι υπάρχουσες Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές προάγουν τη χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή με στόχο την αύξηση των ευκαιριών για
όλους αλλά και γενικότερα την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Παρόλα αυτά
η έλλειψη χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής και της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών
και της επικοινωνίας, μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες.
Ευρωπαικές πολιτικές και η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε.
Τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές πολιτικές που προάγονται στις Ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν θέματα ειδικής αγωγής έχουν να κάνουν με το
ευρύτερο πλαίσιο της ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με το οποίο, η χρήση των
Ν.Τ.Π.Ε. μπορεί να υποστηρίξει αλλά και να βοηθήσει στην εφαρμογή της
ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική «βλέπει» τις Ν.Τ.Π.Ε. ως
ένα χρήσιμο βοηθητικό-υποστηριχτικό εργαλείο μάθησης, για την εκπαίδευση γενικότερα και ειδικότερα για την ειδική Αγωγή. Όταν μιλάμε για
τις Ν.Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση εννοούμε «όλες εκείνες τις παροχές που σχετίζονται με την πληροφορική και την επικοινωνία, με σκοπό να υποστηρίξουν την διδασκαλία και τη μάθηση» (Poole,1998: 10) όπως DVD player,
1. ΝΤΠΕ: Νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
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Audio-CD, CD-Rom, τηλεοράση, προτζέκτορα, προγράμματα τηλεδιάσκεψης (skype), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), πρόσβαση και χρήση του
ίντερνετ και εκπαιδευτικά λογισμικά.
Η χρήση και εφαρμογή των Ν.Τ.Π.Ε. ανάλογα με τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
Η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. μπορεί να υποστηρίξει αλλά και να διευκολύνει τη διδασκαλία των παιδιών με διάφορες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό
μπορεί να συμβεί είτε με βοηθητικές-υποστηριχτικές συσκευές (assistive
devices), είτε με βοηθητικό-υποστηριχτικό λογισμικό (assistive software)
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες
ευκαιρίες για όλους και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση όλων στην τάξη.
Σύμφωνα με τον Special Educational Needs Code of Practice (DfEE, 2011)
της Αγγλίας, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, έτσι ώστε να μελετούνται καλύτερα. Υιοθετώντας αυτόν τον συγκεκριμένο διαχωρισμό, θα συζητηθεί τι μπορεί να προσφέρουν οι Ν.Τ.Π.Ε
σε κάθε κατηγορία αντίστοιχα.

Γνωστικές και
μαθησιακές
δυσκολίες

Συμπεριφορικές,
συναισθηματικές
και κοινωνικής
ανάπτυξης
δυσκολίες

Δυσκολίες
επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης

Αισθητηριακές
και σωματικές
δυσκολίες

Ειδικές
μαθησιακές
δυσκολίες

Συμπεριφορικές,
συναισθηματικές
και κοινωνικές
δυσκολίες

Δυσκολίες λόγου
και επικοινωνίας

Αναπηρίες ακοής

Δυσλεξία

Διαταραχή
ελλειματικής
προσοχής

Αυτισμός

Αναπηρίες όρασης

Μέτριες
μαθησιακές
δυσκολίες

Διαταραχή
ελλειματικής
προσοχής και
υπερκινητικότητα

Asperger’s
σύνδρομο

Πολυαισθητηριακές
αναπηρίες

Σοβαρές
μαθησιακές
δυσκολίες

Σωματικές
αναπηρίες

975

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Πολύ σοβαρές
και πολλαπλές
μαθησιακές
δυσκολίες
Πίνακας 1,Οι τέσσερις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
(North & McKeown, 2005: 28, πίνακας 3.1)

Γνωστικές και μαθησιακές δυσκολίες
Παιδιά με μέτριες, σοβαρές, πολύ σοβαρές και πολλαπλές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση , στη γραφή και στην κατανόηση
(Stakes & Hornby, 2002). Επίσης, έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και επικοινωνιακές ικανότητες, ως προς τη συμπεριφορά τους είναι ανώριμα και αντιμετωπίζουν προβλήματα στο συντονισμό των κινήσεων τους. Δεν μπορούν
να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή στις δραστηριότητες τους (έχουν μικρής διάρκειας προσοχή), γι’αυτό το λόγο τα κίνητρα που δίνονται μέσω
της όρασης ή της ακοής, μπορεί να είναι γι’αυτά ευεργετικά (Hawkridge &
Vincent, 1992). Ακόμη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη μνήμη και δεν μπορούν εύκολα να οργανώσουν τους εαυτούς τους (North & McKeown, 2005).
Από την εμπειρία μου έχω δει ότι η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με διάφορους τρόπους. Με τη βοήθεια των Ν.Τ.Π.Ε., όπως
για παράδειγμα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (και με την χρήση διαγραμμάτων και πινάκων) οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά, μπορούν να οργανώσουν τη δουλειά τους, ενώ παράλληλα μπορούν να βελτιώσουν την
κατανόηση.
Έπίσης, τα παιδιά που δυσκολεύονται στην ανάγνωση , όπως π.χ. τα παιδιά με δυσλεξία μπορούν να χρησιμοποιούν τον speech synthesiser, ώστε
να αυτό να τους διαβάζει τις οδηγίες καθαρά και αργά αλλά και να επαναλαμβάνει κάποιες όταν χρειάζεται (Hawkridge & Vincent, 1992). Με τον παραγωγό ομιλίας-εκφωνητή (Speech output) ή την εφαρμογή text to speech
μπορούν να ακούσουν ολόκληρο το κείμενο που βρίσκεται στην οθόνη για
να βοηθηθούν στην κατανόηση (North & McKeown, 2005, Rooms, 2000).
Επίσης τα ηχητικά εφέ στον υπολογιστή μπορούν να παροτρίνουν τον παιδί να συνεχίσει ή ακομα και να επαναφέρει την προσοχή του στην συγκεκριμένη εργασία. Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν οθόνες αφής, διακόπτες, rollerballs για να έχουν πρόσβαση
αλλά και μπορούν να πλοηγηθούν σε προγράμματα. Γενικότερα όλες αυ976
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τές οι συσκευές και οι εξειδικευμένες παροχές μπορούν να βελτιώσουν τη
μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα του Williams και
του Nicholas (2006:40) παρουσιάσε το πόσο σημαντική είναι η χρήση των
Ν.Τ.Π.Ε. για τον σχεδιασμό μαθησιακών υλικών, για παιδιά με γνωστικές δυσκολίες ανάλογα με το μαθησιακό στύλ που προτιμούν.
Συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες
Τα παιδιά με συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες έχουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και απογοητεύονται πολύ ευκολά. Συνήθως, είναι δυσκολό γι’αυτά να δουλέψουν μόνα τους και ανεξάρτητα, γι’αυτό πάντα αναζητούν βοήθεια (North & McKeown, 2005:40). Ακόμη αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας και συχνά είναι λεκτικά επιθετικά με
τους άλλους. Η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης αλλά και της αυτοπεποίθησης αυτών των παιδιών, καθώς
τα κίνητρα αλλά και οι ανταμοιβές είναι πολλές.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με διαταραχή ελλειματικής προσοχής (με
ή χωρίς υπερκινητικότητα) έχουν υπερδραστήρια συμπεριφορά, συνήθως
αντιδρούν αυθόρμητα και δυσκολεύονται να προσέξουν. Η χρήση των
Ν.Τ.Π.Ε., όπως για παράδειγμα η χρήση ενός CD-ROM με ηχούς, γραφικά
και ποικιλία δραστηριοτήτων, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των
παιδιών και να παρατείνει τη διάρκεια της προσοχής τους.
Δυσκολίες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
Τα παιδιά με αυτισμό έχουν πολλές δυσκολίες στην επικοινωνία και στην
ανάπτυξη του λόγου, π.χ. πολλές φορές επαναλαμβάνουν τις ίδιες λέξεις ή
φράσεις χωρίς νόημα (ηχολαλιά). Επίσης, δεν μπορούν να καταλάβουν τις
κοινωνικές σχέσεις, ούτε να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των
ανθρώπων και η συμπεριφορα τους παρουσιάζει εμμονές σε ενδιαφέροντα καθώς και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (North & McKeown,
2005 and Stakes & Hornby, 2002).
Η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. δίνει την ευκαιρία σε αυτά τα άτομα να δουλεύουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον που σημαίνει ότι μπορούν να δουλεύουν
με το δικό τους ρυθμό και το τρόπο που αυτά θέλουν. Στην έρευνα τους
οι Lewis, Trushell και Woods (2005), βρήκαν ότι οι ομάδες παιδιών με σύνδρομο Asperger’s που δούλευαν ομαδικά με κέντρο τους έναν υπολογιστή
βελτίωσαν τις κοινωνικές τους ικανότητες, ώστε να αλληλεπιδρούν καλύτε977
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ρα με τους συνομηλίκους τους. Επίσης, δραστηριοποιήθηκαν ώστε να προσπαθήσουν περισσότερο στην εξάσκηση των βασικών δεξιοτήτων.
Αισθητηριακές και σωματικές δυσκολίες
Ορισμένα μόνο από τα παιδιά με σωματική αναπηρία έχουν μαθησιακές
δυσκολίες και χρειάζονται επιπλέον παροχές (North & McKeown, 2005).
Παρ’ όλα αυτά, κάποια έχουν επιπλέον δυσκολίες που αφορούν θέματα
υγείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κινητικότητα τους ή κάποια από
τις αισθήσεις τους (ακοή, όραση). Οι Ν.Τ.Π.Ε. είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τα παιδιά με κάποια σωματική αναπηρία. Για παραδείγμα, το γράψιμο γι’ αυτά μπορεί να είναι απαιτητικό και τα γράμματα τους
δυσανάγνωστα λόγω των κινητικών τους προβλημάτων (Fisher, 1993). Με
τις Ν.Τ.Π.Ε. το γράψιμο με το χέρι μπορεί να αντικατασταθεί με τη δακτυλογράφηση ένος κειμένου σε υπολογιστή με τη βοήθεια του προγράμματος Word των Office.
Τα παιδιά με αναπηρίες στη ακοή ίσως έχουν μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή απώλεια ακοής (North & McKeown, 2005:52). Πολλές φορές δυσκολεύονται να ακούσουν και η ομιλία τους ίσως δεν είναι ξεκάθαρη, γι’αυτό το λόγο νιώθουν μπερδεμένα και ανασφαλή μέσα στην τάξη (Stakes &
Hornby, 2002). Η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. γι’αυτά τα παιδιά μπορεί να τα βοηθήσει να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με τις κατάλληλες προσαρμογές, όπως π.χ. με οπτικές ενδείξεις και πληροφορίες στην οθόνη του
υπολογιστή που θα τα καθοδηγεί (Hawkridge & Vincent,1992).
Τα παιδιά με αναπηρίες στην όραση, ίσως έχουν μερική όραση ή καθόλου (North & McKeown, 2005). Έτσι, οι Ν.Τ.Π.Ε. μπορούν να συνδιάσουν
έναν υπολογιστή με Braille πληκτρολόγιο για να δακτυλογραφούν τα παιδιά ή και με έναν Braille εκτυπωτή. Επίσης, με τη βοήθεια του υπολογιστή,
τα κείμενα και τα φύλλα εργασιών μπορούν να μεγενθυνθούν ή να αλλάξει χρώμα η γραμματοσειρά ή το φόντο τους , ώστε να βοηθηθεί ο εκάστοτε χρήστης (North & McKeown, 2005).
Διεθνή παραδείγματα χρήσης και εφαρμογής των Ν.Τ.Π.Ε.
στην ειδική αγωγή
Τα διεθνή παραδείγματα όπου γίνεται χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή είναι πολλά. Στο άρθρο του ο Thorpe (1998) περιγράφει ένα project
όπου τα τοπικά σχολεία της Ουαλίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσα
978
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από video-συνδιάσκεψεις με τη βοήθεια του ίντερνετ. Με την ολοκλήρωση του project παρατηρήθηκε ότι η χρήση της video- συνδιάσκεψης ανέπτυξε τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, βοήθησε στο αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση τους, η
αυτοπεποίθηση τους και τα κίνητρα τους. Ο Thorpe (1998:405) αναφέρει
«η απόσταση λειτούργησε ως πραγματική βοήθεια για αλληλεπίδραση» για
τα παιδιά. Και συνεχίζει «ένιωθαν ασφάλεια μέσα από την επικοινωνία με
video-συνδιάσκεψη, παρά πρόσωπο με πρόσωπο, ήταν εύκολο για αυτά να
δουλεύουν μπροστά σε μια μικρή οθόνη παρά σε μια μεγάλη».
Παρόμοια η έρευνα του Chambers (1997) έδειξε ότι η χρήση των Ν.Τ.Π.Ε.
από παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είχε ευεργετικά αποτελέσματα, όπως το ότι βελτιώθηκε η αυτοπεποίθηση των παιδιών, παρέχονταν ίσες
ευκαιρίες και ενισχύθηκε η συνεργατική μάθηση. Στο άρθρο του ο Harris
(2002) περιγράφει μια μελέτη περίπτωσης ενός σχολείου στην Αγγλία που
αφορούσε στην χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων με Ν.Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «σε όλες τις περιπτώσεις τα παιδιά έγιναν πιο ανεξάρτητα, υποστήριξαν το ένα το άλλο και ανέπτυξαν νέες τεχνικές επικοινωνίας» (2002:457).
Η έρευνα των Mioduser, Tur-Kaspa και Leitner (2000) παρατήρησε ότι
οι οδηγίες που βασίζονται στον υπολογιστή είναι πιο αποτελεσματικές σε
σύγκριση με τις πιο συμβατικού τύπου οδηγίες που δίνονται για την εκμάθηση των πρώτων δεξιοτήτων ανάγνωσης. Οι συμμετέχοντες ήταν 46 παιδιά ηλικίας από 5 έως 6 χρονών και είχαν διαγνωστεί ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ομάδα για να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αυτοί που είχαν χρησιμοποιήσει ως πρόγραμμα παρέμβασης υλικό στον υπολογιστή, βελτίωθηκαν στην αναγνώριση των γραμμάτων, στην φωνολογική ενημερότητα και γενικότερα στις
ικανότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση, συγκριτικά με αυτούς που
δεν χρησιμοποίησαν υπολογιστή.
Οι Segers και Verhoeven (2004) στην έρευνα τους περιγράφουν ένας μακράς διάρκειας πρόγραμμα παρέμβασης με τον υπολογιστή για την καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας. Οι συμμετέχοντες ήταν 100 παιδιά
από το νηπιαγωγείο. Τα παιδιά δούλευαν ένα λογισμικό μία φορά την εβδομάδα για 15 λεπτά για έναν ολόκληρο χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στην φωνολογική ενημερότητα των παιδιών.
Μια άλλη έρευνα των Tijms και Hoeks (2005) παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της παρέμβασης με υπολογιστή τόσο στην ανάγνωση, όσο και
στην ορθογραφία, συγκρίνοντας τα επίπεδα των παιδιών με δυσλεξία αλ979
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λά και των παιδιών χωρίς δυσλεξία. Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν 267
από τη Ολλανδία και όλα ήταν 14 χρονών με δυσλεξία χωρισμένα σε δύο
γκρουπ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ομοιότητες στα δύο γκρουπ όσον αφορά στη βελτίωση τους στην ανάγνωση και την γραφή. Συκριτικά όμως, με
τους συνομηλίκους τους χωρίς δυσλεξία, τα επίπεδα τους στην ανάγνωση
και την γραφή ήταν χαμηλότερα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός
ότι η παρέμβαση μέσω υπολογιστή βοηθάει στην βελτίωση της ανάγνωσης και της γραφής των παιδιών με δυσλεξία αλλά δεν μπορεί να εξαλλείψει τις υπάρχουσες δυσκολίες, παρά μόνο να τις μειώσει.
Το 2007 η έρευνα των Gustafson, Ferreira και του Ronnberg, που αφορούσε μια μακροχρόνια παρέμβαση μέσω υπολογιστή πάνω στην φωνολογική και ορθογραφική εξάσκηση, έδειξε ευεργετικά αποτελέσματα για την
αποκωδικοποίηση των γραμμάτων και την ανάγνωση κειμένων. Επίσης, η
μελέτη των Ecalle, Magman, Bouchafa και Gombert (2009) παρουσίασε την
ικανότητα γραφής και ανάγνωσης των παιδιών με δυσλεξία να έχει βελτιωθεί μετά από την εξάσκηση με παιχνίδια στον υπολογιστή που συνδίαζαν
οπτικο-ακουστικό διαχωρισμό των γραμμάτων με τη φωνολογική ενημερότητα. Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω έρευνες μπορούμε να πούμε ότι τα οφέλη από τη χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. για τους μαθητές,
-τριες με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ περισσότερα από τη χρήση παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας (Beacham, 2002).
Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή
των Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή.
Θεωρείται πια αδιαμφισβήτητο ότι με τη χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική
αγωγή, υπάρχει μια αύξηση των ευκαιριών για όλους, αλλά και γενικότερη βελτίωση στην ποιότητα ζωής. Πιο συγκεκριμένα, η βοήθεια για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολύ σπουδαία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή των
Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή.
Ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας είναι ο οικονομικός. H European
Agency for Development in Special Educational Needs (1999-2001) αναφέρει ότι για να μπορέσουν οι διάφορες χώρες να εξοπλίσουν τα σχολεία με τις
Ν.Τ.Π.Ε, ο οικονομικός τομέας είναι πολυ σημαντικός και απαραίτητος. Πιο αναλυτικά, στην ειδική αγωγή δόθηκαν από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια 2.5 εκατομμύρια ευρώ, τα μισά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επέκταση των
υπαρχόντων βάσεων δεδομένων αλλά και για να εξοπλιστούν τα σχολεία ειδι980
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κής αγωγής με εργαστήρια υπολογιστών (Eurydice, 2001: 56). Επιπλέον, ένας
άλλος νόμος για την ειδική αγωγή που υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2000, προωθούσε τις προηγούμενες πρωτοβουλίες και ανακοίνωνε ένα νέο πρόγραμμα
για τις σχολικές βιβλιοθήκες και τις Ν.Τ.Π.Ε. (Eurydice, 2001). Παρόλα αυτά, ο
εξοπλισμός των σχολείων με Ν.Τ.Π.Ε. σχετίζεται με τους ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες και τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν, αν δεν
δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια (Αλεξίου 2010). Για παράδειγμα, η παρούσα οικονομική κατάσταση στη
χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή δαπανών για τέτοιους σκοπούς,
με άσχημες για την ειδική αγωγή συνέπειες. Όπως οι Olsson, Sandstrom και
Dahlgren (2003) αναφέρουν, οι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να είναι ένα
πολύ βασικό εμπόδιο για την χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη χρήση και την εφαρμογή των
Ν.Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όπως ο
Hawkridge και ο Vincent (1992) αναφέρουν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ν.Τ.Π.Ε. που χρησιμοποιούνται για τις μαθησιακές δυσκολίες είναι ζωτικής σημασίας, εξαιτίας του ότι οι ατομικές ανάγκες των παιδιών απαιτούν «τη γνώση και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών που δουλεύουν με αυτά τα παιδιά» (Detheridge & Stevens, 2001: 168). Επιπρόσθετα, «η ταχεία εξέλιξη των Ν.Τ.Π.Ε.» (Watson, 1997: 267) απαιτεί την συνεχή
αναβάθμιση τους και άρα και τη συχνή ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε
αυτά τα θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα διάφορα λογισμικά
που χρησιμοποιούνται για τις μαθησιακές δυσκολίες και μετά από ένα χρονικό διάστημα χρειάζονται κάποια σχετική αναβάθμιση (Tod, 2000). Αν όμως
δεν εξασφαλιστούν σε αυτόν τον τομέα οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι,
είναι αδύνατο να πραγματοποιήθει οποιαδήποτε επιμόρφωση, με αρνητικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα παιδιά.
Επίλογος
Αν λοιπόν οραματιζόμαστε ένα σχολείο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς
«πρέπει να δοθεί υποστήριξη (με κάθε είδους τρόπο) σε εκείνους τους μαθητές που τη χρειάζονται και η νέα τεχνολογία μπορεί να ανοίξει πόρτες
για πολλά παιδιά» (Brodin, 2010: 110). Εξάλλου η ισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες θεωρείται αδιαμφισβήτητη. Με την χρήση των Ν.Τ.Π.Ε. είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ενσωμάτωση και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να θεωρηθεί το εργαλείο για την ενσωμάτωση των παιδιών με
μαθησιακές δυσκολίες.
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Abstract
In the present study the aim is to analyse and promote the use of new
information communication technology (ICT) in special education. The
new ICT could offer a variety of implementation in special education,
in order to support students with special educational needs. Different
surveys from the international references present the advantages of these
implementations. In a society where the use of new ICT is a part of our
life, the special education should follow this for the purpose of taking the
advantages. The present European policies promote the use of new ICT in
special education in order to increase the opportunity for all, and moreover
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to improve the quality of life. However, the shortage of funding in special
education and the lack of educator’s learning in issues of new information
communication technology could be a drawback.
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Εισαγωγή
Η μέθοδος Response To Intervention (RTI), περιγράφει το κατά πόσο ένας
μαθητής στον οποίο έχουν εντοπιστεί δυσκολίες στη μάθηση ή προβλήματα συμπεριφοράς, έχει ωφεληθεί από παρεμβάσεις που του έχουν παρασχεθεί και τον έχουν βοηθήσει να μειώσει σημαντικά ή ακόμα και να εξαλείψει
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (Linan-Thompson et al., 2006: 390-398).
Παλαιότερα, υπήρξαν μοντέλα που προσδιόρισαν βασικά στοιχεία της
μεθόδου RTI που εστίαζαν κυρίως στην ανίχνευση των βασικών ελλειματικών περιοχών σε δεξιότητες των παιδιών. Επίσης, έδιναν βαρύτητα στην
ανάγκη διαφοροποιημένης αντιμετώπισης μέσω παρεμβάσεων με στόχο
την αισθητή πρόοδο των μαθητών σε σχέση με τις προσδοκίες της τάξης
και τέλος, τόνιζαν το βασικό ρόλο της ειδικής εκπαίδευσης στη σημαντική
μείωση των μαθησιακών δυσκολιών (Deno & Gross, 1973: 104-121).
Η μέθοδος RTI εισάγει ένα συνεχές αυξανόμενης, εντατικής και εξειδικευμένης διδασκαλίας που εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια της αναγνωστικής ανάπτυξης (National Research Center on Learning Disabilities,
2003). Συμβάλλει επίσης στην έγκυρη ανίχνευση των παιδιών με δυσκολίες στην ανάγνωση και παρέχει εντατική παρέμβαση για την πρόληψη
μετέπειτα δυσκολιών στην ανάγνωση, αναπτύσσοντας δεξιότητες που είναι αιτιωδώς συσχετισμένες με την κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης μέσω εξάσκησης. Τέτοιου είδους προληπτικές παρεμβάσεις στην
προσχολική ηλικία, στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι αποτελεσματικές στην ελάττωση των δυσκολιών στην ανάγνωση (Justice, 2006: 284-297).
Τα κύρια χαρακτηριστικά των διδακτικών τεχνικών που υπάγονται στη
μέθοδο RTI είναι η αξιολόγηση των μαθητών, η εφαρμογή παρέμβασης και
η τακτική παρακολούθηση (Linan-Thompson et al., 2006: 390-398).
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Η μέθοδος RTI μπορεί να ληφθεί και ως μέσο οργάνωσης των παρεμβάσεων σχετικών με την ανάγνωση και γραφή, για τους μαθητές αυτούς
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως στα πρώτα στάδια της αναγνωστικής ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στους μαθητές είναι
δομημένες ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους (Justice, 2006:
284-297).
Σύμφωνα με τη μέθοδο RTI επαναπροσδιορίζεται το πώς οι αναγνωστικές δυσκολίες ανιχνεύονται και υποστηρίζονται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με τους Fuchs & Fuchs (2006: 93-99) τα στοιχεία που διαφοροποιούν τα μοντέλα εφαρμογής της RTI είναι η πολυεπίπεδη διδασκαλία και η διαφοροποίηση στην ένταση καθώς ο μαθητής προχωρά στα επίπεδα. Επίσης, η συστηματική και σαφής διδασκαλία, η συχνή εφαρμογή της
παρέμβασης από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση και η εξατομικευμένη διδασκαλία ή η δημιουργία μικρότερων και πιο ομοιογενών ομάδων μαθητών οδηγεί στη μέγιστη αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος RTI περιλαμβάνει μοντέλα ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και διδασκαλίας που χωρίζονται σε επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από ένα βασικό πρόγραμμα ανάγνωσης και
το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από την παρέμβαση που υποστηρίζει τους
μαθητές που δεν εμφανίζουν επαρκή πρόοδο στην πρώτη βαθμίδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις που το δεύτερο επίπεδο, αυτό που περιλαμβάνει την
παρέμβαση, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών, τότε μπορεί να εφαρμοστεί ένα τρίτο στάδιο εντατικότερης υποστήριξης πριν από την ενδεχόμενη παραπομπή του παιδιού στην ειδική εκπαίδευση (Linan-Thompson
et al., 2006: 390-398).
Η RTI θεωρείται προληπτική μέθοδος διότι τα προαναφερθέντα στάδια
υποστήριξης εφαρμόζονται στα παιδιά στα πρώτα στάδια της αναγνωστικής τους ανάπτυξης και η πρόοδος τους εξετάζεται τακτικά και λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της παρέμβασης για την επιβεβαίωση πως υπάρχει
πρόοδος στη σταδιακή επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών συντελεί επίσης στο να διαπιστωθεί
πότε και αν είναι αναγκαία επιπρόσθετα επίπεδα υποστήριξης. Τα επιπλέον επίπεδα υποστήριξης πρέπει να συμφωνούν και να παρατείνουν τη διδασκαλία του πρώτου επιπέδου. Αν το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτευχθεί,
τα παιδιά μπορούν να μην ακολουθήσουν τη διαδικασία του δευτέρου επιπέδου. Έτσι παρατηρείται, πως δεν απαιτείται σε όλα τα παιδιά η εφαρμογή του δεύτερου επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
(Justice, 2006: 284-297).
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Ένα παράδειγμα παρέμβασης του 2ου σταδίου της RTI από τους Vellutino
et al. (2003) συμπεριλάμβανε ημερήσιες τριαντάλεπτες εξατομικευμένες
συνεδρίες σε μαθητές πρώτης τάξης, με δραστηριότητες που περιελάμβαναν ανάγνωση γνωστών στα παιδιά κειμένων, δραστηριότητες φωνημικής
επίγνωσης, οπτικής διάκρισης λέξεων, διδασκαλίας φωνημάτων και λέξεων και ασκήσεις καθοδηγούμενης ανάγνωσης οικείων κειμένων. Οι στόχοι
της παρέμβασης ήταν η κατάκτηση ευχέρειας στην ανάγνωση, η φωνημική επίγνωση, η οπτική διάκριση, η γνώση φωνημάτων και λεξιλογίου και
η κατανόηση κειμένου.
Βασικές αρχές των μοντέλων εφαρμογής της RTI είναι η επιλογή κατάλληλης δομής, αυξομείωση στην ένταση ανάλογα με το επίπεδο, η σημαντικότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η προσεκτική ανάλυση
και παρακολούθηση της προόδου των παιδιών (Barnett et al., 2004: 66-79).
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η Τεχνική Παρέμβασης «Κολοβός
2012» στηρίχθηκε στα κύρια χαρακτηριστικά της RTI που είναι η αξιολόγηση, η εφαρμογή στοχευμένης παρέμβασης και η τακτική παρακολούθηση
της πορείας των μαθητών. Η τεχνική παρέμβασης είναι δομημένη σε στάδια που εφαρμόζονται ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού όπως προκύπτει
από τη διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με τις δομές λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί
τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσα στην τάξη όσο και στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας.
Όπως και στα επίπεδα που προτείνει η RTI, έτσι και η Τεχνική Παρέμβασης «Κολοβός 2012» είναι δομημένη έτσι ώστε ο μαθητής να έχει κατακτήσει τους στόχους ενός επιπέδου για να προχωρήσει στο επόμενο. Ανάλογα
με τις ανάγκες του σε κάθε επίπεδο δέχεται συμπληρωματική υποστήριξη
με επιπλέον δραστηριότητες. Στόχοι της παρέμβασης είναι η φωνολογική
επίγνωση, η η κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής, η απόκτηση λεξιλογίου και η κατανόηση κειμένων.
Το εκπαιδευτικό υλικό της Τεχνικής Παρέμβασης «Κολοβός
2012»
Η Τεχνική Παρέμβασης «Κολοβός 2012» υποστηρίζει παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες (ΜΔ) στο μάθημα της Γλώσσας. Αποτελείται από 6 επίπεδα και
από συμπληρωματικές ασκήσεις. Τα επίπεδα αυτά έχουν αναπτυξιακή ακολουθία στην μαθησιακή διαδικασία, προχωρώντας από το απλό (εκμάθηση γραμμάτων) στο σύνθετο (συγκερασμό γλωσσικών φθόγγων σε συλλα987
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βές καθώς και ανάγνωση και γραφή λεξεων). Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει
από 5 έως 10 ενότητες που περιέχουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Είναι μια διδασκαλία δομημένη, εντατική και εξειδικευμένη στην εφαρμογή της για την κάθε περίπτωση μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που εφαρμόζεται εξατομικευμένα.
Τα επίπεδα είναι τα ακόλουθα και τα ενδεικτικά φύλλα εργασίας παρουσιάζονται στο παράρτημα:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (Κάρτες με αντικείμενο- γράμμα) (Παράρτημα)
2. Επιπρόσθετες ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (Κάρτες με πολλά
αντικείμενα και γράμμα) (Παράρτημα)
3. Άσκηση “διάκριση γραμμάτων από ενωμένα γράμματα σε σειρές”(Παράρτημα)
4. Άσκηση φωνολογικής επίγνωσης, οπτικής και ακουστικής μνήμης
“αναποδογυρισμένες καρτέλες”
5. Άσκηση σύνδεσης της έννοιας του αντικειμένου με το αντίστοιχο
γράμμα
6. Επιλογή εικόνας από διάσπαρτες εικόνες (Παράρτημα)
7. Επιλογή χρωματισμένου γράμματος από διάσπαρτα γράμματα (Παράρτημα)
8. Επιλογή γράμματος από διάσπαρτα γράμματα ίδιου χρώματος
9. Επανάληψη της άσκησης 1- κάρτες
10. Αντιγραφή γραμμάτων (Παράρτημα)
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΣΥΛΛΑΒΕΣ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (κάρτες αντικείμενο - γράμμα)
2. Άσκηση σύνδεσης της έννοιας του αντικειμένου με το αντίστοιχο
γράμμα
3. Άσκηση “ Συγκερασμός γλωσσικών φθόγγων” (συλλαβή με αντικείμενο από πάνω) (Παράρτημα)
4. Διάκριση συλλαβών από σειρά ενωμένων συλλαβών (Παράρτημα)
5. Διάκριση συλλαβών από διάσπαρτες συλλαβές
6. Επιλογή δύο γραμμάτων για σχηματισμό και γραφή συλλαβών (Παράρτημα)
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7. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (κάρτες αντικείμενο- γράμμα)
Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Σ-Φ Σ-Φ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης
2. Άσκηση σύνδεσης της έννοιας του αντικειμένου με το αντίστοιχο
γράμμα
3. Άσκηση “ Συγκερασμός γλωσσικών φθόγγων (συλλαβή με αντικείμενο από πάνω)
4. Ανάγνωση συλλαβών κάθετα (Παράρτημα)
5. Ανάγνωση συλλαβών οριζόντια (Παράρτημα)
6. Αντιγραφή συλλαβών (Παράρτημα)
7. Γραφή συλλαβών σ-φ που υπαγορεύονται στο μαθητή
8. Ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων (Παράρτημα)
9. Γραφή δισύλλαβων λέξεων
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΣΥΛΛΑΒΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ
ΚΑΙ ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ-ΣΦ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (κάρτες αντικείμενο - γράμμα)
2. Άσκηση σύνδεσης της έννοιας του αντικειμένου με το αντίστοιχο
γράμμα
3. Ανάγνωση συλλαβών κάθετα
4. Ανάγνωση συλλαβών οριζόντια
5. Ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων
6. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης
7. Ανάγνωση τρισύλλαβων λέξεων (Παράρτημα)
8. Γραφή τρισύλλαβων λέξεων σε τρεις γραμμές (Παράρτημα)
9. Ανάγνωση τετρασύλλαβων λέξεων
Ε’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ Σ-Σ-Φ-Σ-Φ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης (κάρτες αντικείμενο- γράμμα)
2. Άσκηση σύνδεσης της έννοιας του αντικειμένου με το αντίστοιχο
γράμμα
3. Ανάγνωση συλλαβών κάθετα
4. Ανάγνωση συλλαβών οριζόντια
5. Γραφή δισύλλαβων λέξεων
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6. Διάκριση συλλαβής σύμφωνο- σύμφωνο- φωνήεν απο σειρά ανακατεμένων γραμμάτων (Παράρτημα)
7. Ανάγνωση συλλαβών σ-σ-φ, πρώτα ανά γράμμα (πχ. Διάβασε τη συλλαβή λέγοντας ένα- ένα τα γράμματα που ακούς) και στη συνέχεια
ανάγνωση ολόκληρης της συλλαβής (Παράρτημα)
8. Διάκριση και γραφή συλλαβών σ-σ-φ (πχ. βγα, βγε, κλπ “Ποια γράμματα ακους;”) (Παράρτημα)
9. Ανάγνωση λέξεων με πρώτη συλλαβή σ-σ-φ
10. Γραφή δισύλλαβων λέξεων με πρώτη συλλαβή σ-σ-φ (πχ. βγάζω,
αφού γράψει την πρώτη συλλαβή στις διακεκομμένες γραμμές, λέγοντας ποια γράμματα ακούει) . Στη συνέχεια γράφει ολόκληρη τη λέξη.
ΣΤ’ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ-ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ (πχ. διδασκαλία του αι). Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται για ει, ου, οι, μπ, ντ, γκ,
γγ, τζ, αυ, ευ, τσ
Ενότητες:
1. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης ( Κάρτες αντικείμενα- γράμματα)
2. Ανάγνωση συλλαβών με αι σε συνδυασμό με όλα τα σύμφωνα
3. Διάκριση συλλαβών με αι από σειρά ανακατεμένων γραμμάτων
4. Γραφή συλλαβών με τα σύμφωνα και το δίψηφο φωνήεν αι
5. Ανάγνωση δισύλλαβων, τρισύλλαβων, τετρασύλλαβων λέξεων που
περιέχουν αι
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΙ
Ενότητες:
1. Εικόνες που έχουν ως πρώτο γράμμα τα γράμματα που μπερδεύονται
π.χ. β-φ (βάρκα- φεγγάρι) (Παράρτημα)
2. Συλλαβές που προκύπτουν από την ένωση εικόνων με τα γράμματα
που συγχέονται σε συνδυασμό με όλα τα φωνήεντα (Παράρτημα)
3. Συνδυασμός δύο συλλαβών με γράμματα που μπερδεύουν αλλά με
το ίδιο φωνήεν. (Οι εικόνες που συνοδεύουν τις συλλαβές προκύπτουν
από την πρώτη συλλαβή του κάθε αντικειμένου)
4. Συνδυασμός δύο συλλαβών με γράμματα που μπερδεύουν αλλά με
διαφορετικά φωνήεντα. (Οι εικόνες που συνοδεύουν τις συλλαβές προκύπτουν από την πρώτη συλλαβή του κάθε αντικειμένου) (Παράρτημα)
5. Συνδυασμός τριών συλλαβών με διαφορετικά φωνήεντα από τις
οποίες οι δύο έχουν ως αρχικό γράμμα το ίδιο σύμφωνο. (Οι εικό-

990

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Σπάρτση,Πέτρος Σταγιόπουλος
Τεχνική παρέμβασης «Κολοβός 2012» σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο μάθημα …

6.

7.
8.
9.
10.
11.

νες που συνοδεύουν τις συλλαβές προκύπτουν από την πρώτη συλλαβή του κάθε αντικειμένου) (Παράρτημα)
Συνδυασμός πέντε συλλαβών με τα δύο σύμφωνα εναλλάξ και διαφορετικά φωνήεντα. (Οι εικόνες που συνοδεύουν τις συλλαβές προκύπτουν από την πρώτη συλλαβή του κάθε αντικειμένου) (Παράρτημα)
Συνδυασμός χρωματισμένων συλλαβών εναλλάξ με τα δύο σύμφωνα και διαφορετικά φωνήεντα
Ο προηγούμενος συνδυασμός σε μαύρο μόνο χρώμα
Ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων με αρχικά γράμματα αυτά τα οποία
μπερδεύονται
Γραφή συλλαβών με β και φ
Γραφή δισύλλαβων λέξεων με πρώτα γράμματα αυτά που συγχέονται (Παράρτημα)

Μεθοδολογία
Η παρούσα τεχνική παρέμβασης, εφαρμόστηκε σε περίπου 250 παιδιά σε
χρονικό διάστημα 17 χρόνων με θεαματικά αποτελέσματα. Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της παρέμβασης, μέσα από
την εφαρμογή της σε τυχαίο δείγμα 16 μαθητές που παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες στο γλωσσικό μάθημα, κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Πιο
συγκεκριμένα, εννέα (9) από τα παιδιά που δέχτηκαν την παρέμβαση ήταν
αγόρια και επτά (7) κορίτσια, με ηλικίες να κυμαίνονται από 7 έως 11 ετών.
Πριν από την εφαρμογή της Τεχνική Παρέμβασης «Κολοβός 2012», εφαρμόστηκε πρωτόκολλο «Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης» (pre-test) στο μάθημα
της Γλώσσας για να διαπιστωθεί το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας του
κάθε μαθητή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οποίου οι μαθητές εντάχθηκαν στο ανάλογο επίπεδο της παρέμβασης. Η αξιολόγηση του επιπέδου που βρίσκονταν οι μαθητές έδειξε τα παρακάτω:

Α’ Επίπεδο: Γράμματα

Αριθμός
μαθητών
6

Β’ Επίπεδο: Συλλαβες

3

8 - 10

Γ’ Επίπεδο: Δισύλλαβες λέξεις σ-φ

3

9 - 10

Δ’ Επίπεδο: Τρισύλλαβες - Τετρασύλλαβες
λέξεις σ-φ

4

9 - 11

Επίπεδα Παρέμβασης

Ηλικίες
7-8
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Ε’ Επίπεδο: Λέξεις με σ-σ-φ

0

-

ΣΤ’ Επίπεδο: Δίψηφα φωνήεντα- Δίψηφα
σύμφωνα

0

-

Η εφαρμογή της Τεχνικής Παρέμβασης «Κολοβός 2012» εφαρμόστηκε
σε εθελοντικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος
2011-2012 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας. Ο
χρόνος εφαρμογής του προγράμματος ήταν από 12 Φεβρουαρίου έως 6
Ιουνίου 2012. Κάθε παιδί δεχόταν παρέμβαση δύο φορές την εβδομάδα, σε
δύο συνεδρίες και η εφαρμογή της πραγματοποιούνταν από 12 εκπαιδευτικούς (5 ειδικής και 7 γενικής αγωγής), που είχαν δεχτεί επιμόρφωση από
τον υπέυθυνο του προγράμματος κύριο Κολοβό ειδικό παιδαγωγό και δάσκαλο του Τμήματος Ένταξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου της Νάουσας.
Ευρήματα
Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών τα παιδιά αξιολογήθηκαν με το ίδιο
πρωτόκολλο «Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης» (post-test) για να αξιολογηθεί
το ποσοστό του εκπαιδευτικού οφέλους από την παρέμβαση. Η αξιολόγηση έδειξε τα εξής:
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Επίπεδα Παρέμβασης

Αριθμός
Μαθητών

Ηλικίες

Α’ Επίπεδο: Γράμματα

0

-

Β’ Επίπεδο: Συλλαβές

0

-

Γ’ Επίπεδο: Δισύλλαβες λέξεις σ-φ

1

8

Δ’ Επίπεδο: Τρισύλλαβες- Τετρασύλλαβες
σ-φ

4

7-8

Ε’ Επίπεδο: Λέξεις με σ-σ-φ

4

7 - 10

ΣΤ’ Επίπεδο: Δίψηφα φωνήεντα-Δίψηφα
σύμφωνα

7

9 - 11
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Το ποσοστό οφέλους της εκπαιδευτικής παρέμβασης κυμαινόταν από
20-80% ανάλογα για κάθε μαθητή όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Σχολιασμός και συμπεράσματα
Σύμφωνα με τη δομή και την οργάνωση του Δημοτικού Σχολείου, τα παιδιά δεν
μένουν στην ίδια τάξη. Αυτό οδηγεί στη συσσώρευση των μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες αθροιστικά μεταφέρονται από τάξη σε τάξη, μεγιστοποιούνται και
οδηγούν σε αδιέξοδο. Επιπλέον, ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας φαίνεται
πως δε βοηθά ουσιαστικά τους μαθητές με μαθησιακές (ΜΔ), αλλά αποτελεί επανάληψη του αναλυτικού προγράμματος της τάξης με φροντιστηριακή μορφή.
Η αδυναμία του σχολείου να αντιμετωπίσει συστηματικά τις ΜΔ και η διαχείρηση τους στην τάξη, μεγιστοποιεί τα προβλήματα, οδηγώντας μας στο συμπερασμα πως η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής βοηθά ουσιαστικά τους μαθητές να ξεπεράσουν τις ΜΔ και να ενταχθούν στην τυπική τάξη.
Η ανταπόκριση και η συνεργασία των γονέων των μαθητών, στους οποίους
εφαρμόστηκε η υποστηρικτική παρέμβαση ήταν θετική. Μετά τη λήξη του εθελοντικού προγράμματος, εκδηλωσαν την επιθυμία να συνεχιστεί το πρόγραμμα
και τη νέα σχολική χρονιά.
Το πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο
Νάουσας μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας έδειξε ότι με ένα συστηματικό πρόγραμμα, με εθελοντές εκπαιδευτικούς και θετική διάθεση, μπορούμε να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα στην
βελτίωση της επίδοσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
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Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να βοηθήσει
εξίσου παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικούς τόσο στα Τμήματα
Ένταξης όσο και στα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας των σχολικών μονάδων.
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In the present study the effectiveness of methodology “Kolovos 2012”
intervention is being examined.
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This, particular intervention was based on the basic features of the Response
To Intervention (RTI) model which comprises the assessment, the objective
intervention and the regular monitoring of the students’ progress. The
intervention is structured in levels that can be applied depending on the child’s
level of Learning Difficulties (LD) resulting from the educational assessment.
“Kolovos 2012” was applied to a sample of 16 primary school- aged pupils
who presented LD in literacy. The results of the study indicated that the present
intervention was quite beneficial to pupils with the percentage of improvement
fluctuating from 20 to 80%.
Key Words: Learning Difficulties, intervention, inclusion, Literacy, Response To
Intervention (RTI)
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Αντιμετωπίζοντας την απώλεια ακοής:
Η πορεία των μαθητών με προβλήματα ακοής
μέχρι το Πανεπιστήμιο
Κωνσταντίνου Μαρίνος
Φωκά Μαρία
(Το άρθρο ετοιμάστηκε με τη συνεργασία
και την επίβλεψη της καθηγήτριάς μας
Δρος Ελένης Φτιάκα την οποία και ευχαριστούμε.)
Η πορεία των κωφών στον κυπριακό χώρο, αν και λίγο αργοπορημένα, ακολουθεί περίπου την ίδια πορεία που ακολουθεί η πορεία τους και στο διεθνή χώρο. Μόλις το 1953 ιδρύεται η Σχολή Κωφών με ανάδοχους τα πιο
ισχυρά ρεύματα στην τότε κυπριακή κοινωνία και με μόνο 18 θέσεις, 12 ελληνοκύπριους και 6 τουρκοκύπριους. Το 1990, η ομαδική διαρροή μαθητών της σχολής προς την ένταξη οδηγεί στην κατάργηση του οικοτροφείου, τον Μάη του ίδιου χρόνου (Σχολή Κωφών, 2003)
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο άτομα με προβλήματα ακοής, τα οποία εντάχθηκαν στα Ενιαίο Σχολείο, βάσει της
ένταξης (Νόμος 113/Ι), κατάφεραν όχι μόνο να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
του, αλλά και να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Συλλογή των
δεδομένων αποτελείται από συνδυασμό δύο μεθοδολογικών τεχνικών (διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με τα ίδια τα άτομα/συμμετέχοντες στην έρευνα
και μελέτη του σχετικού αρχειακού υλικού που δόθηκε από τη Σχολή Κωφών).
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πέντε ενήλικα άτομα με απώλεια
ακοής, τρεις κοπέλες και δύο αγόρια, τα οποία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, και τα πέντε μόνιμοι κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας. Και για τους
πέντε χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα για σκοπούς προστασίας προσωπικών δεδομένων (Μυρσίνη, Δημήτρης, Σαλώμη, Νέαρχος, Ελισάβετ). Η Συλλογή των δεδομένων έγινε υπό μορφή ημι-δομημένων συνεντεύξεων και
διήρκησε συνολικά τρεις εβδομάδες (τελευταίες εβδομάδες Νοεμβρίου
2011). Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμαινόταν από 60΄ - 120΄.
Τα ερωτήματα που υποβάλλονταν στους συμμετέχοντες στην έρευνα
βασίζονταν κατά κύριο λόγο σε οκτώ θεματικούς άξονες και περιλάμβαναν
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ερωτήσεις ανοικτού τύπου που είχαν επιλεγεί πριν τις κατ’ οίκον συναντήσεις καθώς και, επιπλέον ερωτήσεις που προέκυπταν από τη συζήτηση μαζί τους. Αυτοί είναι, η διάγνωση και η αντιμετώπιση του προβλήματος από
τους γονείς, οι μέθοδοι επικοινωνίας του συμμετέχοντα, οι εκπαιδευτικές
εμπειρίες του, η κοινωνική ένταξη του, οι απόψεις του για την ένταξη και τη
Σχολή Κωφών, οι παράγοντες επιτυχίας του, τα μελλοντικά του σχέδια και οι
ανησυχίες και συμβουλές του, προς άτομα με απώλεια ακοής, τους γονείς
τους, τους εκπαιδευτικούς τους και άλλα ακούοντα παιδιά ή ενήλικα άτομα.
Όσον αφορά την διάγνωση του προβλήματος και την αντιμετώπιση από
τους γονείς, στις δύο από τις πέντε περιπτώσεις η διάγνωση έγινε αρκετά
αργοπορημένα, περίπου στην ηλικία των δύο και των τεσσάρων ετών, αφού
το πρόβλημα όπως αναφέρεται δεν προϋπήρχε από τη γέννηση σύμφωνα
και με τα λεγόμενα των γιατρών, ενώ στις υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις η
διάγνωση έγινε αρκετά νωρίς. Παρά το αρχικό τους σοκ οι γονείς, ανασυγκρότησαν τις δυνάμεις τους και προσπάθησαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν όσο μπορούσαν τα παιδιά τους επιδιώκοντας επαρκή ενημέρωση
για την κατάσταση των παιδιών τους (αμέσως μετά τη διάγνωση, οι γονείς
κατέφυγαν στη χρήση ακουστικών από τα παιδιά τους και στην παρακολούθηση μαθημάτων λογοθεραπείας). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Νέαρχου, οι γονείς φρόντισαν να ενημερωθούν και να λάβουν μαθήματα νοηματικής γλώσσας, αφού μόνο μέσω αυτής μπορεί ο συμμετέχοντας να επιτύχει επικοινωνία. Στις τρεις από τις πέντε περιπτώσεις, οι γονείς πραγματοποίησαν ταξίδια σε άλλες χώρες, με πρωτοβουλία τους, είτε για διαγνωστικούς, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Σε γενικές γραμμές όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν τη σημαντικότητα της στήριξης που πήραν από τους
γονείς τους, τόσο ψυχολογικά, όσο και εκπαιδευτικά.
Οι τέσσερις από τους πέντε συμμετέχοντες χρησιμοποιούν την προφορική μέθοδο επικοινωνίας, αφού και οι τέσσερις ανέπτυξαν λόγο και την
ικανότητα της χειλανάγνωσης, ενώ ο πέμπτος συμμετέχων μόνο την νοηματική γλώσσα και μέθοδο επικοινωνίας αφού δεν ανέπτυξε ποτέ λόγο και
ικανότητα χειλανάγνωσης.
Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των συμμετεχόντων, όλοι έχουν
φοιτήσει σε γενικό σχολείο με το θεσμό της ένταξης. Επιπρόσθετα, τέσσερις από τους συμμετέχοντες λάμβαναν κάποιες ώρες στήριξη, ενώ ο πέμπτος ήταν πλήρως ενταγμένος στη γενική τάξη. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες, δηλώνουν ότι ο θεσμός της ένταξης δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός και παρεχόταν στήριξη, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν
αναγκαία. Η Ελισάβετ αναφέρει ότι η στήριξη δεν ανταποκρινόταν στο επί997
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πεδο του, οπότε δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και λόγο για να υφίσταται. Η
επιτυχημένη ένταξη της Ελισάβετ στην γενική τάξη εξαρτιόταν αποκλειστικά από το βαθμό στον οποίο μιλούσε καθαρά η δασκάλα της γενικής τάξης.
Όλοι οι συμμετέχοντες, ανάφεραν προβλήματα που είχαν με ορισμένους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν μιλούσαν πολύ καθαρά και γενικότερα δεν
τροποποιούσαν το μάθημα τους, με αποτέλεσμα να μη γίνεται με επιτυχία
η παρακολούθηση των μαθημάτων τους με αυτούς τους εκπαιδευτικούς.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι υπήρξαν και υπάρχουν αληθινές
φιλίες στη ζωή τους. Πέρα όμως από τις αληθινές αυτές φιλίες, όλοι έχουν
να θυμούνται από κάτι αρνητικό που τους σημάδεψε. Η Μυρσίνη αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι στο σχολείο είχα φίλες που με ζήλευαν, είτε γιατί
θεωρούσαν ότι ήμουν το κακομαθημένο της τάξης εξαιτίας της στήριξης που
λάμβανα από τους δασκάλους μου, είτε γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε και ο ίδιες
να λαμβάνουν παρόμοια στήριξη. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο γυμνάσιο, αλλά καλύτερα στο λύκειο κι ακόμη καλύτερα τώρα στο πανεπιστήμιο!» Ο
Νέαρχος αναφέρει: «Έχω ένα δυο καλούς φίλους, μα όχι περισσότερους. Αυτό που μου λείπει στ’ αλήθεια είναι η ζωή που βλέπω να έχουν άλλοι φοιτητές,
που τελειώνουν το μάθημα και θα πάνε για καφέ, θα πάνε βόλτα . . . Αυτό δεν το
χω γιατί στο Πανεπιστήμιο ακόμη δεν έχω καταφέρει να κάνω κάποιο φίλο» Ο
ίδιος ο συμμετέχοντας αναφέρει «Μου έτυχε αρκετές φορές όταν ήμουν μόνη μου κάπου να αντιμετωπίσω κάποιες προκαταλήψεις άλλων π.χ φοβόντουσαν να μου μιλήσουν».
Αναφορικά με τη Σχολή Κωφών οι απόψεις διίστανται. Οι απόψεις αναφέρουν και θετικά και αρνητικά για τη σχολή. Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν την ένταξη σημαντική, περισσότερο για σκοπούς κοινωνικοποίησης
μια και όπως αναφέρουν, δεν υπάρχουν ακόμη οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των μαθησιακών στόχων.
Και οι πέντε συμμετέχοντες αποδίδουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους
στους γονείς τους, ενώ η Σαλώμη αποδίδει το μεγαλύτερο ποσοστό στην
ατομική προσπάθεια από μέρους της, χωρίς να αρνείται την καταλυτική
προσπάθεια των γονιών του. Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες αποδίδουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους στην στήριξη που βρήκαν από τη
συνδετική λειτουργό.
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες απάντησαν αμέσως ότι η πρώτη τους
ανησυχία είναι η συμπλήρωση των σπουδών τους και η μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση, ενώ η Σαλώμη, απάντησε ότι δεν έχει καμιά
ανησυχία, αλλά το όνειρο να τα καταφέρει να γίνει δεκτός σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να ειδικευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε άτομα
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με προβλήματα ακοής. Συγκεκριμένα, η Ελισάβετ αναφέρει: «Με ανησυχεί
αν θα τα πάω το ίδιο καλά στο επάγγελμα μου, όπως στις διδασκαλίες που έχω
κάνει στη σχολική πρακτική και αν θα έχω την ίδια θετική αντιμετώπιση που
είχα από εκεί!»
Και οι πέντε συμμετέχοντες παρουσιάζονται θετικοί και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιμονή για εκπλήρωση των στόχων τους (προς άτομα
με απώλεια ακοής), στη στήριξη, υπομονή και συνεχή προσπάθεια (προς
τους γονείς τους παιδιών με απώλεια ακοής), περισσότερη ενημέρωση και
προσπάθεια (προς τους εκπαιδευτικούς τους και άλλα ακούοντα παιδιά
ή άτομα) σε συνδυασμό με περισσότερη ένταξη των παιδιών με απώλεια
ακοής στις παρέες τους.
Σύμφωνα με τους Thomas and Pierson (1996), οι γονείς και τα ανάπηρα παιδιά τους αποτελούν ένα «αναπηροποιημένο» σύνολο στην κοινωνική δομή της κλινικά προσανατολισμένης σύγχρονης κοινωνίας που καθιστά το βαθμό και το είδος της αναπηρίας υπεύθυνο για τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Το κλινικό ή ιατρικό ή θεραπευτικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας προσεγγίζει τη συμπεριφορά
και την κατάσταση του ατόμου με αναπηρία ως πάθηση, με αποτέλεσμα να
εστιάζει στη διάγνωση και τη θεραπεία του αναπήρου θέση (Ζώνιου – Σιδέρη & Ντεροπούολου - Ντέρου, 2007 στο Φτιάκα, 2008).
Στην οικογένεια γίνεται η πρώτη ένταξη του παιδιού με απώλεια ακοής.
Όσο πιο νωρίς οι γονείς ξεπεράσουν το ψυχολογικό σοκ το οποίο περνούν
συνήθως οι ακούοντες γονείς μόλις διαπιστώσουν ότι το παιδί τους είναι
κωφό, με τη βοήθεια και των ειδικών, τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορέσουν να στηρίξουν το παιδί τους. Ο ρόλος τους είναι πρωταρχικός, γιατί
τα πρώτα χρόνια ζωής είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη ενός παιδιού. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτυλίσσεται ραγδαία η φυσική, συναισθηματική
και διανοητική ανάπτυξη. Μετά από αυτή την ηλικία ο ρυθμός ανάπτυξης
ελαττώνεται συνεχώς και η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται ολοένα και πιο
δύσκολη (Μαρκίδης 1990, στο Κουππάνου & Φτιάκα, 2010).
Την άποψη αυτή ενστερνίζεται και η Πολυχρονοπούλου (2004), η οποία
τονίζει ότι η οικογένεια ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη του
παιδιού ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Στην αρχή η
μητέρα είναι αυτή που αποτελεί το πιο σημαντικό πρότυπο για το παιδί. Αργότερα η επίδραση του πατέρα γίνεται άλλοτε εξίσου και άλλοτε περισσότερο σημαντική, ενώ τα αδέρφια συμβάλουν και αυτά με το δικό τους τρόπο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οικογένειας αντιμετωπίζουν το
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μικρό παιδί καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα της συγκεκριμένης οικογένειας.
Όταν ο δάσκαλος που αποτελεί την κεντρική φιγούρα της τάξης αποδέχεται τη διαφορά του παιδιού με ειδικές ανάγκες, είναι διατεθειμένος να
προσαρμόσει τη διδασκαλία του και πιστεύει στις θετικές συνέπειες της παραμονής του παιδιού στη γενική τάξη, τότε οι πιθανότητες αποδοχής του
παιδιού από το σύνολο της τάξης αυξάνονται (Παντελιάδου, 1995 στο Κουρέα & Φτιάκα, 2003). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες μας οι περισσότεροι βρήκαν υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Άλλωστε, η στάση του δασκάλου απέναντι στο παιδί, ο τρόπος χειρισμού των διάφορων καταστάσεων, η σχέση
που θα χτίσει μαζί του, γίνονται παράδειγμα προς μίμηση από το υπόλοιπο σχολικό περιβάλλον (Παπαγεωργίου & Βλάμης, 2005).
Η Vislie (2003) τονίζει πως, όταν τα παιδιά προσδιοριστούν ως «διαφορετικά» κατευθείαν γίνονται προβληματικά στα υπάρχοντα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί δια μέσου αυτής της κατηγορικής οπτικής μπαίνουν στη διαδικασία να ονομάζουν τα συγκεκριμένα παιδιά ως τα παιδιά που έχουν δυσκολίες κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να ανιχνεύεται σαν πηγή της όποιας
δυσκολίας το πρόβλημα του παιδιού και όχι ο εκπαιδευτικός ή το σχολείο.
Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι το ειδικό σχολείο επιλέγεται τις περισσότερες φορές με κριτήριο την εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να
προσφέρει στο παιδί, ενώ το γενικό σχολείο και η ένταξη επιλέγονται με
κριτήριο την κοινωνική αποδοχή (Κουππάνου & Φτιάκα, 2010).
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να σχεδιαστεί από πραγματικά ειδικούς του χώρου ένα συστηματικό και συνεχές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και στήριξης των δασκάλων και των μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθούν πραγματικά σε αυτά κωφοί μαθητές.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι απαιτούμενες παροχές στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και να προγραμματίζονται μεικτές
εκδρομές για τα άτομα με απώλεια ακοής και μη έτσι ώστε να έχουν επαφές και με άλλα άτομα, αλλά όχι αποκλειστικά με κωφούς για να μην περιθωριοποιούνται αλλά και για να μη νιώθουν μόνοι τους. Ακόμη, θα πρέπει να προβληματίσει τη Σχολή Κωφών πραγματικά η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσής της και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υποστηρίξει καλύτερα την επιτυχημένη ένταξη των ατόμων με απώλεια ακοής στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο.
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Η ένταξη δεν είναι μια μικρή ιδιωτική υπόθεση για την οικογένεια που
έχει παιδί με ειδικές ανάγκες στους κόλπους της, αλλά η προσπάθεια ολόκληρου του εκπαιδευτικού και κοινωνικού συστήματος για αλλαγή. Η αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας είναι λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια, η
οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους
μαθητές και την κοινωνία γενικότερα. (Φτιάκα, 2008). «Η ένταξη είναι ευθύνη όλων μας!»
Εν κατακλείδι θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ο δρόμος ο οποίος έχουμε να διανύσουμε μέχρι να οδηγηθούμε στα ποθητά σε όλους μας αποτελέσματα της ενιαίας εκπαίδευσης είναι μεγάλος και δύσβατος, χρειάζεται
συστηματική ενημέρωση, έρευνα και μελέτη του θέματος μέσα από τα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι στο έργο της ενιαίας εκπαίδευσης έχουν καταφέρει να πάρουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ζουν την πραγματικότητα
του ενιαίου σχολείου και τις δυσκολίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος το οποίο θεωρητικά είναι «τέλειο» αλλά πρακτικά τα πράγματα θέλουν
δραματικές αλλαγές. Θα πρέπει να «χτίσουμε» ενιαία σχολεία τα οποία θα
«αρέσουν» στους μαθητές ανεξαρτήτως των διαφορών τους και όχι σχολεία τα οποία θα είναι για τους θεατές αλλά για τους πρωταγωνιστές οι οποίοι θα μπορέσουν στο σχολείο αυτό να δημιουργήσουν ισχυρά θεμέλια για
τα όνειρα τους που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν. Αυτά τα παιδιά
έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους αλλά και εμείς σαν
εκπαιδευτικοί έχουμε υποχρέωση να τους στηρίξουμε.
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Abstract
This qualitative research study focuses on five young people with hearing
loss. Its purpose is to examine how students with hearing problems that
were included the Cypriot schools (according to the inclusive Law 113(I)/99,
managed to not only cope with the demands of school, but to achieve
the introduction at the University. Data collection was consisted of the
combination of two methodological techniques, study of relevant archival
material and personal interviews with the participants. Additional interviews
were taken from the managers of the School for the Deaf. Through this
research, positions of the international literature are confirmed that
integration focuses more on socialisation skills rather than on academic
performance, which makes students’ academic progress more difficult. In
other words, there is a reproduction and of the marginalization of those who
are not considered to contribute to the production, which is also legitimized
by the medical model, which describes disabled people as tragic, passive
and fragile creatures in need of assistance and charity (Phtiaka 2006, Slee
2001). However, beneficial effects of the institution occur in specific cases
and where there are other factors to consider. Through the results, the
catalytic role of parents is highlighted to the participants’ road to success.
The importance of this study lies both in the limited relevant literature about
the Greek and Cypriot data, and to the fact that it can be considered as an
indirect means to assess the institutional integration eleven years after the
enactment of the relevant Law.
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H Αναπηρία μέσα από την Κυπριακή Παιδική
Λογοτεχνία: Το έργο της Μαρίας
Ιωσηφίδου-Μαρμαρά.
Άντρια Νέρουππου1
Εισαγωγή
Διαβάζοντας κανείς Παιδική Λογοτεχνία, παρατηρεί συχνά ότι η παρουσίαση ενός ατόμου με αναπηρία αντανακλά κατά κύριο λόγο την κοινωνική στάση της εποχής απέναντι τους. Σύμφωνα μάλιστα με γνωστούς ανά
τον κόσμο ερευνητές, όπως ο Αμερικανός ερευνητής Elliot (1982), τόσο η
παιδική λογοτεχνία όσο και η λογοτεχνία γενικότερα, υπήρξε διαχρονικά
«προμαχώνας παραπληροφόρησης» σχετικά με την αληθινή εικόνα του
ατόμου με αναπηρία.
Η αναπηρία, ως θέμα της παιδικής λογοτεχνίας, καταλαμβάνει σημαντική έκταση κυρίως ως κοινωνικό «πρόβλημα». Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ήρωες με αναπηρία παρουσιάζονται σ’ αυτήν από πολύ παλιά και κατά κύριο λόγο στη λογοτεχνία του 19ου και 20ου αι., όπου η αντιμετώπισή
της είναι πολύ διαφορετική.
Σύμφωνα με την Keith (2004)2, το 19ο αι. οι ήρωες με αναπηρία χρησιμοποιήθηκαν στην παιδική λογοτεχνία για δύο λόγους: Καταρχάς, για να προκαλέσουν τον οίκτο των αναγνωστών και να δημιουργήσουν μία διάθεση
φιλανθρωπίας σε αυτούς (φιλανθρωπικό μοντέλο αναπηρίας) και έπειτα,
για να διδάξουν ηθικές αξίες, αφού η αναπηρία εκείνη την εποχή θεωρείτο ως τιμωρία για όσους είχαν κακή συμπεριφορά3. Το τέλος των παιδικών
ιστοριών συνόδευε η ως «εκ θαύματος» ανάρρωση του αναπήρου ατόμου, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης και της βελτίωσης της κακής του
συμπεριφοράς. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως στα περισσότερα βιβλία η
αναπηρία ήταν αποτέλεσμα θεϊκής βούλησης προς όφελος της μελλοντι1. Το άρθρο ετοιμάστηκε με τη συνεργασία και την επίβλεψη της καθηγήτριάς μου Δρος. Ελένης
Φτιάκα την οποία και ευχαριστώ πολύ
2. Η Keith κατά τη διάρκεια των ετών 1958-1994 μελέτησε 20 βιβλία παιδική λογοτεχνίας με θέμα την
αναπηρία στοχεύοντας να εξετάσει τις ιδέες και αντιλήψεις των συγγραφέων σχετικά με την αναπηρία
και την ασθένεια το δεύτερο μισό του 20ου αι.
3. Εξαιρέσεις εντοπίζονται κυρίως σε βιογραφικές ιστορίες της Hellen Keller γραμμένες τον 19ο αι.,
όπου τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται να δραστηριοποιούνται και να συμμετέχουν στις δικές τους
ιστορίες.
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κής πορείας του ατόμου που την βιώνει, έτσι έπρεπε να γινόταν αποδεχτή
και να αντιμετωπιζόταν με συμπόνια και πραότητα (Davidson et. all, 1994).
Εξετάζοντας τα βιβλία του 20ου αι., τα παιδιά με αναπηρίες περιγράφονται με θετικούς όρους και δίνεται περισσότερη έμφαση στην έκδοση βιβλίων με αυτή τη θεματολογία, όπου καταδικάζεται η άδικη συμπεριφορά
απέναντι στα ανάπηρα άτομα. Έτσι, τα παιδικά βιβλία φαίνεται να σκιαγραφούν το πέρασμα από τις προστατευτικές τάσεις του 19ου αι. σε περισσότερο
ανεξάρτητα και ενταξιακά μοντέλα του 20ου αι (Torrijos, 2004), χωρίς όμως
να επιτυγχάνεται η απόλυτη απαλλαγή από κάθε είδους προκαταλήψεις.
Φαίνεται όμως οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων επηρεάζονται αναπόφευκτα τόσο από τις ιδέες, απόψεις και αντιλήψεις τους όσο και από το πνεύμα της εποχής, όταν πρόκειται να επιλέξουν τι θα συμπεριλάβουν και τι όχι
στα κείμενα τους, όταν πλάθουν ιστορίες και χαρακτήρες, όταν καθορίζουν
τη φύση των συγκρούσεων και όταν επιδιώκουν να βρουν τρόπους για να
απεικονίσουν τα θέματά τους και να εκφράσουν τις αξίες τους (Κανατσούλη,2000). Επομένως, τα βιβλία εκφράζουν την προσωπική ιδεολογία των
συγγραφέων τους, άμεσα ή έμμεσα, και οι ίδιοι, συνειδητά ή ασυνείδητα,
γίνονται φορείς ιδεών και θέσεων (Γιαννικοπούλου, 2009). Έτσι, και ο τρόπος με τον οποίο θα προβληθεί ο ανάπηρος ήρωας, μέσα από ένα παιδικό βιβλίο, εξαρτάται από τις αξίες και τις στάσεις του συγγραφέα απέναντι
στο διαφορετικό, στο ξένο και στην κοινότητα στην οποία ανήκει. Ακόμη,
γίνεται σαφές ότι ο συγγραφέας, αναπόφευκτα, γίνεται ο εκφραστής του
«αντικειμενικού πνεύματος» της εποχής του (Escarpit, 1972).
Οι Biklen & Bogdan (στο Gervay, 2004) μελετώντας παιδικά βιβλία, διέκριναν δέκα διαφορετικά μοντέλα αναπηρίας: του αξιολύπητου και θλιβερού, του αντικείμενου βίας, του διαβολικού, του ατμοσφαιρικού, του σούπερ-ήρωα με θαυμαστές ικανότητες, του γελοίου, του εχθρού του ίδιου του
εαυτού του, του βάρους για την οικογένεια, του ανέραστου και του ανίκανου να συμμετέχει στην καθημερινή ζωή.
Δύσκολα λοιπόν θα μπορούσε να αντιτεθεί κανείς στην άποψη πως, τα
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία συμβάλλουν στη δημιουργία στερεοτυπικών
αντιλήψεων, κατηγοριοποιώντας τους ήρωες σε καλούς και κακούς, σε
ήρωες και αντιήρωες, σε φίλους και εχθρούς, σε ικανούς και ανίκανους, σε
οικείους και ξένους, σε όμοιους και «διαφορετικούς». Με αυτό τον τρόπο,
τα παιδιά ταυτίζονται με τους λογοτεχνικούς ήρωες που τα εκφράζουν και
αυτόματα διαχωρίζουν αυτούς που θέλουν, δημιουργώντας μια ετερότητα. Η Φτιάκα (2011), αναφερόμενη στις αντιλήψεις που προκύπτουν μέσα
από τη λογοτεχνία εξηγεί, ότι στην προσπάθεια της να γίνει δραματική, πα1005
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ραστατική, παντοδύναμη, τις καλλιέργησε και τις δυνάμωσε. Έτσι, κρίνεται
απαραίτητη η σωστή επιλογή λογοτεχνικών που απευθύνονται στο παιδικό
αναγνωστικό κοινό αφού πολλά από αυτά μπορούν να καλλιεργήσουν νέες
αντιλήψεις και σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα. Επίσης, με τις μεταμορφώσεις των κλασικών παραμυθιών επιχειρείται η αμφισβήτηση του
κατεστημένου και η συνειδητοποίηση των νέων κοινωνικών συνθηκών.
Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν ειπωθεί, τόσο
όσον αφορά την παιδική λογοτεχνία όσο και τα παραμύθια, δεν υπάρχει
αμφιβολία πως η ανάδειξη και η προβολή της ιδιαιτερότητας και του διαφορετικού, η ευαισθητοποίηση και η καλλιέργεια της ανοχής, της αποδοχής, της αλληλεγγύης και της συμμετοχής στον κοινό αγώνα της επιβίωσης- χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς- θα διασφαλίσει την ελευθερία και
το δικαίωμα ίσων ευκαιριών σε όλους μας, ώστε να ζούμε σε μια κοινωνία
όπου όλοι θα είμαστε ίσοι.
Μεθοδολογία
Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο στόχο την εξέταση του τρόπου με τον
οποίο απεικονίζεται η αναπηρία μέσα από την παιδική λογοτεχνία και ιδιαίτερα μέσα από τα παραμύθια. Συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την ερευνητική μελέτη επιχειρείται η ανίχνευση των στάσεων της συγγραφέως, καθώς και η εξέταση των σκοπών και κινήτρων που η ίδια χρησιμοποιεί ήρωες με αναπηρία μέσα στα έργα της.
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου μέσω της κριτικής θεωρίας (critical theory),
τριών παραμυθιών της Κύπριας συγγραφέως, Μαρίας Ιωσηφίδου-Μαρμαρά. Τα παραμύθια που μελετήθηκαν είναι το «Μια ιστορία με κακαρίσματα» (1991), το «Μια ιστορία με χοντροπάπουτσο» (1997) και το «Το γελαστό
φεγγάρι» (1998). Η επιλογή της μεθόδου αυτής έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζει την αντικειμενική, σφαιρική, συστηματική και ποιοτική περιγραφή
του περιεχομένου (Κυριαζή, 2002). Τέλος, μελετήθηκε βιβλιογραφία σχετική με την παιδική λογοτεχνία και τη θέση των αναπήρων ατόμων σε αυτή,
η οποία ενίσχυε τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης.
Βιογραφικό συγγραφέως
Η Μαρία Ιωσηφίδου Μαρμαρά γεννήθηκε στην Αθηαίνου της Κύπρου το
1948. Είναι παιδί πολυμελούς αγροτικής οικογένειας και μεγάλωσε σε ένα
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συντηρητικό περιβάλλον. Σπούδασε Γαλλική φιλολογία στο Παρίσι και επιστρέφοντας στην Κύπρο δούλεψε αρχικά ως καθηγήτρια και έπειτα ως κοινωνική λειτουργός. Το 1974 λόγω των γεγονότων της τουρκικής εισβολής
σταμάτησε να εργάζεται.
Ακολούθως, στη ζωή της θα μπει ο Αντώνης Μαρμαράς, ο σύζυγος της,
με τον οποίο θα αποκτήσει τρία παιδιά εκ των οποίων το ένα θα διαγνωστεί με ιδιαιτερότητα. Έτσι, η ίδια αποκτά μία ευαισθησία για τα άτομα με
αναπηρία και με δύναμη ψυχής αρχίζει να γράφει παραμύθια και παιδικές
ιστορίες με θέμα τη διαφορετικότητα που εκδόθηκαν από την Unicef (οι
τρεις από τις οποίες θα μελετηθούν στη παρούσα έρευνα). Ακόμη, έγραψε
πολλά θεατρικά έργα και λογοτεχνήματα. Η Μαρία Ιωσηφίδου Μαρμαρά
είναι μια πολυβραβευμένη συγγραφέας και πολύ αγαπητή στο αναγνωστικό κοινό της Κύπρου.
Περιεχόμενο παραμυθιών
Το παραμύθι «Μια ιστορία με κακαρίσματα» (Μαρμαρά, 1991) εκδόθηκε με
χορηγία του «Ραδιομαραθώνιου», έχοντας στόχο να καλλιεργήσει στα παιδιά το σεβασμό προς το διαφορετικό παιδί. Η ιστορία διαδραματίζεται σε
ένα κοτέτσι ενός αγροτόσπιτου, όπου ζούσε ένας πετεινός και καμιά δωδεκαριά κότες. Μια από τις κότες γέννησε ένα κοτοπουλάκι διαφορετικό από
τα άλλα. Ολόκληρο το κοτέτσι το απόρριπτε, το περιθωριοποιούσε και το
κορόιδευε λόγω της διαφορετικότητας του. Η μητέρα του όμως το αποδέχτηκε, το αγκάλιασε, και του έδωσε αγάπη και στοργή γιατί πάνω από όλα
ήταν παιδί της. Ώσπου μια μέρα πέταξε μαζί με κάποιες άλλες αγριόπαπιες
ψηλά στον ουρανό και τότε όλοι το ζήλευαν.
Στο δεύτερο παραμύθι «Μια ιστορία με χοντροπάπουτσο» (Μαρμαρά,
1997), η Μ. Μαρμαρά σκόπιμα αναμιγνύει λεξιλόγιο του παρόντος, (μανάβης) με την ατμόσφαιρα των παραμυθιών (νεράιδες). Στόχος της είναι
να δείξει στα παιδιά ότι το κακό στον κόσμο δεν το προκαλούν τα απόμακρα πρόσωπα, όπως είναι οι κακές μάγισσες, αλλά ο καθένας μας, άλλοτε σκόπιμα και άλλοτε από ανευθυνότητα. Η ιστορία εκτυλίσσεται σ’ ένα
όμορφο χωριό στην καρδιά του δάσους όπου ζούσε η Κρινιώ, ένα κορίτσι με ιδιαίτερο ταλέντο στο τραγούδι, αλλά με ένα πόδι κοντύτερο από
το άλλο. Η Κρινιώ βιώνει την απόρριψη λόγω της αναπηρίας της και χάνει την ευκαιρία να τραγουδήσει στους αρραβώνες της κόρης του Δημάρχου, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ψυχολογικά, να αρρωστήσει και
στο τέλος να πεθάνει.
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Όσον αφορά τώρα το τρίτο παραμύθι «Το γελαστό φεγγάρι» (Μαρμαρά, 1998) η ιστορία μιλάει για ένα αγόρι με πολύ καλή καρδιά που όμως είχε ένα μεγάλο στόμα που τον έκανε να ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά. Το
στόμα του αγοριού ήταν τόσο μεγάλο και όταν γελούσε έμοιαζε με φεγγάρι. Ώσπου μια μέρα –μετά από πολλά περιστατικά- έρχεται πολύ κοντά με
την πριγκίπισσα και την ερωτεύεται. Η πριγκίπισσα και το υπόλοιπο βασίλειο τον αποδέχονται γι’ αυτό που είναι και έτσι, μέσα από την ένταξη του
αγοριού στο σύνολο (κοινωνία του βασιλείου) σηματοδοτείται η εξέλιξη
και η πρόοδος του αγοριού. Στο τέλος η πριγκίπισσα και το γελαστό φεγγάρι παντρεύονται, αποκτούν εφτά γελαστά παιδάκια και ζουν ευτυχισμένοι.
Αποτελέσματα Έρευνας
Μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου των τριών παραμυθιών είναι ξεκάθαρες οι διαχωριστικές πρακτικές, που περιγράφονται από τον Foucault
το 1982. Συγκεκριμένα, καθίσταται φανερή η ύπαρξη του Εαυτού (self)
και του Άλλου (other). Ο «Εαυτός», φυσιολογικός και ίδιος με άλλους είναι
η επικρατούσα εξουσία, δύναμη και λόγος, ενώ ο «Άλλος», διαφορετικός,
βρίσκεται πάντα υπό τον έλεγχο του εξουσιαστή (Corker and Shakespeare,
2002). Ο «άλλος» συνιστά πάντοτε μια απειλή για κάθε ατομικό ή συλλογικό
«εγώ», καθώς η διαφορετικότητα του αμφισβητεί, άμεσα ή έμμεσα, τη δική μας ταυτότητα (Τσουκαλάς, 2010). Αναμφίβολα η ύπαρξη του «Άλλου»
προσβάλει την ακεραιότητα του «Εαυτού» και επιδρά καθοριστικά ως εξωτερική δύναμη στην εξέλιξη της ζωής του (Στένου, 1998).
Στην περίπτωσή μας, ο «Εαυτός» χωρίς αμφιβολία θα μπορούσε να είναι στο πρώτο παραμύθι4 οι κότες και τα κοτοπουλάκια που είναι η επικρατούσα μορφή και ως εκ τούτου κυρίαρχη δύναμη στο κοτέτσι, στο δεύτερο παραμύθι5 ο Δήμαρχος και η οικογένεια του και στο τρίτο παραμύθι6 η
πριγκίπισσα-ξαδέρφη. Ενώ ο «Άλλος» θα μπορούσε να θεωρηθεί το στερνοπούλι, το ασχημούλικο που είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μέλη του
κοτετσιού, το οποίο αναντίρρητα περιθωριοποιείται και δεν γίνεται αποδεκτό από την πλειονότητα7, η Κρινιώ η οποία βιώνει την απόρριψη λόγω
της αναπηρίας της και της απόκλισης της από το σύνηθες8 και το γελαστό
φεγγάρι που ουσιαστικά είναι ένα αγόρι με σύνδρομο down που στο πα4. «Μια ιστορία με κακαρίσματα» (1991)
5. «Μια ιστορία με χοντροπάπουτσο»(1997)
6. «Το γελαστό φεγγάρι»(1998)
7. Όσον αφορά το πρώτο παραμύθι «Μια ιστορία με κακαρίσματα»
8. Όσον αφορά το δεύτερο παραμύθι «Μια ιστορία με χοντροπάπουτσο»

1008

Άντρια Νέρουππου
H Αναπηρία μέσα από την Κυπριακή Παιδική Λογοτεχνία: Το έργο της …

ραμύθι ξεχωρίζει από τους άλλους λόγω του μεγάλου στόματος του9. Εδώ,
επαληθεύεται και η άποψη πως για να μπορέσει κάποιος να επιβεβαιώσει
την εξουσία του, πρέπει να υπάρχει ο Άλλος. Περί αυτού, ο Ζαν Μποντριγιάν στον Cummins (2003), υποστηρίζει πως ο ρατσισμός δεν υπάρχει όσο
ο «Άλλος» παραμένει «Άλλος», όσο ο «Ξένος» παραμένει «Ξένος» για μας
αλλά αρχίζει να υπάρχει, όταν γίνεται ή όταν φαίνεται διαφορετικός, δηλαδή ιδιαίτερα κοντινός.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, μέσα από το υπό μελέτη υλικό προκύπτει
η απόρριψη των αναπήρων ηρώων λόγω της εμφάνισης τους. Έτσι, γίνεται σαφές πως όταν κάτι δεν είναι αισθητικά όμορφο δεν γίνεται αποδεκτό
από τους άλλους, καθώς απορρίπτεται και περιθωριοποιείται. Η αναπηρία
λοιπόν της Κρινιώς ενοχλούσε αισθητικά την κόρη του Δημάρχου και θεωρούσε πως είναι ντροπή για την οικογένειά της να έχει μια «ανάπηρη», μια
«διαφορετική» κοπέλα για παράνυφη. Σε μιά χαρακτηριστική αναφορά:
«Δεν την θέλω την κουτσή στο γάμο μου, τσίριξε οι Δημαρχοπούλα κι έβαλε τα κλάματα» (Μαρμαρά, 1997:12). Ακόμη, οι κότες και τα υπόλοιπα κοτοπουλάκια δεν ήθελαν το διαφορετικό κοτοπουλάκι λόγω του διαφορετικού
τριχώματος του. Άρα εδώ βλέπουμε και την κοινωνική πλευρά της αναπηρίας. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι σε πολλές περιπτώσεις στη παιδική
λογοτεχνία, ο ήρωας λόγω μιας δυσχερούς θέσης που έχει ως «διαφορετικός» από τα υπόλοιπα μέλη μιας κοινωνίας, αποτυπώνεται μειονεκτικά ως
ήρωας σε σχέση με τους ομοίους του.
Σύμφωνα με τον ορισμό του UPIAS10, «Η κοινωνία είναι που κάνει τους
ανάπηρους να είναι ανάπηροι» (Oliver, 1996). Η ίδια η κοινωνία κάνει τα
άτομα ανάπηρα, γιατί εμποδίζει τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.
Ακόμη, η δυστυχία και η καταπίεση των αναπήρων ατόμων δεν προέρχεται από την αναπηρία τους, αλλά από την αποτυχία της κοινωνίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία του σώματος.
Επιπρόσθετα, ο Oliver (1990) αναφέρει πως οι ορισμοί της αναπηρίας δεν
καθορίζονται λογικά, αλλά κατασκευάζονται κοινωνικά. Παρά την αντικειμενική πραγματικότητα, το τι μετατρέπεται σε αναπηρία καθορίζεται από
τις κοινωνικές σημασίες που τα άτομα δίνουν σε φυσικές και νοητικές βλάβες. Συγκεκριμένες αναπηρίες ορίζονται ως κοινωνικά προβλήματα μέσα
από τις επιτυχημένες προσπάθειες ισχυρών ομάδων να θέσουν στην αγορά το προσωπικό τους συμφέρον.
9. Όσον αφορά το τρίτο παραμύθι «Το γελαστό φεγγάρι»
10. UPIAS: Union of the Physically Impaired Against Segregation
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Επιπρόσθετα, μέσα από την εν λόγω ανάλυση γίνεται αντιληπτή και η
αναζήτηση των αιτιών πρόκλησης της αναπηρίας. Και στα τρία παραμύθια
η αναπηρία είναι εκ γενετής. Μερικοί από τους ήρωες μας την αποδίδουν
σε κακή τύχη, άλλοι σε μία ανώτερη δύναμη και μερικοί την περιγράφουν
ως ένα ανεξήγητο γεγονός. Η αναζήτηση των αιτιών εκφράζεται μέσα από
τα λόγια των ηρώων των παραμυθιών μας: «Τι να ‘φταιξε άραγε; Αχ, τι; Να
πεις αποκοιμήθηκε ή πως ξεχάστηκε και ξεσκεπάστηκαν και της κρύωσαν;
Ούτε να το σκεφτείς. Ήταν πολύ προσεχτική και τις είκοσι μέρες του κλωσσήματος. Τότε; Γιατί, γιατί…» (Μαρμαρά,1991:10), «Μερικοί ήταν βέβαιοι
ότι έφταιγε η Μαμή. Ήταν και άλλοι όμως που πίστευαν ότι μια νύμφη του
δάσους που την ζήλεψε για την μαγευτική της φωνή» (Μαρμαρά, 1997:4).
Προχωρώντας, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί ο θάνατος του ανάπηρου
κεντρικού ήρωα που επέρχεται σε ένα από τα υπό μελέτη έργα. Ο θάνατος
έρχεται ως λύτρωση για την Κρινιώ, αφού πλέον δεν αντέχει την απόρριψη
των γύρω της. Η λογοτεχνική αναπαράσταση του θανάτου συνιστά έναν
τρόπο αντιμετώπισης της ανθρώπινης θνησιμότητας και, παρά τον επίμονο αγώνα του ανθρώπου για άρνηση του θανάτου, η λογοτεχνία εκφράζει
ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη αγωνία για την κατανόηση και των επιπτώσεών του. Παράλληλα, κάθε αναπαράσταση του θανάτου στην παιδική λογοτεχνία, μολονότι φαίνεται πως είναι αδύνατη, ταυτόχρονα αποδεικνύεται απολύτως αναγκαία, (Garret, 1993) κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση
της Κρινιώς, η οποία δεν θα δάκρυζε ποτέ πια όντας ευτυχισμένη που δεν
θα φορούσε ξανά το χοντροπάπουτσο πέταξε στον ουρανό και χόρευε με
τα καινούρια ανάλαφρα πάνινα παπούτσια της.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, η συγγραφέας μας επιλέγει να δώσει αισιόδοξο τέλος και στα άλλα εξεταζόμενα παραμύθια. Το ασχημούλικο παπάκι πετάει ελεύθερο με τα αξιοζήλευτα φτερά του (Μαρμαρά,1991)
και το γελαστό φεγγάρι στο τέλος, γίνεται αποδεκτό από την κυρίαρχη ομάδα αφού ο Βασιλιάς και η Βασιλοπούλα του έδωσαν την ευκαιρία να νιώσει ότι αξίζει και ότι μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα στη ζωή του (Μαρμαρά,1998). Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το τέλος του παραμυθιού το «Το
γελαστό φεγγάρι», όπου ο ήρωας μέσα από τη συναναστροφή του με τα
υπόλοιπα παιδιά προοδεύει αισθητά, αναπτύσσει όλες τις εν δυνάμει δεξιότητες του και εν τέλει γίνεται αρχιστράτηγος, υπεύθυνος για την ασφάλεια της χώρας.
Η επιλογή αυτή της συγγραφέως τονίζει τα θετικά στοιχεία και την αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών με αναπηρίες και γενικά με διαφορετικότητα στην κοινωνία. Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποβλέπει στην
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πλήρη και ισότιμη κοινωνική, ακαδημαϊκή και συναισθηματική τους ανάπτυξη (Φτιάκα, 2008). Η όλη φιλοσοφία βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλα
τα άτομα είναι ισότιμα στην κοινωνία και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται και στην εκπαίδευση (Φτιάκα, Αντρέου & Σοφοκλέους 2005). Δεν
πρέπει λοιπόν να στερούμε από κανένα παιδί το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Με την ένταξη στις συνηθισμένες τάξεις, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
κοινωνικοποιούνται και είναι γι’ αυτά πιο εύκολη η ενσωμάτωσή τους στο
κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά αυτά, αισθάνονται ίσα με τα συνομήλικα τους,
αναπτύσσουν φιλίες και νιώθουν πως είναι αποδεκτά από όλους, ενώ παράλληλα με την κατάλληλη διδασκαλία και στήριξη προοδεύουν σταδιακά.
Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει αμφιβολία πως και στα τρία παραμύθια, προβάλλονται στερεότυπες εικόνες που εστιάζουν στη διαφορετικότητα, και
γενικότερα στην ανικανότητα και περιθωριοποίηση των ατόμων που είναι
διαφορετικοί από το σύνολο τους, εικόνες δηλαδή φανερά επηρεασμένες
από την προκατάληψη που επικρατεί γύρω από το διαφορετικό. Επίσης,
μέσα από την εν λόγω μελέτη προκύπτει και μία άλλη στερεοτυπική εικόνα, σύμφωνα με την οποία, τα άτομα με αναπηρία δε χαρακτηρίζονται τόσο από τις αδυναμίες τους όσο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν,
όπως ιδιαίτερες επιδόσεις ή εξαιρετικά ταλέντα, όπως για παράδειγμα η
μαγευτική φωνή της Κρινιώς και οι μεγάλες φτερούγες ασχημούλικου που
τον έκαναν να πετά πιο ψηλά από όλους (Μαρμαρά, 1991;1997), συνδυασμένα με ταυτόχρονη ευαισθησία, όπως η καλή καρδιά του γελαστού φεγγαριού και μεγάλο λαμπερό χαμόγελο (Μαρμαρά,1998), στα οποία δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση.
Τέλος, μέσα από την ανάλυση περιεχομένου επαληθεύεται αυτό που
έχει ήδη ειπωθεί στην εισαγωγή σχετικά με μεταμορφώσεις των κλασικών
παραμυθιών. Στην περίπτωση μας, επιχειρείται από τη συγγραφέα μας η
μεταμόρφωση του κλασικού παραμυθιού του Άντερσεν το ασχημόπαπο11
(2000). Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο παραμύθια είναι ότι, ενώ στο
παραμύθι του Άντερσεν (2000) η μάνα απορρίπτει το διαφορετικό παιδί της,
στο έργο της Μαρίας Ιωσηφίδου Μαρμαρά (1991) η μάνα το αποδέχεται,
το προστατεύει και το αγαπά. Ακόμη, και ο τίτλος «το Ασχημόπαπο» που
επιλέγει ο Άντερσεν στο παραμύθι του προϊδεάζει τον αναγνώστη για την
«διαφορετικότητα» του ήρωα κάτι που η Μαρμαρά αποφεύγει επιλέγοντας
για τίτλο το «Μια ιστορία με κακαρίσματα». Έτσι, μέσα από αυτό επιχειρείται από τη συγγραφέα η αμφισβήτηση του κατεστημένου και η συνειδητο11. Η πρώτη έκδοση του οποίου χρονολογείται ανάμεσα στο 1835-1872
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ποίηση των νέων κοινωνικών συνθηκών που επιβάλουν αποδοχή του διαφορετικού. Η πρακτική αυτή βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν πως τα άτομα με αναπηρίες είναι μια ομάδα ανάμεσα στις πολλές που απαρτίζουν την
κοινότητά τους. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να απαλύνει τον φόβο για
το άγνωστο και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση με άτομα με αναπηρία.
Συμπεράσματα
Στο σημείο αυτό, κάνοντας μια συνολική αποτίμηση της προσέγγισης που
χρησιμοποιεί η Μαρμαρά στα έργα της, όσον αφορά την αναπηρία και γενικότερα τη διαφορετικότητα, γίνεται αντιληπτός ο πόθος της συγγραφέως
για άρση όλων των φραγμών που τίθενται απέναντι στην αποδοχή του διαφορετικού. Η ίδια βιώνει καθημερινά την αναπηρία λόγω της ιδιαιτερότητας
του παιδιού της και όλο της το βίωμα ενσαρκώνεται μέσα από τα έργα της.
Η ίδια πολλές φορές μάλιστα δηλώνει πως ο γιος της κρύβεται πίσω από
τον κάθε ήρωα της. Πράγματι, οι άνθρωποι που επιλέγουν να ασχοληθούν
με τη διαφορετικότητα, έχουν οι ίδιοι βιώσει τη διαφορετικότητα, κάποια
στιγμή στη ζωή τους ή σε κάποιους τομείς στο παρελθόν (Μαρμαρά, 2010).
Η λογοτεχνία δεν αποτελεί για αυτήν «μίμηση» της πραγματικότητας αλλά «έκφρασή» της. Έτσι, το έργο της ταυτίζεται με τη μετάδοση συναισθημάτων και την πειθώ, σκιαγραφώντας πάντοτε τις επικρατούσες -ανά εποχή- αντιλήψεις της κυπριακής κοινωνίας, γεγονός που συμβαίνει συχνά στη
λογοτεχνία. Παράλληλα, η έκφραση ατομικών συναισθημάτων, η φροντίδα
για τη μορφή του έργου τους και η μετάδοση του δικού της μηνύματος στον
αναγνώστη είναι απλά συμπληρώματα της καλλιτεχνικής της διεργασίας.
Μέσα από το συγγραφικό έργο της Μαρμαρά προβάλλεται σε μεγάλο
βαθμό η απόρριψη, η υποτίμηση και η προκατάληψη απέναντι στα ανάπηρα άτομα. Ακόμη, χαρακτηριστικές είναι και οι «λέξεις κλειδιά» (γλωσσική
επιλογή) που χρησιμοποιεί η ίδια αναφερόμενη στο πως αντιμετωπίζονται
οι ανάπηροι ήρωες μας στα υπό μελέτη παραμύθια. Λέξεις όπως «κουτσή»,
«ασχημούλικο», «άχαρο», «παράξενο» επιβεβαιώνουν το στίγμα, την υποβάθμιση, την απόρριψη και την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν αυτά
τα άτομα. Σύμφωνα μάλιστα με την Φραγκουδάκη (1987), η κοινωνική διαστρωμάτωση, οι ιδέες, οι αξίες, οι προκαταλήψεις και οι άπειροι κοινωνικοί προσδιορισμοί, όχι μόνο εκφράζονται στη γλώσσα αλλά αναπαράγονται με τη γλώσσα. Πολλές φορές μάλιστα, λειτουργούν με τέτοιους τρόπους, ώστε να στιγματίζουν άτομα ή ομάδες και να εδραιώνουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα εις βάρος τους.
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Παράλληλα με τα πιο πάνω, μέσα από τα έργα της εκφράζεται έντονα
η ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή του διαφορετικού «άλλου». Αναμφίβολα, ο τρόπος κατανόησης του «άλλου» προσδιορίζει την επικοινωνιακή
δομή μιας κοινωνίας, διότι η ταυτότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαλεκτικής του ενός και του πολλαπλού (Κωνσταντοπούλου, 2000). Με άλλα
λόγια, η ετερότητα αποτελεί αναγκαία, αλλά ταυτόχρονα, και την πιο προβληματική συνιστώσα της ταυτότητας. Επιπλέον, η ανθρώπινη ύπαρξη βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση ταλάντωσης. Το γεγονός αυτό, διαφοροποιεί όλες τις θεωρήσεις σχετικά με την «ουσία», τον «τύπο», το «παράδειγμα», το «κανονικό» και το «μη κανονικό». Έτσι, μέσα από τον εύστοχο αφηγηματικό τρόπο της συγγραφέως το αναγνωστικό κοινό συνειδητοποιεί ότι
το να είναι κανείς «διαφορετικός» από το σύνηθες δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της συνύπαρξης του με τους άλλους.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, τα παραμύθια που μελετήθηκαν αναπτύσσουν με τρόπο ευρηματικό το θέμα της διαφορετικότητας, αναδεικνύοντας
την πολυσημία και ιδιαιτερότητα του θέματος της αναπηρίας και της ετερότητας τονίζοντας το δικαίωμα στη διαφορά και στην απόκλιση από το
σύνηθες, το σεβασμό της μοναδικότητας και τέλος, την αποδοχή εκείνων
των στοιχείων που κάνουν το άτομο ξεχωριστό.
Τέλος, οι αρνητικές αντιλήψεις γύρω από το θέμα της διαφορετικότητας είναι δύσκολο να αλλάξουν, έτσι πρέπει να δίνονται στα παιδιά αναγνώσματα που θίγουν το θέμα της αναπηρία και γενικότερα της διαφορετικότητας και που να καταρρίπτουν σταδιακά τυχόν στερεότυπα, στιγματισμούς και προκαταλήψεις.
Επίλογος
Τελειώνοντας, καθίσταται φανερό πως η κοινωνία τείνει να βλέπει την αναπηρία ως θέμα αποκομμένο από άλλα κοινωνικά ζητήματα. Επιπλέον, στη
σύγχρονη εποχή επικρατούν αρκετές προκαταλήψεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους πολύ βαθιά στο χρόνο. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν αυτονόητα στοιχεία της ανθρώπινης σκέψης και ισχύουν ως κοινωνικές αξίες ή και ως κοινωνικά πρότυπα.
Αναμφίβολα, το στίγμα και οι προκαταλήψεις διαιωνίζονται από το σχολείο, τον εργασιακό χώρο, την κοινωνία ως σύνολο και αποτελούν τον ισχυρότερο φραγμό για την ενσωμάτωση. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά
από πολύ νωρίς να αναπτύξουν αισθήματα αποδοχής του διαφορετικού.
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Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει η σωστή επιλογή παιδικών βιβλίων12 που θα
στοχεύει στην αποδόμηση των ήδη ριζωμένων προκαταλήψεων και καλλιέργεια τρυφερών αισθημάτων και θετικών στάσεων.
Παράλληλα με τα πιο πάνω κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση και χρήση παιδαγωγικών στρατηγικών αποδοχής του διαφορετικού με σταδιακά
βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, με βασικό εργαλείο πάντα τη γνώση
και την αγάπη προς τους άλλους. Αναμφίβολα, τα παιδιά όντας «εύπλαστο
υλικό» με τη σωστή καθοδήγηση και με την ανάγνωση παιδικών βιβλίων
με μηνύματα αποδοχής της ετερότητας σίγουρα μπορούν να αναπτύξουν
θετικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα. Όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι Αντωνίου και Συμεωνίδου (2011), η έννοια της αποδοχής του διαφορετικού θα πρέπει να αποτελεί μέρος του επίσημου αναλυτικού προγράμματος και να διδάσκεται σε συστηματική βάση και με ποικίλους τρόπους. Αυτό είναι απαραίτητο αν επιθυμούμε την αποσύνδεση του διαφορετικού από το «ξένο», το «άσχημο», το «υποδεέστερο».
Έτσι, κρίνεται επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθούν μια για πάντα οι σχετικές με την αναπηρία και τη διαφορετικότητα προκαταλήψεις, και να πιστέψουμε όλοι μας στο ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί αλλά πάνω από όλα
είμαστε ΊΣΟΙ. Τελειώνοντας, πρέπει να υπάρξει από όλους μας η υιοθέτηση
της άποψης ότι, οποιαδήποτε διαφορά και απόκλιση από το σύνηθες είναι
σεβαστή και αποδεκτή και να αναζητούμε συνεχώς καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης της διαφορετικότητας (Barton, 2008).
Στόχος μας λοιπόν, πρέπει να είναι η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει
ίσες ευκαιρίες σε όλους για πλήρη συμμετοχή στη ζωή αλλά και στην κοινωνία.
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ABSTRACT
If we look carefully into children's literature and fairy tales, we will see that
characters with disabilities are usually presented as heroic and patient,
and isolated from society because of their disability. Many times, they are
underestimated because their disability prevents others understand their
value and their abilities. This project aims to study and evaluate the way
people with disabilities are presented and promoted through Cypriot tales.
To achieve this goal, we used qualitative content analysis (critical theory) in
three tales of the Cypriot author Maria-Iosifidou Marmara. The tales studied
are, "A coop of cackles" (1991), "A story with wooden shoe" (1997) and "The
smiling moon" (1998). In all three stories a strong element of diversity is
expressed, which is rejected, condemned and marginalized and sometimes
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Η χρήση των γραφικών συμβόλων
για την προώθηση της συμπερίληψης σε δύο
σχολεία της Κύπρου
Ηλιάδα Πάμπουλου Σαλούμ
Παναγιώτης Αγγελίδης
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η συμπεριληπτική εκπαίδευση προωθείται σε αρκετές
χώρες του κόσμου, με σκοπό την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους
μαθητές (UNESCO, 1994). Ως αποτέλεσμα, καινούριοι μέθοδοι διδασκαλίας έχουν εισαχθεί στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των
γραφικών συμβόλων (Detheridge και Detheridge, 2002, Pampoulou και
Detheridge, 2007, Greenstock, 2009). Στην ελληνική βιβλιογραφία ο αριθμός των ερευνών όσον αφορά στην χρήση των γραφικών συμβόλων σε
σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συνεχίζει να είναι περιορισμένος.
Για αυτό το λόγο, κρίθηκε αναγκαίο να ερευνήσουμε, την χρήση των γραφικών συμβόλων σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.
* Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.
Γραφικά Σύμβολα
Τα γραφικά σύμβολα μπορούν να προσδιοριστούν ως οι αναπαραστάσεις
διαφόρων αναφερομένων (Lloyd και Bischack,1992). Η αναφορά αυτή μπορεί να αναπαριστάνει συγκεκριμένες ή αφηρημένες έννοιες (π.χ. λέξεις ή
φράσεις). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν οι πιο κάτω τρεις κατηγορίες γραφικών συμβόλων (Glennen και DeCoste, 1997):
1. διαφανή – η σχέση του γραφικού συμβόλου με το αναφερόμενο είναι
άμεση. Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει και να ανακαλέσει το σύμβολο
χωρίς δυσκολία (π.χ. /γάτα/)
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2. ημιδιαφανή – η σχέση του γραφικού συμβόλου με το αναφερόμενο μπορεί να διδαχθεί αρχικά και μετέπειτα να αναγνωρισθεί. Ο χρήστης μπορεί αφού
πρώτα διδαχθεί τον κανόνα να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο σύμβολο και
κατά συνέπεια τα σύμβολα που ακολουθούν τον ίδιο κανόνα. (π.χ. /σχολείο/)
3. αδιαφανή – η σχέση του γραφικού συμβόλου με το αναφερόμενο του
είναι αφηρημένη και ο χρήστης θα πρέπει όχι μόνο να διδαχθεί τη σχέση
αλλά συνάμα να απομνημονεύσει και το γραφικό σύμβολο (π.χ. /κίνδυνος/)
Πίνακας 1: Παραδείγματα γραφικών συμβόλων

Γραφικό
Σύμβολο

γάτα

σχολείο

κίνδυνος

κίνδυνος

Συλλογή
συμβόλων

Makaton

Widgit

PCS

Makaton

Εταιρεία/
Οργανισμός

Makaton
Charity

Widgit
Software

Mayer
Johnson

Makaton
Charity

Αναφερόμενο

Περαιτέρω, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα διάφορα γραφικά σύμβολα
ανήκουν σε διαφορετικές συλλογές συμβόλων. Οι συλλογές γραφικών συμβόλων μπορούν να αναπαρασταθούν ως καλάθια που περιέχουν τα γραφικά σύμβολα που σχεδιάζονται από διάφορες εταιρείες/οργανισμούς (Πίνακας 2). Το κάθε καλάθι αντιπροσωπεύει μόνο μια συλλογή γραφικών συμβόλων1 από μια εταιρεία ή οργανισμό. Π.χ. τα γραφικά σύμβολα /γάτα/ και
/κίνδυνος/ στον Πίνακα 1, προέρχονται από τη συλλογή γραφικών συμβόλων του φιλανθρωπικού οργανισμού Μάκατον. Τα συγκεκριμένα γραφικά
σύμβολα ονομάζονται Μάκατον σύμβολα. Αντίθετα, το γραφικό σύμβολο
/κίνδυνος/ της Mayer Johnson (εταιρεία) ανήκει στη συλλογή γραφικών
συμβόλων Picture Communication Symbols (PCS).
1. Για περισσότερες πληροφορίες για τα διάφορα σύνολα γραφικών συμβόλων επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.graphic-symbols.com
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Πίνακας 2: Συλλογές γραφικών συμβόλων
PCS

Makaton

Widgit

Όσον αφορά τη χρήση των διαφορετικών συνόλων γραφικών συμβόλων που υπάρχουν στην αγορά, σύμφωνα με τους Abbott και Lucey (2005),
τα περισσότερα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιούν σύμβολα, χρησιμοποιούν τα σύμβολα Widgit, PCS και Makaton. Δυστυχώς στην
Κύπρο δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να αναφέρεται με συγκεκριμένα δεδομένα στα διάφορα σύνολα γραφικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται.
Μικρής κλίμακας έρευνας παρουσιάζουν τη χρήση των συμβόλων Widgit
στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, αναφέροντας ότι τα σύμβολα έχουν
ενταχθεί στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα από το 2008 με την εισαγωγή λογισμικού παραγωγής συμβόλων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
2008,2009) για την ειδική εκπαίδευση, τα οποία όμως φαίνεται να χρησιμοποιούνται και στις γενικές τάξεις στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Ανδρέου και Μαύρου 2012, Χαραλάμπους, 2012).
Πιο κάτω αναφέρουμε παραδείγματα από τη βιβλιογραφία για το πώς
τα γραφικά σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
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Χρήση των γραφικών συμβόλων σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Σύμφωνα με την αγγλόφωνη βιβλιογραφία, τα γραφικά σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με
απώτερο σκοπό την παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλα τα παιδιά (Detheridge και Detheridge, 2002, Pampoulou και Detheridge, 2007,
Greenstock, 2009). Στο βιβλίο τους οι Detheridge και Detheridge (2002)
δίνουν ποικίλα παραδείγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τα γραφικά σύμβολα στην εκπαίδευση για σκοπούς κυρίως μάθησης (π.χ.
για εκμάθηση άγνωστων λέξεων, για συγγραφή κειμένου). Περαιτέρω, οι
Pampoulou και Detheridge (2007) αναφέρονται στο καινοτομικό πρόγραμμα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, Symbol Inclusion Project, που υφίσταται από το 2002 στην περιοχή Warwickshire της Αγγλίας. Στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί, τόσο της ειδικής όσο και της γενικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιούν τα γραφικά σύμβολα για διάφορους στόχους έτσι
ώστε να συμπεριλάβουν στο μάθημα, αλλά και στην κοινωνία του σχολείου, όλους τους μαθητές και όχι μόνο τους μαθητές της ειδικής εκπαίδευσης. Ο Πίνακας 3, έχει παρθεί από τις Pampoulou και Detheridge (2007),
ως ένα παράδειγμα χρήσης γραφικών συμβόλων στο μάθημα ιστορίας σε
σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης της Αγγλίας.
Πίνακας 3: Χρήση των γραφικών συμβόλων σε βιβλία ιστορίας
σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Αγγλία
(Από τις Pampoulou και Detheridge, 2007, σελ.20)

Συγκεκριμένα, τα γραφικά σύμβολα χρησιμοποιούνται στα βιβλία διή-
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γησης ως αναπαραστάσεις των δύσκολων λέξεων τόσο για κατανόηση όσο
και για ανάγνωση του κειμένου. Με αυτό τον τρόπο ένας μαθητής βλέποντας τα γραφικά σύμβολα θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αφενός
την έννοια των λέξεων και αφετέρου την έννοια ολόκληρου του κειμένου.
Επιπλέον, ένας μαθητής που πρόσφατα έμαθε να διαβάζει, θα μπορεί να
διαβάσει ευκολότερα τη λέξη έχοντας μπροστά του το γραφικό σύμβολο
το οποίο του προσφέρει την αυτοπεποίθηση ότι διαβάζει τη σωστή λέξη.
Παρόλο που στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα γραφικά σύμβολα για την προώθηση της ένταξης των παιδιών σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην ελληνική βιβλιογραφία ο αριθμός των ερευνών είναι περιορισμένος. Έτσι, η παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαία όσον αφορά στην διερεύνηση της χρήσης των γραφικών συμβόλων σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Στόχοι έρευνας
Συγκεκριμένα, οι στόχοι αυτής της έρευνας είναι:
1. η διερεύνηση της χρήσης των γραφικών συμβόλων και
2. οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσο αφορά στην χρήση των γραφικών
συμβόλων σε σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Μεθοδολογία
Αυτή η έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει πώς τα γραφικά σύμβολα χρησιμοποιούνται σε δύο σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης της Κύπρου,
όπως επίσης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των γραφικών συμβόλων στα σχολεία που εργάζονται.
Για τον εντοπισμό των δύο αυτών σχολείων στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου με απώτερο σκοπό την επιλογή δύο σχολείων για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων
(μελέτες περίπτωσης).
Τα κριτήρια για την επιλογή των δύο σχολείων ήταν:
- οι εκπαιδευτικοί που θα λάμβαναν μέρος στις μελέτες περίπτωσης να
χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα,
- περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικός στο κάθε σχολείο να έχει συμφωνήσει να λάβει μέρος στην μελέτης περίπτωσης.
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Μέσα από τα αποτελέσματα από την ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων εντοπίστηκαν δύο σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε
δύο διαφορετικές επαρχίες της Κύπρου. Τις συμμετέχουσες στο πρώτο σχολείο αποτελούσαν: η λογοθεραπεύτρια του σχολείου, η εκπαιδευτικός για
παιδιά με βαρηκοΐα/ κώφωση και η εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης. Τις
συμμετέχουσες στο δεύτερο σχολείο αποτελούσαν η λογοθεραπεύτρια και
η εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης της ειδικής μονάδας του σχολείου.
Η συλλογή δεδομένων για τις μελέτες περίπτωσης, πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και αναστοχαστικών ημερολογίων.
Αποτελέσματα
Πιο κάτω αναφέρουμε ορισμένα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, όπως αυτά έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων, σε σχέση με τα δύο ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έχουν αναφερθεί πιο πάνω.
Στο πρώτο σχολείο, η λογοθεραπεύτρια εξήγησε ότι χρησιμοποιεί τα
γραφικά σύμβολα για την ‘οπτικοποίηση του προγράμματος’ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της λογοθεραπείας. Σύμφωνα με την Greenstock (2009),
η ‘οπτικοποίηση προγράμματος’ χρησιμοποιείται συχνά για την αναπαράσταση δραστηριοτήτων είτε της ημέρας ή του μαθήματος. Το πρόγραμμα
ακολουθεί γραμμική σειρά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ως μια ένδειξη
της χρονικής αλληλουχίας που γίνεται κατά την διάρκεια της χρήσης του
προγράμματος. Η λογοθεραπεύτρια του σχολείου, σχολίασε πως ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την ‘οπτικοποίηση προγράμματος’
διαφορετικά. Συγκεκριμένα η λογοθεραπεύτρια ανέφερε:
Μόλις η δραστηριότητα τελείωνε, τότε κολλούσαμε στο πρόγραμμα το επόμενο σύμβολο… π.χ. όταν το παραμύθι τελείωνε, βάζαμε
το παζλ ή το ζωγράφισμα. Η συνάδελφος δίπλα μου δουλεύει το διαφορετικά:
- Mετρήσαμε; Η δραστηριότητα τελείωσε!
Έτσι βάζει το σύμβολο που ήδη υπήρχε στο πρόγραμμα μέσα στο
κουτί.
- Μάθαμε το όνομα μας; Γράψαμε το όνομα μας; Τέλειωσε! Μας
έχουν απομείνει μόνο τρεις δραστηριότητες!
( Από την λογοθεραπεύτρια 1ου σχολείου)
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Όπως βλέπουμε στο πιο πάνω παράδειγμα, η μέθοδος ‘οπτικοποίησης
προγράμματος’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους. Για
παράδειγμα, η λογοθεραπεύτρια προτιμούσε να παρουσιάζει στο μαθητή
ένα γραφικό σύμβολο για κάθε δραστηριότητα κάθε φορά. Όταν η δραστηριότητα τελείωνε, έδειχνε το επόμενο γραφικό σύμβολο στο μαθητή το
οποίο αναπαριστούσε την επόμενη δραστηριότητα. Έτσι τα παραδείγματα
στον Πίνακα 5, δείχνουν το τέλος του μαθήματος όπου ο μαθητής δούλεψε σε όλες τις δραστηριότητες. Αντίθετα, σύμφωνα με τη συμμετέχουσα,
η συνάδελφός της προτιμούσε να παρουσιάζει όλα τα γραφικά σύμβολα
στην αρχή του μαθήματος έτσι ώστε ο μαθητής να γνωρίζει τις δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν.
Πίνακας 5: Παραδείγματα από τη λογοθεραπεύτρια (1ο σχολείο)

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ‘οπτικοποίηση προγράμματος’ είναι
μια μέθοδος, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται αρκετά στα σχολεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη Αγγλία. Παράλληλα, σύμφωνα με
τη βιβλιογραφία, η ‘οπτικοποίηση προγράμματος’ χρησιμοποιείται ως μέθοδος διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται στις τάξεις (Pampoulou και
Detheridge, 2007, Greenstock, 2009). Στα δύο σχολεία στα οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα η ‘οπτικοποίηση προγράμματος’ είχε
αναφερθεί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων με τη λογοθεραπεύτρια του
πρώτου σχολείου και την ειδική δασκάλα του δεύτερου σχολείου.
Περαιτέρω, όσον αφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την επιλογή ενός συνόλου γραφικών συμβόλων, όπως φαίνεται στα παραδείγματα
στον Πίνακα 5, η λογοθεραπεύτρια έχει χρησιμοποιήσει τα γραφικά σύμ1024
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βολα από το σύστημα PECS 2 (Picture Exchange Communication System).
Όπως έχει προαναφερθεί στην αγορά υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα σύνολα γραφικών συμβόλων (π.χ. Μάκατον,Widgit, και PCS) από τα οποία ένας
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σύνολο κάθε φορά. Η επιλογή ενός συνόλου γραφικών συμβόλων έναντι άλλου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (π.χ. διαθεσιμότητα συνόλων γραφικών συμβόλων στο
σχολείο, εκπαίδευση) όπως επίσης και από τις απόψεις των εκπαιδευτικών
(Pampoulou, 2006). Σύμφωνα με τη λογοθεραπεύτρια, η επιλογή του συνόλου συμβόλων PECS έγινε για ‘λόγους ευκολίας’. Συγκεκριμένα η λογοθεραπεύτρια ανέφερε ότι το σύνολο PECS έχει μεγαλύτερο αριθμό συμβόλων
από τα Μάκατον και για τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζει χρειάζεται
ένα σύνολο γραφικών συμβόλων, το οποίο διαθέτει μεγάλο αριθμό γραφικών συμβόλων. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συμμετέχουσα παρόλο που προτιμούσε να χρησιμοποιεί τα σύμβολα PECS ανέφερε ότι οι μαθητές της παρουσίαζαν μεγαλύτερη πρόοδο όταν χρησιμοποιούσε τα σύμβολα Μάκατον. Συγκεκριμένα η λογοθεραπεύτρια σχολίασε:
Αρχικά δεν ενθουσιάστηκα με τα Μάκατον αλλά πρακτικά έχουν βοηθήσει περισσότερο στην πράξη.
(Από τη λογοθεραπεύτρια του 1ου σχολείου)
Βλέπουμε ότι το σύνολο γραφικών συμβόλων PECS προσφέρει περισσότερα γραφικά σύμβολα σε σχέση με το σύνολο Μάκατον. Ωστόσο, η ίδια
πιστεύει πως οι μαθητές της είχαν επωφεληθεί περισσότερο από το δεύτερο σύνολο γραφικών συμβόλων.
Περαιτέρω, όσον αφορά τα αποτελέσματα από το 1ο σχολείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν τα γραφικά σύμβολα στα οποία αναφερόμαστε. Παρόλα αυτά, οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στον ορισμό των γραφικών συμβόλων είναι σημαντικές και θα δημοσιευτούν σε ξεχωριστό άρθρο στο προσεχές μέλλον.
Όσον αφορά στο δεύτερο σχολείο, τόσο η λογοθεραπεύτρια όσο και
η ειδική δασκάλα χρησιμοποιούσαν τa γραφικά σύμβολα Widgit, έχοντας
στη διάθεση τους το λογισμικό Συμβολογράφος. Πιο κάτω αναφέρουμε κάποια από τα παραδείγματα τα οποία μας παρουσίασαν οι συμμετέχουσες.

2. http://www.pecs-greece.com
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Η λογοθεραπεύτρια του σχολείου ανέφερε πως η ίδια χρησιμοποιεί τα
γραφικά σύμβολα για την επίτευξη στόχων όπως: φωνολογία, ανάπτυξη λεξιλογίου, σειριοθέτηση, και άλλα. Στο πιο κάτω παράδειγμα, η λογοθεραπεύτρια χρησιμοποιεί τα γραφικά σύμβολα για την εκμάθηση λεξιλογίου
για το μάθημα της επιστήμης.
Συγκεκριμένα, η λογοθεραπεύτρια αναφέρει:
Στο μάθημα της επιστήμης είχαν διδαχθεί για τον παντογνώστη. Η
μαθήτρια δεν γνώριζε τι είναι ο παντογνώστης όπως επίσης τι είναι
οι χώρες, η πόλη, το χωριό, το νησί... Τα σύμβολα τη βοήθησαν αρκετά για να κατανοήσει τις συγκεκριμένες έννοιες.
(Από τη λογοθεραπεύτρια, 2ο σχολείο)
Στο πιο πάνω απόσπασμα παρουσιάζονται επίσης κάποιες από τις πεποιθήσεις της λογοθεραπεύτριας όσον αφορά στη χρήση των γραφικών συμβόλων. Συγκεκριμένα η συμμετέχουσα πιστεύει ότι τα γραφικά σύμβολα
βοήθησαν τη μαθήτριά της να κατανοήσει τις διάφορες έννοιες.
Σε άλλο σημείο αναφέρει πώς τα γραφικά σύμβολα βοήθησαν ένα μαθητή της με διαταραχές συμπεριφοράς:
Στην μονάδα έχουμε ένα μαθητή ο οποίος αρνούταν να πάει στην τάξη. Αυτό που κάναμε πέρσι με τον συγκεκριμένο μαθητή έτσι ώστε
να έρχεται στην ώρα του στο μάθημα και να μπορεί να ξεχωρίσει τον
χρόνο: ήταν ένα πρόγραμμα με τα σύμβολα… Τον βοήθησε αρκετά
να γνωρίζει τι υπάρχει στο πρόγραμμα γιατί πάντα έλεγε ότι ‘δεν ξέρω τι ώρα είναι’. Στη συνέχεια έμαθε πότε είναι το διάλειμμα, ότι ακολουθεί η γυμναστική, ότι πριν είχε λογοθεραπεία …με αυτό τον τρόπο είχαμε βάλει κάποια όρια.
(Από τη λογοθεραπεύτρια, 2ο σχολείο)
Από ότι φαίνεται στα δύο πιο πάνω παραδείγματα, η λογοθεραπεύτρια
πιστεύει πως η χρήση των γραφικών συμβόλων μπορεί να εξυπηρετήσει
διάφορους σκοπούς όπως η εκμάθηση λεξιλογίου και η μείωση αρνητικών συμπεριφορών.
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Πίνακας 6: Παραδείγματα από τη χρήση των γραφικών συμβόλων
από τη Λογοθεραπεύτρια (2ο σχολείο)

Περαιτέρω, η εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης, εκτός από τα γραφικά σύμβολα, χρησιμοποιεί επίσης τη χρωματική κωδικοποίηση για ενίσχυση της μνήμης των παιδιών. Στον Πίνακα 7, το πρώτο παράδειγμα αφορά
το συμβολισμό των ημερών της βδομάδας με τα γραφικά σύμβολα Widgit
όπως επίσης τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων για την κάθε μέρα. Στο
δεύτερο παράδειγμα, η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τα γραφικά σύμβολα
για τις πινακίδες της τάξης. Συγκεκριμένα έχει αναπαραστήσει με γραφικά
σύμβολα τις έννοιες που θα συζητήσει στο μάθημα της τάξης για τις εποχές του χρόνου και τους μήνες της κάθε εποχής (εκμάθηση εννοιών). Περαιτέρω, τα τελευταία δύο παραδείγματα σχετίζονται με τη συμπεριφορά
των μαθητών στην τάξη αλλά και γενικότερα στο σχολείο. Τα γραφικά σύμβολα χρησιμοποιούνται ως υπενθύμιση για τους κανόνες συμπεριφοράς.
‘Συνομιλώ ήρεμα’, ‘Μιλώ κανονικά’ και ‘Τοποθετώ προσεκτικά’ είναι κάποιοι
από τους κανόνες που έχει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός για τα παιδιά.
Η εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης αναφέρει:
Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα σύμβολα για πράγματα που συναντούσα συχνά στη συμπεριφορά της συγκεκριμένης ομάδας. Είχα ενημερώσει τα παιδιά ότι θα δημιουργούσα εικόνες έτσι ώστε να
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βλέπουν τι είναι αρνητικό και τι είναι θετικό έτσι ώστε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας.
(Από την εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης του 1ου σχολείου)
Πίνακας 7: Παραδείγματα από τη χρήση των γραφικών συμβόλων
από την Εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης (2ο σχολείο)

Επομένως, βλέπουμε ότι τόσο η πιο πάνω εκπαιδευτικός όσο και η λογοθεραπεύτρια του ίδιου σχολείου χρησιμοποιούν τα γραφικά σύμβολα για
την προώθηση σωστών συμπεριφορών από τους μαθητές τους που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς όπως επίσης για την επίτευξη διαφόρων στόχων σχετικά με τη φωνολογία και τη σύνταξη.
Επίλογος
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάσαμε περιληπτικά ορισμένους τρόπους χρήσης των γραφικών συμβόλων οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε δύο σχολεία
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να
χρησιμοποιούν τα γραφικά σύμβολα για την επίτευξη διαφόρων στόχων
όπως: μείωση αρνητικών συμπεριφορών μέσω της μεθόδου ‘οπτικοποίησης προγράμματος’, για την εκμάθηση εννοιών και την ανάπτυξη λεξιλο1028
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γίου. Περαιτέρω, η επιλογή ενός συνόλου γραφικών συμβόλων έναντι κάποιου άλλου μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολύπλοκη διαδικασία. Το κάθε
σύνολο γραφικών συμβόλων έχει τα δικά του χαρακτηριστικά - π.χ. αριθμός
γραφικών συμβόλων). Παρόλα αυτά η επιλογή του καταλληλότερου συνόλου γραφικών συμβόλων εξαρτάται από τους μαθητές. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην χρησιμότητα
των γραφικών συμβόλων για την επίτευξη των στόχων τους ήταν θετικές.
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τη συμπεριληπτική εκπαίδευση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι στόχοι της παρούσας έρευνας σχετίζονται με τη διερεύνηση της χρήσης των
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ημερολογίων από τους συμμετέχοντες και τους ερευνητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία χρησιμοποιούν τα γραφικά σύμβολα για την επίτευξη διαφόρων στόχων.
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Μελέτη περίπτωσης: Κατάρτιση προγράμματος
παρέμβασης στη φωνολογική επίγνωση
σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
Καλλιόπη Παπουτσάκη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράμματος
παρέμβασης, το οποίο καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των φωνολογικών ελλειμμάτων ενός μαθητή με δυσκολίες στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Η αξιολόγηση του μαθητή στον κοινωνικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα κατέδειξε ελλείμματα και συνετέλεσε στην επιλογή των κατάλληλων στόχων, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας προκειμένου
να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες. Στην αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένα
αυτοσχέδιο εργαλείο και πρωτόκολλα παρατήρησης, τα οποία βοήθησαν
στην κατάρτιση των μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων στόχων. Η αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας κατέδειξε ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση και στην αποκωδικοποίηση των φωνημάτων. Πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση, αρχική, ενδιάμεση, τελική. Η χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων και η χρήση των νέων τεχνολογιών βοήθησε στην κατάκτηση των στόχων εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
Η τελική αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν στην πλειοψηφία τους, ο μαθητής κατέκτησε τα φωνήματα της γλώσσας και άρχισε να
τα συνδυάζει προκειμένου να συνθέσει συλλαβές και δισύλλαβες λέξεις. Η
γενίκευση των στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάγνωση, εφαρμόσθηκαν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα βοηθώντας το μαθητή στην
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μαθησιακών του δυσκολιών, στη
μείωση ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς, στην αποδοχή του από τους
συμμαθητές του, στην ανάπτυξη της αυτεκτίμησης και της αυτοεικόνας του
και στην καλύτερη ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον.
Εισαγωγή
H κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας απαιτεί σύνθετες γνωστικές,
γλωσσικές και μεταγνωστικές διαδικασίες. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη
σκέψη και τη νόηση (Βάμβουκας, 1987:38, Cohen, 1983:45), με τη σχολική
επιτυχία και είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικα1032
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σία, καθώς και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Η καλή γνώση της
γλώσσας, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική της εκδοχή αποτελεί
προαπαιτούμενο για την ομαλή κοινωνική ένταξη κα τη συμμετοχή του
ατόμου σε δραστηριότητες πολιτισμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα της σύγχρονης ζωής (ΔΕΠΠΣ, 2003:14).
Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία έχουν έρθει σε επαφή με το γραπτό λόγο και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση των λέξεων. Καθώς διατρέχουν τα αισθησιοκινητικά και συμβολικά στάδια αντιλαμβάνονται ότι η γλώσσα αποτελείται από έναν κωδικοποιημένο σύνολο σημείων με την οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία
των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας (Μπαμπινιώτης, 1998). Επιστημονικές μελέτες που αφορούν στο φαινόμενο του αναδυόμενου εγγραμματισμού καταδεικνύουν ότι η εκμάθηση του γραπτού λόγου είναι ένα εξελικτικό φαινόμενο ( Sulzby, 1991: 275). Η ανάδυση του γραµµατισµού αναφέρεται σε γνώση και συμπεριφορές, σχετικά µε τη γραφή και την ανάγνωση,
που αποκτούν τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τον συμβατικό γραμματισμό (Παπούλια - Τσελέπη, 2004:23).
Η διδασκαλία της ανάγνωσης γίνεται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της
γραφής και ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού, η προσωπικότητά του, οι συνήθειες και ενδιαφέροντά του, η σχολική ετοιμότητα, το οικογενειακό και το ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κατάκτησή της (Elliot
& Church, 1997: 219). Η ανάπτυξη του λεξιλογίου, η ακουστική κατανόηση,
η ικανότητα να αντιλαμβάνονται ότι ένα κείμενο περιέχει κάποιο μήνυμα,
το οποίο μας δίνει πληροφορίες, η αφηγηματική ικανότητα και κυρίως η
φωνολογική επίγνωση είναι δεξιότητες σημαντικές για την κατάκτηση της
αναγνωστικής δεξιότητας. Η φωνολογική επίγνωση, η επίγνωση ότι οι λέξεις αποτελούνται από φωνήματα, ελάχιστες μονάδες που έχουν διαφοροποιητική αξία στο λόγο, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβλεπτικούς παράγοντες της επιτυχημένης ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002:34). Η
φωνολογική επίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου να αποκωδικοποιεί, να
αναγνωρίζει, να χειρίζεται, να κατανοεί τους στοιχειώδεις ήχους του λόγου
(φωνήματα), να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου
(γραφήματα) και να συνθέτει συλλαβές λέξεις προτάσεις από τα φωνήματα
και τα γραφήματα και να αποδομεί τις λέξεις σε φωνήματα. Με άλλα λόγια
είναι «η συνειδητοποίηση των φωνολογικών µερών του λόγου σε επίπεδο
συλλαβής και φωνήµατος και ο συνειδητός χειρισµός τους χωρίς αναφορά στο νόηµα ή την επικοινωνιακή φύση των λέξεων» (Μουζάκη, Πρωτό1033
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παπας & Τσαντούλα, 2007:73). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που αποδίδουν καλά σε ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης στην προσχολική ηλικία
αναμένεται να μάθουν να διαβάζουν γρηγορότερα και να γράφουν σωστότερα από άλλα παιδιά που δεν έχουν ανεπτυγμένη αυτήν την ικανότητα.
Η διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διευκολύνει την κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης, καθώς φαίνεται πως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν
να αντιληφθούν την αντιστοιχία μεταξύ του προφορικού και του γραπτού
κώδικα, δυσκολεύονται να αναλύσουν μια λέξη στα επιμέρους φωνήματά
της ή και αντίστροφα ή να ανακαλέσουν τις γραφοφωνιμικές αντιστοιχίες
(Κωτούλας, 2008:32, Rego, & Bryant, 1993: ). Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ «καλών» και «φτωχών» αναγνωστών έδειξαν ότι η σημαντική διαφορά μεταξύ τους ήταν στο επίπεδο της φωνολογικής τους ενημερότητας (Παντελιάδου, 2011:49).
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης, το οποίο καταρτίστηκε για την αντιμετώπιση των φωνολογικών ελλειμμάτων ενός μαθητή με δυσκολίες στην κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας. Αρχικά, θα αναφερθούμε σε ένα σύντομο ιστορικό
του μαθητή, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση, η οποία αφορά στη χορήγηση άτυπων και σταθμισμένων δοκιμασιών και τέλος στο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόσθηκε, καθώς και στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σύντομο ιστορικό
Ο Παναγιώτης είναι 8 χρονών, μαθητής της Γ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου.
Κατάγεται από την Αλβανία, γεννήθηκε στην Ελλάδα και η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι είναι Ελληνικά. Παρακολουθεί τμήμα ένταξης από τις αρχές
της σχολικής χρονιάς, 3 φορές την εβδομάδα από 2 διδακτικές ώρες στο
γλωσσικό μάθημα και μία διδακτική ώρα στα μαθηματικά.
Ο εκπαιδευτικός της Α΄ τάξης είχε διαπιστώσει δυσκολίες στην ανάγνωση και παρέπεμψε το μαθητή για αξιολόγηση σε ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα μετά από αναμονή 2 ετών και αναφέρει δυσκολίες στην οπτική και
ακουστική διάκριση, φωνολογικά ελλείμματα και δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των φωνημάτων.
Η παρατήρηση στην τάξη και στον προαύλιο χώρο στα διαλείμματα κατέδειξε ότι ο Παναγιώτης είναι χαμογελαστό και ευγενικό παιδί, επικοινωνεί και συνεργάζεται με το δάσκαλο καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Ανταποκρίνεται στις οδηγίες και στις υποδείξεις του εκπαιδευτικού, ζητά1034
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ει βοήθεια όταν τη χρειάζεται και είναι πρόθυμος να συνεργασθεί με τους
συμμαθητές του. Στο κοινωνιόγραμμα που χορηγήθηκε στην τάξη φάνηκε
να μην έχει πολλές προτιμήσεις από τους συμμαθητές τους για την εκτέλεση σχολικών δραστηριοτήτων, ενώ ο ίδιος φάνηκε να έχει αρκετές προτιμήσεις. Προσπαθεί και ενδιαφέρεται για την επίδοσή του και φαίνεται να
αντλεί ευχαρίστηση από τα μαθηματικά παρ’ όλο που δυσκολεύεται. Στο
Τμήμα Ένταξης παρακολουθεί με προσοχή τον εκπαιδευτικό με τον οποίο
έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση. Είναι ήρεμος, συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία, κάποιες φορές όμως διασπάται η προσοχή του από εξωτερικά κυρίως ερεθίσματα. Είναι εργατικός προσπαθεί να ολοκληρώνει όλες
τις εργασίες του και δε δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά του.
Όσο αφορά, στη γλώσσα και στην ομιλία ο Παναγιώτης επικοινωνεί περισσότερο λεκτικά απ΄ ότι μη λεκτικά. Κατανοεί τις οδηγίες και εκφράζεται
με φτωχό λεξιλόγιο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει αφορούν περισσότερο τη γλώσσα παρά τα μαθηματικά.
Αρχική αξιολόγηση
Η διδακτική αξιολόγηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας, συντελεί στον εντοπισμό των ελλείψεων, έχει διαγνωστικό και πληροφοριακό περιεχόμενο και δεν ταυτίζεται με την αξιολόγηση του μαθητή. Η
διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνει όλες τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης, την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική αξιολόγηση.
Στην περίπτωση του μαθητή μας χρησιμοποιήσαμε τη διαμορφωτική
αξιολόγηση. Η αρχική αξιολόγηση περιελάμβανε πρωτόκολλο παρατήρησης, πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης, τυπικές και άτυπες δοκιμασίες. Το πρωτόκολλο παρατήρησης περιελάμβανε τους εξής άξονες:
οργάνωση του χώρου, οργάνωση της διδασκαλίας, μέθοδοι και οι τεχνικές
διδασκαλίας, κοινωνική δομή της τάξης. Το πρωτόκολλο αυτό βοηθάει τον
ειδικό παιδαγωγό να έχει μια εικόνα των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα
πλαίσια της σχολικής τάξης (Παράρτημα, Πίνακας 1). Το πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης περιλαμβάνει τους άξονες: σχέσεις του μαθητή με τον εκπαιδευτικό της τάξης, σχέσεις του μαθητή με άλλους εκπαιδευτικούς, σχέσεις του μαθητή με τους συμμαθητές του, μαθησιακή προσπάθεια, σχολική ρουτίνα, συγκέντρωση προσοχής, τήρηση κανόνων της
τάξης, αυτοαντίληψη, έκφραση συναισθημάτων, γλώσσα-επικοινωνία (Παράρτημα, Πίνακας 2).
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Η χορήγηση ενός κοινωνιογράμματος κατέδειξε ότι ο Παναγιώτης είχε
3 προτιμήσεις από τα 25 παιδιά της τάξης για συνεργασία σε σχολικές δραστηριότητες. Οι συμμαθητές που τον επέλεξαν είχαν καλές σχολικές επιδόσεις και ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν μαθητές με δυσκολίες. Επιπλέον, ο Παναγιώτης επέλεξε 3 συμμαθητές του για να
καθίσει στην ίδια θέση στο λεωφορείο σε εκπαιδευτική επίσκεψη και άλλους 3 για να συμμετέχει στην ίδια ομάδα και να ασχοληθούν με αθλητικές
δραστηριότητες, εδώ δεν υπήρχαν αντίστοιχες προτιμήσεις. Το κοινωνιόγραμμα έδειξε ότι ο Παναγιώτης είχε χαμηλή κοινωνικομετική θέση στην
ομάδα των συμμαθητών του.
Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση περιελάμβανε άτυπες δοκιμασίες
προφορικές και γραπτές με σκοπό να εντοπίσουμε τα αποτελέσματα του
προγράμματος παρέμβασης και να επαναπροσδιοριστούν οι αρχικοί στόχοι ή να τεθούν νέοι στόχοι.
Αρχικά, χορηγήθηκε το Αθηνά τεστ, το οποίο κατέδειξε ότι στις κλίμακες που εξετάζεται η νοητική ικανότητα η επίδοσή του ήταν μέση, ειδικότερα στην αντιγραφή σχημάτων και στο λεξιλόγιο η επίδοσή τους ήταν μέση,
ενώ στις γλωσσικές αναλογίες ήταν χαμηλή. Στις κλίμακες που αξιολογούν
τη «μνήμη αριθμών» και τη «μνήμη εικόνων» με σημασιολογικό και άσημο
περιεχόμενο, η επίδοσή του ήταν χαμηλή. Στις κλίμακες που αξιολογούν τη
γραφοφωνολογική ενημερότητα, διάκριση γραφημάτων, διάκριση φθόγγων
και σύνδεση φθόγγων παρουσίασε χαμηλή επίδοση. Στις κλίμακες ολοκλήρωση παραστάσεων και λέξεων, καθώς και προτάσεων η επίδοση ήταν μέση.
Ο μαθητής παρουσιάζει παγιωμένη πλευρίωση, καλό οπτικοκινητικό συντονισμό και χωροχρονικό προσανατολισμό. Τα ελλείμματα επισημαίνονται στη
φωνολογική επίγνωση, στο λεξιλόγιο και στη οπτική και ακουστική μνήμη.
Η χορήγηση του λάμδα τεστ έδειξε αργή αποκωδικοποίηση, δυσκολίες
στο εκφραστικό λεξιλόγιο και στην ιστορική ορθογραφία.
Η χορήγηση άτυπων δοκιμασιών έδειξε ότι οι δυσκολίες του μαθητή
εστιάζονται στην ανάγνωση, στην ορθογραφημένη γραφή και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Δεν έχει κατακτήσει ρέουσα ανάγνωση και ιδιαίτερη
δυσκολία παρουσιάζει σε λέξεις που εμπεριέχουν συμφωνικά συμπλέγματα, βρ, γρ, γκ, δρ, κρ, πρ, στ, τσ, τζ, στρ, γκρ). Επιπλέον, κάνει αναγραμματισμούς, παραλήψεις και αντιμεταθέσεις γραμμάτων και συλλαβών, παρουσιάζει δυσκολία στην αποκωδικοποίηση φωνημάτων και στην οπτική και
ακουστική διάκριση (γ, χ, β, θ). Χορηγήθηκαν λέξεις διαβαθμισμένης δυσκολίας από απλές συλλαβές, δισύλλαβες του τύπου σύμφωνο-φωνήεν,
πολυσύλλαβες και λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα, τα οποία υπήρχαν
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στην αρχή και στο μέσο των λέξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε λάθη του μαθητή: γάτα-χάτα, βάζο-θάζο, θάρρος-βάρος, βροχή-βοχή, γρύλος-ρύλος,
κρατώ-κρκροτώ, στάση-τσάση, τζάμι-τσάμι, τζάκι-τσάκι, κοτσίδα, κοσίδα).
Στις ψευδολέξεις που χορηγήθηκαν για ανάγνωση έγιναν αρκετά λάθη
αναγραμματισμού και παραλήψεων γραμμάτων, μάντευε και προσπαθούσε να ταυτίσει τις ψευδολέξεις με πραγματικές λέξεις. Στις ασκήσεις οπτικής και ακουστικής διάκρισης παρουσίασε αρκετές δυσκολίες, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να εντοπίσει τις δύο από τις τρεις λέξεις που άρχιζαν με την ίδια συλλαβή (πόνος, πόδι, τόπος), ή κατέληγαν στην ίδια συλλαβή (κόπος, τόπος, τόπι/ φίδι, γίδι, φάβα).
Στην ανάγνωση προτάσεων και κειμένου δεν μπορούσε να κατανοήσει
το περιεχόμενο και τα λάθη που εντοπίσθηκαν ήταν λάθη αντικατάστασης,
αντιμεταθέσεων, επαναλήψεων, προσθέσεων και παραλήψεων γραμμάτων και συλλαβών. Στο κείμενο που δόθηκε για ανάγνωση, σε ένα λεπτό
από τις 105 λέξεις που διάβασε οι 45 ήταν λάθος, Τα λάθη ήταν λάθη ανιμεταθέσως, παραλήψεων, αντικαταστάσεων, επαναλήψεων και προσθέσεων όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Πρωτόκολλο αξιολόγησης αναγνωστικών λαθών (ενδεικτικά λάθη)

Λέξεις

Αντιμεταθέσεις

Πειραιά

Αντικαταστάσεις

βάλτο

πανέμορφο

πανέμοφρο

Βόλα
φωμί

κάποια

κάκάποτε

θάλασσα

φάλασσα

φαγητό

βαγητό

τζάκι

Επαναλήψεις/
Προσθέσεις

Περαιά

βόλτα
ψωμί

Παραλήψεις

τζατζακι

κ.λ.π.

Το ποσοστό των αναγνωστικών λαθών ήταν 30% λάθη αντικατάστασης,
20% λάθη παραλήψεων, 20% λάθη αντιμεταθέσεων, 12% λάθη προσθέσεων και 18% λάθη επαναλήψεων.
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Αποφασίσαμε να ξεκινήσει η παρέμβαση από την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και την αποκωδικοποίηση των γραμμάτων. Στη συνέχεια, θα εξασκηθεί στην ανάγνωση με συλλαβές του τύπου σύμφωνο-φωνήεν, (βα, βε, βη, βι, κ.ά.), ομάδες δισύλλαβων λέξεων του τύπου σύμφωνο-φωνήεν (γάτα, βάζο, δώρο), συλλαβές που αρχίζουν με συμφωνικά συμπλέγματα (βγα, βγε, βγη, κ.ά.), ομάδες δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων που εμπεριέχουν συμφωνικά συμπλέγματα (βγάζω, βγήκα, καβγάς,
κάστρο, παλτό, μπήκα), ομάδες πολυσύλλαβων και σύνθετων λέξεων (καράβι, πατάτα, δωράκι, πρωτάκι, καβγαδάκι, λαμπάδα, καμπάνα, στριφογυρίζω, αντιμετωπίζω κ.ά.), απλές προτάσεις και απλά κείμενα που εμπεριέχουν τις ομάδες λέξεων που έχει εξασκηθεί.
Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι
Ο μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε ήταν η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας και ο βραχυπρόθεσμος στόχος ήταν η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και η αποκωδικοποίηση.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος που αφορά στην καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης αναλύθηκε στα εξής βήματα: α) ανάλυση πρότασης σε λέξεις, β) σύνθεση λέξεων σε πρόταση, γ) ανάλυση λέξης σε συλλαβές δ) σύνθεση συλλαβών σε λέξη ε) ανάλυση της λέξης σε φωνήματα, στ) σύνθεση
φωνημάτων σε λέξη, ζ) αφαίρεση γράμματος σε λέξη, η) αφαίρεση συλλαβής σε λέξη θ) πρόσθεση γραμμάτων σε λέξη ι) αντικατάσταση γράμματος σε λέξη κ) αντικατάσταση συλλαβής σε λέξη. Οι ασκήσεις που θα δοθούν θα είναι ομάδες λέξεων διαβαθμισμένης δυσκολίας και θα χορηγηθούν προφορικά με παιγνιώδη διαδικασία.
Ο βραχυπρόθεσμος στόχος που αφορά στην αποκωδικοποίηση των
γραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη διδασκαλία κάθε γράμματος και
τη δημιουργία ομάδων λέξεων που αρχίζουν από το αντίστοιχο γράμμα.
Πρόγραμμα παρέμβασης
Το πρόγραμμα παρέμβασης καταρτίστηκε με τη βοήθεια ενός σχεδίου διδασκαλίας (Παράρτημα, Πίνακας 3), στο οποίο καταγράφονται οι στόχοι, ο
τρόπος ανάλυσής τους, το διδακτικό υλικό που επιλέχθηκε, οι μέθοδοι και
οι τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν και οι μέθοδοι αξιολόγησης που χορηγήθηκαν προκειμένου να καταδείξουν το βαθμό επίτευξης
των συγκεκριμένων στόχων.
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Η γνωστική περιοχή που επιλέχθηκε να καταρτιστεί το πρόγραμμα παρέμβασης είναι η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης. Επιλέχθηκε η
συγκεκριμένη περιοχή μετά από την αξιολόγηση, καθώς θεωρείται προαπαιτούμενη δεξιότητα για την κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας.
Οι δραστηριότητες που χορηγήθηκαν ήταν προφορικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι επιμέρους στόχοι ήταν οι εξής:
1. Κατάτμηση πρότασης σε λέξεις
Δόθηκαν ομάδες προτάσεων και ο μαθητής καλείται να διακρίνει
τις λέξεις σε κάθε πρόταση, ανακοινώνοντας προφορικά τον αριθμό των λέξεων, προφέροντας μία προς μία ή αναφέροντάς τις χτυπώντας παλαμάκια.
• Η Ελένη παίζει με τη Δανάη
• Ο μαθητής πάει στο σχολείο
• Τα παιδιά αρχίζουν το μάθημα
• Σήμερα θα πάμε εκδρομή κ.ά
2. Σύνθεση λέξεων σε πρόταση
Δίνονται ανακατεμένες λέξεις και ο μαθητής βρίσκει την πρόταση
• εκδρομή σήμερα πάμε θα
• αρέσουν Δανάης της αθλήματα της
• χειμώνας το μετά φθινόπωρο έρχεται
• παίξουμε Μαρία χαρά παιδική θα με τη κ.ά΄.
3. Κατάτμηση λέξης σε συλλαβές
Μήλο/χαρά/δώρο/βάζο/γάτα/χαρά κ.ά.
Δωράκι/παιδάκι/καλάθι/μανιτάρι κ.ά.
Βγάζω/κλάμα/μπάλα/φθινόπωρο/ κ.ά.
4. Σύνθεση συλλαβών σε λέξη
Μη-λο/χα-ρά/δώ-ρο/γί-δα/ξύ-λο
Τρα-πέ-ζι/πα-τέ-ρας/κου-τά-κι
5. Κατάτμηση λέξης στα φωνήματα΄
Λέξεις όπως: χαρά, φίδι, ξύλο, πλάθω, βγάζω, καβγάς κ.ά
6. Σύνθεση φωνημάτων σε λέξη
Μ.η.λ.ο./χ.α.ρ.α/δ.ω.ρ.ο/β.α.ζ.ο./γ.α.τ.α./κ.ά
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6. Αφαίρεση της αρχικής συλλαβής
Πανέρι (νέρι) κατάρα (τάρα) ποντίκι (ντίκι)
7. Αντικατάσταση της αρχικής συλλαβής
Κανέλα (πανέλα) πάτα (φάτα) πέτα (φέτα)
8. Αφαίρεση του αρχικού φωνήματος
Ξύδι (ύδι) φρύδι 9ρύδι) κότα (ότα)
Αντικατάσταση του αρχικού φωνήματος
Ξύλο (φύλο) πέτα (λέτα) νάτο (φάτο)
9. Εύρεση της τελευταίας συλλαβής μιας λέξης
Πατάτα/κανάτα/φρύδι/κότα/ξύλο
10. Εύρεση της μεσαίας συλλαβής
Δαντέλα/κανάτα/καρότο/ποντίκι κ.ά.
11. Αφαίρεση της τελευταίας συλλαβής
Πατάτα (πατά) ξύλο (ξύ) μπουκάλι (μπουκά)
Οι ασκήσεις που αναφέρθηκαν είναι ενδεικτικές. Στον μαθητή δόθηκαν ομάδες ασκήσεων για κάθε δραστηριότητα. Κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκαν εικόνες, φωτογραφίες, καθώς και εκπαιδευτικά λογισμικά που εμπεριείχαν ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης. Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε με τη
χορήγηση παρόμοιων ασκήσεων έδειξε ότι ο μαθητής ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στις ασκήσεις, καθώς οι σωστές απαντήσεις ήταν 85% του συνόλου
των ασκήσεων. Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσίασε στις τελευταίες δραστηριότητες και ειδικότερα στην εύρεση της μεσαίας συλλαβής σε μια λέξη ή στην
αφαίρεση της αρχικής συλλαβής και αντικατάστασής της σε μια λέξη.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αποκωδικοποίηση των γραμμάτων,
τα οποία συγχέει όπως το γ, χ β, φ. Αρχικά συνέδεσε τα γράμματα με αντίστοιχες εικόνες π.χ.το φ με το φίδι, το γ με τη γάτα, το β με το βόδι και το
χ με το χέρι. Στη συνέχεια, διδάχθηκε η σωστή γραφή του γράμματος. Το
γράμμα γράφτηκε στον αέρα, στο τετράδιο, στον πίνακα, σχηματίσθηκε
με πλαστελίνη, το περπάτησε στο πάτωμα, το βρήκε ανάμεσα σε πλήθος
γραμμάτων, έμαθε τη προφορά του και βρήκε ομάδες λέξεων που αρχίζουν από ίδιο γράμμα.
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Δόθηκαν περιοδικά και βρήκε λέξεις που εμπεριείχαν τα ανωτέρω γράμματα και ο μαθητής έγραψε ασκήσεις καθ΄ υπαγόρευση με σκοπό να διαπιστώσουμε το βαθμό κατάκτησης του στόχου. Ο στόχος επιτεύχθηκε 98%
και τα λάθη που έγιναν αφορούσαν στο γράμμα γ.
Επιμείναμε στη διδασκαλία του συγκεκριμένου γράμματος με ομάδες
δραστηριοτήτων προκειμένου το παιδί να το διακρίνει οπτικά και ακουστικά από τα άλλα γράμματα, Η τελική αξιολόγηση έδειξε ότι ο στόχος κατακτήθηκε 100%.
Ο μαθητής αφού κατέκτησε τα γράμματα, έγινε εξάσκηση σε ομάδες λέξεων διαβαθμισμένης δυσκολίας του τύπου σύμφωνο-φωνήεν (δισύλλαβες
και πολυσύλλαβες) και σε απλές προτάσεις και απλά κείμενα που εμπεριείχαν αυτές τις ομάδες λέξεων. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν ήταν πολυσύλλαβες και μη κοινόχρηστες λέξεις και είχαν αρχικά ή ενδιάμεσα συμφωνικά συμπλέγματα.
Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε ένα μικρό μέρος της παρέμβασης, Επιπλέον, η παρέμβασης περιελάμβανε και την καλλιέργεια άλλων δεξιοτήτων όπως της οπτικής και της ακουστικής μνήμης, καθώς και ασκήσεις για εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντοντισμού. Η διδακτική παρέμβαση συνεχίζεται και οι πληροφορίες που έχουμε από τον ειδικό παιδαγωγό, είναι ότι ο μαθητής προχωράει με πιο αργούς ρυθμούς αλλά εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς.
Ο μαθητής είχε θετική ενίσχυση μετά από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια. Ο ειδικός παιδαγωγός χρησιμοποιούσε λεκτικές εκφράσεις προκειμένου να τον παροτρύνει να συνεχίσει την προσπάθειά του. Αρχικά, ο μαθητής ήταν πολύ συγκρατημένος, δεν προσπαθούσε, θεωρούσε ότι κάθε προσπάθειά του θα ήταν αποτυχημένη. Η σταθερή μαθησιακή του πορεία τον βοήθησε να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, βελτιώθηκε
η αυτοαντίληψή του, έγινε περισσότερο κοινωνικός και στο κοινωνιόγραμμα που δόθηκε μετά από ένα έτος φάνηκε ότι είχε περισσότερες προτιμήσεις από τους συμμαθητές και ειδικότερα 10 προτιμήσεις από τους 25 μαθητές της τάξης του για την πραγματοποίηση κοινών σχολικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, βελτιώθηκε στα άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Θρησκευτικά, καθώς διδάχθηκε τεχνικές, οι
οποίες τον βοηθούσαν στην κατάκτηση του περιεχομένου των κειμένων
και στην απομνημόνευσή τους.
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί
επιμονή, υπομονή και αμοιβαία εμπιστοσύνη του διδάσκοντα και του μαθητή, καθώς και αποδοχή και σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών του (Herbert,
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1993). Η καλή αξιολόγηση, οι ρεαλιστικοί στόχοι και οι συνεχείς αξιολογήσεις με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, μέσων και τεχνικών
είναι οι παράγοντες που εξασφαλίσουν θετικά αποτελέσματα και οδηγούν
στην επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. Πρωτόκολλο παρατήρησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/9/2011
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
Ο Παναγιώτης παρακολουθεί την Γ΄ Τάξη του Δημοτικού σε ένα 12/θέσιο σχολείο της Ανατολικής Αττικής. Η τάξη του είναι ευρύχωρη με αρκετό φως και η
διάταξη των θρανίων είναι σε σχήμα Π. Τα παιδιά αλλάζουν θέση κάθε μήνα και
έτσι έρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με όλους τους συμμαθητές τους. Η
δασκάλα ανέφερε ότι ο Παναγιώτης κάθεται σε σημείο ώστε να έχει καλή ορατότητα επειδή φοράει γυαλιά και έχει προβλήματα όρασης. Η τάξη είναι στο δεύτερο όροφο στην πίσω πλευρά του σχολείου και η μαθησιακή διαδικασία δεν
επηρεάζεται από διασπαστικούς παράγοντες, καθώς δεν ακούγονται θόρυβοι
από το δημόσιο δρόμο ή τον προαύλιο χώρο.
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η δασκάλα χρησιμοποιεί συνήθως ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και εξατομικευμένο πρόγραμμα σε ορισμένα παιδιά (αυτισμό, ΔΕΠΠΥ). Επιπλέον, χρησιμοποιεί διαφοροποιημένη διδασκαλία με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των περισσοτέρων μαθητών της, Στο μάθημα της Γλώσσας, ο Παναγιώτης έχει το δικό του κείμενο να διαβάσει, στην ορθογραφία έχει
να μάθει συγκεκριμένες λέξεις και οι ασκήσεις που δίνονται, προκύπτουν από
τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της τάξης και του ειδικού παιδαγωγού του
Τμήματος Ένταξης. Η εκπαιδευτικός θέτει συγκεκριμένους στόχους και χρησιμοποιεί αρχική και τελική αξιολόγηση.
3. ΜΕΘΟΔΟΙ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, εξατομικευμένη
και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας,
όπως συζήτηση, ερωτήσεις, επίδειξη και δραματοποίηση προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τους διδακτικούς στόχους. Ο Παναγιώτης ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και συμμετέχει ενεργητικά σε δραματοποιήσεις.Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την επιβράβευση ως κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία.

1043

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

4. ΥΛΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η διδασκαλία υποστηρίζεται με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, εικόνες, λογισμικά, βίντεο, κατασκευές, καρτέλες των γραμμάτων με σχετική εικόνα. Χρησιμοποιεί τετράδια ιχνηλασίας για την κατάκτηση των γραμμάτων και πλαστελίνη. Στον Παναγιώτη αφιερώνεται πάντα 10’ στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας
και με εξατομικευμένη διδασκαλία κατακτούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Την
ώρα αυτή οι άλλοι μαθητές ασχολούνται με εμπεδωτικές ασκήσεις.
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Στην τάξη κυριαρχεί ένα θετικό και ιδιαίτερα υποστηρικτικό κλίμα. Οι ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι που εφαρμόζονται βοηθούν τους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καλλιεργούν τις φιλικές σχέσεις. Ο Παναγιώτης έχει την
υποστήριξη της δασκάλας με αποτέλεσμα να νιώθει ασφάλεια μέσα στην τάξη.

Πίνακας 2. Πρωτόκολλο εξατομικευμένης παρατήρησης
ΦΥΛΛΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Στοιχεία μαθητή: Παναγιώτης…..
Τάξη: Γ΄ Δημοτικού
Σχέσεις με το δάσκαλο
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α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

Ναι

1

Επικοινωνεί με το δάσκαλο

√

2

Συνεργάζεται ευχάριστα με το
δάσκαλο

√

3

Είναι προσκολλημένο στο δάσκαλο

√

4

Ανταποκρίνεται στις οδηγίες και τις
υποδείξεις του δασκάλου

√

5

Αντιστέκεται υπερβολικά στις
οδηγίες και τις υποδείξεις του
δασκάλου

6

Ζητάει τη βοήθεια του δασκάλου
όταν τη χρειάζεται

Όχι

√

√

Μερικές
φορές

Καλλιόπη Παπουτσάκη
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Σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Εκτός από το δάσκαλο της τάξης
συνεργάζεται ευχάριστα με άλλους
εκπαιδευτικούς στο χώρο του
σχολείου

2

Αντιδρά στην παρουσία άλλων
εκπαιδευτικών

3

Ζητάει τη βοήθεια άλλων
εκπαιδευτικών όταν τη χρειάζεται

4

Δείχνει κάποια προτίμηση σε
κάποιον εκπαιδευτικό εκτός από το
δάσκαλό του

Ναι

Όχι

Μερικές
φορές
√

√
√
√
Ειδικό
παιδαγωγό

Σχέσεις με τους συμμαθητές
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

Ναι

1

Συνεργάζεται με τους συμμαθητές
του για την ολοκλήρωση κάποιων
δραστηριοτήτων ή εργασιών

√

2

Συναναστρέφεται με τους
συμμαθητές του στο διάλλειμα

3

Φαίνεται απομονωμένο από τα
άλλα παιδιά

4

Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια

5

Συμμετέχει σε οργανωμένες
ομαδικές δραστηριότητες

Όχι

Μερικές
φορές

√
√
√
√

Μαθησιακή προσπάθεια
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Φαίνεται να αντλεί ευχαρίστηση
από τη σχολική του εργασία

2

Προσπαθεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των μαθημάτων

Ναι

Όχι

Μερικές
φορές
√

√
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3

Ολοκληρώνει τις εργασίες του

√

4

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος
υποβάλλει ερωτήσεις

√

5

Διατυπώνει υποθέσεις

√

6

Αναφέρεται σε προηγούμενες
εμπειρίες

√

Σχολική ρουτίνα
Ναι

Όχι

Μερικές
φορές

α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Τακτοποιεί τα προσωπικά του
αντικείμενα κατά την ώρα της
προσέλευσης

2

Δυσανασχετεί την ώρα της
προσέλευσης

3

Έχει τάξη στα βιβλία και στα
τετράδιά του

√

4

Μπερδεύεται από τις αλλαγές της
σχολικής ρουτίνας, των επίπλων
κ.λ.π.

√

√
√

Συγκέντρωση προσοχής
Ναι

Όχι

Μερικές
φορές

α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Παρακολουθεί με προσοχή το
μάθημα

2

Έχει πολύ μικρό διάστημα
προσοχής

3

Εγκαταλείπει γρήγορα μια
δραστηριότητα χωρίς να την έχει
ολοκληρώσει

√

4

Περισπάται πολύ εύκολα από
εξωτερικά ερεθίσματα

√

√
√

Τήρηση κανόνων της τάξης
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α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Κάθεται στη θέση του κατά τη
διάρκεια του μαθήματος

Ναι
√

Όχι

Μερικές
φορές
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2

Σηκώνεται από τη θέση του την
ώρα του μαθήματος χωρίς άδεια

3

Διακόπτει χωρίς λόγο το μάθημα

√

4

Δυσκολεύεται να τηρήσει κανόνες
σε απλά παιχνίδια

√

√

Αυτοαντίληψη
α/α
1
2

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

Ναι

Όχι

Φαίνεται ευχαριστημένο με τον
εαυτό του
Έχει την τάση να υποτιμά τον εαυτό
του και τις δυνατότητές του

3

Έχει την τάση να υπερεκτιμά τον
εαυτό του και τις δυνατότητές του

4

Διστάζει να δοκιμάσει καινούργια
υλικά ή δραστηριότητες

Μερικές
Φορές
√
√

√
√

Έκφραση συναισθημάτων
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Εκφράζει τη χαρά του ή τη λύπη του

2

Εκφράζει το θυμό του είτε λεκτικά
είτε σωματικά

3

Αποφεύγει να εκφράζει τα
συναισθήματά του

4

Κλαίει εύκολα και με το παραμικρό

5

Έχει συχνές ή ακραίες αλλαγές
διάθεσης

6

Έχει ξαφνικά ξεσπάσματα
κλάματος, γέλιου ή θυμού που δεν
μπορεί να ελέγξει

Ναι

Όχι

Μερικές
Φορές

Ναι

Όχι

Μερικές
Φορές

Κοινωνική συμπεριφορά
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

1

Είναι ήσυχο την ώρα του
μαθήματος

√
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2

Δείχνει φιλικό με τους άλλους

√

3

Ενοχλεί τους συμμαθητές του

√

4

Καυγαδίζει με τους συμμαθητές του

√

5

Είναι επιθετικό

√

6

Αντιμιλά στο δάσκαλο

√

Γλώσσα- Ομιλία
α/α

Παρατηρούμενη συμπεριφορά

Ναι

1

Επικοινωνεί περισσότερο λεκτικά
από ότι μη λεκτικά

√

2

Είναι ικανό να καταλάβει αυτό που
του λένε

√

3

Έχει δυσκολία στο να ακολουθεί
απλές οδηγίες

4

Έχει δυσκολία να εκφράζεται
προφορικά

Όχι

Μερικές
Φορές

√
√

Πίνακας 3. Σχέδιο ατομικής διδασκαλίας
ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Επιλογή στόχων. Περιγραφή και αιτιολόγηση της επιλογής ενίσχυσης
δεξιοτήτων
Ο μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε ήταν η κατάκτηση της αναγνωστικής
δεξιότητας. Η επιλογή του συγκεκριμένου στόχου έγινε προκειμένου το παιδί
να κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης.
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και
η αποκωδικοποίηση των γραμμάτων, δεξιότητες που προαπαιτούνται για την
κατάκτηση της ανάγνωσης.
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Ανάλυση και καταγραφή στόχων
Καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης. Προφορικές ασκήσεις
1. Κατάτμηση πρότασης σε λέξεις
2. Σύνθεση λέξεων σε πρόταση
3. Κατάτμηση λέξης σε συλλαβές
4. Σύνθεση συλλαβών σε λέξη
5. Κατάτμηση λέξης στα φωνήματα
6. Σύνθεση φωνημάτων σε λέξη
7. Αφαίρεση της αρχικής συλλαβής
8. Αντικατάσταση της αρχικής συλλαβή
9. Αφαίρεση του αρχικού φωνήματος
10. Αντικατάσταση του αρχικού φωνήματος
11. Εύρεση της τελευταίας συλλαβής μιας λέξης
12. Εύρεση της μεσαίας συλλαβής
13. Αφαίρεση της τελευταίας συλλαβής
Αποκωδικοποίηση
1. Διδασκαλία των γραμμάτων γ, χ, β, φ. Είναι τα γράμματα που γίνονται οι
περισσότερες αντικαταστάσεις. Μαθαίνει το γράμμα, το λέει, το γράφει, το
διακρίνει ανάμεσα σε άλλα γράμματα, βρίσκει λέξεις που αρχίζουν από το
συγκεκριμένο γράμμα, το ιχνηλατεί, το σχεδιάζει στον αέρα, το σχεδιάζει με
πλαστελίνη, μαθαίνει να το γράφει με τη σωστή φορά.
Επιλογή διδακτικού υλικού
Εικόνες από περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, καρτέλες, εκπαιδευτικό παιχνίδι
για την εκμάθηση των γραμμάτων, λογισμικό
Μέθοδοι-τεχνικές-στρατηγικές διδασκαλίας, αιτιολόγηση επιλογής
Εξατομικευμένη μέθοδος διδασκαλίας
Έλεγχος επίτευξης στόχων
Χορήγηση δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τους στόχους που έχουν
τεθεί. Ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης και των γραμμάτων που διδάχθηκαν
για να ελεγχθεί ο βαθμός κατάκτησης των στόχων
Παρατηρήσεις
Ο Παναγιώτης ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος και εκτέλεσε με προθυμία όλες
τις δραστηριότητες
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ABSTRACT
The purpose of this study is the presentation of a program that has been
prepared in order to anticipate phonological deficits of a pupil with difficulty
in mastering the ability of reading. The pupil evaluation according to his
social, sentimental and cognitive awareness shows that there are deficits
and has contributed to the selection of proper and suitable goals, methods
and means of teaching in order to anticipate difficulties. The evaluation has
been conducted with an improvisation tool and observation protocols that
have contributed to the preparation of long-term and short-term goals. The
evaluation of the cognitive level in Language shows deficits in phonological
awareness and the understanding and decoding of vowels.
A first, middle and final formative evaluation has been conducted. The
use of multisensory methods and modern technology has contributed to
the achievement of goals within deadlines. The final evaluation shows that
goals have been achieved on the whole, the pupil mastered the language
vowels and started to combine them in order to form syllables and twosyllable words. The generalisation of strategies that have been used for
reading, have also been implemented in other cognitive fields enabling
the pupil in this way to cope with his cognitive deficits more efficiently,
diminish unwanted forms of behaviour, be accepted by his fellow pupils,
develop his sense of self respect and image and become member of the
school community.

Δρ Καλλιόπη Παπουτσάκη
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 70
Κυδαθηναίων 54
Ηλιούπολη
16346
210-9960372
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Ερωτηματολόγιο FDI4-6 – GR.
Μία πρόταση για τη «μέτρηση» των διαστάσεων
της ενσωμάτωσης μαθητών δημοτικού
σχολείου με δυσκολίες
Χρίστος Πατσάλης
0 Εισαγωγή
Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολείου το οποίο να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με κύριο μέλημα την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ατομικών μαθησιακών προβλημάτων των
μαθητών,δηλαδή ενός σχολείου ενταξιακού(ΥΠΑΙΘΠΑ ). Η ενσωμάτωση των
Μαθητών με Δυσκολίες (ΜΜΔ), όπως και άλλων ατόμων μελών ευπαθών ομάδων, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εν λόγω πολιτικής
και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της.
Η συστηματική αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των μαθητών αυτών δίνει
υπόσταση στις παιδαγωγικές διαστάσεις του ζητήματος, που απαιτούν ερευνητική χαρτογράφηση της ουσίας του και παραγωγή εμπειρικών δεδομένων
σχετικών με την εκπαιδευτική πράξη.
Με τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την ανίχνευση - αξιολόγηση
της ενσωματικής κατάστασης των ΜΜΔ, αποτιμάται μόνον η κοινωνική ενσωμάτωση, μέσω της ανάδειξης της κοινωνιομετρικής θέσης των μαθητών αυτών με την εφαρμογή κοινωνιογράμματος.
Με τη χρήση του κοινωνιογράμματος στην τάξη σχηματίζεται, ύστερα από
ψηφοφορία, η εικόνα των έλξεων και απωθήσεων μεταξύ των μελών της, ενώ
αποτυπώνονται οι δομές σχέσεων και η κοινωνική απόσταση μεταξύ των μαθητών (Δεληκωστοπούλου – Ράψας,1981: 26-44).
Εκτός από αυτή τη μέθοδο, οι σχέσεις μέσα στην τάξη μπορούν να προσδιοριστούν με ερωτηματολόγιο, με το οποίο τίθενται στο μαθητή ερωτήματα προς αξιολόγηση των σχέσεων με τους συμμαθητές του. Η διαφορά μεταξύ των δυο μεθόδων μέτρησης έγκειται στο ότι με το ερωτηματολόγιο η αποτίμηση των σχέσεων γίνεται ανεξάρτητα από τους συμμαθητές και μέσω του
ιδίου του ατόμου (μαθητή), το οποίο αυτοαξιολογεί τις μεταξύ, των μελών της
τάξης, σχέσεις με τους συμμαθητές, ενώ με το κοινωνιόγραμμα η εκτίμηση των
σχέσεων προκύπτει μέσω καθενός από τους συμμαθητές με ετεροαξιολόγηση.
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Η ετεροαξιολόγηση δίνει πληροφορίες για την κοινωνική θέση ενός
μαθητή στην τάξη, ως απότοκο της στάσης που εκδηλώνουν οι συμμαθητές του. Η αυτοαξιολόγηση αποτυπώνει μια γενική κρίση του παιδιού
σχετικά με το πώς αυτό βιώνει τις σχέσεις ως ξεχωριστό άτομο προς το
σύνολο των μαθητών της τάξης.
Το ερωτηματολόγιο FDI4-6 – GR παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης
της αυτοαξιολόγησης των κοινωνικών σχέσεων ενός εκάστου μαθητή
με τους συμμαθητές, ως δείκτη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με την
κλίμακα : «εκτίμηση των σχέσεων με του συμμαθητές», ενώ με τις υπόλοιπες κλίμακες που ενσωματώνει, δίνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση και των άλλων δύο διαστάσεων της σχολικής ενσωμάτωσης, τη «γνωστική» και τη συναισθηματική.
1. Ταυτότητα και Δομή του ερωτηματολογίου
Το FDI – GR προήλθε, ύστερα από προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα
του FDI4-6: «Fragebogen zur Efassung von Dimensionen der Integration
von Schülern», (ερωτηματολόγιο προς διερεύνηση των διαστάσεων της ενσωμάτωσης των μαθητών των τάξεων Δ, Ε, ΣΤ).
Το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε από το ινστιτούτο της θεραπευτικής
παιδαγωγικής του πανεπιστήμιου του Freiburg για τις ανάγκες ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας προς διερεύνηση των επιδράσεων διαφορετικών
τύπων σχολικής φοίτησης στην ενσωμάτωση των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Häberlein, 1989).
Συγκροτείται από μια δέσμη τριών κλιμάκων, κάθε μια εκ των οποίων
αναφέρεται και σε μια από τις διαστάσεις της σχολικής ενσωμάτωσης: συναισθηματική, «γνωστική», κοινωνική.
Με την κλίμακα ΚΕ (Κοινωνική Ενσωμάτωση ) διερευνάται η εκτίμηση
που κάνει ο μαθητής, με την έννοια μιας συνολικά διατυπωμένης κρίσης
– δήλωσης, για τις θετικές ή αρνητικές βιωματικές όψεις των σχέσεων του
με τους συμμαθητές του. Οι ερωτήσεις της κλίμακας (Items) αξιολογούν
την κατάσταση του μαθητή σε σχέση με τη θέση του στον κοινωνικό ιστό
της τάξης και τη δυνατότητα να δημιουργεί θετικές κοινωνικές σχέσεις με
τους συμμαθητές του.
Για λόγους δε που ανάγονται σε δοκιμασμένες αρχές κατασκευής. ερωτηματολογίων τα ερωτήματα δεν είναι όλα όμοια αξιολογικά δομημένα Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση συμφωνίας μπορεί ανάλογα με το ερώτημα
(Item) να σημαίνει υψηλού ή χαμηλή βαθμού ενσωμάτωση.
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Η κλίμακα : «συναισθηματική ενσωμάτωση», προϊόν επιλογής και σύνθεσης στοιχείων από διαφορετικά τεστ, που θα μπορούσε να ονομάζεται και :
«Στάση απέναντι στο σχολείο», μετράει τη συναισθηματική ευεξία του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Ένας δείκτης γι΄ αυτό, το προφίλ της ενσωματικής υπόστασης του μαθητή στη σχολική τάξη, μπορεί να είναι η θετική
έκφραση της υποκειμενικής του κατάστασης προσδιοριζόμενη μες από τις
απαντήσεις – αντίδραση στα ερωτήματα της κλίμακας. Tο αίσθημα της ευεξίας που αποτυπώνει εκτίμηση του οργανισμού, απάντηση σε συγκεκριμένη κατάσταση και εκφράζει τη συνολική ποιότητα της συνείδησης (του
μαθητή) με τη μορφή του ευχάριστου είναι συνδεδεμένο με θετική στάση
απέναντι στο σχολείο.
Η κλίμακα ενσωμάτωση ως προς τα κίνητρα επίτευξης ή «γνωστική ενσωμάτωση» μετράει τη γενική αυτοαντίληψη ικανότητας (Begabungskonzept)
μέγεθος που αποτυπώνει τη γενική αυτοαξιολόγηση του μαθητή αναφορικά με τις ικανότητές του απέναντι στις απαιτήσεις του σχολείου. Η έννοια
αυτή είναι σύμφωνα με τους κατασκευαστές του ερωτηματολογίου και τη
σχετική βιβλιογραφία ένα σύμπλεγμα υποκειμενικών αναπαραστάσεων (επιμέρους εικόνες του εαυτού) σχετικών με την ατομική ικανότητα επίδοσης.
Αυτοαξιολόγηση των ατομικών ικανοτήτων προκύπτει από μια διαδικασία σύγκρισης σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες της ομάδας στην
οποία ανήκει το άτομο Έτσι για την αξιολόγηση της προσαρμογής του μαθητή ως προς τα κίνητρα επίτευξης στο κανονιστικό και επιλεκτικό περιβάλλον του σχολείου φαίνεται ως κατάλληλος δείκτης η αυτοαξιολόγηση
των ατομικών ικανοτήτων ως προς τις σχολικές υποχρεώσεις. Το ύψος των
τιμών στην κλίμακα αυτή χαρακτηρίζει το μέγεθος του ενδιαφέροντος και
την ένταση για επιδόσεις στο σχολείο. Απόδοση υψηλών τιμών από το μαθητή στην εν λόγω κλίμακα σημαίνει ότι είναι από την άποψη αυτής της διάστασης της ενσωμάτωσης, ενσωματωμένος, διεκπεραιώνει τις σχολικές
του εργασίες διακατεχόμενος από κίνητρα και προσαρμόζεται ως προς αυτό το επίπεδο ενσωμάτωσης στην τάξη του.
Τα ερωτήματα, (Items) τα οποία είναι συνολικά 45 (15 για κάθε υποκλίμακα) είναι διατυπωμένα ως λεκτικές εξωτερικεύσεις σε μια κλίμακα διαστημάτων τεσσάρων βαθμίδων, όπου καλούνται οι μαθητές να δώσουν τις
ανάλογες απαντήσεις, να δηλώσουν τη συμφωνία τους ή τη διαφωνία τους
σημειώνοντας μια μόνον επιλογή ανάλογα με το πώς αισθάνονται, αποτυπώνοντας έτσι μέσω αυτών των δηλώσεων το πώς νιώθουν.
Οι απαντήσεις βαθμολογούνται, ανάλογα με το ερώτημα και τη βαθμίδα που σημειώνει ο μαθητής πάνω σ΄ αυτό, με τους αριθμούς 1,2,3,4, με τις
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υψηλότερες συνολικά τιμές να αντανακλούν σε υψηλότερα επίπεδα ενσωμάτωσης και αντιστρόφως.
Για κάθε επιμέρους ερωτηματολόγιο (υποκλίμακα) είναι 15Χ4=60 βαθμοί το Maximum «σκορ» που μπορεί να πάρει ένας μαθητής, αριθμός που
φανερώνει ότι το άτομο αυτό είναι πλήρως ενσωματωμένο και 15Χ 1=15
το Minimum, αριθμός που δείχνει ότι ο μαθητής δεν είναι ενσωματωμένος.
Ο μέσος όρος των τιμών των ερωτημάτων (items) κάθε μιας των επιμέρους ψυχομετρικών κλιμάκων αποτελεί και το βαθμό της ενσωμάτωσης
του μαθητή για κάθε ενσωματική διάσταση.
Ο αριθμός δίπλα σε κάθε ερώτηση δείχνει απλά και μόνο τη σειρά της
στο εργαλείο της μέτρησης.
2. Θεωρητική σύλληψη και ανάπτυξη του FD4-6 - διαδικασία
δημιουργίας των ερωτημάτων ( Ιtems )
Αφετηρία της κατασκευής του ερωτηματολογίου απετέλεσαν η θεωρητική βάση της ομάδας αναφοράς και οι ιδιαιτερότητες του προς μελέτη πληθυσμού.
Η θεωρία της ομάδας αναφοράς βασίζεται στην αποδοχή, ότι ο αξιολογικός προσανατολισμός,οι στάσεις και τα κίνητρα δράσης κάθε προσώπου εξαρτώνται από την κοινωνική ομάδα αναφοράς. Στη σχολική τάξη ως
ομάδα αναφοράς κάθε μαθητής βρίσκει μέτρα σύγκρισης για αξιολόγηση
της συμπεριφορά του, των στάσεων και των επιδόσεων του. Ο μαθητής με
μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτηση του στη συνήθη τάξη είναι μέλος
μιας ομάδας αναφοράς με ευρύ φάσμα μέτρων σύγκρισης των επιδόσεων του. Στο σχολείο ως γνωστόν οι άνω του μετρίου επιδόσεις είναι επιθυμητές και επιβραβεύσιμες.¨Έτσι σ΄ αυτή την αναπόφευκτη διαδικασία σύγκρισης, οι ως άνω μαθητές βρίσκονται στη θέση να συγκρίνουν τις χαμηλές επιδόσεις των με τις κατά πολύ υψηλότερες των συμμαθητών τους χωρίς μαθησιακό πρόβλημα πράγμα το οποίο έχει αρνητικό συναισθηματικό
- κοινωνικό αντίκτυπο πάνω τους.
Για κάθε μια εκ των θεωρητικά τεκμηριωμένων διαστάσεων της ενσωμάτωσης αναδείχθηκε και ένας αριθμός ρεαλιστικών ερωτημάτων, τα οποία
μέσω της έκφρασης συμφωνίας ή διαφωνίας, από τα υποκείμενα της έρευνας, αναδεικνύονται ως δείκτες αυτοαξιολόγησης τους.
Η κατασκευή ολοκληρώθηκε, αφού ελέγχθηκε η κλίμακα διεξοδικά ως
προς την αξιοπιστία και τις συναφείς στατιστικές ιδιότητες,και ελέγχθηκε
η εννοιολογική εγκυρότητα (Häberlin, 1989 ).
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3. Δημιουργία του ελληνικής εκδοχής FDI4-6 (FDI4-6 –GR)
Η ελληνική εκδοχή του (FDI4-6 - GR) προέκυψε με μια διαδικασία προσαρμογής.
Η μετάφραση έγινε από τον ερευνητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη
σύγχρονη βιβλιογραφία (Αλεξόπουλος, 1998: 62-66), και αφού ελήφθησαν
υπ’ όψιν η σημασιολογική-εννοιολογική πλευρά των εξειδικευμένων όρων
των τριών διαστάσεων της ενσωμάτωσης. Έτσι από γλωσσικής πλευράς οι
ερωτήσεις απέκτησαν μορφή σαφή, απλή, και σε ότι αφορά το βαθμό κατανόησης ανάλογη με τα χαρακτηριστικά και την εξελικτική βαθμίδα που
ανήκουν οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται. Στη διατύπωση των ερωτημάτων τηρήθηκαν οι παρακάτω δεσμεύσεις: Διατυπώθηκαν στο πρώτο
πρόσωπο, δεν έχουν χαρακτήρα κατευθυντήριο, χαρακτηρίζονται από λακωνικότητα και απλή σύνταξη, δεν εμπεριέχουν διφορούμενες έννοιες ούτε πολλές διπλές αρνήσεις, αναφέρονται στο παρόν και επιλέχθηκαν εκείνα
(τα ερωτήματα) πάνω στα οποία άτομα με διαφορετικές αφετηρίες πράγματι αντιδρούν διαφορετικά.
3.1. Προκαταρτική συμπλήρωση
Πριν από τη χρησιμοποίηση του FDI4-6 –GR. δόθηκε αυτό για συμπλήρωση, δοκιμαστικά, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών ανάλογο με
τον πληθυσμό για τον οποίο προοριζόταν (μαθητές Δ,Ε, ΣΤ τάξης) προκειμένου να εκτεθούν τα υποκείμενα της έρευνας ενώπιον των ερεθισμάτων
του οργάνου μέτρησης, να εκδηλωθούν οι απόψεις τους και να διευκολυνθεί ο σχηματισμός μιας πρώτης εικόνας της παιδαγωγικής πραγματικότητας που θα ερευνούνταν. Η εν λόγω εφαρμογή συνέβαλε περαιτέρω στο
να διορθωθούν ασάφειες να αμβλυνθούν δυσκολίες κατανόησης και ειδικότερα, να αποκτηθεί η ομοιομορφία της διαδικασίας κατά τη χορήγηση,
απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε το ερωτηματολόγιο να γίνει χρηστικό εργαλείο στην έρευνα ( Bell: 134 – 156).
3.2 Δοκιμασία μεταφραστικής ισοδυναμίας
Η μεταφραστική ισοδυναμία του FDI4-6 -GR με το πρωτότυπο (FDI4-6)
ελέγχθηκε με τη στατιστική μέθοδο και μέσω του μοντέλου που προβλέπει τη χορήγηση του ερωτηματολόγιου σε δίγλωσσους μαθητές (Αλεξόπουλος,1998 ο. π. :65). Γι΄ αυτό το λόγο συμπληρώθηκε και στις δυο του εκδοχές
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(μεταφρασμένο – αμετάφραστο) : α) από 33 μαθητές συνολικά (17 αγόρια
- 15 κορίτσια) των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων : «Ελληνογερμανική Αγωγή»,
(Ελληνογερμανική Σχολή) και β) από έναν (1) ξεχωριστό δίγλωσσο μαθητή
του ελληνικού δημόσιου σχολείου με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά Οι
τιμές συσχέτισης της μετάφρασης ισοδυναμίας όπως φαίνονται στον πίνακα 1μπορούν να χαρακτηριστούν ως λίαν ικανοποιητικές.
Πίνακας 1: Συσχέτιση τιμών αξιολόγησης του test στη γλώσσα κατασκευής
και του μεταφρασμένου
Μεταφραστική ισοδυναμία
Διαστάσεις της Ενσωμάτωσης

Δείκτης συνάφειας Pearson - r

Κοινωνική ενσωμάτωση

0,848

Συναισθηματική ενσωμάτωση

0,952

Γνωστική ενσωμάτωση

0,879

Ζήτημα πολιτισμικής μεροληπτικότητας δεν υφίσταται καθ’ ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανεξάρτητο από πολιτισμικό πλαίσιο. H εκτίμηση της
ατομικής ικανότητας, η υποκειμενική αντίληψη για το σχολείο και τις σχέσεις με τους συμμαθητές, η συμπεριφορά που μετράει δηλαδή, δεν σχετίζεται με πολιτισμικές διαφορές.
3.3 Τρόπος αυτοαναφοράς
Με τη μέτρηση γίνεται δυνατή η ποσοτική παρουσίαση των μεταβλητών,
που έχουν οριστεί λειτουργικά και αυτό γίνεται στην περίπτωσή μας με τις
κλίμακες. Η μετατροπή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου σε βαθμολογία, ώστε να κριθεί αν ο εξεταζόμενος μαθητής έχει ή δεν έχει τα χαρακτηριστικά που μετριούνται, επιτυγχάνεται με το συνδυασμό της τεχνικής
μέτρησης της Likert και της Ratting scale ( κλίμακες αθροιστικής κατάταξης ).
Με την κλίμακα Likert, που διακρίνεται εδώ για την απλή δόμηση και
τον εύκολο χειρισμό, παρουσιάζονται στο μαθητή, λαμβανομένης υπ΄ όψιν
της ηλικίας του και της αντιληπτικής τους ικανότητας, προτάσεις με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις ταξινομημένες σε μια συνεχή σειρά, που δεν
περιλαμβάνει ουδέτερη κατηγορία, και κυμαίνονται ανάμεσα σε απαντή1056
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σεις του τύπου «συμφωνώ απόλυτα», «συμφωνώ αρκετά», « συμφωνώ λίγο», «δε συμφωνώ καθόλου».
Παράδειγμα
Συμφωνώ απόλυτα

συμφωνώ αρκετά

συμφωνώ λίγο







δεν συμφωνώ καθόλου



Έτσι το υποκείμενο της έρευνας και εν προκειμένω ο μαθητής καλείται να υποδηλώσει το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με μια πρόταση
(stetement - Aussagesatz) πράγμα που προσδιορίζει το βαθμό έντασης της
σχετικής στάσης του. Έτσι όπως χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert εδώ φαίνεται να γίνονται αποδεκτές στην πράξη οι δυο παραδοχές του δημιουργού της: -Πρώτον ότι « υπάρχει ένα μονοδιάστατο συνεχές για κάθε στάση (όλες οι ερωτήσεις μετρούν την ίδια γενική στάση, εξασφαλίζοντας έτσι
τη συνοχή της κλίμακας ) και, ότι κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου είναι μονοτονική συνάρτηση αυτού του συνεχούς» -Δεύτερον ότι « η ολική
βαθμολογία του ατόμου στο ερωτηματολόγιο, που ορίζεται αθροίζοντας
τις επιμέρους βαθμολογίες, οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασμό των
απαντήσεων του σε όλες τις προτάσεις, συνδέεται μονοτονικά με τη στάση, που εξετάζει η μελέτη. Δηλαδή μια υψηλότερη ολική βαθμολογία είναι
ενδεικτική μιας ευνοϊκότερης άποψης και μια χαμηλότερη βαθμολογία είναι ενδεικτική για τις πιο δυσμενείς απόψεις» (Κομίλη, 1994: 166-167). Δεν
συμβαίνει, ωστόσο, μια υψηλή βαθμολογία να αντιστοιχεί και σε ευνοϊκές
και σε δυσμενείς απόψεις. H Rating scale (κλίμακα εκτίμησης) χρησιμοποιήθηκε, διότι αντιπροσωπεύει τρόπο συλλογής δεδομένων κατά τον οποίο
η συμπεριφορά παρατηρείται και εκτιμάται πάνω σε κλίμακες με αριθμητικές και ποιοτικές διαβαθμίσεις διαφόρων χαρακτηριστικών συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση γίνεται με το αθροιστικό μοντέλο (cumulative model),
το οποίο διακρίνεται για την απλότητα και τη λογική του. Σε κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί ένας αριθμός και το άθροισμα του συνόλου των βαθμών
που συγκεντρώνονται ξεχωριστά για κάθε ενσωματική διάσταση αποτελεί
και το βαθμό ενσωμάτωσης του μαθητή ποσοτικοποιημένα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο, τόσο υψηλότερος είναι και ο
βαθμός της ενσωμάτωσης. Αν η μέση τιμή είναι ίση με το 4, (η υψηλότερη
δυνατή διαβάθμιση) τότε το 100% του δείγματος θα έχει δώσει στα ερωτήματα την υψηλότερη τιμή. Αν η μέση τιμή είναι 1, η χαμηλότερη δηλαδή
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διαβάθμιση, τότε το 100% του δείγματος θα έχει δώσει στα συγκεκριμένα
ερώτημα τη χαμηλότερη τιμή. Μέσοι όροι μεταξύ των διαβαθμίσεων 1 και
4 ανταποκρίνονται σε ενδιάμεσα επίπεδα ενσωμάτωσης. Όσο πλησιέστερα, πάντως, βρίσκεται η μέση τιμή ενός ερωτηματολόγιου προς το 2,5 τόσο καλλίτερα αυτό διαφορίζεται.
4. Έλεγχος ψυχομετρικών ιδιοτήτων του FDI4-6 -GR
Η ακρίβεια των συμπερασμάτων μιας έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την επάρκεια του οργάνου μέτρησης. Έτσι για τη χρησιμοποίηση του κάθε ψυχομετρικού μέσου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση να
διαθέτει αυτό δυο χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα.. Η
ύπαρξη αξιοπιστίας, ο βαθμός εκπλήρωσής της σ ένα όργανο μέτρησης
επηρεάζει την αξία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους
γι΄ αυτό ο έλεγχός της είναι απαραίτητος.
4.1. Έλεγχος της αξιοπιστίας
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του οργάνου χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι. Αξιολογήθηκε η σταθερότητα των βαθμολογιών στο χρόνο με τη
χρησιμοποίηση της μεθόδου των επαναληπτικών μετρήσεων αξιοπιστία»
και εφαρμόστηκε η «εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία», αφού μεσολάβησε χρονικό διάστημα 8 ημερών μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης, διότι σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα δεν αναμένεται πως αλλάζει το φαινόμενο που μετριέται, και πέραν τούτου δίνεται το χρονικό περιθώριο να μειωθούν οι επιδράσεις που θα ασκούσε η πράξη της πρώτης μέτρησης. Επίσης δεν καταστρέφεται από την πράξη της μέτρησης η ωφέλεια (αν υπάρχει) του ερωτηματολογίου στα ίδια άτομα, και διότι το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις διαβαθμιστικής κλίμακας ίσων διαστημάτων (Παρασκευόπουλος 1993:75-76, 102). Η αξιολόγηση έγινε σε ένα δείγμα 295 υποκειμένων με ίσο περίπου αριθμό αγοριών και κοριτσιών περίπου (158 αγόρια – 137κορίτσια).
Μέσα από την ανάλυση της δοκιμασίας επαναδοκιμασίας έγινε η εκτίμηση της σταθερότητας των τιμών, που βασίστηκε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας με τα αποτελέσματα της ίδιας δοκιμασίας από
το ίδιο άτομο ή ομάδα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Κομίλη, 1994:
59-60 ). Ο βαθμός συμφωνίας - σταθερότητας μεταξύ των δυο μετρήσεων,
που εκφράζεται αριθμητικώς με το δείκτη συνάφειας Pearson r αποτελεί
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το συντελεστή αξιοπιστίας. Η αριθμητική τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0,00
και 1,00. Όσο πιο κοντά στο 1,00 είναι η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας
τόσο μεγαλύτερη είναι η «επαναληπτικών μετρήσεων» αξιοπιστία και κατά συνέπειαν τόσο πιο σταθερή είναι η μέτρηση.
Ο θεωρητικός ορισμός των διαστάσεων της ενσωμάτωσης απαιτεί αποδεδειγμένη ικανοποιητική ομοιογένεια, δείκτη της οποίας αποτελεί το μέγεθος της «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστίας.
Για τον υπολογισμό της « εσωτερικής συνέπειας » αξιοπιστίας ή αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας, δηλαδή τον έλεγχο της εσωτερικής ομοιογένειας κάθε ομάδας ερωτήσεων που συνδυαζόμενες σχηματίζουν τις κλίμακες του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται ο συντελεστής alpha a του
Cronbach ως πιο ενδεδειγμένη μέθοδος σε περιπτώσεις ερωτηματολογίων
με κλειστού τύπου ερωτήσεις, πολυπαραγοντικών (Μέλλον 1998:111) και με
επιλογές μη διωνυμικού τύπου (Καράκογλου,1998: 69).όπως το FDI4-6 –GR.
Πίνακας 2: Συνάφειες ανάμεσα στις επαναληπτικές μετρήσεις
Επαναληπτικών μετρήσεων
αξιοπιστία (Test Reliability)
Διαστάσεις της Ενσωμάτωσης

Συντελεστής συσχέτισης Pearson - r

Κοινωνική ενσωμάτωση

0,848

Συναισθηματική ενσωμάτωση

0,871

Γνωστική ενσωμάτωση

0,853

Πίνακας 3 : Εσωτερική ομοιογένεια των ψυχομετρικών υποκλιμάκων

Εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστία (Reliability
coefficients)
Ψυχομετρικές υποκλίμακες
Κοινωνική ενσωμάτωση
Συναισθηματική ενσωμάτωση
Γνωστική ενσωμάτωση

Δείκης Αlpha
8089
8279
8205
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4.2. Έλεγχος Εγκυρότητας
Η εγκυρότητα, η οποία δείχνει πόσο το ερωτηματολόγιο και οι μετρήσεις,
που παρέχει, μετράει αυτό για το οποίο είναι προορισμένο να χρησιμοποιηθεί, ελέγχθηκε με παραγοντική ανάλυση.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό για τις Κοινωνικές Επιστήμες SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
Πληρούντες τις σχετικές προϋποθέσεις,που σημαίνει «ποιότητα δεδομένων» δηλαδή δεδομένα, που έχουν τα χαρακτηριστικά της κλίμακας των
ίσων διαστημάτων, και το ανάλογο μέγεθος δείγματος ( Βάμβουκας, 1993.:
158) χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση σύμφωνα
με την παρακάτω διαδικασία :
Το ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε σε εξέταση με τη διαδικασία της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) για την εξαγωγή των παραγόντων, ενώ στη συνέχεια με την εφαρμογή της μεθόδου :
«περιστροφή παραγόντων» ( factor rotation ) VΑRΙΜΑΧ, δηλαδή την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis), και με την
ενεργοποίηση της εντολής για περιορισμό σε τρεις παράγοντες, διευθετήθηκαν οι παραγοντικές φορτίσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του συνόλου
των στοιχείων του ερωτηματολογίου, φαίνεται να αντιπροσωπεύονται οι
τρεις παράγοντες που συνθέτουν τη σχολική ενσωμάτωση ( Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική ) και επιβεβαιώνεται έτσι η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής και στην ελληνική εκδοχή το ερωτηματολογίου.
Οι ερωτήσεις των επί μέρους τομέων της σχολικής ενσωμάτωσης της
γερμανικής έκδοσης ομαδοποιούνται και στο ελληνικής εκδοχής ερωτηματολόγιο στον αντίστοιχο προβλεπόμενο παράγοντα. Τα δεδομένα που
προέκυψαν και καταγράφονται παρακάτω είναι καταφανώς θετικά ως προς
την επιβεβαίωση της δομής από τη γερμανική έκδοση, γιατί οι ανά στοιχείο φορτίσεις είναι αρκετά πάνω από το επιτρεπτά αποδεκτό όριο, δηλαδή την τιμή φόρτισης :.30. Το σύνολο των φορτίσεων κυμαίνεται στα επίπεδα μεταξύ μέτριου και υψηλού και είναι αυτές (οι φορτίσεις) στατιστικά σημαντικές. Ειδικότερα δε, από τις σαράντα πέντε συνολικά, οκτώ μόνο είναι
μικρότερες του.50, οι οποίες όμως και αυτές κυμαίνονται σε επίπεδα άνω
του επιτρεπτά αποδεκτού ορίου φόρτισης (.30), πλην της μεταβλητής Νο
41 είναι που είναι στο όριο.
Ο μέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις των φορτίσεων παρουσιάζει την
παρακάτω θετική εικόνα :
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• Μέσος όρος για τη Γνωστική Ενσωμάτωση : 0,58
• Τυπική απόκλιση για τη Γνωστική Ενσωμάτωση:0,079
• Μέσος όρος για τη Συναισθηματική Ενσωμάτωση:0,56
• Τυπική απόκλιση για τη Συναισθηματική Ενσωμάτωση:0,099
• Μέσος όρος για την Κοινωνική Ενσωμάτωση: 0,57
• Τυπική απόκλιση για την Κοινωνική Ενσωμάτωση:0,089.
Άρα τα αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα υποστηρίζουν τη χρήση του FDI4-6 -GR ως οργάνου μέτρησης των τριών παραγόντων που μετράει FDI4-6.
Όπως φαίνεται από την παραπάνω διαδικασία το FDI4-6 - GR εκπληρώνει τα τυπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για μια αξιόπιστη και έγκυρη
μέτρηση των τριών παραγόντων που μετράει FDI4-6. Ως όργανο συλλογής
δεδομένων για τη διερεύνηση της ενσωματικής υπόστασης των μαθητών,
έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλών τύπων έρευνες, διεθνώς, και με διαφορετικό
πληθυσμό στόχο, όπως: Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Häberlin,1989
- Peter,1996 - Sauer, S., Ide, S. και Borchert, 2007 - Πατσάλης, 2008), αλλοδαπούς (Πατσάλης, 2005: 846-856 – Schwab κ.α., 2011), με προβλήματα συμπεριφοράς (Lughofer, Wetzel, 1998 ).
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Zusammenfassung
Die Integration von Grundschulkindern mit Lernschwierigkeiten fällt in den
Prioritäten der Bildungspolitik, und bildet ein wichtiges Ziel. Wie üblich, wird,
für die Erfassung der Integrationssituation der oben genannten Schülern/
innen nur primär die soziale Dimension gemessen, und zwar mit Soziogramm.
Die Erfassung, außer der sozialen, und der Leistunsmotivationalen emotionalen Dimension der Integration, besonders durch ein self-reportVerfahren, findet keine breite Anwendung in Griechenland. Diesen Bedarf
befriedigt der Fragebogen als Instrument zur Erfassung von Dimensionen
der Integration (FDI4-6 - GR). Im Vortrag werden u.a. folgende Aspekte
des Projektes fokussiert: Bezugstheorie und Fragebogenkonstruktion,
psychometrische Eigenschaften, Bewertungsverfahren der Daten. Es wird
auch über Erhebungen berichtet, die dieses Instrument verwendet haben.
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Κερδίζοντας τις εντυπώσεις;
Ραδιομαραθώνιος και Αναπηρία
Αθανασία Πογιατζή1
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση και η απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο γίνονται, συχνά, μεγάλο θέμα και αποτελούν διαχρονικά πεδίο συζήτησης
στους ενδιαφερόμενους κύκλους. Φαίνεται ότι, όσον αφορά την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, ενώ άλλες χώρες έχουν περάσει από την εποχή της
ιδρυματοποίησης στην εποχή της αποϊδρυματοποίησης, ή, ακόμη, και μερικές στην εποχή της «συμμετοχής στην κοινωνία», όπου το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος είναι, αντίστοιχα, ο ασθενής, ο πελάτης κι ο πολίτης, στην
Κύπρο βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή της ιδρυματοποίησης, όσον αφορά τις αντιλήψεις, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το νόμο 113(1)/99 «Περί Ειδικής Αγωγής» (Κυπριακή Δημοκρατία, 1999), θα έπρεπε να βρισκόμαστε στην Τρίτη εποχή (Φτιάκα κ.ά., 2004).
H διαρκής απασχόληση με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία,
και οι παγιωμένες αντιλήψεις απέναντί του οφείλονται εν μέρει και στη συλλογή χρημάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που γίνεται σε ετήσια βάση
από τον Ραδιομαραθώνιο. Ο Ραδιομαραθώνιος παρουσιάζεται ως ο υπερασπιστής των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Κύπρο (Phtiaka, 2002). Η
συλλογή χρημάτων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και, επακόλουθα, οι διάφορες συζητήσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Ρ/Θ προκαλούν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου κατά τα τελευταία χρόνια.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι, μέσω της σύνθεσης διαφορετικής προέλευσης δεδομένων και επιλεκτικής χρησιμοποίησής τους, να
αναδειχθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα για την πορεία του Ρ/Θ από το
ξεκίνημά του πριν από είκοσι, περίπου, χρόνια μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον τρόπο που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναδεικνύουν τα ζητήματα της διαχείρισης της διαφορετικότητας, στη φιλανθρωπική φιλοσοφία που αναπτύσσει ο Ραδιομαραθώνιος, στη ρητορική οίκτου
1. Το άρθρο ετοιμάστηκε με τη συνεργασία και την επίβλεψη της καθηγήτριάς μου Δρος Ελένης
Φτιάκα την οποία και ευχαριστώ.
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που χρησιμοποιεί, και τέλος στην επιρροή του σε άτομα με και χωρίς αναπηρία στην Κύπρο.
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε πως υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των Οργανώσεων “για την αναπηρία” και των οργανώσεων “των ατόμων με αναπηρία”, όσον αφορά τους στόχους, τα μέλη και τους
ηγέτες τους. Οι Οργανώσεις για την αναπηρία εμμένουν σε μια πιο παραδοσιακή, ατομιστική προσέγγιση για την αναπηρία. Συνήθως, αλλά όχι πάντα, αποτελούνται αποκλειστικά από μη ανάπηρα άτομα. Κυρίως, ενδιαφέρονται για υπηρεσίες πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους και, συχνά, εκπροσωπούν τα συμφέροντα συγκεκριμένης ομάδας ανάπηρων ατόμων (Barton, 2001).
Σύμφωνα με τον Battye (Oliver, 2009), η κύρια αιχμή της κριτικής, που
απευθύνεται στις εθελοντικές οργανώσεις που διευθύνονται από μη ανάπηρα άτομα, είναι ότι λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο που ασπάζεται την
άποψη ότι οι ανάπηροι δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους
και, γι’ αυτό, απαιτείται η «φιλανθρωπική» βοήθεια καλοπροαίρετων επαγγελματιών, εθελοντών ή πολιτικών. Ακόμη, για τους οικονομικά ευκατάστατους, τα ανάπηρα άτομα συνιστούν μία ομάδα ατόμων, που πρέπει να βοηθηθεί, γεγονός που δίνει περιθώρια δράσεως και δικαιολογεί τη γενναιοδωρία των πλουσίων. Στο πρόσωπο των αναπήρων, η εύπορη, αρτιμελής
κοινωνία αναγνωρίζει την τεράστια ανθρώπινη μιζέρια που αξίζει την ευσπλαχνία (Stiker, 1999).
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλές από τις παραδοσιακές εθελοντικές
οργανώσεις για τους ανάπηρους, σχεδόν χωρίς ντροπή, ενισχύουν αυτήν την
εικόνα της ανάγκης για φιλανθρωπία μέσα από τις εκστρατείες τους για εξεύρεση πόρων. Ο Brandon (Oliver, 2009), κατηγορεί πολλές από αυτές τις οργανώσεις για το κροτάλισμα των κουτιών των εράνων που παρουσιάζουν με
χυδαίο τρόπο το θέμα της αναπηρίας. Ο κύριος στόχος τους είναι να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα, άσχετα από την εικόνα που παρουσιάζεται. Όπως αναφέρει ο Hadley (Oliver, 2009) το δυστύχημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι
πολλές από αυτές τις οργανώσεις δεν είναι ενήμερες για τον τρόπο που αυτή
η προσέγγιση δημιουργεί εξάρτηση και, ακόμη και αν είναι, συχνά τότε χρησιμοποιείται μια εργαλειακή λογική του τύπου «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Μεθοδολογία
Η έρευνα είχε ποιοτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές του ερμηνευτικού ερευνητικού πλαισίου (hermeneutics), σύμφωνα με
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το οποίο το άτομο, που ερευνά ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, προσπαθεί
να κατανοήσει και να ερμηνεύσει γεγονότα και απόψεις για να καταλήξει
στην καλύτερη δυνατή ερμηνεία (Schwandt, 2000).
Για την συλλογή των δεδομένων έγινε συνδυασμός μελέτης αρχειακού
υλικού και συνέντευξης (Hobbs & May, 1993). Η μελέτη του αρχειακού υλικού επέτρεψε την διάκριση των κυριότερων αξόνων αναφορικά με το θέμα
και την διαμόρφωση των υποθέσεων της έρευνας, ενώ σε συνδυασμό με
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε ο κύριος κορμός των
ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις. Η επιλογή των ατόμων για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στηρίχθηκε στην ιδιότητά τους
και πώς αυτή σχετίζεται με το θέμα του Ρ/Θ κατά την υπό μελέτη περίοδο.
Έπειτα, το βαθμό εμπλοκής τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής
στη δράση του Ρ/Θ στην Κύπρο. Έτσι τελικά τα άτομα που αποφασίστηκαν
για συνέντευξη ήταν δύο άτομα από το κίνημα των αναπήρων στη Κύπρο
και τρία άτομα από τους διοργανωτές της εκδήλωσης.
Οι δυσκολίες που προέκυψαν από τα πρώτα στάδια της έρευνας σχετίζονταν, κυρίως, με την καχυποψία των ατόμων, που είχαν επιλεγεί για συνέντευξη και αφορούσαν στο περιεχόμενο και στους σκοπούς της έρευνας. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με προσεκτική διαπραγμάτευση
και είσοδο στο πεδίο και, για το λόγο αυτόν, έγινε μερική κοινοποίηση του
σκοπού της έρευνας και παρουσιάστηκαν οι σκοποί σε ένα γενικό επίπεδο
(truthful but vague) (Μaxwell, 2005).
Αποτελέσματα
Όπως φανερώνεται από το αρχειακό υλικό, φιλανθρωπικές γιορτές και έρανοι μικρότερης εμβέλειας, που είχαν σκοπό την οικονομική ενίσχυση των
ατόμων με αναπηρία, ξεκίνησαν στην Κύπρο χρόνια πριν την ίδρυση του
Ραδιομαραθωνίου και πιθανά αποτέλεσαν τους προαγγέλους του. Στις εκδηλώσεις αυτές παρατηρούνται στοιχεία όμοια με αυτά που ίσχυσαν μια
δεκαπενταετία αργότερα στο Ραδιομαραθώνιο, όπως, για παράδειγμα, η
αναγγελία και, έπειτα, η παρουσία μεγάλων καλλιτεχνών στη γιορτή, ενώ
δείγματα προσφοράς από μαθητές παρατηρούνται και πριν τη δημιουργία
του Ρ/Θ στα κυπριακά σχολεία.
Το 1990, στις 8-9 Οκτωβρίου, με τη συνεργασία του Ράδιο Σούπερ και
της Λαϊκής Τράπεζας, γεννιέται ο Ρ/Θ. Για το κίνητρο της διοργάνωσης του
Ρ/Θ, υπάρχουν δυο απόψεις: η μια λέει πως η ιδέα ξεκίνησε από συγκεκριμένο δημοσιογράφο του Ράδιο Σούπερ, με καθαρό κίνητρο τη φιλανθρω1066
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πία, και η άλλη άποψη λέει πως η ιδέα ήταν μέσα στα πλαίσια προβολής του
Σταθμού για να αυξηθεί η ακροαματικότητα, δηλαδή καθαρά επιχειρηματική κίνηση (Δημοσθένους, 2012).
Η ιδρυτική πράξη για τον οργανισμό έγινε την 22α ημέρα του μήνα Νοεμβρίου από την εταιρεία R.L.S RADIO SUPER (Fm) LTD. Για το ποσό που συλλέχθηκε για το σκοπό αυτόν το 1990, αποφασίζεται η δημιουργία μιας διαχειριστικής επιτροπής από άτομα που θα αποτελούν τη διοίκηση του ιδρύματος, με σκοπό τη διαχείριση της περιουσίας και την ικανοποίηση των επιδιώξεων που έχει θέσει το ίδρυμα. Σύμφωνα με το καταστατικό του ιδρύματος, παιδί με ειδικές ανάγκες σημαίνει, άτομο το οποίο εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής ή της ψυχικής του υγείας ή εξαιτίας νομικής καθυστέρησης ή εξαιτίας άλλων προβλημάτων του ιδίου ή της οικογένειάς
του έχει ανάγκη από ιατρική ή και οποιαδήποτε άλλη εξειδικευμένη περίθαλψη ή βοήθεια και οικονομική ενίσχυση (Ίδρυμα Ρ/Θ για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 1990).
Ο ορισμός που δίνεται παραπέμπει στο ιατρικό μοντέλο, αφού η αναπηρία εκλαμβάνεται ως μειονεξία και έλλειμμα. Οι λύσεις που προτείνονται
δεν αφορούν αλλαγές στις κοινωνικές δομές και τις στάσεις των ατόμων
χωρίς αναπηρία προς τα άτομα με αναπηρία, αλλά οι λύσεις που προτείνονται είναι περίθαλψη, θεραπεία, αποκατάσταση. Στο σημείο αυτό ο Oliver
(1996) θα αναγνώριζε την ιδιότητα του γιατρού, ως ειδικού της κοινωνίας
(expert of society), ο οποίος –και μόνο αυτός- μπορεί να αποφασίζει για το
τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει ένα άτομο με αναπηρία.
Οι σκοποί του ιδρύματος κινούνται και αυτοί στο πνεύμα του ιατρικού
μοντέλου, αφού σχετίζονται με την παροχή οικονομικής βοήθειας στους
δικαιούχους για ιατρική, φαρμακευτική ή τεχνική παρέμβαση, που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και στην επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο (Ίδρυμα Ρ/Θ για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 1990).
Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη, η Διαχειριστική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για οικονομική βοήθεια από τους αιτητές δικαιούχους. Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του κατασταστικού του Ιδρύματος (Ίδρυμα Ρ/Θ για
παιδιά με ειδικές ανάγκες, 1990), οι αποφάσεις που παίρνονται και οι αξιολογήσεις των αιτήσεων γίνονται από άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις και χωρίς
εμπειρία στα θέματα των ατόμων με αναπηρία. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι
κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Ρ/Θ, δίνεται ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό σε ατομικές περιπτώσεις, για την αγορά τροχοκαθισμάτων. Αν εξετάσει
κανείς το «Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τρο1067
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χοκαθισμάτων» (Κυπριακή Δημοκρατία, χ.χ.), θα δει ότι η βοήθεια που παρέχεται από το Ρ/Θ για τους σκοπούς αυτούς είναι αχρείαστη. Δικαιούχοι
του σχεδίου είναι όλοι οι πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο με βαριά κινητική αναπηρία, ενώ δίνεται επιλογή για πέντε βασικούς τύπους τροχοκαθισμάτων, δικαίωμα υποβολής αίτησης και για δεύτερο τροχοκάθισμα και,
τέλος, δικαίωμα επιδιόρθωσης και αντικατάστασης τροχοκαθίσματος. Τα
λόγια του Λαμπριανίδη (2012), αντιπροέδρου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, επιβεβαιώνουν την πιο πάνω διαπίστωση:
«Λεφτά, που μαζεύονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες χωρίς να υπάρχει μέσα άτομο που να γνωρίζει τις ανάγκες και το πού πρέπει να φτάσουν, συχνά, τα λεφτά δε φτάνουν εκεί που είναι η ανάγκη. Όχι κακόπιστα. Απλώς, επειδή δεν γνωρίζουν τι χρειάζεται ένα άτομο με αναπηρία… Μας έχει τύχει, μας έχουν πάρει πρόσφατα τηλέφωνο και
μας λένε ότι κάποιος θέλει να κάμει δώρο τροχοκάθισμα σε κάποιο
που το χρειάζεται. Και τους λέμε: ‘δε χρειάζεται κανένας. Αφού έχουν
όλοι από το κράτος’» (Σ_ΔΛ, σελ 156).
Ωστόσο, ανάμεσα στα θετικά του θεσμού η Φτιάκα (2011) αναγνωρίζει
πως, με το θεσμό αυτόν, τα άτομα με αναπηρία από το περιθώριο που ήταν
αρχίζουν να προβάλλονται και ο Ρ/Θ έχει πληροφορήσει σε αρκετό βαθμό
τον κόσμο γι΄ αυτά. Όπως σημειώνει ο Λαμπριανίδης:
«Είναι γεγονός ότι ο Ραδιομαραθώνιος βοήθησε τους γονείς παιδιών
με αναπηρία να βγάλουν τα παιδιά από το σπίτι και να προβάλουν
τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά, ταυτόχρονα, ο ίδιος
παρατηρεί ότι οι γονείς δε βγαίνουν έξω από το σπίτι με τα ανάπηρα
παιδιά τους (νοητική υστέρηση), αφού νοιώθουν εκτός του κοινωνικού συνόλου» (ΚΥΣΟΑ, 2011, 5 Αυγούστου).»
Με την τεράστια διαφημιστική στήριξη, που διαθέτει ο Ραδιομαραθώνιος, συνεισέφερε πράγματι σημαντικά στην αλλαγή της ιδέας, που είχε ο
Κύπριος πολίτης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνοντάς του πρόσβαση
σε εικόνες των ατόμων αυτών. Σύμφωνα και με τον Λαμπριανίδη (2012), είναι γεγονός πως ο Ραδιομαραθώνιος βοήθησε, ώστε να καταπολεμηθούν
σε ένα βαθμό ταμπού, νοοτροπίες αρνητικές γύρω από την αναπηρία. Δεν
παραλείπει να σημειώσει όμως η Φτιάκα (2001), ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μια πλειάδα φορέων, υπηρεσιών και ατόμων που δουλεύουν
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για το σκοπό αυτόν (Υπουργείο Παιδείας, Αναπηρικές οργανώσεις κτλ) και
συνεπώς το τελικό αποτέλεσμα δε μπορεί να πιστωθεί σε ένα μόνο φορέα.
Ένα χρόνο μετά, με το κλείσιμο του Ράδιο Σούπερ, επίσημοι διοργανωτές του θεσμού είναι πλέον η Λαϊκή Τράπεζα και το ΡΙΚ. Η Μαρφίν Λαϊκη,
ως τραπεζικός οργανισμός, έχει εμπλακεί με τη διοργάνωση της εκδήλωσης στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της τράπεζας.
Σχολιάζοντας την εμπλοκή μιας τράπεζας και ενός δημόσιου Ραδιοσταθμού στη διοργάνωση της εκδήλωσης, ο Δημοσθένους (2012) αναφέρει:
«Ο μεν ραδιοσταθμός εμφανίστηκε θεαματικά στο ακροαματικό κοινό, το ίδιο και η τράπεζα – και οι δυο μαζί παρουσιάστηκαν προς τα
έξω με πρόσωπο ανθρώπινο. Αν είναι δυνατό, να μιλάμε τώρα για μια
τράπεζα και να λέμε ότι κάνει κοινωνικό έργο και ότι έχει κοινωνικό
πρόσωπο! Και μπορεί να έχει ένα τραπεζικό ίδρυμα κοινωνικό πρόσωπο; Δεν μπορεί εκ της φύσης του» (Σ_ΜΔ, σελ 162).
Ο ρόλος και οι ευθύνες της επιχείρησης στην κοινωνία αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιας συζήτησης. Σύμφωνα με τον Friedman (1970), η επιχείρηση έχει ως μοναδική οικονομική ευθύνη τη δημιουργία και έπειτα τη
μεγιστοποίηση του κέρδους και όχι να αναλάβει να «κάνει καλό» στην κοινωνία, γενικότερα. Η επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης και των κρατικών υπηρεσιών και όχι της επιχείρησης, ενώ δραστηριότητες, που έχουν στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής
συνοχής, αποτελούν εναλλακτικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη φήμη
της επιχείρησης (Lantos, 2001).
Όπως έχει διαφανεί μέχρι στιγμής, τα άτομα με ειδικές ανάγκες απουσιάζουν πανηγυρικά ως φορείς από το Ραδιομαραθώνιο. Σε επανειλημμένες προσπάθειες αναπηρικών οργανώσεων να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή, που γίνεται στο όνομά τους, για το καλό τους, οι απαντήσεις
που λήφθηκαν από τους διοργανωτές ήταν του είδους ‘δεν μπορούμε να
σας συμπεριλάβουμε, γιατί μετά θα θέλουν όλοι’ (Φτιάκα, 2001). Σύμφωνα
με μέλος της Διαχειριστικής επιτροπής του Ρ/Θ, η είσοδος των ατόμων με
αναπηρία στην διαχειριστική επιτροπή είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει
εφικτό, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε την αναγκαστική εισαγωγή και άλλων
ομάδων, όπως για παράδειγμα, τους καρκινοπαθείς (Παπαστάμου, 2012).
Ουσιαστικά, κάτω από ένα ανθρωπιστικό προσωπείο, εξυπηρετούνται
συγκεκριμένα συμφέροντα, ενώ δε λαμβάνονται υπόψη, κατά τη διοργάνωση, σωματεία και οργανώσεις αναπήρων, παρά τις επανειλημμένες τους
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προσπάθειες (Phtiaka, 1999). Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνυεί ότι τα
άτομα με αναπηρία είναι ουσιαστικά απόντα από τις θέσεις εξουσίας σε εθελοντικές υπηρεσίες (Drake, 1994∙Oliver 2009). Αντίθετα, αποτελούν πηγή
εκμετάλλευσης από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας. Μιας φιλανθρωπίας όμως, η οποία δεν προσφέρει τίποτε χωρίς
αντάλλαγμα και προσπαθεί μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να εδραιώσει τις
δραστηριότητες των χορηγών (Φτιάκα κ.ά., 2004).
Στα διαφημιστικά, που εκδίδει ο Ρ/Θ, εντοπίζεται ο απολογισμός αγάπης
των φίλων του, που εξαργυρώνεται με χρήματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα βοηθήματα που έχουν πληρωθεί σε διάφορα ιδρύματα, συνδέσμους, ειδικά σχολεία. Μάλιστα, οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ανάμεσα
σε άλλα, θεωρούν ότι ένας από τους λόγους της επιτυχίας του θεσμού είναι
το γεγονός ότι, κάθε χρόνο, ο κόσμος λαμβάνει, με πλήρη διαφάνεια, ενημέρωση για το πού διοχετεύονται τα χρήματα (Παπαστάμου, 2012∙ Κονή,
2012). Σημειώνεται, ακόμη, ότι, ανάμεσα στους στόχους του θεσμού είναι
και η αλλαγή νοοτροπίας και η ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτό δεν μπορεί να καταστεί εφικτό σε καμία περίπτωση, αφού τα χρήματα που συγκεντρώνονται δίνονται σε ιδρύματα και ειδικά σχολεία. Αντίθετα
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο διαχωρισμός και η ιδρυματοποίηση, ενώ δεν εξυπηρετείται η ιδέα της ένταξης.
Άξιο παρατήρησης αποτελεί το γεγονός πως κάθε διαφημιστικό/ενημερωτικό φυλλάδιο συνοδεύεται από εικόνες, αλλά και φράσεις (Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, 1993∙ 1995∙ 1996-1998∙ 2001∙ 1999, 2000∙2002∙ 2003∙ 2009),
που είναι συναισθηματικά φορτισμένες, οπότε μπορούμε να αναφερόμαστε σε επίκληση στο συναίσθημα. Γενικά, η πειθώ έχει στόχο να προκαλέσει μια συγκεκριμένη επιλογή, πρωτοβουλία ή ενέργεια από την πλευρά
του δέκτη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, με την επίκληση στη λογική, αλλά ο πομπός, συχνά, προτιμά ή αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει την επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του πομπού να διεγείρει κάποια
συναισθηματική αντίδραση ή ανταπόκριση εκ μέρους του πομπού, απευθυνόμενος στο θυμικό του. Ο Αριστοτέλης, στη «Ρητορική» του παρουσιάζει διεξοδικά τον τρόπο πειθούς και υποδεικνύει πως ένας ρήτορας μπορεί
να προκαλέσει στο ακροατήριό του διάφορα συναισθήματα. Συγκεκριμένα, αναφέρει «…γιατί δεν παίρνουμε τις ίδιες αποφάσεις λυπημένοι ή χαρούμενοι, κυριευμένοι από αγάπη ή από μίσος, και αυτό, όπως είπαμε, είναι
το μοναδικό σημείο στο οποίο επιχειρούν να συγκεντρώσουν την προσοχή
τους οι σημερινοί συγγραφείς εγχειριδίων ρητορικής» (Λυρπούλης, 2002).
1070

Αθανασία Πογιατζή
Κερδίζοντας τις εντυπώσεις; Ραδιομαραθώνιος και Αναπηρία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σαν αυτή του Ραδιομαραθώνιου, έχουμε κατάχρηση της επίκλησης στο συναίσθημα. Αυτό σημαίνει εκμετάλλευση των
συναισθημάτων και των ανθρώπων για επίτευξη των στόχων. Σύμφωνα με
τη Φτιάκα κ.ά. (2004), τα συγκεκριμένα σλόγκαν, που χρησιμοποιούνται σε
τέτοιες εκδηλώσεις, όπως «Μ’αγαπάς», «Και η πιο μικρή εισφορά είναι μεγάλη», «Στόχος είναι να υπερβούμε το περσινό χρηματικό ποσό», τα οποία
ταυτίζουν τη χρηματική προσφορά με τη στήριξη και προκαλούν συναισθήματα οίκτου, διαιωνίζουν το διαχωρισμό. Η διαφήμιση και η λογική της
έχει επιβάλει την κυριαρχία του σλόγκαν και την περιθωριοποίηση του επιχειρήματος, έχει επιβάλει την εικόνα ως καταναλωτικό αγαθό ύπαρξης των
προσώπων μεταξύ των κοινωνιών και των συνανθρώπων τους και όχι τη
στάση ζωής, την οποία πολλές φορές χλευάζει (Κωνσταντόπουλος, 1999).
Στο διαφημιστικό του 1997 για παράδειγμα, αναφέρεται πως «στα επτά
χρόνια ζωής του (ο Ρ/Θ) εδραιώθηκε στη συνείδηση του λαού ως μια συνεχής πράξη ανθρωπιάς, συμπαράστασης και αγάπης προς εκείνους τους συνανθρώπους μας που έλαχε να έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με
‘ειδικές ικανότητες’ όπως ορθότερα αποκαλούνται» (Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, 1997). Πέρα του ότι γίνεται χρήση λανθασμένης ορολογίας, που προσδίδει ειδικές ικανότητες στα άτομα με αναπηρία, βλέπουμε ξεκάθαρα μια προσπάθεια διέγερσης συναισθημάτων συμπάθειας και οίκτου («έλαχε») στο κοινό, με σκοπό να το προκαλέσει για να προσφέρει. Ωστόσο, παρατηρείται και
επίκληση στο ήθος του πομπού, αφού, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού και για να πετύχει το σκοπό του, που είναι η συγκέντρωση χρημάτων, προσπαθεί να εντυπωσιάσει το κοινό, προβάλλοντας με έμμεσο τρόπο τις αρετές και την ευγένεια των στόχων του. Επίσης, επικαλείται την
αρτιμέλεια του κοινού και το ήθος του, αφού προβάλλει την προσφορά χρημάτων (φιλανθρωπία) ως ηθική πράξη ανθρωπιάς και αγάπης.
Από την άλλη, υπάρχει η μερίδα του κόσμου που προσφέρει απλόχερα
στο θεσμό του Ραδιομαραθωνίου, επειδή το αισθάνεται σαν ηθική υποχρέωση. Όπως φαίνεται από την ανάλυση της φιλανθρωπίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, πολλές φορές, δεν είναι ελεύθερη επιλογή, αλλά
μια κοινωνική επιταγή, που προέρχεται από τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στη φιλανθρωπία, ως κοινωνική επιταγή εντάσσονται δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται από πρόσωπα ή ομάδες και λειτουργούν ως αποδεκτή και αναμενόμενη κοινωνική συμπεριφορά, που αντικατοπτρίζει τις
κυρίαρχες ηθικές αξίες (Ζάννη, 2004).
Όπως έχει διαφανεί μέχρι στιγμής, στην Κύπρο η εκδήλωση του Ρ/Θ
έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια αξιέπαινη ετήσια εκδήλωση
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κοινωνικής αλληλεγγύης, που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία και στη συλλογή χρημάτων, που θα βοηθήσουν άτομα με αναπηρία να καλύψουν ανάγκες τους
(Κονή, 2012∙Παπαστάμου, 2012). Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το διαφημιστικό μέρος της προσπάθειας. Είναι δε σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι από μόνη της η πρόκληση συγκίνησης δε σημαίνει ευαισθητοποίηση προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ μπορεί να διακινεί και να διαιωνίζει,
με λανθάνοντα τρόπο, αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις (Έκθεση
Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με το περιεχόμενο τηλεοπτικού μηνύματος που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το Ρ/Θ, 2007).
Επειδή, μάλιστα, τα διαφημιστικά μηνύματα διαδίδουν λέξεις, έννοιες,
ιδέες και αξίες, ο τρόπος, με τον οποίο προβάλλουν τα άτομα με αναπηρία,
επηρεάζει και διαμορφώνει, σε σημαντικό βαθμό, τη στάση απέναντί τους,
ενώ, συνήθως, η αρνητική γλώσσα παράγει αρνητικές εικόνες, δημιουργώντας και διακινώντας, έτσι, αρνητικά στερεότυπα.
Η διαφήμιση φιλανθρωπίας είναι ‘γερή’ επιχείρηση (Scott-Parker, 1989∙
Hevey, 1992) με ουσιαστικά στοιχεία την προώθηση της εικόνας της φιλανθρωπίας και την επίτευξη του στόχου σε επίγνωση του κοινού. Σχετικά
πρόσφατα, όμως, οι διαφημιστικές εκστρατείες εθελοντικών σωμάτων, που
παρέχουν υπηρεσίες προς ανάπηρους, έχουν δεχθεί την κριτική πως έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα αυτά (Scott-Parker, 1989∙ Barnes, 1992).
Και στην Κύπρο, φαίνεται ότι εκδηλώσεις σαν το Ραδιομαραθώνιο και
ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται από τα ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ποιες εμπειρίες αποκομίζουν οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά, και ποια στάση διαμορφώνουν απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σύμφωνα με την Phtiaka (1999), οι εμπειρίες αυτές οδηγούν σε μια στάση,
που έχει ως βάση της το φιλανθρωπικό μοντέλο, μη αναγνωρίζοντας ισοτιμία και δικαιώματα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. To κυρίαρχο μοντέλο
αντιμετώπισης των παιδιών με ειδικές ανάγκες εξακολουθεί να είναι ένα
μοντέλο φιλανθρωπίας (Φτιάκα κ.ά., 2004).
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι το γεγονός ότι
σε μια εποχή που το φιλανθρωπικό μοντέλο έχει διεθνώς αντικατασταθεί
από το μοντέλο των ανθρώπινων και πολιτειακών δικαιωμάτων, στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων με
ειδικές ανάγκες (Φτιάκα κ.ά., 2004). Οι εθελοντές πεζοπόροι του, η ιδρυτική
εθελοντική ομάδα του θεσμού, η οποία αποτελείται από γονείς και φίλους
παιδιών με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αι1072
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σθάνθηκε την ανάγκη να αξιολογήσει τις σημερινές απόψεις των παιδιών
χωρίς ειδικές ανάγκες, για τους συνομήλικούς τους με ειδικές ανάγκες στην
Κύπρο, αξιολογώντας, παράλληλα, την επιτυχία του θεσμού του Ρ/Θ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη
μερίδα των παιδιών, που ενδιαφέρεται να βοηθήσει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ταυτίζουν τη βοήθεια με την προσφορά χρημάτων, γεγονός που παραπέμπει στο φιλανθρωπικό μοντέλο. Αυτό αναφέρεται στον παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα άτομα, τα τοποθετεί σε παθητικό ρόλο και στηρίζεται
στη διαφοροποίηση και στην ελεημοσύνη (Φτιάκα κ.ά., 2004).
Την ίδια στιγμή, τα αρτιμελή παιδιά διδάσκονται τη φιλανθρωπία και
θεωρούν πως οι ανάπηροι συνομήλικοί τους εκείνο που χρειάζονται είναι
αγάπη και χρήματα για να γίνουν καλά (Symeonidou, 2009). Γνωρίζουμε
πως οι εικόνες και οι έννοιες στη σκέψη παιδιών μικρής ηλικίας είναι γενικές και αυτά που ακούν τα συσχετίζουν με το περιβάλλον τους. Σύμφωνα
με ό,τι ακούν στο σχολείο, η εικόνα που σχηματίζεται στη σκέψη των παιδιών είναι πως τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται τη βοήθειά μας και πρέπει να μαζέψουμε λεφτά να τους δώσουμε. Η ζημιά, λοιπόν, που γίνεται στην
αντίληψη των ανθρώπων, είναι τεράστια και μπορεί να περιοριστεί μόνο με
την κατάργηση, τουλάχιστον, του ερανικού στοιχείου (Δημοσθένους, 2012).
Οι απαντήσεις των παιδιών που δόθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας
αντικατοπτρίζουν τις προκαταλήψεις τους για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται χρήματα, θεραπείες, ιατρική βοήθεια ενώ διαφοροποιούν τον εαυτό τους από εκείνα τα οποία θεωρούν παιδιά με ειδικές ανάγκες και διακατέχονται με συναισθήματα οίκτου
απέναντι στο πρόσωπο τους (Φτιάκα κ.ά., 2004). Σημαντικό ρόλο εδώ φαίνεται να διαδραματίζει η διαφήμιση και το marketing. Στην ερώτηση «Εδώ
και 13 χρόνια διεξάγεται στην Κύπρο ο Ρ/Θ. Νομίζεις ότι βοηθάει τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες;» το 90% των παιδιών απάντησαν «ναι», ενώ «όχι» απάντησαν μόνο 3% και δεν ξέρω 7%.
Επίλογος
Κλείνοντας την παρούσα ανακοίνωση, είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά κυρίως μικρής ηλικίας είναι ευάλωτα στην ιδέα του φιλανθρωπικού μοντέλου
και αδυνατούν να διαχωρίσουν τη θέση τους από την κυρίαρχη ρητορική
της κοινωνίας, των ΜΜΕ και του σχολείου. Τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα
όμως υποστηρίζουν ότι απόψεις των παιδιών μικρής ηλικίας μπορούν να
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αλλάξουν (Nikolaraizi & de Reybekiel, 2001). Ο φόβος, ο οίκτος μπορούν
να αντικατασταθούν με ευαισθησία, θετικές στάσεις, πιο αποδεκτές συμπεριφορές. Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα
για αυτή την αλλαγή και την μετατόπιση της κοινωνίας από την προκατάληψη στην αποδοχή του διαφορετικού.
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ABSTRACT
The purpose of this assignment is through archival documents and interviews
(Hobbs & May, 1993)to summarize the development of the Radiomarathon
from its first beginning- twenty years ago-until now. The Radiomarathon is
an annual charity event which raises funds for children with special needs
in Cyprus. Special emphasis is given on the means of communication
which deal with the whole matter of diversity and the philosophy which
is developed by the Radiomarathon Institute. This philosophy is in conflict
with respect for the human rights of disabled people. It is concluded that
the charity philosophy is prominent in the Radiomarathon public discourse,
and young children in particular are taken in by this rhetoric and develop
a sense of pity for disabled children. Urgent changes are required in the
whole structure of the Institute and the national event, starting with the
dismissal of the money collection aspect of it.
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Στάσεις των γονέων που έχουν τυπικώς
αναπτυσσόμενα παιδιά απέναντι στη
συνεκπαίδευση των παιδιών τους και των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ελένη Π. Σαμσάρη
Εισαγωγή
Στις μέρες μας, το διαχωριστικό εκπαιδευτικό σύστημα που προωθεί την
ίδρυση και τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται ότι αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τις ατομικές ιδιαιτερότητες αυτών των μαθητών και να συμβάλλει στην προσωπική
και κοινωνική τους ανέλιξη. Το αίτημα της συνεκπαίδευσης των παιδιών με
και δίχως αναπηρία φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος, εφόσον προσφέρεται η δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών και δραστηριοτήτων να εξαλείφονται τα πιθανά εμπόδια
που προκύπτουν από την αναπηρία ενός ατόμου και να λαμβάνονται υπόψη τα μαθησιακά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.
Σημασιολογική διαφοροποίηση των όρων «συνεκπαίδευση»,
«ένταξη» και «ενσωμάτωση»
Για το συγκεκριμένο ζήτημα της κοινής εκπαίδευσης των παιδιών με και
δίχως αναπηρία έχουν διατυπωθεί διάφοροι όροι στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ο καθένας από τους οποίους δίνει έμφαση σε διαφορετικές πλευρές του θέματος και προσφέρει νέες οπτικές για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι όροι «ενσωμάτωση», «συνεκπαίδευση» και «ένταξη» συχνά συγχέονται μεταξύ τους ή ακόμη ταυτίζονται λανθασμένα. Μάλιστα το πρόβλημα
της σύγχυσης των παραπάνω όρων δεν αφορά μόνο την ευρύτερη κοινή
γνώμη, αλλά και ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι δε γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια
διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες.
Επιχειρώντας μία γενική διάκριση των όρων «ενσωμάτωση» και «ένταξη», η Ζώνιου – Σιδέρη (2000: 36) αναφέρει ότι «ο όρος ένταξη σημαίνει
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τη συστηματική τοποθέτηση τινός μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση
του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου συνόλου», ενώ ο όρος ενσωμάτωση, ορίζεται ως «η μονόδρομη προσκόλληση
και εξομοίωση τινός προς ένα όλο ή, αλλιώς, η απόκτηση “σώματος” ή “ροής” με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός ετεροειδούς συνόλου και απώλεια των αρχικών χαρακτηριστικών».
Εστιάζοντας στη διαφορετική ερμηνεία των δύο αυτών όρων σε παιδαγωγικό επίπεδο διαφαίνεται ότι η έννοια «ενσωμάτωση» παραπέμπει στην
υπεροχή και ανωτερότητα των «φυσιολογικών» ατόμων, δηλαδή των ατόμων δίχως αναπηρία σε σχέση με το άτομο με ειδικές ανάγκες, το οποίο καλείται να ενσωματωθεί στο σύνολο των «φυσιολογικών». Πρόκειται δηλαδή για μία διαδικασία αφομοίωσης και προσαρμογής του ατόμου με αναπηρία, όπου στην ουσία χάνεται η προσωπικότητά του. Αντίθετα, η έννοια
«ένταξη» αναφέρεται στην κουλτούρα της συνύπαρξης και της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων με και δίχως ανάγκες, που επιτρέπει από τη μία
πλευρά στο άτομο με αναπηρία να διατηρήσει τα ιδιαίτερα και μοναδικά
ατομικά χαρακτηριστικά του και από την άλλη καλλιεργεί στο άτομο δίχως
ειδικές ανάγκες κοινωνικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός
κτλ. (Σούλης, 2002: 46).
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ή συνεκπαίδευση (inclusive education ή
inclusion) είναι ένας σχετικά νέος όρος που εμφανίστηκε σε μία προσπάθεια να περιγραφεί το αίτημα για την κοινή αγωγή και εκπαίδευση όλων των
μαθητών και αντικατοπτρίζει μία νέα θεώρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Όμως, δεν πρόκειται για μία διαδικασία η οποία αποσκοπεί μόνο στην τοποθέτηση των παιδιών με και δίχως αναπηρία σε ένα κοινό σχολικό περιβάλλον χωρίς τη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων. Αντίθετα,
αποτελεί μία πολυδιάστατη, δυναμική και ατέρμονη διαδικασία συνεχιζόμενων και συστηματικών αλλαγών και βελτιώσεων τόσο σε σχολικό πλαίσιο, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος (Σούλης, 2008: 48).
Κατά τον Ainscow (2007: 3), η συνεκπαίδευση τα τελευταία χρόνια θεωρείται διεθνώς ως μία μεταρρύθμιση που υποστηρίζει και καλωσορίζει
τη διαφορετικότητα μεταξύ των μαθητών. Ο στόχος της είναι να εξαλείψει κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό που προκύπτει από τις υπάρχουσες νοοτροπίες ως προς τη διαφορετικότητα στη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την ικανότητα. Γι’ αυτό το λόγο, η σημερινή μεγάλη πρόκληση των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως απέναντι στη διαφορετικότητα των μαθητών απαιτεί πρωτίστως ένα
νέο τρόπο σκέψης.
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Επομένως, σε αντίθεση με τους όρους «ένταξη» και «ενσωμάτωση», η
«συνεκπαίδευση» φαίνεται να επικεντρώνεται στις ριζικές μεταβολές και
τροποποιήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες θα επιτρέψουν
την αναβάθμισή της, δημιουργώντας ένα σχολικό περιβάλλον, όπου κάθε μαθητής θα μπορεί να καλλιεργήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητές του, ενώ θα αναπτύσσονται ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις. Συνεπώς, αυτό που αλλάζει είναι η αναγκαία στροφή στην πραγματοποίηση
των απαραίτητων αλλαγών για τη δόμηση ενός «Σχολείου για Όλους», ενός
σχολείου συνύπαρξης και συνδημιουργίας.
Αναγκαιότητα της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης
Η συνύπαρξη και η κοινή αγωγή των παιδιών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέεται άμεσα με την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος της ισότητας των ευκαιριών για κάθε παιδί.
Γι’ αυτό το λόγο, η από κοινού φοίτηση όλων των παιδιών στη γενική τάξη
αποτελεί χρέος και ευθύνη κάθε πολίτη, ο οποίος σέβεται τις αξίες και τις
αρχές μίας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας. Εξάλλου, η ιδέα της συνεκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με καταστάσεις και ζητήματα σε παιδαγωγικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και μπορεί να συμβάλλει
στην βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της δικαιοσύνης με την ταυτόχρονη αλλαγή των στάσεων και των θέσεων απέναντι στις διακρίσεις και
στην κατηγοριοποίηση των ανθρώπων.
Η αρμονική συνεργασία μεταξύ του σχολείου και των γονέων τόσο των
παιδιών με ειδικές ανάγκες όσο και των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών
κρίνεται σημαντική για την προώθηση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και
της εύρυθμης λειτουργίας του. Η γονεϊκή εμπλοκή -οι ποικίλες συμπεριφορές και πρακτικές των γονέων στο σπίτι και στο σχολείο, οι οποίες έχουν ως
στόχο να ενισχύσουν θετικά τη διαδικασία μάθησης- μπορεί να θεωρηθεί
ως καθοριστική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με θετικά αποτελέσματα στη σχολική επιτυχία των παιδιών (Μπρούζος, ³2009: 220). Αυτό που επιδιώκεται βέβαια είναι η συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο, να μην περιορίζεται μόνο στην ικανοποίηση των
αναγκών των ίδιων των παιδιών τους, αλλά να τίθεται ως στόχος η βελτίωση
των συνθηκών μάθησης μέσω της κοινής εκπαίδευσης όλων των μαθητών.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο θεσμός της κοινής αγωγής αποτελεί
την απαραίτητη προϋπόθεση που θα μας οδηγήσει στη δόμηση ενός «Σχολείου για Όλους». Εφόσον λοιπόν το σχολείο είναι ο χώρος που μας μαθαίνει
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να ζούμε μαζί με τους άλλους, η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος
που επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα προσωπικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών είναι αναγκαία για να προσφέρει ουσιαστική υποστηρικτική
βοήθεια στους μαθητές, θέτοντας τις βάσεις για την ενεργή συμμετοχή στη
κοινωνική ζωή και για την καλλιέργεια πανανθρώπινων αρχών και αξιών.
Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας
1. Σκοπός της έρευνας
Η έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει ποιες είναι οι στάσεις των γονέων, οι
οποίοι έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, απέναντι στη συνεκπαίδευση
των παιδιών τους και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά
σχολεία. Ακόμη, επιθυμούμε να μελετήσουμε εάν οι στάσεις τους απέναντι
στην κοινή εκπαίδευση συνδέονται με τις στάσεις τους απέναντι στην αναπηρία. Τα πορίσματα που θα προκύψουν από την έρευνα μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση του θεσμού της συνεκπαίδευσης, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση των παραγόντων που εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, θα ελέγξουμε τις εξής υποθέσεις έρευνας:
• Αναμένεται ότι η στάση των γονέων που έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, απέναντι στη συνεκπαίδευση επηρεάζεται από τη στάση τους απέναντι στην κατάσταση της αναπηρίας.
• Αναμένεται ότι η στάση των γονέων που έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, απέναντι στη συνεκπαίδευση επηρεάζεται από τον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ένα άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
• Αναμένεται ότι η στάση των γονέων που έχουν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, απέναντι στη συνεκπαίδευση επηρεάζεται από την
άποψη που έχουν για την υποχρεωτικότητα ή μη της εκπαίδευσης
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. Επιλογή της ερευνητικής τεχνικής
Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την ερευνητική τεχνική του γραπτού ερωτηματολογίου, προκειμένου να συλλέξουμε τα δεδομένα από τις απαντήσεις
των ίδιων των υποκειμένων. Η χρήση του ερωτηματολογίου διασφαλίζει την
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ανωνυμία των αποκρινόμενων, ενθαρρύνοντάς τους να απαντήσουν με ειλικρίνεια, ακόμη κι όταν ερωτώνται για ευαίσθητα θέματα (Robson, 2007:
275). Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται
στον σκοπό, στους στόχους, αλλά και στις ανάγκες της έρευνας. Περιείχε
κλειστές ερωτήσεις, σε κάποιες από τις οποίες οι συμμετέχοντες απαντούσαν με «Ναι» ή «Όχι», ενώ σε κάποιες άλλες επέλεγαν την απάντηση με την
οποία συμφωνούσαν ή ταυτίζονταν περισσότερο. Όσον αφορά τη διαδικασία της κωδικοποίησης -το να δίνεται ένας κωδικός αριθμός για κάθε απάντηση σε μία ερώτηση-, επιλέξαμε να την ενσωματώσουμε κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, εφόσον αυτό κρίνεται πιο κατάλληλο ειδικά
για τις κλειστές ερωτήσεις (Cohen & Manion, 1997: 147).
3. Δείγμα της έρευνας
Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το έτος 2012.
Η έρευνα διεξήχθη στο Νομό Ιωαννίνων, από όπου επιλέχθηκε και το δείγμα της έρευνας. Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 50 γονείς οι οποίοι είχαν τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά. Το ποσοστό των γονέων που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 35 ετών ήταν 32%, αυτοί που βρίσκονταν
στην ηλικιακή ομάδα 36 ως 45 ετών ήταν 38%, ενώ το ποσοστό αυτών που
η ηλικία τους κυμαινόταν από 46 έως 55 ετών, ήταν 30%. Οι άνδρες- πατέρες ανέρχονταν σε 42%, ενώ οι γυναίκες- μητέρες σε 58%.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς μας ήταν να εξετάσουμε το πώς
αντιμετωπίζουν οι γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών ένα άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με την επεξεργασία των δεδομένων
βρέθηκε ότι το 32% (n=16) αντιμετωπίζει ένα τέτοιο άτομο με σεβασμό στις
ιδιαίτερες ανάγκες του. Το 22% (n=11) δήλωσε ότι συμπεριφέρεται απέναντι του με αποδοχή, ενώ το 20% (n=10) με κατανόηση. Ένα μικρότερο ποσοστό των αποκρινόμενων (14%, n=7) το βλέπει ως ισότιμο με τους ίδιους.
Λίγοι γονείς (6%, n=3) απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν το άτομο με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες με αγάπη, ενώ ένα άλλο 6% (n=3) το αντιμετωπίζει
με άγχος. Δεν υπήρχαν γονείς που να απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν ένα
τέτοιο άτομο με λύπηση ή με αποστροφή ή με φόβο ή με συμπόνια.
Προκειμένου να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες για την άποψη των
συμμετεχόντων της έρευνας σχετικά με την υποχρεωτική ή μη εκπαίδευση
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των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλάβαμε μία συναφή
ερώτηση στο ερωτηματολόγιο. Από το δείγμα των 50 ατόμων, το 98% (n=49)
απάντησε ότι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
πρέπει να είναι υποχρεωτική, ενώ μόνο το 2% (n=1) θεωρούσε το αντίθετο.
Ακόμη, μετά τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι το 92% (n=46) των
συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα προωθούσαν την ιδέα της κοινής εκπαίδευσης των παιδιών τους με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ενώ το 8% (n=4) απάντησε ότι δε θα προωθούσε αυτήν την ιδέα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το εύρημα ότι το 94% (n=47)
θα αποδεχόταν τη φιλική σχέση του παιδιού τους με ένα παιδί με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ το 6% (n=3) απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση «Μπορεί ναι». Από το συγκεκριμένο δείγμα δε δόθηκαν απαντήσεις
«Όχι» ή «Μπορεί όχι».
Παράλληλα, από το σύνολο των γονέων το 96% (n=48) δήλωσε ότι θα
παρότρυνε το παιδί τους να συνεργαστεί και να βοηθήσει ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και το 4%
(n=2) δήλωσε ότι μπορεί να το παρότρυνε. Και σε αυτήν την ερώτηση δεν
υπήρχαν απαντήσεις «Όχι» ή «Μπορεί όχι».
Τα υποκείμενα της έρευνας κλήθηκαν επίσης να εκφράσουν την άποψή τους για το ποιος/-οι παράγοντας/-ες θα συνέβαλαν, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των παιδιών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (52%, n=26) θεωρεί ότι η περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα βοηθούσε στην πετυχημένη εφαρμογή
του θεσμού. Το 26% (n=13) δήλωσε την ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, ενώ το 10% (n=5) την ύπαρξη Ειδικού Παιδαγωγού. Το 8%
(n=4) δήλωσε την συνεργασία του Σχολείου με άλλους φορείς της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης και το 4% (n=2) των γονέων τον μικρό αριθμό μαθητών ανά τάξη.
Συζήτηση των ευρημάτων
Με βάση την κατανομή του δείγματος στη συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε
ότι οι συμμετέχοντες είχαν γενικά θετική στάση απέναντι στο θεσμό της
συνεκπαίδευσης. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των γονέων θα προωθούσε την ιδέα της κοινής εκπαίδευσης των παιδιών τους με
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εύρημα αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τις μελλοντικές προσπάθειες για
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την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών, ώστε να δημιουργηθεί ένα «Σχολείο για Όλους».
Από τις απαντήσεις των υποκειμένων για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός
ατόμου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, βρέθηκε ότι οι γονείς δε συμπεριφέρονται απέναντι σε ένα τέτοιο άτομο με λύπηση ή με αποστροφή ή
με συμπόνια. Αντίθετα, ένα μεγάλο ποσοστό υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει ένα τέτοιο άτομο με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του, ενώ υπήρχαν πολλοί γονείς που απάντησαν ότι αντιδρούν με κατανόηση ή με αποδοχή. Ένα μικρότερο ποσοστό γονέων αντιμετωπίζει ένα άτομο με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ως ισότιμο με τους ίδιους. Η διαπίστωση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς φανερώνει ότι η στάση των γονέων απέναντι
στην κατάσταση της αναπηρίας και απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι αυτή που κυριαρχούσε τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών φαίνονται πλέον πιο δεκτικοί
και πρόθυμοι να αποδεχτούν το διαφορετικό, απαλλαγμένοι από στερεότυπα και προκαταλήψεις που επικρατούσαν στην ευρύτερη κοινότητα.
Στην ερώτηση που αφορούσε την άποψη των συμμετεχόντων για την
υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, προέκυψε ότι σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες ήταν θετικά διακείμενοι. Η υποχρεωτική σχολική φοίτηση των ατόμων με αναπηρία έχει κατοχυρωθεί θεσμικά πολύ πρόσφατα με το Νόμο 3699/2008. Θέλαμε λοιπόν να εξετάσουμε εάν η υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης για τα άτομα
με ειδικές ανάγκες βρίσκει σύμφωνους και τους γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών. Μάλιστα, οι περισσότεροι γονείς που είχαν απαντήσει θετικά στην ερώτηση για την υποχρεωτική εκπαίδευση, δήλωσαν
ότι αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες
τους ή με αποδοχή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειονότητα των γονέων θα αποδεχόταν τη φιλική σχέση του παιδιού τους με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρόμοια είναι τα ευρήματα και όσον αφορά
την άποψη των συμμετεχόντων για το αν θα παρότρυναν το παιδί τους να
συνεργαστεί και να βοηθήσει ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σχεδόν όλοι οι γονείς ήταν θετικά διακείμενοι στο να ενθαρρύνουν το παιδί τους να συνεργαστεί. Εφόσον λοιπόν οι γονείς αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τα παιδιά τους, οι παραπάνω δηλώσεις τους δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και τη προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού στην ετερότητα. Οι γονείς με τις
απόψεις που έχουν και με τον τρόπο που αντιδρούν, μπορούν να βοηθή1084
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σουν στη διαδικασία ευαισθητοποίησης των παιδιών τους, ώστε να εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα.
Θέλαμε ακόμη να διερευνήσουμε τις απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά, ώστε να
πραγματοποιηθεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης των παιδιών με και δίχως
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Βρέθηκε ότι η πλειονότητα των γονέων θεωρεί ως σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του θεσμού,
την περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός έχει έναν ζωτικό ρόλο κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, ο τρόπος συμπεριφοράς του, το κλίμα που θα δημιουργήσει μέσα στην τάξη, καθώς επίσης
και οι προσδοκίες που έχει από τους μαθητές του, επηρεάζουν άμεσα την
ομαλή εφαρμογή της κοινής σχολικής ζωής και μάθησης. Γι’ αυτό το λόγο,
οι γονείς πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος με το απαραίτητο θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και να του
παρέχει ευκαιρίες για ατομική εξέλιξη. Υπάρχει βέβαια και ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι, για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της συνεκπαίδευσης, σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση των στόχων της κοινής εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι γονείς των τυπικώς αναπτυσσόμενων παιδιών τείνουν να έχουν μία θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση, εφόσον δείχνουν να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την προώθηση της ιδέας της από κοινού φοίτησης των παιδιών τους με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Οι θετικές αντιλήψεις των γονέων απέναντι στη συνύπαρξη και την κοινή αγωγή ενθαρρύνουν την ομαλή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, εφόσον γίνονται και οι
ίδιοι αρωγοί αυτού του δύσκολου εγχειρήματος.
Συμπέρασμα
Η από κοινού ζωή και μάθηση των παιδιών με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποτελέσει τον κύριο στόχο ενός εκπαιδευτικού
συστήματος το οποίο σέβεται και αποδέχεται τη διαφορετικότητα των μαθητών. Οι ευνοϊκές αντιλήψεις των γονέων απέναντι στην αναπηρία φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και τις απόψεις τους για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, αλλά και για το θεσμό της συνεκπαίδευσης. Έτσι, μπορεί
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να δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος, ώστε να πραγματοποιηθεί η κοινή εκπαίδευση όλων των μαθητών, εφόσον και η συμβολή των γονέων είναι σημαντική προς αυτήν την επιδίωξη.
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ABSTRACT
This research aims to study the attitude of parents who have typically
developed children, towards the inclusive education of their children and of
students with special educational needs. First of all, we attempt to determine
the notion of the “inclusion”, diversifying it from relevant terms, while some
important arguments are gathered showing off the necessity to apply the
inclusion. The attitude of parents towards inclusion has a great impact on the
success of its application, since their opinion can affect their behavior to a
large extent. Describing the goals of the research, the methodology and the
size of the specimen, we present the findings, as they arise from the statistic
process and analysis, evaluating them and drawing specific conclusions.
Key-words: inclusive education, students with special educational needs,
attitude of parents.
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Η συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών
προσχολικής ηλικίας με τυπική ανάπτυξη
απέναντι στην αναπηρία
Αικατερίνη Π. Σταύρου
Περίληψη
Αποσαφηνίζοντας τον όρο συναισθηματική κινητοποίηση, εννοούμε την
γνωριμία καιευαισθητοποίηση των νηπίων με τυπική ανάπτυξη ώστε να
επιτευχθεί η άμβλυνσητων προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεότυπων απέναντι στην αναπηρία, προκείμενου να επιτευχθεί η ουσιαστική συνεκπαίδευση και παράλληλα να δημιουργηθεί ένα κλίμα που θα ενθαρρύνει τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Κατά συνέπεια, στόχος της παρούσης έρευνας είναι η συναισθηματική
κινητοποίηση και τη μεταστροφή των απόψεων των παιδιών με τυπική ανάπτυξη που φοιτούν σε τμήματα Νηπιαγωγείων γενικής αγωγής και σε τμήματα Ένταξης Νηπιαγωγείων απέναντι στην αναπηρία.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η έρευνα- δράση και οργανώνεται πάνω σε δύο συστατικά στοιχεία: 1) μια πειραματική ομάδα (Ο.Π.)
και μία ομάδα ελέγχου (O.E.), 2) μία μεταβλητή την αφήγηση κατάλληλα επιλεγμένων λαϊκών παραμυθιών, που κατά την υπόθεση θεωρείται το αίτιο
και υπάρχει στην πειραματική ομάδα, αλλά απουσιάζει τυπικά και ουσιαστικά από την ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιήσαμε ένα αξιόπιστο και σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο (με άξονες ερωτήσεις-συνεντεύξεις) και το
δείγμα της έρευνάς μας ήταν 120 εκατόν είκοσι νήπια.
Συμπερασματικά, από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
διαπιστώθηκε με σαφήνεια η καταλυτική θετική επίδραση της μεταβλητής που
χρησιμοποιήσαμε στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη ως προς τη μεταστροφή (αλλαγή στάσης) των αντιλήψεων τους όσον αφορά την αποδοχή και την ένταξη των
παιδιών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές. ανάγκες στο σχολικό και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με την γνώση των προβλημάτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καθώς και την άρση της φοβίας και των προκαταλήψεων με την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό τους απέναντι σε αυτά τα παιδιά.
Λέξεις-κλειδιά: Συναισθηματική κινητοποίηση, Νηπιαγωγείο, αναπηρία, λαϊκό παραμύθι, ένταξη.
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1. Εισαγωγή
Το Νηπιαγωγείο είναι το πρώτο σκαλοπάτι στην εκπαιδευτική πορεία των
παιδιών, για αυτόν το λόγο είναι καθοριστική η δράση του. Η προσχολική
ηλικία έχει βασική σημασία για την εξέλιξη και τη ζωή κάθε παιδιού κατά συνέπεια οι πρώιμες εμπειρίες της προσχολικής ηλικίας επηρεάζουν βαθύτατα
τη ζωή και τη μάθηση σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η
κοινή μάθηση, το κοινό παιγνίδι, η συνύπαρξη από την αρχή της σχολικής
ζωής του παιδιού με αναπηρία και του παιδιού με τυπική ανάπτυξη αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επομένως, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του νηπιαγωγείου γιατί εκεί αβίαστα και φυσικά θα
γίνει η γνωριμία του παιδιού με τυπική ανάπτυξη με το παιδί με αναπηρία
ή με ε.ε.α. Θα συναντηθούν, θα γνωριστούν, θα επικοινωνήσουν, θα μοιραστούν τα παιγνίδια, τους ρόλους, το χώρο και το χρόνο, θα γνωρίσουν τις
δυσκολίες και τα προβλήματά και τις ικανότητες του καθενός. Εκεί αναδεικνύεται το επίπεδο της ευαισθητοποίησης, της αποδοχής και της αλληλοκατανόησης. Σταματά ο διαχωρισμός και η διάκριση και επιτυγχάνεται η
ενσωμάτωση και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση.
Ασφαλώς, η ενσωμάτωση του παιδιού με αναπηρία αποτελεί όφελος
για όλα τα παιδιά με ή δίχως αναπηρία, ωφελεί εν γένει το κοινωνικό σύνολο. Ο συνδετικός κρίκος λοιπόν μεταξύ των παιδιών με ή χωρίς αναπηρία καθώς και το εφαλτήριο για μια όμορφη και καλύτερη κοινωνία είναι η
αγάπη μεταξύ των.
2. Υλικό και μέθοδος
Στηριζόμενοι στα ανωτέρω δεδομένα της Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, και
αξιοποιήσαμε ένα «δυνατό» μέσο: το λαϊκό παραμύθι. Σκοπός της έρευνάς
μας ήταν η συναισθηματική κινητοποίηση των τυπικώς αναπτυσσόμενων
νηπίων απέναντι στην αναπηρία και πιο ειδικά: Υποθέσαμε ότι η αφήγηση
των λαϊκών παραμυθιών βοηθά μέσα από τη γνωριμία των παιδιών με τυπική ανάπτυξη με τα παιδιά με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
α) η άμβλυνση των αρνητικών στερεότυπων και προκαταλήψεων που πιθανών να υπάρχουν, στα νήπια με τυπική ανάπτυξη, εστιάζοντας στην ενημέρωση των προβλημάτων-αδυναμιών καθώς και των ιδιαίτερων ικανοτήτων-δυνατοτήτων των παιδιών με αναπηρία και με ε.ε.α. και,
β) στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη απέναντι στην κατηγορία αυτή των παιδιών με αναπηρία και με ει1089
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δικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την άρση της φοβίας τους και τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας. Επίσης την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και ειδικότερα στην ανάπτυξη συμπεριφορών
επικοινωνίας και αλληλοαποδοχής.
Τα λαϊκά παραμύθια που έχουν επιλεγεί είναι κατάλληλα για το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών και τα πρόσωπα ή ζώα1που δρουν σε αυτά έχουν
κάποια αναπηρία, κατέχουν ωστόσο σημαντική θέση στην εξέλιξη δράσης,
είτε ως ήρωες, είτε ως βασικοί βοηθοί, αλλά πάντα αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ικανότητές τους παρόλη την αναπηρία τους.
Η μεθοδολογία που εξυπηρέτησε καλύτερα το σκοπό και τις ερευνητικές υποθέσεις, είναι η έρευνα-δράση. Κατά συνέπεια η έρευνα μας οργανώνεται πάνω σε δύο συστατικά στοιχεία: 1) μια πειραματική ομάδα (Ο.Π.) και
μία ομάδα ελέγχου (O.E.), 2) μία μεταβλητή (το λαϊκό παραμύθι) που κατά
την υπόθεση θεωρείται το αίτιο και υπάρχει στην πειραματική ομάδα, αλλά
απουσιάζει τυπικά και ουσιαστικά από την ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες είναι
ισοδύναμες – ταυτόσημες (έχουν κοινή βάση ως προς τα χαρακτηριστικά
τους) ως προς τον αριθμό των παιδιών, τον αριθμό των κοριτσιών και των
αγοριών και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα τμήματα νηπιαγωγείων της Ηπείρου
και μόνο στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το ερωτηματολόγιο της έρευνας των Μαγιάτη Ηλιάνα, Λογοθέτη
Αναστασία-Ελένη και Dockrell E. Julie2 και αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες συνεντεύξεων (το εργαλείο έχει εφαρμοστεί σε παιδιά στην Ελλάδα).
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων και η πλήρη αξιοποίησή τους
έγινε με τη συμπλήρωση δομημένων φύλλων παρατήρησης και ερωτηματολογίων. Συνολικά συγκεντρώθηκαν τελικά (μετά τις διαρροές στην ομάδα ελέγχου) ενενήντα επτά (97). Η ανταπόκριση κρίνεται ικανοποιητική
(97%). Το δείγμα κατανέμεται στις δύο ομάδες ως εξής: το 61,9% των ατόμων σχημάτισαν την ομάδα παρατήρησης και το 38,1% αποτέλεσαν την
ομάδα ελέγχου.
1. Τα παιδιά ενώ για τον εαυτό τους είναι δύσκολο να βρουν λύσεις, για τα ζωάκια που τα
αντιπροσωπεύουν ίσως καταφέρουν να βρουν. Μέσω του παραμυθιού είναι σίγουρα ευκολότερα
να εκφραστεί ένα παιδί εφόσον βέβαια οι ήρωες του είναι πάντα προσωποποιημένα ζώα, φυτά ή
αντικείμενα γιατί η εξωτερίκευση των συναισθημάτωνκαι του άγχους του, έτσι επιτυγχάνεται με
λιγότερο πόνο και με μεγαλύτερη ανακούφιση. (Άρθρο: Το παραμύθι σαν εργαλείο για τον εκπαιδευτικό
της Γιαλλούση- Καμαράτου Ελληνικής Mensa 4/2007).
2. Το θέμα της έρευνας είναι : young children’s understanding of disabilities: the influence of
development, context and cognition, 2002.
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Η παρέμβαση είναι αφηγηματική και γίνεται μόνο στην ομάδα παρατήΗ παρέμβαση είναι αφηγηματική και γίνεται μόνο στην ομάδα παρατήρησης (ΟΠ).
ρησης (ΟΠ). Στην ομάδα ελέγχου δεν έγινε αφηγηματική παρέμβαση μέΣτην ομάδα ελέγχου δεν έγινε αφηγηματική παρέμβαση μέσω του λαϊκού
σω του λαϊκού
και τα παιδιά
ανεπηρέαστα
έδωσαν
τις ειλικριπαραμυθιού,
και παραμυθιού,
τα παιδιά ανεπηρέαστα
έδωσαν
τις ειλικρινείς
απόψεις
και εμπειρίες
τους για τα παιδιά με αναπηρία και με ε.ε.α. καθώς και τις θέσεις τους για την πιθανή
ένταξη αυτών των παιδιών στο δικό τους σχολείο.
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νείς απόψεις και εμπειρίες τους για τα παιδιά με αναπηρία και με ε.ε.α. καθώς και τις θέσεις τους για την πιθανή ένταξη αυτών των παιδιών στο δικό τους σχολείο.
Στην ομάδα παρατήρησης (ΟΠ) χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο έρευνας
πριν και μετά τη παρέμβαση με μεταβλητή - μέσο το λαϊκό παραμύθι και
η αφηγηματική παρέμβαση επιλεγμένων παραμυθιών έγινε με συχνότητα
δύο συνεδριών την εβδομάδα επί δύο μήνες.
Τα λαϊκά παραμύθια που αξιοποιήθηκαν αφηγηματικά ανήκουν σε έγκυρες και αυθεντικές συλλογές της λαϊκής μας λογοτεχνίας όπως:
• Το Κοντοροβυθούλι,3 από τα 64 αυθεντικά παραμύθια από τη Μάνη, εκδ. Ιχώρ, Κυριάκος Κάσσης. Αθήνα, 1993.
• Ο Κουτσοκοκοτάκος,4 από τα λαϊκά παραμύθια της Στερεάς Ελλάδας,
συλλογή-διασκευή: Αυγή Παπάκου- Λάγου. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
• Ο Αχιλοπουτούρης,5 παραμύθι Νο. 30 από το βιβλίο της Μαριάνθης
Καπλάνογλου, Κόκκινη κλωστή κλωσμένη, λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου”. Αθήνα: Πατάκης, 2004.
Ωστόσο, και στις 2 ομάδες δηλαδή ομάδα παρατήρησης και ομάδα ελέγχου, έγινε συζήτηση σε 4 άξονες και καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών των 2 ομάδων ως προς τους αντίστοιχους άξονες συζήτησης, σύμφωνα με το ψυχομετρικό εργαλείο.
Οι βασικοί άξονες συνεντεύξεων κοινοί και για τις δύο ομάδες ήταν οι
εξής :
1) Εμπειρίες των παιδιών για τις διαφορετικότητες και τις αναπηρίες.
2) Στάσεις των παιδιών απέναντι στη σχολική ενσωμάτωση.
3) Προσαρμόσιμες ερωτήσεις της συνέντευξης.
• Απόψεις των παιδιών για την ποικιλομορφία.
• Γνώσεις και διακρίσεις των παιδιών για τις διαφορετικότητες και τις
• αναπηρίες.
4) Ερωτήσεις για συγκεκριμένες αναπηρίες.
• Αντιλήψεις των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα και στην
αναπηρία.
3. Στον διεθνή κατάλογο παραμυθιών ανήκει : Aarne- Thomson) AT 700 : Tom Thumb, Grimm No. 37
Danmerlings Wanderschaft. Delarue: Poncot.
4. Στον διεθνή κατάλογο παραμυθιών ανήκει : Aarne- Thomson) AT 715: Demi-coq. Delarue: Moitie
de coq.
5. Στον διεθνή κατάλογο παραμυθιών ανήκει : Aarne- Thomson) AT 510- 513: Cinderella - The hero is
helped of the companions. Πρόκειται για μια παραλλαγή της Σταχτοπούτας, μόνο που ο ήρωας είναι
αγόρι.
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•

Αντιλήψεις των παιδιών για την αιτία της διαφορετικότητας και της
αναπηρίας.
• Αντιλήψεις των παιδιών για το αντίκτυπο της διαφορετικότητας και
της αναπηρίας.
• παρανοήσεις-παρεξηγήσεις των παιδιών για τις αναπηρίες, επιδράσεις και αιτίες.
Κάθε πρόταση του κάθε άξονα ερωτήσεων, αξιολογήθηκε με βάση την
ύπαρξη σωστών ή όχι αντιλήψεων εκ μέρους των παιδιών με αποτέλεσμα
την δημιουργία κατηγορικών – ποιοτικών μεταβλητών ανά άξονα συζήτησης.
Οι απαντήσεις- εκφράσεις των απόψεων και των αντιλήψεων των παιδιών (οι οποίες αποτελούν και τα δεδομένα της έρευνας) και στις δύο ομάδες της έρευνας (ομάδα παρατήρησης και ομάδα ελέγχου), ταξινομήθηκαν
σε δύο κατηγορίες για να γίνει αξιόπιστα η στατιστική τους ανάλυση. Η μία
κατηγορία περιλαμβάνει τις σωστές αντιλήψεις και στάσεις των παιδιών απέναντι στην αναπηρία κι τη σχολική ενσωμάτωση, ένταξη. Και, η δεύτερη περιλαμβάνει τις εκφράσεις λανθασμένων αντιλήψεων και στάσεων απέναντι
στην αναπηρία και τη σχολική ενσωμάτωση, ένταξη και τις περιπτώσεις όπου
τα υποκείμενα της έρευνας δεν έδωσαν καμιά απάντηση, δεν είχαν άποψη.
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3. Αποτελέσματα – Συζήτηση
Πίνακας 1: Ποσοστιαίος πίνακας ερευνητικών δεδομένων
3. Αποτελέσματα – Συζήτηση
ΟΜΑΔΑ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Εμπειρίες των παιδιών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Έκφραση σωστών αντιλήψεων

διαφορετικότητες και

Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει

Στάσεις των παιδιών
απέναντι στην

έκφραση λάθος αντιλήψεων
Έκφραση σωστών αντιλήψεων

σχολική

Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει

ενσωμάτωση

έκφραση λάθος αντιλήψεων

Απόψεις των παιδιών

Έκφραση σωστών αντιλήψεων

για την
ποικιλομορφία
Γνώσεις και
διακρίσεις για τις
διαφορετικότητες
Οι αντιλήψεις των
παιδιών απέναντι στη
διαφορετικότητα

Οι αντιλήψεις για την
αιτία τους

Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων
Έκφραση σωστών αντιλήψεων
Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων
Έκφραση σωστών αντιλήψεων
Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων
Έκφραση σωστών αντιλήψεων
Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων

Οι αντιλήψεις για τον
αντίκτυπό τους

Έκφραση σωστών αντιλήψεων
Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων

Παρανοήσεις για
αναπηρίες,
επιδράσεις, αιτίες

Έκφραση σωστών αντιλήψεων
Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει
έκφραση λάθος αντιλήψεων

* p=,000 και με έλεγχο Fisher's Exact Test

71,7%

37,8%

28,3%

62,2%

100,0%

Πίνακας 1: Ποσοστιαίος πίνακας ερευνητικών δεδομένων

13,5%

0%

86,5%

83,3%

18,9%

16,7%

81,1%

75,0%

32,4%

25,0%

67,6%

83,3%

13,5%

16,7%

86,5%

91,7%

18,9%

8,3%

81,1%

61,7%

18,9%

38,3%

81,1%

80,0%

48,6%

20,0%

51,4%

* p=,000 και με έλεγχο Fisher's Exact Test
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ΕΛΕΓΧΟΥ

X2

df

p

1

,001

1

,00*

1

,000

1

,000

1

,000

1

,000

1

,000

1

,003

ΣΗΣ

για τις
τις αναπηρίες

ΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

10,80
8

77,43
9

39,18
8

17,11
4

45,44
3

52,51
8

16,87
4

8,793

Έκφραση σωστών αντιλήψεων
75,00%

0
0
0
0

ΟΕ-Παρανοήσεις για αναπηρίες, επιδράσεις, αιτίες

83,30%

ΠΟ-Παρανοήσεις για αναπηρίες, επιδράσεις, αιτίες

18,90%

ΟΕ-Οι αντιλήψεις για τον αντίκτυπό τους

30%

ΠΟ-Οι αντιλήψεις για τον αντίκτυπό τους

18,90%

ΟΕ-Οι αντιλήψεις για την αιτία τους

0

ΠΟ-Οι αντιλήψεις για την αιτία τους

13,50%

ΟΕ-Οι αντιλήψεις των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα

83,30%

ΠΟ-Οι αντιλήψεις των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα

0

ΟΕ-Γνώσεις και διακρίσεις για τις διαφορετικότητες

71,70%

ΠΟ-Γνώσεις και διακρίσεις για τις διαφορετικότητες

10%

ΟΕ-Απόψεις των παιδιών για την ποικιλομορφία

40%

ΠΟ-Απόψεις των παιδιών για την ποικιλομορφία

0%

ΟΕ-Στάσεις των παιδιών απέναντι στην σχολική ενσωμάτωση

50%

ΠΟ-Στάσεις των παιδιών απέναντι στην σχολική ενσωμάτωση

20%

ΟΕ-Εμπειρίες των παιδιών για τις διαφορετικότητες και τις αναπηρίες

ΠΟ-Εμπειρίες των παιδιών για τις διαφορετικότητες και τις αναπηρίες
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Γράφημα 2: Συγκριτικό ραβδόγραμμα κατανομής ποσοστών των απαντήσεων
ανά άξονα συνέντευξης και ομάδα δείγματος.
100%

90%

80%

70%

60%

100,00%
91,70%
80,00%

61,70%

37,80%
48,60%

32,40%

13,50%
18,90%

0

Δεν υπάρχει άποψη ή υπάρχει έκφραση λάθος αντιλήψεων

Γράφημα 2: Συγκριτικό ραβδόγραμμα κατανομής ποσοστών των απαντήσεων ανά άξονα συνέντευξης και
ομάδα δείγματος.
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4. Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των αξόνων ερωτήσεων- συνεντεύξεων διαπιστώθηκε με
σαφήνεια η καταλυτική θετική επίδραση της αφήγησης του λαϊκού παραμυθιού στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη ως προς τη μεταστροφή των αντιλήψεων τους, όσον αφορά την αποδοχή και την ένταξη των παιδιών με αναπηρία και με ε.ε.α. στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν πως η αφηγηματική
μας παρέμβασή με τα λαϊκά παραμύθια είχε ουσιαστική επίδραση στα παιδιά που αποτελούσαν την ομάδα παρατήρησης δηλαδή την πειραματική
ομάδα. Παρατηρούμε λοιπόν, ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρατήρησης και
ελέγχου πλήρη αντιστροφή των απαντήσεων. Για παράδειγμα αναφέρουμε
πως στον άξονα ερωτήσεων σχετικά με τις εμπειρίες των παιδιών για τις διαφορετικότητες και τις αναπηρίες, παρατηρούμε μεγάλη διαφοροποίηση
των απαντήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η ομάδα παρατήρησης εκφράζει σωστές αντιλήψεις κατά 71,7% και το μόνο 28,3% των παιδιών δεν έχουν
άποψη ή εκφράζουν λάθος αντίληψη, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου
όπου οι αντίστοιχες σωστές αντιλήψεις αποτελούν μόλις το 37,8% , ενώ το
62,2% δεν έχουν άποψη ή εκφράζουν λάθος αντίληψη.
Ποιοτικά δεδομένα: Ορισμένες από τις σωστές «αντιλήψεις των παιδιών
για την αναπηρία και τις διαφορετικότητες», ήταν πως έχουν δει τυφλούς
ανθρώπους, έχουν δει ανθρώπους ανάπηρους χωρίς χέρια ή πόδια σε αναπηρικό αμαξίδιο, είχαν εμπειρίες από κωφoύς (τονίζοντας περισσότερο την
αλαλία), είχαν δει στην τηλεόραση ανάπηρους που χρησιμοποιούσαν τα άρτια μέλη τους για να ζωγραφίσουν όπως κρατώντας το πινέλο με τα πόδια
ή με το στόμα ( μάλιστα κάποια παιδιά έδειξαν με παντομίμα πως ζωγραφίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες με το στόμα). Τόνισαν επίσης πως τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν, επικοινωνούν με το σώμα. Αντιλαμβάνονται επίσης τη διαφορά αποκατάστασης και μόνιμης βλάβης.
Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για «τη σχολική ενσωμάτωση» των
αναπήρων παιδιών, αναφέρουν πως θέλουν αυτά τα παιδιά να είναι μαζί
τους και να παίζουν, θα ήθελαν να έχουν μαζί τους μια ανάπηρη συμμαθήτριά τους, επίσης είχαμε έντονες διαθέσεις αλτρουισμού όπως δηλώσεις
« τα θέλουμε αυτά τα παιδιά και μπορούμε και θέλουμε να τα βοηθήσουμε, να τους χαρίσουμε ένα χέρι, ένα μάτι». Δηλώνουν προθυμία να βοηθήσουν έναν ανάπηρο άνθρωπο είτε είναι η δασκάλα τους ή ένας συμμαθητής τους. Επίσης δηλώνουν ότι θα φροντίζανε το ανάπηρο παιδί, θα το πή1096
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γαιναν στο γιατρό και θα έκαναν τα πάντα για αυτό, θα του κρατούσαν το
χεράκι για να πηδάει και θα ζωγράφιζαν αυτά αντί για εκείνο. Συμφωνούσαν πως πρέπει να φροντίζουν τα ντροπαλά και διστακτικά παιδιά. Και δήλωσαν ότι θα βοηθούσαν κάποιο τυφλό στο δρόμο.
Στη μεταβλητή που αναφέρεται «στις απόψεις των παιδιών για την ποικιλομορφία καθώς και τις γνώσεις και διακρίσεις της διαφορετικότητας και
της αναπηρίας», παρατηρήσαμε πως τα παιδιά που το τμήμα του νηπιαγωγείου τους ήταν κοντά σε τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου (συνήθως συστεγαζόμενο), αντιλαμβάνονται εύκολα την διαφορετικότητα και δη την αναπηρία. Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας έφερναν στη συζήτησή τους ως παράδειγμα τους ήρωες των αφηγημένων λαϊκών παραμυθιών, όπως το κουτσό και τυφλό αγόρι, τον κουτσοπετεινό, τον αχιλοπουτούρη , το κοντοροβυθούλι. Πιστεύουν πως το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, άλλο είναι καστανό, άλλο έχει γαλάζια μάτια, άλλο είναι κοντό σαν το κοντοροβυθούλι και
άλλο είναι ψηλό σαν γίγαντας, ωστόσο διακρίνουν τη σωματική διαφορά
από την αναπηρία. Εκτός από τις αισθητηριακές και σωματικές αναπηρίες αναφέρονται στη νοητική καθυστέρηση με τον όρο «χαζό» παιδί. Αντιλαμβάνονται τη νοητική καθυστέρηση ως δυσκολία να παίξει αυτό το παιδί στο πάρκο ή στην αυλή του σχολείου χωρίς να τραυματιστεί, καθώς και
να καταλαβαίνει το χώρο που βρίσκεται, να μη φεύγει μόνο του χωρίς τους
γονείς του. Και να καταλαβαίνει τις εντολές της νηπιαγωγού σωστά συμμετέχοντας στις σχολικές δραστηριότητες. Να φτιάχνει επίσης όμορφες ζωγραφιές και να είναι φρόνιμο και υπάκουο.
Οι απόψεις των παιδιών που αφορούν τη μεταβλητή «Οι αντιλήψεις των
παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα και την αναπηρία», ήταν επίσης
εντυπωσιακές. Τα παιδιά εκφράζουν πως όταν κάποιος είναι κωφός, άλαλος ή τυφλός θα έβρισκε λύσεις για τα προβλήματά του γιατί δεν είναι «χαζός». Τα παιδιά με αναπηρία εν γένει δεν είναι «χαζά» παιδιά . Δηλώνουν πως
αγαπούν τα παιδιά με αναπηρία και πως αυτά είναι έξυπνα παιδιά και θα τα
παίζανε. Επίσης αναφέρονται στον «Αχιλοπουτούρη» (ένας από τους ήρωες των αφηγημένων λαϊκών παραμυθιών), και τα κορίτσια δηλώνουν ότι θα
τον παντρευόντουσαν στη θέση της βασιλοπούλας, καθώς το κατόρθωμά
του να πάει στο βασιλιά το κομμένο κεφάλι του απειλητικού δράκου, παρόλο που ήταν ένα περιφρονημένο, ντροπαλό και θεωρημένο ανάξιο παιδί ήταν εξαιρετικά ηρωικό.
Στη μεταβλητή «οι αντιλήψεις για την αιτία της αναπηρίας», έχουμε μια
ποικιλία σωστών απόψεων των παιδιών. Όπως η τύφλωση σε ένα παιδί μπορεί να προήλθε από μια σοβαρή αρρώστια ή από κάποιο ατύχημα. Δήλω1097
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σαν επίσης ως αιτία της τύφλωσης κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια της
γέννησής του. Για τις σωματικές αναπηρίες, δηλώνουν πως γνωρίζουν παιδιά που από ατύχημα έμειναν στο «καροτσάκι» (εννοούν αναπηρικό αμαξίδιο). Αναφέρονται επίσης στις πιθανές αιτίες της αναπηρίας του «Κουτσοπετεινού» (ένας από τους ήρωες των αφηγημένων λαϊκών παραμυθιών), λέγοντας πως έμεινε κουτσός επειδή τον έφαγε μία κότα.
Όσον αφορά τις απόψεις των παιδιών για τη μεταβλητή «Παρανοήσεις
– παρεξηγήσεις των παιδιών για τις αναπηρίες, επιδράσεις, αιτίες», ήταν διάφορες. Παρατηρήσαμε ωστόσο, πως τα παιδιά της πειραματικής ομάδας
είχαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό σωστές αντιλήψεις για αυτή τη μεταβλητή,
έναντι των παιδιών της ομάδας ελέγχου όπου παρανόησαν τις αναπηρίες.
Τα τελευταία παιδιά δήλωσαν πως κάποιος γίνεται κωφός όταν ακούει cd
με ακουστικά σε υψηλή ένταση, ωστόσο δεν θεωρούν την κώφωση σοβαρή αναπηρία και την δηλώνουν ως «εύκολη». Επίσης τα περισσότερα παιδιά δήλωσαν πως όλες οι αιτίες των αναπηριών είναι από ατυχήματα (καθώς αφηγήθηκαν και δικές τους εμπειρίες), ωστόσο δεν μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της μονιμότητας της αναπηρίας. Για την τύφλωση δηλώνουν πως μπορεί να προκλήθηκε επειδή κάποιος έβλεπε πολλή τηλεόραση ή πλησίαζε πολύ κοντά της, ή έπεσε φως από φακό στα μάτια του, ή μπορεί κάποιο παιδάκι να γεννήθηκε τυφλό αλλά τα μάτια θα βγουν αργότερα.
Όσον αφορά, τη σοβαρότητα της κάθε αναπηρίας και οι δύο ομάδες
των παιδιών που συμμετείχαν δήλωσαν πως η σοβαρότερη αναπηρία είναι η τύφλωση και στη συνέχεια οι σωματικές αναπηρίες (να μη έχει πόδια
πρώτον και, να μην έχει χέρια δεύτερον). Αξίζει να παρατηρήσουμε πως τα
παιδιά της πειραματικής ομάδας τη δυσκολία σε κάθε αναπηρία την αντιλαμβάνονται με βάση τους ήρωες των παραμυθιών που, τους θαυμάζουν
για τις ικανότητές του, (κατανοούν ωστόσο και τη σημασία του δωρητή
και του μαγικού δώρου), χωρίς όμως να κατανοούν πως η θυσία είναι που
τον κάνει ήρωα.
Τα οφέλη που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα-πρόκληση να δοκιμάσει
ο/η Νηπιαγωγός νέα ερευνητικά δεδομένα και να αξιοποιήσει αφηγηματικά τα λαϊκά μας παραμύθια για διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την
ενταξιακή πορεία μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας.
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Αξιοποιώντας τον χρόνο του διαλείμματος
στο Ειδικό Σχολείο
Αικατερίνη Ταβουλάρη
Η έννοια του διαλείμματος
Τα τελευταία χρόνια δείχνει να απασχολεί ιδιαιτέρως τους επιστήμονες το
διάλειμμα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Ο χρόνος του διαλείμματος είναι αυτός που μεσολαβεί μεταξύ δύο διδακτικών ωρών και ως επί
το πλείστον πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του κάθε Σχολείου. Οι
Γκουλντ & Σάλλιβαν (2008) αναφέρονται σε αυτό ως ένα είδος «χρόνου μετάβασης», που βοηθάει τα παιδιά να μεταβούν από τη μια δραστηριότητα
στην άλλη και παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά
σε κάποια δραστηριότητα. Αποτελεί χρόνο ανάπαυλας και κινητικής εκτόνωσης, αλλά κυρίως είναι χρόνος ελεύθερης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και συλλογικού παιχνιδιού.
Η Pauline Gibbons στον Cummins (1999) έχει δώσει μια ιδιαίτερα σαφή περιγραφή αυτού που ονομάζει «γλώσσα του διαλείμματος» σε αντιδιαστολή αυτού που αποκαλεί «γλώσσα της τάξης»: Η γλώσσα του διαλείμματος περιλαμβάνει τη γλώσσα που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν φίλους, να παίρνουν μέρος στα παιχνίδια και να συμμετέχουν σε μια
σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες αναπτύσσουν και
διατηρούν τις κοινωνικές τους επαφές. Συνήθως αυτή η γλώσσα παρουσιάζεται στη διαπροσωπική επαφή και επομένως εξαρτάται πάρα πολύ από
τα σωματικά και οπτικά συμφραζόμενα, τις χειρονομίες και τη γλώσσα του
σώματος. Η άνεση σε αυτού του είδους τη γλώσσα αποτελεί σημαντικό μέρος της γλωσσικής ανάπτυξης. Χωρίς αυτή ένα παιδί είναι απομονωμένο
από την κοινωνική ζωή του διαλείμματος. Η γλώσσα της σχολικής αυλής
είναι πολύ διαφορετική από τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι
μέσα στην τάξη και από τη γλώσσα που προσδοκούν να μάθουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά γενικότερα. Η κατάσταση του διαλείμματος κανονικά δεν προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν γλώσσα
του τύπου ορολογίας μαθημάτων. Ούτε απαιτεί συνήθως γλώσσα που συνδέεται με ανώτερες νοηματικές ικανότητες, όπως η υπόθεση, η αξιολόγηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η γενίκευση, η πρόβλεψη ή η κατηγοριο1102
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ποίηση. Ωστόσο, αυτές είναι οι γλωσσικές λειτουργίες που σχετίζονται με
την μάθηση και την ανάπτυξη της νόησης˙ λειτουργίες που απαιτούνται σε
όλες τις περιοχές του σχολικού προγράμματος (Cummins, 1999).
Αξιοσημείωτος είναι και ο διαχωρισμός μεταξύ δύο τάσεων θεώρησης
για το διάλειμμα από τον Blatchford (1994)˙ πρόκειται για τη ρομαντική ή
θετική και την προβληματική τάση. Η ρομαντική τάση επικεντρώνεται στις
ευεργετικές επιπτώσεις του διαλείμματος στους μαθητές. Τα παιδιά, συνδιαλεγόμενα με άτομα που τα ίδια, ελεύθερα, επιλέγουν, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων αυτών της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της επίλυσης διαφορών
χωρίς τη χρήση βίας. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα εκτόνωσης της
κινητικότητας και της συναισθηματικής φόρτισης του παιδιού, και παράλληλα αποτελεί ευκαιρία χαλάρωσης της πνευματικής έντασης από τη διαδικασία του μαθήματος. Αντιθέτως, οι υποστηρικτές της προβληματικής
τάσης επικαλούνται όχι μόνο τη διακοπή της σχολικής εργασίας, αλλά και
τον χρονικό περιορισμό του ωφέλιμου χρόνου του μαθήματος (Pellegrini,
1995), προκειμένου να υποστηρίξουν την αρνητική επιρροή του διαλείμματος στη ζωή των μαθητών. Επίσης, οι παιδαγωγοί – οπαδοί της προβληματικής τάσης, αναφέρονται στο φαινόμενο της βίας και της επιθετικότητας που συχνά αναπτύσσεται την ώρα του διαλείμματος και έχει καταγραφεί από πολλούς επιστήμονες (Δασκαλοπούλου, 2010˙ Πούλιος, 2007), προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.
Το διάλειμμα για τους μαθητές με αναπηρία και ο ρόλος
του εκπαιδευτικού
Ο χρόνος που περνά ένας μαθητής στο προαύλιο πριν και μετά το μάθημα
και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος πλησιάζει τη 1 ώρα για τις μικρές
ηλικίες, ενώ για τις μεγαλύτερες την ξεπερνά. Αυτό σημαίνει ότι, με εξαίρεση τις ώρες φυσικής αγωγής, περίπου το 20 – 30% του χρόνου που βρίσκονται στο Σχολείο, τα παιδιά τον περνούν στο προαύλιο, κυρίως κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (Ματσαγγούρας, 2003). Γνωρίζουν όμως όλα τα
παιδιά τον τρόπο αξιοποίησης του χρόνου που τους δίνεται στο διάλειμμα;
Για πολλά από αυτά, οι ρουτίνες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα οδηγούν
στο να αισθάνονται άνετα και να μην έχουν άγχος, αφού είναι εξοικειωμένα με αυτό. Για τους μαθητές με αναπηρία όμως;
Το διάλειμμα που παραπέμπει σε ένα μη δομημένο πλαίσιο, αποτελεί
μία δύσκολη και στρεσογόνα κατάσταση για το παιδί με ειδικές ανάγκες.
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Μερικά παιδιά επωφελούνται από τις σαφείς οδηγίες σχετικά με το πώς να
εκτελέσουν μία δραστηριότητα, ενώ άλλα χρειάζεται να διδαχθούν με λεπτομέρεια ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα παίξουν στην παιδική χαρά
ή θα συνεργαστούν σε μια ομαδική δραστηριότητα. Επιπλέον, φαίνεται δύσκολη για πολλούς από αυτούς τους μαθητές η αξιοποίηση της ελεύθερης
επιλογής και κίνησης που τους δίνεται στα πλαίσια του διαλείμματος, ενώ
ενδεχομένως βρεθούν σε αδιέξοδο, σε περίπτωση που κληθούν να μεταφέρουν τις γνώσεις ή τις δεξιότητες που διαθέτουν από μια κατάσταση (π.χ.
το μάθημα) σε μία άλλη (π.χ. το διάλειμμα). (Βογινδρούκας & Sherratt, 2008)
Στο σημείο αυτό λοιπόν, ο εκπαιδευτικός οφείλει να γίνει αρωγός των
παιδιών με τη στάση του, σεβόμενος τον χρόνο του διαλείμματος δίχως να
τον παραβιάζει για να ολοκληρώνει το μάθημά του. Άλλωστε οι Γκουλντ &
Σάλλιβαν (2008: 195) αναφέρουν πως «η Εθνική Ένωση της Αμερικής για
την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC) προτείνει να παίζουν κάθε
μέρα τα παιδιά στον εξωτερικό χώρο». Εν συνεχεία, ο ρόλος του θα πρέπει να εστιάζεται στο να προσπαθεί ουσιαστικά να αξιοποιεί και να δομεί
το αδόμητο περιβάλλον του διαλείμματος. Βασικός σκοπός είναι να δημιουργούν «ρουτίνες» που θα βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτές
ώστε να αισθάνονται άνετα και οικεία και να μην έχουν άγχος ή ανησυχία
για το άγνωστο που πιθανόν παραμονεύει.
Οι Βογινδρούκας & Sherratt (2008: 63) υποστηρίζουν πως «βοήθεια μπορεί
να δοθεί στα παιδιά για την κατανόηση του τι περιμένουν οι άλλοι από αυτά,
οργανώνοντας κάποιο μέρος (…) του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
κατάλληλο για διαφορετικές δραστηριότητες». Συνεπώς, η εκμετάλλευση του
προαύλιου χώρου στον οποίο πραγματοποιείται το διάλειμμα, θα ήταν λύση
(Lucas, 1994). Χαρακτηριστικά μάλιστα, ο Γερμανός (1998) αναφέρεται σε Σχολεία εκτός Ελλάδος, όπου έγινε προσπάθεια διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου σε ζώνες διαφορετικών δραστηριοτήτων. Στόχος ήταν να μην παραπέμπει
η σχολική αυλή σε μια άμορφη έκταση όπου τα παιδιά εκτονώνονται μόνο κινητικά, αλλά να χρησιμοποιούνται από τους μαθητές οι οποιεσδήποτε δυνατότητες προσφέρει (π.χ. εξοπλισμός, επιδαπέδια παιχνίδια, κ.ο.κ.).
Το παράδειγμα του “Peaceful Playgrounds” και η εφαρμογή
του στο Ειδικό Σχολείο
Το “Peaceful Playgrounds”1 είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζε1. Επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος “Peaceful Playgrounds” είναι η εξής: http://www.
peacefulplaygrounds.com/index.htm
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ται από το 2003 στην Καλιφόρνια της Αμερικής σε 8.000 Σχολεία και ετησίως
απασχολεί περίπου 4.000.000 μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Βασίζεται στην πλήρη αξιοποίηση του δαπέδου του προαύλιου χώρου εκάστοτε σχολείου, προκειμένου να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με εναλλακτικούς τύπους μάθησης
υπό μορφής παιχνιδιού. Το δάπεδο γεμίζει χρώματα και σχέδια, τα οποία παραπέμπουν σε δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. προανάγνωσης, λογικομαθηματικής σκέψης) αλλά και κοινωνικών (λ.χ. ανάπτυξη της συνεργασίας, ακολουθία οδηγιών και κανόνων, κ.ο.κ.).
Παρόλο που προηγούμενες καταγραφές σχετικά με την εφαρμογή του
“Peaceful Playgrounds” σε Σχολεία που φοιτούν μαθητές με αναπηρία δεν
υπάρχουν, επιχειρήθηκε μία τέτοια δράση, στα πλαίσια υλοποίησης Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο «Διαμόρφωση σχολικής αυλής», από
το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πειραιά και τις δύο κατώτερες βαθμίδες του 1ο
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Τα δύο Σχολεία συνεργάστηκαν προκειμένου να διαμορφώσουν την κοινόχρηστη σχολική αυλή τους, κατά το
σχολικό έτος 2010 – 2011. Βασικός στόχος ήταν η αξιοποίηση του αδόμητου περιβάλλοντος του προαυλίου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σαν
επιμέρους στόχοι τέθηκαν αρχικά η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών με αναπηρία, η ακολουθία οδηγιών και η υπακοή σε κανόνες. Ένας
επιπλέον στόχος ήταν η ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, δεδομένου ότι
στα συγκεκριμένα σχολεία φοιτούσαν και μαθητές με κινητικά προβλήματα
αλλά και με διαταραχές που τα δυσκόλευαν να έχουν σαφή εικόνα του σώματός τους (ανάπτυξη σωματογνωσίας). Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια μέσα από το παιχνίδι να ενσωματωθούν γνωστικοί στόχοι (π.χ. Γλώσσας, Μαθηματικών, Γυμναστικής, κ.ά.), και να αναπτυχθούν δεξιότητες όπως εκείνες της κοινωνικής προσαρμογής και των δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Η σχεδίαση επιδαπέδιων παιχνιδιών βασισμένα στα χρώματα, τα σχήματα, τους αριθμούς και τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, ήταν ο
απώτερος σκοπός της παραπάνω δράσης. Ο σχεδιασμός της στηρίχθηκε
στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο
(2002), τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τον αυτισμό (2003),
τη νοητική καθυστέρηση (2003) και τις κινητικές αναπηρίες (2004) και κυρίως στο αμερικάνικο πρόγραμμα “Peaceful Playgrounds” για την δημιουργική και πιο λειτουργική ενασχόλησή τους με τα επιδαπέδια παιχνίδια. Μαθητές του Νηπιαγωγείου και μαθητές του Δημοτικού, ειδικό εκπαιδευτικό,
επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, οι Διευθυντές, γονείς και η καθαρίστρια των δύο Σχολείων, έγιναν όλοι μαζί μία ομάδα για την υλοποίηση
του στόχου του Προγράμματος.
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Η διαδικασία διήρκησε περίπου ένα μήνα, ενώ μετέπειτα ακολούθησε
μία σχετικά μικρή περίοδος δύο μηνών, κατά την οποία παρατηρούνταν τα
παιδιά στον καινούργιο τους χώρο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεδομένης της
ραγδαίας αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο των Σχολείων, απαραίτητη ήταν η ανάλογη προετοιμασία των μαθητών. Η εν λόγω προετοιμασία έγινε μέσω συζήτησης στην τάξη υπό μορφή ευαισθητοποίησης, αλλά και μέσω έμμεσης μορφής διδασκαλίας με τη βοήθεια του
ΤEACCH2, για τις περιπτώσεις των μαθητών που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες.
Στην πράξη, νήπια και παιδιά σχολικής ηλικίας με διαφορετικές αναπηρίες και διαφορετικό δυναμικό, ακολούθησαν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιασμένα στην απόκτηση γνώσεων μέσω της βιωματικής εμπειρίας, της χρήσης κατάλληλου εποπτικού υλικού (εικόνες, αντικείμενα, ήχοι, πολυμέσα, Η/Υ) και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με
έμφαση στην απόκτηση επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, ειδικά για τις περιπτώσεις των παιδιών εκείνων που έκαναν χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας όπως το PECS3 και η MAKATON4.
Τα συμπεράσματα
Μετά την εφαρμογή του προαναφερόμενου Προγράμματος, τα αποτελέσματα ήταν ορατά και άμεσα. Αρχικά, ο προαύλιος χώρος έγινε πιο
όμορφος˙ τα παιδιά έδειχναν να διασκεδάζουν με τα παιχνίδια της αυλής και παράλληλα να συνεργάζονται περισσότερο ομαλά, προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό τους στόχο: Το παιχνίδι. Σημαντική είναι και
η προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων των
παιδιών, όπως η δύναμη, η αντοχή και ο συντονισμός που συμβάλλουν
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, αλλά και η αδρή κινητικότητα, η δεξιότητα στο παιχνίδι και η εξάσκηση των παιδιών στη
συμμετοχή μη οικείων για αυτά δραστηριοτήτων. Επίσης, τα επιδαπέδια παιχνίδια στάθηκαν ευκαιρία για τους μαθητές να υπολογίζουν τον
τρόπο διαχείρισης του σώματός τους, προκειμένου να κάνουν αυτό που
επιθυμούν.
2. Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH)
(Mesibov, Shea & Schopler, 2004).
3. Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost, 2001)
4. Πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας για άτομα που εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών
δυσκολιών, το οποίο βασίζεται στη χρησιμοποίηση νοημάτων ή/ και γραφικών συμβόλων που
συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον προφορικό λόγο (Sheehy & Duffy, 2009).
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Η μείωση των διαμαχών και κατ’ επέκταση των ατυχημάτων που συχνά
παρατηρούνταν, ήταν εμφανής. Η πλειονότητα των παιδιών απασχολούνταν με τρόπο περισσότερο λειτουργικό, ενώ ο εκνευρισμός και οι τσακωμοί μεταξύ τους ήταν περιορισμένοι, αφού πλέον το ενδιαφέρον τους ήταν
εστιασμένο σε ένα δομημένο παιχνίδι.
Τέλος, τα επιδαπέδια παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν σαν εργαλείο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα για τη διδασκαλία τους, μετατρέποντάς την με αυτό τον τρόπο σε μία περισσότερο ελκυστική διαδικασία.
Επιλογικά επισημαίνεται πως ο ευσυνείδητος εκπαιδευτικός οφείλει να
αποτιμά σωστά τις θετικές και αρνητικές πτυχές του διαλείμματος, που σαφώς συνυπάρχουν και να προσπαθεί να βοηθήσει τους μαθητές με αναπηρία να έχουν πιο λειτουργική συμμετοχή σε αυτό. Ο αδόμητος χρόνος
του διαλείμματος μπορεί να δομηθεί, αρκεί να τολμήσει ο εκπαιδευτικός
τις αλλαγές στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εφαρμογή του
“Peaceful Playgrounds” στο Ειδικό Σχολείο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει αυτό που οι Molnar & Lindquist (1999: 33) υποστηρίζουν˙ πως «όταν κάτι μέσα σ’ ένα οικοσύστημα αλλάζει, τότε όλο το
οικοσύστημα θα αλλάξει».
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SUMMARY
During recess time, children have the opportunity of creating friendships,
playing and participating in activities, through which they develop
and maintain social contacts. Do all children and especially the ones
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with disability know the way with which they can actually make good
use of the time given to them during recess? The school break that
refers to an unstructured framework is a difficult time for the child and
furthermore for the instructor who is faced to cope with the reactions
of his student due to the specific situation. According to the Educational
Environmental Programme: “Configuring a school yard” that was applied,
special playgrounds were created based on the Cross Thematic Curriculum
Framework for Kindergarten, Curricula for autism, mental retardation and
physical disabilities and especially the American programme “Peaceful
Playgrounds” that are designed in order to be played in school yards.
KEYWORDS: recess time, school yard, Special School, playgrounds, Peaceful
Playgrounds
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Η επίδραση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών στη βελτίωση του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του
ενταξιακού σχολείου
Σωτηρία Τζιβινίκου
Κουτσοκώστα Βασιλική
Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έχει απασχολήσει, έντονα, τα τελευταία χρόνια, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί επίσημοι φορείς όπως ο ΟΕΠΕΚ, και το ΕΚΕΠιΣ, για να υπηρετήσουν
τους σκοπούς της. Ωστόσο, δεν κατέστη ακόμα εφικτό οι φορείς αυτοί να
καλύψουν όλες τις συνεχώς αυξανόμενες, επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων. Έτσι, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι
εκ του ρόλου τους καλούνται να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς των
σχολείων ευθύνης τους, αλλά και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως τα
ΚΕΔΔΥ, προστίθενται στον κατάλογο των εν δυνάμει παρόχων επιμορφωτικών υπηρεσιών (Μπαγάκης, 2011). Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε
το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα εργασία.
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση», «ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση/επιμόρφωση», είναι όροι που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, και την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο όρος που έχει υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρυδίκη είναι «συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (εκπαιδευτικών)» (Continuing1 professional development, διαθέσιμο στο http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/). Σε μελέτη του ΟΟΣΑ, υποστηρίζεται ότι
1. Η αγγλική λέξη “continuing” μεταφράζεται στα ελληνικά ως συνεχής και συνεχιζόμενος. Για την
διάκριση μεταξύ των όρων «συνεχής εκπαίδευση» και «συνεχιζόμενη εκπαίδευση», ο Αδάμ (2012)
αναφέρει:
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι αυτή η οποία συμβαίνει μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και παίρνει περισσότερο το χαρακτήρα της κατάρτισης. Μετά λοιπόν τη συμπλήρωση των βασικών
σπουδών, συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι κάθε είδους επιμόρφωσης και κατάρτισης και αφορά κατά
κύριο λόγο την εκπαίδευση πάνω στον επαγγελματικό τομέα του εκπαιδευόμενου για την απόκτηση
περισσότερων ειδικών και τεχνικών γνώσεων.
Η συνεχής εκπαίδευση, αφορά σε όλες τις γνώσεις που αποκτά κάποιος κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι γνώσεις είναι περισσότερο σφαιρικές και έχουν
ανθρωπιστικό χαρακτήρα» (http://charalampos.gr/2012/didaktiki-methodologia/)
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η έννοια της «επαγγελματικής ανάπτυξης» είναι ευρύτερη από αυτή της επιμόρφωσης και περισσότερο κατάλληλη για να εκφράσει τις νέες αντιλήψεις
για τους εκπαιδευτικούς θεσμούς ως «οργανισμών μάθησης» (OECD, 1998).
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία επιτυγχάνεται
με τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική υποστήριξή τους, αποτελεί
τον βασικό γνώμονα για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσω
ενός ισχυρού, βιώσιµου και ευπροσάρμοστου στις νέες εξελίξεις εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της παιδαγωγικός πράξης (Βεργίδης & Καραλής, 1999, OECD, 2005,
Παπαναούμ, 2008, Μπαγάκης, 2011), καλύπτοντας από τη μια τις ελλείψεις
και αδυναµίες της προπτυχιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και παρακολουθώντας από την άλλη τη συνεχή εξέλιξη της επιστημονικής και
παιδαγωγικής γνώσης.
Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης σχετίζεται, με την
απαιτούμενη ανίχνευση και τελικά την ικανοποίηση των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται (Κόκκος,
1999). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης συναρτάται με
την υιοθέτηση προσεγγίσεων και πρακτικών που είναι κατάλληλες για την
εκπαίδευση ενηλίκων.
Ως εκπαίδευση ενηλίκων, «ανδραγωγία - andragogia» κατά τον Malcolm
Knowles, ορίζεται η τέχνη και η επιστήμη του να βοηθά κάποιος τους ενήλικες να μάθουν (Knowles, et al. 1984), λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά, και εμπλέκοντάς τους ενεργά στη διδακτική διαδικασία, ώστε η μάθηση να βασίζεται και να αξιοποιεί την εμπειρία τους,
Η αποτελεσματική ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
συμβάλλει στη δημιουργία μαθησιακά πλούσιων σχολείων (Rosenholtz,
1991), που είναι κοινότητες μάθησης και συνεχούς ανάπτυξης τόσο των
μαθητών του όσο και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σ’ αυτά, έχοντας
ένα κοινό όραμα και πίστη στη δια βίου μάθηση.
Πρόσφατες μελέτες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών προτείνουν ως
αποτελεσματική μέθοδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τη μέθοδο coaching
/ προγύμνασης/προπονητικής, κατά την οποία ο επιμορφωτής βοηθά τους
επιμορφούμενους δασκάλους να ενσωματώσουν σημαντικά ερευνητικά
δεδομένα στην εκπαιδευτική τους πράξη (Knight, 2007). Ο όρος coaching,
έχει μια πορεία στην εκπαίδευση, αφού αρχικά γινόταν αναφορά στον όρο
«συμβουλευτική μάθηση- learning consulting», στη συνέχεια "διδακτική συνεργασία -instructional collaborating», και τέλος, «διδακτική προγύμναση
- instructional coaching».
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Η διδακτική προγύμναση - instructional coaching (Knight, 2009), στηρίζεται στην ισότητα μεταξύ των προγυμναστών και των δασκάλων, την επιλογή, δηλαδή τη δυνατότητα των δασκάλων να επιλέγουν τι και πως θα μάθουν, τη φωνή, δηλαδή την ενίσχυση των δασκάλων να έχουν δική τους
γνώμη, το διάλογο και τον αναστοχασμό, την πράξη, δηλαδή τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής μέσα στην τάξη της παρεχόμενης νέας γνώσης και την αμοιβαιότητα δάσκαλου – μαθητή.
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής
επιμόρφωσης, για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Η
επιμορφωτική αυτή δράση αναπτύχθηκε στα πλαίσια του υποστηρικτικού
ρόλου του ΚΕΔΔΥ, και του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, ως φορέων συμβουλευτικής και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης αυτής ήταν: διοργάνωση χωρίς οικονομικούς πόρους, η από κοινού συμμετοχή εκπαιδευτικών
γενικής και ειδικής αγωγής, η άμεση πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων σε συνθήκες πραγματικής τάξης, και η υποστήριξη αυτής με την μέθοδο coaching. Σχεδιάστηκε δε σύμφωνα με τον κύκλο της επιμόρφωσης
που προτείνεται από τους Bobb, & Earley (2007), και σχηματικά παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1: προσαρμογή από το βιβλίο της Sara Bobb & Peter Earley, (2007, σελ. 33)
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Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που ανήκαν στην περιοχή ευθύνης των φορέων που υλοποίησαν το πρόγραμμα,
πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε άλλες, μικρότερου μεγέθους επιμορφωτικές δράσεις, καθώς επίσης, και από τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που καταγράφτηκαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων των φορέων αυτών, αλλά και από την
παρακολούθηση του ίδιου του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτό υλοποιούνταν σε σχολεία της παραπάνω περιοχής. Αξιοποιήθηκε τέλος η γενικότερη αντίληψη που επικρατούσε ότι οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής καλούνται να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους της ειδικής χωρίς να
έχουν την κατάλληλη υποδομή, ενώ όλες οι έως τότε επιμορφωτικές δράσεις απευθύνονταν είτε στη μια είτε στην άλλη ομάδα εκπαιδευτικών.
Περιγραφή του επιμορφωτικού σεμιναρίου
Το επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες ένα
μέρος (περίπου 30 ώρες) ήταν θεωρητική κατάρτιση σε θέματα όπως συνεργασία εκπαιδευτικών, συμμετοχική διδασκαλίας, καλές διδακτικές πρακτικές και καλές πρακτικές ενσωμάτωσης και ένταξης.
Οι υπόλοιπες ώρες (περίπου 70), περιελάμβαναν την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής τάξης (στις τάξεις τους), όπου ανά ζεύγος εκπαιδευτικών (γενικής και ειδικής αγωγής) επέλεξαν έναν μαθητή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος φοιτούσε τόσο στη γενική τάξη, όσο και
στο τμήμα ένταξης. Για τον μαθητή αυτόν έγινε σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης με βάση τους στόχους που επέλεξαν οι δύο
εκπαιδευτικοί. Σε όλη τη διαδικασία αυτή, υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών από τους επιστημονικούς υπευθύνους της επιμόρφωσης, με τη μέθοδο coaching (Knight,
2007, & 2009).
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν:
•

•

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής που διδάσκουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη και στο τμήμα ένταξης.
Η επίδραση στην εκπαιδευτική πράξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Το επιμορφωτικό σεμινάριο αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες για
την αρτιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησής τους, λαμβάνοντας υψηλή βαθμολόγηση και στις δύο αυτές φάσεις (η αξιολόγηση αυτή δεν αποτελεί μέρος της παρούσας εργασίας).
Επιπλέον, διερευνήθηκε αν είχαν επιτευχθεί οι στόχοι της επιμορφωτικής αυτής δράσης, με ποσοτικά κριτήρια, όπως ερωτηματολόγια αντιλήψεων και στάσεων, και ποιοτικά κριτήρια όπως παρακολούθηση της διαδικασίας μέσα στη τάξη, και ανάλυση των τελικών εργασιών όπου αποτυπώθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των κοινών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σ’ αυτή τη διερεύνηση.
Μεθοδολογία έρευνας
Η αξιολόγηση των στόχων του προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες:
1. Διερεύνηση και ποσοτική ανάλυση των στάσεων και απόψεων των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδραση του επιμορφωτικού σεμιναρίου στο εκπαιδευτικό τους έργο ως προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Η συλλογή δεδομένων έγινε με την κατασκευή και χορήγηση δύο ερωτηματολόγιων.
Το πρώτο συμπληρώθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας πριν από
την έναρξη του σεμιναρίου και το δεύτερο συμπληρώθηκε μετά το
τέλος των εργασιών του σεμιναρίου αυτού.
2. Αξιολόγηση και ποιοτική ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από κοινού (κατά ζεύγη) εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, για κάποιον μαθητής τους ΕΕΑ, με τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία των συντελεστών του σεμιναρίου, με τη μέθοδο coaching, και των εργασιών που τελικά υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα.
Υποκείμενα της έρευνας
Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε 15 ζεύγη, ειδικής και γενικής αγωγής ανά ζεύγος, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του σεμιναρίου (να εργάζονται στο
ίδιο σχολείο, στη γενική τάξη και το τμήμα ένταξης). Από αυτούς, οι 3 ήταν
άνδρες και οι 27 γυναίκες. Η προϋπηρεσία τους κυμαινόταν μεταξύ λίγων
μηνών (3 αναπληρωτές ειδικής αγωγής) και 26 ετών. Η μέση προϋπηρεσία
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ήταν περίπου 10 έτη. Στην πλειοψηφία τους είχαν εμπειρία από επιμορφωτικά σεμινάρια και παρόμοιες ημερίδες, συνέδρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής.
Στατιστική ανάλυση και Αποτελέσματα
Ποσοτικές αναλύσεις - Ερωτηματολόγια
Έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση των 2 ερωτηματολογίων. Σ΄ ότι
αφορά στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, από τους συμμετέχοντες, οι μισοί (50%) απαντούν αρχικά ότι δεν σχεδιάζουν, ενώ μετά το πρόγραμμα
το 96% δήλωσε ότι σχεδιάζει τη διδασκαλία. Ως προς τη χρήση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων, τα ποσοστά διαμορφώνονται πριν το πρόγραμμα 62%, μετά το πρόγραμμα 88%. Ως προς τη συνεργασία, παρατηρείται
ότι οι όλοι ειδικοί παιδαγωγοί (100%) εξ αρχής συνεργάζονταν με τους συναδέλφους τους της γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής, αρχικά συνεργάζονταν το 77% αυτών, ενώ μετά το πέρας της επιμόρφωσης,
ανέφεραν ότι όλοι (100%) άρχισαν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους
τους της ειδικής αγωγής.
Σχετική διαφοροποίηση στη στάση των εκπαιδευτικών παρατηρήθηκε
στα θέματα της αξιολόγησης των μαθητών (από 88% σε 100%), ενώ στην
ερώτηση πως χρησιμοποιούν το υλικό που προκύπτει από τις αξιολογήσεις,
απάντησαν ότι χρησιμοποιούν την αρχική αξιολόγηση για την επιλογή διδακτικών στόχων και την τελική για την αξιολόγηση και ανατροφοδότησή
τους σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους που έθεσαν ή για την αναθεώρηση του προγράμματος.
Ως προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για τις διάφορες ομάδες
και κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε
να έχουν αυξήσει σημαντικά το ρεπερτόριο των στρατηγικών τους. Στην
ερώτηση αν οι μαθητές του σχολείου τους είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ειδικής αγωγής, και ενσωμάτωσης παιδιών με ΕΕΑ, αρχικά απάντησαν
θετικά το 38%, ενώ το ποσοστό των θετικών απαντήσεων αυξήθηκε στο
54% μετά την επιμόρφωση. Τέλος, στην αρχική ερώτηση αν θεωρούν ότι
μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω στην ευαισθητοποίηση αυτή, το 88%
απαντά θετικά και μετά την επιμόρφωση, αναφέρουν σχεδόν όλοι μια μεγάλη γκάμα τρόπων, τεχνικών, μεθόδων κλπ που μπορούν πια να χρησιμοποιήσουν για τον σκοπό αυτό.
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Ποιοτική ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εργασιών
Αξιολογήθηκαν οι 15 εργασίες, οι οποίες εκπονήθηκαν από τα ζεύγη των
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, με την υιοθέτηση δέκα (10) άτυπων κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της
παρούσας εργασίας. Τα κριτήρια αυτά είναι:
•Επιλογή μαθητή με ΕΕΑ που να εμπίπτει στις κατηγορίες του προγράμματος και εκτενής παρατήρηση αυτού μέσα
στο κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου
•Λεπτομερής παιδαγωγική αξιολόγηση του παιδιού ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων γλώσσας και
μαθηματικών
•Λεπτομερής αξιολόγηση των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και αξιοποίηση των διαγνωστικών πορισμάτων των
διαγνωστικών φορέων που αξιολόγησαν το παιδί
•Δημιουργία προφίλ μαθητή, συμπεριλαμβάνοντας τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του, το μαθησιακό του
στιλ/ύφος και τα ενδιαφέροντά του
•Λήψη απόφασης σε ποιον τομέα θα γίνει η παρέμβαση (πχ. κοινωνικές δεξιότητες, γλώσσα, μαθηματικά,
συμπεριφορά κλπ)
•Λήψη απόφασης σε ποιο πλαίσιο θα γίνει η παρέμβαση, στη γενική τάξη ή στο τμήμα ένταξης

•Επιλογή εκπαιδευτικών στόχων σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων
στόχων που τέθηκαν
•Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης το οποίο θα υλοποιηθεί στη γενική τάξη (π.χ. πρόγραμμα
προσαρμογής στη γενική τάξη), ή στο τμήμα ένταξης ή σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τη γενική
τάξη
•Αξιολόγηση του προγράμματος και ανατροφοδότηση με στόχο τις προσαρμογές ή τον επανασχεδιασμό του για να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του
•Ποιοτική και ποσοτική συνεργασία μεταξύ των 2 εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής που από κοινού
εκπονούν το πρόγραμμα παρέμβασης

Από την ποιοτική αξιολόγηση των εργασιών, με βάση τα κριτήρια αυτά,
και επιπρόσθετα, από την εκτίμηση των επιμορφωτών (coaches) κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης των προγραμμάτων, φαίνεται ότι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν σε σημαντικό βαθμό τις νέες γνώσεις
που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, και επίσης αξιοποίησαν
τις συζητήσεις με τους επιμορφωτές (διάλογος και αναστοχασμός) στην
εκπαιδευτική τους πράξη και βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα της δι1116
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δασκαλίας τους, όπως προκύπτει από τις τελικές αξιολογήσεις των μαθητών που υποστήριξαν.
Συζήτηση
Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργασία, είχε στόχο να εμβαθύνει στα θέματα της ειδικής αγωγής και προσέγγισε το θέμα της εκπαίδευσης μαθητών ΕΕΑ, μέσα από το πρίσμα του ενταξιακού, συνεργατικού και αποτελεσματικού σχολείου, δίνοντας έμφαση στη
συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης, και στη μεθοδολογία
(προπονητική/coaching) που επιλέχθηκε για την υποστήριξη στην πράξη
των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.
Έρευνες δείχνουν ότι σε παρόμοια προγράμματα η συμμετοχή των εκπαιδευτικών συνδέεται περισσότερο με την επιθυμία τους για υπηρεσιακή εξέλιξη, και λιγότερο με την ανάγκη βελτίωσης της εκπαιδευτικής τους
πράξης (OECD, 2005). Στο παρόν πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν ως μόνο κίνητρο συμμετοχής τη βελτίωση της εκπαιδευτικής τους
πράξης, αφού η συμμετοχή τους αυτή δεν μοριοδοτήθηκε.
Είναι συνήθης πρακτική, τα επιμορφωτικά προγράμματα να αξιολογούνται
από τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, και το παρόν πρόγραμμα ακολούθησε την
ίδια πρακτική. Ωστόσο, διεύρυνε τον απολογισμό πέρα από την αξιολόγηση
της ίδιας της επιμορφωτικής δράσης και έθεσε προς διερεύνηση το ερώτημα
αν και κατά πόσο η επιμόρφωση αυτή, είχε θετική επίδραση στην εκπαιδευτική πράξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους και της μάθησης των μαθητών τους με ΕΕΑ.
Τα ευρήματα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων
της παρούσας εργασίας, δείχνουν ότι η επιμόρφωση επέδρασε θετικά στην
αναμόρφωση των στάσεων και αντιλήψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, της ενσωμάτωσης της διδασκαλίας εναλλακτικών μεθόδων και καλών πρακτικών, καθώς της αξιοποίησης των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση των μαθητών.
Βέβαια, συχνά οι στάσεις και αντιλήψεις είναι πιο θετικές από την ίδια την
εκπαιδευτική πράξη. Έτσι, αποτελεί ενδιαφέρον εύρημα, το γεγονός ότι οι
επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν και στην πράξη την αποτελεσματικότητά τους στους παραπάνω τομείς.
Οι λόγοι της επιτυχούς υλοποίησης της επιμορφωτικής αυτής δράσης, πιθανόν να σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης και διαμόρφωσης του προ1117
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γράμματος, που στηρίχθηκε στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, (Knowles,
και συνεργάτες 1984), επιπλέον δε, όπως προτείνεται από άλλες έρευνες
(Κόκκος, 1999), περιελάμβανε την ανίχνευση και στη συνέχεια την ικανοποίηση των επιµορφωτικών αναγκών των ίδιων των συμμετεχόντων, γεγονός
που αύξησε την αίσθηση της αποτελεσματικότητας στους συμμετέχοντες.
Στη συστηματική ανίχνευση βοήθησε και το γεγονός ότι οι φορείς διοργάνωσης του σεμιναρίου ήταν οργανικά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και γνώριζαν σε βάθος τα προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητα του σχολείου και ιδιαίτερα του ενταξιακού σχολείου. Επίσης, ακολουθήθηκε ο κύκλος της επιμόρφωσης που προτείνεται από τους Bobb, &
Earley (2007), και αυτό φαίνεται ότι βοήθησε στην αποτελεσματική οργάνωση του σεμιναρίου.
Άλλος πιθανός λόγος που συνέβαλλε στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ήταν ότι κατά τον σχεδιασμό του, ελήφθησαν υπόψη οι γνωστικές προϋποθέσεις των εκπαιδευτικών, προσδιορίστηκε η σχετική ετοιμότητα μάθησης των συμμετεχόντων, τόσο ως δύο διαφορετικών ομάδων (εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής) όσο και ατομικά. Η εμπλοκή τους στη διδακτική διαδικασία και η αμφίδρομη σύνδεση θεωρίας και
πράξης συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος, γεγονός
που βρίσκεται σε συμφωνία με την άποψη που υποστηρίζει η Παπαναούμ
(2008). Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα υπήρξε το κοινό και έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, η εκ των προτέρων αποδοχή του ενός από
τον άλλον ως ισότιμο συνεργάτη στα πλαίσια της γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης, η διάθεσή τους να υπερβούν τα καθιερωμένα, και να αξιοποιήσουν τη νέα γνώση.
Μια έμμεση θετική επίδραση του επιμορφωτικού σεμιναρίου, η οποία
δεν διερευνήθηκε διεξοδικά, αλλά απορρέει από την εκτίμηση των ερευνητριών κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ήταν ότι στα
σχολεία από τα οποία προέρχονταν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί και
όπου υλοποιήθηκαν οι από κοινού, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον όλου του διδακτικού προσωπικού, αναπτύχθηκαν
πολλές γόνιμες συζητήσεις και αυξήθηκε ο διάλογος και η επικοινωνία των
εκπαιδευτικών μεταξύ τους, μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα, αναπτύχθηκαν
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιήθηκε η ανατροφοδότηση που δινόταν από τους επιμορφωτές (coaches), δημιουργήθηκε θετικό κλίμα για τη
νέα γνώση και τα νέα δεδομένα. Μάλιστα, πολλοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν
την επιθυμία να συμμετέχουν και αυτοί σε παρόμοια προγράμματα, θεωρώντας αυτού του είδους την επιμόρφωση ως δικαίωμα και όχι υποχρέω1118
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σή τους. Δημιουργήθηκαν δηλαδή συνθήκες ευνοϊκές για τη μάθηση, και
βοήθησαν τα σχολεία που παρουσίαζαν μαθησιακή ένδεια, να γίνουν μαθησιακά πλούσια, όπως τα ονομάζει η Rozenholtz (1991).
Περιορισμοί και εφαρμογή στην εκπαίδευση
Ο βασικός περιορισμός της έρευνας είναι η δυσκολία να θεσμοθετηθεί
και να υλοποιείται με μια κανονικότητα και συχνότητα, ικανή να βοηθήσει
στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών. Έτσι, όπως και άλλες επιτυχείς περιπτώσεις επιμόρφωσης αυτές παραμένουν μεμονωμένες –και αφορούν σε λίγους εκπαιδευτικούς- και χωρίς συνέχεια, αν δεν υποστηριχθούν θεσμικά.
Γενικότερα, παρά τη γενική παραδοχή της σημασίας που έχει ο θεσμός
της επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την συνεχή εξέλιξη και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν
διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι και δεν υπάρχουν οι πολιτικές που είναι
αναγκαίοι για την υποστήριξη του θεσμού.
Τέλος, ως μελλοντική δράση, θα διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση στην
εκπαιδευτική πράξη της επιμόρφωσης αυτής. Συγκεκριμένα, μετά την παρέλευση ενός ακαδημαϊκού έτους, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά,
θα διερευνηθεί η διατήρηση της επίδρασης της επιμόρφωσης, αν δηλαδή
η θετική επίδραση που καταγράφηκε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο συνεχιστεί και μακροπρόθεσμα.
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Παράρτημα:
Πίνακας συχνοτήτων και απαντήσεων πριν και μετά την επιμόρφωση
Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
ΠΡΙΝ το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ΜΕΤΑ το
επιμορφωτικό πρόγραμμα

Σχεδιάζετε την διδασκαλία σας στο ΤΕ
ή την γενική τάξη;

Ναι
50%

Σχεδιάζετε την διδασκαλία σας στο ΤΕ ή την
γενική τάξη;

Ναι 96%

Χρησιμοποιείτε εναλλακτικές
διδακτικές μεθόδους;

Ναι
62%

Εντάξατε εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους
στη διδασκαλία σας;

Ναι 88%

Συνεργάζεστε με τον ειδικό παιδαγωγό
του ΤΕ (αν είστε γενικής αγωγής)

Ναι
77%

Βελτιώθηκε η συνεργασία σας με τον ειδικό
παιδαγωγό του ΤΕ (αν είστε γενικής αγωγής)

Ναι 100%

Συνεργάζεστε με τους εκπαιδευτικούς
των γενικών τμημάτων για τους
κοινούς μαθητές σας; (αν είστε
εκπαιδευτικός ΤΕ)

Ναι
100%

Βελτιώθηκε η συνεργασία σας με τους
εκπαιδευτικούς των γενικών τμημάτων για τους
κοινούς μαθητές σας; (αν είστε εκπαιδευτικός
ΤΕ)

Ναι 100%

Αξιολογείτε τους μαθητές σας ανά
τακτά

Ναι
88%

Αξιολογείτε τους μαθητές σας ανά τακτά
διαστήματα;

Ναι 100%

Πως αξιοποιείτε το υλικό που προκύπτει από τις
αξιολογήσεις;
•Επαναλαμβάνω ή τροποποιώ τη διδασκαλία
•Αναθεωρώ και προσαρμόζω τους στόχους

Πως σκέφτεστε να αξιοποιήσετε το υλικό που προέκυψε από τις
αξιολογήσεις αυτές;
•Αρχική αξιολόγηση, διδακτικοί στόχοι, τελική αξιολόγηση
•Επαναξιολόγηση στόχων και ανατροφοδότηση

Οι στρατηγικές μάθησης είναι μέρος της
διδασκαλίας στο ΤΕ;
εάν ναι, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές
στρατηγικές που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές
με: δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; με
νοητική υστέρηση; με αυτισμό;
στρατηγικές μάθησης, κατανόηση κειμένου,
εικονογραφημένη ορθογραφία, μνημονικές
στρατηγικές, κατανόηση κειμένου, επίλυση
προβλημάτων

Εντάξατε τις στρατηγικές μάθησης ως μέρος της διδασκαλίας
στο ΤΕ;
εάν ναι, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για
μαθητές με: δυσλεξία/ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; με νοητική
υστέρηση; με αυτισμό;
οπτικοποίηση γνωστικών αντικειμένων, οπτικά και απτικά
ερεθίσματα, εικονοποίηση γραμμάτων λέξεων, Κάρτες, εικόνες,
δραματοποίηση, κοινωνικές ιστορίες, μίμηση με πρότυπο,
θεατρικό παιχνίδι, επανάληψη, μεταγραφή κειμένου, ομαδοποίηση
των μαθητών,
στρατηγικές εξάσκησης μνήμης, ανάλυση έργου, μίμηση προτύπου

Θεωρείτε ότι οι μαθητές του σχολείου
σας είναι ευαισθητοποιημένοι σε
θέματα ενσωμάτωσης των μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Ναι
38%

Θεωρείτε ότι οι μαθητές του σχολείου σας
είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα
ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες;

Εσείς μπορείτε να έχετε πιο ενεργό
ρόλο στην περαιτέρω
ευαισθητοποίησή τους;

Ναι
88%

Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι μπορείτε να συμβάλλετε στην
περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους;
•Ειδικά προγράμματα αγωγής υγείας, βιωματική μάθηση και
συζητήσεις
•Συνύπαρξη μαθητών, ευαισθητοποίηση
•Παιχνίδια ευαισθητοποίησης και ενσωμάτωσης, θεατρικές
παραστάσεις, κινητικές δραστηριότητες
•Συζητήσεις
•Αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία του μαθητή με ΕΕΑ
•Υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης κοινές δράσεις
•Παρουσίαση βιβλίων, προβολή βίντεο, συζήτηση
•Συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου

Ναι 54%
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Abstract
Teachers’ professional development is the key of education improvement
and the present study aims to investigate whether in fact done. Thus, it
referred to an in-service training program for educators and it tried to
evaluate the effect of it on their educational practice. The main objective
of this training program was to contribute to further development of
cooperation between special and general educators, secondly, to improve
the effectiveness of joint educational programs for supporting students
with special educational needs. The findings showed that the training had
a positive impact in attitudes and perceptions of participants in relation to
the objectives of the training program, and also seemed to have improved
in practice, the effectiveness of educational programs developed by the
participants in their classroom.
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Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για την
οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων ένταξης
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τσέκος Βασίλης
Το σχολείο αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο βασικούς και θεμελιώδεις
κοινωνικούς θεσμούς. Σ’ αυτό, δραστηριοποιούνται, εργάζονται και έρχονται σε επαφή, άτομα που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον με διαφορές στην ηλικία, το φύλο, τα ενδιαφέρονται και
τις ανάγκες τους. Τα τελευταία χρόνια η παρουσία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα αισθητή και η φοίτησή τους έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία (Ευσταθίου,2007:284).Επικεντρώνοντας στο
σχολείο διαπιστώνουμε πλήθος συζητήσεων, απόψεων αλλά και ερωτημάτων σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Κουρκούτας κ.ά.,2007:1236, Καμπανέλλου,2011:16, Πέννα,2010:135).
Στο επίκεντρο όλων αυτών, βρίσκεται η διερεύνηση των δυνατοτήτων του
σχολείου να προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση σε αυτούς τους μαθητές,
της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των
μαθητών με ε.ε.α. στη γενική τάξη, της καταλληλότητας των δομών που
υπάρχουν ή αναπτύσσονται ώστε να βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές .
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγησης
της οργάνωσης και λειτουργίας των τμημάτων ένταξης.
Η Ειδική Αγωγή ως επιστήμη άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του
20ου αιώνα. Ερευνώντας την εξελικτική πορεία της διαπιστώνουμε πως την
αρχική γενική ατμόσφαιρα του σκεπτικισμού, της απόρριψης, της ασυλοποίησης, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της απαισιοδοξίας, διαδέχεται σταδιακά η ήρεμη αποδοχή, η αγάπη, η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων, η εξατομικευμένη προσπάθεια και η αισιόδοξη διάθεση (Deschamps,
1981:38). Σ’ αυτή την ιστορική συνέχεια θα μπορούσε να διακρίνει κανείς
ένα αρχικό στάδιο προεπιστημονικής αναζήτησης, στο οποίο κυριάρχησε ο ζήλος και ο ενθουσιασμός ορισμένων πρωτοπόρων θεμελιωτών της
αγωγής των «καθυστερημένων» και «μειονεκτικών» παιδιών. Οι προσπάθειες των σκαπανέων της Ειδικής Αγωγής κατά το διάστημα 17ου – 19ου αι1123
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ώνας (Pedro Ponce de Leοn, Braille, Pestallozzi) βασίζονται κυρίως σε μια
εμπειρικής μορφής μεθοδολογία και ήταν ιδρυματικού τύπου. Υποκείμενα
της φροντίδας ήταν οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι διανοητικά καθυστερημένοι (Κρουσταλάκης, χχ:16). Προοίμιο της επιστημονικής φάσης της Ειδικής
Αγωγής αποτελεί το διάστημα μεταξύ των αρχών και των μέσων του 20ου
αιώνα (1900-1950), περίοδος που χαρακτηρίστηκε ως «ο αιώνας του παιδιού» και άρχισε να αναπτύσσεται ως επιστήμη, η ειδική αγωγή.
Στη δεκαετία του ’70 το Υπουργείο παιδείας ενεργοποιείται στην κατεύθυνση της αγωγής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η επιστημονική
προσέγγιση γίνεται εντονότερη. Το 1970 το Ι.Κ.Υ. στέλνει στην Αμερική τον
πρώτο υπότροφο δάσκαλο για σπουδές στην Ειδική Αγωγή (τον Πολυνείκη Μπάρδη).
Στη δεκαετία του ’80 τα πράγματα βελτιώνονται περισσότερο. Οι σύλλογοι γονέων πολλαπλασιάζονται, το Μαράσλειο Διδασκαλείο εκπαιδεύει δασκάλους για την Ειδική Αγωγή, η κοινή γνώμη ευαισθητοποιείται, ο κρατικός φορέας γίνεται πιο ορατός και η επίδραση της Ευρώπης βοηθάει στην
ανταλλαγή ιδεών και στην εφαρμογή προγραμμάτων.
Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία και ειδικά το Υπουργείο Παιδείας
αναλαμβάνει συστηματικά την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών με
ειδικές ανάγκες με την ψήφιση του νόμου 1143/1981 (Λαμπροπούλου &
Παντελιάδου 2000:160). Ο Νόμος 1143/1981 «Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής μέριμνας των Αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων», δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική αγωγή και την ιατρική περίθαλψη, αποκλείει όμως την
ένταξη αφού η «ειδική αγωγή και η ειδική εκπαίδευση των αποκλινόντων
ατόμων παρέχονται εις εκπαιδευτήρια ή ετέρας μονάδας ειδικής αγωγής»
όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του νόμου.
Το 1985 ψηφίζεται ο νόμος 1566 και για πρώτη φορά η νομοθεσία για
την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες αποτελεί τμήμα της νομοθεσίας για τη γενική εκπαίδευση (άρθρα 33-36). Κατά το νόμο «Για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με βάση το είδος και το
βαθμό ανάγκης, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία καθώς και της αλληλοαποδοχής με το κοινωνικό σύνολο».
Τα «αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού άτομα» μετονομάστηκαν σε «άτομα
με ειδικές ανάγκες», ο ορισμός όμως παραμένει ιατρογενής.
Το 2000 ψηφίζεται ο νόμος 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σύμφωνα με το νόμο «στα άτομα που έχουν
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση με σκοπό: Την
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο.» (Άρθρο 1 παρ. 6).
Με το άρθρο 2 ιδρύονται και λειτουργούν στις έδρες των νομών Κέντρα
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό «την προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης,
αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξη, πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Με το
άρθρο 5 οι ειδικές τάξεις μετονομάζονται σε τμήματα ένταξης.
Το 2008 ψηφίζεται ο νόμος 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Σύμφωνα με το
νόμο ο όρος «Ειδική αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «Ειδική αγωγή και
εκπαίδευση» ενώ η πολιτεία «δεσμεύεται να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες
ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη».
Αντισταθμιστικοί θεσμοί στο Δημοτικό σχολείο
Οι αντισταθμιστικοί θεσμοί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάνουν την
εμφάνισή τους σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολύ αργά. Αυτό οφείλεται στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που παρατάθηκε στην Ελλάδα ουσιαστικά μέχρι το 1949, οπότε τελείωσε ο εμφύλιος. Η κατάσταση
αυτή επηρέασε αρνητικά και τον εκπαιδευτικό χώρο, ο εκδημοκρατισμός
του οποίου επιχειρείται μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Η μεταρρύθμιση του 1964, μεταξύ άλλων στόχευε: στην καθιέρωση της δωρεάν φοίτησης των παιδιών μέχρι δεκαπέντε ετών, στην καθιέρωση της δημοτικής,
ως γλώσσας της εκπαίδευσης, στην αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την αναβάθμιση της τεχνικής – επαγγελματικής του κατεύθυνσης, στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Βρεττός, 2001:160).
Ως επόμενη μεταρρύθμιση, πρέπει να θεωρήσουμε εκείνη του 1976,
που περιείχε «αντισταθμιστικά» μέτρα, όπως: η επέκταση της υποχρεωτι1125
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κής εκπαίδευσης από έξι σε εννέα χρόνια και η καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας (που είχε καταργηθεί από τη δικτατορία).
Η επόμενη μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα είναι εκείνη της περιόδου 1982-1985. Η μεταρρύθμιση αυτή επέφερε πολύ
σημαντικές αλλαγές στη φυσιογνωμία της ελληνικής εκπαίδευσης και για
πρώτη φορά θεσπίζονται αντισταθμιστικοί θεσμοί. (Βρεττός, ό.π.:19).
Τέτοιοι θεσμοί είναι: τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), τα προγράμματα Εσωσχολικής Βοήθειας (στήριξη των αδύνατων μαθητών παράλληλα προς τη φοίτησή τους στην κανονική τάξη), η Λαϊκή Επιμόρφωση (εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους
με αντικείμενο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, την επαφή με την
τέχνη, την κατάρτιση κ.ά.).
Βασικοί αντισταθμιστικοί παράγοντες που εφαρμόζονται σήμερα είναι:
α. Τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
β. Οι τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα
γ. Τα Προπαρασκευαστικά Τμήματα Τσιγγανοπαίδων μαθητών
δ. Τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου
ε. Τα Τμήματα Ένταξης
Τμήματα Ένταξης
Τα Τμήματα Ένταξης δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας διαρκούς ανανεωτικής κίνησης, με σκοπό την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Αποτελούν τις πρώην
Ειδικές Τάξεις που δημιουργήθηκαν με το νόμο 1143/1981 (αρχή λειτουργίας τους το σχ. έτος 1983-84) και μετονομάστηκαν σε Τμήματα Ένταξης με
το νόμο 2817/2000 (για την εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες).
Ο νόμος αυτός επιτρέπει στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν στη συνήθη σχολική τάξη υποστηριζόμενοι, με παράλληλη στήριξη ή από Τμήματα Ένταξης και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (Ν.
2817/2000, αρθρ. 1, παρ. 11). Το Τ.Ε. αποτελεί στην παρούσα χρονική περίοδο την κύρια διαθέσιμη δομή παροχής ειδικής εκπαίδευσης, στο γενικό
σχολείο, το κυρίαρχο μοντέλο εκπαιδευτικής ένταξης και δομή υποστήριξης για μαθητές με ε.ε.α. στη χώρα μας. (Χαρούπιας, 2005:1).
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Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Τ.Ε. προτείνεται από το ΚΕΔΔΥ μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων
(Ν. 2817/2000, Αρθρ. 1).
«Στα Τμήματα Ένταξης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στα πλαίσια του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος του
κάθε μαθητή. Παρέχεται εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, σε συγκεκριμένο
χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά έχουν ως σκοπό τη στήριξη των μαθητών, ώστε
να υπάρχει συνέχεια και σύνθεση με το πρόγραμμα της τάξης τους». (Ν.
2817/2000, Υ.Α. αριθμ. 102357/56/2002).
Οι ώρες που ένας μαθητής βρίσκεται στο Τμήμα Ένταξης δεν μπορεί να
ξεπερνούν τις 10 εβδομαδιαίως, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές ορίζονται από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
«Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του» (Υ.Π. 102357/56/2002).
Στις γενικές διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ του νόμου 3699/2008-ΦΕΚ 199/
Α΄/2.10.2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αναφέρεται:
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
Στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου, θεωρούνται μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
«1. όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυ-
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χικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.
2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές
δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκή παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν
στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές που έχουν
μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε
βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή
τους ομάδα»
Η εκπαίδευση και ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
έχει ως στόχους μέσα στα πλαίσια των σκοπών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:
«α. την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β. τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους,
ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν.
γ. την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό
σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα.
δ. την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό
σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.» (Ν. 3699/2008, Αρ.2).
Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Καθώς το τμήμα ένταξης δραστηριοποιείται και λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο, η θέση και η υπόσταση του πολλές φορές δεν είναι ξεκάθαρη
στους εμπλεκόμενους φορείς (Δ/ντής, εκπαιδευτικοί, γονείς). Αποτέλεσμα
να δημιουργούνται προβληματικές καταστάσεις (π.χ. φοίτηση, αρμοδιότητες, επικοινωνία ) που επιζητούν λύσεις.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγησης της
εφαρμογής του θεσμού των τμημάτων ένταξης.
Προκειμένου να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα για την εφαρμογή του θεσμού των τμημάτων ένταξης, επιχειρείται η εξέταση των βασικών ερωτημάτων που αποτελούν τους επιμέρους στόχους της έρευνας και διαμορφώνονται ως εξής:
1. Ποιοι μαθητές πρέπει κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών να φοιτούν
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

στο τμήμα ένταξης;
Ποιοι θα πρέπει να αποφασίζουν για τη φοίτηση ενός μαθητή στο
τμήμα ένταξης;
Ποιοι θα πρέπει να διδάσκουν στο τμήμα ένταξης;
Σε ποια μαθήματα θα πρέπει κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών να
υποστηρίζονται οι μαθητές που φοιτούν στο τμήμα ένταξης;
Ποιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για την εκπαιδευτική πορεία ενός
μαθητή που φοιτά στο τμήμα ένταξης;
Ποια είναι η προσφορά του τμήματος ένταξης στο μαθητή που φοιτά σ’ αυτό όσον αφορά στο γνωστικό τομέα;
Ποια είναι η προσφορά του τμήματος ένταξης στο μαθητή που φοιτά σ’ αυτό, όσον αφορά στο συναισθηματικό τομέα;
Ποια είναι η προσφορά του τμήματος ένταξης στο μαθητή που φοιτά σ’ αυτό, όσον αφορά στον κοινωνικό τομέα;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το καταλληλότερο μέσο για τη συλλογή δεδομένων. Μετά τη συγκέντρωση των απαντημένων ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών του δείγματος, προβήκαμε στην
κωδικοποίηση των απαντήσεων των υποκειμένων σε όλες τις ερωτήσεις και
εισάγαμε τα ερευνητικά δεδομένα σε Η/Υ με τη βοήθεια του προγράμματος
εισαγωγής δεδομένων Dbase. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των
ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S.. Οι
ερευνητικές μεταβλητές ανάλογα με την κλίμακα μέτρησής τους, ταξινομήθηκαν στις βασικές κατηγορίες των κατηγορικών και ποσοτικών μεταβλητών και αντιμετωπίστηκαν ως ποσοτικές.
Το δείγμα της έρευνας
Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 193 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε τμήματα ένταξης και σε γενικές
τάξεις στους νομούς Άρτας, Αττικής, Δωδεκανήσων, Ημαθίας, Ηρακλείου,
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας και Σερρών.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά μας, διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος γνωρίζουν το θεσμό του τμήματος ένταξης και τον θεωρούν αρκετά αποτελεσματικό (60%). Παίρνουν σαφή θέση όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία του, καθώς θεωρούν ότι
επιτυγχάνει τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σε ότι αφορά τους μαθητές του τμήματος ένταξης, οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος, θεωρούν ότι οι τρεις κυριότερες κατηγορίες μαθητών που πρέπει να φοιτούν στο τμήμα ένταξης είναι: μαθητές με μεγάλες γνωστικές δυσκολίες (94,7%), μαθητές με μεγάλες συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες (53,2%) και μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς (38,9%). Εντύπωση προκαλεί, ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι οι μαθητές με υψηλές νοητικές ικανότητες ή ταλέντα πρέπει να βρίσκονται στη γενική τάξη (86,3%) παρότι απουσιάζει η διαφοροποιημένη διδασκαλία και το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Πίνακας 1
Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος όσον αφορά
τους μαθητές που θα πρέπει να φοιτούν στο τμήμα ένταξης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Όχι

Ν

%

Ν

%

180

94,7

10

5,3

101

53,2

89

46,8

Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς

74

38,9

116

61,1

Μαθητές με γονική παραμέληση ή εγκατάλειψη

62

32,6

128

67,4

Αλλοδαποί μαθητές

47

24,7

143

75,3

46

24,2

144

75,8

26

13,7

164

86,3

Μαθητές που έχουν μεγάλες γνωστικές
δυσκολίες
Μαθητές με μεγάλες συναισθηματικές και
κοινωνικές δυσκολίες

Μαθητές με παραβατική συμπεριφορά λόγω
κακοποίησης
Μαθητές που έχουν υψηλές νοητικές ικανότητες
ή ταλέντα
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Σε ότι αφορά το πρόσωπο που θα πρέπει να αποφασίσει για τη φοίτηση
ενός μαθητή στο τμήμα ένταξης, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναδεικνύουν ως καταλληλότερο, πρώτα το δάσκαλο της γενικής τάξης(83,4%), στη
συνέχεια το δάσκαλο του τμήματος ένταξης (78,2%) και έπειτα το σχολικό
σύμβουλο ειδικής αγωγής (63,2%). Το ΚΕΔΔΥ λαμβάνει ποσοστό (55,4%)
ίσως διότι τις περισσότερες φορές φαντάζει απόμακρο από την εκπαιδευτική διαδικασία και με περιορισμένο ρόλο μετά τη γνωμάτευση.
Πίνακας 2

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ναι

Όχι

Ν

%

Ν

%

Ο δάσκαλος της τάξης

161

83,4

32

16,6

Ο δάσκαλος του τμήματος ένταξης

151

78,2

42

21,8

Ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής

122

63,2

71

36,8

Το ΚΕΔΔΥ

107

55,4

86

44,6

Οι γονείς του μαθητή

75

38,9

118

61,1

Ο σχολικός σύμβουλος γενικής αγωγής

65

33,7

128

66,3

Ο διευθυντής του σχολείου

25

13,0

168

87,0

Ο ίδιος ο μαθητής

11

5,7

182

94,3

Αναφορικά με το πρόσωπο που θα πρέπει να διδάσκει στο τμήμα ένταξης, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ως ικανότερους να διδάξουν και να διαχειριστούν το τμήμα ένταξης τους απόφοιτους του Τμήματος Ειδικής Αγωγής(90,7%), κατόπιν τους εκπαιδευτικούς που έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στην ειδική αγωγή(75,1%) και έπειτα τους εκπαιδευτικούς με
διετή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή(68,9%). Διαφαίνεται έτσι η στροφή των εκπαιδευτικών στην εξειδίκευση και την κατοχύρωση του επιστημονικού υπόβαθρου που απαιτείται για τη διαχείριση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
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Πίνακας 3
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Εκπαιδευτικός με πτυχίο Τμήματος Ειδικής
Αγωγής
Εκπαιδευτικός με κάποιο μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Αγωγή
Εκπαιδευτικός με διετή μετεκπαίδευση στην
Ειδική Αγωγή
Εκπαιδευτικός με σεμινάριο μακράς διάρκειας
στην Ειδική Αγωγή
Εκπαιδευτικός με πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής
Εκπαιδευτικός γενικής αγωγής που ζήτησε να
υπηρετήσει στο τμήμα ένταξης
Εκπαιδευτικός με οποιοδήποτε μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο
Εκπαιδευτικός ειδικότητας

Ναι

Όχι

Ν

%

Ν

%

175

90,7

18

9,3

145

75,1

48

24,9

133

68,9

60

31,1

68

35,2

125

64,8

16

8,3

177

91,7

8

4,1

185

95,9

6

3,1

187

96,9

1

0,5

192

99,5

Σχεδόν ομόφωνα απαντούν οι εκπαιδευτικοί για τα μαθήματα στα οποία
θα πρέπει να υποστηρίζεται ο μαθητής του τμήματος ένταξης αναδεικνύοντας το μάθημα της Γλώσσας(86%) και των Μαθηματικών(83,4%) ως αυτά
στα οποία οι μαθητές του τμήματος ένταξης χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(15%) θεωρεί ότι
οι μαθητές πρέπει να υποστηρίζονται σε όλα τα μαθήματα.
Πίνακας 4

Ναι

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
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Όχι

Ν

%

Ν

%

Γλώσσα

166

86,0

27

14,0

Μαθηματικά

161

83,4

32

16,6

Σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος
της τάξης

29

15,0

164

85,0
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Σε ότι αφορά την πρόοδο και την πορεία των μαθητών, πρέπει πρώτα να
ενημερώνεται ο γονέας του μαθητή (95,3%) και να ακολουθούν ο δάσκαλος
της γενικής τάξης (92,7%) και ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής (51,6%).
Πίνακας 5
Ναι

Όχι

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΤΟΥ
ΜΑΘΗΤΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Ν

%

Ν

%

Οι γονείς του μαθητή

183

95,3

9

4,7

Ο δάσκαλος της γενικής τάξης

178

92,7

14

7,3

Ο σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής

99

51,6

93

48,4

Ο ίδιος ο μαθητής

69

35,9

123

64,1

Ο διευθυντής του σχολείου

64

33,3

128

66,7

Ο σχολικός σύμβουλος γενικής αγωγής

49

25,5

143

74,5

Το ΚΕΔΔΥ

42

21,9

150

78,1

Αναδεικνύοντας την προσφορά του τμήματος ένταξης στο γνωστικό
τομέα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος πιστεύουν ότι ο μαθητής που φοιτά
στο τμήμα ένταξης κύρια λαμβάνει εξατομικευμένη βοήθεια στις μαθησιακές του δυσκολίες (99,5%), εστιάζει σε συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους (98,4%) και προσεγγίζει τη γνώση με τους δικούς του ρυθμούς (96,8%).
Πίνακας 6
Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
απόλυτα

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Λαμβάνει εξατομικευμένη
βοήθεια στις μαθησιακές του
δυσκολίες

137

71,4

54

28,1

1

0,5

0

0,0

Εστιάζει σε συγκεκριμένους
γνωστικούς στόχους

105

57,1

76

41,3

3

1,6

0

0,0

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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Προσεγγίζει τη γνώση με τους
δικούς του ρυθμούς

91

49,2

88

47,6

6

3,2

0

0,0

Μαθαίνει τεχνικές-στρατηγικές
ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες
σε συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα

85

46,2

91

49,5

5

2,7

3

1,6

Αντιμετωπίζει καλύτερα τις
ελλείψεις-δυσκολίες στα
μαθήματα

79

42,7

100

54,1

6

3,2

0

0,0

Δέχεται στοχευμένη βοήθεια
ώστε να καλύψει τα πιθανά κενά
στην ύλη που έχει προηγηθεί

78

41,3

95

50,3

14

7,4

2

1,1

Δημιουργεί κίνητρα μάθησης

67

36,8

108

59,3

6

3,3

1

0,5

Καλύπτει τα μαθησιακά του κενά

65

34,4

112

59,3

12

6,3

0

0,0

Προσεγγίζει τα γνωστικά
αντικείμενα με πολλαπλούς
τρόπους

67

37,9

91

51,4

17

9,6

2

1,1

Κατακτά τη γνώση με πιο εύκολο
τρόπο

61

33,5

103

56,6

16

8,8

2

1,1

Νιώθει σιγουριά για τη
μαθησιακή του πορεία

61

34,9

94

53,7

18

10,3

2

1,1

Η προσφορά στο συναισθηματικό τομέα, σύμφωνα με τις δηλώσεις
των εκπαιδευτικών, εστιάζεται κατά σειρά σπουδαιότητας στο ότι ο μαθητής που φοιτά στο τμήμα ένταξης υποβοηθείται σε πιθανή έλλειψη συγκέντρωσης (93,5%), αναπτύσσει θετική στάση για το σχολείο(91,1%), τονώνει την αυτοπεποίθησή του (89,6%), μειώνει το άγχος απόρριψης από τους
συμμαθητές του (85,2%).
Πίνακας 7
Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
απόλυτα

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Υποβοηθείται σε πιθανή
έλλειψη συγκέντρωσης

74

40,2

98

53,3

11

6,0

1

0,5

Τονώνει την αυτοπεποίθησή του

72

39,6

91

50,0

18

9,9

1

0,5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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Μειώνει το άγχος της
απόρριψης από τους
συμμαθητές του

71

39,0

84

46,2

24

13,2

3

1,6

Αναπτύσσει θετική στάση
απέναντι στο σχολείο

66

35,9

102

55,2

14

7,6

2

1,1

Μειώνει το άγχος της αποτυχίας
του στα μαθήματα

47

25,5

108

58,4

27

14,7

2

1,1

Επιτυγχάνει τη διαχείριση της
υπερβολικής ντροπής

40

23,3

109

63,4

19

11,0

4

2,3

Αισθάνεται ότι είναι ασφαλής,
ακόμη και στη γενική τάξη

45

25,1

99

55,3

33

18,4

2

1,1

Ελέγχει αποτελεσματικότερα
την παρορμητική αντίδραση,
υπό την επίδραση αρνητικών
συναισθημάτων π.χ. θυμός,
ανασφάλεια, φόβος, κ.λπ.

31

17,9

108

62,4

33

19,1

1

0,6

Εκφράζει τα συναισθήματά του
με εναλλακτικό τρόπο, ακόμα
και όταν πρόκειται για θυμό ή
λύπη

30

17,9

100

59,5

36

21,4

2

1,2

Επιτυγχάνει τη διαχείριση της
σωματικής του κατάστασης, π.χ.
ηρεμεί τον εαυτό του όταν έχει
άγχος

29

17,8

99

60,7

32

19,6

3

1,8

Αναπτύσσει δεξιότητες
ρύθμισης των συναισθημάτων

25

15,5

100

62,1

33

20,5

3

1,9

Αναφορικά με την προφορά του τμήματος ένταξης στον κοινωνικό τομέα, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι αναπτύσσει προσωπική
σχέση με τον εκπαιδευτικό με τα ανάλογα οφέλη (90,7%), ενισχύει τη θετική αλληλεπίδραση του μαθητή με το σχολικό περιβάλλον(89,9%) και επηρεάζεται θετικά η κοινωνική του ενσωμάτωση(86,8%).
Πίνακας 8
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αναπτύσσει προσωπική σχέση με τον
εκπαιδευτικό με τα ανάλογα οφέλη

Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
αρκετά

Διαφωνώ
απόλυτα

Ν

%

Ν

%

Ν

%

Ν

%

70

38,5

95

52,2

16

8,8

1

0,5
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Ενισχύει τη θετική του
αλληλεπίδραση με το σχολικό
περιβάλλον

56

31,5 104 58,4

18

10,1

0

0,0

Επηρεάζεται θετικά στην κοινωνική
του ενσωμάτωση

52

28,6 106

22

12,1

2

1,1

Αναπτύσσει στρατηγικές επικοινωνίας

30

17,1 118 67,4

26

14,9

1

0,6

Ανταποκρίνεται σε μη λεκτικά σήματα

27

16,8 108 67,1

25

15,5

1

0,6

Μαθαίνει να θέτει όρια στις διάφορες
ενέργειες του

29

17,7 105 64,0

29

17,7

1

0,6

Προσαρμόζεται και αλλάζει τη
συμπεριφορά του ανάλογα με το
περιβάλλον

28

16,9 108 65,1

30

18,1

0

0,0

Μειώνει την εμφάνιση αισθημάτων
απόσυρσης και απομόνωσης

34

18,8 110 60,8

35

19,3

2

1,1

Αναπτύσσει θετικές σχέσεις με τους
συμμαθητές του

30

16,9 112 62,9

35

19,7

1

0,6

Εμπλέκεται στην ανάληψη ρόλων

27

15,8 114 66,7

27

15,8

3

1,8

Μαθαίνει να συμμετέχει σε ομαδικές
δραστηριότητες

36

20,2

99

55,6

40

22,5

3

1,7

Αντιμετωπίζει προβλήματα
συμπεριφοράς ή δυσκολίες

36

20,6

96

54,9

38

21,7

5

2,9

Συμμετέχει σε κοινωνικές ομάδες

33

18,4 104 58,1

39

21,8

3

1,7

Αποδέχεται την άποψη των άλλων,
μέσω της ενεργητικής ακρόασης

22

12,9 114 66,7

31

18,1

4

2,3

58,2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε προέκταση στην κοινωνία θα πρέπει να αποτελεί σήμερα έναν από τους πρωταρχικούς στόχους στη δομή και εξέλιξη των
πολυπολιτισμικών κοινωνιών του 21ου αιώνα. Από την έρευνά μας, διαπιστώνουμε, ότι τα τμήματα ένταξης επιτυγχάνουν τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διασφαλίζουν στους μαθητές ίσες ευκαιρίες για
ουσιαστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιτυγχάνουν
την αλληλοαποδοχή και την αρμονική συμβίωση των μαθητών με ειδι1136
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κές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους υπόλοιπους συμμαθητές των γενικών τάξεων. Σε ότι αφορά τη γενικότερη αποτελεσματικότητα του θεσμού των τμημάτων ένταξης οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην πλειονότητά τους θεωρούν το θεσμό αρκετά αποτελεσματικό. Ενθαρρύνουν
την ύπαρξη και λειτουργία του και θεωρούν σημαντική τη βοήθεια που
παρέχει στους μαθητές με ε.ε.α. ώστε να πετύχουν τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος: οι μαθητές των τμημάτων ένταξης υποστηρίζονται και προσπερνούν την απόρριψη από τους άλλους. Επηρεάζονται
θετικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Καλύπτουν αδυναμίες και μπορούν να ακολουθούν το επίπεδο της τάξης. Δέχονται εξατομικευμένη βοήθεια και καλύπτουν τα κενά τους. Στο τμήμα ένταξης γίνεται συστηματική
και μεθοδευμένη δουλειά καθώς τα προγράμματα διδασκαλίας είναι προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Στο τμήμα ένταξης
δημιουργούνται ισχυρά κίνητρα μάθησης.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στα ευρήματα που προέκυψαν από
την παρούσα έρευνα, θα προτείναμε τη διενέργεια μιας έρευνας με το
ίδιο θέμα σε πανελλήνια κλίμακα και αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε να
έχουμε μια πιο έγκυρη και αξιόπιστη εξακρίβωση στοιχείων και δεδομένων. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας όπως αυτές της συνέντευξης και παρατήρησης ώστε να
διερευνηθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα που φαντάζουν να έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του τμήματος ένταξης.
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Abstract
The aim of this present study is to broaden the primary education teachers’
views which will be used as means of assessing the application of the
institution of the integration process.
One hundred and ninety three primary school teachers who taught in
general classes and integration classes took part in this specific research. A
questionnaire was used as a methodological tool of the research and mean
of data collection.The statistic package S.P.S.S was used for the statistic
process and analysis of the data.
The results indicated that primary school teachers are aware of the
institution of the integration classes and they believe that it’s quite effective
because it develops special needs students’ skills and talents; it offers equal
opportunities and meaningful participation in the educational process.
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Άτομα με αναπηρία και αγορά εργασίας νομοθετική πορεία (1980-2010)
Ελπίδα Χρίστου1
Εισαγωγή
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διαφανούν οι παράγοντες που παραδοσιακά αποτέλεσαν εμπόδιο για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην κυπριακή αγορά εργασίας. Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας είναι απόρροια της διάκρισης που υφίστανται, η οποία βασίζεται από τη μία στην προκατάληψη της κοινωνίας (ιδεολογικό επίπεδο) και από την άλλη στα πρακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να ενταχθούν σε αυτήν (επίπεδο πρακτικής)
(Ε.Σ.Α.με.Α, 2008).
Η προκατάληψη απέναντι στα άτομα με αναπηρία ενισχύθηκε από τη
μακροχρόνια επικράτηση δυο διαφορετικών αλλά εξίσου αρνητικών μοντέλων, του μοντέλου της φιλανθρωπίας (charity approach) και του ιατρικού μοντέλου (medical approach) (Αμίτσης, Μαρίνη, & Πιερίδης, 2011) εφόσον ιστορικά, η πολιτική και κοινωνική διαχείριση της αναπηρίας βασίστηκε στο ιατρικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η αποκατάσταση των λειτουργικών περιορισμών, που η αναπηρία θέτει, γίνεται μέσω ιατρικών παρεμβάσεων. Το μοντέλο αυτό ενθαρρύνει έτσι τη δημιουργία ή συντήρηση
προκαταλήψεων, στίγματος και αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και
στην περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή, η κοινωνική απομόνωση είναι αναπόφευκτη και στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται ως λύση η χορήγηση προνομιακών επιδομάτων και η «φιλανθρωπία» (Ε.Σ.Α.με.Α
& ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2005). O Oliver (2009) τονίζει ότι τέτοιοι ορισμοί, όχι μόνο ιατρικοποιούν και εξατομικεύουν τα προβλήματα της αναπηρίας αλλά, κάνουν
το ίδιο και στις λύσεις (τις πολιτικές) που εφαρμόζονται. Αξίζει στο σημείο
αυτό να σημειωθεί ότι, άλλη μια προσέγγιση που προκύπτει από το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας είναι η Αμερικάνικη προσέγγιση η οποία αναφέρει, ότι η αναπηρία είναι προϊόν κοινωνικών αλλά και πολιτικών πρακτικών (Παντελιάδου, 2011).
1. Το άρθρο ετοιμάστηκε σε συνεργασία και την επίβλεψη της Καθηγήτριας μου Δρος Ελένης Φτιάκα
την οποία και ευχαριστώ.
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Επιπλέον, η Dagener (1995), αναφέρει ότι τα νομικά συστήματα περιθωριοποιούσαν τα άτομα με αναπηρία σαν να μην ήταν άνθρωποι. Οι σύγχρονες πολιτικές για την αναπηρία ήταν πολύ καλύτερες, αλλά, και πάλι βασίζονταν στην πεποίθηση ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι πραγματικοί πολίτες. Ετικετοποιώντας τα ως μη παραγωγικά μέλη της κοινωνίας, τα άτομα
με αναπηρία είναι - συνήθως - αποκομμένα από την κανονική (mainstream)
κοινωνία, συχνά έγκλειστα σε ιδρύματα όπου στερούνται όλα αυτά που για
τους μη ανάπηρους θεωρούνται δεδομένα.
H διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
να αντιμετωπίζονται σε ισότιμη βάση με τα δικαιώματα των ατόμων χωρίς
αναπηρία, ξεκίνησε με την απαίτηση συμπερίληψης άρθρων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Συμβάσεις και Νομοθεσίες. Δυστυχώς από μόνη της η νομική αναγνώριση δεν είναι επαρκής
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία δεν
έχει διασφαλιστεί. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι η εφαρμογή ενός νομικού
κειμένου, εξαρτάται και από την πολιτική πίεση που οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία είναι σε θέση να ασκήσουν. Επίσης, η νομοθεσία δεν επιχειρεί να αλλάξει τις ενδόμυχες αντιλήψεις του κάθε ατόμου αλλά επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο τις πράξεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν
εξαιτίας των ενδόμυχων αυτών αντιλήψεων (Ε.Σ.Α.με.Α & ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2005).
Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, από τη σκοπιά της πρόνοιας και της
αποκατάστασης που είναι επικεντρωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα των
πολιτών, και την κοινωνική ένταξη (Pristley, Waddington, & Bessozi, 2010).
Όπως, όμως, προκύπτει από τη βιβλιογραφία, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα οξύμωρο σχήμα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία εξευτελίζονται και υποβιβάζονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας (second class citizens), παρατηρείται παράλληλα μια έντονη κινητικότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, για άρση των φραγμών στην ένταξη για την εξάλειψη της
κοινωνικής ανισότητας και των διακρίσεων εις βάρος τους (Δαμιανίδου &
Φτιάκα, 2010 ; Barnes & Mercer, 2003).
Όπως αναφέρει η Tomlinson το 1982 (Φτιάκα & Συμεωνίδου, 2001), η
αλλαγή τόσο της φιλοσοφίας όσο και της νομοθεσίας διεθνώς είναι προϊόν ζυμώσεων και πιέσεων οι οποίες προέρχονται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Ειδικότερα, όσον αφορά τη νομοθετική διαδικασία στην Κύπρο, όπως αναφέρει ο Μέλισσας (1966), όταν πρόκειται για την επεξεργασία ενός νομοθετήματος εμπεριέχει και μια πρωτοτυπία σε σύγκριση με τα
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υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Δηλαδή, τίθενται υπόψη των βουλευτών όλες οι προτάσεις, υπομνήματα, εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τον
οποιοδήποτε πολίτη, ομάδα συμφερόντων ή δημόσιο οργανισμό σε όλα τα
στάδια της κατάρτισης και της επεξεργασίας του νομοθετήματος. Επίσης,
οι κοινωνικές δυνάμεις καλούνται από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής να εκθέσουν τις θέσεις τους και να αναπτύξουν τις απόψεις τους
και η νομοθετική διαδικασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση, όπου επιδιώκεται η επίτευξη των ικανοποιητικότερων συμβιβασμών.
Μεθοδολογία
Αναφορικά με την μέθοδο συλλογής των δεδομένων της έρευνας, για σκοπούς τριγωνοποίησης χρησιμοποιήθηκαν δυο ποιοτικές μέθοδοι, η μελέτη
αρχειακού υλικού και οι συνεντεύξεις (Maxwell, 2005), σε συνδυασμό με την
ιστορική έρευνα. Ακολούθως, έγινε ανάλυση των πληροφοριών και δεδομένων χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας σύμφωνα με την οποία η θεωρία αναδύεται σταδιακά μέσα από τα δεδομένα, δηλαδή «χτίζεται από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up approach)
(Glaser & Strauss, 1967).
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς πηγές σχετικά με το
Αναπηρικό Κίνημα και τους Κρατικούς Φορείς που εμπλέκονται στα θέματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Κύπρο. Έγινε συλλογή δεδομένων από το αρχείο της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) αφού, εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τον Πρόεδρο.
Επίσης, μελετήθηκε αρχειακό υλικό του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Ε.Κ.Α).
Η επιλογή των ατόμων για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων στηρίχθηκε στα ακόλουθα κριτήρια: (α) την ιδιότητα που είχαν κατά την υπό μελέτη
περίοδο, (β) τον βαθμό εμπλοκής τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής τόσο από το αναπηρικό κίνημα στη Κύπρο όσο και από κρατικούς
Λειτουργούς από τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού, τα άτομα αυτά βρίσκονταν σε θέσεις κλειδιά για τη διαμόρφωση των γεγονότων και (γ) την
προθυμία τους να δώσουν συνέντευξη.
Από το αναπηρικό κίνημα της Κύπρου συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν
από τον Πρόεδρο της ΚΥ.Σ.Ο.Α και Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης
Τυφλών (Π.Ο.Τ) Χριστάκη Νικολαΐδη και τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ανα1142
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πήρων (Ο.ΜΑ.Κ.Ε.Α.Α) και Μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΥ.Σ.Ο.Α Μιχάλη Δημοσθένους. Συνεντεύξεις παραχωρήθηκαν, επίσης,
αναφορικά με το Κράτος, από την Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (Τ.Κ.Ε.Α.Α) Χριστίνα Φλουρέντζου και
τον Ανώτερο Λειτουργό του Τμήματος Εργασίας Χρίστο Αγγελίδη.
Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με
τη μορφή τριών βασικών σταδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση του υλικού που εντοπίστηκε και για την περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία του. Τα στάδια ονομάστηκαν περίοδοι θεσμικών και νομοθετικών
παρεμβάσεων και καλύπτουν την περίοδο 1980-2010 δηλαδή, το πρώτο
στάδιο (1980 – 1998) , το δεύτερο στάδιο (1999 – 2003) και το τρίτο στάδιο (2004 – 2010).
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
Πρώτη περίοδος θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων (19801998)
Ο πρώτος Νόμος που ψηφίζεται την περίοδο αυτή, αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία είναι ο Νόμος 42/1987,
επί Κυβέρνησης Κυπριανού το 1987, με την επικύρωση από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων της Συνθήκης 159, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Κράτους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εργοδότηση, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2012). Έτσι, ο εν λόγω κυρωτικός
Νόμος και η κυρωθείσα Συνθήκη, που έχουν καταστεί εσωτερικό δίκαιο της
Δημοκρατίας, επέβαλε στην Πολιτεία υποχρεώσεις για την επαγγελματική
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία και την εξίσωση ευκαιριών. Κατοχυρώνει και την αρχή της μη διάκρισης των ατόμων με αναπηρίες, αλλά
προχωρεί παρά πέρα στην καθιέρωση και της άλλης πτυχής της αρχής της
ισότητας (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 1999, 4 Νοεμβρίου).
Παράλληλα, τροποποιείται και ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος του
1967 (Ν.33/1967) με τον τροποποιητικό Νόμο του 1987. Πρώτιστα, το άρθρο 44 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, το οποίο προστέθηκε με Τροποποιητικό Νόμο, παρέχει ένα είδος προτεραιότητας στα άτομα με αναπηρία στους διορισμούς σε θέσεις γενικά στη Δημόσια Υπηρεσία. Επίσης, το
σημαντικότερο αποτέλεσμα του Τροποποιητικού αυτού Νόμου είναι ότι κατήργησε το κώλυμα αρτιμέλειας που υπήρχε μέχρι τότε (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009,
1 Σεπτεμβρίου).
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Όπως αναφέρει ο Κουρουμπλής (2000: 376),
«Ήταν τέτοια η ένταση του αρτιμελειακού ρατσισμού, που ούτε καν
δεχόντουσαν οι Υπηρεσίες τις αιτήσεις εκείνων των αναπήρων που
τολμούσαν να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας. Μια τέτοια νομοθετική και θεσμική παρέμβαση ήταν, ή όχι, η πηγή που ανάβλυζε και
τροφοδοτούσε το όλο κλίμα κοινωνικής περιθωριοποίησης;»
Οι διεθνείς δεσμεύσεις της Δημοκρατίας της Κύπρου για τη θεσμοθέτηση των απαιτούμενων διαδικασιών και θεσμών για την κοινωνική ένταξη
γενικότερα των ατόμων με αναπηρία και για την απαιτούμενη εξίσωση ευκαιριών ολοκληρώνονται με τη ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1993 των Πρότυπων Κανόνων Εξίσωσης των
Ευκαιριών Ατόμων με Αναπηρίες. Οι εν λόγω Κανόνες επιβάλλουν στο κάθε Κράτος την υποχρέωση να παρέχει το ίδιο τις απαιτούμενες υπηρεσίες και μέσα και να θεσμοθετεί τις απαιτούμενες διαδικασίες και θεσμούς
για την εξίσωση των ευκαιριών των πολιτών τους με αναπηρίες (ΚΥ.Σ.Ο.Α,
1999, 4 Νοεμβρίου).
Τα πιο πάνω νομοθετικά ή και διοικητικά μέτρα συνιστούν, βέβαια, μερική εκτέλεση των νομικών, ηθικών και διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αναφέρεται στο Υπόμνημα της ΚΥ.Σ.Ο.Α (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 1999, 4 Νοεμβρίου). Επίσης, όσο η Πολιτεία προχωρούσε
στην εκτέλεση των αναλειμένων υποχρεώσεών της, μέσω της υλοποίησης
των υποχρεώσεών της έναντι των ατόμων με αναπηρία και των δικαιωμάτων των τελευταίων έναντι του κράτους, τόσο θα αυξάνονταν οι προσδοκίες των ατόμων με αναπηρίες αναφορικά με την κοινωνική τους ένταξη,
εξίσωση ευκαιριών και τη χειραφέτησή τους.
Όπως φαίνεται την περίοδο αυτή το αναπηρικό κίνημα, για πρώτη φορά, διεκδικεί και απαιτεί έντονα και δυναμικά τη συμμετοχή του στα κέντρα
σχεδιασμού και λήψης των αποφάσεων. Μέσα από τη συμμετοχή του αυτή
πιστεύει ότι θα αναδειχθεί η ικανότητα, η αξία και το δίκαιο των επιδιώξεων του. Όπως αναφέρεται σε επιστολή της Σ.Ο.Α.Κ, «η Συνομοσπονδία μας
ζητά επείγουσα συνάντηση μαζί σας, για να συζητήσουμε το θέμα της νομοθεσίας για ανάπηρους και το θέμα της σωστής αντιπροσώπευσης τους»
(Σ.Ο.Α.Κ, 1984, 5 Δεκεμβρίου). Η μελέτη του αρχειακού υλικού δείχνει ότι,
από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, το αναπηρικό κίνημα πιέζει το Κράτος
για προώθηση νομοθετικής προστασίας των συμφερόντων των ατόμων με
αναπηρία. Αυτό γίνεται φανερό και από τα λόγια του Δημοσθένους (2012),
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«Πολλές φορές, οι προφορικές υποσχέσεις δεν εφαρμόζονταν και
αυτό μας έκανε καχύποπτους και μας ωθούσε στο να επιδιώκουμε
γραπτή διασφάλιση των συμφωνηθέντων για να μπορούμε ως οργανωμένο σύνολο να διεκδικήσουμε και την υλοποίησή τους. Αυτός
ο παράγοντας, μας έσπρωχνε ακόμα πάρα πέρα στο να διεκδικούμε
και να ζητούμε θέσπιση νομοθεσίας» (Σ_ΜΔ, σελ. 4).
Επιπλέον, η Σ.Ο.Α.Κ με σειρά επιστολών ζητά και πιέζει για προτεραιότητα των αναπήρων στους διορισμούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως
έγινε και με τη ρύθμιση για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Σ.Ο.Α.Κ,
1998, 26 Ιανουαρίου; Σ.Ο.Α.Κ, 1998, 2 Απριλίου).
Δεύτερη περίοδος θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων (19992003)
Τον Ιούλιο του 2000 ψηφίζεται από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί
Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος (127(Ι)/2000) και εκδόθηκε με σκοπό τον καθορισμό και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την
εξάλειψη δυσμενών διακρίσεων σε βάρος τους και τη ρύθμιση της μέριμνας του κράτους για τα άτομα αυτά (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2012).
Σημαντικό, επίσης είναι το γεγονός πως ο πιο πάνω Νόμος δεν υιοθετεί
την αρχή της αναγκαστικής πρόσληψης με το σύστημα ποσόστωσης αριθμού αναπήρων είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αντί αυτού υιοθετεί την αρχή υποστήριξης σχεδίων απασχόλησης με βάση την παροχή
οικονομικών κινήτρων τόσο προς τους εργοδότες όσο και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία (Τμήμα Εργασίας, 2001).
Την περίοδο αυτή, το 2002, καταργείται, επίσης, η προτεραιότητα που
είχαν τα άτομα με αναπηρία στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία για την
πρόσληψη εκπαιδευτικών λειτουργών, η οποία ίσχυσε μόνο για 15 περίπου χρόνια, ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που κήρυξε το Νόμο αυτό αντισυνταγματικό για παραβίαση της αρχής της ισότητας
όλων ενώπιον του Νόμου και της Διοίκησης του άρθρου 28 του Συντάγματος (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009, 1 Σεπτεμβρίου).
Επιπλέον, με Επιστολή προς το Προεδρικό Μέγαρο, διεκδικούν άμεση
τροποποίηση του άρθρου 28 του Συντάγματος, ώστε να μπορεί ο Νομοθέτης και η Πολιτεία γενικότερα, να θεσπίσει θετικά νομοθετικά και άλλα
μέτρα για την αξιοπρεπή εργοδότηση των ατόμων με αναπηρία (ΚΥ.Σ.Ο.Α,
2003, 8 Σεπτεμβρίου). Η διαμαρτυρία γίνεται εντονότερη, για τη μη ικανο1145
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ποίηση των αιτημάτων τους για την τροποποίηση που ζήτησαν στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο και τη μη λήψη θετικών μέτρων εργοδότησης ατόμων με αναπηρία που προβλέπονται και ενθαρρύνονται από τους
Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ και την Οδηγία 2000/78/ΕΚ (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2003,
2 Οκτωβρίου).
Τρίτη περίοδος θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων (2004-2010)
Η τρίτη αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) η οποία κατέστη πλήρες μέλος της το 2004. Το Κράτος
το 2006 προβαίνει στην πέμπτη τροποποίηση του Συντάγματος, για να συνάδει με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και προστέθηκε το άρθρο 1Α, το οποίο
προσδίδει δεσμευτική ισχύ για την Κυπριακή Δημοκρατία στα δεσμευτικά
μέτρα του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Κεκτημένου (Κοινοτικές Συνθήκες, Κανονισμοί, Αποφάσεις και Οδηγίες). Με τροποποίηση του Συντάγματος και ιδιαίτερα του άρθρου 179 οι δεσμευτικές διατάξεις της νομοθεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπερισχύουν κάθε Κυπριακής νομοθεσίας, ακόμη
και του ίδιου του Συντάγματος (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2012).
Έτσι, την περίοδο αυτή παρατηρείται μεγάλη αλλαγή στην πολιτική του
Κράτους και είναι γεγονός ότι ανοίχθηκαν νέοι ορίζοντες. Σύμφωνα με τον
Florentzo (2005), μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε, υπήρξαν και λειτούργησαν ακόμη και στα θέματα των ατόμων με αναπηρία βαθιές τομές στη
νέα κυπριακή έννομη τάξη, που τα αποτελέσματά τους στο χώρο της νομικής και στην κοινωνική ζωή έχουν διαφανεί ήδη και θα γίνονται πιο αισθητά με την πάροδο του χρόνου. Τα θέματα των ατόμων με αναπηρία έχουν
μεταφερθεί στο νομικό και κοινωνικό περιβάλλον της Ε.Ε, όπου υπάρχουν
αλληλεπιδράσεις και λειτουργούν συγκρίσεις. Αυτές τις προεκτάσεις, επιδράσεις και επιπτώσεις φαίνεται πως η συντεταγμένη Πολιτεία δεν μπόρεσε να τις παρακολουθήσει και να τις αφομοιώσει.
Εντούτοις, την περίοδο αυτή, το 2007, έχουμε τον τροποποιητικό Νόμο
που προνοεί για τα Άτομα με Αναπηρία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2004, με την ένταξη
της Κύπρου στην Ε.Ε και στη συνέχεια, έγινε η εναρμόνιση των διατάξεων
του εν λόγω Νόμου με το Κοινοτικό Κεκτημένο (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2009 1 Σεπτεμβρίου). Επιπλέον, οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, που περιλήφθηκαν
στον κυπριακό Νόμο και που παρέχουν δικαιώματα στα άτομα με αναπηρία, είναι η απαγόρευση κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης στην εργασία
και απασχόληση σε βάρος τους, η υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν
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κάθε εύλογη προσαρμογή στο χώρο και στο σύστημα εργασίας, ώστε τα
άτομα με αναπηρία να μπορούν απρόσκοπτα να εργοδοτούνται και να διεξάγουν την εργασία τους και το δικαίωμα τους να προσφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος
τους (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2012).
Επίσης, μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων Κυβερνητικών
Τμημάτων, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της ΚΥ.Σ.Ο.Α, ψηφίζεται ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009 (Ν.146(Ι)/2009). Το σύστημα της ποσόστωσης (quota system) υπέρ των ατόμων με αναπηρία στην εργοδότηση αποτελεί μέτρο θετικής διάκρισης και συνδέεται με την προσπάθεια του Κράτους να ελεγχθεί η συμμετοχή μελών από συγκεκριμένες μειοψηφίες (Γεραπετρίτης, 2007). Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου προσλαμβάνονται σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα άτομα με
αναπηρία σε ποσοστό 10% επί των κενών θέσεων κάθε έτους, νοουμένου
ότι τα άτομα με αναπηρία ικανοποιούν σωρευτικά τα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Νόμου (ΚΥ.Σ.Ο.Α, 2012).
Ο θεσμός της ποσόστωσης εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ε.Ε και
μάλιστα το ποσοστό του 10% των κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα που επέλεξε να υιοθετήσει η Κύπρος είναι το ψηλότερο ανάμεσα σε
όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικά, τα αντίστοιχα ποσοστά σε κράτη μέλη
της Ε.Ε είναι τα εξής: Ελλάδα 5%, Αυστρία 4%, Γερμανία 5%, Γαλλία 6%, Ιταλία 7%, Βέλγιο 3%, Πορτογαλία 5%, Τσεχία 4%, Ιρλανδία 3%, Ισπανία 2%
(N.D.A. Ιρλανδίας, 2006).
Όπως διαφάνηκε, λοιπόν, ο Νόμος της ποσόστωσης είναι ένα βασικό
αίτημα του αναπηρικού κινήματος από το 1998 και υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που το Κράτος καθυστέρησε τόσο πολύ να υλοποιήσει το πιο πάνω αίτημα και κυρίως μόνο για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
και αυτό καταδεικνύεται από τα λεγόμενα της Φλουρέντζου (2012) και του
Αγγελίδη (2012) πιο κάτω:
«Υπήρχε ένα νομικό κώλυμα για πάρα πολλά χρόνια. Λόγω του ότι
υπήρχε στο παρελθόν Νόμος που έδινε ποσόστωση για τον διορισμό ατόμων με αναπηρία ο οποίος είχε κηρυχθεί αντισυνταγματικός […] Μετά, όμως, από την εναρμόνιση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ και μάλιστα όπως τροποποιήθηκε ο Νόμος το 2007 υπήρξε μια καμπή εκεί νομική με το ότι
επέτρεψε η Οδηγία αυτή στα Κράτη να λάβουν θετικές δράσεις για
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την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση ακόμα και
αν φαινομενικά δημιουργούν διακρίσεις αυτά τα μέτρα. Άρα, η καμπή που υπήρξε ήταν ότι βρέθηκε η νομική βάση να στηρίξουμε το
Νόμο αυτό και με την Νομική Υπηρεσία υπήρξε για μεγάλο χρονικό
διάστημα συνεργασία για να μας δώσει το εντάξει για το Νόμο της
ποσόστωσης, και αυτό επιτεύχθηκε για ένα διάστημα από το 2000
μέχρι το 2009» (Σ_ΧΦ, σελ. 4-5).
«Υπήρχαν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, πρώτα να καλύψουν τον
ιδιωτικό τομέα. Ναι, εντάξει εγώ σας τα λέω, επειδή τα έζησα αυτά.
Και μετά ήρθαν η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Ο.Ε.Β),
οι βουλευτές, ο ένας, ο άλλος και αφαίρεσαν κάποια πράγματα και
ενώ, υπήρχε η πρόθεση και διαβούλευση με την Ο.Ε.Β, το Κυπριακό
Επιμελητήριο Εργοδοτών και Βιομηχάνων (Κ.Ε.Β.Ε), με συντεχνίες, με
τους ανάπηρους και συμφωνηθήκαν αυτά, ήρθαν και το άλλαξαν […]
Ήταν συμφέροντα» (Σ_ΧΑ, σελ. 9).
Επίσης, όπως αναφέρουν και οι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος, Δημοσθένους (2012) και Νικολαΐδης (2012), οι λόγοι για τους οποίους
άργησε τόσο πολύ να εφαρμοστεί το μέτρο της ποσόστωσης στην Κύπρο,
«είναι περισσότερο οι φοβίες των τεχνοκρατών και κατ’ επέκταση
των πολιτικών τους προϊσταμένων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αντίληψη, υπάρχει και η φοβία· θα βάλω στο εκπαιδευτικό σύστημα υποδεέστερους καθηγητές; Πού να έχουν τώρα έναν τυφλό,
έναν άνθρωπο πάνω στο τροχοκάθισμα μέσα στα πόδια τους;» (Σ_
ΜΔ, σελ. 14).
«Και η άλλη μεγάλη δυσκολία πέραν των προκαταλήψεων ήταν το
νομικό ζήτημα. Διότι οι νομικοί της Κύπρου, θεωρούσαν ότι δεν μπορείς να δίνεις προτεραιότητα, να ευνοείς κάποια άτομα σε βάρος άλλων όταν πρόκειται για θέματα πρόσληψης κλπ. […] Ο λόγος που επικαλούνταν (ήταν αυτός), αλλά ο βασικότερος λόγος ήταν οι προκαταλήψεις» (Σ_ΧΝ, σελ. 3).
Επίλογος
Όπως φάνηκε και πιο πάνω, τα άτομα με αναπηρία από μόνα τους δίνουν
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έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες και πολιτικά δικαιώματα. Βλέπουν τη θεσμική διάκριση σαν την πρωταρχική αναπηρία που αντιμετωπίζουν και διεκδικούν νομοθεσία για ίσα δικαιώματα και προτεραιότητα αποτελεί η πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση. Τα άτομα με αναπηρία, που υφίστανται και βιώνουν καθημερινά τις διακρίσεις και
τους αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας, είναι εκ των πραγμάτων ένα
περιθωριοποιημένο και αδρανοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης. Εν
κατακλείδι, τα θετικά μέτρα, τα οποία λαμβάνει το Κράτος υπέρ των ατόμων με αναπηρία θα μπορούσαν να λάβουν παράλληλα και μια άλλη δέσμη μέτρων που θα αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης
επιμέρους παθολογίας στο επίπεδο των γενεσιουργών λόγων που την προκάλεσαν (Γεραπετρίτης, 2007).
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ABSTRACT
The purpose of this article is to illustrate the factors that have traditionally
been a barrier to the access of people with disabilities in the Cypriot labour
market. The exclusion of people with disabilities in the labour market is
the result of the discrimination against them, based, on the one hand on
the prejudice of society on the theoretical level and on the other, on the
practical obstacles they are confronted with in their effort to be part of this
society. The presentation of the survey results will indicate the procedure of
the State policy on the inclusion of people with disabilities into the labour
market and the role that played the disability movement in Cyprus. After
the accession of Cyprus in the European Union in 2004, the state has more
opportunities for taking positive measures for the employment of people
with disabilities. The mandatory change of the legislation, in alignment with
the EU acquis, allows the State to vote and implement positive measures,
in favour of people with disabilities. In 2009, the State was convinced to
pass the Law on Hiring People with Disabilities in the public sector (Special
Provisions) (N.146 (I)/2009), for which there was a legal impediment until
then. In accordance with the provisions of this Law, 10% of the vacancies
in the public sector every year, is occupied by people with disabilities,
provided that these people meet the demands of these posts according to
article 3 of the law. The survey shows that quota regulation, took a long to
be accepted by the State, even though it formed part of the basic demands
of the disability movement which had been pending for many years. Also,
it’ s a fact that the reactions from other agencies did not allow the voting of
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similar provisions in the private sector. Regarding the method of collection
of the data relating to this survey for triangulation purposes included two
qualitative methods, the study of archival material and interviews (Maxwell,
2005), combined with historical research. Subsequently, an analysis of
information and data was made by using data from the method of grounded
theory, according to which the theory emerges gradually through the data
(bottom-up approach) (Glaser & Strauss, 1967). The detailed presentation
of the results takes the form of three main stages which were used for the
classification of the identified material for further analysis and interpretation.
The stages were called periods of institutional and legislative interventions
which cover the period 1980-2010 with the first stage being (1980 - 1998),
the second (1999 - 2003) and the third one (2004 - 2010).
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Η Διοίκηση και Εποπτεία της Στοιχειώδους
ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως την περίοδο
1897-1922
Ηλίας Χρ. Δήμος
Εισαγωγή
Η περίοδος 1897-1922, η οποία οριοθετείται από τον ελληνοτουρκικό
πόλεμο του 1897 και την μικρασιατική καταστροφή του 1922, χαρακτηρίζεται από σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν την εξέλιξη και τη διαμόρφωση τόσο του ελληνικού κράτους όσο και της ελληνικής κοινωνίας.
Στην ίδια περίοδο η βασική εκπαίδευση, τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ήδη διαμορφωθεί (Δημαράς, 1984, σ. κα΄), διέπεται από τις διατάξεις του νόμου ΒΤΜΘ΄ του 1895 «Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως»1, ο οποίος, παρά τις τροποποιήσεις και τις ανεπιτυχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, θα ισχύσει στις βασικές του αρχές και διατάξεις μέχρι το 1929.
Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ του 1895, εισάγει στη διοίκηση της εκπαίδευσης για
πρώτη φορά όργανα και θεσμούς, οι οποίοι μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Βοηθάει έτσι στην μεγαλύτερη αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και στη
λειτουργία της διοίκησης της εκπαίδευσης, η οποία μέχρι τότε λειτουργούσε με κεντρικό άξονα το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και τις αποφάσεις που ο ίδιος ο Υπουργός έπαιρνε.
Συλλογικά όργανα διοίκησης και εποπτείας της «Στοιχειώδους
ή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως».
Η κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνεται από το νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895, είναι το Υπουργείο των Εκκλησιαστι1. Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ αποτελεί έργο του Δημ. Γ. Πετρίδη, ο οποίος ήταν υπουργός των Εκκλησιαστικών και
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως στην Κυβέρνηση Δηλιγιάννη, από τις 31 Μαΐου 1895 μέχρι το θάνατό του
στις 23 Νοεμβρίου 1896. Ο Δημ. Πετρίδης ήταν βαθύς γνώστης της εκπαίδευσης και των προβλημάτων
της. Την περίοδο 1878-1882 είχε υπηρετήσει ως «Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων». Το
1883 δημοσίευσε το έγο του «Στοιχειώδεις πρακτικαί οδηγίαι περί διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις
δημοτικοίς σχολείοις», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων.
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κών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Η εποπτεία του επί των σχολείων της
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, ασκείται δια των Εποπτικών Συμβουλίων και
των επιθεωρητών που υπάρχουν σε κάθε νομό2.
Στην πρωτεύουσα κάθε νομού συγκροτείται ένα Εποπτικό Συμβούλιο3,
το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα δημοτικά σχολεία, κοινά και πλήρη, αρρένων και θηλέων, και γραμματοδιδασκαλεία. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον επίσκοπο που εδρεύει στη πρωτεύουσα του νομού, ως
πρόεδρο, από το γυμνασιάρχη, από ένα επιστήμονα και από ένα έμπορο ή
κτηματία που κατοικούν στην πόλη και από τον Νομαρχιακό Επιθεωρητή
της δημοτικής εκπαιδεύσεως.
Οι πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο, ο επιστήμονας και ο κτηματίας ή έμπορος, διορίζονται από το νομάρχη, από τρεις
που προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο και ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του επιθεωρητή. Υπηρετούν τρία χρόνια και η συμμετοχή τους αυτή
είναι χωρίς μισθό. Ωστόσο, η μη συμμετοχή τους σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου αποτελεί ικανή αιτία για την αντικατάστασή τους.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται: α) σε τακτική συνεδρίαση το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, στο γραφείο της αρχιεπισκοπής και β) σε έκτακτες περιπτώσεις με αίτηση του επιθεωρητή ή του γυμνασιάρχη, ο οποίος
εκτελεί χρέη γραμματέα του οργάνου, είτε από τον επίσκοπο ο οποίος είναι ο πρόεδρος του.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίαση χωρίς την παρουσία του επιθεωρητή, όταν πρόκειται να συζητήσει θέματα που αφορούν
την λειτουργία του επιθεωρητή.
Η συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη μόνο εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη του, από τα οποία οπωσδήποτε ο επιθεωρητής, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που αφορούν τον ίδιο
οι συνεδριάσεις, και ο γυμνασιάρχης. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του
Εποπτικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση
ισοψηφίας καθοριστικό ρόλο έχει η ψήφος του προέδρου.
Το Εποπτικό Συμβούλιο διατυπώνει προτάσεις που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, όπως για την πλήρωση κενών ή σύσταση νέων οργανικών θέσεων, τη σύσταση γραμματοδιδασκαλείων, την αύξηση του
2. Άρθρον 33 του Νόμου ΒΤΜΘ «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 37/5
Οκτωβρίου 1895.
3. Άρθρον 34 του Νόμου ΒΤΜΘ «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 37/5
Οκτωβρίου 1895.
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αριθμού των δασκάλων ενός σχολείου, τη αντιμετώπιση της μη φοίτησης
των μαθητών στο σχολείο, την επισκευή ή την ανοικοδόμηση των σχολικών κτηρίων, την αντικατάσταση ή τη επιδιόρθωση των σχολικών επίπλων
και των οργάνων διδασκαλίας, τη μετάθεση ή την απόλυση του επιθεωρητή. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου άπτονται θεμάτων που αναφέρονται στις πειθαρχικές κυρώσεις των δασκάλων, καθώς και κυρώσεις
των μαθητών που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.
Ο χάρτης της διοίκησης της εκπαίδευσης θα αλλάξει καθοριστικά με την
ψήφιση το 1911 του νόμου ΓΩΚΗ΄ «Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου
της δημοτικής εκπαιδεύσεως»4.
Ο νόμος ΓΩΚΗ΄ προβλέπει τη σύσταση Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως, με έδρα την Αθήνα, το
οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία έχουν αυξημένα προσόντα καθώς και προϋπηρεσία στη στοιχειώδη ή δημοτική εκπαίδευση και στη μέση εκπαίδευση της χώρας.
Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου είναι ο αρχαιότερος
στην υπηρεσία. Το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές
την εβδομάδα σε ορισμένες ημέρες, και εκτάκτως ύστερα από πρόκληση
του προέδρου του. Οι αποφάσεις του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία.
Το Κεντρικό Εποπτικό συμβούλιο ασκεί την εποπτεία της στοιχειώδους ή
δημοτικής εκπαιδεύσεως, φροντίζει τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των διδασκαλείων, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των επιθεωρητών,
εισηγείται την ίδρυση, προαγωγή ή κατάργηση των σχολείων της χώρας
και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα που αφορά την στοιχειώδη ή δημοτική
εκπαίδευση εισηγούμενο σχετικά στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και
της δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Ο νόμος ΓΩΚΗ΄ στο τελευταίο του άρθρο προβλέπει τη νέα σύσταση των
Τοπικών Εποπτικών Συμβουλίων, τα οποία αποτελούνται από τον πρόεδρο
των πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, από τον αρχαιότερο στην υπηρεσία γυμνασιάρχη της πόλης και τον επιθεωρητή, ως μέλη.
Συνεδριάζουν τακτικά μια φορά το μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο, στο γραφείο του προέδρου του, και έκτακτα κάθε φορά που ο πρόεδρος του ή κάποιο από τα μέλη του το ζητήσουν.
Η διάρκεια της λειτουργίας του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως θα είναι σύντομη. Το 1914 ο Νόμος 240 «Περί δι4. Νόμος ΓΩΚΗ΄ (υπ΄ αρίθμ. 3828) «Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της δημοτικής
εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 185/18 Ιουλίου 1911, τεύχος Α΄.
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οικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως»5, ορίζει ότι η εποπτεία
και διοίκηση της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως γίνεται από τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως διά του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, των Εποπτικών Συμβουλίων, των επιθεωρητών και των
διευθυντών των σχολείων.
Στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο το οποίο έχει την έδρα
του στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και
αποτελείται από 12 συμβούλους. Το συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο του,
με τριετή θητεία.
Το εκπαιδευτικό συμβούλιο γνωματεύει για κάθε ζήτημα που αφορά την
εκπαίδευση, είτε αυτό ζητηθεί από τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, είτε αυτεπαγγέλτως.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ελέγχονται πειθαρχικά από τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καθώς και από ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον πρύτανη των πανεπιστημίων
και τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του κράτους κατανέμονται σε
70 εκπαιδευτικές περιφέρειες, οι οποίες καθορίζονται με Βασιλικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Στην έδρα κάθε
περιφέρειας λειτουργεί Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το
γυμνασιάρχη, ως πρόεδρο, τον αρχαιότερο στην έδρα του Εποπτικού Συμβουλίου πρωτόδικη, τον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων και από δύο
επιστήμονες μόνιμα διαμένοντες στην έδρα του Εποπτικού Συμβουλίου, οι
οποίοι εκλέγονται από τους λειτουργούς της δημοτικής εκπαιδεύσεως, με
τριετή θητεία.
Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο γραφείο του επιθεωρητή των
δημοτικών σχολείων τακτικά, μια φορά το μήνα, καθώς και εκτάκτως με
πρόσκληση του προέδρου του, ύστερα από αίτηση του επιθεωρητή των
δημοτικών σχολείων.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που ο επιθεωρητής
φέρει προς συζήτηση, γνωμοδοτεί για τη ίδρυση, προαγωγή ή κατάργηση
των σχολείων, προτείνει τον διορισμό εκπαιδευτικών και αποφασίζει για τις
μεταθέσεις και τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευτικών.
Το εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία
5. Νόμος 240 «Περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 97/16 Απριλίου 1914,
τεύχος Α΄.
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τουλάχιστον μέλη του, από αυτά ο πρόεδρος και επιθεωρητής οπωσδήποτε, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Ο θεσμός του επιθεωρητή.
Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ του 1895, διατηρεί σε ισχύ ένα μέρος των διατάξεων του
Β.Δ. του 1834 οι οποίες αφορούν τις «επιτόπιες επιθεωρητικές επιτροπές».
Ο επιθεωρητής που υπηρετεί σε κάθε νομό, διορίζεται με Β. Διάταγμα και
διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και ικανή διδακτική εμπειρία. Συγκεκριμένα ως επιθεωρητές μπορούν να διορισθούν όσοι είναι διδάκτορες
φιλοσοφίας και έχουν ικανή διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία είτε ως
καθηγητές διδασκαλείου ή γυμνασίου, είτε ως διευθυντές διδασκαλείου
ή γυμνασιάρχες, είτε ως πρωτοβάθμιοι δάσκαλοι για τρία τουλάχιστο έτη.
Μπορούν επίσης να διορισθούν επιθεωρητές, ύστερα από ειδική δοκιμασία ενώπιον επιτροπής, και πρωτοβάθμιοι δάσκαλοι ή κάτοχοι διδακτορικού στη φιλοσοφία οι οποίοι έχουν ειδικές σπουδές στην παιδαγωγική σε
πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
Σε ορισμένους νομούς προβλέπεται η τοποθέτηση, με Βασιλικό Διάταγμα, επιθεωρητών β΄ τάξεως, ως βοηθοί των νομαρχιακών επιθεωρητών.
Επιθεωρητές β΄ τάξεως μπορούν να διορισθούν πρωτοβάθμιοι δάσκαλοι
με δεκαετή υπηρεσία.
Οι νομαρχιακοί επιθεωρητές και οι βοηθοί τους δεν απολύονται ούτε μετατίθενται από την υπηρεσία τους, εκτός αν υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως από το Εποπτικό Συμβούλιο του νομού στον οποίο υπηρετούν.
Ο νομαρχιακός επιθεωρητής είναι αυτός ο οποίος εισηγείται κάθε υπόθεση για την οποία συνεδριάζει το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα του
αναφέρονται στον έλεγχο και την εποπτεία κάθε πτυχής της λειτουργίας των
σχολείων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Ο επιθεωρητής
επιθεωρεί κάθε εξάμηνο όλα τα δημοτικά σχολεία, όλων των ειδών, της περιφέρειάς του. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιθεώρησης υποβάλλει σχετική λεπτομερειακή έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο. Ο επιθεωρητής επίσης, ενεργεί ώστε να αποκτηθούν τα απαιτούμενα γήπεδα για την ανέγερση των διδακτηρίων των σχολείων που απαιτούνται. Ασκεί την πειθαρχική
του εξουσία επί των δασκάλων της περιφέρειάς του και εισηγείται τις ανάλογες αποφάσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο. Συγκαλεί μια φορά το χρόνο
κατά τη διάρκεια των διακοπών και ύστερα από σχετική άδεια του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, συνέδριο με
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τη συμμετοχή των δασκάλων της περιφέρειάς του, στο οποίο συζητούνται
μεθοδολογικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Ο επιθεωρητής εκπροσωπεί το
Εποπτικό Συμβούλιο σε κάθε επαφή και συνεργασία του με άλλους δημόσιους φορείς καθώς και με κάθε πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό των υποχρεώσεών του, κοινοποιεί αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Τα καθήκοντα των επιθεωρητών β΄ τάξεως καθορίζονται με
σχετικό Β.Δ. 6
Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ο νομαρχιακός επιθεωρητής με απόφασή
του ορίζει τους δήμους, τα σχολεία των οποίων οφείλει να επιθεωρεί ο βοηθός επιθεωρητή. Ο βοηθός επιθεωρητής υποβάλλει στον νομαρχιακό επιθεωρητή υπόμνημα για την κατάσταση των σχολείων μετά το τέλος κάθε
επιθεώρησης.
Τα καθήκοντα του βοηθού επιθεωρητή είναι: α) να επιθεωρεί τα σχολεία
που του έχουν ανατεθεί κάθε εξάμηνο, β) εξετάζει και προτείνει προς το νομαρχιακό επιθεωρητή την ανάγκη ίδρυση ή προαγωγής ενός γραμματοδιδασκαλείου σε δημοτικό σχολείο, καθώς και την τοποθέτηση ενός ακόμη
δασκάλου σε σχολείο με την ταυτόχρονη διαίρεση μιας τάξεως σε τμήματα, γ) παρακολουθεί τους δασκάλους που διδάσκουν, διορθώνοντας τα τυχόν λάθη τους και αν απαιτείται διδάσκει ο ίδιος υποδειγματικά, δ) συμβουλεύει και νουθετεί τους δασκάλους σε παιδαγωγικά ζητήματα και προτείνει κατάλληλα βιβλία που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη προετοιμασία τους, ε) επιπλήττει τους δασκάλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και στ)
αναφέρει στο νομαρχιακό επιθεωρητή τους δασκάλους που πρέπει να τιμωρηθούν με βαρύτερες τιμωρίες.
Συγκρίνοντας τα καθήκοντα του βοηθού με το νομαρχιακό επιθεωρητή
παρατηρούμε ότι αυτός δεν διαθέτει παρά ελάχιστη πειθαρχική εξουσία ως
προς τους δασκάλους. Αντίθετα βλέπουμε ότι αναφέρεται στα καθήκοντα
του βοηθού επιθεωρητή η παρακολούθηση και διόρθωση του τρόπου διδασκαλίας των δασκάλων και η υποδειγματική διδασκαλία, η παροχή συμβουλών σε παιδαγωγικά ζητήματα καθώς και η πρόταση κατάλληλων βιβλίων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη προετοιμασία τους δασκάλου. Δίνεται μια διαφορετική διάσταση στο έργο του πέρα από την καθαρά ελεγκτι6. Β.Δ. «Περί καθηκόντων των β τάξεως επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων και περί της σχέσεως
αυτών προς τους νομαρχιακούς επιθεωρητάς», ΦΕΚ: 5/16 Ιανουαρίου 1896, τεύχος Α΄.
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κή και διοικητική μορφή που έχει το έργο του νομαρχιακού επιθεωρητή.
Το 1914 ο Νόμος 2407, διατηρεί το θεσμό του επιθεωρητή ορίζοντας εκ
νέου τα καθήκοντά του. Ο επιθεωρητής έχει την άμεση επίβλεψη των δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς του. Επιθεωρεί δύο φορές το χρόνο τα
σχολεία, ελέγχοντας τη σωστή λειτουργία τους, ασκώντας την πειθαρχική
του εξουσία επί των εκπαιδευτικών. Υποβάλλει σχετική έκθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο και φροντίζει για γενικότερα θέματα λειτουργίας των σχολείων με εισηγήσεις και παρεμβάσεις του.
Επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων διορίζονται εκπαιδευτικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα και ικανή διδακτική προϋπηρεσία, εφόσον δεν
έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους. Οι επιθεωρητές μπορούν να μετατεθούν κάθε εξαετία.
Οι επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων έχουν βαθμό και μισθό υπουργικού γραμματέως α΄ τάξης, ο οποίος αυξάνεται 50 δρχ. κατά την πρώτη
πενταετία και 30 μετά από κάθε επόμενη πενταετία μέχρι τελικού ποσού
110 δρχ. το μήνα. Λαμβάνουν επίσης 6 δρχ. για κάθε ημέρα περιοδείας ως
αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, καθώς και 50 δρχ. το μήνα για ενοίκιο
και έξοδα γραφείου.
Οι επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων βρίσκονται υπό τον άμεσο
έλεγχο των γενικών επιθεωρητών, οι οποίοι επιθεωρούν τα γραφεία των
επιθεωρητών δύο φορές τουλάχιστον κατά έτος. Οι γενικοί επιθεωρητές
έχουν επίσης πειθαρχική και διοικητική εξουσία επί των επιθεωρητών των
δημοτικών σχολείων, γνωμοδοτώντας για την προαγωγή, τη μετάθεση και
την τιμωρία των επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων.
Το 1922, έχουμε την τελευταία αλλαγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης,
για την περίοδο την οποία εξετάζουμε, και αφορά τα προσόντα, τη διαβάθμιση και τις αποδοχές των επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων.
Ο Νόμος 2857 «Περί προσόντων, διαβαθμίσεως και αποδοχών των Επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων»8, της 9 Ιουλίου 1922, ορίζει τα προσόντα, τις αποδοχές και την υπηρεσιακή εξέλιξη των επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων.

7. Νόμος 240 «Περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 97/16 Απριλίου 1914,
τεύχος Α΄.
8. Νόμος 2857 «Περί προσόντων, διαβαθμίσεως και αποδοχών των Επιθεωρητών των δημοτικών
σχολείων», ΦΕΚ: 133/1 Αυγούστου 1922, τεύχος Α΄.
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Ο διευθυντής του σχολείου.
Σύμφωνα με το νόμο ΒΤΜΘ΄9, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας υπάρχει
ο διευθυντής. Στα κοινά δημοτικά σχολεία διευθυντής ορίζεται ο ανώτερος
σε τάξη δάσκαλος ή σε περίπτωση που υπάρχουν δάσκαλοι ίδιου βαθμού,
ο αρχαιότερος. Περιορισμός για την τοποθέτηση ενός δασκάλου στη θέση του διευθυντή υπάρχει μόνο για τους απόφοιτους των διδασκαλείων,
για τους οποίους προβλέπεται η συμπλήρωση δύο ετών ως ελάχιστη προϋπηρεσία. Στα πλήρη δημοτικά σχολεία τοποθετείται ως διευθυντής μόνο
πρωτοβάθμιος δάσκαλος.
Με την έναρξη του σχολικού έτους 1905-1906 έχουμε νέες ρυθμίσεις
για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζονται από το νόμο ΓsΗ΄10,
ο οποίος αποτελεί την πρώτη σοβαρή τροποποίηση του νόμου ΒΤΜΘ΄ του
1895 και του νόμου ΒΤsΖ΄ του 1896.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις διευθυντές των σχολείων που υπηρετούν
πέντε ή έξι δάσκαλοι ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο δάσκαλοι με
πενταετή προϋπηρεσία ως πρωτοβάθμιοι, οι οποίοι είναι επιτυχόντες σχετικού διαγωνισμού. Οι διευθυντές αυτοί θα λαμβάνουν και ειδικό επίδομα
θέσης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δραχμών κάθε μήνα. Στα
σχολεία τα οποία υπηρετούν τρεις ή τέσσερις δάσκαλοι το Εποπτικό Συμβούλιο ορίζει ως διευθυντές δασκάλους με πενταετή υπηρεσία ως πρωτοβάθμιοι, ενώ στα σχολεία που υπηρετούν δύο δάσκαλοι τη διεύθυνση αναλαμβάνει «ο κατά βαθμόν ανώτερος και αρχαιότερος εν αυτώ».
Η τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ανατίθεται στον κατά περιοχή επιθεωρητή.
Για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με την επιλογή των διευθυντών των πολυταξίων πλήρων δημοτικών σχολείων εκδίδεται σχετικό Β.Δ.11.
Όσοι επιθυμούν να καταλάβουν θέση διευθυντή εξετάζονται από επιτροπή η οποία αποτελείται από τον καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου, από τον αρχαιότερο γυμνασιάρχη των Αθηνών, από τον καθηγητή των
φυσικομαθηματικών στο διδασκαλείο Αθηνών και τον καθηγητή ελληνικών στο ίδιο διδασκαλείο, ο οποίος έχει ειδικές σπουδές στα παιδαγωγικά.
9. Άρθρον 8 του Νόμου ΒΤΜΘ «Περί της στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 37/5
Οκτωβρίου 1895.
10. Νόμος ΓsΗ΄ (υπ’ αριθ. 3098) «Περί τροποποιήσεως των νόμων ΒΤΜΘ της 3 Σεπτεμβρίου 1895 και
ΒΤsΖ της 5 Απριλίου 1896, περί στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 165/19 Αυγούστου
1905, τεύχος Α΄.
11. Β.Δ. «Περί δοκιμασίας των εφιεμένων να διορισθώσι διευθυνταί πενταταξίων και εξαταξίων
πλήρων δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ: 179/6 Σεπτεμβρίου 1905, τεύχος Α΄.
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Οι εξετάσεις θα γίνουν εντός δύο μηνών από την ημέρα δημοσίευσης
του διατάγματος, με σκοπό τη δημιουργία κατάλογο υποψηφίων διευθυντών. Κάθε θέση που θα χαρακτηρισθεί κενή θα καλύπτεται από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Όταν εξαντληθεί ο κατάλογος τότε θα πραγματοποιηθεί νέος διαγωνισμός.
Για να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει στον γενικό επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων τρεις ημέρες
πριν τις εξετάσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι: α) το πτυχίο του και β) τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει πενταετή προϋπηρεσία ως πρωτοβάθμιος.
Η δοκιμασία είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική χωρίζεται σε
γραπτή και προφορική.
Οι επιτυχόντες καταλαμβάνουν τις θέσεις των διευθυντών με βάση τη
σειρά κατάταξης στο πίνακα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στα παιδαγωγικά.
Το 1914 ο Νόμος 24012, ορίζει εκ νέου τα καθήκοντα των διευθυντών.
Οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων φροντίζουν για την απρόσκοπτη
λειτουργία του σχολείου, την πιστή τήρηση των εκπαιδευτικών διατάξεων,
συγκαλούν το σύλλογο των διδασκόντων και συζητούν για τα προβλήματα
που απασχολούν το σχολείο τους, αναφέρουν στον επιθεωρητή κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του σχολείου, τηρούν τα επίσημα
βιβλία του σχολείου και εκπροσωπούν το σχολείο σε όλες του τις σχέσεις.
Αντί επιλόγου
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1897-1922 η διοικητική πυραμίδα της εκπαίδευσης διαμορφώνεται από τις ρυθμίσεις του νόμου ΒΤΜΘ΄ αποκτώντας μια πιο αποκεντρωμένη διάσταση και διατηρείται σε όλη την διάρκεια
της περιόδου παρά τις όποιες τροποποιήσεις του νόμου. Δεσπόζουσα και
ουσιαστική θέση κατέχει ο επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων
όσο και με τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης.
Βιβλιογραφία
Νόμος ΒΤΜΘ΄ «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ
12. Νόμος 240 «Περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 97/16 Απριλίου 1914,
τεύχος Α΄.
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37/5 Οκτωβρίου 1895
Νόμος ΓsΗ΄ (υπ’ αριθ. 3098) «Περί τροποποιήσεως των νόμων ΒΤΜΘ της 3
Σεπτεμβρίου 1895 και ΒΤsΖ της 5 Απριλίου 1896, περί στοιχειώδους η
δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 165/19 Αυγούστου 1905
Νόμος ΓΩΚΗ΄ (υπ΄ αρίθμ. 3828) «Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της
δημοτικής εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ: 185/18 Ιουλίου 1911
Νόμος 240 «Περί διοικήσεως της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ:
97/16 Απριλίου 1914
Νόμος 2857 «Περί προσόντων, διαβαθμίσεως και αποδοχών των Επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ: 133/1 Αυγούστου 1922
Β.Δ. «Περί καθηκόντων των β τάξεως επιθεωρητών των δημοτικών σχολείων και περί της σχέσεως αυτών προς τους νομαρχιακούς επιθεωρητάς», ΦΕΚ: 5/16 Ιανουαρίου 1896
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Abstract
Period 1897-1922, in the administrative pyramid the elementary or primary
education function collective bodies and institutions that for first time are
legislated in 1895 and which are modified and supplemented later in 1911,
in 1914, in 1918 and in 1922.
In the statement we will present the structure and institutions engaged
in the administration and supervision of elementary or primary education
during the period 1897-1922.
More specifically, we will present:
The legislative framework that defines the management and supervision
of elementary or primary education,
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Χρυσάνθη Παπαδάκη: Το Ελληνικό
νηπιαγωγείο από τη μέθοδο των Salles d' Asile
στο Φραμπελιανό σύστημα
Αθηνά Καγιαδάκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η περιοχή της Σμύρνης υπήρξε για εκατό σχεδόν χρόνια ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του ελληνισμού στον τομέα της εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής ηλικίας.
Από τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η τακτική των σπιτικών σχολείων, μια άτυπη μορφή εκπαίδευσης των νηπίων.
Σε κάθε γειτονιά της Σμύρνης παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας φιλοξενούνταν σε σπίτια και διδάσκονταν από τις γυναίκες έναντι χαμηλών διδάκτρων. (Σολομωνίδης, 1962: 336) Η λειτουργία των σπιτικών σχολείων που
ήταν συνηθισμένο φαινόμενο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύει ότι στην κοινωνία της Σμύρνης είχε τεθεί από πολύ νωρίς το αίτημα της προστασίας και εκπαίδευσης των νηπίων.
Από το 1836 ως το 1843 η Ευαγγελική Σχολή «διετήρη και σχολείον νηπίων» όπου φοιτούσαν μόνο άρρενες μαθητές. Ωστόσο ήταν νηπιαγωγείο
μόνο κατ’ όνομα καθώς λειτουργούσε ως «σχολή προκαταρκτική των μικρών
παιδίων». (Παρανίκας, 1885: 164)
Το 1841 εκδόθηκε στην πόλη το «Εγχειρίδιο εις χρήσιν των νηπιακών σχολείων» ο πρώτος οδηγός νηπιαγωγείου γραμμένος στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τον ανώνυμο συγγραφέα του «το ουσιωδέστερον μέρος της διδασκαλίας και οδηγίας εις τα νηπιακά σχολεία είναι η ηθική» (Εγχειρίδιον : 2) Κατά πάσα
πιθανότητα η έκδοση του εγχειριδίου οφείλεται σε κάποιο από τα τάγματα
των μισσιοναρίων που δραστηριοποιούνταν στη Σμύρνη. Η λειτουργία των
σχολείων ξένων ταγμάτων στη Σμύρνη υπήρξε ένας από τους παράγοντες
της ανάπτυξης του ελληνικού νηπιαγωγείου. Οι ελληνικές κοινότητες της Μ.
Ασίας, οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι και οι ιδιώτες ίδρυσαν νηπιαγωγεία για
να προσελκύσουν τους Έλληνες μαθητές που φοιτούσαν στα ξένα σχολεία.
Το 1858 ιδρύθηκε το Ελληνικόν Παρθεναγωγείον Χαρ. Αναστασιάδη που
λειτούργησε «με επιτυχία επί τέσσερας δεκαετίας» (Σολομωνίδης, οπ. : 299)
και το 1861 το Παρθεναγωγείο της Φωτεινή Κοκκινάκη που έμεινε ανοι1168
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χτό για τριάντα χρόνια. Και τα δυο ιδιωτικά Παρθεναγωγεία περιείχαν τάξεις νηπιαγωγείου.
Κατά τη δεκαετία του 1870 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του αριθμού
των νηπιαγωγείων της Σμύρνης και των προαστίων. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγείων λειτουργούσαν μέσα σε Παρθεναγωγεία. Τότε ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ενοριακά νηπιαγωγεία στις περισσότερες γειτονιές της Σμύρνης, όπως αυτά του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Νικολάου και του Τιμίου
Προδρόμου τα οποία το Αρσάκειο της Αθήνας προμήθευε παιδαγωγικά εγχειρίδια και παιδαγωγικό υλικό. (Κagiadaki, 2009: 103, 110)
Σημαντικός παράγοντας που ευνόησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής ηλικίας είναι η ύπαρξη των δύο Ανώτερων Παρθεναγωγείων: του Κεντρικού παρθεναγωγείου που ιδρύθηκε το
1830 και του Ομηρείου που ιδρύθηκε το 1881. Τα δυο παραπάνω ιδρύματα εκπαίδευαν νηπιαγωγούς και συνέβαλαν στην εισαγωγή νέων μεθόδων.
Το 1880 η Σμύρνη και τα προάστιά της αριθμούσαν πέντε νηπιαγωγεία
(Chassiotis, 1881: 364). Στα αμέσως επόμενα χρόνια παρατηρείται ίδρυση
νηπιαγωγείων από ιδιώτες. Μπορούμε να πούμε ότι ο μεγάλος αριθμός των
ιδιωτικών νηπιαγωγείων κάνει τη Σμύρνη να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα
κέντρα του ελληνισμού.
Το κλίμα για την εκπαίδευση της πρώτης παιδικής ηλικίας στην περιοχή της Σμύρνης ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα
έδρασε για ένδεκα χρόνια η παιδαγωγός Χρυσάνθη Παπαδάκη ως ιδιοκτήτρια ιδιωτικού παρθεναγωγείου και νηπιαγωγείου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Χρυσάνθη Σακελλαρίου, όπως ήταν το πατρικό της όνομα γεννήθηκε στην
Ηλιούπολη της Μ. Ασίας το 1855 από οικογένειά αρκετά ευκατάστατη. Το
1867 φοιτά στο Αρσάκειο της Αθήνας ως ημιτρόφιμος. Αρχικά λαμβάνει το
πτυχίο της δημοδιδασκάλισσας και το 1870 σπουδάζει και τη νηπιαγωγική.
Μετά τη λήψη του πτυχίου της νηπιαγωγού, η Παπαδάκη επιστρέφει για
σύντομο χρονικό διάστημα στην πατρίδα της και το 1871 μεταβαίνει στη
Θεσσαλονίκη. Εκεί προσλαμβάνεται από το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της
πόλης ως νηπιαγωγός. Μαζί με την επίσης απόφοιτη νηπιαγωγό του Αρασκείου Πηνελόπη Βώκου εισάγουν τη μέθοδο των salles d’ asile στην πόλη
και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη τη Μακεδονία.
Μετά από «ένα ή δυο χρόνια στη Θεσσαλονίκη» (Παπαδάκης, 1885: 10-11)
η παιδαγωγός μετακομίζει στη Σμύρνη. Το 1873 ιδρύει το Νηπιαγωγείον και
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Ελληνικόν Σχολείον στο οποίο διδάσκει και η αδελφή της Άννα Σακελλαρίου.
Στο νηπιαγωγείο «τα νήπια απομακρυσμένων περιοχών της Σμύρνης μπορούσαν να παίρνουν το γεύμα τους κατά τα οχληράς ημέρας του χειμώνος». (Σολομωνίδης, ο.π.: 307) Στο οικοτροφείο της σχολής φιλοξενούνταν και μαθήτριες που σπούδαζαν στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Τη λειτουργία του
Παρθεναγωγείου επέβλεπε δεκαμελής Εφορεία. Εκτός από τη συνεργασία
που είχε με το Κεντρικό Παρθεναγωγείο η Παπαδάκη συνεργαζόταν και με
τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Όμηρος που ίδρυσε το Ομήρειο Παρθεναγωγείο. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της Σμύρνης η Παπαδάκη ενίσχυσε οικονομικά και συμμετείχε σε εκδηλώσεις για το νηπιαγωγείο των «απόρων παίδων» που συντηρούσε ο σύλλογος από το 1875.
Το πρώτο έτος της λειτουργίας του το νηπιαγωγείο της Παπαδάκη μετρά 30 μαθητές και την αμέσως επόμενη χρονιά ο αριθμός τα νήπια φθάνουν τα 70.
Κάθε χρόνο η Παπαδάκη μετέβαινε στην Αθήνα «και επιστρέφουσα απεκόμιζε νέαν συγκομιδή νηπιαγωγικών και παιδαγωγικών γνώσεων» (Παπαδάκης, ο.π. : 56). Το 1880 παραμένει στην Αθήνα και φοιτά στο Ελληνικό Παρθεναγωγείο της Αικατερίνης Λασκαρίδου. Η ιδιοκτήτρια του Ελληνικού Παρθεναγωγείου είχε μόλις επιστρέψει από τη Δρέσδη όπου είχε σπουδάσει
τη φρεμπελιανή μέθοδο στο πλευρό της Bertha von Marenholtz Bulow. Η
Παπαδάκη εφαρμόζει το νέο σύστημα στο σχολείο της αμέσως μόλις επιστρέφει στη Σμύρνη.
Το 1885 η παιδαγωγός πεθαίνει αιφνίδια μετά από επιλόχειο πυρετό. Μετά το θάνατό της το σχολείο συνεχίζει τη λειτουργία του με διευθύντρια την
αδελφή της Άννα Σακελλαρίου.
Ο ρόλος της Χρυσάνθης Παπαδάκη στην εισαγωγή νέων
μεθόδων στο νηπιαγωγείο
Η Χρυσάνθη Παπαδάκη κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής της έζησε και
έδρασε σε τρία σπουδαία κέντρα του ελληνισμού και εφάρμοσε δυο διαφορετικές μεθόδους στην εκπαίδευση της πρώτης παιδικής ηλικίας.
Η παιδαγωγική της κατάρτιση ξεκίνησε στην Αθήνα, σημείο αναφοράς
για την εισαγωγή των νέων ευρωπαϊκών μεθόδων στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Το 1867, ενώ η Παπαδάκη ήταν ακόμα μαθήτρια του Αρσάκειου, η Φιλεκπαιδευτική εταιρεία απέστειλε την επιμελήτρια του Παρθεναγωγείου
Ιφιγένεια Δημητριάδου στο Παρίσι. Η Δημητριάδου σπούδασε από τον Ιανουάριο ως το Μάιο του 1867 στο Διδασκαλείο της Marie Pape-Carpantier
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και εκπαιδεύτηκε στο σύστημα των salles d’ asile. Το 1867 επέστρεψε ως
διευθύντρια στο νηπιαγωγείο το Αρσάκειου ενώ συγχρόνως άνοιξε τις πύλες του και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών.
Οι μαθήτριες εκπαιδεύονταν επί τέσσερις μήνες στη νέα μέθοδο και
«εφοδιασθείσαι δια του προσήκοντος ενδεικτικού ή διπλώματος» δίδασκαν
«εις απώτατα μέρη τα νήπια των Ελλήνων». (Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1870: 11.) Το 1868 αποφοίτησαν οι πρώτες
νηπιαγωγοί. Παράλληλα η Φιλεκπαιδευτική ξεκίνησε μετάφραση και έκδοση των παιδαγωγικών εγχειριδίων της γαλλίδας παιδαγωγού στα ελληνικά.
Το 1871 μεταφράστηκαν οι «Συμβουλαί και οδηγίαι της Παπ Καρπαντιέ καθώς και τα πρακτικά μαθήματα μετ’ εικονογραφιών». (Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1870 : 8)
Οι κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Θράκης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τη μέθοδο των salles d’ asile. Η ιδρύτρια των Αρχιγένειων Εκπαιδευτηρίων των Επιβατών Ελένη Αρχιγένους πήγε στην Αθήνα μαζί με μια
νηπιαγωγό για να καταρτιστεί με τη νέα μέθοδο (Πρακτικά της εν Αθήναις
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1872 : 9 ). Από το 1876 ως το 1881,
νηπιαγωγεία της Σμύρνης, της Εφέσου και των Κυδωνιών δέχτηκαν προσφορές της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας όπως εικόνες για τη διδασκαλία της
πραγματογνωσίας, και των θρησκευτικών καθώς και παιδαγωγικά εγχειρίδια. Ακόμα και στη μακρινή Καππαδοκία προσλήφθηκε το 1872 απόφοιτη
του Αρσακείου ως νηπιαγωγός.
Η Χρυσάνθη Παπαδάκη βρέθηκε στο Αρσάκειο σε μια εποχή ιδιαίτερη
γόνιμη για τις παιδαγωγικές ιδέες. Κείμενα της εποχής σχολίαζαν με κολακευτικά σχόλια τα νηπιαγωγεία όπου οι μαθητές αποκτούσαν παίζοντας νέες γνώσεις. Άλλοι πρόβαλαν την κοινωνική αποστολή τους. Σε χαιρετισμό
προς τους υπεύθυνους της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας ο υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εξέφραζε τις ευχές του για
τα να φέρουν νηπιαγωγεία «την μέλλουσα ηθικήν ανάπλασιν της μεθ΄ ημάς
γενεάς» αλλά και «την ευκταία του έθνους αναγέννησιν». Επαινούσε φυσικά
την εικόνα των νηπίων «τα οποία υπό τα όμματα αγαθών και φιλοστόργων
επιμελητών διδασκόμενα εν ω παίζουσι και παίζοντα ενώ διδάσκονται». (Πρακτικά της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας του έτους 1867: 13) Από
τον τύπο της Σμύρνης τα νηπιαγωγεία αντιμετωπίζονταν ως «ο θεμέλιος λίθος και η πρώτη βάσις» της εκπαίδευσης. (Ιωνία, 9-29 Μαίου 1874)
Ο δεύτερος σταθμός στη ζωή της Παπαδάκη ήταν το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Θεσσαλονίκης. Η Χρυσάνθη Παπαδάκη μαζί με την Πηνελόπη Βώκου, είναι οι εισηγήτριες της νέας μεθόδου στην πόλη της Θεσσαλονί1171
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κης. Όπως αναφέρουν στα πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας οι δύο
απόφοιτες «διευθύνουσι συστηματικότατα νηπιαγωγείον, γνήσιον τέκνον του
ημετέρου». (Πρακτικά της εν Αθήναις…του έτους 1871:17)
Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο αποτελούσε το σπουδαιότερο ίδρυμα για
την εκπαίδευση των γυναικών και των νηπίων σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Όταν προσλαμβάνεται η Παπαδάκη στο νηπιαγωγείο η πόλη έχει τρία
νηπιαγωγεία ενώ το 1880 αριθμεί δέκα κοινοτικά νηπιαγωγεία. Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά το 1870 γίνονται οι πρώτες αναφορές στον
εθνικό ρόλο του νηπιαγωγείου. Ο πρόεδρος της κοινότητας της Θεσσαλονίκης απευθυνόμενος προς τους Έλληνες της Μικράς Ασίας υπενθύμιζε τη
υποχρέωση του νηπιαγωγείου στην εκπλήρωση εθνικών σκοπών. (Παπαδάκης, ο.π. :27)
Όταν η Παπαδάκη εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη είχε να αντιμετωπίσει
νέες συνθήκες. Η Σμύρνη ήταν από όλες τις απόψεις τελείως διαφορετική
από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Παπαδάκη ίδρυσε το παρθεναγωγείο της σε μια πόλη με έντονη οικονομική δραστηριότητα, κοσμοπολίτικη και ανοιχτή στις ευρωπαϊκές ιδέες. Η κίνηση της γίνεται άμεσα αποδεκτή από την κοινωνία της Σμύρνης.
Τι καινούργιο έφερε στην πόλη η ίδρυση του νηπιαγωγείου της Χρυσάνθη Παπαδάκη; Το 1873 το σύστημα της Marie Pape-Carpantier προβάλλεται και στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως η λύση για τα περισσότερα προβλήματα, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και εθνικά. Η Παπαδάκη εγκαταστάθηκε έχοντας σπουδάσει πρόσφατα τη νέα μέθοδο και αφού είχε δοκιμαστεί στο πιο φημισμένο παρθεναγωγείο της Θεσσαλονίκης.
Η Χρυσάνθη Παπαδάκη εφάρμοζε πιστά επί επτά χρόνια το πρόγραμμα
του Αρσάκειου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δημόσιες εξετάσεις του νηπιαγωγείου το 1874. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου τα νήπια επέδειξαν στο κοινό τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Έτσι εξετάστηκαν σε θέματα της Παλαιάς Διαθήκης «άπερ εδιδάχθησαν επί εικόνος ην είχαν εμπροσθέν των» (Παπαδάκης,
ο.π.:22) καθώς και στην αριθμητική, «στην πρόσθεσιν επί Αβακίου» (ο.π.) και
στην ανάγνωση. Φυσικά δεν έλειψαν οι ερωτήσεις στην πραγματογνωσία το
μάθημα που καθιέρωσε η Marie Pape Carpantier. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις
στη Φυσική Ιστορία και «επί των ευληπτοτέρων της ανθρωπολογίας θεμάτων».
(ο.π.) Μετά από κάθε ενότητα μαθήματος υπήρχε «άσμα ή σωμασκία». (ο.π.)
Όταν το 1880 εγκαταλείπει το μοντέλο των salles d’asile για τη φρεμπελιανή μέθοδο η Παπαδάκη κάνει ένα τεράστιο βήμα αλλά παίρνει και
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ένα ρίσκο. Όταν αποφασίζει να σπουδάσει στο Ελληνικό παρθεναγωγείο
της Αικατερίνης Λασκαρίδου η φρεμπελιανή μέθοδος είναι σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα και λίγο γνωστή στις Ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Λασκαρίδου είχε σπουδάσει στη Δρέσδη την πιο
διαδεδομένη εκδοχή των φρεμπελιανών ιδεών. H Bertha von MarenholtzBulow, μέσα από το έργο της που στόχευε στην εκλαΐκευση (Schärer, 2008:
190) των ιδεών του Froebel, πρόβαλε τη θεωρία του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αναδεικνύεται ως το βασικό μέσο αλλά και το τέλος κάθε παιδαγωγικής
διαδικασίας. Το παιχνίδι «όχι όμως ακανόνιστον και άσκοπον» (Λασκαρίδου,
Πραγματεία περί του φροβελιανού συστήματος, 1885: 4), η εργασία και φύση αποτελούν έννοιες κλειδιά για την κατανόηση της μεθόδου και για την
ορθή χρήση των φρεμπελιανών δώρων.
Όταν η Χρυσάνθη Παπαδάκη επέστρεψε στη Σμύρνη ήταν ήδη από τις
πιο πιστές μαθήτριες της Αικατερίνης Λασκαρίδου. Στις δημόσιες εξετάσεις του 1882, λείπει οποιαδήποτε επίδειξη γνώσεων σε μαθήματα όπως η
ανάγνωση, τα μαθηματικά και η πραγματογνωσία. Πολύ μεγάλο βάρος έδινε πλέον στη μουσική και τη ρυθμική γυμναστική. Οι εξετάσεις, διαφορετικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια περιείχαν απαγγελίες στα ελληνικά και στα γαλλικά, φωνητική και οργανική μουσική, γυμναστική καθώς
και την παρουσίαση δυο θεατρικών έργων.
Ας δούμε πώς περιγράφει η Αικατερίνη Λασκαρίδου τη διάδοση του φρεμπελιανού συστήματος στη Σμύρνη. «Εις την διάδοσιν των φροβελιανών εν
Σμύρνη επαξίως και δραστηρίως ειργάσθη και η δια του θανάτου της δυσαναπλήρωτον όλως κενόν και εν τη αυτόθι κοινωνία και εν τη ατυχεί οικογένεια
αυτής αφήσασα διευθύντρια ιδιωτικού παρθεναγωγείου, Χρυσάνθη Παπαδάκη, ήτις είχε σπουδάσει παρ’ ημίν τα του συστήματος τούτου προ τετραετίας και πάλιν προ τριετίας.» (Λασκαρίδου, Το φροβελιανόν σύστημα εν Ελλάδι,
1885 : 609) Αναφέρει επίσης ότι στο παρθεναγωγείο συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος από την Άννα Σακελλαρίου, αδελφή της Παπαδάκη.
Για το λόγο αυτό η Αικατερίνη Λασκαρίδου θεωρούσε την πόλη της Σμύρνης ως ένα από τα κέντρα του ελληνισμού όπου αναγνωρίστηκε γρήγορα
η αξία της νέας μεθόδου. Το 1882 γράφει «εις το εν Σμύρνη υπό της Κυρίας
Ελένης Λουίζου επαξίως διευθυνόμενον Οικοτροφείον έκτοτε προσελήφθη τις
των ημετέρων φροβελιανών νηπιαγωγών, ήτις κατά το παρόν έτος αντικατεστάθη υπό άλλης πάλιν ικανοτέρας της πρώτης». (ο.π.)
Ωστόσο σε ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Σμύρνης υπήρχε σύγχυση σχετικά με τις δυο μεθόδους. Χαρακτηριστική της παρανόησης που
υπήρχε ανάμεσα στο σύστημα των salles d’asile και το φρεμπελιανό μοντέ1173
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λο είναι η νεκρολογία της Χρυσάνθης Παπαδάκη στην εφημερίδα της Σμύρνης Αρμονία. Ο συντάκτης του άρθρου αναφερόμενος στο θάνατο της Παπαδάκη γράφει ότι υπήρξε «η πρώτη εν έτι 1873 το σύστημα της Φρεβελιανής μεθόδου εν Σμύρνη εισάγουσα και εσχάτως δια του τελειότερου γερμανικού αντικαταστήσασα.». ( Αρμονία, 12-2-1885)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Χρυσάνθη Παπαδάκη υπήρξε μια από τις πιο δραστήριες παιδαγωγούς
στον τομέα της εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής ηλικίας. Έζησε για τρία
χρόνια στην Αθήνα ως μαθήτρια του Αρσάκειου, εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη ως νηπιαγωγός του Κεντρικού Παρθεναγωγείου και στη Σμύρνη ίδρυσε ένα φημισμέμο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Υπήρξε ένθερμη οπαδός του
συστήματος των salles d’ asile το οποίο διέδωσε στη Θεσσαλονίκη και το
εφάρμοσε στη Σμύρνη. Αργότερα εγκατέλειψε τη λεγόμενη γαλλική μέθοδο εκπαιδεύτηκε στο φρεμπελιανό σύστημα. Ήταν από τις πρώτες παιδαγωγούς που εφάρμοσαν τη μέθοδο του Αρσακείου και από τις πρώτες μαθήτριες της Αικατερίνης Λασκαρίδου. Το παιδαγωγικό της έργο συνδυάστηκε με την έντονη κοινωνική της παρουσία. Η σχολή της συνεργαζόταν
και με το κεντρικό Παρθεναγωγείο και με το Ομήρειο ενώ δραστηριοποιήθηκε και στην εκπαίδευση των παιδιών αδύναμων οικονομικά στρωμάτων.
Το έργο της έγινε γρήγορα αποδεκτό στη Σμύρνη. Σε αυτό έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο το κλίμα που ευνοούσε την ανταλλαγή των παιδαγωγικών ιδεών και την εφαρμογή νέων πρακτικών. Η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων της Σμύρνης και η ανοιχτή κουλτούρα που τους χαρακτήρισε επέτρεψαν όχι μόνο στην Παπαδάκη αλλά και σε μεγάλο αριθμό παιδαγωγών
να εφαρμόσουν νέες πρακτικές. Η δράση της είναι χαρακτηριστική μιας
περιόδου κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα καθώς οι γυναίκες παιδαγωγοί μετακινούνται από το ένα κέντρο του ελληνισμού στο
άλλο. Αυτή ακριβώς η κινητικότητα επέτρεψε τη διακίνηση ιδεών και την
εφαρμογή νέων πρακτικών στην Ελλάδα αλλά κυρίως στον ελληνισμό της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκεί οι εκδηλώσεις των νηπιαγωγείων γίνονταν αφορμή για να ενισχυθεί η παρουσία της ελληνικής κοινότητας. Η εκπαίδευση της πρώτης παιδικής ηλικίας θεωρήθηκε, ειδικά τα αμέσως επόμενα χρόνια, στοιχείο εκ των ουκ άνευ για την διάσωση και διάδοση της
γλώσσας και τη διατήρηση των ελληνικών ηθών.
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Resume
Chrysanthi Papadaki (1855-1885) fut une figure importante pour l’éducation
de la petite enfance. Cependant son nom reste peu connu. Née en
Asie Mineure en 1855, elle étudia à l’école Arsakion d’Athènes en 1870.
Ensuite elle fut embauchée à l’Ecole Superieure de Thessalonique comme
institutrice de l’école maternelle. Elle 1873 elle ouvra une école privée des
filles à Smyrne où elle appliqua la méthode des salles d’asile. Plus tard elle
rentra à Athènes afin d’étudier la méthode froebelienne.
L’étude de son œuvre montre le passage des salles d’asile à la méthode
froebelienne et eclaircit le développement de l’éducation de la petite
enfance dans la ville de Smyrne.
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Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός
για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Οθωνική
περίοδο και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
για την υλοποίηση του στην επαρχία
Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας
Γιούλα Γ. Κωνσταντοπούλου
Η αναδίφηση, η έρευνα και η μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης συνιστά
έργο ευθύνης, καθώς απαιτείται συνεκτίμηση πολλών παραγόντων και παραμέτρων για την αξιολόγηση αρχειακού υλικού και βιβλιογραφικών αναφορών προκειμένου να οδηγηθεί ο ερευνητής όχι μόνο στην ανασυγκρότηση στοιχείων του παρελθόντος, αλλά και στην παρουσίαση συμπερασμάτων που εδράζονται στα τεκμήρια και στην θεωρία της ιστορίας.
Με το σκεπτικό αυτό επιχειρείται στην ανακοίνωση αυτή η παρουσίαση του Βασιλικού Διατάγματος ΄΄ Περί του Κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων ΄΄ και η αναφορά ανάληψης πρωτοβουλιών για την
εφαρμογή του στην ελληνική επικράτεια. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται
στην δυσπρόσιτη, λόγω γεωγραφικής θέσεως ,Επαρχία Καλαβρύτων του
Νομού Αχαΐας με απώτερο στόχο να αναδειχθούν οι συνιστώσες άσκησης
της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και οι παράγοντες που συνέτειναν στην
υλοποίηση ή μη των κυβερνητικών εγκυκλίων σε τοπικό επίπεδο.
Αν και τυπικά η Οθωνική περίοδος εγκαινιάζεται με την αναγόρευση του Βαυαρού Πρίγκιπα Όθωνα ως βασιλέως της Ελλάδος (Κόκκινος
1959,556) , ουσιαστικά η έναρξή της τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο
του 1833 με την άφιξή του στην Ελλάδα (Ευαγγελίδης1894,35-41.J.A.Petro
poulos1985,185-187) και την εγκαθίδρυση –λόγω της ανηλικιότητάς του –
της Αντιβασιλείας (Νάκος1974,125).
Αμέσως μετά την άφιξή τους οι Αντιβασιλείς εξέδωσαν ΒΔ (Φ.Ε.Κ 1 16/28
Φεβρ,1833.Δημακόπουλος 1970-1971,σ.271-327)με το οποίο γνωστοποιούσαν στον ελληνικό λαό την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νόμους για την
εύρυθμη λειτουργία του Κράτους. Με απώτερο στόχο την θεμελίωση συντεταγμένης πολιτείας και κράτους δικαίου προσπάθησαν να φέρουν εις
πέρας ένα έργο στενά διοικητικό, όχι όμως με προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. ΄Ετσι, λαμβάνοντας ως πρότυπο περιφερειακής
διοίκησης το οργανωτικό σχήμα που ήδη είχε εφαρμοστεί στην Γαλλία και
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στην Βαυαρία προχώρησαν στην διαίρεση της χώρας σε δέκα νομούς και
σαράντα επτά επαρχίες (ΒΔ της 3/15 Απρ.1833. Χουλιαράκης1973,97) καθώς και στη σύσταση δήμων τριών τάξεων ανάλογα με τον πληθυσμό τους
(ΕτΚ,φ.3/1834.Κλείωσης 1997, 322.Δένδιας 1966, 185), ενώ παράλληλα επιχείρησαν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στην οργάνωση της Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως (ΕτΚ, φ.2/1834.Ζηνόπουλος-Δεληγιάννης1860-1870,τ.6.Παππαδόπουλος1864.Δημαράς 1990, 45-50) με την ίδρυση δημοτικών σχολείων ή του λαού σε κάθε δήμο που θα αναλάμβανε την συντήρηση, αλλά και
την εποπτεία της λειτουργίας τους. Την διεύθυνση λειτουργίας των δημοτικών και ιδιαιτέρων σχολείων ή παιδοτροφείων (Κωνσταντοπούλου 2009,
86-89), που εξακολουθούσαν το έργο τους είχε αναλάβει η επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας, ενώ
το Κράτος ασκούσε τριτογενή ¨ εποπτεία ΄΄ δια των αρμοδίων Επάρχων και
Νομαρχών στις επιθεωρητικές επιτροπές και στους διδασκάλους στην περιφέρεια ευθύνης τους (Ξανθόπουλος 1880, 15).Το συγκεκριμένο διάταγμα με το οποίο καθιερωνόταν η υποχρεωτική (άρθρο 6) και υπό προϋποθέσεις δωρεάν φοίτηση στα σχολεία της πρώτης βαθμίδας με αυστηρά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα επρόκειτο να ισχύσει με ελάχιστες τροποποιήσεις (Δημαράς1990, κθ’) έως τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα.
Οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί αφ’ ενός (Δερβίσης 1985,43) και η κρίση
στους κόλπους της Αντιβασιλείας ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές της
εν γένει ακολουθούμενης πολιτικής αφ’ ετέρου εβράδυναν την ολοκλήρωση του νόμου για την οργάνωση της Μέσης Εκπαίδευσης. Ο ιδρυτικός νόμος για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕτΚ.φ.87/1836/1837) προέβλεπε
δύο κύκλους σπουδών: ο πρώτος περιελάμβανε το τριτάξιο Ελληνικό –κατά μίμηση του Latinische Schule-και απορροφούσε αποφοίτους των δημοτικών σχολείων (Μπουζάκης 1991,39). Ο δεύτερος, τη λειτουργία του τετραταξίου Γυμνασίου- κατά το Gymnasium-όπου εγγράφονταν μετά από
εξετάσεις οι απόφοιτοι των Ελληνικών.
Οι στόχοι και οι εκπαιδευτικές αναζητήσεις για τους δύο κύκλους σπουδών διαγράφονται με σαφήνεια στα 125 άρθρα του διατάγματος. Συγκεκριμένα, καθορίζονταν οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο,
οι αργίες και οι διακοπές των μαθημάτων(άρθρα 14-18,Α΄τμήμα),ο τρόπος διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων, οι προϋποθέσεις προαγωγής ή μη των μαθητών(άρθρα 24-27, Δ΄ τμήμα), διαδικασίες που αποσκοπούσαν τόσο στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητικού δυναμικού. όσο και στην αποτίμηση του παιδαγωγικού έργου των διδασκόντων. Στα άρθρα 7-16του Γ΄τμήματος αναφέρονταν τα μαθήματα
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(Αντωνίου1987,85-87). Για την πρώτη τάξη των τριταξίων Ελληνικών προβλεπόταν η διδασκαλία έξι γνωστικών αντικειμένων, ενώ για την δευτέρα
και την τρίτη αντίστοιχα, εννέα. Έτσι, το αναλυτικό πρόγραμμα περιελάμβανε τα γνωστικά αντικείμενα: α) αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα ΄΄μετά
παραλληλισμού΄΄ της ιεράς ιστορίας και κατήχησης, β) γεωγραφία (Ελλάδος
Ευρώπης και λοιπών μερών του κόσμου), γ) γενική ιστορία (αρχαία, ρωμαϊκή, μεσαιωνική, και νεότερη ελληνική), δ) μαθηματικά (στοιχειώδεις γνώσεις άλγεβρας και γεωμετρίας) ε) στοιχεία φυσικής και φυσική ιστορία, στ)
μουσική, ζ) ζωγραφική, η) καλλιγραφία.
Σημειώνεται ότι στο διάταγμα γινόταν λόγος για την ένταξη και άλλων
μαθημάτων, όπως η ηθική, οι αρχές ανθρωπολογίας, και προβλεπόταν η
διδασκαλία της λατινικής και γαλλικής γλώσσας –στοιχειωδώς-για μαθητές
που σκόπευαν να συνεχίσουν σπουδές στο Γυμνάσιο. Σε θεωρητικό επίπεδο η διδασκαλία της γλώσσας στα τριτάξια Ελληνικά περιελάμβανε παραδόσεις ετυμολογίας(Α΄τάξη),τεχνολογίας(Β΄τάξη)και συντακτικού (Γ΄τάξη),
ενώ υπήρχε πρόβλεψη για τα διτάξια οι μαθητές της πρώτης τάξης να παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα των δύο πρώτων τάξεων των τριταξίων και οι μαθητές της δευτέρας τάξεως να ασκούνται περαιτέρω στην
ορθή έκφραση τόσο στον γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο.
Είναι προφανές ότι η τάση των Βαυαρών στον κλασικισμό προσέδιδε το στίγμα της αρχαιολατρίας και της αρχαιομάθειας στα προγράμματα
σπουδών, με δεδομένη την έμφαση στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής(12 ώρες εβδομαδιαίως). Ακολουθούσε η μελέτη των μαθηματικών και
της φυσικής που αποσκοπούσε όχι μόνο στον εμπλουτισμό γνώσεων, αλλά και στον προσανατολισμό της σκέψης σε ορθολογιστικότερη βάση και
η ενασχόληση με την μουσική, και την ζωγραφική για την ανάπτυξη γενικότερα της αισθητικής και της καλλιτεχνίας. Κατά συνέπεια , το σκεπτικό
εκπόνησης των αναλυτικών προγραμμάτων για τα Ελληνικά σχολεία ήταν
η αναβάθμιση των σπουδών ,έτσι ώστε να συμβαδίζουν με ΄΄ομότιμα΄΄ εκπαιδευτικά ιδρύματα της δυτικής Ευρώπης.
Τα σχετικά με τους ελληνοδιδασκάλους ( προϋποθέσεις διορισμού, μετάθεσης, προσωρινής παύσης ,αποδοχής παραίτησης, αμοιβών) καθορίζονταν με τα άρθρα 39 και 117 του Ε΄ τμήματος (Αντωνίου1987,92-94).Ο
νόμος όριζε με σαφήνεια πως σε κάθε σχολείο θα έπρεπε να εξασφαλίζονται θέσεις οργανικές για ένα σχολάρχη και τρεις υποδιδασκάλους. Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Προβλήματα ποικίλα, οικονομικής και κοινωνικής υφής δημιουργούσαν προσκόμματα στην υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων στα Ελλη1179
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νικά σχολεία της χώρας και ειδικότερα στην επαρχία Καλαβρύτων καθ’ όλη
την Οθωνική περίοδο.
Η επαρχία Καλαβρύτων, ορεινή στην μεγαλύτερη έκτασή της (Παναγόπουλος1969,5-12) στήριζε την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα ( γεωργία ,κτηνοτροφία). Σύμφωνα με δημογραφικά δεδομένα της πρώτης οθωνικής περιόδου, ο πληθυσμός της ανερχόταν σε σαράντα χιλιάδες ψυχές με
ορισμένες αυξομειώσεις έως το 1861(Κωνσταντοπούλου2009,40-410). Οι
κάτοικοι ασχολούμενοι με τους συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς προσπορίζονταν τα αναγκαία που τους εξασφάλιζαν μία σχετική αυτοτέλεια,
όχι όμως και ένα ανεκτό –ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής –επίπεδο
διαβίωσης. Παρά την ένδειά τους όμως, είχαν επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο για
την εκπαίδευση και την ανάπτυξη σχολικών μονάδων στην περιοχή τους.
Η μελέτη των αρχειακών καταλοίπων της Οθωνικής περιόδου καταδεικνύει ότι το 1835 στον νομό Αχαΐας και Ήλιδος λειτουργούσε ένα δημόσιο Ελληνικό στην Πάτρα και πέντε ιδιωτικά ΄΄ιδιαίτερα΄΄ στο Αίγιο, στην Ακράτα- Ράχοβα, στο Σοποτό, στην Κέρτεζη και στο Μ. Σπήλαιο (Κωνσταντοπούλου 2009,96-98). Μετά την δημοσίευση του ΒΔ.1836/1837 η λειτουργία των σχολείων της επαρχίας είχε την ακόλουθη εξέλιξη:
Α. Ελληνική σχολή Καλαβρύτων
Στα Καλάβρυτα λειτούργησε σχολή για πρώτη φορά το 1711 (Λάππας1975,157) αδιαλείπτως έως τις παραμονές της Επανάστασης. Για
την επαναλειτουργία της στην Καποδιστριακή περίοδο οι Καλαβρυτινοί συγκέντρωσαν χρήματα, ώστε να οικοδομηθεί ΄΄πρόσγαιο κτίριο΄΄(Γ.Α.Κ.,φ.19/30-9-1829) και η κυβέρνηση ενέκρινε την συστέγαση Ελληνικού και Αλληλοδιδακτικού σχολείου (Γ.Α.Κ.,θ.149,φ.5/23-9-1836). Παρακάμπτοντας διαδικαστικά προβλήματα όπως της μισθοδοσίας του διδασκάλου και της ανέγερσης σχολικού κτηρίου, οι κάτοικοι το 1832 με δική τους πρωτοβουλία κάλεσαν τον εγκρατή ελληνοδιδάσκαλο Χαράλαμπο
Παμπούκη (Κωνσταντοπούλου2001-2002,183-191), ο οποίος έκανε έναρξη των μαθημάτων την 25η Δεκεμβρίου .Στις τρεις τάξεις φοιτούσαν συνολικά δεκαέξι μαθητές που προέρχονται από εύπορες οικογένειες της πόλης(Γ.Α.Κ.,θ.149,φ.5/6-1-1833).Ο Παμπούκης στα διδασκόμενα μαθήματα
εκτός από τα καθιερωμένα εντάσσει την φιλοσοφική ανθρωπολογία (εμπειρική ψυχολογία) αντικαθιστώντας την φυσική. Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει
διαμορφωθεί με γνώμονα το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του: η διδασκαλία των αρχαίων γίνεται με φορά κλιμακούμενη από τα απλούστερα
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(Αστεία Ιεροκλέους, Διάλογοι Λουκιανού) στα συνθετότερα (Πλάτωνος,
Απολογία Σωκράτους), ενώ η φυσική διδάσκεται στην δευτέρα και τρίτη
τάξη μόνο τα Σάββατα. Πρωτοποριακό στοιχείο συνιστά η διδασκαλία της
γαλλικής σε επίπεδο αρχαρίων και προχωρημένων για τους μαθητές των
δύο ανωτέρων τάξεων. Παρά την εύρυθμη λειτουργία του το γονεοσυντήρητο Ελληνικό Καλαβρύτων μετά τον διορισμό του Παμπούκη ως σχολάρχη στο Γυμνάσιο Πατρών (Γ.Α.Κ.,L,φ.6/29-3/10-4-1835) το σχολείο περιέπεσε σε αδράνεια. Οι επανειλημμένες αναφορές των κατοίκων, του δημάρχου και άλλων δημοτικών αρχών της επαρχίας προς τον ίδιο τον Όθωνα
και την Κυβέρνηση απέβησαν γράμμα κενό, Η τελευταία άσκησε παρελκυστική πολιτική, λόγω της απροθυμίας της να διορίσει ελληνοδιδάσκαλο
μισθοδοτούμενο από το Κράτος.
Άρση των δυσχερειών διαπιστώνεται όταν ο δήμος Καλαβρύτων εγγράφως δεσμεύεται να αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του σχολείου
(Γ.Α.Κ.,θ.149,φ.5/20-1843).Η έναρξη των μαθημάτων κηρύσσεται από τον
ελληνοδιδάσκαλο Π. Αντωνιάδη τον Ιανουάριο του 1844. Τυπικά, ωστόσο,
λειτουργεί η σχολή καθώς οι εκατό περίπου μαθητές περισσότερο ΄΄σχολάζουν΄΄ άλλοτε λόγω γεωργικών εργασιών κι άλλοτε λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του διδασκάλου και του υποδιδασκάλου, αλλά και της
εμπλοκής τους σε έριδες πολιτικής σκοπιμότητας. Όπως προκύπτει από την
συναξιολόγηση αρχειακών καταλοίπων η λειτουργία της σχολής συνεχίστηκε καθ’ όλη την Οθωνική περίοδο κάτω από αντίξοες συνθήκες:1)Το κτήριο της σχολής ήταν ακατάλληλο και δεν διέθετε τον απαιτούμενο εξοπλισμό.2) η θητεία των διδασκάλων1 που υπηρέτησαν ήταν σχετικά βραχύβια
με συνέπεια να διαπιστώνεται ασυνέχεια στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Β. Ελληνική σχολή Σοποτού
Η σχολή συστάθηκε από το κληροδότημα του Σοποτινού Αθανασίου Τζίπηρα το 1796 (Χαραλαμπόπουλος 1962,164-169).Από το 1814 οι πρόκριτοι
Σοποτού, φοβούμενοι χρεοκοπία του επιτρόπου, Ευστάθιου Τζίπηρα, ανιψιού του κληροδότη, κατέθεσαν ποσό 7000γροσίων στην Μονή Ταξιαρχών
με τον όρο οι τόκοι με αναλογία 10% να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως ήταν φυσικό υπολειτούργησε, ενώ κατά την Καποδιστριακή περίοδο ο διαχειριστι1. Χ.Παμπούκης (.1833-1835),Π.Αντωνιάδης (Ιαν.1844-Ιουν.1846), Γ.Σπηλιωτόπουλος(Μαρτ.1844Φεβρ.1848), Ανδρ. Οικονομόπουλος (Οκτ.1852-Σεπτ.1853), Π. Παπαζαφειρόπουλος (Σεπτ.1853Μαρτ.1856), Σπ. Αναζηρόπουλος (Μαρτ.1856-Δεκ.1856), και Σπ. Αθανασιάδης(Σεπτ.1860-1863[;]).
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κός έλεγχος που διενεργήθηκε κατ’ εντολή του Κυβερνήτη απέδωσε οφειλές της κοινότητας, του επιτρόπου, αλλά και της Μ. Ταξιαρχών που υπερέβαιναν τις 7400 χιλιάδες γρόσια προς την σχολή.
Από τους οκτώ ελληνοδιδασκάλους που υπηρέτησαν στο διάστημα
1764-1833 τη μακροβιότερη θητεία είχαν οι Δοσίθεος, Χαράλαμπος Λοντοτζακίρης και Ιάκωβος Μανολέσος (Κωνσταντοπούλου 2009, 206-207).
Την διετία 1833-1834 ο Μανολέσος κατέταξε τους σαράντα έναν μαθητές
(Κωνσταντοπούλου 2009,210-211)σε τρεις τάξεις. Το ωρολόγιο πρόγραμμα
που είχε καταρτίσει είναι σαφώς ελλιπέστερο εκείνου που εφάρμοζε ο Παμπούκης στα Καλάβρυτα (Κωνσταντοπούλου 2009,208).Παρά τα οικονομικά και άλλης φύσεως προβλήματα το σχολείο συνέχισε την λειτουργία του.
Το 1840 η Γραμματεία απέστειλε για την βιβλιοθήκη του 128 βιβλία –σχολικά εγχειρίδια και ευρύτερου εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου-και διόρισε
τον ελληνοδιδάσκαλο Γ. Αποστολίδη (Γ.Α.Κ.,θ.187,φ.2/3-9-1840), ο οποίος
δίδαξε έως και τον Νοέμβριο του 1845. Τους άρρενες μαθητές και τις λιγοστές μαθήτριες είχε κατανείμει σε τρεις τάξεις . Οι παραδόσεις γίνονταν
σε πρωινό κύκλο για τα πλέον δυσνόητα γνωστικά αντικείμενα και σε απογευματινό για τα απλούστερα (Κωνσταντοπούλου 2009,226). Την χειμερινή εξαμηνία 1843,ο ελληνοδιδάσκαλος –κατά παράβαση του νόμου-δημιουργεί και μία τέταρτη τάξη που λειτουργεί ως φροντιστηριακή, ενισχυτική
για τους μαθητές που υστερούσαν σε γνωστικό επίπεδο, ενώ αναγκάζεται
να προβεί σε έναρξη και λήξη των παραδόσεων με καθυστέρηση ενός μηνός εξ αιτίας προβλημάτων υγείας, ένδειας, αγροτικών ενασχολήσεων των
μαθητών του (Γ.Α.Κ.,θ.187,φ.2/4-11-1841).Η σχολή σταμάτησε να λειτουργεί μετά την παραίτηση Αποστολίδη (Γ.Α.Κ.,θ.187,φ.2/21-1-1844) λόγω μη
καταβολής της μισθοδοσίας του. Το 1847 ο Θεόδωρος Πολυζωίδης, δρώντας αυτοβούλως και προσδοκώντας διορισμό, ενέταξε τριάντα μαθητές
σε δύο τάξεις (Γ.Α.Κ.,θ.187,φ.2/23-11-1847).Η Γραμματεία, όμως αγνοώντας
τις ενέργειές του τον διόρισε μεν, αλλά στην Ανδρίτσαινα.
Το σχολείο μέσα από πολλές αντίξοες συνθήκες λειτούργησε εκ νέου
στα τέλη της δεκαετίας του 1850.Η ολιγωρία της Κυβέρνησης από το1833
για την επίλυση του ζητήματος της κληροδοσίας Τζίπηρα, η εμπλοκή στην
υπόθεση νομικών και φυσικών προσώπων και οι κομματικές αντιπαραθέσεις τους δεν εξασφάλιζαν την αδιατάρακτη λειτουργία του σχολείου. Σε
διάστημα είκοσι οκτώ ετών (1833-1860) υπηρέτησαν εκεί δεκατέσσερις ελληνοδιδάσκαλοι (Κωνσταντοπούλου 2009,234-235), αλλά μόνον ο Μανολέσος και ο Αποστολίδης παρήγαγαν εκπαιδευτικό έργο.
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Γ. Ελληνική σχολή Στρέζοβας
Μνεία για λειτουργία σχολείου στην Στρέζοβα, ήδη από τα χρόνια του
Αγώνα, γίνεται σε έγγραφο του δημάρχου Σοποτού το 1843(Γ.Α.Κ.,θ.157
,φ.2/18-12-1843). Το οίκημα που είχε πυρποληθεί από τα στρατεύματα του
Ιμπραήμ ανοικοδόμησαν οι κάτοικοι το 1840 και προφανώς τότε ανέλαβε
να διδάξει ο ιερομόναχος και επιχώριος διδάσκαλος Ανανίας Κωνσταντόπουλος. Ο διδάσκαλος αυτός, αν και δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, είχε εξασφαλίσει με την συγκατάθεση της Γραμματείας δωρεά δέκα
στρεμμάτων ποτιστικής γης και αμπελώνος, μέρος των κτημάτων της διαλελυμένης μονής της Ευαγγελιστρίας, με την συμφωνία να διδάξει. Η ΄΄δωρεά΄΄ αυτή δημιούργησε μείζον θέμα από την επίλυση του οποίου θα κρινόταν και η περαιτέρω λειτουργία της σχολής. Πρόταση της Δημοτικής Αρχής Σοποτού να καταβάλει τα απαιτούμενα ποσά για την επισκευή του κτηρίου(Γ.Α.Κ.,θ.157,φ2/19-12-1844 και 28-12-1845) και συστέγαση σχολείων
δεν είναι βέβαιο ότι εφαρμόστηκε. Η έρευνα στα Γ.Α.Κ. και σε τοπικά αρχεία
απέδειξε ότι λανθάνουν στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση ή μη των ανωτέρω σχεδίων και την συνέχιση της λειτουργίας της σχολής.
Δ. Ελληνική σχολή Ράχοβας- Ακράτας
Το 1829 ένας φιλομαθής και φιλόπατρις Ραχοβίτης ο Ανδρούτσος Σπανός
ίδρυσε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της εποχής, το
οποίο αφιέρωσε και έθεσε υπό την προστασία του Καποδίστρια ( Γεν. Εφημ.
Ε.1830,σ.47.Σωτηρόπουλος 1974,138-139).Στο σχολείο προσκλήθηκε να διδάξει ο ελληνοδιδάσκαλος Νικηφόρος Παμπούκης (Παμπούκης1869,31-33).
Ωστόσο, μετά την δολοφονία του δωρητή (Γ.Α.Κ.,φ.31/11-9-1830) το ζήτημα
λειτουργίας του σχολείου, άμεσα συνδεδεμένο με την κληροδοσία Σπανού,
αναδείχτηκε μείζον πρόβλημα. Ο Παμπούκης εν μέσω αντιξοοτήτων συνέχιζε να διδάσκει τους εκατόν τριάντα μαθητές (Γ.Α.Κ.,θ.184,φ.1/22-8-1833)
ακολουθώντας πρόγραμμα και διδακτική πορεία δικής του επινόησης. Τόσο η επιλογή των κειμένων, όσο και ο καταμερισμός των γνωστικών αντικειμένων προδίδουν ορθολογισμό και εκπαιδευτική εμπειρία (Κωνσταντοπούλου 2009,246-248).
Τον Σεπτέμβριο 1839, μετά τον εμπρησμό της σχολής, ο διδάσκαλος ζήτησε να του επιτραπεί να διδάσκει στην Ακράτα (Γ.Α.Κ.,θ.184,φ.1/15-9-1839) και
ορίζει διάδοχό του τον αδελφό του Χαράλαμπο (Γ.Α.Κ.,θ.184,φ.1/24-5-1839).
Ο τελευταίος, σχολάρχης ήδη στην Κόρινθο, αντιπροτείνει τον ανιψιό τους
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Νικόλαο Παμπούκη, ο οποίος έσπευσε δρώντας αυθαιρέτως να κάνει έναρξη μαθημάτων, τα οποία και συνέχισε για έντεκα συνολικά μήνες. Η στάση ανοχής ή και παραλυσίας που επέδειξε η κυβέρνηση σε συνδυασμό
με την ιδιοτέλεια των εμπλεκομένων προσώπων οδήγησαν στην οριστική
παύση του σχολείου.
Ε. Ελληνική σχολή Μεγάλου Σπηλαίου
Το 1835 συστάθηκε (Γ.Α.Κ.,θ.125,φ.3/27-9-1835) Ελληνικό σχολείο στην Μονή του Μ. Σπηλαίου του δήμου Κερπινής. Η μοναστική κοινότητα βασιζόμενη στα αδιαμφισβήτητα περιουσιακά της στοιχεία, καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου από το πρώτο έτος και αναθέτει διδασκαλικά καθήκοντα στον ιερομόναχο, διδάσκαλο Αβακούμ, διαμορφώνοντας, έτσι ένα
ιδιότυπο αυτόνομο καθεστώς λειτουργίας του. Αλλά και το πρόγραμμα και
η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται για τους τριάντα πέντε μαθητές
παρουσιάζει σαφή απόκλιση από τον νόμο. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Νομάρχη Γλαράκη <οι πατέρες > ΄΄ή δεν ενόμισαν υποχρεωτικάς τας οδηγίας ή αγνοούν παντάπασιν αυτάς οι διδάσκοντες…΄΄(Γ.Α.Κ.,θ.12
5,φ.3/27-9-1835).Το δεύτερο έτος λειτουργίας ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε σε πενήντα τέσσερις (Γ.Α.Κ., φ.304/19-1-1836),αύξηση προφανώς
αναμενόμενη δεδομένου ότι αρκετοί νέοι προσανατολίζονταν στον μοναστικό βίο με κίνητρο άλλοτε την ένδειά τους, κι άλλοτε τις θρησκευτικές
πεποιθήσεις και προσωπικές τους επιλογές.
Ωστόσο, οι κατά περιόδους παρεμβάσεις του ηγουμενοσυμβουλίου στην
παιδευτική διαδικασία και η άσκηση πιέσεων προς τους διδάσκοντες οδήγησε στην παύση της λειτουργίας το σχολείο για μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Τους λόγους αυτούς επικαλείται στην αίτηση παραιτήσεώς
του (Γ.Α.Κ., φ. 305/20-6-1852) και ο ελληνοδιδάσκαλος Ναθαναήλ Γολφίνος
που δίδαξε εκεί από τον Απρίλιο 1849.Έκτοτε, η λειτουργία του σχολείου
σταμάτησε εξ αιτίας σοβαρών ενδομοναστηριακών ζητημάτων,αλλά και της
εμπλοκής του προηγουμένου Παρθενίου στην συνωμοτική κίνηση Παπουλάκου, Φλαμιάτου- Φιλορθοδόξου Εταιρείας (Γ.Α.Κ.,φ.307/27-6-1852). Λίγα
χρόνια αργότερα, με πρωτοβουλία του Ε πισκόπου Καλαβρύτων διορίστηκε ο Ιερώνυμος Α. Οικονόμου(Γ.Α.Κ., φ. 305/2-12-1861), ο οποίος, ως όφειλε, απέστειλε το ωρολόγιο πρόγραμμα (χειμερινής εξαμηνίας 1861-1862)
στην Γραμματεία των Ε.Δ.Ε. Για την διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων
σε πρωινό και απογευματινό κύκλο διέθετε δεκατρείς ώρες εβδομαδιαίως,
πέντε της ιεράς ιστορίας, τρεις της πολιτικής γεωγραφίας και δύο της αριθ1184
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μητικής. Σημειώνεται ότι ο διδάσκαλος παραβαίνοντας την τότε ισχύουσα
εγκύκλιο (4168/31Αυγ.1855) προέβη αυτοβούλως σε συνολική μείωση μαθημάτων έξι ωρών (τέσσερις για τα ελληνικά και την αριθμητική, ενώ δεν
δίδασκε καθόλου φυσική ιστορία και καλλιγραφία), προφανώς για εξοικονόμηση χρόνου, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να επιτελούν και τις λοιπές υποχρεώσεις τους εντός της μονής.
Εάν η λειτουργία του ΄΄μονοτάξιου΄΄, ιδιοσυντήρητου Ελληνικού σχολείου Μ. Σπηλαίου συνεχίστηκε παραμένει άγνωστο, λόγω ελλείψεως άλλων
στοιχείων Το πιθανότερο είναι ότι σταμάτησε να λειτουργεί λίγο πριν ή μετά την έξωση του Όθωνα.
Όπως συνάγεται από την παρούσα μελέτη, καθ’ όλη την διάρκεια της
Οθωνικής περιόδου υπήρχε έφεση για μάθηση στην επαρχία Καλαβρύτων. Τα κίνητρα των ανθρώπων συνειδητά ή μη εστιάζονται στην επιθυμία
για πρόοδο, κοινωνική καταξίωση μέσω της απόκτησης μορφωτικών εφοδίων που θα τους οδηγούσε στην βελτίωση των συνθηκών ζωής και στην
αποφυγή της απομόνωσης. Δύο από τα Ελληνικά σχολεία, των Καλαβρύτων
και του Σοποτού λειτούργησαν ως επαρχιακά επειδή προσείλκυαν μαθητές
και από όμορες επαρχίες. Η παιδαγωγική διαδικασία (προγράμματα-διδακτικές μέθοδοι) επαφίονταν στη βούληση των διδασκόντων, αλλά και στην
διδακτική τους επάρκεια. Η σύσταση και λειτουργία, τέλος , των σχολείων
αυτών προσέκρουε σε ποικίλα διαδικαστικά ζητήματα. Η γραφειοκρατία,
η παραλυσία του κρατικού μηχανισμού, οι παρεμβάσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ο φατριασμός, η ένδεια οδηγούσαν συχνά σε αδιέξοδο εκπαιδευτικά ζητήματα της έκκεντρης επαρχίας Καλαβρύτων, με αποτέλεσμα
η καθ’ ύλην αρμόδια Γραμματεία των Ε,Δ,.Ε. να προβάλει ως μόνη λύση την
προσφυγή στην Δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους χειρισμοί υιοθετήθηκαν από
το Κράτος ως πανάκεια καθ΄όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
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Abstract
With this statement are attempted the investigation of philosophy of ΒΔ(31
Dec.1836/12 Jan. 1837) “Regulation of Greek Schools and Gymnasion” and the
presentation of undertaking of initiatives for their application in the Greek
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place, Province of Kalavryta , Prefecture Achaia, where economic, social
reasons lent particular character in the mentality of indigenous population.
Objective is are elected the components of exercise of educational policy,
but also the factors that have contributed in the concretisation or not of
the governmental circulars locally.
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Τετράδια Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Λασπάς
Λιβέριος Χανουμίδης
Τα «Τετράδια Εκπαίδευσης» είναι κείμενα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των τετραδίων της μαθήτριας της ΣΤ΄ τάξης
Ξανθίππης Χατζηαγοράκη, που φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης Σερρών την πρώτη μεταπολεμική περίοδο 1946-52. Αναφέρονται στην
εξωτερική τους μορφή, στο περιεχόμενό τους, συνδέονται με τις εκθέσεις
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της μαθήτριας από τους επιθεωρητές, την
ιστορία του συγκεκριμένου σχολείου φοίτησης και την ιστορία εκπαίδευσης του νομού.
Βιογραφικά στοιχεία
Η Ξανθίππη Χατζηαγοράκη γεννήθηκε στην Πεντάπολη Σερρών το 1940.
Γονείς της ήταν ο Νικόλαος και η Ευαγγελία Χατζηαγοράκη. Ο πατέρας της,
ήταν καπνοπαραγωγός, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της
πλούσιας αυτής κωμοπόλεως. Ήταν εγγράμματοι και καλλιέργησαν την έφεση αυτή και στα παιδιά τους, την Ξανθίππη, τον Απόστολο και την νεώτερη Ξανθίππη, που ήρθε αργότερα . Η επαφή της με τα βιβλία ξεκίνησε με
έργα κλασικών συγγραφέων στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του παππού της
Κωνσταντίνου Βαρσάμη (Πηγή Α.3). Φοίτησε στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης, σε ένα μεγαλοπρεπέστατο, εξαιρετικής καλαισθησίας διδακτήριο, που αποπερατώθηκε το 1929. Το κόστος κατασκευής των 3.313.000
δρχ. προήλθε από ίδιους πόρους των κατοίκων (Χανουμίδης, Λασπάς κ.ά.,
2010:116), καθώς η Πεντάπολη, λόγω του εύφορου κάμπου και της εξαιρετικής ποιότητας καπνού που παρήγαγε, εξελίχθηκε σε «… αξιόλογον κέντρον Καπνών ονομαστών … ώστε οι κάτοικοι να θεωρούνται από τους μάλλον ευημερούντες » (Αναστασιάδης, 1932:102). Δάσκαλός της ήταν ο Ιωάννης Σαμαράς, που διετέλεσε και Διευθυντής του σχολείου. Ήταν απόφοιτος του 6/ταξίου Διδασκαλείου Δράμας και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι σπουδές του για την εποχή εκείνη ήταν εντυπωσιακές, παρά ταύτα όμως ο ίδιος υπήρξε μετριοπαθής και άνθρωπος χαμηλών τόνων. Αν και καταγόταν από το Αχλαδοχώρι της επαρχίας Σιντικής
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Σερρών, ενσωματώθηκε στη νέα κοινωνία κι έχαιρε ανάλογης εκτιμήσεως.
Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει για αυτόν ο Επιθεωρητής κ. Καραζάνος:
«Εκ της εξετάσεως των μαθητών του επί των διαφόρων μαθημάτων διεπιστώσαμεν ότι ο περί ού πρόκειται διδ/λος ειργάσθη συστηματικά και μετά ζήλου»
(Πηγή Β. 2). Η Ξανθίππη ήταν μια εξαιρετική μαθήτρια, γεγονός που αποδεικνύεται και καταγράφεται σαφέστατα, από την επεξεργασία των τετραδίων που ακολουθεί. Υπήρξε ευγενής, ήρεμη, νοήμων, μετριόφρων με κριτική σκέψη, μάλλον λιγομίλητη, ευαίσθητος δέκτης εικόνων. Της άρεσε πολύ η θάλασσα αν και το πιθανότερο είναι να μην την είδε ποτέ της από κοντά (Πηγή Α.2). Άφηνε να αντιγράφουν από αυτήν οι «αδύνατες μαθήτριες» και για το λόγο αυτό την μάλωνε ο δάσκαλος. Το σχ. έτος 1950-51 φοιτούσε στην Ε΄ τάξη και ο γενικός βαθμός προόδου της ήταν «9» (Πηγή Β.3).
Ο βαθμός αυτός ήταν για την εποχή εκείνη άριστος, καθώς «10» δεν είχε
κανείς μαθητής και «9» μόνον τέσσερις μαθήτριες! Το γεγονός αυτό επαναλήφθηκε και την επόμενη χρονιά, πράγμα από το οποίο συμπεραίνουμε,
ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα διδασκαλίας, αφού το «10» είναι ανύπαρκτο επί δύο συνεχή έτη. Ειδικά στα αγόρια η βαθμολογία είναι
πάρα πολύ χαμηλή. Βέβαια αυτό δείχνει και την πιθανή απασχόληση των
αγοριών σε αγροτικές εργασίες, αλλά και το ενδιαφέρον των κοριτσιών για
μόρφωση με την παρότρυνση των γονιών τους. Χαρακτηριστικά σημειώνει
ο Επιθεωρητής Αλεξόπουλος το 1947: «Μέχρι των μέσων του μηνός Μαΐου η
φοίτησις υπήρξεν τακτική, είτα λόγω της ενάρξεως της καπνοφυτείας εσημειώθησαν ομαδικαί απουσίαι των μαθητών» (Πηγή Β.1). Η χαμηλότερη βαθμολογία της ήταν στο μάθημα της Ιχνογραφίας (7) και η υψηλότερη στα Θρησκευτικά (10). Το σχ. έτος 1951-52 φοίτησε στη ΣΤ΄ τάξη και κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου σημείωσε την ίδια επίδοση, καταγράφοντας μόνον 4
απουσίες. Στις 22 Φεβρουαρίου, όμως, ξαφνικά η Ξανθίππη απεβίωσε. Από
την γνωμάτευση που έκανε ο σπουδαίος Πενταπολίτης ιατρός Μουρτζιόπουλος και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, φαίνεται ότι απεβίωσε «εκ εμβολής πνεύμονος». Ο θάνατος συγκλόνισε όλη την κωμόπολη και σύσσωμο το σχολείο παραβρέθηκε στη νεκρώσιμο ακολουθία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο βιβλίο Γενικού Ελέγχου και μετά τους βαθμούς του Α΄ εξαμήνου, παραμένει κενή όλη η σειρά βαθμολογίας της Ξανθίππης. Στο τέλος
της, ως αιτία διακοπής, σημειώνεται από τον δάσκαλο η λέξη «απεβίωσε».
Πολλά χρόνια αργότερα, η σύζυγος του αδερφού της, Πουστουρλή – Χατζηαγοράκη Βασιλική, ανακάλυψε «έναν μικρό θησαυρό». Η ίδια αναφέρει:
«Συμμαζεύοντας τα δύο σεντούκια της πεθεράς μου …. Ανακάλυψα ένα μικρό
θησαυρό: καταχωνιασμένη και ξεχασμένη από το 1952 – χρονιά αποφράδα –
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μια πάνινη καφέ σχολική τσάντα με τετράδια ποικίλης ύλης της μακαρίτισσας
Ξανθίππης… Ένα δέος με κυρίευσε. Γονάτισα συγκινημένη μπρος στην εικόνα
της, που ο άνδρας μου την τοποθέτησε μαζί με την μορφή της μητέρας της, σε
έναν τοίχο…» (Πηγή Α.1).
Εξωτερική μορφή
Αν οι σημειώσεις και τα κείμενα που βρίσκονται στο εσωτερικό των κάθε
λογής σχολικών τετραδίων δείχνουν τον τρόπο διδασκαλίας και τις επιδόσεις των μαθητών, η εξωτερική μορφή τους δείχνει το επίπεδο του τεχνικού πολιτισμού, τις τάσεις της μόδας, το γούστο των ανθρώπων της εποχής, στοιχεία αναμφίβολα ενδιαφέρονται και απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση μιας ιστορικής περιόδου.
Τα τετράδια είναι μικρού μεγέθους με 12 φύλλα και χρωματιστά εξώφυλλα κυρίως ροζ και μπλε. Οι παραστάσεις των μπροστινών εξωφύλλων
είναι επηρεασμένες από τον πόλεμο που προηγήθηκε. Ναυμαχίες, αερομαχίες και γενικά πολεμικές σκηνές. Ορισμένα παριστάνουν μια γυναικεία
μορφή επάνω σε άλογο να κρατά 2 στεφάνια. Κάποια τετράδια καλύφθηκαν με χοντρά μπλε καλύμματα με αυτοκόλλητη ετικέτα. Εξαίρεση αποτελεί το τετράδιο Ιχνογραφίας, που είναι πιο πλατύ από τα υπόλοιπα, έχοντας στο εξώφυλλο φιγούρες του Μίκυ Μάους. Στο οπισθόφυλλο υπάρχει
«Ο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΠΙΝΑΞ».
Τετράδιο Εκθέσεως
Αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια μελέτης. Το μάθημα της Έκθεσης ανιχνεύει και αγγίζει με ξεκάθαρο τρόπο τρεις πολύ σημαντικούς δείκτες. Πρώτα δείχνει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, το
αποθησαύρισμα των σκέψεών του με το περιεχόμενο της ανάπτυξης, δεύτερο την ποιότητα της διδασκαλίας με το λεξιλόγιο, τη συντακτική δομή,
τα σχήματα λόγου κλπ και τρίτο το πολιτισμικό επίπεδο της κοινωνίας, καθώς τα θέματα των εκθέσεων είναι θέματα που απασχολούν την κοινωνία.
Στο τρίτο φύλλο του τετραδίου υπάρχουν οδηγίες καθ’ υπόδειξη του δασκάλου: «1) Για να γράψωμε έκθεση, πρώτα πρώτα θα πιάσουμε το μέτωπο και όχι
το μολύβι.…2) Θα αφήσωμε το μυαλό μας να πετάξη ελεύθερο…4) το μολύβι
θα το χρησιμοποιήσωμε τελευταίο. Δηλαδή το σκελετό που θα ετοιμάσουμε θα
φροντίσομε να σαρκόσωμε με σκέψεις και φράσεις κατάλληλες… χωρίς να ξεχνούμε ούτε την καλληγραφία ούτε την ορθογραφία». Το πρώτο θέμα έχει τίτ1190
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λο «Ηλιοβασίλεμα». Αναπτύσσεται σε έντεκα σειρές χωρίς παραγράφους:
«Σουρουπώνει. Ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να γέρνει στην αγκαλιά της Δύσης…
Σπάταλα σκόρπισε σε μας τις χρυσές ακτίνες… Ο ζευγολάτης με τα αργοκίνητα βόδια γυρίζει στο χωριό». Ο λυρισμός είναι ολοφάνερος και διάχυτος παντού, στα σχήματα λόγου, στην επιλογή λέξεων, στην οπτική γωνία. Λόγος
κατάφορτος συναισθημάτων, που αποπνέει ρομαντισμό. Στο δεύτερο θέμα «Σεβασμός προς τους ανωτέρους» δεν υπάρχει γλωσσική πρωτοτυπία
ούτε λυρισμός, γιατί σκοπός είναι ο διδακτισμός. Αναπτύσσεται με αρίθμηση. «Ένας περίπατος στον κάμπο». Παρατηρούμε την εξοικείωση και την
αγάπη του παιδιού για το χωριό. Λυρικότατη, κατάφορτη εικόνες, πλούσιο
λεξιλόγιο. Λέξεις που μας εντυπωσίασαν «εισοδιά, αμέριμνα, στο μέσον του
υψώματος, τα κάλλη της φύσεως». «Η Κυριακή». Μία θεολογικότατη παρουσίαση της Κυριακής ως ημέρας της εβδομάδας με λεπτομερείς αναφορές
από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά για την διαφορά της αργίας του Σαββάτου των Εβραίων από την Κυριακή των Χριστιανών. Είναι ολοφάνερες και οι εικόνες από τον εκκλησιασμό των μαθητών συνοδεία των εκπαιδευτικών. «Το σπίτι μας στις παραμονές των Χριστουγέννων». Πρωταγωνίστρια η μητέρα. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη, αυτή θα πλύνει, θα καθαρίσει, θα στολίσει. Ο πατέρας συνεπικουρεί φέρνοντας ψώνια που αυτή καθόρισε. Δίπλα τους ο παππούς
και η γιαγιά κοντά στη φωτιά. Αυτή είναι η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, που λίγη σχέση έχει με τη σημερινή σύγχρονη πυρηνική και αρκετές
φορές μονογονεϊκή. Είναι κοινό μυστικό ότι τα παιδιά αγαπούν πολύ τη
θάλασσα και αυτό το αποδεικνύει και η μικρή Ξανθίππη αναπτύσσοντας
σε είκοσι τρεις σειρές το σχετικό θέμα. Η επόμενη έκθεση «Η βροχή» είναι
ομολογουμένως μια πολύ ωραία έκθεση με ποιητικό ρυθμό που ανεβάζει
κατά πολύ τον πήχη των μετρήσιμων κριτηρίων μας. Εντυπωσιαστήκαμε
από την οπτική γωνία που την μελετά. Αρχικά δανείζεται γνώσεις από τη
Φυσική, χρησιμοποιώντας τες για εισαγωγή, και έπειτα με έναν εξαιρετικά
ποιητικό τρόπο, μας απογειώνει με τη ρυθμικότητα και μελωδικότητα της
γλώσσας, ενώ παράλληλα διατυπώνει και την προσωπική της γνώμη. Στεκόμαστε στη χρήση δύο σπουδαίων επιθέτων τα οποία αποδίδει στη βροχή: «ευεργετική, ευλογημένη». Η επόμενη έκθεση έχει μια διαφορά από τις
υπόλοιπες. Επάνω από το θέμα υπάρχει μια καμπύλη γραμμή και γραμμένη
η ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1952, το δε θέμα της έχει τίτλο: «Η μητέρα».
Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Υπαπαντή του Κυρίου.
Η Παναγία μας, έχοντας περάσει σαράντα ημέρες από τη γέννηση του Χριστού, προσφέρει το μονάκριβο παιδί της στο Θεό, «…παν άρσεν διανοίγον
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μήτραν άγιο τω Κυρίω κληθήσεται» (Λουκάς: 2,23). Την ημέρα αυτή τιμούσε
επί χρόνια ο ευσεβής λαός μας το πιο αγαπητό του πρόσωπο, την μητέρα,
συνδέοντάς την με την Μητέρα του Χριστού. Συνέδεε την εκκλησιαστική
με την κοσμική ζωή. Η ανάπτυξή της από τη μικρή Ξανθίππη φέρνει ολοκληρωτικά στην επιφάνεια το ποιητικό της τάλαντο. Σχήματα λόγου, παρομοιώσεις, ευήκοες επαναλήψεις και στο τέλος ένα ποίημα:
Είναι πιο γλυκιά απ’ το μέλι
της μητέρας τα φιλιά κι είναι
πάντοτε κυψέλη η θερμή της αγκαλιά.
Ω! πόσο γλυκειά λέξις είναι το όνομα μητέρα.
Η τελευταία έκθεση έχει τίτλο «Η τάξη μου». Και μόνο αυτή την έκθεση
να είχαμε, θα μπορούσαμε να βγάλουμε σχεδόν ό,τι συμπεράσματα βγάζαμε από τις υπόλοιπες. Αναφέρεται η θέση της τάξης στο διδακτήριο, «…στο
Ν. Α μέρος του μεγάλου σχολείου μας…», τα θρανία «..έχει 28 θρανία πού κάθονται σαν σαρδέλες 73 μαθηταί της έκτης τάξεως», η θερμάστρα, ο πίνακας
και τέσσερις εικόνες «… η μία από τις οποίες παριστάνει των κύριον ημών Ιησούν Χριστόν προσευχόμενον στον κήπο της Γεσθημανής». Ξεκάθαρα φαίνεται ο μεγάλος αριθμός μαθητών στο σχολείο της μεταπολεμικής Ελλάδας.
Τετράδιο άγνωστων λέξεων
Αυτό περιείχε ερμηνεία των άγνωστων λέξεων που συναντούσαν οι μαθητές κατά την επεξεργασία των ενοτήτων του Αναγνωστικού. Στην πρώτη σειρά με κεφαλαία γράμματα ήταν γραμμένος ο τίτλος του μαθήματος
του Αναγνωστικού και από κάτω ανά σειρά δινόταν σε μια στήλη η άγνωστη λέξη και σε διπλανή η ερμηνεία της. Ο αριθμός των λέξεων που δίνονταν σε κάθε ενότητα ήταν διαφορετικός και ήταν ανάλογος προφανώς με
την αναγνωστική δυσκολία της. Υπήρχαν ενότητες με 13 άγνωστες λέξεις,
άλλες με 8, με 16, με 19, ενώ στην ενότητα «Ευάγγελος Ζάππας» δίνονταν
συνολικά 49 άγνωστες λέξεις! Μετά την μελέτη του λεξιλογίου από το συγκεκριμένο τετράδιο χωρίσαμε τις λέξεις που αναγράφονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάξαμε αυτές που ανήκουν στην κοινή
καθομιλουμένη γλώσσα της εποχής εκείνης, αλλά και συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια κατηγορία και στην δική μας εποχή. Στην δεύτερη κατηγορία συμπεριλάβαμε λέξεις πάνω από το μέσο όρο της καθομιλουμένης,
λέξεις που ανεβάζουν τη γλωσσική επάρκεια ενός ανθρώπου και τον κά1192
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νουν ικανό να χρησιμοποιεί με άνεση σημαντικό τμήμα της πλούσιας ελληνικής γραμματείας. Τρίτη κατηγορία αποτέλεσαν οι λέξεις ειδικού και εξεζητημένου λεξιλογίου που ανήκουν σε λέξεις ναυτικής ειδίκευσης, νησιώτικες, ντοπιολαλιάς κ.ά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Λέξεις κοινής
καθομιλουμένης
στόχος, τοπίο,
φαλακρό, συμβάν,
θεατής, ήδη, άνεση,
κοιλάδα, ταχείς

Λέξεις αυξημένης
γλωσσικής
επάρκειας
επουλώνω,
σφριγηλός, αψηφώ,
καταφρονώ,
απέρχομαι,
εκπατρίζομαι,
υπήνεμο, ευφυΐα

Λέξεις ειδικού
λεξιλογίου

ατλάζι, μουρασαλέ,
άρμενα, ξάρτια

Οι κατηγορίες με τις περισσότερες λέξεις είναι η πρώτη και δεύτερη. Το
συμπέρασμα που εξαγάγαμε αβίαστα, είναι ότι στον τομέα της καλλιέργειας πλούσιου γλωσσικού υπόβαθρου η Παιδεία της εποχής βαθμολογείται
με άριστα. Οι λέξεις που συναντήσαμε σε ένα μικρό τετράδιο 7 σελίδων,
που περιείχε λέξεις 12 ενοτήτων είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της σύγχρονης καθομιλουμένης.
Τετράδιο Ορθογραφίας
Χαρακτηριστικό της ποιότητας της Ξανθίππης ως μαθήτριας αποτελεί το
γεγονός, ότι σε όλες τις ορθογραφίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τετράδιο και που καλύπτουν χρονικό διάστημα έξι μηνών, δεν υπάρχει ούτε
ένα λάθος! Το κείμενο της ορθογραφίας είναι περίπου 4 - 5 σειρές. Διαβάζουμε την ορθογραφία της 30ης Οκτωβρίου: «Ο Χρυσόστομος, βασανισμένος από τη νηστεία και την αϋπνία μπαίνει το άλλο πρωί στην εκκλησία να προσευχηθή. Η εκκλησία είναι γεμάτη απελπισμένους χριστιανούς».
Τετράδιο Αντιγραφής
Η αντιγραφή ήταν πολύ βασική εργασία για το σπίτι, που ανέθεταν οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής στους μαθητές. Σκοπό είχε να κάνει τον μαθη1193
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τή να γίνει καλλιγράφος κατά το δυνατό, να προσέξει την ορθογραφία των
λέξεων, γιατί συνήθως το κομμάτι του κειμένου που αντέγραφαν οι μαθητές, περιείχε και την ορθογραφία της επομένης ημέρας. Το συγκεκριμένο
τετράδιο της Ξανθίππης είναι γεμάτο μέχρι την τελευταία σελίδα. Τα γράμματα είναι εξαιρετικά, γραμμένα με μπλε στυλό και σε κάθε νέα αντιγραφή η Ξανθίππη αφήνει μία σειρά. Ημερομηνία δεν υπάρχει. Τίτλος υπάρχει
μόνον στα ποιήματα. «Όταν έφτασαν στην Αίγυπτον, κυβερνήτης αξιωματικοί και πλήρωμα ενόμισαν, ότι το χώμα τούτο ήταν πολύ βαρύ και ο Αβέρωφ
δεν ηδύνατο να βαστάση το φορτίον του. Το παρέδωσαν λοιπόν προς φύλαξιν εις τον ελληνικόν μητροπολιτικόν ναόν της Αλεξανδρείας και ετοποθετήθη
με ευλάβειαν ως το ιερόν κημήλιον επάνω εις την Αγίαν Τράπεζαν μέσα εις μίαν χρυσήν λύκηθον».
Τετράδιο Τιμωρίας
Στο πρωτότυπο αυτό τετράδιο οι μαθητές αντέγραφαν πολλές φορές στο
σπίτι μια φράση, που τους υπαγόρευε ο εκπαιδευτικός ως τιμωρία για κάποια τους απροσεξία ή σκανταλιά. Σε καμία περίπτωση η τιμωρία δεν ξεπερνούσε την έκταση μιας σελίδας και στις περισσότερες περιπτώσεις σε
κάθε επανάληψη μεσολαβούσε μια κενή γραμμή. «Κλείσε μέσα στην ψυχή
σου την Ελλάδα διά να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο»
Τετράδιο Γραμματικής
Το τετράδιο γραμματικής είναι συμπληρωμένο μέχρι το τελευταίο φύλλο.
Περιλαμβάνει κλίση ουσιαστικών, ρημάτων, αναγνώριση λέξεων, κανόνες,
λέξεις με δασεία, αριθμητικά επίθετα, αντωνυμίες. Όλα είναι γραμμένα με
μολύβι, στις κλίσεις τα ονόματα είναι χωρισμένα με κάθετες μικρές γραμμές και στις πτώσεις υπάρχει και η δοτική.
Τετράδιο Αριθμητικής
Υπάρχουν δύο τετράδια αριθμητικής και ένα γεωμετρίας. Στο ένα από αυτά
τα φύλλα αποτελούνται από μικρά τετραγωνίδια. Τα θέματα που μελετώνται
στα δύο τετράδια αριθμητικής είναι τα ανάλογα και αντίστροφα ποσά και
ο τόκος. Είναι πυκνογραμμένα, με πολύ καλά γράμματα, χωρίς λάθη. Αρχικά υπάρχει η θεωρία και ακολουθούν τα προβλήματα. Σε κάθε πρόβλημα
υπάρχει κατάταξη, λύση και απάντηση και τα προβλήματα χωρίζονται με1194
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ταξύ τους με μία κενή γραμμή. Αυτός ο κανόνας τηρείται ευλαβικά σε όλα
τα τετράδια. Παρατηρήσαμε ότι οι μετρήσεις βάρους γίνονταν με την οκά,
καθώς και μιαν αναντιστοιχία αγοραστικής δύναμης και αγαθών. Από κάποιο πρόβλημα προέκυψε ότι η οκά λάδι κόστιζε 13.700 δρχ. και ένα ραδιόφωνο 3.150.000 δρχ.! Στα προβλήματα τόκου ως κανόνας για την εύρεσή του ανάλογα με τον χρόνο, δίνονται οι τύποι Τ =
Τ=

E .K . X
3
6 . 000

E .K . X
100

,Τ=

E .K . X
1200

,

. Στο τετράδιο γεωμετρίας μελετώνται το κυβικό μέτρο, κύβος,

κύλινδρος, κύκλος, κώνος, εγγραφή πολυγώνων. Υπάρχει η θεωρία αναλυτικά γραμμένη, σχέδια κύκλου με πλήρη στοιχεία, ενώ στα προβλήματα
προστίθεται: «Η Σκέψις» πριν την λύση.
Τετράδιο Γεωγραφίας
Είναι πυκνογραμμένες επτά σελίδες και μελετώνται σε αυτές έξι κράτη με
πλήρη γεωγραφικά στοιχεία που περιλαμβάνουν θέση, σύνορα, έκταση,
πληθυσμό, παράλια, βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, κλίμα, προϊόντα,
ορυκτά, γλώσσα, θρησκεία, πόλεις, συγκοινωνία. Διαβάζουμε: «Γιουγκοσλαβία ή Σερβία: Από το Βελιγράδι ξεκινούν πολλές σιδηροδρομικές γραμμές. Έχει
και πολλούς δημόσιους δρόμους για τα αυτοκίνητα. Στα ορεινά μέρη χρησιμοποιούν ζώα για τη συγκοινωνία».
Τετράδιο Θρησκευτικών
Έχει γραμμένα μόνο τρία φύλλα. Σε αυτά υπάρχουν δύο προσευχές, ύμνος
στους προγόνους, ο χορός του Ζαλόγγου, το «Απολυτίκιον των Τριών Ιεραρχών», τρία διδάγματα και τρία ρητά.
«Πρέπει να σεβώμεθα το Άγιον όνομα του Θεού».
Τετράδιο Ιχνογραφίας
Αποτελείται από έξι φύλλα χωρίς γραμμές. Σ’ αυτά η Ξανθίππη έχει ζωγραφίσει ένα ούτι, μια χρωματισμένη υδρόγειο σφαίρα, ένα ποτιστήρι, αναπτύγματα γεωμετρικών στερεών, λάμπα πετρελαίου και κανάτες με σκιές
κι ένα τύμπανο. Όλα τα σχέδια είναι κατευθυνόμενα, δεν υπάρχουν ελεύ1195
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θερα σχέδια ούτε τοπία και σύνθετες παραστάσεις, εκτός από υποτυπώδες
σχέδιο λόφου με εκκλησάκι. Είναι σίγουρο, ότι τα αντικείμενα που σχεδιάστηκαν υπήρχαν στην τάξη είτε μόνιμα είτε περιστασιακά, γιατί η απόδοσή τους είναι πολύ λεπτομερής. Χρησιμοποιήθηκε χάρακας, δόθηκε έμφαση στην λεπτομέρεια, διδάχθηκε η ζωγραφική απόδοση σκιάς και δεν χρησιμοποιήθηκε χρώμα παρά μόνο μολύβι.
Συμπεράσματα
Από την επεξεργασία όλων των τετραδίων προκύπτουν αναμφίβολα πολλά
και σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν κατ’ αρχήν την μαθήτρια Χατζηαγοράκη Ξανθίππη, αλλά βέβαια και όλη την εκπαίδευση της εποχής.
Σχετικά με την ποιότητα της Ξανθίππης ήδη έγινε φανερό σε κάθε επιμέρους τετράδιο, ότι επρόκειτο για μία εξαιρετική πραγματικά μαθήτρια. Εκτός
όμως από άριστη ήταν και πολύ τακτική, καθαρή, νοικοκυρεμένη, καθώς
πουθενά δεν υπάρχει μουτζούρα, σβήσιμο, τσαλακωμένο φύλλο, κάτι τέλος πάντων που να δείχνει μια επιπολαιότητά της. Σχετικά με την εκπαίδευση ανεπιφύλακτα συμπεραίνουμε, ότι ήταν μια εκπαίδευση άλλης πραγματικά εποχής. Οι θλιβερές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της
χώρας εκείνη την περίοδο ήταν τέτοιες, που μόνο μια εκπαιδευτική αναδιοργάνωση και δραστηριοποίηση μπορούσαν να είναι το μέσο και η προϋπόθεση αντιμετώπισης των προβλημάτων (Ευαγγελόπουλος, 1999:84). Όλα
ήταν προγραμματισμένα και στοχευμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
Από το πόσες σειρές αντιγραφή θα γράψει ο μαθητής, μέχρι την εκμάθηση
μαθηματικών και γραμματικών κανόνων, άγνωστων λέξεων κλπ. Παντού διακρίνεται ευταξία, οργάνωση, κανονικότητα στο σχολείο και στη ζωή. Εδώ
θα θέλαμε να σταθούμε περισσότερο. Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι απώτερος
στόχος του σχολείου πέρα από την μαθησιακή του λειτουργία, ήταν και η
προετοιμασία του μικρού παιδιού για μια οργανωμένη κοινωνική ζωή, βασισμένη σε ισχυρές δοκιμασμένες κοινωνικές δομές, σε άγραφους και γραπτούς νόμους με διαχρονική αξία. Εντύπωση μας έκανε η βαθιά θρησκευτικότητα που απέπνεε η διδασκαλία. Εκτός των κειμένων του μαθήματος
των Θρησκευτικών, κείμενα με βαθιά θεολογική αξία, υπήρχαν και στο καθημερινό αναγνωστικό, τμήματα των οποίων αντέγραφαν οι μαθητές στο
σπίτι (Δημάση–Κωνσταντινίδου,1993:121-323α). Εντυπωσιαστήκαμε με την
αναφορά του Χρυσοστόμου Σμύρνης σε δύο κομμάτια αντιγραφής, όπως
και με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τύχη της κυβέρνησης της Αιγύπτου.
Πρόσφατα για την εποχή γεγονότα που όμως δεν παραλείφθηκαν ως ανα1196
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γνώσματα των βιβλίων. Συγκεκριμένος στόχος υπήρχε ακόμη και στην ιχνογραφία. Οι κατευθυντήριες γραμμές της εκπαίδευσης αποτυπώνονται στο
Σύνταγμα του 1952 σύμφωνα με το οποίο η διδασκαλία αποσκοπεί στην
ηθική – πνευματική αγωγή και στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης του
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού (Σύνταγμα της Ελλάδος,1952). Επιβεβαιώνονται επίσης οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος του 1913 της στοιχειώδους εκπαίδευσης που ίσχυσε παραπάνω από πενήντα χρόνια ως το
1969 με μικρές διαφοροποιήσεις (Ανδρέου, 2002). Όλα τα παραπάνω ελέγχονταν από το δάσκαλο αλλά και από τον επιθεωρητή, που με βάση την κανονικότητα που προαναφέραμε, θα περνούσε μία δύο φορές το χρόνο από
κάθε σχολείο και θα εξέταζε όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή
για την πιστή τήρηση τους ( Καραφύλλης, 2002:119-124).
Πηγές
Α. Απομνημονεύματα – Προφορικές μαρτυρίες
1. Πουστουρλή – Χατζηαγοράκη Βασιλική
2. Τερζής Ευάγγελος
3. Χατζηαγοράκης Απόστολος
Β. Βιβλία Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών - Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης
1. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών.
Σχολικό έτος 1946-47
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Αστικό σχολείο Ποταμού Κυθήρων
Μιχαλακάκη Καλυψώ
Στην επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά στην ιστορία εκπαίδευσης
των Κυθήρων έχουν ασχοληθεί : ο Καθηγητής Γ. Ν. Λεοντσίνης, (Γ.Λεοντσίνης,1995: 235-533, 1991 : 469-486, 2000). ο Καθηγητής Χ. Ν. Μπαμπούνης (Χ.
Μπαμπούνης, 2006 : 773-624) και ο Δ. Αντωνίου (Δ. Αντωνίου 2003 : 31-56).
Για την προσέγγιση της ιστορίας της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη
περίοδο θα αναφερθούμε αρχικά στην οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού καθώς και στον πληθυσμό του νησιού.
Μέχρι το 1912 τα Κύθηρα είχαν δύο δήμους των Κυθηρίων και των Ποταμίων. Τα Κύθηρα ή Χώρα η παλιά πρωτεύουσα του νησιού εδρεύει στο νότιο
τμήμα του νησιού, ενώ αντίθετα ο Ποταμός στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Το 1912 καταργούνται οι δήμοι Κυθηρίων και Ποταμίων και στη θέση
τους ιδρύθηκαν 15 κοινότητες. Εννέα προέρχονται από τον δήμο Κυθηρίων
και οι εξής έξι από τον δήμο Ποταμίων : Αρωνιαδίκων, Καραβά, Λογοθετιανίκων, Μητάτων, Ποταμού και Καστρισιανίκων. Οι έξι κοινότητες που προέρχονται από τον Δήμο Ποταμίων επισημαίνονται στον παρακάτω χάρτη :
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Το 1940 ο πληθυσμός των Κυθήρων και Αντικυθήρων ανερχόταν στους
8.178 κατοίκους. Η κοινότητα Ποταμού αριθμούσε 999 κατοίκους.
Το 1949 ο πληθυσμός των Κυθήρων ανερχόταν στους 6297. Οι κάτοικοι
του Ποταμού ήταν 794.( Χ. Μπαμπούνης, 2003, 337-354 ).
Αρχειακές πηγές του αστικού σχολείου μαρτυρούν την έναρξή του από
το 1937. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τότε κοινότητα Ποταμού αριθμούσε γύρω στους 1000 κατοίκους. Το σχολείο όμως φιλοξενούσε και από
τα γύρω χωριά μαθητές και συγκεκριμένα από τις έξι κοινότητες που προαναφέρθηκε ότι ανήκαν στο Δήμο Ποταμίων.
Να συνδέσουμε την δημιουργία του Αστικού σχολείου Ποταμού Κυθήρων με τις γενικές πολιτικές εξελίξεις. Το 1940 η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο με την Ιταλία. Δηλαδή πρόκειται για μια περίοδο αναταραχών.
Αξίζει να προσεγγίσουμε την μέχρι τώρα κατάσταση της εκπαίδευσης
στα Κύθηρα.
Μέχρι το 1864 κυριαρχούσε η Αγγλοκρατία. Στα Κύθηρα λειτουργούσαν
τα προκαταρτικά σχολεία και Λύκεια. Από το 1864-1928-1929 λειτουργούσαν τα δημοτικά σχολεία μέχρι την κυβέρνηση Βενιζέλου. Το 1929 με τον
νόμο 4373/13-08-1929, καταργούνται τα ελληνικά σχολεία.
Έτσι και το ελληνικό σχολείο Ποταμού ενετάχθη σ΄ αυτή τη γενική εκπαιδευτική πολιτική και έκλεισε. Από το 1929 μέχρι το σχολικό έτος 19381939, λειτούργησε στον Ποταμό Κυθήρων ημιγυμνάσιο. Το Αστικό σχολείο
στον Ποταμό άρχισε να λειτουργεί από το σχολικό έτος 1937-1938 μέχρι
το 1950-1951.
Αξίζει να τονίσουμε ότι το 1922-1923 δημιουργήθηκε και το Γυμνάσιο
Κυθήρων. Βέβαια η τότε πρόσβαση ήταν αντιοικονομική διότι η Χώρα που
έδρευε το τότε γυμνάσιο απέχει 20 χιλιόμετρα από τον Ποταμό και την δυνατότητα πρόσβασης στην δευτεροβάθμια είχαν οι οικονομικότερα ισχυροί που θα είχαν την δυνατότητα να πληρώνουν σπίτια να μένουν τα παιδιά τους ώστε να φοιτούν στο Γυμνάσιo. Έτσι η λειτουργία της δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης στον Ποταμό έλυνε πρακτικό πρόβλημα οικογενειών. (Κ.Μιχαλακάκη, 2009, 72-95 ).
Τα θεμέλια του αστικού σχολείου μπαίνουν με την μεταρρύθμιση του
1929, με βασικό της στόχο την απόκτηση του σχολείου της εσωτερικής αποτελεσματικότητας δηλαδή την παροχή προσόντων για ένταξη στη παραγωγική διαδικασία. Το σχολείο καλείτο να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, Απόσπασμα σχετικής εισηγητικής
έκθεσης αναφέρει ότι το βασικό μέλημα των μεταρρυθμιστών είναι από τη
μια η ιδεολογική ενσωμάτωση των μαθητών στην αστική κοινωνία που δι1200
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αμορφώνεται και από την άλλη η επαγγελματική κοινωνικοποίησή τους, η
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. (Σ. Μπουζάκης, 2002,σελ.63).
Αστικά σχολεία κατά τον Κ.Θεριανό ιδρύθηκαν με τον Νόμο 5874 του
1933 που είχαν ως βασικό σκοπό τη διδασκαλία επαγγελματικών γνώσεων. Όπως αναφέρει ο παραπάνω μελετητής ο Νόμος 770 του 1937 καθιέρωνε το θεσμό του Αστικού σχολείου με τρία χρόνια φοίτηση.( Θεριανός :
2012 ,Σελίδες Ιστορίας ,4η Αυγούστου και εκπαίδευση ).
Τα Αστικά σχολεία κατά τον Α. Δημαρά ιδρύθηκαν με τον νόμο
1800/1939. Σύμφωνα με τα άρθρα του συγκεκριμένου νόμου είχαν τους
εξής σκοπούς:
Άρθρο 1ο. Είχαν σκοπό τους την εξυπηρέτηση των πνευματικών και
πρακτικών αναγκών της αστικής τάξης. Ιδρύονται στο Κράτος αστικά σχολεία και των 2 φύλων τα οποία παρέχουν γενική μόρφωση και βαθύτερη
από τη στοιχειώδη εκπαίδευση.
Άρθρο 2.1.Τα αστικά σχολεία έχουν τρεις τάξεις. Εγγράφονται στην πρώτη τάξη κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων εξετάσεων αυτοί που έχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
Άρθρο 3.4. Δινόταν η δυνατότητα σύμφωνα με αυτόν το νόμο όπου δεν
λειτουργούσε αστικό σχολείο θηλέων να φοιτούν οι μαθήτριες στο αστικό των αρρένων.
4.1. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα μεν της γενικής μόρφωσης τα
δε της επαγγελματικής προπαιδεύσεως.
3. Τα ειδικά μαθήματα διδάσκονται στις δύο ανώτερες τάξεις των αστικών σχολείων, είναι σχετικά με την επαγγελματική κατεύθυνση του καθενός η οποία μπορεί να είναι, για μεν των αρρένων η γεωργική ή εμπορική
ή η βιοτεχνική, για δε των θηλέων η οικοκυρική και των γυναικείων τεχνών
ή η εμπορική ή η γεωργική.
Άρθρο 12. Αυτοί που έχουν απολυτήριο αστικού σχολείου έχουν καταλάβει προσόντα για την κατάληψη κατώτερων δημοσίων θέσεων αντίστοιχα με τα προσόντα των αποφοίτων των τέως ελληνικών σχολείων.
Μπορούν δε κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων να εγγράφονται στις μέσες επαγγελματικές σχολές της ίδιας κατεύθυνσης με την κατεύθυνση του
αστικού σχολείου από το οποίο απεφοίτησαν. (Α. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τεκμήρια ιστορίας Β, 1895-1967, εκδ. Εστία, Αθήνα 2009 ).
Το αστικό σχολείο παρέχει την αναγκαία γενική μόρφωση στους νέους
οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους θέλουν να κατέλθουν στον αγώνα
της ζωής. Δεν θα περιορίζεται μόνο στο να γνωρίσει στο μαθητή ιδιαιτέρως τον περιβάλλοντα αυτό κόσμο, αλλά θα φέρει αυτόν σε άμεση επι1201
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κοινωνία με τον έξω κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και με τη διδασκαλία της ιστορίας. Επίσης η γνώση του φυσικού κόσμου θα είναι πιο περιεκτική και ευρεία. Θα ακολουθήσει η διδασκαλία της νέας Ελληνικής με την ανάγνωση λογοτεχνημάτων, ομοίως
θα γίνεται διδασκαλία των αρχαίων για να επικοινωνήσουν οι μαθητές με
τον αρχαίο πολιτισμό.
Η άσκηση γενικών δεξιοτήτων με την καλλιγραφία, ιχνογραφία και γυμναστική θα εξακολουθεί για όλα τα έτη.
Την προσαρμογή του σχολείου για την πρακτική ζωή θα εξυπηρετεί
στην τελευταία τάξη η διδασκαλία της λογιστικής και διπλογραφίας, στοιχείων πολιτικής οικονομίας και η διδασκαλία σχετικά με τα καθήκοντα και
δικαιώματα του πολίτη.
Η φοίτηση ορίστηκε τριετής, διότι η εκπαίδευση της μέσης αστικής τάξης αυξάνει κατά 2 έτη, διότι πριν ο μαθητής θα έμενε στο δημοτικό και στο
ελληνικό επτά έτη, ενώ τώρα θα μένει εννέα.
Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι το κράτος δε διέθετε ειδικό προσωπικό
για τα φυσιογνωστικά και ειδικά μαθήματα.
Οι αποφοιτούντες από το αστικό σχολείο θα μπορούν να γράφονται
στις εμπορικές σχολές στις γεωπονικές κ.λ.π. Ομοίως και στην πρώτη τάξη του Διδασκαλείου της δημοτικής εκπαίδευσης και στη Ναυτική σχολή
των δοκίμων. Για εισαγωγή σε δημόσια υπηρεσία θα δοθούν περισσότερα
δικαιώματα στους τελειοφοίτους των ελληνικών σχολείων. (Σ. Μπουζάκης,
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, Aθήνα 1994).
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Αστικό σχολείο Ποταμού Κυθήρων το
αρχειακό του υλικό μας παρέχει στοιχεία από το 1937, όπως: ονοματεπώνυμο, μαθήματα, βαθμολογία και τάξεις κατά σχολικά έτη.
Σημαντικό αρχειακό έγγραφο της τοπικής κοινότητας του δήμου Κυθήρων μαρτυρεί τον αγώνα του Προέδρου του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών στις 19/8/1937, κ. Αλβανάκη και του Γενικού Γραμματέα Παναγιωτόπουλου για την ίδρυση του αστικού σχολείου στον Ποταμό.
Συγκεκριμένα η επιστολή ανέφερε: « Ο εξ ημών κ. Γρ. Κασιμάτης, Αντιπρόεδρος του ημετέρου Συνδέσμου και παρά τω Υπουργώ και τας αρμοδίους υπηρεσίας, συναντήσεις και πάλιν τον κ. επί της Παιδείας Υπουργόν
κ. Γεωργακόπουλον, απέσπασε ρητήν την βεβαίωσιν και υπόσχεσιν αυτού,
ότι θέλει προσεχώς ιδρυθεί αστικόν σχολείον εν Ποταμώ και ότι θέλει λειτουργήσει τούτο από του μετ΄ ολίγον αρχομένου σχολ. έτους ».
Η κινητικότητα του σχολείου αυτού έχει ως εξής :
Το σχολικό έτος 1937-38, παρακολούθησαν 25 μαθητές .Τα μαθήματα
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που διδάσκονταν ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά και Γυμναστική.
Είναι αξιοσημείωτο ότι το ίδιο έτος 1937-38 λειτούργησε και ημιγυμνάσιο στην περιοχή του Ποταμού.
Το 1938-39, παρακολούθησαν 31 μαθητές στην Α΄ τάξη. Τα μαθήματα
διδασκαλίας ήταν για την Α΄ τάξη Θρησκευτικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά και Γυμναστική. Για τη Β΄ τάξη παρέμεναν τα ίδια μαθήματα.
Το 1939-1940, ήταν 20 μαθητές στην Α΄ τάξη.Tα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν για την Α΄ τάξη Θρησκευτικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικά και Γυμναστική. Το ίδιο έτος για την Β΄ τάξη προσετέθησαν και τα Αρχαία Ελληνικά.
Το 1940-1941, η Α΄ τάξη είχε 7 μαθητές και η Β΄ τάξη 11 μαθητές. Τα μαθήματα διδασκαλίας ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά ,Γαλλικά,
Ιστορία, Φυσική Ιστορία και Φυσική-Χημεία.
Το 1941-1942 η Α΄ τάξη είχε 5 μαθητές, η Β΄ τάξη είχε 9 μαθητές και η
Γ΄ τάξη 11 μαθητές. Tα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Φυσική και Χημεία, Φυσική Ιστορία και Γυμναστική.
Το 1942-43, η Α΄ τάξη είχε 10 μαθητές, η Β΄ τάξη είχε 5 μαθητές και η Γ΄
τάξη 4 μαθητές. Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά,
Γαλλικά, Ιστορία, Φυσικά και Γυμναστική.
Το 1943-44, δεν υπήρξε καταγραφή προφορικής βαθμολογίας μη λειτουργήσαντος του σχολείου επαρκώς, όπως αναγράφεται στην σημείωση
του βαθμολογίου. Καταγράφονται στην Α΄ τάξη 10 μαθητές. Στη Β΄ τάξη 5
μαθητές και στη Γ΄ τάξη 4 μαθητές. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι το μόνο έτος
χωρίς προφορική βαθμολογία.
Το 1945 στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 11 μαθητές, στην Β΄ τάξη 1μαθητής
και στη Γ΄ τάξη 8 μαθητές.
Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Φυσική Ιστορία, Φυσική και
Χημεία και Γυμναστική.
Το 1945-46 στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 10 μαθητές, στη Β΄ τάξη 11 μαθητές
και στη Γ τάξη 1 μαθητής. Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ιστορία, Φυσική και Χημεία, Μαθηματικά, Ελληνικά, Φυσικά και Γυμναστική.
Το έτος 1946-47 στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 15 μαθητές, στη Β ΄ταξη 10 μαθητές και στη Γ΄ τάξη 12 μαθητές. Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Φυτολογία-Ζωολογία και Γυμναστική
Το 1947-48 φοιτούσαν στην Α΄ τάξη 10 μαθητές στη Β΄ τάξη 12 μαθητές
και στη Γ΄ τάξη 9 μαθητές. Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μα1203
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θηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Φυτολογία-Ζωολογία, Φυσική και Χημεία καθώς και Γυμναστική και για τις 3 τάξεις.
Το 1948-49 στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 15 μαθητές, στη Β΄ τάξη 9 μαθητές και στη Γ΄ τάξη η 11 μαθητές. Μαθήματα διδασκαλίας ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Φυτολογία-Ζωολογία, Φυσική , Χημεία και Γυμναστική.
Το 1949-50 στην Α΄ τάξη 13 μαθητές, στη Β΄ τάξη 12 μαθητές και στη Γ΄
τάξη 5 μαθητές. Τα μαθήματα ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά,
Γαλλικά, Ιστορία, Γεωγραφία ,Φυσικά και Γυμναστική.
Το 1950-51 στην Α΄ τάξη 28 μαθητές, στη Β΄ τάξη τα μαθήματα ήταν
Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Γεωγραφία και Φυσικά και για τις τρεις τάξεις.
Παρατηρούμε τα εξής :
Το σχολικό έτος 1939-1940 προστίθεται η Β΄τάξη.
Το σχολικό έτος 1941-1942 προστίθεται και η Γ΄τάξη.
Για το 1943-44 υπάρχει χειρόγραφη υποσημείωση του τότε διευθυντή
του Αστικού σχολείου Βρεττό Τριάρχη, ότι το έτος 1943-44 δεν υπάρχει προφορική βαθμολογία γιατί δεν λειτούργησε το σχολείο επαρκώς.
Το 1941-1942 και 1942-1943 υπήρχαν τρεις τάξεις.
Το 1945 υπήρχαν τρεις τάξεις.
Το 1946-1947, το 1947-1948 το 1948-1949, το 1949-1950 λειτουργούσαν τρεις τάξεις και το 1950-1951 τρεις τάξεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα βαθμολόγια με τις παρατηρήσεις τους.
Αναφέρονται στο αν προάγονται ή αν απορρίπτονται. Επίσης αναγράφεται
αν είναι ανεξεταστέος και σε ποιό μάθημα καθώς και ο βαθμός του. Από τα
βαθμολόγια του σχολείου διακρίνουμε βαθμούς και κατά μάθημα και τάξη
αλλά, και συνολικό βαθμό προαγωγής στις παρατηρήσεις.
Εκτός όμως από τα βαθμολόγια που έχουν διασωθεί του συγκεκριμένου
σχολείου, αξιόλογες ειδήσεις μας δίνουν και τα έγγραφά του .
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ποταμού Θ. Α. Κορωναίος σε έγγραφό του
προς τον Νομάρχη Αττικής σχετικά με την κατάργηση των σχολείων νέου
τύπου και να μην αγνοηθεί η μεγάλη εκπαιδευτική ανάγκη του τέως Δήμου
Ποταμίων ζητά να δημιουργηθεί ξανά Αστικό σχολείο το οποίο ζητήθηκε
και παλιότερα με τη μορφή του εμπορικού αστικού σχολείου με διδασκαλία ξένων γλωσσών και κυρίως αγγλικών εξ αιτίας της μετανάστευσης 60%
στην Αυστραλία. Αναφέρει ότι πριν λειτουργούσε και ελληνικό σχολείο.
Επισημαίνει δε ότι το Κράτος δεν θα επιβαρυνθεί από κτήριο το οποίο
υπάρχει και στο οποίο θα προσθέσουν μία αίθουσα με πόρους από το σχο1204
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λικό ταμείο και από το κληροδότημα του Δημ.κ.Πατρίκιου, κυθήριου ευεργέτη από την Αλεξάνδρεια που ίδρυσε την γεωργική σχολή στον Καραβά
Κυθήρων. (Αρχείο Κοινοτικής Ενότητας Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο , Έγγραφο 23/6/1939).
Συγκεκριμένα έγγραφο του1937 του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών
αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Π. Κασιμάτης σε συναντήσεις
του με τον Υπουργό Παιδείας απέσπασε την υπόσχεσή του ότι σύντομα
θα ιδρυόταν Αστικό Σχολείο στο Ποταμό και ότι θα ήθελε να λειτουργήσει
από την αρχή του έτους. (Αρχείο Κοινοτικής Ενότητας Ποταμού Κυθήρων,
Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο, Έγγραφο 19/8/1937). Είναι εμφανής
η ανάγκη λειτουργίας του σχολείου.
Το 1951 άλλο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας προς τον Γενικό Επιθεωρητή των σχολείων Μ. Ε. της Δημοτικής περιφέρειας Πειραιά, ανέφερε την μέριμνα του Επιθεωρητή για τη συμπλήρωση του διδακτικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. (Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο, Έγγραφο, 27-9-1951).
Πρόκειται βέβαια για την παύση του σχολείου που διαφαίνεται ότι στερείται προσωπικού.
Αλλά και έγγραφο του 1953 της τότε Κοινότητας Ποταμού Κυθήρων ανέφερε την ανάγκη επαναλειτουργίας του αστικού σχολείου. Ανέφερε ότι η
συγκεκριμένη ζημιά δεν είχε αντίκτυπο μόνο στη Κοινότητα αλλά και σε
ολόκληρο τον τέως Δήμο Ποταμίων.
Εφόσον επρόκειτο για έλλειψη προσωπικού και όχι για έλλειψη μαθητών η Κοινότητα ζητούσε την επαναλειτουργία του. (Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο, Έγγραφο της Κοινότητας Ποταμού, Αρ. Πρωτ. 299, 19/10/1953 και Αρ. Πρωτ. 317, 26/9/1959).
Υπόμνημα από τον Γυμνασιάρχη Ραλλείου Γυμνασίου Β. Τριάρχη σχετικά με το πρώην Ημιγυμνάσιο και μετέπειται Αστικό σχολείο του Ποταμού
Κυθήρων, ανέφερε ότι από το 1878 λειτουργούσε Ελληνικό σχολείο μέχρι
το 1929 στον Ποταμό με 150-200 μαθητές προερχόμενους από τον Δήμο
Ποταμίων. (Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ.
Αστικό σχολείο, Έγγραφο της Κοινότητας Ποταμού).
Το 1929 μετετράπη σε ημιγυμνάσιο και το 1937 σε Αστικό σχολείο, το
δε 1951 ανεστάλη η λειτουργία του όχι για την έλλειψη μαθητών, αλλά για
την έλλειψη διδακτικού προσωπικού.
Αλλά ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και μετά το κλείσιμο του Αστικού σχολείου ως προς το κτήριό του και το πολύτιμο αρχείο του. Δηλαδή η τοπική
κοινότητα παρά του ότι έκλεισε το σχολείο ενδιαφερόταν τόσο για το μέλ1205
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λον του κτιρίου όσο και για το αρχειακό του υλικό, γεγονός που καταδεικνύει και το ενδιαφέρον της τοπικής ιστορίας να παραμείνει ανεξείτιλη η
ιστορία που διέγραψε σε συγκεκριμένο χρόνο το σχολείο αυτό.
Συγκεκριμένα στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε
άθλια κατάσταση και είναι αχρησιμοποίητο από το 1951.
Το 1953 πάλι η Κοινότητα Ποταμού σε έγγραφό της ζητά την επαναλειτουργία του ημιγυμνασίου Ποταμού το οποίο είχε ιδρυθεί από εικοσαετία.
(Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό
σχολείο, Έγγραφο της Κοινότητας Ποταμού, 26/4/1953).
Ο Πρόεδρος της τότε Κοινότητας Κυθήρων ανέφερε ότι η Κοινότητα ενδιαφέρθηκε κατόπιν σχετικής αδείας από το Υπουργείο Παιδείας να περισυλλέξει το αρχικό και διδακτικό υλικό και να το διαφυλάξει σε ασφαλές μέρος και να χρησιμοποιήσει την αίθουσά του με έξοδα της Κοινότητας Ποταμού. (Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο, Έγγραφο της Κοινότητας Ποταμού, 14/1/1955).
Η τοπική κοινότητα σε έγγραφό της το 1957 προς το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι το αστικό σχολείο Ποταμού έκλεισε γιατί δεν υπήρχε επαρκές διδακτικό προσωπικό και όχι από έλλειψη μαθητών που εξυπηρετούσε ολόκληρο τον τέως Ποταμίων. Ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας στο έγγραφό του ανέφερε την υπ΄αριθ. 62285/2525/55 απόφαση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας περί παραχωρήσεως κτιρίου της Αστικής Σχολής προς την
Κοινότητα, ζητούσε την επαναλειτουργία του Ημιγυμνασίου Ποταμού στο
συγκεκριμένο κτίριο. (Δημοτική Ενότητα Ποταμού Κυθήρων, Φ. Εκπαίδευση, Υποφ. Αστικό σχολείο, Έγγραφο της Κοινότητας Ποταμού, 21/1/1957).
Η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση του αρχειακού υλικού του Αστικού
σχολείου του Ποταμού Κυθήρων, συνετέλεσαν στη συγκεκριμένη επιστημονική εργασία, η οποία αποτελεί σημαντικό παράδειγμα στην ιστορία εκπαίδευσης των Κυθήρων, που άπτεται της συνολικότερης εκπαιδευτικής
πολιτικής της Ελλάδος.
Σήμερα γίνεται μεγάλος αγώνας για τη διατήρηση του κτηρίου του Αστικού σχολείου του Ποταμού Κυθήρων, από τον Εκπολιτιστικό σύλλογο του
Ποταμού καθώς και από το Δήμο Κυθήρων. Συμβολικό αφιέρωμα για την
αναγέννηση του κτηρίου του συγκεκριμένου σχολείου αποτέλεσε και η συγγραφή βιβλίου με τίτλο: «Γράμμα από το Αστικό Σχολείο». (Τριάρχη-Μακρυγιάννη : 2011) .
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ABSTRACT
During the period of 1937-1951, the Urban School at Potamos, on Κythera,
commenced operation.The foundation of the Urban School is part of a set
of changes in education connected to the political scene in Greece at the
time. Potamos, on Cythera, is a large village in the north of the island and
the operation of this secondary school makes it a representative example
of such changes.
The present paper deals with archival research on sources derived from
the Urban School of Potamos.The subjects taught, the number of pupils
during the period in question and their grades give information on the
education of pupils who entered the Urban School having completed the
fourth grade of primary school.
Samples drawn from the archives give us an idea of the features of this
school and the role it played in secondary education.
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Διοίκηση και εποπτεία της Ελληνικής Α/θμιας
εκπαίδευσης: ο θεσμός του επιθεωρητή
των δημοτικών σχολείων τον 19ο αιώνα
Χαράλαμπος Μπαμπούνης
Ο θεσμός του επιθεωρητή των σχολείων στην ελληνική επικράτεια συστάθηκε
κατά την καποδιστριακή περίοδο, το 1830, όμως η εφαρμογή του δεν είχε συνέχεια. Υπήρξε τότε μία και μόνον περίπτωση επιθεώρησης εκτεταμένης μάλιστα, σε όλη την «εγκύκλια» εκπαίδευση και γεωγραφικά περιορισμένη στο
1/3 περίπου της χώρας, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο επιθεωρητής Ιω. Κοκκώνης
έλαβε εντολή να περιέλθει τα «ιδιαίτερα» σχολεία – τα γραμματοδιδασκαλεία,
τα αλληλοδιδακτικά και Ελληνικά σχολεία της Πελοποννήσου και των περικειμένων στην Ερμιονίδα νήσων, να αξιολογήσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών και το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο καθώς και να σταθμίσει το μαθητικό δυναμικό, αλλά και τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές. (Μπαμπούνης, Ηώς 4). Η ειδικού σκοπού αυτή σχολική επιθεώρηση δεν επαναλήφθηκε.
Άλλωστε, ούτε διαταγματική πρόβλεψη υπήρξε αλλ’ ούτε και καιρός αρμόδιος, αφού, πριν να συμπληρωθεί χρόνος από την ανάληψη της επιθεωρητικής
εντολής, ο Καποδίστριας βιαίως εξέλιπε.
Η έννοια του επιθεωρητή και της επιθεώρησης λαμβάνει τον 19ο αι. και στο
μεγαλύτερο μέρος του 20ού αι.– στην τυπική και άτυπη υφή της – μια στατική ορθολογικότητα που, τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, προσεγγίζει επίπεδα ακινησίας (Μοσχόπουλος 2006) και υπηρεσιακής εξουσιαστικότητας. Οι βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης θεσμικά δομήθηκαν στις
αρχές της οθωνικής περιόδου [1834-1837] με ένα νόμο για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και τα δύο διατάγματα που αφορούσαν στις υπερκείμενες βαθμίδες, μέση και ανώτατη (ΕτΚ, φ. 87/1836 και φ. 16/1837, αντίστοιχα). Στον ιδρυτικό νόμο των Δημοτικών σχολείων (ΕτΚ, φ. 6/1834) υπάρχουν συγκεκριμένες
προβλέψεις όσον αφορά στην εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την «επιτήρηση» και επιθεώρηση των σχολείων προβλέπονταν έξι
επάλληλες οργανικές αρχές, τέσσερις μονομελείς και δύο πολυμελείς. Η ανώτατη («υπερτάτη») εποπτεία ασκείται από την Κυβέρνηση που την εναπόθετε
στη Γραμματεία των Ε.Δ.Ε., καθώς και στον αρμόδιο νομάρχη και έπαρχο (άρθρο 51). Ο διευθυντής του Διδασκαλείου ήταν «εν ταυτώ και γενικός επιθεωρητής» όλων των δημοτικών σχολείων, αναλαμβάνοντας τη γενική εφορεία τους,
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την επαφή με τις επιχώριες επιθεωρητικές επιτροπές και το αρμόδιο Υπουργείο στο οποίο και υπαγόταν, την αξιολόγηση των διδασκάλων και την «επανορθωτικήν ισχύν» (πειθαρχικές ποινές, μεταθέσεις, παύσεις, απολύσεις) – δικαίωμα το οποίο άσκησε κατά τρόπο που «ήγε και έφερε την δημοτικήν εκπαίδευσιν ουχί πάντοτε επ’ αγαθώ αυτής» (Μπουζάκης 1994, 331). Έως τον Ιούλιο
του 1900, όταν και έπαυσε η διενέργεια των επιθεωρήσεων από τους Γενικούς
Επιθεωρητές – ανώτατους υπουργικούς συμβούλους είχαν αναλάβει το αξίωμα αυτό δεκατρείς1, εκ των οποίων ορισμένοι κατ’ επανάληψη (Φίλος, 23-24).
Οι νομάρχες και έπαρχοι ήταν υποχρεωμένοι – στη συνέχεια και καθοδικά –
να επισκέπτονται «άπαξ» του έτους (οι πρώτοι) και κατ’ εξαμηνία (οι δεύτεροι)
τα σχολεία της περιφερείας τους και να αναφέρουν σχετικά. Παράλληλα, οι νομάρχες και έπαρχοι προήδρευαν και των επιτόπιων, μονοετούς θητείας, επιθεωρητικών επιτροπών, της (τουλάχιστον επταμελούς) νομαρχιακής και της (τουλάχιστον εξαμελούς) επαρχιακής, αντίστοιχα. Και οι επιτροπές αυτές όφειλαν
να επιθεωρούν κατά τακτό χρόνο τα δημοτικά σχολεία (άρθρα 38-44). Υποκείμενες των επιτροπών αυτών ήταν οι πρωτοβάθμιες, τουλάχιστον τετραμελείς,
«δημοτικές επιθεωρητικές επιτροπές», που μεταξύ άλλων, εφόρευαν εμψύχωναν και επιθεωρούσαν κάθε μήνα τα σχολεία (άρθρα 34-37). Οι επιτροπές αυτές, για τη συγκρότηση των οποίων απαιτούνταν συνολικά έως και εικοσιτρία
(23) πρόσωπα, άκρως γραφειοκρατικές, ατόνησαν ή αποδείχθηκαν ατελέσφορες ή ενεργούμενα του προεδρεύοντος αυτές, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του 1856 (αλλά και σε μεταγενέστερες), «το χείριστον πάντων,
ότι πολλαί των ούτως ή άλλως εχουσών ουδ’ άπαξ του ενιαυτού επισκέπτονται τα
υποκείμενα σχολεία, ουδέ συνέρχονται ίνα περί αυτών σκεφθώσι». (Λέφας, 275˙
Σκούρα, 3). Αρμοδιότητα επιτήρησης, τέλος, των πρωτοβάθμιων σχολείων
όσον αφορά στην ικανότητα των διδασκάλων και την πρόοδο των μαθητών,
είχαν αναλογικά ο νομαρχιακός και ο επαρχιακός δημοδιδάσκαλος, οι οποίοι
ευθέως ανέφεραν στον Διευθυντή του Διδασκαλείου «περί της στάσεως αυτών».
Έξι περίπου δεκαετίες (1834-1895) ίσχυσε ο νόμος για τη δημοτική εκπαίδευση. Μετά, όμως, την οθωνική περίοδο και ιδιαίτερα από το 1870 ακούγονταν
φωνές για τη μεταρρύθμισή της. Καταρτίσθηκαν, μάλιστα, σε αυτήν τη φάση
της «περιόδου των διαπιστώσεων και των προσπαθειών» (Δημαράς) νομοσχέδια από ένα βουλευτή και έξι καθ’ ύλην Υπουργούς, εκ των οποίων ψηφίστηκε
μόνον ο ν. ΒΠΕ΄ «Περί του διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και της καταργήσεως του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως» (1892)
1. Χριστ. Κορκ, Ιω. Κοκκώνης, Γεργ. Χρυσοβέργης, Σκαρλ. Βυζάντιος, Γρ. Παπαδόπουλος, Δημ. Πετρίδης,
Σπ. Λάμπρος, Π. Οικονόμου, Νικ. Πολίτης, Νικ. Χαλκιόπουλος, Χαρ. Παπαμάρκου, Μιλτ. Βρατσάνος,
Γεωργ. Παπασωτηρίου.
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του Στέφ. Σκουλούδη, στον οποίο γίνεται λόγος (άρθρο 16) για τη συγκρότηση Συμβουλίου της Εκπαιδεύσεως, με σκοπό τη γνωμοδότηση για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοδιδασκάλων, το οποίο αποτελείτο κανονικά από
τον Γ.Γ. του Υπουργείου, τον Γενικό Επιθεωρητή των σχολείων και έναν καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου (ΕτΚ, φ. 286/1892).
Το Συμβούλιο αυτό λειτούργησε επί τριετία, όμως οι γνωμοδοτικές του αποφάσεις κάθε άλλο παρά αποκατέστησαν πνεύμα δικαιοσύνης, έτσι ώστε και
σατυρικώς να λέγεται «παύσις τοις πάσι».
Το Νοέμβριο του 1870 ο βουλευτής Κυνουρίας Γ. Βακαλόπουλος είχε ήδη
έτοιμα προς κατάθεση στη Βουλή τρία νομοσχέδια «περί της Δημοσίας Παιδεύσεως και των κληροδοτημάτων», τα οποία αν και κινούνταν στην κατεύθυνση
αύξησης της κρατικής παρέμβασης και επίτασης του «ελέγχου μέσα από συγκεντρωτικές μορφές οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος» (Απ. Ανδρέου) δεν εξειδίκευαν στο ζήτημα των επιθεωρήσεων των σχολείων. Πάντως, το ζήτημα των επιτόπιων επιθεωρητικών επιτροπών παρέμενε
άλυτο επειδή όχι μόνον τα μέλη των επιτροπών ήταν «άμοιρα γραμμάτων ως
επί το πλείστον» αλλ’ ούτε καν είχαν γνώση των καθηκόντων τους [εγκύκλιος
14ης.10.1872˙ Λέφας, 276-277].
Τέσσερα χρόνια αργότερα, (1874), ο επί των Εκκλησιαστικών και Δημ. Εκπαιδεύσεως υπουργός Ιω. Βαλασόπουλος κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
το νομοσχέδιο «περί των εφημερίων του Κράτους και περί δημοδιδασκάλων»
με το οποίο ο κλήρος θα αναλάμβανε την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, όταν στη Γαλλία η πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούσε
να υπάγεται στην κληρική δικαιοδοσία, ενώ στην Αγγλία από το 1870 επιδιωκόταν να συντονισθεί ο κρατικός εκπαιδευτικός μηχανισμός με την εκκλησιαστική εκπαίδευση (Ανδρέου, τχ. 26, 73). Ως ένα των αιτίων της αδυναμίας της
στοιχειώδους εκπαίδευσης ο Βαλασόπουλος θεωρεί την αχρηστία και αχρησία των επιθεωρητικών διατάξεων, επειδή το άμισθο των επιθεωρητών επέφερε κατ’ ουσίαν την κατάργηση των επιθεωρήσεων. Πρότεινε, λοιπόν, να διορίζονται ως «ειδικοί επιθεωρητές» διδάκτορες ή προλύτες του Πανεπιστημίου,
τρεις για την Πελοπόννησο, δύο για την Στερεά και από ένας για τις Κυκλάδες
και τα Επτάνησα. Καθήκον τους θα ήταν να επιθεωρούν ετησίως τα σχολεία,
να καθοδηγούν τους διδασκάλους και να υποβάλλουν προτάσεις στο Υπουργείο (Πρακτικά Βουλής). Τελικά, το νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε για ψήφιση.
Επί πρωθυπουργίας Αλέξ. Κουμουνδούρου, ο υπουργός Παιδείας Γ. Μιλήσης συγκρότησε νομοπαρασκευαστική εκπαιδευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις Πανεπιστημιακούς καθηγητές, τρεις γυμνασιάρχες, δύο καθηγητές της Ριζαρείου, ένα νομαρχιακό δάσκαλο και το Διευθυντή του Προτύπου
1211

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Σχολείου, τον Σπ. Μωραΐτη. Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια αυτά πριν από την
κατάθεσή του στη Βουλή επρόκειτο να τεθούν – πρόδρομα για τα ελληνικά
δεδομένα – σε δημόσια διαβούλευση. Όμως, με την αλλαγή της κυβέρνησης
(ανέλαβε ο Επαμ. Δεληγιώργης) και του αρμόδιου υπουργού (ανέλαβε ο Θ. Κανακάρης) τα πράγματα δεν προχώρησαν. Ειδικότερα, για την εποπτεία και διοίκηση της εκπαίδευσης προβλεπόταν η κατάργηση μόνον της επαρχιακής
εφορείας, η σύσταση πενταμελούς Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου και του
θεσμού του «νομαρχιακού επόπτου» (=επιθεωρητή). Σύμφωνα με τη διοικητική και εποπτική αυτή λογική, υπό τον παντοδύναμο υπουργό θα υπήρχαν αφ’
ενός ο νομαρχιακός επόπτης, η νομαρχιακή και η τοπική εφορείες, και, αφετέρου, ο νομάρχης και ο έπαρχος. Το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο θα είχε κατά
το μάλλον και ήττον εκπαιδευτικά καθήκοντα, όπως να διευθετεί τα των σχολικών προγραμμάτων και της διδακτικής μεθοδολογίας, να εξελέγχει τους νομαρχιακούς επόπτες και τις επιτροπές καθώς και να επιθεωρεί ετησίως «τα γυμνάσια και τα κατά διάβασιν αυτών δημοτικά και αστικά σχολεία του κράτους» (Ανδρέου, τχ. 27, 3-4). Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Θ. Δηλιγιάννης στις 26 Μαΐου του 1877 το περιεχόμενό του περιεστράφη στη δομή
της δημοτικής εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα σπουδών και στους διδασκάλους,
τους οποίους και επεδίωκε να προστατεύσει από αθέμιτες μεταθέσεις και παύσεις. Τα νομοσχέδια αυτά συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δεν πρόλαβαν όμως να έλθουν προς ψήφιση στην Ολομέλεια εξαιτίας της πολιτικής κρίσης.
Ωστόσο, οι πρώτοι έντεκα «ειδικοί» επιθεωρητές2 (επί υπουργίας, από
26.10.1878, του Α. Αυγερινού) «εξεπέμφθησαν» στα δημοτικά σχολεία της χώρας το 1879 και στην «Έκθεσή» τους επισημαίνουν τις παιδαγωγικοδιδακτικές
ελλείψεις των εκπαιδευτικών, την κατ’ ουσίαν παντελή απουσία μιας εποικοδομητικής εποπτείας, τη μη μέριμνα των διοικητικών και δημοτικών αρχών, την
άτακτη φοίτηση και το ασύμμετρο του αριθμού «των φοιτώντων συγκριτικώς
προς τον αριθμόν των κατοίκων» (Ανδρέου, τχ. 28). Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των σχολικών επιθεωρητών, για την ικανότητα και επάρκεια 580 δασκάλων που αξιολογήθηκαν στα «ημίσεα των εν τω Βασιλείω σχολείων» το Υπουργείο εξέφρασε την ευαρέσκειά του σε 40 άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς
(6,89%), ενώ σε 145 (25%) επέβαλε διαβαθμιζόμενες ποινές, έστω και «μετά τοσούτων ετών πάντῃ ανεξέλεγκτον διδασκαλίαν» [Γενική αιτιολογική έκθεσις Νομοσχεδίων Αυγερινού, Μπουζάκης (1994), 130-131]. Στο όλον νομοθέτημα που
απαρτιζόταν από πέντε συναφή νομοσχέδια ο Αυγερινός προέτασσε, ως κα2. Πρόκειται για τους Δ. Γ. Πετρίδη, Βλ. Σκορδέλη, Μιλτ. Βρατσάνο, Γ. Παπαβασιλείου, Ιω. Πάνο, Κ.
Γραμματικόπουλο, Ν. Κωνσταντόπουλο, Π. Παπαναστασίου, Σπυρ. Μωραΐτη, και Π. Παυλάτο.
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τεπείγον, το «Περί επιτοπίου εποπτείας και επιθεωρήσεως των δημοτικών σχολείων», με την πρόθεση να εξασφαλιστεί η ενδελεχής τοπική εποπτεία και η ουσιαστική κατ’ έτος επιθεώρηση των σχολείων «παρ’ ειδικών ανδρών», εντεταλμένων, αυξημένων επιστημονικών και εκπαιδευτικών προσόντων. Συγκεκριμένα, η επιτόπιος εποπτεία των δημοτικών σχολείων θα ασκείτο από εγχώρια
– αποτελούμενη από 3-5 ευπαίδευτα πρόσωπα – σχολειακή επιτροπεία, με καθήκον να επισκέπτεται ανά διμηνία τα σχολεία, να επιτηρεί ως προς την επιμέλεια και τη συμπεριφορά τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και το μαθητικό
δυναμικό, να γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των διδακτηρίων κ.λπ. Η επιθεώρηση των σχολείων ανατίθετο στον Γενικό Επιθεωρητή καθώς και στους
Νομαρχιακούς και στους εκτάκτους επιθεωρητές, οι οποίοι, στην περίπτωση
που δεν θα επαρκούσαν οι Νομαρχιακοί, θα στέλλονταν, μετά από πρόταση
του Γεν. Επιθεωρητή, «προς επιθεώρησιν δημοτικών σχολείων ωρισμένης περιφερείας» – ενδεχομένως και διανομαρχιακής. Οι Νομαρχιακοί επιθεωρητές θα
ήταν και μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ, ως
επιθεωρητές, θα πραγματοποιούσαν και υποδειγματικές διδασκαλίες για τους
δημοδιδασκάλους (άρθρα 15-16 του νομοσχεδίου). Το νομοσχέδιο εισήχθη στη
Βουλή, ψηφίστηκε σε α΄ και β΄ ανάγνωση, όμως η πτώση της κυβέρνησης Κουμουνδούρου (1η κυβέρνησή του) δεν επέτρεψε την ψήφιση στο σύνολό του.
Η κυβέρνηση Χ. Τρικούπη τον Ιούνιο του 1883 διόρισε εικοσιτέσσερις έκτακτους επιθεωρητές3 για να περιοδεύσουν στα δημοτικά σχολεία της χώρας, επειδή δεν επαρκούσε, ασφαλώς, προς τούτο ο Γεν. Επιθεωρητής. Μεταξύ αυτών,
δύο ήταν, ήδη, Πανεπιστημιακοί ενώ ορισμένοι άλλοι έγιναν αργότερα (ΕτΚ, φ.
267 και 283/1883). Μετά την συμπλήρωση μιας, χρονικά προσδιορισμένης, δεκαπενθήμερης περιοδείας σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, οι έκτακτοι
επιθεωρητές υπέβαλαν στο Υπουργείο τις εκθέσεις τους, εκ των οποίων οι πλέον ενδιαφέρουσες είναι εκείνες των Χ. Παπαμάρκου, Ν. Πολίτη, Π. Π. Οικονόμου,
Ι. Κ. Κοφινιώτη και Π. Παυλάτου. Οι εκθέσεις τους στην κανονική τους δομή περιλαμβάνουν αναλυτικές παρατηρήσεις, πορίσματα και προτάσεις (Εκθέσεις).
Η άποψη των επιθεωρητών για τις εφορευτικές και εξεταστικές επιτροπές
είναι ότι δεν επιτελούν το ανατεθέν σε αυτές έργο, συνήθως είναι ακατάλληλες, αμαθείς και απρεπείς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν επισκεφθεί ούτε μία φορά τα σχολεία. Από τα τότε υπάρχοντα σχολικά κτήρια, υπολογίζω ότι
σε ποσοστό μόλις 15% περίπου θεώρησαν ότι ήταν σε καλή κατάσταση, έναντι
3. Πρόκεται για τους Γ. Αποστολίδη, Αντ. Βλάσση, Μιλτ. Βρατσάνο, Αναστ. Διομήδη-Κυριακό, Ιάκ.
Δραγάτση, Ν. Καραβά, Διον. Κολοκοτσά, Ιω. Κοφινιώτη, Γ. Κρέμο, Ελευθ. Κούση, Κ. Λεόντιο, Θεμ.
Μιχαλόπουλο, Ιγν. Μοσχάκη, Δ. Ολύμπιο, Χαρ. Παπαμάρκο, Π. Παυλάτο, Ν. Πηγάδη, Ν. Πολίτη, Χαρ.
Πούλιο, Λέων. Ράνδη, Στέφ. Ρώσση, Ν. Σπαθή, Αριστ. Χαροκόπο, και Γ. Χατζηδάκη.
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32% που εκτίμησαν ότι ήταν ανεκτά, 40% σε κακή κατάσταση ή στην πραγματικότητα άχρηστα, ενώ 12-13% δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να
παραδίδονται στους μαθητές ακόμη και σε εκκλησίες. Υπήρχε, μάλιστα, και η
ακραία περίπτωση στο Σκούταρη του Γυθείου όπου ο δημοδιδάσκαλος δίδασκε «περιπατητικώς μεταβαίνων μετά των μαθητών του από σκιάς εις σκιάν» (ό.π.,
154). Παρατηρείται, επίσης, μεγάλη γενικά έλλειψη σχολικών εγχειριδίων, ενώ
όπου υπάρχουν όχι σπάνια επικρατεί «διδακτικών βιβλίων Βαβυλωνία» (ό.π., 32).
Ιδιαίτερα αυστηρός –όχι όμως αφοριστικός– είναι ο λόγος των εκτάκτων
επιθεωρητών για τους δασκάλους. Υπογραμμίζουν, κατ’ αρχάς, ότι συχνά σμικρύνεται ο διδακτικός χρόνος – κι αυτό οφείλεται και στις τακτικές υπηρεσιακές αλλαγές, εντοπίζουν την ύπαρξη διδασκάλων κυμαινόμενων προσόντων,
την εμφιλοχώρηση στο εκπαιδευτικό σώμα, κατ’ οικονομίαν, ακόμη και δικολάβων, συμβολαιογράφων αλλά και γραμματοδιδασκάλων –παιδαγωγικά και
διδακτικά μη παραδεκτών, καταγγέλλουν την υπομίσθωση του εκπαιδευτικού
έργου σε ακατάλληλα πρόσωπα, αλλά και διαπιστώνουν ότι διδάσκαλοι πιέζονται από «τοπικές φατρίες». Επιπλέον, αξιολογώντας την ικανότητα και επιτηδειότητα, τη φιλοπονία και ευσυνειδησία, την επιμέλεια, την προσήνεια και
την αισθητική τους δεν διστάζουν να προσδώσουν συχνά αρνητικό, μέτριο ή
απλώς ανεκτό πρόσημο, χωρίς όμως και να απουσιάζουν και αναφορές σε καλές, σε πολύ καλές επιδόσεις και αριστείες που μπορούν να συγκριθούν με εκείνες των ομόλογων εκπαιδευτικών στη Γερμανία, παρότι δεν διαθέτουν ούτε
«το δέκατον», κατά την έκφραση Παπαμάρκου, «των σχολικών μέσων» εκείνων.
Όσον αφορά στις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους έκτακτοι επιθεωρητές τόνιζαν ότι ενίοτε οι διδακτικές πρακτικές είναι «αψυχολόγητες» και οι
παιδευτικοί τρόποι «ήκιστα παιδαγωγικοί», ότι οι διδάσκαλοι πρέπει όχι μόνον
να εξετάζουν αλλά και να διδάσκουν, ότι ο «ψιττακισμός» και η μηχανική αποστήθιση, προκαλεί – όπως αποφαίνεται Ν. Πολίτης αλλά και η πλειοψηφία των
επιθεωρητών – μαρασμό «της αρτιθαλούς κρίσεως των παίδων» (ό.π., 70), ενώ
τα ενάντια των μαθησιακά επιδιωκομένων επέφερε η τάση μιας διδασκαλίας, η
οποία – υπερβαλλόντως αλλ’ όχι σπάνια – στόχευε στην παροχή γνώσεων επιπέδου υπερκείμενης εκπαιδευτικής βαθμίδας, του Ελληνικού, δηλαδή, σχολείου.
Η φοίτηση των μαθητών και των μαθητριών χαρακτηρίζεται σε γενικές
γραμμές ελλιπής και, τηρουμένων των αναλογιών, άτακτη για πολλούς λόγους
(ποιμενική ζωή, εποχική μετανάστευση, γονεϊκή αμεριμνησία, κ.ά.), πράγμα
που προκαλεί χρονική, στην πράξη, αποδυνάμωση της σχολικής περιόδου, με
αποτέλεσμα «να απομανθάνουν», ακολούθως, ό,τι είχαν μάθει. Ως προς τα μαθήματα, φαίνεται ότι η προσοχή των διδασκάλων είχε στραφεί στην ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, μαθήματα στα οποία παρατηρείται, αναλογικά, και
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καλύτερη επίδοση, όχι όμως παντού και πάντοτε με τα προσήκοντα αποτελέσματα. Σε δεύτερο αξιολογικό στάθμιζαν την επίδοση των μαθητών στα άλλα μαθήματα, όπως θρησκευτικά, ιστορία και γεωγραφία, σε καθοδική διάταξη. Από την εξέταση των μαθητών και μαθητριών προέκυπτε και η ικανότητα των διδασκάλων, από αυτούς που δίδασκαν τυπικά έως εκείνους που την
«ανάγνωσιν» καθιστούσαν «γνώσιν» και μετέβαλαν το «επίστασθαι» σε «δύνασθαι» (ό.π., 115, 135). Όπου υπήρχαν (αν υπήρχαν) Νηπιαγωγεία (π.χ. στο Βόλο και στην Άρτα) λειτουργούσαν μόνον, «κατ’ όνομα» (ό.π., 76, 106). Ειδικότερα ο Ν. Πολίτης άμεσα και άλλοι εμμέσως στηλιτεύουν τον προγονόπληκτο,
τον εν πολλοίς θεοκρατικό και θεωρητικό εν γένει χαρακτήρα της μάθησης
[Μπουζάκης 2006, 55-56).
Σε εικοσιδύο είναι δυνατόν να συμμετρηθούν οι βασικές προτάσεις των
εκτάκτων επιθεωρητών, μεταξύ των οποίων την προβεβλημένη, νομίζω, θέση έχουν η κατάργηση των εφορευτικών επιτροπών, η χειραφέτηση της διδασκαλικής εκπαίδευσης και η οικονομικοκοινωνική ανύψωση των εκπαιδευτικών, η σύσταση του «Συμβουλίου της Δημοτικής Εκπαίδευσης», η ίδρυση νομαρχιακών Προτύπων Σχολείων, η παροχή δωρεάν βιβλίων στους απορώτερους μαθητές, η σύσταση επαρχιακών και σχολικών βιβλιοθηκών, η σύνταξη
αναλυτικών προγραμμάτων, η αντιμετώπιση της διγλωσσίας, η συνεκπαίδευση και ο διορισμός μονίμων επιθεωρητών.
Η θητεία των εκτάκτων επιθεωρητών δεν ανανεώθηκε, με συνέπεια τα πράγματα να παραμείνουν ως είχαν. Έτσι, ο Γενικός Επιθεωρητής Π. Π. Οικονόμου
με εγκύκλιο [αρ. 3339/10.3.1886] ζήτησε για τη λειτουργία της σχολικής διοίκησης «οι Νομαρχιακοί και Επαρχιακοί δημοδιδάσκαλοι ν’ ανακτήσωσι την <εποπτική τους> εξουσίαν», ενώ τον Απρίλιο του 1888 ο συνάδελφος του Ν. Χαλκιόπουλος εντέλλεται τους συγκεκριμένους δημοδιδασκάλους να αναλάβουν
την επιτήρηση των σχολείων και να τον πληροφορήσουν σχετικά με «εκθέσεις» τους (Φίλος, 22-23).
Λήγοντος του 1889, στις 4 Δεκεμβρίου, ο υπουργός των Εκκλησιαστικών
και Δημ. Εκπαιδεύσεως Γ. Θεοτόκης κατέθεσε στη Βουλή, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο «περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». Ο Δ. Γληνός (1983, σ. 382) έχει
υποστηρίξει ότι «αι καλύτεραι μελέται περί των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων» μέχρι τις απαρχές του 20ου αι., ήταν το συγκατατεθέν υπόμνημα περί παιδείας του Α. Γεωργαντά και οι αιτιολογικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων. Ειδικότερα στο κεφ. Δ΄ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου γίνεται εκτενής λόγος (άρθρα 52-78) για τη διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δύο
είναι οι συνιστώσες της: Πρώτον, προβλέπεται η ίδρυση τριμελούς «Συμβουλίου της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» με ανάθεση σοβαρού έργου, όπως η σύ1215
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νταξη των εκπαιδευτικών θεσμίσεων και των σχολικών προγραμμάτων, η επιλογή των σχολικών εγχειριδίων, η μέριμνα για τα υπηρεσιακά ζητήματα των
διδασκάλων και η επιθεώρηση των επιθεωρητών. Τους επιθεωρητές τους κατηγοριοποιεί σε «μεταβατικούς» – οιονεί μετακλητούς και σε μόνιμους. Οι 1020 μεταβατικοί επιθεωρητές, επιβλέπουν τις εργασίες των μονίμων επιθεωρητών, επιθεωρούν τα σχολεία, καθοδηγούν και επισκοπούν τους εκπαιδευτικούς, γνωματεύουν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, κ.ά. Οι μόνιμοι [νομαρχιακοί ή δια-νομαρχιακοί] επιβλέπουν τη διαγωγή, τις άδειες και τα μισθολογικά των διδασκάλων, αλλά και «μεταβαίνουσιν εις τα διάφορα σχολεία για να εκτιμήσουν δι’ αυτοψίας τας εκάστοτε υποδηλουμένας ανάγκας» – οιονεί διευθυντές
Γραφείων Εκπαίδευσης.
Οι εφορευτικές επιτροπές – σε μια προσπάθεια, όχι πλήρη, απώθησης των
παρεμβάσεων της πολιτικής – θα είχαν περιορισμένο, πλέον, καθήκον καθαρά διαβιβαστικό σε ό,τι αφορούσε στο διδακτικό προσωπικό, το μαθητικό δυναμικό, στις υλικοτεχνικές υποδομές και τις σχολικές εξετάσεις. Το νομοσχέδιο
παρέμεινε στα αρχεία της Βουλής, αφού η παραίτηση της κυβέρνησης Χ. Τρικούπη, δεν επέτρεψε να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους.
Μεταρρυθμιστικός, τελικά, νόμος του 1834 ήταν ο νόμος ΒΤΜΘ΄/1895 «περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», ο οποίος διατηρεί τη μονοδρομικότητα της σχολικής πορείας των μαθητών και θέτει φραγμό στην κάθετη εκπαιδευτική τους κινητικότητα (Μπουζάκης 2000, 60-61). Για την εποπτεία
και την επιθεώρηση των σχολείων υπάρχει σε αυτόν μία σωρεία άρθρων [υπ.
αρίθμ. 9, 17, 24-27, 33-53, 67, 70,71,74,75]. Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν
νομαρχιακά πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια, στα οποία συμμετείχαν και οι νομαρχιακοί επιθεωρητές4. Σε συγκεκριμένους νομούς5 υπήρχε η δυνατότητα να διοριστούν βοηθοί επιθεωρητές [β΄ τάξεως] και «έκτακτοι επιθεωρήτριαι» για την επιθεώρηση των παρθεναγωγείων και των σχολείων θηλέων της χώρας6. Το αποκεντρωμένο Εποπτικό Συμβούλιο πρότεινε τη σύσταση Δημοτικών και γραμματοδιδασκαλείων, την κάλυψη των κενών του διδακτικού προσωπικού, τα
μέτρα για την αύξηση της προσέλευσης των μαθητών στα σχολεία και για την
υπηρεσιακή κατάσταση του επιθεωρητή. Αποφάσιζε, δε, για τις μεταθέσεις ή
4. Δεκαέξι ήταν οι νομαρχιακοί επιθεωρητές που διορίστηκαν στην πρώτη εφαρμογή του νόμου
αυτού. Πρόκειται για τους Ν. Δανίκα, Σπ. Δουκάκη, Π. Θεοδοσόπουλο, Α. Κεφαλληνό, Δ. Κούβελα,
Ιω. Μεγαρέα, Θ. Μιχαλόπουλο, Γ. Μπουκουβάλα, Σπ. Πάγκαλο, Αρ. Παπαϊωάννου, Ιωακ. Παυλίδη, Γ.
Προβελέγγιο, Σπ. Προφαντόπουλο, , Εμμ. Σαγκριώτη, Γ. Τσιμικάλη και Σπ. Τσιριγώτη.
5. Στους νομούς Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, Λάρισας, Αχαΐας και Ήλιδος,
Αργολιδοκορινθίας και Λακωνίας.
6. Οι δύο πρώτες επιθεωρήτριες που διορίστηκαν ήταν η Σεβαστή Καλλισπέρη και η Αικ.
Διαμαντοπούλου. Ακολούθησαν το 1898 η Ελένη Μπουκουβάλα και η Ελπινίκη Καρακούση.

1216

Χαράλαμπος Μπαμπούνης
Διοίκηση και εποπτεία της Ελληνικής Α/θμιας εκπαίδευσης: ο θεσμός του επιθεωρητή …

παύσεις των διδασκάλων, για εφέσεις πειθαρχικών αποφάσεων κ. ά. Εξαιρετικά
πολλά ήταν τα ανατιθέμενα καθήκοντα στους επιθεωρητές. Αφορούσαν, κυρίως, στην επιθεώρηση των σχολείων δύο φορές το χρόνο, στην σχολική και
κοινωνική συμπεριφορά των διδασκάλων, στη νομιμότητα των μαθητολογίων,
στην κατάσταση των διδακτηρίων, κ. ά. Δόθηκε, επίσης, η δυνατότητα στους
επιθεωρητές να οργανώσουν ολιγοήμερα συνέδρια των διδασκάλων της περιφερείας τους για να συζητούν παιδαγωγικά, μεθοδολογικά και άλλα σχολικά
ζητήματα. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική τακτική που είχε αρχίσει από το 1877
η «Ένωσις Διδασκάλων Αττικής» (Λέφας 265-266). Οι ρυθμίσεις σχετικά με την
υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού εξέθρεψε ελπίδες ότι θα
μειωνόταν ο ρόλος του επιθεωρητή ως ελεγκτικού οργάνου της εσωσχολικής
και εξωσχολικής ζωής των εκπαιδευτικών [Μπουζάκης (2000), 62˙ Σκούρα, 8],
όμως τα πράγματα δεν είχαν έτσι, αφού ο εισηγητής των υποθέσεων στο Εποπτικό Συμβούλιο ήταν εκείνος με ό,τι εκείνο συμπαρομαρτούσε. Αυτή τη συμπεριφορά και νοοτροπία των επιθεωρητών στηλίτευσαν ευθέως οι αρμόδιοι
υπουργοί Δ. Πετρίδης (1896) και Α. Μομφερράτος (18997), έμμεσα, δε, ο Αθαν.
Ευταξίας8, ο οποίος και κατέθεσε το 1899 στη Βουλή δύο εκπαιδευτικά νομοσχέδια με βάση σαφώς συγκεντρωτική [Λέφας, 301]. Η διοίκηση και εποπτεία
επαφίετο σε εκπαιδευτικές αρχές «εν αλληλουχία», από τους διευθυντές των
κατά τόπους σχολείων στους 20-25 επιθεωρητές, στους πέντε ανώτερους επιθεωρητές (όλοι τους θα προέρχονταν από το δημοδιδασκαλικό κλάδο), στο
Εποπτικό Συμβούλιο της Εκπαίδευσης και, εν τέλει, στον Υπουργό. Η ψήφιση
των νομοσχεδίων αυτών δεν προχώρησε, όπως και εκείνων (1900) του επόμενου υπουργού Παιδείας, του Σπυρ. Στάη, με τα οποία θα καταργούνταν τα νομαρχιακά Εποπτικά Συμβούλια, τα οποία επιχειρούσε να υποκαταστήσει με το
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης.
Αν εξαιρεθεί το ότι οι Γενικοί Επιθεωρητές με βάση τον ν. ΒΨΛΑ΄/1900 δεν
διενεργούσαν πλέον επιθεωρήσεις έως και το 1914 όταν και ως θεσμός έπαυσε
να υφίσταται (Φίλος, 24), το status και οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών παρέμειναν ως έγγιστα οι ίδιες μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929.
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α) Πηγές
ΕτΚ, φ. 87 (31.12.1836), σσ. 458-471: Β.Δ. «Περί του κανονισμού των Ελλη7. Διετέλεσε υπουργός από 30.10.1898 – 2.4.1899 (α΄ καθ’ ύλην υπουργία).
8. Διετέλεσε υπουργός από 2.4.1899 – 14.3.1900 (β΄ καθ’ ύλην υπουργία).
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Abstract
In this paper, the institution of the Inspector and the inspection of Primary
Schools in Greece from 1834 to 1899 are presented. The establishment of
this institution was held during the Kapodistrias period (1830). However,
when setting up the Primary Schools (Law 6/18.2.1834) the concept of
inspection enter into other bases and has a different way. Our research
concerns the characteristics and orientation of education, the proposals
of laws and the legal frame of reference, the successive inspectal entities,
the general and temporary inspectors, whose work is evaluated. For the
purpose of the notice was held a special investigation in the General State
Archives, the Hellenic Parliament and the Department of Manuscripts of
the National Library of Greece.
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Εκπαιδευτικές εγκυρότητες
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου: ποινές και
αμοιβές στη σχολική πραγματικότητα του
19ου αιώνα (1830-1880)
Δημήτριος Β. Ντούτσης
Εισαγωγή
Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται το σύστημα ποινών και αμοιβών, που
κυριαρχούσε στο αλληλοδιδακτικό σχολείο του 19ου αιώνα (1830-1880). Η
έρευνα χρησιμοποιεί ως πρωτογενείς πηγές τους Οδηγούς Αλληλοδιδακτικής του Κοκκώνη, έργο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1830 και αποτέλεσε το επίσημο πρότυπο της σχολικής τάξης. Βασικός σκοπός είναι να
μελετηθούν οι παιδονομικές πρακτικές που προτείνονται και να αναλυθεί
η σημασία τους για την ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών
και για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, γίνεται συσχέτιση με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής, την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο
της περιόδου. Χρονικά, η έρευνα εκτείνεται από το 1830, οπότε ο Κοκκώνης εισήγαγε επίσημα την αλληλοδιδακτική μέθοδο στην Ελλάδα, μέχρι
το 1880, έτος εισαγωγής της συνδιδακτικής μεθόδου. Η εργασία τελειώνει
με σύντομη αναφορά στις μορφές διαπαιδαγώγησης των επόμενων χρόνων και συσχέτιση των παραδοσιακών παιδονομικών μέσων με το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι αμοιβές και οι ποινές αποτελούσαν ανέκαθεν βασικές εκπαιδευτικές
μεθόδους, που χρησιμοποιούνταν για τη διάπλαση του αναπτυσσόμενου
ανθρώπου (Βερτσέτης, 2007: 3-19). Οι σωματικές ποινές μάλιστα αποτελούσαν μέρος της σχολικής καθημερινότητας στα ευρωπαϊκά σχολεία του
19ου αιώνα. Οι δάσκαλοι υποστήριζαν το δικαίωμα της ελεύθερης εφαρμογής τους, ακόμη και από τους ανώτερους μαθητές, για την εξασφάλιση
της πειθαρχίας1.

1. Βλ. ενδεικτικά σχετικές αναφορές σε παιδαγωγικά περιοδικά των αρχών του 20ου αιώνα: Δημ.
Εκπαίδευσις, 9, 1902: 6 και 135, 1903: 88-90, Εθνικὴ Αγωγή, 18, 1902: 211, Ανατολή, τόμος Α΄ 1910-1911:
616-617.
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Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονταν στην ελληνικά σχολεία, όπου ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε το φάλαγγα2, το βάρβαρο μέσο για τη συμμόρφωση των αμελών και απειθάρχητων μαθητών. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι από τα πρώτα υποδείγματα γραφής που μάθαιναν όσοι φοιτούσαν
στο κοινό σχολείο ήταν το δίστιχο: «άρξον, χειρ μου αγαθή, γράψον γράμματα καλά - μη δαρθής και μαλωθής και στο φάλαγγα βαλθής» (Χασιώτης,
1873-1874: 96). Εκτός, όμως, από τις αυστηρές ποινές υπήρχαν και οι αμοιβές για τους επιμελείς μαθητές και το δάσκαλο (Ό.π.: 98).
Οι επίσημες προδιαγραφές
Η επίσημη εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στον ελληνικό χώρο
έγινε από τον Ιωάννη Κοκκώνη κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Καποδίστρια (Παπαδάκη, 1992). Πρόκειται για την έγκριση του εγχειριδίου
του Charles Sarasin3 το οποίο μετέφρασε ο Κοκκώνης και αποτέλεσε τον
Οδηγό της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου. Ο Οδηγός απέκτησε θεσμική μορφή (Κοκκώνης, 1830: γ΄-ε΄) και με όλες τις τροποποιήσεις και τις επανεκδόσεις αποτέλεσε το υπόδειγμα για την οργάνωση της δημοτικής εκπαίδευσης για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Ουσιαστικά αντικαθιστά την έλλειψη
αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου, ρυθμίζοντας και θέματα που αφορούσαν στη συμπεριφορά των μαθητών και των δασκάλων.
Από τις πρώτες σελίδες εκφράζεται η ελπίδα ότι οι μαθητές με τη νέα μέθοδο θα μαθαίνουν πλέον καλύτερα σε σύγκριση το παρελθόν, χωρίς ραβδισμούς και λύπες και χωρίς να βλάπτεται η υγεία τους (Κοκκώνης 1830:
θ΄). Στο σύστημα αμοιβών και ποινών αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο
(ό.π.: 97-106), όπου η βράβευση λειτουργεί ως κίνητρο καλής συμπεριφοράς, ενώ η τιμωρία ως μέσο αποθάρρυνσης της παραβατικότητας. Ειδικότερα, στον Οδηγό του 1830, οι βραβεύσεις αφορούν κυρίως ηθικές και υλικές
αμοιβές για τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις των μαθητών. Στις αξίες που
βραβεύονται συμπεριλαμβάνονται η επιμέλεια, η καλή διαγωγή, η προκοπή,
οι ενάρετες πράξεις, η ευταξία και η εκτέλεση του καθήκοντος. Ανάλογα με
την πράξη προσδιορίζεται μία κλίμακα αμοιβών: προβιβασμός στις χορείες,
χορήγηση γραμματίου αμοιβής ή ευχαριστήσεως, δημόσιος έπαινος, συγχαρητήριες επιστολές από τον δάσκαλο προς τους συγγενείς των παιδιών,
2. Για τη χρήση του φέλεκα ή φάλαγγα ως εργαλείο τιμωρίας βλ. Αλέξης Δημαράς, Βάσω Βασιλού
Παπαγεωργίου, Από το κοντύλι στον υπολογιστή, εκδ. Μεταίχμιο, 2008, σ. 32.
3. Ο ακριβής τίτλος του πρωτοτύπου είναι: Charles Louis Sarazin, Manuel des écoles élémentaires ou
Exposé de la méthode d’ enseignement mutuel, Paris 1829.
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αναγραφή ονομάτων στους «πίνακες τιμής», απονομή διακρίσεων (πιττάκια), τα οποία μπορούσαν να εξαργυρωθούν με σχολικά είδη ή ενδύματα.
Προσφορά βραβείων, όπως στεφάνια και θρησκευτικά βιβλία, προβλεπόταν, επίσης, για την επίσημη τελετή των ετήσιων δημόσιων εξετάσεων
(Κοκκώνης 1830: 135-140). Βασικά κριτήρια της εξεταστικής επιτροπής για
την ικανότητα και ηθικότητα του μαθητή αποτελούσαν, πέρα από τις επιδόσεις του, η ηθική του διαγωγή και ο «κατάλογος τιμής» των φρονίμων, ευτάκτων και ευπειθών μαθητών που είχε συντάξει ο δάσκαλος (Κοκκώνης 1842:
75). Την ημέρα, λοιπόν, των εξετάσεων, ενώπιον των γονέων και του υπόλοιπου πλήθους, οι επιμελείς μαθητές αμείβονταν, ενώ οι αμελείς ταπεινώνονταν δημόσια, γεγονός που είχε αμφίβολα αποτελέσματα για την ενθάρρυνση της εργατικότητας, της φιλοτιμίας, αλλά και της τακτικής τους φοίτησης.
Αντίστοιχα, οι προβλεπόμενες ποινές διαβαθμίζονταν με βάση το είδος
του παραπτώματος του μαθητή. Αιτίες τιμωρίας αποτελούσαν οι λαθεμένες
απαντήσεις, η δυσπείθεια, η απείθεια, η αταξία, η χαμηλή επίδοση στα μαθήματα, η οκνηρία και η αμέλεια. Οι συμπεριφορές αυτού του είδους είχαν
συνέπειες, όπως ο υποβιβασμός στις χορείες ή σε κατώτερες κλάσεις, ποινικά παράσημα στον τράχηλο των μαθητών που έσφαλλαν (φλύαρος, ρυπαρός, παρήκοος, οκνηρός ή αμελής, φιλοπαίκτης, ψεύστης, διεστραμμένος),
ορθοστασία στο βάθρο με το πρόσωπο στραμμένο προς τον τοίχο, δημόσια επίπληξη, αντιγραφή και ανάγνωση στις ώρες της ανάπαυσης, «επιστολές δυσαρεστήσεως» από τον δάσκαλο σε γονείς παιδιών για τη διόρθωση
της συμπεριφοράς τους, σβήσιμο του ονόματος από τον «πίνακα τιμής», καταγραφή στο μελανό «πίνακα της ατιμώσεως», αποβολή από το σχολείο σε
δύσκολες περιπτώσεις, σύσταση κληρωτού ή αιρετού δικαστηρίου για βαριά παραπτώματα και αυστηρές ποινές για τους πρωτόσχολους όταν υπήρχαν σοβαρές παρεκκλίσεις.
Οι μαθητές όφειλαν να διαμορφώσουν την καθημερινή σχολική και εξωσχολική συμπεριφορά τους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες διαγωγής. Οι ρυθμίσεις αφορούσαν στην υιοθέτηση και αποδοχή αξιών, όπως η
ευταξία, η ησυχία, η καθαριότητα, η σιωπή, η αγάπη, ο σεβασμός, ειδικά
στους αρρώστους και τους αναπήρους, η αλήθεια, η υπακοή, η φρονιμάδα και η επιμέλεια. Παρομοίως, καταδικάζονται συμπεριφορές που σχετίζονται με τσακωμούς, βρισιές, καταστροφή βιβλίων και σχολικών ειδών και
κακές συναναστροφές (Κοκκώνης 1830: 104-106). Η παραβίαση των κανόνων, φυσικά, οδηγούσε στην εφαρμογή των ποινών. Η άγνοια δε δικαιολογούνταν, γιατί όλοι οι μαθητές τους γνώριζαν, είτε από την ανάγνωση των
γενικών πρωτόσχολων είτε από τις εξηγήσεις του δασκάλου με παραδείγ1222
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ματα μαθητών που τους εφάρμοσαν ή τους παραβίασαν. Επιπρόσθετα, ο
δάσκαλος μπορούσε να αξιοποιήσει ηθικά γνωμικά και να αναπτύξει μία
ηθική διδασκαλία στους μαθητές με στόχο να αναπτύξει την ηθική κρίση
τους (Κοκκώνης 1842: 84-87).
Είναι φανερό ότι στο αλληλοδιδακτικό σχολείο καθοριζόταν με λεπτομέρεια τα πάντα στα πλαίσια ενός πειθαρχικού μηχανισμού που ενεργοποιούσε τη σχολική εξουσία (Σολομών , 1992: 52). Την κεντρική ευθύνη για την
αυστηρή επιτήρηση και τον έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης των μαθητών στις προβλεπόμενες οδηγίες έχει ο δάσκαλος, ο οποίος, συνεπικουρούμενος στο έργο του από τους πρωτόσχολους, αποδίδει τις προβλεπόμενες
αμοιβές και ποινές ανάλογα με τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις των μαθητών. Όλες οι οδηγίες και οι κανόνες ρυθμίζονταν από τον Οδηγό, με αποτέλεσμα στην αλληλοδιδακτική τάξη οι μαθητές να καθίστανται άβουλα όντα,
χωρίς ίχνος πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ο Κοκκώνης, εξάλλου, ήταν οπαδός της τάξης και της νομιμότητας, της
υπακοής στους ανωτέρους και της αυστηρότητας στους κατωτέρους, αρχές που εξυπηρετούσε στον απόλυτο βαθμό το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Βέβαια, αυτός ο τρόπος διαπαιδαγώγησης που στηριζόταν στην ταπείνωση και τον εκφοβισμό δεν συνέβαλλε στη διαμόρφωση ελεύθερων προσωπικοτήτων. Η συμμόρφωση, όμως, στο υφιστάμενο σύστημα ποινών και
αμοιβών βοηθούσε στην υιοθέτηση συνηθειών και συμπεριφορών και στην
ηθικοποίηση των μαθητών (Τζήκας, 1999: 218). Από την άκριτη εφαρμογή των κανόνων η Παιδαγωγική της εποχής χαρακτηρίζεται ως «Παιδαγωγική των Κανόνων ή Κανονιστική Παιδαγωγική» (Πυργιωτάκης, 2000: 84).
Η ηθική διαπαιδαγώγηση αποτελούσε πρωταρχικό σκοπό του σχολείου. Καθήκον των δασκάλων ήταν όχι μόνο να μάθουν τα παιδιά γράμματα, «αλλά και το πώς να γείνωσιν άνδρες ωφέλιμοι εις την κοινωνίαν», τίμιοι άνθρωποι, ενάρετοι και χρηστοί πολίτες (Κοκκώνης, 1830: ιδ΄). Οι προσταγές του δασκάλου αποτελούν απαράβατα διατάγματα και οι μαθητές
του οφείλουν σεβασμό, αγάπη, αλλά και φόβο (Κοκκώνης 1842: 35). Βασικό μέσο για την επίτευξη της ευταξίας και της πειθαρχίας θεωρείται η χρήση των καταστίχων, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το «ηθικό κάτοπτρο»
του μαθητή (Κοκκώνης 1842: 57-58). Οι αμοιβές και οι τιμωρίες, όμως, δεν
πρέπει να απονέμονται με απερισκεψία, αλλά με το κριτήριο της δικαιοσύνης, χωρίς μίσος, θυμό και χάρες. Ειδικά η ποινή, πρέπει να είναι ανάλογη
με το σφάλμα και το χαρακτήρα του μαθητή, η διάρκειά της να εξαρτάται
από τη μεταμέλεια και να μην οδηγεί στην αλαζονεία και στον εξευτελισμό
του τιμωρούμενου. Οι δάσκαλοι προτρέπονται να χρησιμοποιούν τις ποι1223
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νές σπανίως και σε έσχατη ανάγκη, γιατί οι μαθητές συνηθίζουν. Αντίθετα,
συνιστάται η χρήση των αμοιβών ως μέσο σωφρονισμού για την «ευαγωγία» και την «ευπείθεια» των μαθητών. Τελικός στόχος είναι η φιλοτιμία και
η άμιλλα των μαθητών να ενθαρρύνονται με την ελπίδα των αμοιβών και
το φόβο των ποινών. (Κοκκώνης 1830: 97-98 και 1842: 64-65).
Δεδομένου ότι οι μορφές πειθαρχίας είχαν ήδη καθοριστεί στον Οδηγό, στον οργανικό νόμο για τη δημοτική εκπαίδευση του 1834 γίνεται αναφορά στο δικαίωμα του δασκάλου για την επιβολή ποινών ή αμοιβών και
στην ευθύνη του για την επιμέλεια, τη διαγωγή και τη χρηστοήθεια των μαθητών του (άρθρα 19 και 20). Το ζήτημα της επιτήρησης και της διαγωγής
εκτός σχολείου απαιτούσε τη συνεργασία της οικογένειας. Το πλέον κατάλληλο μέσο για τη διάπλαση του ήθους, όμως, ήταν το κάτοπτρο διαγωγής
του μαθητή, φυλλάδιο 12 σελίδων, στο οποίο σημειωνόταν από το δάσκαλο και από τους γονείς η μηνιαία διαγωγή του μαθητή. Αυτοί που είχαν την
επιτήρηση του παιδιού ενημερώνονταν κάθε εβδομάδα για τις πράξεις του,
ενώ λάβαινε γνώση και η εξεταστική επιτροπή κατά τη διάρκεια των δημοσίων εξετάσεων (Κοκκώνης 1842: 66-67).
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 8-17 του νόμου του 1834,
γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής απαιτούνταν μόνο από τους δασκάλους της α΄ τάξης. Η χρήση βάρβαρων παιδονομικών μέσων συνδέεται με
την ευθύνη της πολιτείας για την ανεπαρκή παιδαγωγική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, μακριά από τα ευρωπαϊκά παιδαγωγικά πρότυπα (Ράπτης,
1997: 47). Δεδομένου ότι το Διδασκαλείο δε λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα (1864-1878), η επιλογή του διδακτικού προσωπικού γινόταν από κρατικές επιτροπές (Μπουζάκης, Τζήκας 1996: 28-31), που συγκροτούνταν συχνά με ρουσφετολογικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να διδάσκουν εντελώς ακατάλληλα άτομα. Ούτε καν ο Οδηγός δεν εφαρμοζόταν
σωστά, ενώ οι δάσκαλοι επέμεναν στη μηχανική διδασκαλία, «νομίζοντες
ότι η μέθοδος του διδάσκειν συνίσταται εις το διοικείν το σχολείον διά κωδωνοκρουσιών, συριγμάτων, θορυβοδών κραυγών και ραβδισμών...» (Χασιώτης, 1873-1874: 111).
Οι ποινές στη σχολική καθημερινότητα
Πέρα όμως από τις θεσμοθετημένες ποινές που πρότεινε ο Οδηγός, στη σχολική πράξη εφαρμόζονταν και άτυπες. Οι εγκύκλιοι που έστελνε το υπουργείο στα σχολεία για την απαγόρευση των σωματικών ποινών, επιβεβαίωναν τη συμπεριφορά των δασκάλων, οι οποίοι εφάρμοζαν σκληρά παιδο1224
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νομικά μέσα, αντίθετα με τις ρητές διατάξεις του Οδηγού και τη νομοθεσία.
Το υπουργείο προσπαθούσε να συνετίσει τους δασκάλους με συστάσεις για
τον τρόπο χρήσης των νόμιμων σωφρονιστικών μέσων (γονυκλισία, πολύωρη ανάγνωση, ποινικά παράσημα, ασιτία ή ολιγοσιτία και φυλάκιση) (Δημαράς, 2003: 125, Δημαράς, Παπαγεωργίου, 2008:29 και Λέφας, 1942: 163).
Η απομάκρυνση και η παύση από την υπηρεσία δασκάλων που δε συμμορφώνονταν (Λέφας, 1942: 162), δε φαίνεται ότι λειτουργούσε αποτρεπτικά
για τους υπόλοιπους. Προσπάθεια περιορισμού στις αυθαιρεσίες των δασκάλων επιχειρήθηκε το 1877 με τα νομοσχέδια Μίληση, τα οποία, ωστόσο, δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή (Ανδρέου, 1989: 118-119).
Οι αυστηροί κανόνες και η οργάνωση του χώρου του αλληλοδιδακτικού
σχολείου εντάσσονται στο γενικότερο πνεύμα της υποταγής στην ιεραρχία
που επικρατούσε στα πειθαρχικά ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης την εποχή
πριν και μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Οι απόψεις της κοινωνίας επέτρεπαν
στους εκπαιδευτικούς να υιοθετούν τις αυστηρές τιμωρίες και να τις αναγάγουν «σε διδακτική μέθοδο και παιδαγωγική αρετή» (Ματσαγγούρας, 1999:
310). Το σχολείο, εξάλλου, αποτελεί κοινωνικό χώρο που συνδέεται άμεσα
με αυστηρές μεθόδους πειθαρχίας. Η ομοιομορφία, η αυταρχική αγωγή και
οι ποινές αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά των παιδαγωγικών αντιλήψεων του 19ου αιώνα και αναγκαία για την εξασφάλιση της τυφλής υπακοής,
της υποταγής και της συμμόρφωσης των παιδιών τόσο στην εξουσία του
δασκάλου όσο και γενικότερα στις επιθυμίες των ενηλίκων.
Θιασώτης της σκληραγωγίας και των αυστηρών ποινών ήταν και ο Καποδίστριας (Δημαράς, 2003: 19-20). Οι αρχές του σωφρονισμού, της κοσμιότητας και της ευταξίας θα αποτελέσουν βασικούς στόχους του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος τα επόμενα χρόνια (Χατζηβασιλείου, 1988: 5758) και θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. Τόσο κατά
την καποδιστριακή όσο και κατά την οθωνική περίοδο οι υπάρχουσες συνθήκες απαιτούσαν αποδοχή και υποταγή σε μία συγκεντρωτική και αυταρχική εξουσία. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της εκπαίδευσης εξυπηρετούσε τις παραδοσιακές οικονομικές και κοινωνικές δομές
(Ανδρέου, Τζήκας, 1988: 20 και Τζήκας, 1999: 156-157), που παραμένουν
σε προβιομηχανικό επίπεδο: αγροκτηνοτροφική παραγωγή, φτώχεια της
υπαίθρου, πελατειακές σχέσεις, τοπικισμός και επικράτηση άγραφων ηθικών νόμων (Ράπτης, 1997: 44).
Στην οικογένεια, επίσης, οι σωματικές τιμωρίες ήταν αποδεκτό μέσο πειθάρχησης των παιδιών και είναι λάθος να ταυτίζονται με την κακοποίηση,
με βάση την άκριτη προβολή στο παρελθόν σύγχρονων αντιλήψεων για τη
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διαπαιδαγώγηση. Ενταγμένες στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, οι σωματικές ποινές ήταν ένας τρόπος σωματικής δοκιμασίας για το παιδί, που ζούσε σε μια κοινωνία όπου η σωματική δύναμη και αντοχή κατείχαν κεντρική
θέση. Επιπλέον, στην ορεινή αγροτική κοινωνία η ληστεία και η σωματική
βία ήταν συχνό φαινόμενο, συνεπώς η φυσική βία ήταν επιτρεπτή (Παπαθανασίου, 2003: 183 και 237).
Διαφορετικές αρχές και μέθοδοι προωθήθηκαν από το μεταρρυθμιστικό
κίνημα της «Νέας Αγωγής» στις αρχές του 20ου αιώνα (Βερτσέτης, 2007:13).
Ωστόσο, στο παραδοσιακό σχολείο οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τη φύση
του παιδιού και η παραδοχή ότι η αταξία οφειλόταν σε εγγενή ψυχικά ελαττώματα, τα οποία έπρεπε να «εκριζωθούν», νομιμοποιούσε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Έτσι, στην πράξη ο ξυλοδαρμός αποτελούσε πρακτική
πολλών γονέων και δασκάλων μέχρι πρόσφατα με το επιχείρημα του «εξανθρωπισμού» των μαθητών. Η σύγχρονη παιδαγωγική, όμως, ενισχύει τις
εσωτερικές αμοιβές και καταδικάζει τις σωματικές ποινές, οι οποίες απαγορεύονται και από τη σχολική νομοθεσία. Οι κυρώσεις αποκτούν πλέον παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας
και της υπευθυνότητας του ατόμου. Αποδεκτές παιδαγωγικά θεωρούνται οι
τιμωρίες που συνδέονται με τις παραβάσεις ως φυσική ή λογική συνέπειά
τους, δεν αποτελούν μέσο εξιλέωσης ούτε βασίζονται απλώς στην αυθαιρεσία και τον κυρίαρχο ρόλο του δασκάλου (Ματσαγγούρας, 1999: 274-311).
Συμπεράσματα
Το σύστημα ποινών και αμοιβών στο σχολείο είναι συνάρτηση των γενικότερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, αλλά και των τρεχουσών παιδαγωγικών αντιλήψεων. Αξίες όπως η ευπείθεια, η ευταξία, η τακτική εργασία, η σιωπή, η υπακοή και η πειθαρχία επικράτησαν για πολλά
χρόνια στην ελληνική εκπαίδευση, γιατί βοηθούσαν το δάσκαλο στη διαχείριση της σχολικής τάξης, στον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών και
στη μεταβίβαση ηθικών και αστικών αξιών, που θα ενεργοποιούσαν όλους
τους μαθητές. Παράλληλα, η άκριτη αποδοχή από τους μαθητές των εγκυροτήτων που εξασφαλίζουν την κυριαρχία του δασκάλου και της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο επιδίωκε ομοιομορφία και πειθαρχημένη κοινωνία.
Στη διαμόρφωσή των κανόνων δε συμμετείχε ο εκπαιδευτικός ούτε φυσικά ο μαθητής. Ωστόσο, η πιστή εφαρμογή τους οδηγούσε στην απονομή κυρίως εξωτερικών αμοιβών, ενώ η παραβίασή τους σήμαινε την επι1226
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βολή σωματικών και ψυχολογικών ποινών στην καθημερινή πρακτική και
μάλιστα με μεγάλο βαθμό σκληρότητας. Βασικά κριτήρια που καθόριζαν
τη συμπεριφορά του δασκάλου απέναντι στους μαθητές ήταν οι επιδόσεις
και η ηθική διαγωγή. Η σύγχρονη θεωρία και πρακτική της παιδαγωγικής
επιστήμης απορρίπτει τα παραπάνω παιδονομικά μέσα και δεν μπορεί να
γίνει καμία σύγκριση με τις μορφές κυρώσεων και αμοιβών που συναντάμε στο σημερινό σχολείο.
Τέλος, από τη διαχρονική εξέλιξη του θέματος σχετικά με τις ποινές που
ίσχυαν στα σχολεία προκύπτει ότι οι αντιλήψεις του κράτους ήταν πιο επιεικείς σε σύγκριση με αυτές της κοινωνίας και των δασκάλων. Οι δύο τελευταίοι φορείς υιοθετούσαν πολύ πιο αυστηρή τακτική αναφορικά με τη μέθοδο διαπαιδαγώγησης των παιδιών και οι απόψεις τους συνέπιπταν. Ανάλογη ήταν η κατάσταση, εξάλλου, και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, που
θεωρούσαν το σχολείο βασικό μέσο για την πειθαρχία και την ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
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Abstract
In this paper we examine the system of penalties and rewards, as applied
to the monitorial school of the 19th century (1830-1880). The study uses as
its primary source Kokkonis's Mutual Learning Guide, a manual which was
first published in 1830 and became the official standard of the classroom.
The main purpose is to study the proposed paidonomikes practices and
analyze their importance for shaping the moral character of the students,
and to control their behavior in elementary school.
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Μανόλης Σκουλάς (1845 – 1866): Παιδεία
και Επανάσταση. Τα σχολεία της Σύρου,
το Γαριβαλδινό Σώμα και η πυρπόληση
της Μονής Αρκαδίου
Απόστολος Παπαϊωάννου
Εξαιρετικά είναι τα αγαθά της Κρητικής Ιστορίας˙ το πολυτιμότερο είναι η
αλήθεια της˙ και είναι το μόνο αγαθό που μας επιτρέπει να το χρησιμοποιούμε ασυγκράτητα, με αποφασιστικότητα και με πάθος. Ίσως είναι το ουσιώδες περιεχόμενο και το σπουδαιότερο αξίωμα που προτείνει και επιβάλλει η Διδακτική της Κρητικής Ιστορίας: «να είμαστε σπάταλοι στο ιδιαίτατο,
στο σημαντικότερο από τα αγαθά μας: την αλήθεια». Εξάλλου, κάθε απολογισμός επιστημονικών δράσεων και ερευνών επαληθεύει τον άλλο απαρέγκλιτο κανόνα σύμφωνα με τον οποίο η Ιστορία της Κρήτης είναι η Ιστορία
της Ελευθερίας. Έτσι, καθώς η αλήθεια συναρθρώνεται με την Ελευθερία,
ξεπροβάλλει ο ακατανίκητος μαζικός ηρωισμός του κρητικού λαού καθ’ όλη
τη διάρκεια του 19ου αιώνα με ανυπέρβλητους αγώνες και τεράστιες θυσίες αίματος που έδωσαν στον κρητικό λαό ξεχωριστή αίγλη και παγκόσμια
αναγνώριση. Όταν τελείωσαν οι Επαναστάσεις, το 1898, η Κρήτη είχε γνωρίσει την αποθέωση και τον διεθνή θαυμασμό. Είχαν ήδη αρχίσει οι απολογισμοί, οι καταγραφές, οι αναλύσεις, οι ιστορικές αναφορές. Η μνήμη είναι αυτή που φυλάσσει τα πάντα και εγγυάται για όλα.
Σήμερα, με βάση τις νέες αυθεντικές μαρτυρίες, το ζήτημα της πυρπόλησης της ιστορικής Μονής Αρκαδίου από τον Ανωγειανό διδάσκαλο και
Γαριβαλδινό Μανόλη Σκουλά (1845 – 1866) έχει διαφωτιστεί οριστικά1.
Ο Νικόλαος Β. Τωμαδάκης (1907 – 1993), στη Βιβλιοκρισία του για το έργο του Τιμοθέου Μ. Βενέρη, μητροπολίτου Κρήτης, Τὸ Ἀρκάδι διά τῶν αἰώνων, Ἀθῆναι 1938 [=1940], είχε εκθέσει σαφώς τις σκέψεις του και καθορίσει απερίφραστα τις επιβαλλόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις: «… ὁ εἰς

τὸ μέλλον ἀσχοληθησόμενος μὲ τὴν διακρίβωσιν τοῦ προσώπου τοῦ πυρπολητοῦ δέον νὰ παρουσιάσῃ γραπτάς αὐθεντικάς μαρτυρίας,…».2

1. Βλ. Ἀπόστολος Γ. Παπαϊωάννου, Ἐμμανουήλ Ἀναγνώστου Βασιλείου Σκουλᾶς (1845 – 1866), Ὁ Πυρπολητής τοῦ
Ἀρκαδίου, Ἰωάννινα 2003.
2. Βλ. τη Βιβλιοκρισία στο π. «Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν», τόμος Δ΄, Ἀθῆναι 1941, σ. 250. Θεωρώ
σκόπιμο να μεταφέρω πλήρεις τους ισχυρισμούς και τις απόψεις του Ν. Β. Τ. όπως τις ανέπτυξε στη Βιβλιοκρισία
(σ. 249 – 250): «Προκειμένου τώρα περί οὐσιωδεστέρων καὶ μὴ τυπικῶν πλέον παρατηρήσεων, ἔχω νὰ σημειώσω
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Όσο οι γραπτές μαρτυρίες εκείνων των στιγμών, επίσημες και ανεπίσημες, και ο τύπος της εποχής δεν αποτελούσαν αντικείμενο ιστορικής έρευνας τόσο τα ερωτήματα έμεναν αναπάντητα, αιωρούνταν και πλήθαιναν
με αποτέλεσμα η ιστορική αλήθεια να είναι υπό αναζήτηση3. Δικαιολογημένα έγινε λόγος για σκόπιμη απόκρυψη των πραγματικών ιστορικών γεγονότων, για αποσιώπηση και διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, για
ασυγχώρητη παράλειψη και για επικράτηση ενός πνεύματος αναχρονιστικού τοπικισμού. Όσο κανείς εμβαθύνει στην έρευνα και τη μελέτη των τεκμηρίων τόσο απομακρύνεται από την άποψη του ερευνητικού ερασιτεχνισμού, του ανθρώπινου λάθους και της ενδεχόμενης αβλεψίας.
Έρευνες, σχετικά πρόσφατες, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους των Κυκλάδων και ειδικότερα στο Αρχείο του Ελληνικού Γυμνασίου Σύρου έφεραν στο
φως νέα στοιχεία σχετικά με τη σχολική ζωή του Μανόλη Σκουλά που είχε
εγγγραφεί το 1861 στο Γυμνάσιο της Σύρου4. Συγκεκριμένα ο Σκουλάς εγγράφηκε στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου της Σύρου την 25η Σεπτεμβρίου του
1861 μαζί με τους Ιωάννη Χιονάκη, Αντώνιο Αυγερινό και Δημήτριο Ζανηδάκη, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Συνεδρίασης. Για τις εγγραφές
στο Γυμνάσιο υπογράφουν οι Καθηγητές και για το Ελληνικό Σχολείο οι Διδάσκαλοι. Το πρακτικό, όπως έχει συνταχθεί από τον γραμματέα των Σχολείων, είναι το ακόλουθο5:
τὰ κάτωθι: Ὁ θρῦλος, ὁ εὐθύς μετά τὴν ἀνατίναξιν (9 Νοεμβρίου καὶ οὐχί 8, ὡς κακῶς ἐπεκράτησεν) φέρει
ὁλοκαυτώσαντα τὴν πυριτιδαποθήκην τὸν ἡγούμενον Γαβριήλ, ἄνδρα τολμηρόν, ἐγγράμματον καὶ ἐπιβλητικόν.
Τοῦτο ὅμως κατέπεσεν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ἀφοῦ ὁ ἡγούμενος κατά τὰς μαρτυρίας τῶν ἐπιζησάντων εἶχε φονευθῆ πρὸ
τῆς εἰσόδου τῶν ὀθωμανῶν εἰς τὴν μονήν. Ἀπεδόθη λοιπόν εἰς τὸν Κωνσταντῖνον Γιαμπουδάκην ἐξ Ἄδελε, κρεοπώλην
ἡ ἀνατίναξις, τὴν τοιαύτην δὲ ἐκδοχήν ὑποστηρίζει καὶ ὁ συγγραφεύς. Χωρίς νὰ πείθωμαι ἀπολύτως περί τούτου, τὸ
ὁποῖον ἀγνοοῦν μάρτυρες οἷοι ὁ Κορωναῖος, ὁ Γ. Σκουλούδης καὶ ἄλλοι καλῶς πληροφορημένοι περί τοῦ δράματος,
ἀπορῶ πῶς ὁ συγγραφεύς παρεσιώπησε τὴν μαρτυρίαν τοῦ Κυριάκου Ἀποστολάκη (τοῦ πολλάς παρασχόντος αὐτῷ
πληροφορίας) τὴν διακηρυσσομένην καὶ σήμερον εἰς ὅλους τοὺς ἐπισκεπτομένους τὴν μονήν καὶ ἐρωτῶντας, ὅτι ὁ
δοὺς φλόγα εἰς τὴν πυρίριδα ἦτο ὁ ἐξ Ἀνωγείων Μυλοποτάμου καὶ ἐκεῖ διδάσκαλος Ἐμμανουήλ Σκουλᾶς, τὸν ὁποῖον
φέρει ὡς ἀνατινάξαντα τὸ Ἀρκάδι καὶ δημοτικόν ᾆσμα ᾀδόμενον εἰς Ἀνώγεια, τὸ ὁποῖον ἀναφέρει καὶ ὁ συγγραφεύς
(σ. 370 – 371)˙ ὅτι δὲ παλαιά εἶναι ἡ τοιαύτη παράδοσις δείκνυται ἐκ τοῦ ὅτι ὁ Ἀναγνώστης Ντούνης τῷ 1877 τὴν
υἱοθέτησεν (πρβλ. ΕΕΚΣ Β΄<1939> σ. 222). Φαίνεται ὅτι εἰς τοὺς τῆς ἐπαρχίας Ρεθύμνης δὲν ἦτο ἀρεστόν νὰ
ἡρωοποιηθῇ Μυλοποταμίτης, εἰς ἐμέ ὅμως – διὰ τὸν ὀποῖον παραμένει σκοτεινόν τὸ ζήτημα – συμπαθεστέρα εἶναι
ἡ μορφή τοῦ Ἀνωγειανοῦ διδασκάλου. Πάντως ὁ εἰς τὸ μέλλον ἀσχοληθησόμενος μὲ τὴν διακρίβωσιν τοῦ προσώπου
τοῦ πυρπολητοῦ δέον νὰ παρπυσιάσῃ γραπτάς αὐθεντικάς μαρτυρίας, οὕτω δὲ θὰ ἴδωμεν ποὶα εἶναι ἡ πρώτη γραπτή
περί τοῦ Γιαμπουδάκη. Σχετικῶς ἄς σημειωθῇ ὅτι τὸ ὑπὸ τοῦ συγγραφέως μετά τὴν σελίδα 272 δημοσιευόμενον
λιθογράφημα παριστᾷ νέον ἀγένειον κρατοῦντα τὴν πιστόλαν καὶ ἕτοιμον νὰ πυροβολήσῃ, καὶ τοῦτο παρά τὴν
γενικήν ἐκδοχήν τοῦ ἡγουμένου – πυρπολητοῦ (ἥν βλέπει τις ἀποτυπουμένην καὶ εἰς τὸ ἀριστοτεχνικόν μετάλλιον <
οὗ ἀντίτυπον εἰς τὸ ΙΑΚ > τοῦ ὁποίου ἡ μία ὄψις ἐν σελίδι 332 τοῦ παρόντος βιβλίου).».
3. Βλ. ενδεικτικά Ἐλευθέριος Πρεβελάκης – Βασιλική Πλαγιανάκου –Μπεκιάρη (ἐπιμ.), Ἡ Κρητική Ἐπανάστασις
1866 – 1869, τόμ. Α΄-Β΄, ἐν Ἀθήναις 1967, 1970, ό.π., όπου και βιβλιογραφία.
4. Βλ. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) Κυκλάδων, Ἀρχεῖο Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου Σύρου, Γενικόν Μαθητολόγιον
1851/52 -1888/89, σ. 103.
5. Βλ. ΓΑΚ Κυκλάδων ό.π., Βιβλίον Πρακτικῶν Β΄(1835/36 – 1895/96), σ. 349.
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Συνέχεια τῆς Συνεδριάσεως.
Σήμερον, ἡμέραν Δευτέραν, Σεπτεμβρίου 25 τοῦ 1861 συνελθόντες οἱ μὲν
Καθηγηταί εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Γυμνασίου κατά τὴν ὁρισθεῖσαν
ὥραν ἐξήτασαν καὶ ἐγκρίναντες ἐνέγραψαν ὡς μαθητάς τῆς Α΄ τάξ.[εως]
τοῦ Γυμνασίου τοὺς ἑξῆς: Ἰωάννην Χιονάκην, Ἀντώνιον Αὐγερινόν, Δημήτριον Ζανηδάκην καὶ Ἐμμανουήλ Σκουλᾶν. Οἱ δὲ διδάσκαλοι τοῦ Ἑλ[ληνικοῦ] Σχολείου ἐξήτασαν κατά τὴν ὁρισθεῖσαν ὥραν ἐν ἰδιαιτέρῳ δωματίῳ
καὶ ἐνέγραψαν ὡς μαθητάς διαφόρων τάξεων τοῦ Σχολείου τὸν Δημήτριον
Κονταράτον καὶ τὸν Θεόδωρον Κατζικογιάννην.
Εύκολα κανείς διακρίνει τις υπογραφές ορισμένων Καθηγητών, όπως του
Γυμνασιάρχη Γεωργίου Σουρία, του Δ. Δουραμάνη, του Κ. Φαβρίκου, του
Ν. Πετρή και αντίστοιχα τις υπογραφές Διδασκάλων του Ελληνικού Σχολείου, όπως του Σχολάρχη Αριστοτέλη Τσάτσου, του Ε. Κ. Χούμη, του Ιω. Βασιλειάδη.
Στο μαθητολόγιο η εγγραφή του Μανόλη Σκουλά έχει αύξοντα αριθμό
1545 και σε ειδικές παράλληλες κατακόρυφες στήλες καταγράφονται6 ο
τόπος γέννησης και διαμονής του που είναι η Κρήτη, η ηλικία του 16 ετών,
το θρήσκευμα ὀρθόδοξος, ο χρόνος εγγραφής 25 Σεπτεμβρίου 1861, η τάξη
Α΄ Γυμνασίου, ο τρόπος εγγραφής δι’ ἐξετάσεως και το επάγγελμα των γονέων κτηματίας.
Την ίδια χρονιά, ἔτος σχολαστικόν 1861 – 1862, είχαν εγγραφεί και άλλοι
μαθητές προερχόμενοι από την Κρήτη, όπως οι: Σπυρίδων Δαμβέργης, Ιωάννης Ασκούτσης, Ιάκωβος Μοάτσος, Τιμολέων Βογιατζόγλης, Αντώνιος Δεβογάκης, Νικόλαος Μακαρίνης, Νικόλαος Αθανασιάδης, Επαμεινώνδας Ξενουδάκης, Ιωάννης Δαμβέργης και Γεώργιος Λιαναντωνάκης.
Ο νεαρός Μανόλης Σκουλάς, ως μαθητής στην Ερμούπολη, δέχεται καθοριστικές επιδράσεις από τις έντονες πολιτικοκοινωνικές στάσεις και κινήσεις, οι οποίες τον Φεβρουάριο του 1862 κορυφώθηκαν και έλαβαν τη μορφή επαναστατικού κινήματος εναντίον του Όθωνα. Στο κίνημα αυτό συμμετείχαν ολόκληρος ο Δήμος του νησιού, η εκκλησία με τους εκπροσώπους
της και όλος ο λαός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πολιτική αντιδυναστική
κίνηση κατά του Όθωνα δραστηριοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί των Σχολείων
της Σύρου, όπως ο Σχολάρχης Αριστοτέλης Τσάτσος μαζί με τους μαθητές,
τους γονείς και τους κηδεμόνες τους. Το γεγονός αυτό αξίζει να αναφερθεί γιατί λίγους μήνες αργότερα οι Καθηγητές και οι Διδάσκαλοι των Εκπαι6. Βλ. ΓΑΚ Κυκλάδων ό.π., Γενικόν Μαθητολόγιον 1851/52 – 1888/89, σ. 103.
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δευτηρίων συνεδρίασαν για να αποφασίσουν την παράταση των μαθημάτων και την αναβολή των γενικών εξετάσεων. Οι επαναστατικές αυτές εκδηλώσεις και τα πολιτικά επεισόδια σε συνδυασμό με τα επακόλουθά τους,
ήταν αδύνατο να αφήσουν τον νεαρό Κρητικό ασυγκίνητο και αδιάφορο.
Έτσι το νησί της Σύρου την εποχή αυτή δεν ήταν μόνο εμπορικό σταυροδρόμι. Στην Ερμούπολη διασταυρώνονταν όλα τα ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα, όπως είχαν διαμορφωθεί από τα ευρωπαϊκά κινήματα των επαναστάσεων και των εξεγέρσεων του 1848. Ειδικότερα ο μεγάλος Ιταλός επαναστάτης Giuseppe Garibaldi ασκούσε μεγάλη επιρροή, ενέπνεε και κατηύθυνε όλες τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
όλων των λαών και ενθουσίαζε τους επαναστατημένους νέους αυτών των
χρόνων7. Σε ένα τέτοιο κλίμα σπούδασε και έζησε ο Μανόλης Σκουλάς και
τευτόχρονα βίωσε τις πρώτες νεανικές του ανησυχίες, όταν γύρισε στην υπό
οθωμανική κατοχή επαναστατημένη Κρήτη, διδάσκαλος ήδη στα Ανώγεια
από το 1865 και έλαβε δραστήριο ενεργό μέρος, ηγέτης πλέον στον Μεγάλο Αγώνα του 1866, τόσο ο ίδιος, όσο και τα αδέρφια του. Βρισκόταν πάντα στο πλευρό του αδερφού του Μιχάλη, που ήταν αρχηγός του Άνω Μυλοποτάμου και του οποίου διατελούσε γραμματέας8. Με αυτή την ιδιότητα ο Μανόλης Σκουλάς ήρθε στη Μονή Αρκαδίου κομίζοντας επιστολή του
αδερφού του προς τον ηγούμενο Γαβριήλ. Ενώ είχε εντολή να παραδώσει
την επιστολή και να επιστρέψει, παρέμεινε στο Αρκάδι και έλαβε δραστήριο και καθοριστικό ρόλο στις τραγικές εξελίξεις.
Οι πολύτιμες εμπειρίες που είχε αποκτήσει στο νησί της Σύρου τον είχαν
προικίσει από το ένα μέρος με οξυδέρκεια και ελπίδα και από το άλλο με
αισθήματα θυσίας και αυταπάρνησης, προκειμένου να τελειώσει η μεγάλη
νύχτα των αιώνων της τυραννίας. Δοσμένος ολοκληρωτικά στην ιδέα της
Ελευθερίας γνώριζε πολύ καλά ότι δεν αρκεί κανείς να την υπερασπίζεται,
αλλά και να πεθαίνει γι’ αυτήν. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική η μαρτυρία
που διασώζει ο ιστορικός Διονύσιος Μαραγκουδάκης, Επίσκοπος Πέτρας,
στο σύγγραμμά του «Τὸ Ἱερόν καὶ Ἡρωϊκόν τῆς Κρήτης Ἀρκάδιον» (Ἡράκλειον 1996, σσ. 117 – 118) για τον Μανόλη Σκουλά: «Ἦτο νεώτατος, ἔζησεν ἐν

Ἀθήναις καὶ εἶχε μάθει ἐν τῇ Ἱστορίᾳ ὅτι ἡ Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος ἀπῄτει μεγάλας θυσίας. Ἔφερεν γαριβαλδινόν χιτῶνα δηλῶν ὅτι ὑφίστατο ἀγῶνα αἱμάτων».

Στο μεταξύ, από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα Ιστορικά Αρχεία
της χώρας λειτουργούν και οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται έχουν

7. Βλ. τις απόψεις και τα ιδεολογήματα που συμπεριέλαβε ο Τιμόθεος Βενέρης στο έργο του Τὸ Ἀρκάδι διά τῶν αἰώνων,
Ἀθῆναι 1938, σσ. 425 – 427.
8. Βλ. Τιμόθεος Βενέρης, Τὸ Ἀρκάδι διά τῶν αἰώνων, ό.π., σσ. 369.
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να κάνουν με τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας. Για την υπ’ αριθμ.
284/21,11,1866 Έκθεση – έγγραφο που εναπόκειται στο Διπλωματικό και
Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, η αρμόδια υπηρεσία, παραχωρώντας μου στις 29 Ιουλίου 2003 (Α.Π.:Φ.7100/166/ΑΣ 417) άδεια δημοσίευσης του εν λόγω εγγράφου, δεν παρέλειπε να συμπεριλάβει την παρατήρηση: «Η παρούσα άδεια χρήσης και δημοσίευσης του εγγράφου χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την υπό έκδοση μελέτη σας και με την
προϋπόθεση της απαρέγκλιτης εφαρμογής του κανόνα περί αναφοράς της
πηγής προέλευσής του».
Διατηρώ, επομένως κάθε ελπίδα, όπως έχω δικαίωμα, και θέλω να πιστεύω ότι έχουν εκλείψει όλοι εκείνοι οι λόγοι που εμπόδιζαν την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ότι δηλαδή η δικαιοσύνη θα σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και ο πυρπολητής του Αρκαδίου Εμμανουήλ Σκουλάς θα τιμηθεί, επιτέλους, όπως του αξίζει από την Πολιτεία, το επίσημο Κράτος. Ίσως αυτό να είναι το λιγότερο, όσο κι αν φαίνεται αυτονόητο. Αποτελεί πλέον αναγκαιότητα η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας σε όλα
τα επίπεδα, όπως είναι η οποιαδήποτε σοβαρή ενασχόληση με τις Κρητικές Επαναστάσεις και η πραγματική εξιστόρηση των γεγονότων στα σχολικά εγχειρίδια9. Η σχολική ιστορία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, τόσο
στην κάθετη όσο και στην οριζόντια διαίρεση της επίσημης παιδείας, πρέπει να είναι αντικείμενο φροντίδας και ενδιαφέροντος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται εκτός σχολικής ύλης τα αποτελέσματα των ερευνών και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις επιστημονικές αναζητήσεις και τις βιβλιογραφικές ιστορικές μελέτες. Ο μαθητής όλων των βαθμίδων έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει, στα πλαίσια πάντα του εφικτού, όλες
τις φάσεις της ιστορίας του ελληνικού έθνους από τη γένεση και την εμφάνισή του ως τη σημερινή πλήρη διαμόρφωση, και με όλες ασφαλώς τις συνέπειες που αυτή η γνώση (εθνική αυτογνωσία) αναπόφευκτα παράγει και
αναπαράγει, επηρεάζοντας τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.
Σε προηγούμενο μελέτημά μου δημοσίευσα την επίσημη έκθεση υπ’
αριθμ. 284/21 Νοεμβρίου 1866 του υποπρόξενου της Ελλάδας στο Ηράκλειο, Ιωάννη Μπαρουξάκη προς τον τότε υπουργό επί των Εξωτερικών
Επαμεινώνδα Δεληγεώργη. Η έκθεση ήταν σαφής, ακριβής, άμεση και τεκμηριωμένη. Ωστόσο το επίσημο αυτό 26σέλιδο κείμενο που περιείχε ση9. Πρβλ. τις εμπεριστατωμένες απόψεις που αναπτύσσει ο Νίκος Γ. Σβορώνος στο ερευνητικό του άρθρο Η Ιστορία
μας :Μήπως πρέπει να την ξαναγράψουμε; = Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Αθήνα 1987 (έκδ.
Θεμέλιο), σσ. 75 – 83. – Βλ. επίσης και Chris Husbands, Τι σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Αθήνα 2004. – Henri
Moniot, Η Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 2002.
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μαντικότατες ιστορικές πληροφορίες, που για πρώτη φορά έρχονταν στην
επιφάνεια, δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο ιστορικής έρευνας, δεν είχε συμπεριληφθεί στις ιστορικές εκδόσεις και τα δημοσιεύματα, που είχαν άμεση
ή έμεση σχέση με τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση των ετών 1866 – 1869.
Αλλά και τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών μου στην Κρήτη
υπήρξαν πολυσήμαντα, για τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση των ετών 1866
– 1869, ειδικότερα για την ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου και για τον πυρπολητή της Μανόλη Σκουλά. Εντοπίστηκε το αρχικό κείμενο – σχέδιο της
ιστορικής πλέον Έκθεσης του Ιωάννη Μπαρουξάκη, υποπρόξενου της Ελλάδας στο Ηράκλειο, η οποία είχε σταλεί μυστικά στον υπουργό των Εξωτερικών του ελληνικού βασιλείου Επαμεινώνδα Δεληγεώργη, διά του Κωνσταντίνου Εμμ. Μοάτσου, Ρεθύμνιου, πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης
γι’ αυτού του είδους τις αποστολές. Ο Κων. Μοάτσος, μέλος της ιστορικής
οικογένειας του Ρεθέμνους, γνωστής για τη μεγάλη πολιτική και αγωνιστική της δράση, γνώριζε τα γεγονότα, συγκέντρωνε και περιέσωζε κάθε πληροφορία ή σχετική είδηση, όπως μαρτυρεί το πλούσιο αρχείο και η βιβλιοθήκη της οικογένειας Μοάτσου, που φυλάσσονται σήμερα στις «Κλειστές
Συλλογές» του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθεμνος.
Το σχέδιο – Έκθεση αποτελεί την πρώτη γραπτή μαρτυρία για την ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου από τον Μανόλη Σκουλά. Έπειτα από τη σύγκριση των δύο χειρογράφων, της δημοσιευμένης ήδη Έκθεσης και του εγγράφου αυτού, προέκυψαν τα ακόλουθα: το νέο έγγραφο είναι το σχέδιο,
που συντάχτηκε και από το οποίο προήλθαν όλες οι Εκθέσεις, που στάλθηκαν προς τις επίσημες αρχές και τους διάφορους τοπικούς και άλλους φορείς, είχε γραφεί από το ίδιο χέρι και σε ιδίου τύπου χαρτί, όπως το επίσημο.
Υπάρχουν ελαφρές αποκλίσεις ως προς την έκφραση σε σχέση με τη δημοσιευμένη Έκθεση, που αντιγράφηκε από αυτό, αλλά οι ιστορικές αλήθειες,
όπως τις κατέγραψε ο Ιω. Μπαρουξάκης, είναι ταυτόσημες. Η νέα μαρτυρία ισχυροποιεί τις ιστορικές ειδήσεις της δημοσιευμένης Έκθεσης και επιβεβαιώνει ότι ο πυρπολητής της Μονής Αρκαδίου είναι ο Μανόλης Σκουλάς από τα Ανώγεια της Κρήτης.
Συγκεκριμένα: αντιγράφω από το φ. 3v : «Ὁλόκληρα Τάγματα ἔπεσαν κατά

τὴν πρώτη καὶ δευτέραν ἔφοδον, πρὸς τὸ δειλινόν μετ’ ἐπανειλλημμένην ἔφοδον ἐπέτυχε διότι οἱ Ἐπαναστάται μετά τῆς Ἰδίας δυνάμεως μεθ’ ἧς ἤρξατο, καὶ ὅτι ἀφ’ οὗ
εἰσήλασαν ἐν τῇ Μονῇ πολλοί Ὀθωμανοί, εἷς νέος εἰκοσιπενταετής Σκουλᾶς, ἀδελφός τοῦ ὀπλαρχηγοῦ, κατά προηγουμένην συνενόησιν καὶ ἀπόφασιν τῶν συμπολεμιστῶν του, ἔδωκε πῦρ εἰς τὴν πυριταποθήκην καὶ ἀνέτρεψε τὴν Μονήν μεθ’ ὅλων
τῶν συναδέλφων του καὶ τῶν εἰσβαλόντων Ὀθωμανῶν.
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»Ἑντός τῆς ἐν λόγω Μονῆς κατά προηγουμένην καταμέτρησιν ἦσαν ἐν ὅλω
984 ψυχαί ἐξ ὥν 250 οἱ πολεμισταί, τὸ ὑπόλοιπον ἦσαν γυναῖκες καὶ παιδία˙ κατὰ
τὴν ἐκπυρσοκρότησιν ἐσώθησαν εἷς Μοναχός καὶ τριάκοντα περίπου γυναικόπαιδα». Στην επίσημη Έκθεση στο συγκεκριμένο απόσπασμα δε χρησιμοποι-

ούνται αριθμοί, ψηφία, αλλά απόλυτα αριθμητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η επίσημη Έκθεση Μπαρουξάκη καταλαμβάνει είκοσι έξι χειρόγραφες σελίδες, ενώ το σχέδιο περιέχεται σε έξι πυκνογραμμένα φύλλα. Επειδή από
το σχέδιο αυτό προήλθε η Έκθεση που είχε σταλεί στον τότε υπουργό επί
των Εξωτερικών έχει ιδιαίτερη σημασία και για την επιβεβαίωση του πυρπολητή όσο και για τις άλλες πολύτιμες πληροφορίες και ειδήσεις, για τις
λεπτομέρειες των γεγονότων, για τις περιγραφές, τα σχόλια, τις ερμηνείες
καθώς και για τις συστάσεις τις σχετικές με τον ρόλο του Τύπου και για τις
εμπιστευτικές αποστολές.
Ανακαλύφθηκε, επίσης, το Ημερολόγιο που κρατούσε ο Μανόλης Σκουλάς το έτος 1865 (έκδοση Βενετίας, «ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος»), στο οποίο κατέγραφε τα σημαντικότερα γεγονότα εκείνου του χρόνου.
Ο νεαρός δημοδιδάσκαλος των Ανωγείων, διανοούμενος Επαναστάτης,
εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής και χωρίς υπερβολή κοινωνικός αναμορφωτής, που πυρπόλησε τη Μονή, κατά την ιδιόγραφη μαρτυρία του στο Ημερολόγιο, ανήκε στο εθελοντικό σώμα του Giuseppe Garibaldi των ερυθροχιτώνων. Στη σ. 1 του Ημερολογίου διακρίνεται το αυτόγραφο σημείωμα με
μαύρη μελάνη του Μανόλη Σκουλά με πατρώνυμο και την επαγγελματική
του ιδιότητα: «Δημοδιδάσκαλος Σκουλᾶς Ἐμμανουήλ τοῦ Βασιλείου». Στη σ. 3,
στο κάτω μέρος, μετά το έντυπο «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ» του καιρού και την τυπωμένη ευχή «Ὑγιαίνετε εὐτυχοῦντες», ο πυρπολητής του Αρκαδίου έγραψε τη δική του ευχή – προσδοκία «Εἰς Κρήτην πάσαν ἐλευθερία». Στη σ. 46
του Ημερολογίου περιέχεται αυτόγραφο σημείωμα, πολυσήμαντο ιστορικό τεκμήριο για τη διάδοση στην Κρήτη του νέου επαναστατικού πολιτισμού, που είχε ήδη διαδοθεί στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το σημείωμα
αυτό περιλαμβάνει ονόματα Κρητών Γαριβαλδινών: Σωτηρόπουλος, Χατζήσκος, Κατσικαπής, Ροντήρης, Χρηστίδης, επικεφαλής των οποίων ήταν
ο Menotti, πρωτότοκος γιος του Giuseppe Garibaldi. Ο σύντομος ονομαστικός κατάλογος φέρει τίτλο «Ἐρυθροχίτωνες» και στο όνομα του Menotti
έχει γραφεί η λέξη «Ἰταλία». Πλαγίως, στο ίδιο μέρος της σελίδας ακολουθεί χειρόγραφο σημείωμα με την υπογραφή του πυρπολητή: «Ἐξετελέσαμεν δοθεῖσαν ὑπόσχεσιν. Σκουλᾶς Ἐμμανουήλ τοῦ Βασιλείου». Με τη μαρτυρία
αυτή επιβεβαιώνεται από τον ίδιο ότι ανήκε στο Σώμα των Γαριβαλδινών
Επαναστατών στην Κρήτη.
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Από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία με απλό τεκμηριωμένο γραπτό λόγο είδε τα γεγονότα του Αρκαδίου εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, τα κατέγραψε, τα σχολίασε και τα ερμήνευσε ο Γαριβαλδινός στρατιώτης εθελοντής και ανταποκριτής στην Κρήτη Παναγιώτης Μουτσόπουλος. Σε δύο λυτά φύλλα διαστ. 20 Χ 33 εκ. σε ευτελές χαρτί αλληλογραφίας της εποχής ο επώνυμος Γαριβαλδινός αποστέλλει την ανταπόκρισή του
στο Σώμα των Γαριβαλδινών της Αθήνας στις 17 Νοεμβρίου 1866. Το κείμενο της ανταπόκρισης γραμμένο με μαύρο μελάνι καλύπτει την πρώτη σελίδα των λυτών φύλλων. Το γραπτό αυτό τεκμήριο, με την αμεσότητα της
έκφρασης, την πλήρη συμμετοχή του στις τότε εξελίξεις, με τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τις ερμηνείες καθώς επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες και
αποστάσεις, από το ένα μέρος η συγκίνηση από το άλλο η αυτοσυγκράτηση, το κείμενο αυτό ως γραπτή αναφορά, ανταπόκριση, γραπτό ρεπορτάζ
θα το λέγαμε σήμερα, διατηρεί αμείωτη την αξία του, την ιδιαιτερότητα και
τη μοναδικότητά του. Αντιγράφω από την πρώτη σελίδα του 2ου φύλλου:
«Ἐπί 6 ὁλοκλήρους ὥρας ἐξηκολούθη πεισματώδης ἀγών ὅστις κατά δεκάδες ἔστελ-

λεν Τούρκους εἰς τὸν Ἅδην˙ ἀλλά τέλος σώσαντες τὸν μόλυβδον καὶ μὴ καταδεχθέντες νὰ κλίνωσιν γόνυ πρὸς Τοῦρκον ἄν καὶ τρίς τοῖς ἐπροτάθη νὰ παραδοθῶσι οἱ
γενναῖοι ἐκείνοι μάρτυρες κατέφυγον εἰς τὴν πλέον ὑψηλήν καὶ τολμηράν ἀπόφασιν
μετά τοῦ γενναίου Γαριβαλδινοῦ Ἐμμανουήλ Σκουλᾶ ἔθεσεν πῦρ εἰς τὴν ἐξ 70 βαρελίων πυριτιδοθήκην καὶ οὕτως ἀνατινάχθησαν εἰς τὸν ἀέρα ὡς ἥρωες μιμηθέντες
ἤ νέαν ἔκδοσιν ποιήσαντες τῶν δραμάτων τῶν ἀντάξιων πατέρων ἡμῶν τοῦ 1821».
Υπάρχουν και οι επετειακές μαρτυρίες. Στα «Ἱστορικά Σημειώματα Προξενικοῦ Πράκτωρος Ρωσσίας Ρεθύμνης Γεωργίου Ζαχ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ» (1800 ci.

– 1899), χαρτόδετο χειρόγραφο διαστ. 11 Χ 15 εκ., έχει διασωθεί αυτόγραφη μαρτυρία με τίτλο «ΑΡΚΑΔΙ 1866», σύμφωνα με την οποία «κατέστησαν
[οἱ ἥρωες] τὸ ὄνομα τῆς [Κρήτης] περίπυστον, διεκήρυξεν ἀνὰ γῆν καὶ οὐρανόν τὸ

Ἀρκάδι. Ἀντικατοπτρίζει τοὺς θυσιασθέντες μετά τοῦ λεοντόθυμου ποὺ ἔθεκεν πῦρ
Ἐμμανουήλ Σκουλᾶ ἀνδρός ἀγωνισαμένου ὑπέρ τοῦ άνθρωπίνου δικαίου». Πρό-

κειται για μεταφρασμένο απόσπασμα από τον ξένο περιοδικό Τύπο εκείνων των χρόνων.
Ο Τύπος της εποχής, πράγματι, φιλοξενούσε επιστολές – ανταποκρίσεις,
δημοσίευε παρόμοια κείμενα σε περίοπτη μάλιστα θέση των φύλλων του.
Η εφ. «Αὐγή» της Αθήνας δημοσίευσε ανταπόκριση από τα Χανιά στις 3 Δεκεμβρίου του 1866 με τίτλο «Τὸ Ἀρκάδι καὶ πάλιν». Σε αντιστοιχία προς τα προηγούμενα η περιγραφή είναι η ακόλουθη: «Ἡ ἀπόφασις ἐγένετο καὶ τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῆς ἀνεδέχθη […] εἷς νεανίας Κρὴς, Σκουλᾶς ὀνομαζόμενος».
Οι μαρτυρίες αυτές στο σύνολό τους δεν επιτρέπουν καμιά αμφισβήτη1237
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ση για την εθελοθυσία του νεαρού επαναστάτη των Ανωγείων. Η αυτοθυσία
του, πέραν της ατομικής επιλογής, εξέφραζε την απόφαση όλων των έγκλειστων συμπολεμιστών του. Ο ιστορικός πυρήνας των γεγονότων, όπως διασώθηκε από τα τεκμήρια, τις πηγές και τις μαρτυρίες, που τα ίδια τα γεγονότα μας άφησαν, δεν επιτρέπει την αποστασιοποίηση, την απάλειψη, την
αλλοίωση και, εν πάση περιπτώσει, την ακύρωση της ιστορικής μνήμης.
Αυτή την ιστορική μνήμη διασώζει με το δικό της τρόπο με ιδιαίτερη
δύναμη, αποφασιστικότητα και τόλμη είτε η ανώνυμη λαϊκή δημιουργία
είτε η δημιουργική λογοτεχνία, γενικότερα η τέχνη, για να επιβεβαιωθεί η
διαχρονική γι’ αυτό και επίκαιρη άποψη «κάθε φορά που η ζωή κινδυνεύει
μεταμορφώνεται σε τέχνη». Ο ανώνυμος λαϊκός τραγουδιστής διέσωσε το
ιστορικό γεγονός με τον δικό του τρόπο:
«Μὲ μιὰ μπιστόλα ἀσημωτή τοῦ Κούντη τοῦ Δημήτρη

κεντᾶ ὁ Σκουλᾶς τὸν τσεπανέ καὶ σείστηκ’ ὅλη ἡ Κρήτη».

Αλλά την πιο περίεργη, πρωτοφανή και μοναδική στον κόσμο για τον
τρόπο της έκφρασής της μαρτυρία, την έδωσε ο Τιμολέων Αμπελάς, νομικός, δικαστικός, χαρακτηριστικός τύπος διανοούμενου της εποχής, ιστορικός, λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας, στο θεατρικό του έργο: «Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἀρκαδίου», που ανεβάστηκε στη σκηνή στις 31 Ιανουαρίου του 1867
στη Σύρο, τρεις μήνες δηλαδή μετά την ανατίναξη του Αρκαδίου. Στον επίλογο της 4ης πράξης ο Τ. Αμπελάς διά του ηγουμένου Γαβριήλ απευθύνεται στον νεαρό επαναστάτη αμέσως μετά τη μεγάλη συναπόφαση: «Εἰς σὲ
Σκουλᾶ θ’ ἀνατεθῇ τὸ ἔργον». Στην Ε΄ πράξη του ίδιου έργου ο ανθυπολοχαγός του ελληνικού στρατού Ιωάννης Δημακόπουλος, συμπολεμιστής στο
Αρκάδι, ανακαλύπτει τη σορό του πυρπολητή και αναφωνεί: «Σκουλᾶ νεκρέ,
νέος Καψάλης ἔγεινες!». Πρέπει να σημειωθεί, αναφέρει ο συγγραφέας στην
εισαγωγή του έργου του «ὅτι ἐν τῇ κατὰ πρῶτον διδαχῇ τοῦ δράματος τούτου,

τὴν 31 Ἰανουαρίου 1867 ἔλαβον μέρος, ἑκουσίως προσφερθέντα πολλά γυναικόπαιδα καὶ γηραιοί Κρῆτες […], δράματος, προτιθεμένου νὰ ἐξεικονίσῃ πρᾶξιν, ἧς
πιθανόν θύματα νὰ ἦσαν ἤ ἥρωες καὶ πράκτορες ἅμα!».

Η ιστορική αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη και το συγκεκριμένο γεγονός
είναι ένα και μοναδικό. Τα ιστορικά τεκμήρια, πριν χρησιμοποιηθούν, πριν
αξιοποιηθούν υπόκεινται από τον ιστορικό ερευνητή σε λεπτομερή έλεγχο και «κριτική βάσανο». Η οποιαδήποτε κατασκευή ιστορικών μύθων είναι
ανεπίτρεπτη, απαράδεκτη, αναπόδεκτη. Γι΄ αυτό, άλλωστε, η αποκάλυψη του
μύθου και η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας «είναι ενέργεια ανατρεπτική».
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Ο Κρητικός 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τις διαδοχικές επαναστάσεις με αποκορύφωμα αυτήν των χρόνων 1866 – 1869. Ο κρητικός λαός,
ως συγκροτημένη κοινωνική δύναμη, έγινε ο μοχλός των ιστορικών εξελίξεων. Αμέσως μετά το 1869, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες αναλύσεις των γεγονότων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εδραιώθηκαν, επίσης, τα μέσα ενημέρωσης της εποχής και συγκεκριμένα ο τύπος
με τους ανταποκριτές του, ακόμη και τους «πολεμικούς», θα λέγαμε σήμερα. Ο ιστορικός δεν μπορεί να παραγνωρίσει την τότε ενημέρωση της κοινής γνώμης, τον δικό της ρόλο, τον τρόπο της γένεσής της και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς μελετούμε την ιστορία και στο επίπεδο των ιδεών,
των ιδεολογιών, των νοοτροπιών. Οι ερευνητές και οι μελετητές της ιστορίας της Κρήτης γνωρίζουν πλέον πολύ καλά ότι «ιστορικά γεγονότα δεν
είναι μόνο οι ανδραγαθίες των ηρώων και τα “θωμαστά” έργα, αλλά το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων».
Ασφαλώς, υπό τις παρούσες συνθήκες το έργο μας δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Οι έρευνές μας δεν εντάσσονται απλώς στους σκοπούς και τις
λειτουργίες της Ιστορίας, εν προκειμένω της Κρήτης. Προσλαμβάνουν και
έναν άλλο χαρακτήρα, καθώς οι δραστηριότητες αυτού του είδους συντελούνται σε στιγμές υποχρεωτικής αντίστασης και πνευματικής ελευθερίας.
Ίσως δεν είναι περιττό, στις σημερινές εθνικές περιπέτειες να τονίσουμε
την ανάγκη εν πολλοίς πραγματική και συνειδητή, να αναδείξουμε κρητικές
δραστηριότητες, ανθρώπινες πράξεις και συσχετισμούς στην ιστορική συγκυρία και την κοινωνική συγκρότηση του κρητικού λαού. Όσο κι αν είναι
αυτονόητο αξίζει να επαναλάβουμε ότι η νεοελληνική παιδεία, γενικότερα
ο νεοελληνικός πολιτισμός, έχουν τις ρίζες τους στην Κρήτη.
Αλλά ο αμητός των ερευνών μου στην Κρήτη συνεχίζεται.
Βρέθηκε το ημερολόγιο που κρατούσε ο Μανόλης Σκουλάς το έτος
1866 (έκδοση Βενετίας, «ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος»). Όπως
και στο προηγούμενο ημερολόγιο, του 1865, ο πυρπολητής κατέγραφε τα
συγκλονιστικά γεγονότα του κρισιμότατου χρόνου 1866, ὼς την ανατίναξη
της Μονής, στις 9 Νοεμβρίου, του ίδιου χρόνου.
Ταυτόχρονα, είχα τη σπάνια τύχη να εντοπίσω στην Κρήτη έντυπα της
προσωπικής βιβλιοθήκης του δασκάλου των Ανωγείων και Γαριβαλδινού
Επαναστάτη, Μανόλη Σκουλά, ακριβώς με τα στοιχεία αυτά που μόλις ανέφερα. Σε ένα από τα έντυπα αυτά υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Menotti
Garibaldi, πρωτότοκου γιου του διεθνούς επαναστάτη Giuseppe Garibaldi
με τις φράσεις «insieme nella libertà, uniti alle battaglie» (μαζί στην ελευθερία, ενωμένοι στις μάχες).
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Αναφέρομαι σε έναν μείζονα επαναστατικό αγώνα, αυτόν της Κρήτης, με
ανοιχτές εξεγέρσεις, χωρίς αναστολές, επιστροφή ή οπισθοχώρηση, χωρίς
διπλωματικούς χειρισμούς. Επρόκειτο για έναν αγώνα τον οποίο το ελληνικό βασίλειο ήταν ανίκανο να συνδράμει, εξαιτίας των ποικίλων, οικονομικών, πολιτικών και άλλων, εξαρτήσεών του (τότε…). Είμαστε ακόμη, δυστυχώς, στο στάδιο εκείνο των ερευνών και των εργασιών υποδομής. Η κρητική συνείδηση, η εθνική συνείδηση και οι δεινές πραγματικότητες που είχαν
δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία αναπόφευκτα οδηγούσαν σε αντιστάσεις και επαναστάσεις. Αυτού του αντιστασιακού επαναστατικού πνεύματος, σε συνδυασμό και με τα αντίστοιχα ιδεολογικά ρεύματα που έπνεαν στην Ευρώπη αυτή την εποχή, και ειδικά αυτό του Giuseppe Garibaldi,
υπήρξε γνήσιος εκφραστής ο Μανόλης Σκουλάς. Η θυσία του πυρπολητή
του Αρκαδίου πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί, έστω και αργά, όσο κι αν
έχει απελπιστικά καθυστερήσει.
Οι νέες αυτές ειδήσεις αποκαλύπτουν την πιο σκοτεινή, σκοπίμως, πτυχή της Μεγάλης Κρητικής Επανάστασης και αποκαθιστούν την ιστορική
αλήθεια.
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Αυτόγραφη επιστολή (17 Νοεμβρίου 1866) του Γαριβαλδινού στρατιώτη εθελοντή Παναγιώτη Μουτσόπουλου προς το Σώμα των Γαριβαλδινών της Αθήνας. Είναι η πρώτη ανεπίσημη μαρτυρία για την ανατίναξη της
Μονής Αρκαδίου από τον Γαριβαλδινό Επαναστάτη Ανωγειανό Διδάσκαλο Μανόλη Σκουλά.

Ἐν Σοματᾶ / Κεραμεῶν / τῇ 17 Νοεμβρίου 1866
Φίλτατέ μοι Γεώργιε
σῶμα γαριβαλδινῶν Ἀθήνα
Ι. Καὶ δευτέραν ἤδη φοράν ἀναγκάζομαι νὰ ἐκτελέσω τὴν ἐντολήν Σας ἐκθέτω σοι τὰ νέα μας˙ ἀλλά τὴν φοράν ταύτην δὲν θὰ μὲ εὕρης τόσον ψυχρόν
ὡς πρότερον˙ διότι εὐελπιστῶ ὅτι ἡ ἔκθεσί μου θέλει καταθέλξει τὴν εὐαίσθητον ὑμῶν καρδίαν καὶ θέλει παρέξει ὕλην εἰς τὸ ἔνθουν ὑμῶν κονδύλιον.
Γινώσκεις φίλτατε ὅτι μετά τὴν μάχην τοῦ Βαφαί καὶ εἰς τὰ Σφακιά ὑποχώρησίν μας ὁ Μουσταφᾶ πασᾶς ἔμελλεν νὰ εἰσβάλλη εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Σφακιῶν ἵνα μᾶς ἐκδιώξη καὶ ἐκεῖθεν ἀλλά ἀφοῦ διά τῶν χρημάτων καὶ τῶν ραδιουργιῶν καθυπέταξε τὴν Ἐπαρχίαν ταύτην ἔστρεψεν τὴν προσοχήν του
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κατά τοῦ τμήματος Ρεθύμνης ὅπου ἐστρατήγει ὁ Κ. Κορωναῖος ἀφήσας τὴν
ἰδικήν μας καταδίωξιν εἰς τοὺς ἰδίους Χριστιανούς Σφακιανούς οἵτινες πραγματικῶς δι’ ἐπισήμου ἐπιστολῆς των πρὸς τὸν ἡμέτερον ἀρχηγόν Ζυμβρακάκην τὸν εἰδοποίησαν νὰ ἀναχωρήσει ἐκ τοῦ Ἀσκύφου. Ὁ Μουσταφᾶ πασᾶς
λοιπόν καταλαβών ὁλόκληρον τὴν Ἐπαρχίαν Ἀποκορώνου δι’ ὀλίγων δυνάμεων ἐξεκίνησε μὲ τὴν ἐπίλοιπον δύναμιν πρὸς τὴν Ρέθυμνον ὅπου ἑνώσας
τὰς δυνάμεις του διέπραξε ὅτι καὶ εἰς Ἀποκόρωνα πολλάς ἁψιμαχίας συνεκρότησεν ὁ Κορωναῖος πρὸς αὐτόν ἐξ ὧν τινές μὲν ἀπέβησαν ὑπέρ τῶν Χριστιανῶν τινές δὲ ὑπέρ τῶν Τούρκων εἰς μὶαν μάλιστα τούτων ἥτις συνήφθη
ἐξ ἀπροόπτου ὁπότε ὁ Κ. Κορωναῖος προσκληθείς παρά τοῦ Κυρ. Ζυμβρακάκη ἤρχετο μὲ 250 ἄνδρας ἵνα βοηθήση τὴν ἐκτέλεσιν μελετημένης τινός
ἐπιθέσεως, ἐφονεύθησαν ἕως 6 ξένοι. Ἀλλ’ ἡ προσοχή τοῦ Πασσᾶ ἐστράφη
πρὸς τὸ Μοναστήριον Ἀρκάδιον ὅπου ἔμμελε νὰ παρασταθεί τὸ λαμπρότατον ἀλλά συνάμα καὶ θλιβερώτατον δράμα τῆς Ἐπαναστάσεώς μας. Τὴν θέσιν ταύτην οὖσαν ὀχυράν ὡς κτίσμα τῶν Ἑνετῶν εἶχε ἀποκαταστήσει ὁ Κ.
Κορωναῖος κέντρον καὶ ἀποθήκην τῶν τροφῶν καὶ τῶν πολεμοφοδίων. Εἰς
τὴν θέσιν ταύτην ὑπῆρχον 212 τὸ ὅλον ὁπλῖται (κατά τὰς ἐκεῖθεν προφορικάς πληροφορίας) καὶ περί τὰ 250 γυναικόπαιδα οἵτινες περικυκλωθέντες
ὑπό τῶν Τούρκων ἐπολέμουν ἐπί 2 ἡμέρας ὡς λέοντες καὶ διέδιδον τὸν θάνατον εἰς τὰς τάξεις τοῦ Αἰχθροῦ˙ ἀναβαίνοντες μάλιστα εἰς τοὺς ἐπί τῶν
ἐπάλξεων πύργους ἔρριπτον ἐκεῖθεν βαρέλια πυρίτιδος μὲ ἀνημμένην θρυαλίδα καὶ ἐφόνευον τοὺς ἐφορμῶντας ἀπίστους. Ἐπί τέλους μετά II πεισματώδη ἀντίστασιν οἱ Τοῦρκοι θραύσαντες τὴν πύλην εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καὶ πάλιν οἱ γενναῖοι ἐκεῖνοι μαχηταί ὀχυρωθέντες ἐντός
τῶν πέριξ ἕως 500 κελλίων ἔρριπτον σφοδρόν κατά των Τούρκων πυροβολισμόν. Ἐπί 6 ὁλοκλήρους ὥρας ἐξηκολούθη πεισματώδης ἀγών ὅστις κατά δεκάδες ἔστελλεν Τούρκους εἰς τὸν Ἄδην˙ ἀλλά τέλος σώσαντες τὸν μόλυβδον
καὶ μὴ καταδεχθέντες νὰ κλίνωσι γόνυ πρὸς Τούρκων ἄν καὶ τρὶς τοῖς ἐπροτάθη νὰ παραδοθῶσι οἱ γενναῖοι ἐκεῖνοι μάρτυρες κατέφυγον εἰς τὴν πλέον
ὑψηλήν καὶ τολμηράν ἀπόφασιν μετά τοῦ γενναίου Γαριβαλδινοῦ VI Ἐμμανουήλ Σκουλᾶ ἔθεσεν πῦρ εἰς τὴν ἐξ 70 βαρελίων πυριτιδοθήκην καὶ οὕτως
ἀνετινάχθησαν εἰς τὸν ἀέρα ὡς ἥρωες μιμηθέντες ἤ νέαν ἔκδοσιν ποιήσαντες
τῶν δραμάτων τῶν ἐνδόξων πατέρων ἡμῶν τοῦ 1821 τοῦ μακαρίτου γέροντος Καψάλη λέγω ἐν Μεσολογγίῳ καὶ τοῦ γενναίου ὁπλαρχηγοῦ Ὀλυμπίου ἐν Μολδαυΐα. Αἰωνία των ἡ μνήμη !!.
Ἐκ τῶν ἐκεῖθεν πληροφοριῶν μανθάνομεν ἐπίσης ὅτι ὁ ἀνθυπολ. Κ. Δημακόπουλος συλληφθείς αἰχμάλωτος μετά 2 ἑτέρων μετά τὴν ἐκπυρσοκρότησιν τοῦ γαριβαλδινοῦ VI ἐτουφεκίσθη διότι εἶπεν θαραλλέως ὅτι εἶναι Ἕλλην
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ἐκ τῆς Ἐλευθέρας Ἑλλάδος. Ἐπίσης ἠχμαλωτίσθη καὶ ὁ περίφημος ὁπλαρχηγός ἐκείνου τοῦ μέρους Κοῦβος, 60 δὲ γυναῖκες διασωθεῖσαι μετά τὴν καταστροφήν τοῦ Ἀρκαδίου κατεσφάγησαν ἐλεεινῶς ἐξαιρέσει τῶν παρθένων
ἅς ὁ τύραννος διένειμεν εἰς τοὺς περί αὐτόν βέηδας. Ὁ Γενναῖος ἀρχηγός Κορωναῖος ὅστις κατά καλήν τῆς Πατρίδος ἡμῶν τύχην ἦτο ἐκτός τοῦ Ἀρκαδίου παρηνώχλη ὄπισθεν τὸν Αἰχθρόν ἀλλά μὴ ἔχων ἀρκετάς δυνάμεις οὐδέν
ἠδυνήθη νὰ ὠφελήση τοὺς Πολιουρκουμένους καὶ μετά τὴν καταστροφήν
κατέφυγεν μὲ τὰ λείψανα τῶν περί αὐτόν Ξένων ἕως 40 εἰς Ἀσκύφου ὁπόθεν ἔγραψε πρὸς τὸν ἀρχηγόν Κ. Ζυμβρακάκην ἵνα τῷ ἀποστείλῃ τουλάχιστον 100 ἄνδρας πρὸς συνοδείαν του διότι ὁ δρόμος ἦτον ἐπικίνδυνος ἀλλά
φίλτατε ἀντί … συνοδείας ἁπλοῦν γράμμα μόνο τῷ ἀπέστειλεν.
Εἶναι ἀληθές ὅμως ὅτι ὁ ἀρχηγός Ζ. ἔλλειπεν εἴς τι χωρίον 2 ὥρας μακράν
ἐντεῦθεν καὶ ἀντεπροσωπεύετο παρά τοῦ ἀνθυπολ. Κυρ. Σουλιώτη γαριβαλδινοῦ VII˙ ἀλλά εἶναι ἐπίσης ἀληθές καὶ μὲ πόνον σοῦ τὸ γράφω ὅτι ὁ φθόνος
ἤρξατο μεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν. Ὁ Κύριος Ζ. δὲν δύναται πλέον νὰ ἀποκρύψη
τὸ κατά τῶν λοιπῶν πάθος του λέγων φανερά καὶ εἰρωνικῶς ὅτι ἕκαστος τῶν
ἄλλων ἔρχεται ἐνταῦθα ἵνα γείνη Καραΐσκος ἤ Βότζαρης˙ ἀλλά ἄς μὴ σὲ ψυχράνω μὲ τὰ τοιαῦτα καθώς ἡμεῖς ἐκ τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἡμετέρου
… Ὁ Κορωναῖος ἤδη διερχόμενος διὰ τῶν ὀρέων τῶν Σφακίων θέλει φθάσει εἰς Σέληνον. Σᾶς παρακαλῶ ὅταν γράφητε εἰς Ἐφημερίδας νὰ προσέχητε πολύ περί τῆς ἀληθείας τῶν ὀνομάτων καθότι εὑρίσκομεν τὸν μπελάν μας.
Γαριβαλδινός Στρατιώτης
Ἐθελοντής VI
Παναγιώτης Μουτσόπουλος
2. Το σχέδιο – Έκθεση 21 Νοεμβρίου 1866, από το οποίο προήλθε το έγγραφο που εστάλη στον Υπουργό Εξωτερικών Επαμεινώνδα Δεληγεώργη
και αποτέλεσε την πρώτη επίσημη γραπτή μαρτυρία για την ανατίναξη της
Μονής Αρκαδίου από τον Ανωγειανό δάσκαλο Μανόλη Σκουλά.

Ἡράκλειον 21 Νβρίου 1866
Κύριε Ὑπουργέ
Κατά τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἦλθον ἐν τῇ πόλει Ἡρακλείου πολλά ἄτομα ἐκ διαφόρων χωρίων τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Πεδιάδος καὶ τοῦ Μαλεβυζίου
πρὸς ἀγοραπωλησίαν προϊόντων. Ἐν γένει ἐδιηγήθησαν ὅτι οἱ Μουδίραι
τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Πεδιάδος ἤρχισαν νὰ κακομεταχειρίζονται τοὺς χωρικούς
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διὰ φυλακίσεων καὶ ῥαβδισμῶν ἀπαιτοῦντες νὰ προσφέρωσιν εἰς τὴν ἐξουσίαν καλά ὅπλα καὶ οὐχί τὰ ἐπιδεικνυόμενα ἄπερ εἰσί κατά τὸ μᾶλλον ἤ ἧττον
πεπαλαιωμένα καὶ ἄχρηστα ὥστε οἱ κάτοικοι ἤρχισαν νὰ μεταμελῶνται διὰ
τὴν ὑποταγήν καὶ ν’ ἀῤῥαιώνωσι τὸν ἐρχομόν των εἰς Ἡράκλειον˙ προσέτι
αἰτιῶνται τῆς Συνελεύσεως καὶ τῆς ἐν Ἀθήναις Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς διότι
ἡ μὲν πρώτη ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τοῦδε οὐδέποτε ἔγραψεν πρὸς αὐτούς ἐνθαῤῥυντικόν τι αὐδ’ ἀπέστειλεν ἀνάλογον ὑλικόν τοῦ Πολέμου, ἡ δὲ δευτέρα διότι ποσῶς δὲν ἐπιμελήθη οὐδέ κἄν διενοήθη περί τῶν Ἀνατολικῶν Ἐπαρχιῶν
διὰ ν’ ἀποστείλῃ ἱκανούς καὶ ἐμπείρους ἀρχηγούς διὰ νὰ τὰς ἐμψυχώσωσι
καὶ τὰς ὁδηγήσωσιν ὅπου ἡ ἀνάγκη ἀπήτει, τοιουτοτρόπως ἔμενον ἐπί πολύν
χρόνον ἀδέσποτοι καὶ περιεπλανῶντο περιμένοντες τὴν ἄφιξιν τῶν ἀξιωματικῶν, ἀλλ’ ἀφ’ οὗ δὲν ἐλήφθη οὐδεμία φροντίς ὐπέρ αὐτῶν, ἠναγκάσθησαν
νὰ πιστεύσωσιν ἕνα Σφακιανόν ἀποσταλέντα ὑπό τοῦ γνωστοῦ Προδότου
καὶ Τουρκολάτρου Τσιριδάνη, εἰπόντος αὐτοῖς ὅτι αἱ Ἐπαρχίαι τῶν Χανίων
παρεδέχθησαν τὴν ὑποταγήν, ἔδωκαν τὰ ὅπλα καὶ ὅτι ἡ Συνέλευσις διελύθη.
Οἱ κάτοικοι τῆς Ἱεραπέτρου ἦσαν οἱ μᾶλλον πεφοβισμένοι ὅτι δὲν ἤθελον τύχει τῆς ἀνηκούσης συνδρομῆς καθότι ἅμα κατασταθείσης γνωστῆς
τῆς Ἐπαναστάσεως ἀντί νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν Ἐπαρχίαν των, παραλίου οὔσης, ὁ ἄνθρωπος ὁ δυνάμενος νὰ δώσῃ αὐτοῖς τὸ θαῤῥος, ἀφίχθη ἐξ Ἑλλάδος εἷς βακάλης κάτοικος Καλαμακίου τῆς Κορίνθου, καλούμενος Ἰωάννης
Βασιλακογιώργης καταγόμενος ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Πεδιάδος, ὅστις ἀπήτησεν ἀπό τοὺς κατοίκους τῆς Ἱεραπέτρου νὰ ὑπογράψωσιν ἔγγραφον διὰ
τοῦ ὁποίου νὰ τὸν ἀναγνωρίσωσιν Ἡγεμόνα καὶ Κύριον τῆς Ἐπαρχίας των˙
ὅσον καὶ ἄν ἀδικήσῃ τις τὴν διανοητικήν ἀνάπτυξιν τῶν κατοίκων ἐκείνων
δύναται νὰ παραδεχθῇ ὅτι εἶχον τὸν κοινόν νοῦν νὰ αἰσθανθῶσιν ὅτι ἡ ἀπαίτησις τοῦ Βασιλακογιώργη ἦτον ἀξία ἀποστροφῆς καὶ προσβλητική δι’ ἕνα
λαόν ὅστις ἦρε τὰ ὅπλα διὰ νὰ ἐπιτύχη τῆς ἐλευθερίας του καὶ ἀντ’ αὐτῆς νὰ
ἐμφανίζεται εἷς βακάλης ἔχων τὴν ἀξίωσιν ν’ ἀναγνωρισθῇ Ἡγεμών, οὕτω
ἔδραττον τῆς εὐκαιρίας νὰ δοθῇ ἀφορμή διά ν’ ἀναγνωρίσωσι καὶ αὖθις τὸν
ζυγόν τοῦ Τυράννου, ἀφ’ οὗ ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή οὐδεμίαν πρόνοιαν ἔλαβε περί τῆς Ἐπαρχίας αὐτῶν καὶ τῶν γειτονευουσῶν μετ’ αὐτῆς˙ καὶ ὅμως
ἀπό τῆς 15 8βρίου ε. ε. ὅτε ἤρχισε νὰ κυκλοφορήσῃ ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις τῆς
Πεδιάδος ἡ παραδοχή τῆς ὑποταγῆς, πρῶτος ὁ ἡγεμών Βασιλακογιώργης
μετά τῶν Γεωργίου Μπουγιουκλάκη καὶ Θεοδώρου Ἀρχανιωτάκη, ἐγκατέλειψαν τὸν τόπον καὶ δι’ εὐκαιρίας μετέβησαν εἰς Ἀθήνας, διά νὰ δικαιολογήσωσι δὲ τὴν ἀπόδρασίν των παρεστάθησαν ὡς ἀρχηγοί καὶ ἀπεσταλμένοι
ὑπό τῆς Ἐπιτροπῆς ἐκθέσαντες μύρια ὅσα ψεύδη, ἐν ὦ ἅπαντα τὰ εἰρημένα
πρόσωπα εἶναι τὰ κοινότερα τοῦ τόπου ἐκείνου καὶ σχεδόν ἄχρηστα διά τὴν
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ἐλαχίστην συνδρομήν καὶ ὑπεράσπισιν˙ ὅτι οὐδεμίαν εἶχον ἀποστολήν βεβαιοῦται καὶ ἐκ τῆς ἀπό 7 τρεχ. μηνός ἐπιστολῆς τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀντίγραφον τῆς
ὁποίας ὑπέβαλλον διὰ τῆς προηγουμένης ἀναφορᾶς μου, ὥστε ἐάν ἀπεστέλλοντο ἔπρεπε νἀ κάμῃ μνείαν ἐν τῇ εἰρημἐνη ἐπιστολῇ, ἥτις ἔφερε μεταγενεστέραν χρονολογίαν ἀπό τῆς ἀποδράσεως τῶν προαναφερθέντων προσώπων.
Οἱ κάτοικοι τῆς Ἐπαρχίας Μαλεβυζίου ωφεληθέντες ἐκ τῆς πανούργου
διαγωγῆς τοῦ Ῥεσίτ ἐφέντη, μὴ ἀπαιτήσαντος ἀμέσως τὰ ὅπλα, ἐδόθησαν
εἰς τὴν συλλογήν τοῦ ἐλαιοκαρποῦ ὡς προανέφερον, ἀλλά συμβουλευθέντες
διὰ καταλλήλων ὑποβολέων, δὲν ἀπεφάσισαν νὰ φέρη τὰς οἰκογένειάς των
εἰς τὰ χωρία ἀλλ’ οὔτε αὐτοί οἱ Ἴδιοι νὰ μένωσιν ἀμέριμνοι καὶ οὕτω τὰ μὲν
ὅπλα των ἔχωσι προφυλαγμένα εἰς διαφόρους θέσεις αὐτοί δὲν ἐν ἀμύνῃ διημερεύωσιν εἰς τὰς ἐργασίας των˙ ἀλλά διὰ νὰ μὴν μένῃ ἄγονος ἡ προδοσία
τοῦ Ἰούδα Παππᾶ Οἰκονόμου τοῦ προδώσαντος τοῖς ὀθωμανοῖς τὰ τοῦ Σπηλαίου Σάρχου, ἐσύστησε πρὸς τὸν Ῥεσίτ ἐφέντη τὸν υἱόν του Ἰωάννην Οἰκονομίδην, ἄξιον γένημα τοῦ Πατρός του, διά νὰ τὸν παραλάβῃ Γραμματέα καὶ
καταδότην γνωρίζοντα τὰ πρόσωπα τῆς Ἐπαρχίας˙ καὶ τῷ ὄντι ἐξεπλήρωσε τὴν προδοτικήν ἀποστολήν του˙ τουτέστι συνέταξεν ἀναφοράν ὑποταγῆς ἐκ μέρους δῆθεν τῆς Ἐπαρχίας Μαλεβυζίου καὶ Τεμένους ἐν ᾗ ὑπέγραψαν ὁ ἀδελφός τοῦ Παππᾶ Οἰκονόμου, Φιλιππάκης καὶ ὀλίγοι τινές συγχωρίοι του Σαρχιώτες, μετ’ αὐτούς, κατά τὰ εἰθισμένα τοῖς ὀθωμανοῖς καὶ τοῖς
Προδόταις, παρεγέμησαν τὴν ἀναφοράν καὶ μὲ ἄλλα ὀνόματα τῶν κατοίκων
ἄνευ τῆς γνώσεως αὐτῶν.
Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Ῥεσίτ ἐφέντη εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Μεσαρᾶς ἐπραγματοποιήθη καὶ ἤδη πρὸ τεσσάρων ἡμερῶν διαμένει ἐκεῖσε μετά τοῦ Στρατοῦ,
δὲν εὗρε μὲν ἔνοπλον ἀντίστασιν ἀλλ’ οὔτε ὑποταγήν, διερχόμενος τὰ χωρία εὑρίσκει αὐτά κατεστραμμένα ἄνευ κατοίκων, εἴς τινα, μερικούς γέροντας τοὺς ὁποίους μάλιστα κολακεύει διά νὰ εἰδοποιήσωσι τοὺς συγχωρίους
των νὰ ἐπανέλθωσιν χωρίς νὰ φοβοῦνται, καθότι ὁ Στρατός μετέβη ἐκεῖσε
διά νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν τάξιν καὶ οὐχί νὰ τοὺς πολεμήσῃ˙ οἱ Ἀρχηγοί Μιχαήλ Σκουλᾶς, Παῦλος Δεδιδάκης, Κόρακας καὶ Ῥωμάνος, καθ’ ἅ ἐβεβαίωσαν
ἡμᾶς οἱ ἐκεῖθεν ἐλθόντες, λαβόντες μεθ’ ἑαυτῶν ὅσους ἠδύναντο νὰ τοὺς ἀκολουθήσωσι διατρίβωσιν εἰς τὰ ὄρη τῆς Ἐπαρχίας ἐκείνης μεχρισότου ἀποφασισθῆ ἡ τύχη τῆς Ἐπαναστάσεως ὑπό τῶν ἁρματολῶν τῶν εὑρισκομένων εἰς
τὰς Ἐπαρχίας τῶν Χανίων.
Τὸ ὀθωμανικόν ἀτμοκίνητον ὅπερ ἀφίχθη ἐνταῦθα τὴν 14 τρεχ. μηνός
καὶ ἔφερε τὴν εἴδησιν τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀρκαδίου, ἀνεχώρησεν αὐθημερόν ὁ Μητροπολίτης Κρήτης διά νὰ διαδηλώσῃ τὴν πρὸς τοὺς ὀθωμανούς
λατρίαν του, ἐπεβιβάσθη ἐν τῷ εἰρημένῳ ἀτμοπλοίῳ καὶ μετέβη εἰς Ῥεθύ1244
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μνην διά νὰ προσκυνήσῃ καὶ συγχαρῆ τὸν Μουσταφᾶ Πασσά διὰ τὰς διαδοθείσας νίκας του, ἐπέστρεψε δὲ τὴν 19 τοῦ μηνός˙ σὺν τῷ Μητροπολίτῃ
ἐπανῆλθον ἐνταῦθα πέντε ἕξ οἰκογένειαι αἵτινες εἶχον προσφύγει εἰς χωρία
τινα τοῦ Μυλοποτάμου κατά τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ αἱ
ὁποῖαι ὡς ἐκ τοῦ ἐπισυμβάντος δυστυχήματος μετέβησαν εἰς Ῥεθύμνην καὶ
ἱκέτευσαν τὸν Μουσταφᾶ νὰ τοῖς ἐπιτρέψῃ τὴν ἐπάνοδόν των˙ οἱ ἐλθόντες
ἐδιηγήθησαν ὅτι τὴν ὀγδόην τοῦ μηνός ὁ Μουσταφᾶ Πασσᾶς ἐξεστράτευσε
μετά δέκα καὶ τεσσάρων χιλιάδων ἀνδρῶν κατά τῶν ἐν τῇ εἰρημένῃ Μονῇ
εὑρισκομένων Ἐπαναστατῶν καὶ ἤρξατο τῆς μάχης ἥτις ἐξηκολούθησε καθ’
ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην˙ εἰδών ὅτι τὰ πυροβόλα ἅτινα εἶχε δὲν ἔφερον τὸ
ποθούμενον πρὸς αὐτόν ἀποτέλεσμα, τὴν ἑννάτην τοῦ μηνός ἔφερεν ἐκ Ῥεθύμνης τρία μεγάλα καὶ κανονιοβολῶν δι’ αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἠδυνήθη νὰ
φέρῃ ῥήγματα εἰς τὴν θύραν καὶ τὰ κάτω παράθυρα τῆς Μονῆς, τότε διέταξε
τὸν Στρατόν του νὰ ἐφορμήσῃ ἀλλ’ ἀπεκρούσθη μὲ μεγάλην ζημίαν˙ ὁλόκληρα Τάγματα ἔπεσαν κατά τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἔφοδον, πρὸς τὸ δειλινόν
μετ’ ἐπανειλλημμένην ἔφοδον ἀπέτυχε διότι οἱ Ἐπαναστάται εἶχον ἀπαυδήσει
καὶ δὲν ἠδύναντο πλέον νὰ μάχωνται μετά τῆς Ἰδίας δυνάμεως μεθ’ ἧς ἤρξαντο, καὶ ὅτι ἀφ’ οὗ εἰσήλασαν ἐν τῇ Μονῇ πολλοί ὀθωμανοί, εἷς νέος εἰκοσιπενταετής Σκουλᾶς, ἀδελφός τοῦ ὁπλαρχηγοῦ, κατά τὴν προηγουμένην συνεννόησιν καὶ ἀπόφασιν τῶν συμπολεμιστῶν του, ἔδωκε πῦρ εἰς τὴν πυριταποθήκην καὶ ἀνέτρεψε τὴν Μονήν μεθ’ ὅλων τῶν συναδέλφων του καὶ τῶν
εἰσβαλόντων ὀθωμανῶν.
Ἐντός τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς κατά προηγουμένην καταμέτρησιν ἦσαν ἐν ὅλῳ
984 ψυχαί ἐξ ὧν 250 οἱ πολεμισταί, τὸ ὑπόλοιπον ἦσαν γυναῖκες καὶ παιδία˙ κατά τὴν ἐκπυρσοκρότησιν ἐσώθησαν εἷς Μοναχός καὶ τριάκοντα περίπου γυναικόπαιδα, ἐκ τῶν ὀθωμανῶν κατάτε τὴν μάχην καὶ τὴν ἔκρηξιν
ἐφονεύθησαν πλέον τῶν τριῶν χιλιάδων, ἐβεβαίωσαν ὅτι εἰς ἀπόστασιν μιᾶς
ὥρας εὑρίσκωνται σώματα κατακερματισμένα ἐκ τῆς ἐκρήξεως, ἔξωθεν δὲ
τῶν τειχῶν τῆς Μονῆς σωροί ὀθωμανικῶν πτωμάτων˙ ὁ Μουσταφᾶς διά νὰ
μὴν ἀποθαῤῥύνη τὸν Στρατόν του τὸν ἀπέσυρεν ἀμέσως διὰ νὰ μὴν ἴδη τὴν
μεγάλην καταστροφήν τῶν ὁμοφύλων του. Οἱ διηγηθέντες τ’ ἀνωτέρω προσέθηκαν ὅτι οἱ πολιορκούμενοι Ἐπαναστάται ἐζήτησαν συνδρομήν παρά τοῦ
Κυρίου Κορωναίου εὑρισκομένου τότε εἰς χωρίον Μαργαρίτες τῆς Ἐπαρχίας
Ῥεθύμνης, ἀλλ’ ἐνῶ τὴν ἑννάτην τοῦ μηνός συνέλλεξε περί τοὺς χιλίους καὶ
ἤρξατο νὰ ὁδεύσῃ, ἐπῆλθε ῥαγδαία βροχή καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν εἰς τρόπον
ὥστε ἔμεινε μετά 20 περίπου ἀνδρῶν καὶ δὲν ἠδυνήθη νὰ προσφέρῃ τὴν δέουσαν ὑπεράσπισιν˙ κατά πόσον ἔχεται ἀληθείας τὸ γεγονός τοῦτο δὲν δύναμαι νὰ τὸ ὑποστηρίξω. Ἴσως ὁ Κος Κορωναῖος δώσει ἀκριβεστέρας πλη1245
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ροφορίας περί τῆς δυστυχοῦς ἐκείνης περιστάσεως.
Τὴν Ἡρωϊκήν ταύτην πρᾶξιν τῶν ἀειμνήστων Χριστιανικῶν ψυχῶν ἥτις
βεβαίως θὰ κάμει τὴν μεγαλυτέραν ἐντύπωσιν εἰς ὅλον τὸν ἐξευγενισμένον
κόσμον, τὴν ἐθεώρησεν ὡς νίκην ὁ Μουσταφᾶς καὶ ἐνετείλατο τοῖς ὀθωμανοῖς νὰ τὴν πανηγυρίσωσι διὰ πυροβολισμῶν, ὁ δὲ Ὑ/προξενος τῆς Ἀγγλίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός τὴν ἡμέραν τῆς 14 τοῦ μηνός ὕψωσε τὴν σημαίαν, τὸ δὲ ἑσπέρας ἐτίμησε τὴν νίκην τῶν ὀθωμανῶν διὰ μεγάλης φωταψίας, ἐνθουσιασμόν τὸν ὁποῖον ἀπέφυγον νὰ μιμηθῶσιν οἱ κάτοικοι ὀθωμανοί τοῦ Ἡρακλείου.
Κύριε Ὑπουργέ.
Τὰ δεινοπαθήματα τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ, δηλονότι ἡ καταστροφή τῶν χωρίων των, ἡ ἁρπαγή τῆς περιουσίας των καὶ ἠ διαγωγή τῆς ἐξουσίας κατά τῶν
παραδεξαμένων τὴν ὑποταγήν, κρατεῖ εἰσέτι εἰς τὰς καρδίας ὅλων ἀκμαῖον
τὸ σύνθημα τῆς Ἐπαναστάσεως, δυστυχῶς αἱ Ἀνατολικαί Ἐπαρχίαι δὲν ἠδυνήθησαν οὔτε δύνανται νὰ τὸ ἀναπτύξωσι, διότι δὲν ηὐτύχησαν ἱκανῶν ἀρχηγῶν καὶ τῆς συμπράξεως ἐμπειροτέρων ὁπλοφόρων, εἰδώς ἐκ τοῦ πλησίον τὰς ἐλλείψεις ταύτας ἔλαβον τὴν τιμήν νὰ γνωστοποιήσω πρὸς τὸν Ὑμ.
Ἐξοχότητα διὰ προηγουμένων ἀναφορῶν μου, ὅτι μεγάλη ὑπῆρχεν ἡ ἀνάγκη τῆς προσελεύσεως ἡμετέρων ἀξιωματικῶν μετά δυνάμεως τουλάχιστον
πεντακοσίων ἀνδρῶν˙ἡ ἄφιξις τῶν ἀνδρῶν τούτων ἤθελεν εἶσθαι ἱκανή ὄχι
μόνον νὰ προσβάλῃ τὰς ἀσθενεῖς δυνάμεις τῶν ὀθωμανῶν κατά τὰς Ἀνατολικάς Ἐπαρχίας, ἀλλά καὶ νὰ ἐπιβάλῃ τὸ θαῤῥος εἰς τοὺς κατοίκους νὰ ἑνώσωσι τὴν τύχην των μετ’ αὐτῶν καὶ νὰ ἐπιφέρωσι πολλά καὶ ἔνδοξα ἀποτελέσματα˙ ἴσως αἱ περιστάσεις δὲ ἦσαν εὐνοϊκαί διὰ νὰ πραγματοποιηθῶσιν αἱ
προσδοκίαι μου καὶ ἡ ἐκφραζομένη εὐχή τῶν κατοίκων, πιστεύω ὅτι καὶ ἤδη
δὲν εὑρισκόμεθα μεμακρυσμένοι τοῦ ποθουμένου σκοποῦ. Ὑπάρχει μεγάλη
πιθανότης ὅτι ἡ Ἐπανάστασις τῆς Κρήτης, τουλάχιστον ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις
τῶν Χανίων, νὰ μακροχρονήσῃ καὶ καθ’ ἑκάστην θὰ παρουσιάζῃ τὰς νίκας
της, διά τὶ νὰ μὴν ἐμψυχωθῶσιν καὶ αἱ Ἀνατολικαί Ἐπαρχίαι διὰ νὰ ἐπασχολῶσι τὰς φροντίδας καὶ ἐλαττώνωσι τὰς Στρατιωτικάς δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ;
ἐάν ἀπελπισθεῖσαι ἐξωτερικῆς συνδρομῆς ἔδειξαν ὑποταγήν, παντάπασι δὲν
κωλύει τοὺς κατοίκους νὰ φανῶσιν ἐκ νέου Ἐπαναστάται ἅμα παρουσιασθῇ
ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ.
Ἀφ’ ὅτου ἤρχισεν ἡ Ἐπανάστασις δὲν ἔμεινα ψυχρός θεατής, κατέβαλλον
πᾶσαν ἐφικτήν προσπάθειαν νὰ ἐνθαῤῥύνω τοὺς δεινοπαθοῦντας καὶ νὰ τοὺς
ἐγκαρτερῶ εἰς τὴν Ἰδέαν τῆς ἐλεύσεως βοηθημάτων. Τοιαῦτα πατριωτικά αἰ1246
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σθήματα εὗρον καὶ παρά τοῖς ὑπηκόοις τῆς Α. Μ. Ἰωάννην Μητσοτάκην καὶ
Κωνσταντῖνον Ἐμμ. Μοάτσον οἵτινες ἦσαν καὶ μέλη τῆς διοργανώσεως τῆς
Ἐπαναστάσεως, ὡς ἔμποροι καὶ κάτοικοι πρὸ πολλῶν χρόνων γνωρίζουσι τὰ
πρόσωπα καὶ τὰς ἀνάγκας τῶν Ἐπαρχιῶν, οἱ Κύριοι οὗτοι δὲν ἔπαυσαν εἰσέτι νὰ ἐνεργῶσιν ὅλαις δυνάμεσι καὶ διὰ πολλῶν θυσιῶν πᾶν ὅ,τι δύνανται
νὰ εὐοδώσῃ τὴν ἐπανάστασιν καὶ νὰ μοὶ παρέχωσι τὴν συνδρομήν των κατά πᾶσαν περίστασιν˙ πεποισμένος εἰς τὰ Εἰλικρινῆ καὶ Πατριωτικά αὐτῶν
αἰσθήματα, παρεκάλεσα τὸν Κον Κων. Μοάτσον νὰ μεταβῇ αὐτοπροσώπως
εἰς Ἀθήνας διὰ νὰ ἐγχειρίσῃ τὴν παροῦσαν πρὸς τὴν Ὑμ. Ἐξοχότητα καὶ διά
ζώσης νὰ τῇ παραστήσῃ τὰς ἀνάγκας τοῦ τόπου καὶ τὰ μέσα δι’ ὦν δύναται
νὰ βελτιωθῇ ἡ φαινομένη καχεξία καὶ ὑποταγή τῶν Ἀνατολικῶν Ἐπαρχιῶν,
τὴν πρότασιν ταύτην ἐδέχθη προθύμως καὶ δι’ Ἰδίων του δαπανῶν ἀπέρχεται σήμερον διά νὰ ἐκτελέσῃ τὴν πατριωτικήν αὐτήν ἐντολήν˙ τὸ μέτρον
τοῦτο τὸ ἐθεώρησα λίαν κατάλληλον κατά τὰς παρούσας περιστάσεις, ἵνα μὴ
μένῃ ἐν τῇ συνειδήσει μου ὁ ἐλάχιστος ἔλεγχος ὅτι δὲν ἐξεπλήρωσα τὸ πρὸς
τὴν Πατρίδα χρέος μου.
Ἡ Σ. Κυβέρνησις ἐάν ἐγκρίνῃ τὴν ἀποστολήν τοῦ ἁρμοδίου ἀρχηγοῦ μετά
τῆς προσηκούσης ὡς εἴρηται δυνάμεως, θεωρῶ λυσιτελές καὶ λίαν ἀναγκαῖον
νὰ συνοδεύσῃ αὐτὴν καὶ μὲ δύο τουλάχιστον Ἱεροκήρυκας ἐκ τῶν δεινοτέρων
τοῦ λόγου καὶ τῆς ἀπαγγελίας˙ οἱ Ἱεροκήρυκες διά τῆς δυνάμεως τοῦ θείου λόγου θέλωσιν ἐνθουσιάσει τοὺς λαούς εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ πρὸς τὴν
θρησκείαν καὶ τῆς Πατρίδος ὀφειλομένου καθήκοντος καὶ ἑκάστη διδασκαλία των, κατά τὰς παρούσας μάλιστα περιστάσεις, θέλει παρέχει τοῖς ἀγωνιζομένοις περισσότερον θαῤῥος ἀφ’ ὅσον ἡ ἐμφάνισις πολυαρίθμων ὁπλοφόρων˙ δύναμαι νὰ πιστεύσω ὅτι ὁ κλῆρος τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος θέλει προσφέρει τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην μὲ τὴν μεγαλυτέραν προθυμίαν, ἀφ’ οὗ πληροφορηθῇ ὅτι ῥακένδυτοι καὶ βάρβαροι Δερβίσηδες ἐπικαλούμενοι τὸ Κοράνιον ἐνθουσιάζωσι τοὺς ἀπίστους καὶ ἁπαξάπαντες ὡς τυφλοί τρέχωσι πρὸς
ὑποστήριξίν του κατασφάζοντες τὸ Χριστιανικόν ὀρθόδοξον γένος.
Ἐπιτρέψατέ μοι, Κύριε Ὑπουργέ, νὰ ἐπιφέρω γνώμην τινά καὶ ἐπί τῆς Δημοσιογραφίας σχετικῶς μὲ τὰ γραφόμενα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Κρήτης˙ παρετήρησα ὅτι ὁ πολύς ζῆλος τῶν Δημοσιογράφων τῆς Πρωτευούσης
καὶ τῆς Σύρου, ἀντί νὰ ὑπηρετῇ ὅπως ἔδει, προσκόπτει πολλάκις εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ὠφελίμων πράξεων. Π.χ. ὑπηρετεῖ τὴν ἐπανάστασιν νὰ διασαλπίζῃ καθ’
ἑκάστην τοὺς ὅρμους τῆς ἀφίξεως τῶν ἀτμοπλοίων καὶ νὰ συζητῇ τὴν ἀποτυχίαν μιᾶς ἀποστολῆς; ἀπ’ ἐναντίας καθιστᾶ τὸν Μουσταφᾶ προσεκτικόν
νὰ καταλάβῃ ὅλας τὰς ἐπικαίρους θέσεις ὥστε νὰ καταστήσῃ ἀνέφικτον πᾶσαν βοήθειαν πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους˙ ἐάν μέχρι τοῦδε δὲν συνέβη κανένα
1247
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δυστύχημα πρέπει νὰ τὸ χρεωστῶμεν εἰς τὴν θείαν ἐπίβλεψιν καὶ τὴν δεξιότητα τῶν ναυτῶν μας. Προσέτι καθιστᾶ γνωστόν εἰς τοὺς ἐχθρούς τῆς πίστεως καὶ Πατρίδος πᾶσαν ἠθικήν ἐνέργειαν τῆς Κυβερνήσεως καὶ πρόνοιαν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τρόπον ὥστε νουθετεῖ τοὺς ὀθωμανούς νὰ
προλαμβάνωσι πᾶσαν κατ’ αὐτῶν ἐνδεχομένην προσβολήν˙ λ. χ. ὑπηρετεῖ
τὴν ἐπανάστασιν νὰ εἰδοποιῇ καθ’ ἑκάστην τὰ ὀνόματα τῶν προσερχομένων
ἀξιωματικῶν, τὸν ἀριθμόν τῶν ὁπλοφόρων καὶ τὸ εἶδος τοῦ ὑλικοῦ τοῦ πολέμου; πολλοῦ γε καὶ δεῖ˙ ἡ δημοσίευσις αὔτη καθιστᾶ τὸν Μουσταφᾶ ἄγρυπνον καὶ ἕτοιμον εἰς τὰς προπαρασκευάς τοῦ Πολέμου, εἰς τὴν ἔκδοσιν προγραφῶν καὶ ὑπόσχεσιν ἀμοιβῶν καὶ εἰς τὴν ἐπίμονον φροντίδα νὰ μεταχειρίζηται πᾶσαν θυσίαν πρὸς τοὺς ἐγχώριους Χριστιανούς διά τῶν προδοτῶν νὰ
ἐγκαταλείψωσι τοὺς ξένους καὶ ἀφοσιωθῶσι πρὸς αὐτόν ὅστις τοῖς ὑπόσχεται προνόμοια καὶ ἀμοιβάς καὶ οὕτω ἐξαπατᾶ τοὺς ἀδυνάτους χαρακτήρας.
Ὁποίαν ὑπηρεσίαν προσφέρει ἡ Δημοσιογραφία εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Κρήτης καὶ τοῦ ἔθνους ὅταν δι’ ἐκτάκτων παραρτημάτων εἰδοποιεῖ τὸ κοινόν περί ψευδῶν μαχῶν καὶ ναυμαχιῶν; οὐδεμίαν, διά τῆς Δημοσιεύσεως τῶν τοιούτων παροτρύνει τὸν Μουσταφᾶ ν’ αὐξήσῃ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἀπάτης καὶ
τοῦ δόλου, ἄλλως τε πρέπει νὰ λάβωσιν ὑπ’ ὄψιν, ὅ μὴ γένοιτο καὶ τὴν ἀποτυχίαν˙ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ μὲν Τουρκία θὰ ἑκατονταπλασιάσει τὸ μίσος της κατά τῶν ἐν τῇ χώρᾳ της διαμενόντων ὑπηκόων τῆς Α.Μ. καὶ θὰ
προσπαθήσει νὰ ἐκριζώσῃ τὸ ἑλληνικόν στοιχεῖον, οἱ δὲ φιλότουρκοι ξένοι
θὰ μᾶς ἐμπαίζωσι διά τὰς ἰδανικάς μάχας, Ναυμαχίας καὶ περί τῆς ὲπιτυχίας αὐτῶν˙ ἡ Σ. Κυβέρνησις δύναται κάλλιον ἐμοῦ νὰ σκεφθῇ ἐάν ἡ Δημοσιογραφία πρέπῃ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸν αὐτόν δρόμον, ἄλλως διά καταλλήλων
προσώπων ἄς συστήσῃ εἰς τὸν τύπον τῆς Πρωτευούσης καὶ τῆς Σύρου μετριοτέραν γλῶσσαν καὶ ἄς ὦσι βέβαιοι οἱ Κύριοι Δημοσιογράφοι ὅτι πράγματι θὰ ὑπηρετήσωσι τὴν Πατρίδα. Ὁ Κύριος Μοάτσος γνωρίζων ὅλας τὰς
ἐπικαίρους θέσεις καὶ παραλίους ὅρμους τῶν Ἀνατολικῶν Ἐπαρχιῶν, θέλει
ὑποδείξει, ὅπου δεῖ, τὰ κατάλληλα μέρη τῆς ἀποβιβάσεως καὶ καταλήψεως
καὶ πᾶν ὅ,τι δύναται νὰ ἐπιφέρῃ ἀμέσως τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἀφιχθησομένων.
Δέχθητε κτλ. κτλ.------Τα ερευνητικά αποτελέσματα υπήρξαν πράγματι εντυπωσιακά. Όπως είναι ευνόητο, οι ερευνητικές δράσεις αναπόφευκτα στράφηκαν στα Ιστορικά Αρχεία της Αθήνας και του Εξωτερικού, σε αρχειακές συλλογές του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας,
των Κρατικών Αρχείων Βενετίας και Τεργέστης.
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Ο Μανόλης Σκουλάς και οι συμπολεμιστές του, σύντροφοι, εθελοντές,
επαναστάτες, έγιναν στάχτη στο πυρπολημένο Αρκάδι από το κέντημα του
τσεπανέ «με μια μπιστόλα ασημωτή του Κούντη του Δημήτρη» που είχε στα
χέρια του ο αδικαίωτος πυρπολητής.
Η Κρητική Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης, η Κρητική Εκπαίδευση,
η Εκκλησία της Κρήτης και η Ελληνική Πολιτεία (και η Ακαδημία Αθηνών,
ιδιαίτερα αυτή γιατί φέρει την κύρια ευθύνη της απόκρυψης της αλήθειας
όπως και η Εκκλησία της Κρήτης), οφείλουν να εγκαταλείψουν τη σιωπή
τους, να αναγνωρίσουν, μετά από τόσες καθυστερήσεις, την ιστορική αλήθεια, να τιμήσουν τον πραγματικό πυρπολητή της ιστορικής Μονής Αρκαδίου και να αποδώσουν, επιτέλους, δικαιοσύνη.

Απόστολος Παπαϊωάννου
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1249

Το θετικιστικό πνεύμα της γλωσσικής
μεταρρύθμισης στο δημοσιογραφικό όργανο
του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Γεωργία Ρογάρη
Φωτεινή Κύρου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εκπαίδευση η γλώσσα του σχολείου, ως αντικείμενο αλλά και ως μέσο διδασκαλίας, αποτελεί διαχρονικά πεδίο πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Σε μια γλωσσική μεταρρύθμιση ή σ’ έναν γλωσσικό σχεδιασμό (Haugen, 1959 : 8-21), όπου περιγράφονται οι σκόπιμες και συνειδητές
ενέργειες που προκύπτουν από πολιτικές αποφάσεις και αποβλέπουν στο
να παρέμβουν στην εξέλιξη της γλωσσικής αλλαγής και να την τροποποιήσουν κατά βούληση, αποτυπώνονται οι λεγόμενες "γλωσσικές πολιτικές"
που αφορούν ρητούς κανόνες της ανθρώπινης επικοινωνίας. Άμεσο αντικείμενο του γλωσσικού σχεδιασμού (Παπαρίζος, 2004 : 159), δεν είναι το
γλωσσικό σύστημα, αλλά οι ομιλητές μιας γλώσσας ως μέλη μιας κοινότητας. Έτσι, η γλώσσα προσεγγίζεται έμμεσα, διαμέσου της χρήσης η οποία
πραγματώνεται από τους ομιλητές.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε το νεοελληνικό κράτος οδήγησαν τη χρήση της γλώσσας σε μια διχοτόμηση. Οι
γλωσσικές μεταρρυθμίσεις, που δρομολογήθηκαν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, μπορούν να νοηθούν και σαν απόπειρες επαναπροσδιορισμού του συσχετισμού ανάμεσα στις δύο γλώσσες, δηλαδή σαν προσπάθειες διεύρυνσης της επικοινωνιακής εμβέλειας της δημοτικής και περιορισμού της αντίστοιχης της καθαρεύουσας.
Το Δελτίο, το δημοσιογραφικό όργανο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, δημοσιεύει κείμενα δημοτικιστών που αναφέρονται στην πληρέστερη εξέταση του γλωσσικού. Γενική αρχή στην οποία μένει προσηλωμένος ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, είναι ότι πρέπει να αρχίσει συστηματική και μεθοδική
κίνηση στον χώρο της γλωσσικής μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος αποστασιοποιείται από συμβουλές πολιτικής φύσης
και η συνδρομή του αφορά αποκλειστικά στο καθαρό Εκπαιδευτικό-Επιστημονικό πεδίο.
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Η απόληξη της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα θα οδηγήσει στην ωρίμανση των συνειδήσεων εκείνων που ζητούν μια πιο οργανωμένη κίνηση
για την ανανέωση της παιδείας του ελληνικού λαού. Σιγά σιγά γίνεται συνείδηση ότι για να εδραιώσει η δημοτική γλώσσα το κράτος της στη λογοτεχνία, αλλά και για να το επεκτείνει στο σχολείο και ακόμη μέσα στην όλη
πνευματική και κοινωνική ζωή, έπρεπε να διαμορφώσει ένα γλωσσικό τύπο που να μην είναι εντελώς αποκρουστικός σε όσους διατηρούσαν προλήψεις στο θέμα της γραπτής γλώσσας του έθνους (Κριαράς 1987 : 32). Η
δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, που μπορεί να θεωρηθεί και ως αρχή της
δεύτερης φάσης του γλωσσικού ζητήματος, είναι αυτή που προσδιορίζει
την πορεία του γλωσσικού. Αυτό γίνεται με τρία καθοριστικά γεγονότα: την
πρόβλεψη περί επίσημης γλώσσας στο Σύνταγμα του 1911, την ίδρυση του
Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910) με την έκδοση του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911) και τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 με
εισαγωγή για πρώτη φορά της διδασκαλίας της δημοτικής στις τάξεις του
δημοτικού σχολείου.
2. ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Οι βασικές θέσεις του θετικισμού συνδέονται στενά με την άποψη πρώτον
ότι κάθε γνώση που αφορά στα γεγονότα βασίζεται στα θετικά στοιχεία της
εμπειρίας και δεύτερον ότι πέραν από τον κόσμο των γεγονότων υπάρχει
ο κόσμος της καθαρής λογικής και των καθαρών μαθηματικών, «οι σχέσεις
των ιδεών», θέσεις του Σκωτζέζου εμπειριστή φιλόσοφου David Hume, σε
μια μεταγενέστερη φάση του θετικισμού (Μ. Horkheimer, T. Adorno, 1988
: 20-25). Έτσι, στη βασική ιδεολογική του γραμμή, ο θετικισμός είναι εγκόσμιος, λαϊκός, αντιθεολογικός και αντιμεταφυσικός. Αυστηρή εμμονή στη
μαρτυρία της παρατήρησης και της εμπειρίας είναι η κατηγορηματική προσταγή των θετικιστών. Η προσταγή αυτή ανακλάται και στη συμβολή τους
στην ηθική φιλοσοφία αφού πολλοί θετικιστές υπήρξαν ωφελιμιστές, με την
έννοια ότι το ηθικό αξίωμά τους ήταν κάτι σαν «τη μεγαλύτερη ευτυχία για
τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων». Άλλωστε, και ο Ωγκύστ Κοντ ήταν ο
ιδρυτής μιας θρησκείας στην οποία το αντικείμενο λατρείας δεν ήταν η θεότητα των μονοθεϊστικών αντιλήψεων αλλά η ανθρωπότητα.
Ο θετικισμός ήταν βασισμένος στον επονομασθέντα «νόμο των τριών
φάσεων της διανοητικής ανάπτυξης». Υπάρχει ένας παραλληλισμός, όπως
τον έβλεπε ο Κοντ, ανάμεσα στην ανάπτυξη της σκέψης στην ιστορία του
ανθρώπου, από τη μια μεριά, και στην ιστορία της εξέλιξης ενός ατόμου από
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τη νηπιακή ηλικία ως την ωριμότητα, από την άλλη. Στην πρώτη φάση, τη
θεολογική, τα φυσικά φαινόμενα εξηγούνται ως αποτελέσματα υπερφυσικών ή θείων δυνάμεων. Η δεύτερη φάση, που αποκαλείται μεταφυσική, είναι σε μερικές περιπτώσεις μια χωρίς προσωποποιήσεις θεολογία, οι ορατές διαδικασίες της φύσης υποτίθεται πως δημιουργούνται από απρόσωπες δυνάμεις, απόκρυφες ιδιότητες, ζωτικές δυνάμεις ή εντελέχειες, δηλαδή εσώτερες αρχές τελείωσης. Στην τρίτη φάση, την επιστημονική ή θετική
έχουμε να κάνουμε μόνο με θετικά γεγονότα. Το έργο των επιστημών, και
της γνώσης γενικότερα, είναι να μελετήσει τα γεγονότα και την κανονικότητα της φύσης και της κοινωνίας και να διατυπώσει την κανονικότητα αυτή σε νόμους. Οι ερμηνείες των φαινομένων συνίστανται μόνο στην υπαγωγή ειδικών περιπτώσεων στους γενικούς νόμους. Η ανθρωπότητα έφτασε στην πλήρη ωριμότητα σκέψης μόνο αφού εγκατέλειψε τις ψευδοερμηνείες των θεολογικών και μεταφυσικών φάσεων και τις αντικατέστησε με
μια απεριόριστη εμμονή στην επιστημονική μέθοδο.
Μια επαρκής κατανόηση των λειτουργιών της γλώσσας και των διαφόρων τύπων των εννοιών είναι μια άλλη βασική συνεισφορά των λογικών
θετικιστών. Η επικοινωνία και η γλώσσα εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς.
Ένας από αυτούς είναι η απεικόνιση των γεγονότων ή της κανονικότητας
που υπάρχει στη φύση και στην κοινωνία, ένας άλλος είναι η μεταφορά εικόνων, η έκφραση και το ξύπνημα των συναισθημάτων, ένας τρίτος είναι
η υποκίνηση, η καθοδήγηση ή τροποποίηση των ενεργειών μας. Με αυτόν
τον τρόπο γίνεται διάκριση μεταξύ της γνωστικής και της συναισθηματικής σημασίας στις λέξεις και στις προτάσεις, παρόλο που στις περισσότερες εκφράσεις της καθημερινής ζωής και της επιστήμης ακόμη, οι δύο αυτοί τύποι εννοιών συνδυάζονται ή συγχέονται. Το αποκαλούμενο κριτήριο
της επαληθευσιμότητας των πραγματικών νοημάτων αποτελεί τη πιο σημαντική αλλά και τη πιο αμφιλεγόμενη συμβολή των θετικιστών.
Σαφή μηνύματα του θετικισμού διακρίνονται στο πνεύμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όπως εκφράστηκε μέσα από τα δημοσιευμένα κείμενα του Δελτίου του. Η Επιτροπή του Εκπαιδευτικού Ομίλου σε προλογικό σημείωμά της στη
δημοσίευση του άρθρου του φιλολόγου Α.Χ.Μπούτουρα (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄: 53) δηλώνει ότι γενική αρχή στην οποία μένει προσηλωμένος ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, είναι ότι πρέπει να αρχίσει συστηματική και μεθοδική κίνηση και για την
εκπαίδευση. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος αποστασιοποιείται από συμβουλές πολιτικής φύσης και η συνδρομή του αφορά αποκλειστικά στο καθαρό Εκπαιδευτικό-Επιστημονικό πεδίο προσφέροντας στην Πολιτεία έτοιμη θετική επιστημονική-εκπαιδευτική εργασία με τη λειτουργία του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου.
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Σε μια μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική κίνηση δεν υπάρχουν μόνο τα
γλωσσικά ζητήματα αλλά και οι κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις. Η εκπαίδευση είναι η πηγή παντός καλού ή κακού στην κοινωνία ή στην Πολιτεία. Από την κακή εκπαίδευση ήλθε και η κατάπτωση του καθεστώτος.
Μια εικόνα αυτής της κατάπτωσης δίνει ο ίδιος ο αρθρογράφος στα Παναθήναια, στο φύλλο της 30 Νοεμβρίου 1910. Σύμφωνα μ’ αυτό το δημοσίευμα, αιτίες της κρίσης θεωρούνται η προγονολατρεία, η προκατάληψη που
αφαιρεί την ελευθερία της σκέψης, και ο φόβος μπροστά στην αλήθεια. Ο
Μπούτουρας υποστηρίζει ότι μετά από αλλεπάλληλα παθήματα, ο ελληνικός λαός μπορεί να βγει από την αυταπάτη που ζουν και πολλοί άνθρωποι
υποστηρίζοντας ότι σιγά σιγά θα διορθωθούν τα πράγματα, διότι αν συνειδητοποιήσει κανείς το βαθμό της κοινωνικής κατάπτωσης θα αντιληφθεί
ότι το αποτέλεσμα της σιγανής πορείας μόνο εκφυλισμός θα είναι. Η κοινωνία μας, κατά τον αρθρογράφο, μετά από πολλά έτη κακοδιοίκησης έπαθε
ένα μεγάλο κακό, το οποίο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ως πολυμέρεια βούλησης και ατομισμό που συσπειρωμένος αποτελεί τον κομματισμό.
Εκφράζεται προβληματισμός για το πώς η κοινωνία θα ξεφύγει από τη
νοσηρότητά της και θα επέλθει η εξυγίανση σε κάθε κλάδο. Στο σημείο αυτό διατυπώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα και με διαχρονική ισχύ άποψη για
την αναμόρφωση της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας : «Δια να υπάρξει εκπαίδευσις καλή έπρεπε να υπάρξει πολιτεία καλή, αλλά και πάλιν δια
να γίνει πολιτεία καλή έπρεπε να προηγηθεί καλή εκπαίδευσις και κοινωνία.
Από πού να αρχίσει κανείς δεν ήξευρε, γιατί το έργον του θα κατεστρέφετο από την επίδρασιν του άλλου περιβάλλοντος. Δι’ αυτό κυβέρνησις ικανή
να κρατηθεί έξω από το μέχρι τούδε περιβάλλον και τας μεθόδους του θα
είναι η πρώτη αρχή επάνω εις την οποίαν ως εις βάσιν θα οικοδομήσομεν
όλα τα άλλα.» ( Δ.Ε.Ο. τ. Α΄: 57). Παράλληλα, κατά την κρίση του συντάκτη
του άρθρου, η πορεία προς την αναγέννηση πρέπει να συνοδεύεται από
συστηματική ενέργεια με βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και με ανοχή στο παρόν ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα του εξευρωπαϊσμού.
Η βαθύτερη μελέτη της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, κατά τον ισχυρισμό του Μπούτουρα, φανερώνει την αδυναμία του ελληνικού λαού να ξεπεράσει την αποκλειστικότητά του, την νοοτροπία περιφρόνησης των άλλων λαών, με τους οποίους ερχόμενος σε συνεννόηση θα δύναται να αντιληφθεί καλύτερα τη θέση του προκειμένου να συμβιβάζει αυτή τη θέση
σύμφωνα με την πρόοδο των άλλων εθνών. Ατυχήματα και σφάλματά μας
προς τους γειτονικούς μας λαούς, ακόμα και σήμερα, επιβεβαιώνουν την
ορθότητα της παραπάνω άποψης.
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Η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, υποστηρίζει ο συντάκτης, πρέπει να ακολουθήσει πορεία σταδιακής αλλαγής, προκειμένου ένα μεγάλο
τμήμα της κοινωνίας να κατανοήσει την πραγματικότητα και να υποστηρίξει το νέο καθεστώς, τη σταδιακή ταύτιση της κοινής γλώσσας με τη γραφόμενη γλώσσα, με στόχο να είναι κατανοητή σε όσο το δυνατό ευρύτερο κύκλο αναγνωστών.
Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις του ο Μπούτουρας, επισημαίνει
τις κύριες αιτίες για τη γενική κατάπτωση. Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθεί ακριβώς το χωρίο στο οποίο διατυπώνεται και αποδίδεται με ακρίβεια η κρίση της παιδείας και της κοινωνίας αλλά και η πρόταση για το ξεπέρασμά της, για να διαπιστωθεί η διαχρονικότητά της: «Όπως κατήντησεν η μέση εκπαίδευσίς μας, τυπική μάλλον παρά ουσιαστική, φέρει τα ίδια
αποτελέσματα και είναι προσιτή και εις τους μετριωτάτους ακόμη, ενώ η
ευκολία της ανωτάτης εκπαιδεύσεως προσείλκυσε πολλούς αναξίους και
εγέννησεν εις την κοινωνίαν την κακήν τάσιν της ψευδούς κοινωνικής θέσεως… πολλοί φροντίζουν δια ποικίλων πιέσεων και αθεμίτων μέσων να
συσσωρεύσουν τίτλους, των οποίων δεν είναι άξιοι, δια των οποίων καταστρέφουν το έργον άλλων…άνθρωποι των γραμμάτων πρέπει να γίνονται
οι άξιοι, οι οποίοι ολιγότεροι, αλλά καλύτεροι, θα εκτελώσι καλύτερον τον
προορισμόν των. Των δε άλλων το πνεύμα θα τραπεί και πάλιν προς τους
πρακτικούς κλάδους, εις τους οποίους τόσον υπελείφθημεν, και οι οποίοι
υποστηριζόμενοι υπό των καταλλήλων εγκαταστάσεων θα δώσωσι τα νεύρα εις την πολιτείαν μας» (Δ.Ε.Ο. τ. Α΄: 60).
Ο Δ. Γληνός υπογραμμίζει ιδιαίτερα την ουσία και τους σκοπούς της ψυχικής και πνευματικής αναγέννησης, σύμφωνα με τις ιδέες του Εκπαιδευτικού Ομίλου και υποστηρίζει ότι σημαντικός σταθμός για την αναγέννηση αυτή θα είναι η απαλλαγή του σχολείου από το σχολαστικισμό, τον τυφλό εμπειρισμό, την προγονοπληξία, «την αεροβασία, την ασυνειδησία, την
οχυρωμένη πίσω από την πρόληψη κάθε λογής». Επισημαίνεται η ανάγκη
όχι μόνο αλλαγής του εξωτερικού οργανισμού και της διοίκησης των σχολείων αλλά κυρίως επιστημονικής και αληθινής μόρφωσης των δασκάλων
και αλλαγής των κοινωνικών ιδεών και «αυτοαναγνωρίσεως της σημερινής ελληνικής κοινωνίας». Οι ιδέες μας, τονίζει ο Δ. Γληνός, πρέπει να συμφωνήσουν με την αληθινή υπόστασή μας, ενώ τα ιδανικά μας, που όργανό
τους θα γίνει ο δάσκαλος και το σχολείο πρέπει να βγουν από το αληθινό
«είναι» του ελληνικού λαού με τη μεγάλη παράδοση, τις μεγάλες έμφυτες
αρετές, τη ζωτικότητα, την αντοχή, την ικανότητα προσαρμογής, τη θέληση ζωής (Δ.Ε.Ο. τ. Γ΄ : 278).
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Σε διάλεξή του στον Όμιλο τον χειμώνα του 1912 (Δ.Ε.Ο. τ. Γ΄ : 151) ο
Δελμούζος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σύστημα που ακολουθήθηκε στο
Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου τονίζοντας το θετικιστικό
πνεύμα. Τόνισε ότι από τον ιστορικοφιλολογικό κόσμο δόθηκαν οι γνώσεις
που είναι απαραίτητες για να σχηματιστεί καθαρή εικόνα από τις διάφορες
εποχές του ελληνικού πολιτισμού και για να κατανοήσουν οι μαθήτριες τη
δική τους κοινωνία και τα προβλήματά της. Από το φυσικό κόσμο δόθηκαν οι γνώσεις που επιτρέπουν να καταλάβουν τα στοιχειώδη φαινόμενα,
τους νόμους της φύσης και την αλληλουχία τους. Ενώ σε άλλο δημοσίευμα του ίδιου συντάκτη υποστηρίζεται ότι βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο σκοπός του σχολείου, είναι ο δάσκαλος, ο οποίος πρέπει να έχει
όχι μόνο σωματική ικανότητα και αντοχή αλλά και ενιαία γενική μόρφωση
ανώτερη, «να κατέχει καλά το φυσικό και ιστορικό κόσμο, και ν’ αποτελεί
μια συμμετρική ολότητα, τότε μόνο μπορεί να εκμεταλλευτεί τις τόσες ευκαιρίες που του παρουσιάζονται για τον σκοπό του, και τότε γίνεται πραγματικός δημιουργός. Απ’ αυτή την άποψη ο καλύτερος παιδαγωγός είναι ο
φιλόσοφος.» (Δ.Ε.Ο. τ. Β΄ : 230).
Σαφέστατη τάση θετικιστικού πνεύματος εκφράζεται στα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Συγκρινόμενα με εκείνα του Τσιριμώκου
παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές όχι μόνο ως προς τις ώρες της διδασκαλίας του μαθήματος των Ελληνικών και των Θρησκευτικών, που μειώνονται περισσότερο στο πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, αλλά και
στις ώρες που αφορούν στα μαθήματα του φυσικομαθηματικού τομέα,
Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, καθώς και του αισθητικο-καλλιτεχνικού
τομέα, Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Ωδική, Γυμναστική, που αντίθετα αυξάνονται. Στην ανασκόπηση του έργου του Ομίλου ο Μ. Τριανταφυλλίδης, απαριθμεί τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και αναφέρει πρώτα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ομίλου που θεμελιωμένο στις αρχές της κοινωνιολογίας, του θετικισμού, της παιδαγωγικής επιστήμης, του γνήσιου νεοελληνικού κόσμου και του σύγχρονου πολιτισμού «αχτινοβόλησε» στα νομοσχέδια και τη νομοθεσία του κράτους.
3. ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 3ο τεύχος του Δελτίου του 1911 προσεγγίζονται και περιγράφονται οι μορφές του γλωσσικού ζητήματος ως εξής.
Επιστημονική μορφή του γλωσσικού ζητήματος είναι αφενός η ιστορία
του, τα διδάγματα απ’ αυτή και η εξέταση των τάσεων, αφετέρου δε η συ1255

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ζήτηση περί του τι είναι επιστημονικά ορθό σύμφωνα με τις γλωσσολογικές αρχές. Σχετικά με την κοινωνική μορφή του γλωσσικού ζητήματος τονίζεται ότι αυτή απαιτεί ισχυρό και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Οι εσφαλμένες
κοινωνικές τάσεις σε συνδυασμό με πάθη προσώπων έχουν πάρει μορφή
κοινωνικών καθεστώτων που αποκλείουν την ελευθερία λόγου. Χρησιμοποιήθηκε η επιβλητική και ιερή ιδέα του Πατριάρχη, ιδρύθηκε η «Επιτροπή Αμύνης της γλώσσης» και πέρασε η ιδέα στους ιδρυτές της «Αμύνης»
για ένα «γλωσσικόν ελεγκτικόν συνέδριον» για να κρίνει αν κινδυνεύει ή
όχι η γλώσσα. Η λογοτεχνική μορφή κρίνεται ως η απλούστερη μορφή του
γλωσσικού ζητήματος η οποία έχει ξεφύγει από την εξέταση. Όσο αφορά,
τέλος στην πρακτική μορφή, κρίνεται ότι κάθε κοινωνικό άτομο είναι ήδη
ελεύθερος αναπτυγμένος οργανισμός και κάθε πρόθεση για επέμβαση στη
γλώσσα του είναι ανελεύθερη και αφιλοσόφητη.
Σ’ ένα άλλο άρθρο του, ο ίδιος συντάκτης επανερχόμενος στην εξέταση του γλωσσικού ζητήματος και φωτίζοντας περισσότερο την επιστημονική έκφανσή του, υπογραμμίζει τα ακόλουθα. Η αιτία της διαίρεσης των
μορφών της Νέας Ελληνικής δεν είναι η παράδοση αλλά η τάση για τεχνητή μίμηση αυτής της παράδοσης. Αιτία της τάσης αυτής είναι η πλάνη και
οι προλήψεις. Έχουμε έλλειψη ενωτικού δεσμού της πραγματικής επιστήμης ανάμεσα στα δύο μέρη που διαιρέθηκε η μορφή της Νέας Ελληνικής
γλώσσας. Η ουσία της επιστήμης ορίζεται «ως αρμονία των σκέψεων των
οδηγουμένων υπό φιλοσοφικής ιδεολογίας και καθαράς παρατηρήσεως
εις σύστημα» (Δ.Ε.Ο., 1914). Επιστήμονας είναι αυτός που προσεγγίζει την
παραπάνω ιδέα. Αντίθετα, δεν είναι αυτός που στηρίζεται σε δευτερεύουσες ιδέες, ή «ο έχων ισχυρόν τον ατομισμόν και ζητεί εμπαθώς να επιβάλει τις γνώμες του εις τους άλλους». Η φιλοσοφική παρατήρηση κατ’ ανάγκη πρέπει να οδηγήσει τον επιστήμονα σε σύστημα στο οποίο φωτιζόμενος από το παρελθόν, εξετάζει το παρόν και δίνει κατευθύνσεις για το μέλλον. Μόνο να κρίνουμε το παρελθόν μπορούμε και να διδαχθούμε από τα
σφάλματα αυτού και όχι να το διορθώσουμε.
Σε τεύχος του Δελτίου του 1914 η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού
σημειώνει σχετικά με το κίνημα του δημοτικισμού : «…από τότε που ο δημοτικισμός άρχισε ν’ απλώνεται μέσα στην κοινωνία και φανερώθηκαν μέσα στους πνευματικούς μας κύκλους και άλλες τάσεις, συχνά παρουσιάστηκε το ζήτημα αν ο δημοτικισμός είναι μόνο μια γλωσσική επανάσταση και
μεταρρύθμιση ή κάτι που θα μπορέσει να εξελιχτεί κι έξω ακόμη από την
εκπαιδευτική αναγέννηση και να κρατήσει ενωμένους τους οπαδούς του
σε μια πλατύτερη κοινωνική κίνηση.
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Ο Γ. Παπανδρέου, μέλος του εκπαιδευτικού Ομίλου, προσεγγίζοντας το
παραπάνω ζήτημα σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο (Δ.Ε.Ο., 1914),
υποστηρίζει ότι το κίνημα του δημοτικισμού έχει σχέση με τα κοινωνιολογικά συστήματα χωρίς βέβαια να είναι ο δημοτικισμός κοινωνιολογικό σύστημα. Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι τα κοινωνιολογικά συστήματα είναι
τρία, αντίστοιχα του χρόνου : παρελθόν, παρόν μέλλον, ενώ οι κοινωνικές
ιδεολογίες είναι τέσσερες, αντίστοιχες με τις τέσσερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις των σύγχρονων πολιτισμένων κρατών : συντηρητισμός, φιλελευθερισμός, προοδευτισμός και σοσιαλισμός. Σύμφωνα με τον Γ. Παπανδρέου, ο δημοτικισμός μπορεί να ανήκει στο συντηρητισμό αφού και
ο συντηρητισμός και ο δημοτικισμός προτιμούν το χθες, την παράδοση, ο
«Μιστριωτικός» όμως συντηρητικός επιθυμεί και βρίσκει την αληθινή παράδοση του έθνους στο απώτερο παρελθόν, ενώ ο δημοτικιστής, περισσότερο φωτισμένος, βρίσκει την παράδοση στο χθεσινό. Ακόμη, ο δημοτικισμός μπορεί να ανήκει και στο φιλελευθερισμό, αφού ο φιλελευθερισμός αναγνωρίζει την ελευθερία του λαού να ορίζει τη γλώσσα του, και επί
πλέον ο δημοτικισμός είναι πολύ ευκολότερο να ταιριάσει και με τον προοδευτισμό, αφού ο προοδευτισμός έχει βαθύτατη συνείδηση της εξέλιξης,
της οποίας αποτέλεσμα είναι και ο δημοτικισμός. Στη συνέχεια, υποστηρίζει ο αρθρογράφος ότι ο δημοτικισμός πιο πολύ ταιριάζει με το σοσιαλισμό
αφού ο σοσιαλισμός χρησιμοποιεί όλα τα όπλα και όλες τις σωματικές και
ψυχικές αξίες του λαού, επομένως και τη δημοτική γλώσσα του και γενικά
τη δημοτική του ιδιοσυγκρασία. Τέλος, καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα. Ο δημοτικισμός ούτε κοινωνιολογικό σύστημα είναι ούτε ανήκει αποκλειστικά σε κάποιο, ενώ στο δημοτικισμό μπορούν να στηρίζονται οι συνεργασίες εκείνες που έχουν γλωσσικούς σκοπούς, αντίθετα δεν μπορούν
να βασιστούν σ’ αυτόν όσες συνεργασίες «σκοπούν πλατύτερη κοινωνική
ενέργεια» γιατί αυτές οι συνεργασίες απαιτούν γενικότερη σύμπτωση της
κοινωνικής ιδεολογίας των μελών.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου προετοίμασε την κοινή γνώμη για να
δεχτεί την προσπάθεια για την αναμόρφωση της παιδείας και την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Κοινό γνώρισμα όλων των συνεργατών του και
ενοποιητικό στοιχείο, πέρα από τις ενδεχόμενες διαφορές τους, ήταν η πίστη και η αφοσίωση στην ενιαία και κάπως απροσδιόριστη έννοια της δημοτικής που εξασφάλιζε τη συνύπαρξη στις στήλες του περιοδικού μεταρ1257
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ρυθμιστών που ανήκαν σε διαφορετικά, ιδεολογικά και πολιτικά, ρεύματα.
Η φιλοσοφία του προγράμματος του Εκπαιδευτικού Ομίλου καθορίζεται από την άποψη ότι στη θέση του ψευδοκλασικισμού, της στροφής στην
αρχαιότητα ή στο παρελθόν μπαίνει το παρόν, ο νέος ελληνισμός που αποτελεί και τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού δημοτικισμού.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος κατόρθωσε να συμβάλει στην καλλιέργεια της
δημοτικής γλώσσας κι έξω από τα σύνορα της λογοτεχνίας, στην επιστημονική σκέψη εξασφαλίζοντας έτσι την επάρκεια για την καθολική της καθιέρωση στους κύκλους της κοινωνικής ζωής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δ.Ε.Ο. (1911-1924). Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου
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Δημαράς, Κ. Θ. (1975). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, εκδ. Ίκαρος, σ.σ. 200-201
Haugen, E. (1959). Anthropological Linguistics: Language planning in
modern Norway, Ι/3, pp. 8-21
Καλογιάννης, Γ.Χ. (1984). Ο Νουμάς και η εποχή του (1903-1931) Γλωσσικοί
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Summary
The second decade of the 20th century is one that determines the course
of linguistic reform. The Bulletin, journalistic institution Educational Group
publishes demoticists which underlined the positivist spirit of linguistic
reform and approached all forms of the language question, scientific,
social, literary and practical. The Editorial Board of the journal notes that
the question was presented whether demoticism is only a linguistic
revolution and reform or something that could evolve and even outside
of the educational renaissance and to keep fans united in a broader social
movement.
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Η συζήτηση για την εκπαίδευση στην Εθνική
Συνέλευση το 1864: Κρατική ή δημοτική η εκπαίδευση του λαού;
Χρήστος Τζήκας, Περικλής Χριστίδης
Εισαγωγικά
H εκπαίδευση αποτέλεσε βασικό πυλώνα συγκρότησης του νεωτερικού
κράτους. Από την περίοδο του διαφωτισμού μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, τα δυτικά κράτη οργάνωσαν δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με υποχρεωτική και δωρεάν φοίτηση στην κατώτερη βαθμίδα για τα παιδιά όλων
των κοινωνικών τάξεων.
Οι παράγοντες που οδήγησαν σε μια τέτοια εξέλιξη ήταν η εκβιομηχάνιση, η αναγνώριση σε όλους τους υπηκόους, που έγιναν πολίτες, πολιτικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων με την επέκταση των δημοκρατικών θεσμών,
αλλά κυρίως η συγκρότηση του εθνικού κράτους. Η εκπαίδευση ερχόταν
να ενσωματώσει στην εθνική ιδέα πληθυσμούς με διαφορετική γλώσσα
και κουλτούρα και να επιτύχει την κοινωνική συνοχή στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Η διδασκαλία μιας επίσημης εθνικής γλώσσας και μιας κοινής ιστορίας διαμόρφωνε την αντίληψη ότι η εθνική κοινότητα είχε κοινό
παρελθόν, κοινούς εθνικούς ήρωες και κοινό μέλλον.1
Η βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα το μέχρι το 1863
Γενικευμένα εκπαιδευτικά συστήματα διαμόρφωσαν και μη εκβιομηχανισμένες και χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς κοινωνίες. Έτσι και η Ελλάδα, η
οποία εντάσσεται στις χώρες αυτές, επιχειρούσε να διαπλάσει ένα έθνος και
να οργανώσει ένα εθνικό κράτος κατά τα δυτικά πρότυπα.
Με την επανάσταση του 1821 οι ορθόδοξοι χριστιανοί, είτε μιλούσαν
την ελληνική γλώσσα είτε όχι, έγιναν «Έλληνες». Τί σήμαινε όμως αυτό για
τις αγροτικές μάζες που ακολουθούσαν έναν αναλλοίωτο για αιώνες, τρόπο ζωής; Η συνείδηση που τις διαφοροποιούσε από τις άλλες εθνότητες
ήταν αναγκαίος, αλλά όχι επαρκής παράγοντας για να συμμετέχουν σε συν1. Green Andy (2010) Eκπαίδευση και συγκρότηση του κράτους. Η ανάδυση των εκπαιδευτικών
συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, Gutenberg, Αθήνα.
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θήκες έθνους - κράτους ευρωπαϊκού τύπου. Ταυτόχρονα έπρεπε να αλλάξουν και άλλαζαν οι θεσμοί του νεόδμητου κράτους (νομικό καθεστώς, οι
σχέσεις με την εκκλησία, οι σχέσεις με την κεντρική διοίκηση). Με λίγα λόγια οι θεωρούμενοι ως Έλληνες καλούνταν να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή ένα νέο κοινωνικό πρότυπο.
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που θεσμοθέτησαν ως υποχρεωτική την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ήδη από το 1834, με νόμο που εισηγήθηκε η Αντιβασιλεία, υποχρεούνταν τα παιδιά ηλικίας πέντε έως δώδεκα ετών, στους δήμους που λειτουργούσε δημοτικό σχολείο, να φοιτούν
σ’ αυτό. Προβλέπονταν μάλιστα αυστηρές χρηματικές ποινές στους γονείς
που δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο.2
Ωστόσο, μέχρι το 1863 στα 777 δημοτικά σχολεία της χώρας φοιτούσαν 48. 162 μαθητές και μαθήτριες, που αποτελούσαν μόνο το 31 % περίπου των παιδιών σχολικής ηλικίας, ενώ τα κορίτσια αποτελούσαν μόνο το
18% του μαθητικού πληθυσμού.3
Οι λόγοι της δραματικά μειωμένης φοίτησης των παιδιών - παρά την υποχρεωτικότητα του νόμου - οφείλεται σε συνδυασμένους παράγοντες. Μέχρι τα μέσα του αιώνα δεν υπήρχαν σχολεία σε όλους τους δήμους της χώρας, ενώ τα περισσότερα από αυτά, όπως και ο μαθητικός πληθυσμός, ήταν
συγκεντρωμένα στα αστικά κέντρα (Σύρο, Ερμούπολη, Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα κ.λπ.). Μεγαλύτερη ακόμη συγκέντρωση παρατηρούνταν στον μαθητικό πληθυσμό των κοριτσιών και αφορούσε σε λίγα αστικά κέντρα με φοίτηση κυρίως σε ιδιωτικά σχολεία4. Τις αιτίες μπορεί κανείς να τις αναζητήσει στην απαγόρευση συμφοίτησης αγοριών και κοριτσιών5 και στην ταυτόχρονη αδυναμία των φτωχών δήμων να ιδρύσουν δεύτερο σχολείο για τα
κορίτσια, σε συνδυασμό με τα ήθη του λαού για το ρόλο των γυναικών και
την απουσία επαγγελματικής απασχόλησης των εγγράμματων γυναικών.
2.

Αρθρο 6 του νόμου «Περί δημοτικών σχολείων, 6/18 Φεβρ. 1834, ΦΕΚ, αρ. 11,
3/15 Μαρτ. 1834.
3. Βλ. Τζήκας, Χ., (2009) «Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και πρόσβαση στο
σχολείο: ένα παράδειγμα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του 19ου αιώνα», στα
Πρακτικά (ηλεκτρ. μορφή) του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης
με θέμα: Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών - Π.
Τ. Δ. Ε., http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/section =985&languge=el gr. Το
ίδιο, Εκπαιδευτική Κοινότητα, τεύχ, 96, Νοέμ. - Δεκ. 2010 – Ιαν. 2011.
4. Βλ. πίνακες σχολείων και μαθητών - μαθητριών κατά επαρχία, ό. π., σ. 26.
5. Βλ. Εγκ. αρ. 4077, Υπ. Εκκλ. κ.λπ. «Περί αποχωρίσεως των αρρένων από τα κοράσια εις τα δημοτικά
σχολεία», 10 Σεπτ. 1852, Κλάδος Π. (1860) Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά, ήτοι νόμοι, διατάγματα.
Εγκύκλιοι, οδηγίαι κ.λπ., Ι. Αγγελόπουλος, Αθήνα, σσ. 567-568.
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Από την άλλη σε όσους δήμους υπήρχε σχολείο δεν εξασφαλιζόταν η
ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σ’ αυτό, καθώς το σχολείο λειτουργούσε σε έναν κεντρικό οικισμό, κατά κανόνα στην έδρα του δήμου καθιστώντας την φοίτηση των παιδιών λόγω των αποστάσεων πρακτικά αδύνατη. Οι πάμπολλοι απομακρυσμένοι οικισμοί δεν υποχρεούνταν να ιδρύσουν
σχολείο. Επιπλέον οι δήμοι ήταν επιφορτισμένοι με τις δαπάνες ανέγερσης,
εξοπλισμού και συντήρησης των διδακτηρίων καθώς και της μισθοδοσίας
των δασκάλων και των διδασκαλισσών, ενώ οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι
να πληρώνουν δίδακτρα στο/στη δάσκαλο-α, διαβαθμισμένα ως προς το
ύψος τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση6.
Τέλος οι οικονομικές συνθήκες και το παραγωγικό μοντέλο (εκτεταμένη αυτοκαταναλωτική οικονομία) έκανε απαραίτητη την παιδική εργασία.
Τούτο άλλαζε τις προτεραιότητες των γονιών για τα παιδιά τους βάζοντας
το σχολείο σε δεύτερη μοίρα.
Όλα αυτά είχαν εντοπιστεί ήδη από τα πρώτα χρόνια θεσμοθέτησης της
δημοτικής εκπαίδευσης και υπήρχαν προτάσεις για παρέμβαση του κράτους
στους πολύ φτωχούς δήμους, δυνατότητα που έδινε ο νόμος. Παρά το ότι
υπήρχαν φωνές για την ανάληψη των εξόδων της δημοτικής εκπαίδευσης
από το κράτος, στο σύνταγμα του 1844 επιβεβαιώθηκε η ρύθμιση του νόμου του 1834, και τα έξοδα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανατέθηκαν,
με συνταγματική αυτή τη φορά διάταξη, στους δήμους, ενώ αντίθετα για τη
μέση και ανώτερη εκπαίδευση την αντίστοιχη δαπάνη αναλάμβανε το κράτος. Η συζήτηση στην Εθνική Συνέλευση του 1844 ήταν σύντομη και περιορίστηκε σε δύο προτάσεις εκ των οποίων η μία αποτέλεσε το άρθρο 11.7
Η μη εφαρμογή του νόμου του 1834, ως προς τη φοίτηση των παιδιών
στο σχολείο, σχολιάστηκε από πολλούς διανοούμενους και πολιτικούς μέχρι την έναρξη των συζητήσεων για το σύνταγμα του 1864. Για να υλοποιηθεί ο νόμος για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης έπρεπε «ου μόνον ουδείς δήμος, αλλ’ ουδέν χωρίον να υπάρχη καθ’ άπαν το κράτος στερούμενον του σχολείου του» γράφει ο Ραγκαβής το 18558 και ο καθηγητής του πανεπιστημίου Δ. Στρούμπος διαπιστώνει με απογοήτευση, το 1854, ότι στην
πολιτεία του Vaud (Ελβετία) υπάρχουν 181 μαθητές και στη Γαλλία 84 μαθητές ανά 1000 κατοίκους, αλλά «παρ’ υμίν… ευρίσκομεν… κατά το έτος 1853
6. «Νόμος περί του σχηματισμού και της διαιρέσεως των δήμων», 8 Ιαν. 1834,ΦΕΚ άρ. 3, 10 Ιαν. 1834,
άρθρ. 18 και «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», ό. π., άρθρ. 23-27.
7. Πρακτικά της εν Αθήναις της τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως (ΑΩΜΔ΄),
Συνεδρίαση ΛΗ΄, 22 Ιαν. 1844, (Αθήνα: Βασιλικό Τυπογραφείο), σ. 263.
8. Ραγκαβής Ρ., Περί εκπαιδεύσεως, περιοδ. Νέα Πανδώρα, Φυλ. ΡΚΔ (124), 15 Μαΐου 1855, σ. 84.

1262

Χρήστος Τζήκας, Περικλής Χριστίδης
Η συζήτηση για την εκπαίδευση στην Εθνική Συνέλευση το 1864: Κρατική …

ότι ανά 1000 κατοίκους υπάρχουσι μόνο 34 μαθητές»9. Οι ίδιοι οι υπουργοί
Παιδείας στις εκθέσεις, που συχνά υπέβαλαν στο βασιλιά ή στη βουλή από
το 1853 και εξής, διαπίστωναν τα εκπαιδευτικά προβλήματα, αλλά οι αποφάσεις τους αράχνιαζαν μέσα σε υπομνηστικές εγκυκλίους προς τους νομάρχες για εφαρμογή του νόμου σχετικά με την υποχρεωτική φοίτηση των
μαθητών ή την καταβολή των μισθών των δασκάλων10.
Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της μισθοδοσίας των δασκάλων φάνηκε να λύνετε το 1856 με το νόμο ΤΛΗ’, ο οποίος όριζε την καταβολή του δασκαλικού μισθού από το δημόσιο ταμείο και την παρακράτησή του έπειτα
από τα έσοδα του δήμου11, πολύ συχνά τα δημόσια ταμεία καθυστερούσαν την προκαταβολή των μισθών ενώ οι δήμαρχοι αρνούνταν να βεβαιώσουν τη μισθοδοσία στις περιόδους των αργιών και των διακοπών12. Άλλοτε οι δήμοι προσλάμβαναν δασκάλους-ες κατώτερου βαθμού από τον
αντιστοιχούντα στην κατηγορία τους προκειμένου να πληρώνουν χαμηλότερους μισθούς. Ακόμη και η βοήθεια του κράτους στους ενδεείς δήμους
συχνά δίνονταν σε δήμους πλούσιους που είχαν προσβάσεις στην εξουσία.
Τα ζητήματα αυτά καταγγέλθηκαν και συζητήθηκαν συχνά στη βουλή13.
Επομένως όταν η Εθνική Συνέλευση το 1864 συζητούσε για το άρθρο του
συντάγματος που αφορούσε στην εκπαίδευση γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση της εκπαίδευσης και τα προβλήματα που είχε συναντήσει η εφαρμογή της έως τότε ισχύουσας εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Η συζήτηση για την εκπαίδευση στο σύνταγμα του 1864
Θα περίμενε κανείς, εφόσον ο νόμος για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης
στο δημοτικό σχολείο ίσχυε, αλλά η εφαρμογή του για αντικειμενικούς λό9. Στρούμπος, Δ., (1854) Το μέλλον ή περί ανατροφής και παιδεύσεως, Σ. Κ. Βλαστός, Αθήνα, σ. 20. .
10. Βλ. ενδεικτικά Εγκ. αρ. 3186, 20 Νοεμ. 1835, «Περί συστάσεως σχολείων και περί διατηρήσεως
των υπαρχόντων», αρ. 6505, 8 Δεκ. 1856, «Περί εφαρμογής του άρθρου 6 του περί δημοτικών
σχολείων νόμου», Κλάδος, Π., ό. π. ,σσ. 551 και 651-653 αντίστοιχα. Βλ., επίσης ενδεικτικά, Β. Δ. 27
Σεπτ. 1850, «Περί της τακτικής πληρωμής εκ μέρους των δημοτικών εισπρακτόρων των μισθών των
δημοδιδασκάλων και των δαπανών των σχολείων», ΦΕΚ αρ. 36, 14 Οκτ. 1850, Εγκ. αρ. 4078, 27 Ιουλ.
1856, «Περί των καθυστερουμένων μισθών των δημοδιδασκάλων» Εφημερίς των Φιλομαθών, έτος Δ΄,
αρ. 172, 4 Αυγ. 1856.
11. Βλ. Ν. ΤΛΗ΄, 12 Ιουλ. 1856, «Περί καταβολής μισθοδοσιών των δημοδιδασκάλων και
δημοδιδασκαλισσών», ΦΕΚ αρ. 32, 23 Ιουλ. 1856 και Β. Δ. 17 Ιουλ. 1856, «Περί του τρόπου πληρωμής
του μισθού των δημοδιδασκάλων», ΦΕΚ αρ. 40, 25 Αυγ. 1856.
12. Εγκ. αρ. 5595, 28 Σεπτ. 1859, «Περί της μη διακοπής του μισθού των δημοδιδασκάλων κατά τας
διακοπάς των μαθημάτων», Κλάδος, Π., ό. π., σσ. 685-686. .
13. Βλ. συνεδρίαση ΛΒ΄, 15 Απρ. 1857, Πρακτικά των συνεδριάσεων της βουλής, Εθνικό τυπογραφείο,
Αθήνα 1857, σσ. 512-513..

1263

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

γους αλλά και λόγω της κρατικής και δημοτικής αβελτηρίας δεν είχε σταθεί
δυνατή, το άρθρο για την εκπαίδευση στο νέο σύνταγμα όχι μόνο να απασχολήσει ιδιαίτερα τους εθνοσυμβούλους, αλλά να ληφθούν και αποφάσεις
που θα εξασφάλιζαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση σε όλα τα τέκνα του λαού.
Στο Σχέδιο Συντάγματος το άρθρο για την εκπαίδευση, που υποβλήθηκε
στη Συνέλευση, ως άρθρο 16, δεν ήταν παρά αντιγραφή του άρθρου 11 του
Συντάγματος του 1844.14 Η διάρκεια δε της συζήτησης δεν υπήρξε ανάλογη
του βάρους που έφερε το άρθρο. Κατατέθηκαν ευάριθμες τροπολογίες και
αναπτύχθηκαν αξιόλογες τοποθετήσεις χωρίς όμως να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Το άρθρο διατήρησε τη διατύπωση του συντάγματος του 1844.
Παρά ταύτα η συζήτηση και οι απόψεις των αντιπροσώπων όπως αναδεικνύονται στη συζήτηση του άρθρου για την εκπαίδευση, παρουσιάζουν
ενδιαφέρον καθώς εκφράζονται ιδεολογικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
Ήδη στις παρατηρήσεις του Σχεδίου Συντάγματος αναφέρεται ότι μόνο η
διανοητική και η ηθική μόρφωση όλου του λαού μπορεί να τον κάνει ικανό
να παρακολουθεί τα δημόσια πράγματα και να μην τα αφήνει ανεξέλεγκτα
σε «απίστους ή ανικάνους εντολοδόχους». Μόνο η διάδοση της διανοητικής και ηθικής εκπαίδευσης σε όλες τις κοινωνικές τάξεις μπορεί να καταπολεμήσει «την οσημέραι αύξουσαν των υπουργηματοθηρών τάξιν, οίτινες επιδιώκοντες εν τη κοινωνία ίδια, ήτοι άλλα παρά τα των πολλών συμφέροντα γίνονται ως επί το πολύ τυφλά και επίφοβα της τυραννίας και της
διαφθοράς όργανα»15.
Για να μορφωθεί ο λαός έπρεπε να ιδρυθεί σχολείο και σε κάθε χωριό,
η μέση εκπαίδευση (δηλ. το ελληνικό σχολείο), να βασιστεί στη λαλούμενη γλώσσα, ενώ έπρεπε να περιοριστεί και να γίνει πιο αυστηρή η ανώτερη εκπαίδευση (γυμνάσιο και πανεπιστήμιο)16. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές διαφαινόταν η προσδοκία για μια πιο αποφασιστική στάση της
εθνοσυνέλευσης στο ζήτημα της Παιδείας.
Από τις 24 Αυγ. μέχρι τις 2 Σεπτ. του 1864 κατατέθηκαν δεκατέσσερις
τροπολογίες του άρθρου 16 από αντίστοιχους στον αριθμό αντιπροσώπους17. Η συζήτηση του άρθρου 16 διεξήχθη και ολοκληρώθηκε σε δύο
14. «Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους, εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το
Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά
καταστήματα, συμμορφούμενος με τους νόμους του Κράτους»,
15. Επίσημος Εφημερίς της Συνελεύσεως, 1864, Παράρτημα, σ. 9.
16. Ό. π.
17. Ι.Σιδηροκαστρίτης πληρεξούσιος Ζακύνθου, Γ.Τυπάλδος Ιακωβάτος Κεφαλληνίας, Γ.Λειβαδάς,
Κεφαλληνίας, Β.Σ.Άννινος, Κεφαλληνίας, Ν.Σαρίπολος, πανεπιστημίου (ο Δ.Βερναρδάκης, επίσης
αντιπρόσωπος του πανεπιστημίου, δεν κατέθεσε πρόταση, ούτε πήρε το λόγο να τοποθετηθεί στο
άρθρο 16), Π.Καλλιγάς, Αττικής, Τ.Βάσος, Φθιώτιδας, Ηρ.Πετιμεζάς, Καλαβύτων, Αν.Νικολαΐδης,
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συνεδριάσεις (αρ. 309 και 310, 31 Αυγ. και 2 Σεπτ. αντίστοιχα). Το λόγο πήραν επτά πληρεξούσιοι, μεταξύ των οποίων ο Α.Καλός, πληρεξούσιος Ηπείρου και ο Διομήδης Κυριακού, πληρεξούσιος Σπετσών, μέλος της επιτροπής για το σχέδιο συντάγματος του 1864, που δεν είχαν καταθέσει τροπολογίες αλλά υποστήριξαν την διατήρηση του άρθρου ως είχε. Πολλοί αντιπρόσωποι δεν υποστήριξαν προφορικά τις τροπολογίες τους, ο Ι.Μαρίνος,
πληρεξούσιος Λευκάδας, που είχε ζητήσει το λόγο, παραιτήθηκε, ενώ ο Ι.
Πύρλας, απέσυρε την τροπολογία του.
Η συζήτηση, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κινήθηκε σε
δύο άξονες: Την ανάγκη για γενίκευσή της, καθώς έτσι θα εξασφαλιζόταν
η λειτουργία του πολιτεύματος και η καθολική ψηφοφορία που καθιέρωνε
το σύνταγμα18 και τη δαπάνη για την ίδρυση και συντήρηση των σχολείων
και τη μισθοδοσία των δασκάλων.
Σταχυολογώντας τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων βλέπουμε πως
μία πρόταση (Ν.Κατσικαπή) απαλλάσσει το κράτος από οποιαδήποτε οικονομική ευθύνη για τα δημοτικά σχολεία εναποθέτοντάς την ολοκληρωτικά στους δήμους19.
Ο αντιπρόσωπος Τ.Βάσος αποδέχεται το άρθρο ως έχει, αλλά υποβάλει
τροπολογία που σχετίζεται με την ελευθερία της διδασκαλίας20. Το άρθρο
αποδέχεται ως έχει και ο Πύρλας, δηλαδή το κράτος να βοηθά τους ανήμπορους δήμους με διαφορετική όμως, διατύπωση21.
Οι υπόλοιπες οκτώ τροπολογίες αναθέτουν κυρίως ή αποκλειστικά στο
κράτος την οικονομική επιβάρυνση για τη συντήρηση της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Ο Γεράσιμος Λιβαδάς αναφέρεται στην ισότητα των Ελλήνων
απέναντι στο νόμο που διασφαλίζεται με το ίδιο σύνταγμα και ζητά τη διασφάλιση με συνταγματική ρύθμιση της ίδρυσης σχολείου σε όλους τους οικισμούς και μάλιστα στους απόκεντρους, εκεί δηλαδή που υπάρχει κυρίως το
πρόβλημα με τη φοίτηση των παιδιών. Δεν απαλλάσσει το δήμο από τις δαπάνες, αλλά ούτε το κράτος, το οποίο τίθεται πρώτο στη σειρά της ευθύνης22.
Μεσσηνίας, Ν.Κατσικαπής, Δωρίδας, Ι.Πύρλας, Μάνης, Αδ.Παπαδιαμαντόπουλος Πατρών,
Π.Κωνσταντάς Κέρκυρας και Αθ.Ροντήρης Ναυπακτίας.
18. Στην πραγματικότητα η απροϋπόθετη καθολική ψηφοφορία (πλην των γυναικών) καθιερώθηκε με
το νόμο ΧΜΗ΄ της 17ης Σεπτ. 1877, εφόσον ο εκλογικός νόμος της 5ης Νοεμ. 1864, έθετε προϋποθέσεις
ιδιοκτησίας ή επαγγέλματος.
19. «Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους, η δε δημοτική δαπάνη του δήμου.
Έκαστος δε έχει το δικαίωμα …», Πρακτικά… ό. π. , σ. 173.
20. «Εν τη αρχή του άρθρου: Η επιστημονική διδασκαλία είναι απολύτως ελευθέρα», ό. π., σ. 174.
21. «Η ανωτέρα εκπαίδευσις γίνεται δαπάνη του Κράτους. Η δε δημοτική συμβοηθείται και υπό του
δημοσίου ταμείου κατά τας ανάγκας των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα…», ό. π., σ. 173.
22. Ό. π., σσ. 172-173.
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Οι πληρεξούσιοι Α.Νικολαΐδης, Β.Σ.Άννινος και Αδ.Παπαδιαμαντόπουλος
αντιστρέφουν τη ευθύνη που πρόβλεπε το Σχέδιο Συντάγματος και θέτουν
ως κύριο υπεύθυνο το κράτος, ενώ οι δήμοι οφείλουν να βοηθούν ανάλογα με τις δυνάμεις τους23.
Τέλος τέσσερις αντιπρόσωποι (Σιδηροκαστρίτης, Ιακωβάτος, Σαρίπολος και Πετιμεζάς) προτείνουν με τις τροποποιήσεις τους στο άρθρο 16
την ολοκληρωτική ανάληψη των δαπανών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το κράτος24.
Με τροπολογία «της τελευταίας στιγμής» ο Κωνσταντάς ζητά την πρόσθεση στο άρθρο της πρότασης «αλλ’ η δημοτική εκπαίδευσις είναι υποχρεωτική δι’ αμφότερα τα φύλλα»25, ενώ ο Ροντήρης, την τελευταία στιγμή και αυτός, καταθέτει ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο στους οικισμούς
με πενήντα έως εκατό οικογένειες ιδρύεται σχολείο στο οποίο ο ιερέας με
επιχορήγηση είκοσι δραχμών από το δημόσιο ταμείο διδάσκει ανάγνωση
(από το Ευαγγέλιο) γραφή και αρίθμηση. Από την πρότασή του εξαιρούνται οι πολύ πλούσιοι οικισμοί26.
Πιο αναλυτικά, κατά τη συζήτηση ο Καλλιγάς υποστηρίζει πως δεν θα
‘πρεπε να υπάρχει καμιά αναφορά στο σύνταγμα για τις δαπάνες της εκπαίδευσης. Άλλωστε σε κανένα ευρωπαϊκό σύνταγμα δεν υπάρχει σχετική
αναφορά. Η αναγραφή στο σύνταγμα ότι η ανώτερη (άρα και η κατώτερη)
εκπαίδευση ενεργείται δαπάνη του κράτους, για τον Καλλιγά δεν έχει περιεχόμενο από τη στιγμή που ούτως ή άλλως το κράτος δαπανά τα χρήματα όπου και όταν αυτό κρίνει σκόπιμο. Ο Καλλιγάς θεωρεί πιο σημαντική
την απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει το δικαίωμα να διαδίδει την εκπαίδευση. Είναι αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους και της εξουσίας ή μπορεί και ο ιδιώτης να κανονίζει τα της εκπαίδευσης; Για το λόγο αυτό το μόνο που πρέπει να περιληφθεί στο σύνταγμα είναι η πρόταση «έκαστος έχει
το δικαίωμα να συσταίνη εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με
τους νόμους του Κράτους»27.
Ο Κατσικαπής έχει πειστεί, ως διοικητικός υπάλληλος και ως δήμαρχος,
ότι η ρύθμιση για συνδρομή της κυβέρνησης στους άπορους δήμους είναι
επιβλαβής. Αποδείχτηκε ότι οι δήμοι που είχαν τα περισσότερα εισοδήματα λάβαιναν και τη βοήθεια του κράτους. Ο ομιλητής ταυτίζει τους πλούσι23. Νικολαΐδης: ό. π., σσ. 173-174. Άννινος: ό. π., σ. 174. Παπαδιαμαντόπουλος: ό. π., σ. 174.
24. Σιδηροκαστρίτης: ό. π.. Ιακωβάτος: ό. π.. Σαρίπολος: ό. π. Πετιμεζάς: ό.
25. Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 238.
26. Ό. π.
27. Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, τομ. ΣΤ΄, αρ. 29, 21 Οκτ. 1864, σσ. 231-232.
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ους πολίτες με τους πολυπληθείς δήμους και τους φτωχούς με τους ολιγοπληθείς. Συνεπώς ο φτωχός δήμος θα πρέπει να συντηρεί μόνο ένα σχολείο αντίθετα ο πλούσιος μπορεί να συντηρεί τα περισσότερα που έχει ανάγκη. Θεωρεί ακόμη ότι η βοήθεια του κράτους αντιβαίνει και στο αυτοδιοίκητο των δήμων28.
Οι πληρεξούσιοι Καλός και Κυριακού κινήθηκαν στα πλαίσιο των επιχειρημάτων που είχαν επικρατήσει στη συνέλευση του 184429. Οι τοπικές αρχές και οι γονείς έχουν την ελευθερία αλλά και την ευθύνη για την μόρφωση των παιδιών τους. Ο Καλός θεωρεί ότι «όπως ο οικογενειάρχης οφείλει
να φροντίζη δια την εκπαίδευσιν των τέκνων του, ούτω και οι δήμοι οφείλουν να φροντίζουν δια την εκπαίδευσιν των δημοτών»30 ενώ ο Κυριακού
υποστηρίζει ότι όποιος μισθοδοτεί διευθύνει κιόλας31. Ακόμη διακρίνει την
ανώτερη εκπαίδευση, την οποία από τη στιγμή που αφορά την τελείωση του
πολίτη θα πρέπει να αποτελεί κρατική ευθύνη, από την κατώτερη, η οποία
- ταυτίζοντας το άτομο με τον δήμο - θα πρέπει να παραμένει στον έλεγχο
του ατόμου32. Αρκεί που το κράτος, ορθά, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου, μπορεί να συντρέχει τους ενδεείς δήμους33.
Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της θέσης που επιβαρύνει το δημόσιο με τις δαπάνες της δημοτικής εκπαίδευσης απεικονίζουν την προσπάθεια εκείνου του κομματιού του πολιτικού κόσμου που υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και την ενίσχυση των συνταγματικών ελευθεριών, να καταδείξει τη σχέση εκπαίδευσης και πολιτικού εκσυγχρονισμού. Η εκπαίδευση του συνόλου του λαού διαπλάθει την εθνική συνείδηση, επιτυγχάνει την κοινωνική συνοχή, μειώνει τα εγκλήματα και καθιστά το έθνος «φωτισμένο». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναδιανομή των δαπανών μεταξύ των δήμων με ενδιάμεσο το κράτος, ώστε όλοι οι
δήμοι να είναι ικανοί να μορφώσουν τους δημότες τους.
Πιο αναλυτικά και οι τρεις πληρεξούσιοι θέτουν ως αφετηρία των θέσεών τους την πραγμάτωση των ελευθεριών που απονέμει το σύνταγμα στους
28. Ό. π., σσ. 230-231.
29. Βλ. Πρακτικά της εν Αθήναις της τρίτης Σεπτεμβρίου Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως, Εκ του
βασι8λικού τυπογραφείου, Αθήνα 1844, σσ. 260-264.
30. Ό. π., σ. 230.
31. Βέβαια ο πραγματικός έλεγχος των σχολείων και της εργασίας των δασκάλων, παρότι τις δαπάνες
τους κάλυπταν οι δήμοι, ήταν στην πραγματικότητα το Υπουργείο της Παιδείας. βλ. Τζήκας, Χ., «Ιστορία
της Οργάνωσης και Διοίκησης της Γενικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1834-2000», στο: Μπουζάκης,
Σήφης (Επιμ) Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και Απόψεις, Αθήνα: Gutenberg, 2011, τομ. Β΄
σσ. 711-712.
32. Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, τομ. ΣΤ΄, αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 238.
33. Ό. π.
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Έλληνες. Η λειτουργία του συντάγματος θα είναι απρόσκοπτη με πολίτες
που είναι ικανοί να κατανοούν το νόημα αυτών των ελευθεριών. Επομένως
προϋπόθεση της εφαρμογής του αποτελεί η διάδοση των γραμμάτων σε
όλους τους πολίτες. «Η τροφή του λαού είναι η δημοτική [εκπαίδευση]. Πολίτευμα ελεύθερον δεν δύναται να υπάρξει άνευ αυτής» υποστηρίζει ο Σαρίπολος34. «Άραγε αι συνταγματικαί ελευθερίαι… έχουσι σκοπόν να περιορισθώσιν εις άτομα ωρισμένα… ή εις όλην την κοινωνίαν…;» αναρωτιέται
ο Πετιμεζάς, απαντώντας, πως αν οι ελευθερίες αφορούν ολόκληρο το λαό
θα πρέπει «…τα νάματα της παιδείας [να χυθούν] εις τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, δια να εννοήσωσιν αυτάς τας ελευθερίας»35. Aλλά και
ο Παπαδιαμαντόπουλος θεωρεί ότι εφόσον με το σύνταγμα δίνονται ελευθερίες στο λαό πρέπει να διασφαλιστεί και η σωστή εφαρμογή τους. Τούτο
δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη σωστή ανατροφή του λαού. Τα δικαιώματα
του «αναφέρεσθαι», του «συναθροίζεσθε» και του «συνεταιρίζεσθαι» δεν
μπορούν να ασκηθούν σωστά αν δεν είναι μορφωμένο το σύνολο του λαού τόσο πολιτικά όσο και θρησκευτικά36.
Η γλώσσα, η θρησκεία και η ιστορία συγκροτούν την εθνική συνείδηση
και την προσωπικότητα του ελεύθερου πολίτη. Όταν «τα δύο τρίτα των Ελλήνων ίσως δεν γνωρίζουσι την Ελληνικήν γλώσσαν» και όταν «ουδέ ποτέ
των ήκουσάν τι περί της θρησκείας των και περί της πατρίου ιστορίας …
πώς θέλετε να εμπνευσθώσιν υπό μεγάλων ιδεών και ώσιν πραγματικώς
ελεύθεροι πολίται;» θα ισχυριστεί εμφατικά ο Σαρίπολος. Ο Πετιμεζάς θα
κάνει λόγο για ασυναίσθητη χρήση των εξωτερικών θρησκευτικών συμβόλων37 ενώ ο Παπαδιαμαντόπουλος θεωρεί πως για να γνωρίζει τα πολιτικά του δικαιώματα ο «Έλλην χωρικός» όπως και ο «βιομήχανος», θα πρέπει να φοιτά στο δημοτικό σχολείο.38 Έτσι θα εξαλειφθούν, κατ’ αυτόν και
τα «ασιατικά» εγκλήματα39.
Ο Σαρίπολος θα επιχειρήσει να δώσει τον ορισμό του σοφού λαού: «Πεπαιδευμένον δεν λέγεται το έθνος εκείνο παρά τω οποίο υπάρχουσιν ολίγοι σοφοί αλλά φωτισμένον λέγεται και είναι εκείνο παρά τω οποίω ουδείς
υπάρχει μη γιγνώσκων την ανάγνωσιν, την γραφήν και την αρίθμησιν»40.
Ο Πετιμεζάς διακρίνει την ανώτερη από την κατώτερη εκπαίδευση υπο34. Ό. π., σ. 230.
35. Ό. π., σ. 232.
36. Ό. π., αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 234.
37. Ό. π., αρ. 29, 21 Οκτ. 1864, σ. 232.
38. Ό. π., αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 234.
39. Ό. π..
40. Ό. π., αρ. 29, 21 Οκτ. 1864, σ. 230.
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στηρίζοντας εύστοχα ότι «η ανωτέρα εκπαίδευσις… έλαβε εν Ελλάδι μεγάλας περιποιήσεις… αλλ’ η κατωτέρα εκπαίδευσις ουδέποτε έλαβε τοιαύτην προστασίαν και περιποίησιν»41. Για τον Πετιμεζά δεν χρειάζονται βοήθεια από το κράτος εκείνοι που μπορούν να σπουδάσουν, κατά κανόνα εύποροι πολίτες, αλλά όσοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν καν την κατώτερη εκπαίδευση42. Βέβαια, αν τυχόν το κράτος αναλάμβανε να καλύψει εξ’
ολοκλήρου τις δαπάνες της δημοτικής εκπαίδευσης θα ήταν ένα δυσβάστακτο βάρος γι’ αυτό. Έτσι οι θιασώτες της «κρατικοποίησης» της δημοτικής εκπαίδευσης, όπως ο Σαρίπολος, προτείνουν τη φορολόγηση των δήμων υπέρ της Παιδείας43.
Κατά τη συζήτηση, ακόμη, υποστηρίχθηκε από πληρεξούσιους ότι
όποιος αναλαμβάνει τη δαπάνη της καθορίζει και το περιεχόμενό της. Συνεπώς κατ’ αυτούς, οι γονείς και οι δήμοι θα στερηθούν την ελευθερία και
το δικαίωμα να μορφώνουν τα παιδιά τους. Ο Πετιμεζάς θα τους καθησυχάσει. Κάθε κυβέρνηση αποτελείται από τους πληρεξουσίους. Ποιος από
όσους βρίσκονται στην αίθουσα του κοινοβουλίου θα υποχρέωνε τον δάσκαλο να διδάξει αντεθνικά και αντιορθόδοξα μαθήματα44.
Οι πληρεξούσιοι που υποστήριξαν τη γενίκευση της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης μέσω της ανάληψης των δαπανών της από το κράτος, επιθυμούσαν τον «φωτισμό» του λαού και την ορθή χρήση των συνταγματικών ελευθεριών από αυτόν. Αντιλαμβάνονταν μια αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών στην ελληνική κοινωνία μέσω του αστικού εκσυγχρονισμού της και την εμπέδωση κοινωνικής δικαιοσύνης. Όλα τούτα όμως
δεν σήμαιναν ότι δεν είχαν και οι ίδιοι ως πρωταρχικό στόχο τους την
ηθικοποίηση και τον ιδεολογικό έλεγχο του λαού μέσω της εκπαίδευσης.
Απλώς οι υποστηρικτές της διατήρησης του άρθρου ως είχε στο σύνταγμα του 1844 υποστήριζαν τον έλεγχο αυτό μέσω της διατήρησης της έως
τότε εκπαιδευτικής πρακτικής και των κοινωνικών συσχετισμών των έντονων ανισοτήτων.
41. Ό. π., σ. 232.
42. Αναφέρεται μάλιστα στον Καλλιγά που σπούδασε στο εξωτερικό γιατί είχε πλούσιους γονείς, ό. π.
αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 233.
43. Ό. π., αρ. 29, 21 Οκτ. 1864, σ. 230. Την επόμενη χρονιά ο Σαρίπολος θα υποβάλλει στον υπουργό
το «Υπόμνημα περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως» (Βλ. Περιοδ. Πανδώρα, τομ. ΙΣΤ’
(1865), τεύχ. 363, 364, 366, 368, 370), με το οποίο, παρά τις συντηρητικές απόψεις για τη γυναικεία
ανατροφή και τη σύνδεση του σχολείου με την εκκλησία, στοχεύει στην ηθικοποίηση και τον έλεγχο
του λαού μέσω της εφαρμογής της υποχρεωτικής φοίτησης όλων των παιδιών στην κατώτερη
εκπαίδευση. Για το υπόμνημα βλ. και Νούτσος Χ., (1986) Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεμέλιο,
Αθήνα, σσ. 13-34.
44. Ό. π.
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Η συνέλευση στην πραγματικότητα δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1864, ο τελευταίος ομιλητής,
ο Διομήδης Κυριακού45, θα επαναλάβει τα επιχειρήματα περί ελευθερίας
των γονέων και των δήμων να εκπαιδεύουν τα τέκνα τους. Η συνέλευση
«φωτισμένη» πλέον για το θέμα θα ψηφίσει διατηρώντας το άρθρο ως είχε46. Τα προβλήματα της δημοτικής εκπαίδευσης, ως προς τον αριθμό και
ρυθμό φοίτησης των παιδιών, την αμοιβή και την εξάρτηση των δασκάλων
από τους δημάρχους47, αλλά και τη βοήθεια του κράτους στους φτωχούς
δήμους θα παραμείνουν48 και θα αρχίσουν να επιλύονται πενήντα περίπου
χρόνια αργότερα, όταν η ελληνική κοινωνία στο πολιτικό και το κοινωνικό
επίπεδο θα ξεκινήσει να αστικοποιείται με γρηγορότερους ρυθμούς. Τότε
μόνο θα παρατηρηθεί η ουσιαστική αύξηση της φοίτησης τόσο των αγοριών όσων και των κοριτσιών, ενώ οι δάσκαλοι θα μετατραπούν από δημοτικούς σε κρατικούς υπαλλήλους.
Abstract
Τhe educational legislation, during the Bavarian era, assigned to
municipalities the costs of the establishment and maintenance of primary
schools. This was confirmed by article 11 of the Constitution of 1844. During
the decade of 1850 was found that, despite the compulsory attendance, the
overwhelming percentage of school-age children were not in school, while
attendance was clearly driven by geographical and class characteristics.
During the discussion of the article on education, for in the Constitution
of 1864 the delegates reported more extensively on the subject of expenses
for maintenance of primary education. There were major proposals which
argue that in order to educate the people, an issue which associated with
the political modernization and the formation of national consciousness,
the State had to assume all costs for the education of children.

45. Τις απόψεις του για την εκπαίδευση, στη βάση των ορισμών του συντάγματος ανέπτυξε αναλυτικά
ο Κυριακού τον επόμενο χρόνο στην «Πανδώρα», βλ. Κυριακού Διομήδης, Περί εκπαιδεύσεως, περιοδ.
Πανδώρα, τομ. ΙΣΤ΄, φυλ. 370, 15 Αυγ. 1865.
46. Επίσημος εφημερίς της Συνελεύσεως, τομ. ΣΤ΄, αρ. 30, 22 Οκτ. 1864, σ. 238.
47. Εγκ. αρ. 162, Υπ. Εσωτ. 16 Οκτ. 1867, «Περί της υπό των δήμων τακτικής καταβολής των μισθών
των δημοδιδασκάλων», Σοφιανός, Κ. (1988) Το νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
1833-1900, ΙΑΕΝ- ΓΓΝΓ, Αθήνα, τομ. Α΄ σ. 164.
48. Η αυθαιρεσία της διοίκησης ως προς τον τρόπο διανομής της κρατικής βοήθειας για τα σχολεία
συνεχίστηκε. Βλ. Συνεδρίαση 68, 18 Μαρτίου 1867, Εφημερίς των συζητήσεων της βουλής, Εθνικό
τυπογραφείο, τομ. Β΄, Αθήνα 1867, σ. 254.
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The aim of this work is to analyze the arguments of the representatives
who supported the "nationalization" of primary education and those who
supported the maintenance of its municipal character, the correlation of
these proposals with the hitherto findings, and the political and ideological
role of education.
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Ο νόμος ΒΤΜΘ' του 1895 και το πρώτο
Αναλυτικό Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο
Στέφανος Τσιάλος
Μαρίνα Μπέση
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα που θεσμοθετήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα του έτους 1896, του οποίου η έκδοση προβλεπόταν από
το νόμο ΒΤΜΘ' του έτους 1895. Με τον πρώτο αυτό νόμο εισήχθη ο θεσμός της προσχολικής αγωγής, όμως δεν αναφέρονταν ο σκοπός της, ούτε ορίζονταν καθορισμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Τα νηπιαγωγεία ήταν τριτάξια και δίδασκαν δασκάλες με επαρκή θεωρητική και πρακτική ικανότητα στη νηπιαγωγική. Το πρώτο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα ήταν σύμφωνο με το γερμανικό παιδαγωγικό σύστημα του
Froebel, με στόχο τη γλωσσική καλλιέργεια, την προετοιμασία των νηπίων
για την επόμενη βαθμίδα, αλλά και τη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη. Τέλος στην εργασία αυτή επιχειρείται μια σύντομη αναφορά και στα
επόμενα Αναλυτικά Προγράμματα για το Νηπιαγωγείο.
Στον πρώτο μετά τη συγκρότηση του Ελληνικού κράτους νόμο του 18341,
λείπει κάθε αναφορά στην προσχολική εκπαίδευση. Ο συντάκτης του νόμου, αντιβασιλέας του Όθωνα Georg Ludwig von Maurer στηρίχτηκε, όπως
είναι γνωστό, στο Γαλλικό νόμο του 18332, τον οποίο εξέδωσε ο Υπουργός
Παιδείας Francois Guizot (Loi sur l’ instruction primaire 28 Jain -1 Juiliet
1833-Monarchie const - Louis-Philippe 1er), και στον οποίο αγνοείται παντελώς η προσχολική αγωγή.
Ο Maurer, στηριζόμενος αποκλειστικά στον παραπάνω γαλλικό νόμο,
δεν παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην παιδαγωγική επιστήμη, όπως άλ1. Νόμος 6-18 Φεβρουαρίου 1834 «Περί των Δημοτικών Σχολείων», Ναύπλιον, ΦΕΚ 11/3-3-1834.
2. Χάριτος Χ., Το ελληνικό νηπιαγωγείο και οι ρίζες του - Συμβολή στην ιστορία της προσχολικής αγωγής Τεκμήρια ιστορίας νεοελληνικής εκπαίδευσης, εκδ. Gutemberg, Αθήνα 1996, σελ. 47: [Ο οργανικός νόμος του
1833 δεν κάνει λόγο νια τα ιδρύματα προσχολικής αγωγής. Ο Guizot σε μια εγκύκλιο του απευθυνόμενος
στους νομάρχες στις 4 Ιουλίου 1833 τους έγραφε «να μη διστάσουν να εμπνεύσουν την επιθυμία να
ιδρυθούν τέτοια τμήματα»], και Χρήστου Θ., Απόψεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαίδευσης στις απαρχές
της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους, Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1991,
σ. 117, και Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Αθήνα 1987, σ. 391.
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λωστε και οι διάδοχοί του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμιά εξέλιξη μέχρι το έτος 18953, κατά το οποίο για πρώτη φορά διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον του κράτους για την προσχολική αγωγή.
Την έλλειψη του ενδιαφέροντός τους οφείλουμε να την αποδώσουμε
στους εξής μάλλον λόγους:
α) στην άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας (ανύπαρκτη βιομηχανία κ.ά.).
β) στη μη δημιουργία των κοινωνικών συνθηκών.
γ) στην ιδιαίτερη σημασία που προσέδιδε η ελληνική πολιτεία στην ανάπτυξη της παιδείας στις ελληνικές κοινότητες εκτός συνόρων, υπηρετώντας
έτσι πάγιες εθνικές διεκδικήσεις4.
Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος συνεδρίου που έγινε το 1886 στην Κων/
πολη από τον Φιλολογικό Σύλλογο: «Περί της χρησιμότητας παρ' ημίν των νηπιαγωγείων υπό την έποψιν της ελληνικής γλώσσης, ως μητρικής, εν ταις επαρχίαις οι λαοί πολυμιγείς εισί και γίνεται σύγχυσις γλωσσών.»5
Το πρώτο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα του έτους 1896, του οποίου
η έκδοση προβλεπόταν από το νόμο ΒΤΜΘ' του έτους 1895. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Θ. Δηλιγιάννη6, με υπουργό Παιδείας
και εισηγητή τον Δ. Πετρίδη7, και προέβλεπε τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 1 καθοριζόταν η ηλικία των παιδιών που θα φοιτήσουν στα
νηπιαγωγεία: «Εν τοις νηπιαγωγείοις εισάγονται οι παίδες από της απαλής ηλικίας και φοιτώσιν εις αυτά μέχρι του έκτου έτους συμπεπληρωμένου.»8
Στο άρθρο 2 προβλεπόταν η έκδοση Βασιλικού Διατάγματος: «τα των
παιδικών ασχολημάτων και μορφωτικών ασκήσεων εν τοις νηπιαγωγείοις καθορισθήσονται δια Β. Διατάγματος....»9, το οποίο εκδόθηκε ένα έτος αργότερα και αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα αφιερωμένο αποκλειστικά στην
προσχολική αγωγή.
3. Νόμος ΒΤΜΘ': «Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως» ΦΕΚ 37/1895. Τ.Α', και Βενθύλος Γ.,
Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. Δ'(1893-1898), εν Αθήναις 1898, σσ 19-20, και Δημαράς
Αλ., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1974, τ.Β', σ.5, και Μπουζάκης Σ.,
Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), Gutenberg, Αθήνα 2008, σσ. 53-63.
4. Χαρίτος Χ., ό.π., σσ. 85-86 και Γ.Δ. Κιτσαράς, Προσχολική Παιδαγωγική, Αθήνα, 2001, σ. 61, και
Ευαγγελόπουλος Σπ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, τχ. Α΄, Αθήνα 1989, σσ. 94-99.
5. Χάριτος Χ., Το ελληνικό Νηπιαγωγείο..., ό.π., σ. 87.
6. Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης (1824-1905) διετέλεσε 5 φορές πρωθυπουργός (1885-1886), (18901892), (1895-1897), (1902-1903), (1904-1905).
7. Ο Δημήτρης Πετρίδης διετέλεσε Υπουργός Παιδείας από 31-5-1895 μέχρι 23-11-1896.
8. Νόμος ΒΤΜΘ', ό.π., άρθρο 1, παρ. 2.
9. Νόμος ΒΤΜΘ', ό.π., άρθρο 2
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Στο άρθρο 3 προβλεπόταν η ίδρυση νηπιαγωγείων από ιδιώτες καθώς
και το ποιοι είχαν το δικαίωμα να διδάξουν: «Τα νηπιαγωγεία συνιστώνται τη
αδεία του επί της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό ιδιωτών, διδάσκουσι δε εν αυτοίς διδασκάλισσαι ανεγνωρισμένοι δια πτυχίου.»10
Έτσι ιδρύονται τα πρώτα νηπιαγωγεία από ιδιώτες με άδεια από το
Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης. Σε αυτά θα διδάσκουν δασκάλες με
αναγνωρισμένο πτυχίο και σ’ αυτά θα φοιτούν παιδιά από την «απαλή» λεγόμενη ηλικία μέχρι το 6° έτος. Το αντικείμενο της διδασκαλίας δεν καθορίζεται, αλλά θα διαμορφωθεί στο μέλλον από Βασιλικό Διάταγμα. Δεν ορίζεται, λοιπόν, καθορισμένο περιεχόμενο, συγκεκριμένη μεθοδολογία, ούτε
καν αναφέρεται ο σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, η ίδρυση τους και η εφαρμογή της αγωγής των νηπίων επαφίεται στην διάθεση
και στη γνώση των ιδιωτών.
Σημαντικό είναι ότι με τον παραπάνω νόμο, καθιερώνεται ο όρος «νηπιαγωγείο» και αποκλείονται έτσι οι ξένοι όροι "Κindergarten=παιδικός
κήπος"11 και "Casa di Bambini=σπίτι μικρών παιδιών"12 που εισήγαγαν ο
Froebel13 και η Montessori14 αντίστοιχα.
Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο όρος «Νηπιαγωγείο» προτιμήθηκε και
από τους προϋπάρχοντες ελληνικούς όρους «νηπιακό σχολείο» και «νηπιοσχολείο», αφού με τον όρο «νηπιαγωγείο» δίνεται έμφαση στην έννοια
της αγωγή των νηπίων θέτοντας συνακόλουθα σε δεύτερη θέση την έννοια της εκπαίδευσης.
Με τον ειδικό νόμο ΒΤΜΘ' η Πολιτεία προσπάθησε να αναδιοργανώσει
τη στοιχειώδη εκπαίδευση, χωρίς όμως επιτυχία. Η Πολιτεία περιορίστηκε
τελικά να επισημοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα νηπιαγωγεία και να επιβάλλει
ένα κοινό πρόγραμμα λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό επεδίωξε να αποκτήσει τον έλεγχο της λειτουργίας τους, χωρίς όμως να προβεί στην ίδρυση προσχολικών ιδρυμάτων.
Το καινούριο στοιχείο στην εκπαίδευση της χώρας είναι ότι με το νόμο
10. Νόμος ΒΤΜΘ', ό.π., άρθρο 3
11. Λασκαρίδου Αικ., Περί φροβελιανών νηπιακών κήπων, Παρνασσός, τ. Δ', 1880, σσ 946-949 και
Λασκαρίδου Ειρ., Πώς να μορφώσομεν ανθρώπους, επί τη βάσει των έργων της Αικ. Λασκαρίδου,
Τυπογραφείον Εστίας, εν Αθήναις 1933, σ. 74.
12. Montessori M. La scoperta del bambino, Milano, 1962. Στις σελίδες 36-37 περιγράφει την πρώτη μέρα
των 50 παιδιών της Casa di Bambini και δείχνει την συναισθηματική και πνευματική ανεπάρκεια αυτών των
παιδιών.
13. Froebel Friedrich (1782-1852). Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιδέας των νηπιαγωγείων, όπου
εκδηλώνεται η αντίθεση του προς την αφηρημένη διδασκαλία για μικρά παιδιά.
14. Montessori Maria (1870-1952). Η μέθοδος που χρησιμοποίησε είναι η συστηματική παρατήρηση
μέσα στην τάξη, η οποία βασιζόταν στα δεδομένα της πειραματικής ψυχολογίας και επηρέασε τη
σύγχρονη παιδαγωγική αγωγή σε παγκόσμια κλίμακα.
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αυτό εισάγεται ο θεσμός της προσχολικής αγωγής. Βέβαια το κράτος δεν
ίδρυσε δημόσια νηπιαγωγεία, αλλά απλώς επέτρεψε στους ιδιώτες να αναλάβουν την αγωγή των νηπίων.
Ένα έτος αργότερα εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο Βασιλικό
Διάταγμα15, το οποίο, όπως προείπαμε, αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα με
αποκλειστικό θέμα την προσχολική αγωγή.
Στο άρθρο 1 τίθεται ως προϋπόθεση για την ίδρυση νηπιαγωγείων η
«χρηστότητα», η οποία έπρεπε να διακρίνει τους ιδιώτες. Ούτε σκέψη βέβαια για την ίδρυση δημόσιων νηπιαγωγείων. Με την επέμβαση του κράτους νομιμοποιείται η παροχή προσχολικής αγωγής από ιδιώτες. Αυτό αποτελεί για την ιστορία της εκπαίδευσης μια πρωτόγνωρη, θα λέγαμε, ενέργεια: «Επιτρέπεται ιδιώταις ανεγνωρισμένης χρηστότητος να συνιστώσι νηπιαγωγεία αδεία του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, χορηγούμενη μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου νομαρχιακού επιθεωρητού.»16
Ως σημαντική θα πρέπει να εκτιμηθεί και η παιδαγωγική κατεύθυνση
που διέπει τον νόμο για την αγωγή των νηπίων. Παρά την προσπάθεια του
νομοθέτη να τονισθεί ο σχολικός χαρακτήρας της αγωγής, οφείλουμε να
παρατηρήσουμε ότι φροντίζει για τη σωματική και πνευματική ενδυνάμωση των παιδιών με κατάλληλες ασκήσεις και ευμεθόδου διδασκαλίας έτσι
ώστε να μην υπάρχουν μεταπτώσεις στη γαλήνη των ψυχών των παιδιών.
Γι’ αυτό και χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 2: «εν τοις νηπιαγωγείοις
επιδιώκεται η σωματική και η πνευματική του παιδός επίρρωσις δια παιδιών,
ασκήσεων και ευμεθόδου διδασκαλίας των στοιχείων των εφεξής εν δημοτικοίς σχολείοις διδαχθησομένων μαθημάτων, σωζωμένης αμεταπτώτου της χαράς και της γαλήνης εν ταις ψυχαίς των παίδων.»17
Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι τα πλήρη νηπιαγωγεία είναι τριτάξια και φοιτούν σ' αυτά παιδιά 3-6 ετών, που διδάσκονται από δασκάλες με επαρκή
θεωρητική και πρακτική ικανότητα στη νηπιαγωγική, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας: «εις τα πλήρη νηπιαγωγεία, αποτελούμενα εκ τριών ενιαυσίων τάξεων, φοιτώσι παίδες 3-6 ετών,
συμπεριλαμβανομένου και του έκτου, παιδεύονται, δ' υπό δύο τουλάχιστον
πτυχιούχων διδασκαλισσών, παρεχουσών επαρκή μαρτύρια της εις το έργον
της νηπιαγωγού θεωρητικής παρασκευής και πρακτικής ικανότητας αυτών.»18
15. Β.Δ. 30-4-1896 «περί συστάσεως Νηπιαγωγείων», ΦΕΚ 68/23-5-1896, τ. Α', άρθ. 1, 2, 3.
16. Β.Δ. 30-4-1896, ό.π., άρθ. 1.
17. Β.Δ. 30-4-1896, ό.π., άρθ. 2.
18. Β.Δ. 30-4-1896, ό.π., άρθ. 3.
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Στο άρθρο 4 του Διατάγματος προβλεπόταν τα είδη των μαθημάτων,
των ασκήσεων και παιδιών, καθώς και ο χρόνος για κάθε μάθημα και για
κάθε τάξη: «Τα είδη των μαθημάτων, των ασκήσεων και των παιδειών, ως και
ο δι' έκαστον τούτων εν εκάστη τάξη ορισθέν χρόνος, κανονίζονται ως εξής:» 19
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το διάταγμα αυτό, παρόλο που αφορούσε την ίδρυση νηπιαγωγείων μόνο από ιδιώτες, προβάλλοντας τη χρηστότητα ως προϋπόθεση, εξέφραζε την παιδαγωγική αρχή της προσχολικής
αγωγής βάσει της οποίας έπρεπε να διατηρείται «αμετάπτωτος η χαρά και η
γαλήνη εν ταις ψυχαίς των νέων»20. Έδινε παιδαγωγική έμφαση στο ευχάριστο περιβάλλον, με βασικό στόχο την ευτυχία και το παιχνίδι των παιδιών.
Φαίνεται ότι η σωματική ανάπτυξη μαζί με την πνευματική ήταν στις πρωταρχικές επιδιώξεις των υπεύθυνων συντακτών του διατάγματος.
Και επιπρόσθετα: όριζε ακριβώς την ηλικία των νηπίων σε συνάρτηση
με την θεσμοθέτηση των τριών τάξεων και το έργο της διδασκαλίας των
μαθημάτων ανετίθετο σε δύο πτυχιούχες δασκάλες που είχαν εκπαιδευτεί
στην νηπιαγωγική.
Με τη συμβολή της Αικατερίνης Λασκαρίδου, την πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ένωσης Ελληνίδων,21 παρουσιάστηκε μάλιστα το
πρώτο ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα, που ήταν σύμφωνο με το γερμανικό παιδαγωγικό σύστημα του Froebel22. Αυτό όριζε τα είδη των μαθημάτων, τις ασκήσεις και τις παιδιές για καθεμιά από τις 6 ημέρες της εβδομάδας και για κάθε μια από τις τρεις τάξεις.
Παρατηρούμε ότι το πρώτο επίσημο πρόγραμμα μαθημάτων του νηπιαγωγείου ακολουθεί το φραιμπελιανό σύστημα. Κυρίαρχη θέση έχουν τα
φραιμπελιανά «δώρα»23, τα παιδαγωγικά παιχνίδια, οι ασκήσεις και οι εργασίες που πρώτος εισήγαγε και εφάρμοσε ο γερμανός παιδαγωγός στα
νηπιαγωγεία.
Βασικός στόχος του φραιμπελιανού συστήματος και συνακόλουθα του
νομοσχεδίου, που το υιοθετεί, δεν είναι μόνο η γλωσσική καλλιέργεια και η
προετοιμασία των νηπίων για τις μαθητικές τους υποχρεώσεις της επόμενης βαθμίδας, αλλά και η σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, με παιχνίδια, ασκήσεις, χαρούμενη και ευχάριστη απασχόληση.
19. Β.Δ. 30-4-1896, ό.π., άρθ. 4.
20. Β.Δ. 30-4-1896, ό.π., άρθ. 2.
21. Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη Π., Νηπιαγωγική, τομ.1, Αθήνα 1977, σσ. 231-255 και Ξηροτύρη
Ηλία, Το σύγχρονο νηπιαγωγείο και η ιστορία του, Αθήνα, σσ. 291-304, και Χαρίτος Χ., ό.π., σσ. 168-180.
22. Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη Π., ό.π., σσ. 49-74 και Ξηροτύρη Ηλία, ό.π., σσ. 20-54, και Χαρίτος Χ.,
ό.π., σσ. 61-84.
23. Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη Π., ό.π., σσ. 58-63 και Ξηροτύρη Ηλία, ό.π., σσ. 38-53.
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Το ελληνικό νηπιαγωγείο του έτους 189624 λειτουργεί έξι ημέρες την
εβδομάδα από τις 8.30π.μ. έως τις 4μ.μ. εκτός από το Σάββατο που τα μαθήματα τελειώνουν στις 12μ.μ., με δύο διαλείμματα για «κολατσιό» και «γεύμα».
Ο καθημερινός χρόνος που τα παιδιά ασχολούνται με μαθήματα είναι
5 ώρες. Η ημέρα χωρίζεται σε επτά διδακτικές δραστηριότητες που διαρκούν μισή ώρα η κάθε μία. Μάλιστα στην Τρίτη τάξη απασχολούνται τα νήπια και σε κηπουρικές εργασίες ακόμη και κατά το 2ωρο της μεσημεριανής ανάπαυσης.
Στις μικρότερες τάξεις τα παιδιά διδάσκονται θρησκευτικά και πραγματογνωσία, απαγγέλουν ποιήματα και τραγουδούν, μαθαίνουν αρίθμηση και πειραματίζονται με τα φραιμπελιανά δώρα. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω των αισθήσεων και με ειδικό υλικό. Μέσα από πλίνθους, τρίγωνα, ξυλάκια ασκούνται και συνειδητοποιούν τι είναι επιφάνειες, τι γραμμές
και τι σχήματα.
Στην Τρίτη τάξη εκτελούν τις φραιμπελιανές ονομαζόμενες εργασίες
με σφαίρες, κύβους, δακτυλίους, ξυλάκια ή με συνδυασμούς τους και διδάσκονται τα λεγόμενα προπαρασκευαστικά μαθήματα για την επόμενη
βαθμίδα: ανάγνωση, γραφή, ενώ ασκούνται και στην προφορική διήγηση.
Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε εναλλαγή παιχνιδιών και εργασιών με
αυξανόμενη δυσκολία. Τα παιδιά μαθαίνουν κέντημα, υφαντική, διπλωτικές εργασίες, κοπτική και πλαστική με ζύμη, πηλό ή κερί. Σημαντική θέση
κατέχουν και οι ομαδικές εργασίες: ρυθμική, γυμναστική, κηπουρική, όπως
επίσης και ιχνογραφία, ζωγραφική και κατασκευές. Χρησιμοποιούν φυσικά
υλικά και αντικείμενα (σπόρους, καρπούς, πέτρες, κοχύλια κ.α.)
Στην Ελλάδα, από το 1895 έως το 2003, τα αναλυτικά προγράμματα διένυσαν μια μεγάλη αναπτυξιακή διαδρομή. Από το φαινομενικό ενδιαφέρον του κράτους το 1895, κατά το οποίο στηρίχτηκε νομοθετικά ο θεσμός
του νηπιαγωγείου αναγνωρίζοντας και νομιμοποιώντας την ίδρυση νηπιαγωγείων ιδιωτικής πρωτοβουλίας φτάσαμε στην κορύφωση του κρατικού
και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για την αγωγή των νηπίων το 2003. Σύμφωνα με τον Κιτσαρά25, τα τρία πρώτα προγράμματα που θεσμοθετήθηκαν
για το Ελληνικό Νηπιαγωγείο (των ετών 1896, 1962 και 1980) εντάσσονται
στα καλούμενα παραδοσιακά, καθώς υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές
βάσει των οποίων θα έπρεπε να ασκηθεί η αγωγή των νηπίων, ενώ τα δύο
τελευταία αναλυτικά προγράμματα (των ετών 1989 και 2003) εντάσσονται
στα σύγχρονα, ψυχολογικής κατεύθυνσης, καθώς οι διδακτικοί στόχοι δι24. Δημαράς Αλ., ό.π., σσ. 8-13.
25. Κιτσαράς Γ., Προγράμματα-Διδακτική Μεθοδολογία Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα 2004, σσ. 37-40.
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ατυπώνονται με βάση τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας. Στο πρώτο επίσημο πρόγραμμα του 1896 είναι εμφανής η επιρροή της Montessori
και του Froebel. Το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο περιλαμβάνει μάλιστα τις νεότερες θεωρίες για την προσχολική αγωγή των Piaget, Vygotsky, Bruner και Gardner26.
To 2003, διαμορφώθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)27 για το Νηπιαγωγείο, που σκοπό έχει να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κρίθηκε απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας. Γι’ αυτό και δεν υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και επιδιώκεται η ολόπλευρη
ανάπτυξη των νηπίων.
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο28 είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο προσδιορίζει
τις κατευθύνσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας,
Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης και
Πληροφορικής για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους με βάση το επίπεδο των παιδιών, προκαλεί το ενδιαφέρον τους, επιζητεί την επαφή με το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, προσαρμόζεται στις
προκλήσεις της εποχής, καλλιεργεί στάσεις και δεξιότητες και ενσωματώνει την αξιολόγηση. Αυτό το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τον ευέλικτο
προγραμματισμό του διδακτικού έργου, τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας, τους συσχετισμούς των εννοιών ή των θεμάτων, τον συγκερασμό των
γνωστικών αντικειμένων, την έμφαση στη μάθηση με βάση τα σχέδια εργασίας και τη χρήση θεματικών διεπιστημονικών ενοτήτων στην οργάνωση της διδασκαλίας.
Σήμερα προβάλλει, βέβαια, επιτακτική η ανάγκη για ένα σύγχρονο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στην απαίτηση για θεμελιώδεις δεξιότητες κοινωνικής, γνωστικής και φυσικής ανάπτυξης. Τα παιδιά, μόνο αν συμμετέχουν σε ποιοτικά προσχολικά προγράμματα, μπορούν να πετύχουν στο σχολείο και στη ζωή. Η παροχή μιας υψηλής
26. Ντολιοπούλου Ε., Σύγχρονες τάσεις Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα 1999.
27. Φ.Ε.Κ. τεύχος Β', αρ. φύλλου 304/13-03-03.
28. ΔαφέρμουΧ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., Οδηγός Νηπιαγωγού - Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης, Αθήνα 2006, Ο.Ε.Δ.Β.
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ποιότητας προσχολικής εκπαίδευσης από επιστημονικά καταρτισμένους
εκπαιδευτικούς και με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, είναι επομένως το κλειδί στη μελλοντική επιτυχία ενός παιδιού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπουζάκης Σ., Νεοελληνική Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα, 1991
Κιτσαράς, Γ., Εισαγωγή στην Προσχολική Παιδαγωγική, Ιδιωτική έκδοση, 1998
Ζαχαρενάκης Κ., Προσχολική Αγωγή και φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ιδιωτική έκδοση, 1996
Ντολιοπούλου Ε., Σύγχρονες τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, Τυπωθήτω,
Αθήνα 1999
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1279

Η ιστορία του 55ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
Θεόδωρος Τσιλίκας
Χρήστος Βεσκούκης
1. Η διαδρομή του σχολείου από τα τέλη του 19ου αιώνα στον
21ο .
Στην καθημερινή μας διαδρομή μέσα στο σχολικό χώρο μπορούμε να ανακαλύψουμε ιστορικούς θησαυρούς που δεν φανταζόμαστε σε ποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, ιστορικές και εκπαιδευτικές διαδρομές μπορούν
να μας οδηγήσουν. Με δεδομένο την ιστορικότητα του σχολικού χώρου ,
την ύπαρξη σημαντικού αρχειακού υλικού, του παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού, το διδακτήριο και το φωτογραφικό υλικό, ερευνήσαμε και καταγράψαμε την πορεία αυτού του σχολείου.
Το 55ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, βρίσκεται στην περιοχή της πλατείας
Βάθης μεταξύ των οδών Λιοσίων και Μιχαήλ Βόδα (κέντρο της Αθήνας). Σε
μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία σήμερα βιώνει τις αλλαγές που συντελούνται στο ιστορικό κέντρο αυτής, δηλαδή τη μετακίνηση των ντόπιων
κατοίκων και την αύξηση των μεταναστών ιδιαίτερα από την Αλβανία, Πολωνία, Ρωσία, Αίγυπτο, Βουλγαρία, Ουκρανία και άλλες χώρες.
Εμείς προσεγγίσαμε την ιστορική πορεία της συγκεκριμένης σχολικής
μονάδας σε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και δημογραφικά πλαίσια.
Ως βασικό ιστορικό στοιχείο λάβαμε από τα ευρισκόμενα αρχεία, τα Μαθητολόγια, τους Γενικούς Ελέγχους καθώς και την αλληλογραφία που τηρούνται και φυλάσσονται στον αρχειακό χώρο του σχολείου.
Μέσα από τα έγγραφα, την αλληλογραφία, τα Μαθητολόγια, τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, τις φωτογραφίες, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εντοπίσαμε και διαπιστώσαμε την πορεία της νεότερης Ελλάδας
και του ελληνισμού, των γεγονότων του έλαβαν μέρος στην πορεία εξέλιξης
και προσαρμογής της Αθήνας στις αλλαγές του προηγούμενου αιώνα ως τις
μέρες μας και σε τοπικό επίπεδο τις αλληλεπιδράσεις τόσων παραγόντων
Το Έ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Αθηνών ιδρύθηκε το 1882, στο Μαθητολόγιο και στον Έλεγχο Εξετάσεων όμως χρονολογία καταγραφής είναι το
σχολικό έτος 1890-91, καταχωρούνται οι άρρενες μαθητές των τεσσάρων
τάξεων που φοιτούν σε αυτό, με αυτό το στοιχείο μπορούμε να συμπερά1280
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νουμε ότι το σχολείο είχε ιδρυθεί πιο πριν. Στο βιβλίο των εξετάσεων καταγράφονται οι μαθητές, η προέλευσή τους (πατρίς), το επάγγελμα (επιτήδευμα) των γονέων, η ηλικία και ο βαθμός των μαθημάτων.
Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές είναι από νησιά του
Αιγαίου, την Εύβοια, την Κρήτη και αλλού.
Τη δεκαετία του 1910-1920 παρατηρείται, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και κυρίως μετά το 1915 προέλευση μαθητών από περιοχές
εκτός ελεύθερης Ελλάδας που κατοικούνταν από Έλληνες κι αυτό εξαιτίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η μετανάστευση αυτών προς μια ασφαλή
περιοχή είναι η μόνη λύση. Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη, Προύσα, Ανατολική Ρωμυλία, Σμύρνη, Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη), Ιερουσαλήμ, Φώκαια, Κάιρο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και ποιες περιοχές καταλαμβάνει η ελεύθερη Ελλάδα.
Κατά τη δεκαετία αυτή εγγράφονται και κορίτσια πλέον στο σχολείο, αν
και η ονομασία του παραμένει 5ο Δημ Σχ. Αρρένων Αθηνών. Το 1918-19 επιδημία γρίπης έφερε δυσκολίες στο εκπαιδευτικό έργο και το σχολείο επιτάχτηκε και τα μαθήματα γίνονταν σε άλλο κτίριο.
Την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922 εγγράφονται μαθητές από τη Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Φώκαια, Δαρδανέλια, Αμάσεια,
Τραπεζούντα, Κυδωνία, καθώς και από άλλες χώρες Κριμαία , Μάλτα, Ιταλία, ΗΠΑ, Βέλγιο. Εγγράφονται πρώτη φορά αλλοδαποί μαθητές προερχόμενοι από τη Μοσούλη (Μεσοποταμία). Σχολικό έτος 1925-26. Την ίδια περίοδο λόγω των συχνών διακοπών των μαθημάτων πολλοί μαθητές διέκοπταν και πήγαιναν να εργαστούν ή πήγαιναν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
(Κεφάλαιο Ε΄ περί ιδιωτικών σχολείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως, αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περί δημοτικής εκπαιδεύσεως 1913. Η ιδιωτική εκπαίδευσις δύναται βεβαίως πολλαπλώς να αποβή ωφέλιμος πρώτον με διότι δια των οικοτροφείων διευκολύνει την σπουδής εις τους παίδας εκείνους οιτινες δια ποικίλους λόγους δεν δύνανται να εκπαιδεύωνται
παραμένοντες εν τη οικογένεια των… Σήφης Μπουζάκης Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, εκδόσεις Gutenberg Αθήνα Γ΄ έκδοση .σελ 573)
Οι κοινωνικές και οι οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν νέο σκηνικό, η
φροντίδα του κράτους και των γονέων για μόρφωση των παιδιών τους γίνεται πιο επιτακτική , η βιομηχανική και η μεταποιητική εργασία διαφοροποιεί το εργατικό δυναμικό το οποίο μετακινείται για εύρεση κατάλληλης
διασφάλισης καλλίτερων συνθηκών διαβίωσης. Έτσι λοιπόν ο πολεοδομικό ιστός της πόλης αλλάζει, νέα επαγγέλματα και η ευκολία μετακίνησης
του πληθυσμού ορίζει την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού.
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Τέλη του 1931 και αρχές του 1932 ξεκινά η ανέγερση του διδακτηρίου
(των διδακτηρίων) σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κυριακούλη Παναγιωτάκου
και σε εφαρμογή του σχεδίου του Γ. Παπανδρέου για την εκπαίδευση των
ελλήνων μαθητών με την ανέγερση χιλιάδων αιθουσών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το διδακτήριο ή μάλλον τα διδακτήρια (πρόκειται για δυο
ξεχωριστά κτίρια ) με κοινή αυλή αλλά διαφορετική είσοδο Το σχολικό κτίριο βρίσκεται ευθύς εξ αρχής υπαγόμενο σε ένα καθεστώς καθαρά πολιτικό, καθεστώς κοινό – πρέπει να το υπογραμμίσουμε – για όλες τις επεμβάσεις που αναλαμβάνει το υπό διαμόρφωση εθνικό αστικό κράτος στον τομέα της οργάνωσης και της διαχείρισης του χώρου: υποχρέωση πρόβλεψης
και αξιολόγησης, προγραμματισμού και ελέγχου, οικονομίας στη διαχείριση των δημόσιων δαπανών. (Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1929 Ι.Α.Ε.Ν , Γ.ΓΝ.Γ. Αθήνα 1988, σελ 78-79.).
Η συγκεκριμένη περιοχή την περίοδο εκείνη θεωρείται ότι παρέχει διευκολύνσεις, είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και λόγω της ύπαρξης του Σιδηροδρομικού Σταθμού (Πελοποννήσου και Λάρισας) ο οποίος
προσφέρει άμεση και άνετη πρόσβαση.
Έτη 1931 – 1936, μαθητές προερχόμενοι από Ρωσία, Έλληνες από την
Κωνσταντινούπολη, καθώς και αλλοδαποί μαθητές από το Βέλγιο λόγω του
επαγγέλματος του γονέα (μηχανικοί, μηχανολόγος, χημικός κ.α. ) εγγράφονται στο μαθητικό δυναμικό του σχολείου.
Την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, από το 1936 και μετά η οργάνωση της ΕΟΝ (Εθνική Οργάνωση Νέων) δραστηριοποιείται πολύ έντονα
στο χώρο του σχολείου, οργανώνει τη νεολαία, δημιουργεί ομάδες δράσεις
και υπάρχει έντονη παρουσία αυτής (στα αρχεία υπάρχει τεράστιος όγκος
αλληλογραφίας, με επιστολές του Ι. Μεταξά, και παραινέσεις για ενεργό συμμετοχή στις παρελάσεις και στις δραστηριότητες της οργάνωσης).
Την περίοδο του 1940 με την κατάληψη της πόλης των Αθηνών από τους
Γερμανούς, το κτίριο χρησιμοποιείται για τη στέγαση των υπηρεσιών τους,
τα μαθήματα γίνονται με δυσκολία και διαπιστώνεται μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Καταγράφονται θάνατοι μαθητών εξαιτίας της πείνας και
της εξαθλίωσης.
Το διδακτήριο την περίοδο του ελληνοιταλικού πολέμου και της κατοχής υπέστη πολλές επιτάξεις, παθητική αεράμυνα , λαϊκά συσσίτια, στρατιωτικά ταχυδρομικά δέματα, στρατώνας υπηρεσίας Γερμανών και Ιταλών,
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς. Συνέβαινε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί να χρησιμοποιούν το χώρο ως λόχο προσκολλήσεως και να στρατωνίζονται σε αυτό. Καταστράφηκαν πόρτες παράθυρα, το οίκημα του υπηρετικού προσω1282
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πικού, τα μαγειρεία η αίθουσα εστιατορίου και τα παιδικά λουτρά αφαιρέθηκαν οι κατακόρυφοι μεταλλικοί κρουνοί. (έγγραφη αναφορά ότι τα θρανία κάηκαν ως καυσόξυλα υπό των Ιταλών ή και χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή κιβωτίων, καθισμάτων ) .
Στη συνέχεια μείωση του μαθητικού πληθυσμού εξαιτίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου , Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο σχολείο εγγράφεται σημαντικός αριθμός μαθητών που προέρχονται από περιοχή των
Ιωαννίνων και ιδιαίτερα της Πλατανούσας, επιπλέον πολλοί μαθητές προέρχονται από τη Ρωσία, την Αλβανία (Βόρειο Ήπειρο), τη Ρουμανία καθώς
και αλλοδαποί μαθητές από ευρωπαϊκές χώρες.
Διανομή συσσιτίου, γίνονταν σε καθημερινή βάση στο υπόγειο του διδακτηρίου υπήρχε μαγειρείο και λειτουργούσε από το 1938 έως το 1947 δίνονταν πλήρες γεύμα στους μαθητές (εκτός Κυριακής) καθώς από το 1948
μέχρι το 1952 δίνονταν μόνο ρόφημα και βιταμίνες. Με τη λήξη του πολέμου και τη σταδιακή αποκατάσταση των πραγμάτων στην Ελλάδα αρχίζει
μετακίνηση πληθυσμού από την ύπαιθρο στο άστυ. Το 1952 έγινε προσπάθεια να ξαναλειτουργήσουν τα συσσίτια, όμως αυτό δεν έγινε λόγω έλλειψης χώρου.
Τη δεκαετία 1940-1950 στο σχολείο φοιτούν επίσης μαθητές οι οποίοι
στην πορεία αναδείχτηκαν μεγάλες μορφές της τέχνης, του θεάτρου του
κινηματογράφου και της πολιτικής. Φοιτούν ο Αλέκος Φασιανός, η Αλίκη
Βουγιουκλάκη, ο Πέτρος Φυσσούν, ο Αναστάσιος Παπαληγούρας και άλλοι.
Την επόμενη δεκαετία 1950 – 1960, αυξάνεται ο μαθητικός πληθυσμός
πάλι με την παρουσία μαθητών αλλοδαπών από Αγγλία Αυστρία, λόγω της
ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος των γονέων (αυτοκινητιστής, έμπορος,
μηχανικός αυτοκινήτων κ.α.), έρχονται ξένοι εξειδικευμένοι εργάτες για την
ανοικοδόμηση της χώρας.
Σταδιακά αρχίζει και η αντίστροφη πορεία της μετανάστευσης των ελλήνων προς τη Γερμανία Βέλγιο και άλλες χώρες. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών φτάνει αυξητικά πάντα τους 450.
Στη δεκαετία 1970-1980 το κλίμα αντιστρέφεται όσον αφορά τη μετακίνηση των Ελλήνων, έρχονται Έλληνες μαθητές από τη Δυτική Γερμανία,
Ελβετία, Αυστραλία, Καναδά και αλλού. Προφανώς οι γονείς που έχουν μεταναστεύσει, στέλνουν τα παιδιά τους πίσω κι αυτοί συνεχίζουν στη χώρα
εργασίας τους χωρίς την παρουσία των παιδιών τους.
Ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών είναι πάντα σταθερός, εκείνο που
αλλάζει όμως είναι η προέλευσή τους καθώς και η χώρα καταγωγής τους.
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Τα σχολικά έτη 1988-1999 και 1990-1991, εγγράφονται αλλοδαποί μαθητές από Ιράκ, Καζακστάν και μετά το 1991 με αυξανόμενο ρυθμό μαθητές
από την Αλβανία. Γεωργία , Πολωνία.
Αυτή η διαφοροποίηση της προέλευσης των μαθητών μας δίνει και το
πολιτικό κοινωνικό μοντέλο που διαμορφώνει και τη σύσταση της σχολικής μονάδας στο κέντρο της Αθήνας, μιας Αθήνας που βιώνει τις ιστορικές αλλαγές οι οποίες δεν διαφαίνονται τόσο καθαρά αν δεν προσμετρήσεις και τις δυναμικές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό του συγκεκριμένου σχολικού χώρου, του 55ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του όμορου 54ου Δημοτικού Σχολείου .
Το σχολείο είχε εξοπλιστεί με πάρα πολλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας
αρκετά εξ αυτών είχαν χορηγηθεί υπό του σχεδίου Μάρσαλ ( κινηματογραφική μηχανή, ραδιόφωνο- έπιπλο, πικ – απ, μικροφωνικές εγκαταστάσεις)
μια πλούσια βιβλιοθήκη.
Την περίοδο της δεκαετίας του 30, υπήρχε διορισμένη υπηρέτρια κα
υπεύθυνη καθαρισμού η οποία μάλιστα διέμενε στο χώρο του σχολείου,
στο ημιυπόγειο, υπήρχε ξεχωριστή είσοδο από την οδό Λιοσίων. Στο χώρο αυτό σήμερα βρίσκονται ο καυστήρας και ο λέβητας.
Η περιοχή της πλατείας Βάθης αλλάζει όψη, πολυκατοικίες αρχίζουν να
κατασκευάζονται και η αστικοποίηση πλέον είναι γεγονός η ευκολία εύρεσης εργασίας, η ζήτηση εργατικών χεριών και οι δυσκολίες στα χωριά και
τις κωμοπόλεις διαμορφώνουν ένα άλλο τοπίο στην Αθήνα. Αυτό συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία του 1980, σταθερή κίνηση του μαθητικού
πληθυσμού.
Όμως με την αύξηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων την ηχορύπανση, την καλλίτερη οικονομική άνεση πολλών κατοίκων της περιοχής
έδωσε νέα κίνητρα για μετακίνηση αυτών σε περιοχές με καλύτερες συνθήκες ζωής. Συνέπεια αυτού ήταν και η αυξητική τάση παρουσίας μεταναστών από ανατολικές χώρες Αλβανία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία και άλλες. Έτσι λοιπόν αρχίζει να παρουσιάζεται ένα νέο κύμα μαθητών από τις χώρες αυτές με ολοένα αυξανόμενη παρουσία. Η οικονομική
κατάσταση της χώρας τα φτηνά ενοίκια και η προσφορά εργασίας οδήγησαν πολλούς μετανάστες στην περιοχή αυτή.
Πιο συγκεκριμένα τη σχολική περίοδο του 1992-1994 το ποσοστό των
αλλοδαπών είναι 7 %, το 1997-2000 το ποσοστό αυτό είναι 19% , την περίοδο του 1997-1998 είναι 24% , παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση των
αλλοδαπών μαθητών η οποία σταδιακά παγιώνεται και φθάνει σε ποσοστό
περίπου 40 με 45% , αναλογία Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών.
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2. Το σχολικό διδακτήριο
Από αναφορές και έρευνες στα αρχεία δεν φαίνεται να υπήρχε πριν κάποιο
σχολικό κτίριο για τη στέγαση των μαθητών της περιοχής. Σε άρθρο της η
Μάρω Καρδαμίτση Αδάμη αναφέρει ότι: Η Αθήνα ως πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και σύμφωνα με το Β.Δ. «περί δημοτικών σχολείων» που όριζε τη σύσταση σε κάθε δήμο σχολείου Δημοτικού και την
υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών από 5 -12 ετών. στο οποίο οι δάσκαλοι
θα δίδασκαν αγόρια και κορίτσια, ενδιαφέρθηκε και το έτος 1835 ιδρύθηκε
και λειτούργησε το Ά εν Αθήναις Δημοτικό Σχολείο, στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα. Στην πόλη της Αθήνας λειτουργούν πέντε δημοτικά σχολεία
τρία αρρένων και δυο θηλέων σε σχολικά κτίρια που έχουν ανεγερθεί για το
σκοπό αυτό. Από έρευνες που έχουν γίνει και καταγραφές από την ίδρυση
του νεοελληνικού κράτους, η πρωτεύουσα διέθετε δυο και μόνο σχολικά
κτίρια για τα δημοτικά της σχολεία. Όλα τα άλλα στεγάζονταν σε ενοικιαζόμενα κτίρια ή κτίρια από δωρεές , ακατάλληλα όμως για να στεγάσουν τη
λειτουργία της εκπαίδευσης. Αυτό που θεωρείτε το σημαντικότερο απ όλα
αυτά που απαιτεί η εκπαιδευτική πολιτική, ήταν η απουσία ενός σχολικού
κτιρίου που θα στέγαζε τα παιδιά και τους δασκάλους. # Μάρω Καρδαμίτση- Αδάμη, περιοδικό Αρχαιολογία σελ 38-45, τεύχος 25 Δεκέμβριος 1987.
Από το 1910 το έργο του σχεδιασμού των σχολικών κτιρίων περνά στο
Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο δημιουργείται αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Γραφείο που ως το 1929 θα επιμεληθεί την κατασκευή 1100 περίπου σχολείων στα οποία παρατηρείται αποδέσμευση από τα νεοκλασικά μοντέλα των
σχολείων Καλλία και προσπάθεια προσαρμογής στο χαρακτήρα των μικρών
κέντρων και επανερμηνείας των ιδιωμάτων της αγροτικής κτιριολογίας.
Το πρόγραμμα αυτό συνιστά την πιο σημαντική προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων κατά το πρώτο μισό του αιώνα μας για την ανάπτυξη
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης, χάρη στην
ισχυρή πολιτική θέληση, τον οικονομικό προγραμματισμό και τον αριθμό
των πραγματοποιημένων κτιρίων και είναι ευκαιρία για την ανάπτυξη της
νέας αρχιτεκτονικής και την έκφραση των ιδεωδών και της επιθυμίας ένταξης σε ένα ευρωπαϊκό πολιτισμικό πλαίσιο μερικών από τους πιο νέους και
ικανούς Έλληνες αρχιτέκτονες, που από το τέλος της δεκαετίας του ’20 είχαν εγκαινιάσει την αναζήτηση νέων εκφραστικών και σχεδιαστικών μέσων
Προς το τέλος της δεκαετίας του ’20 τίθεται το θέμα της μαζικής παραγωγής σχολικών κτιρίων. Αποφασιστική ώθηση σε αυτήν τη νέα φάση δίνεται από τον Γεώργιο Παπανδρέου (υπουργό παιδείας από τον Ιανουάριο
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του 1930 ως το Μάιο του 1932) που υιοθετεί ένα πρόγραμμα κατασκευής
περισσοτέρων από 3000 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Ο Παπανδρέου
προωθεί το 1930 την αναδιοργάνωση του «Γραφείου Μελετών» του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, επιφορτίζοντάς το μόνο με τη
μελέτη των νέων σχολικών κτιρίων. Ο τομέας έτσι της σχολικής αρχιτεκτονικής θα αποτελέσει το σημαντικότερο πεδίο πειραματισμού και καθιέρωσης
της νέας αρχιτεκτονικής, μιας και το υπουργείο επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία χρημάτων και χρόνου κατασκευής, θα επιβάλλει μια
ορθολογιστική διαχείριση που θα καταλήξει στο να επηρεάσει και τη μορφολογία των κτιρίων. http://el.wikipedia.org/wiki/Πάτροκλος_Καραντινός#
Ο νόμος 4799/1930 στο άρθρο 1 κυρούται μεταξύ ελληνικού δημοσίου και της εν Στοκχόλμη Εταιρείας «περί χορηγήσεως δανείου ονομαστικού κεφαλαίου 1,000,000 προς ανέγερσιν σχολικών κτιρίων του Κράτους».
Η μεταρρύθμιση του 1929 ολοκληρώνεται εν μέρει γιατί στη συνέχεια
μια σειρά πολιτικών αλλαγών αναστέλλουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Όσο δε για το σχέδιο ανέγερσης σχολικών κτιρίων ο Χ. Λέφας παρατηρεί: η σύναψη του διδακτηριακού δανείου είχε ως ευχάριστη συνέπεια
ότι ανάπτυξε πυρετό μεταξύ των οργανισμών για την ανέγερση σχολικών
κτιρίων είχε όμως και δυσάρεστα αποτελέσματα. Για την εξυπηρέτηση τους
δεσμεύτηκαν για πολλά χρόνια έσοδα από εκπαιδευτικά τέλη… οι δήμοι
και οι κοινότητες, βλέποντας τη μεγάλη διανομή χρημάτων, σχημάτισαν
την αντίληψη ότι το Κράτος είναι σε θέση να ξοδεύει για τα διδακτήρια και
έτσι μειώθηκε ο ζήλος τους. Για το λόγο αυτό, μετά την εξάντληση του δανείου, η διδακτηριακή κίνηση έγινε πιο νωθρή. Έτσι το δάνειο εξαντλήθηκε αφήνοντας ανολοκλήρωτη την ανέγερση 145 διδακτηρίων, 1200 άλλα
κτίρια ημιτελή και πολλά σχολεία χωρίς δικά τους ικανοποιητικά διδακτήρια. (Λέφας σελ 495-496)
Κατά τη δεκαετία του ’30, κατασκευάστηκαν σχολικά διδακτήρια στο
πλαίσιο του προγράμματος σχολικής αρχιτεκτονικής της δεύτερης κυβέρνησης Βενιζέλου (1928-1932). Η μεταρρύθμιση του 1929 αποτελεί το σημαντικότερο σταθμό στην προπολεμική εκπαιδευτική ιστορία. Είναι η μεταρρύθμιση που βάζει τα θεμέλια του αστικού σχολείου. η μεταρρύθμιση
αυτή θεσμοθετεί το σχολείο που έχουμε μέχρι το 1964- με κάποιες αλλαγές
ασήμαντες στο μεταξύ. Α.Φργκουδάκη: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι Κέδρος σελ 59 ). Ανέλαβε υπουργός Παιδείας ο Γ.
Παπανδρέου, στο ενεργητικό του οποίου εγγράφεται μια ιδιαίτερη φροντίδα για την οικοδόμηση σχολικών κτιρίων ή αλλιώς τα «σχολεία του 30». (Α.
Δημαράς. Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Αθήνα τόμος Β΄ 1990, σεκ 173.)
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Εμπνευστής του νέου σχολικού συγκροτήματος είναι ο Κυριακούλης Παναγιωτάκος σπουδαίος αρχιτέκτονας και με σπουδές στο εξωτερικό , αναλαμβάνει την ανέγερση διώροφου διδακτηρίου και σε έναν μικρό σχετικά
χώρο εντάσσει το σχολικό συγκρότημα με τις προδιαγραφές της λειτουργικότητας της λαϊκής αρχιτεκτονικής και ασυμμετρίας των όγκων. Η προεξοχή
του κλιμακοστασίου με τη μορφή προβόλου σηματοδοτεί και ένα από τα
δυο δημοτικά του συγκροτήματος Λ. Λιοσίων και Μ. Βόδα. Ο Le Corbusier
έγραψε στον τοίχο του σχολείου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αθήνα
( compliments de Le Corbusier).
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1902 και σπούδασε στη σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1919 - 1923).
Συνδέεται φιλικά με τον Δημήτρη Πικιώνη (1899 - 1957), ο οποίος εκλέχθηκε το 1923 καθηγητής στην Έδρα Διακοσμητικής, με τον αρχιτέκτονα
Νικόλαο Μητσάκη (1899 - 1941)και τον ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά (1892
- 1968).
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ελεύθερος επαγγελματίας. Εργάστηκε ένα εξάμηνο στο τεχνικό γραφείο του Γ. Σούλη και έπειτα προσλήφθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Π.Θ.), το καλοκαίρι του ’30, όπου για μια πενταετία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέλη του Γραφείου Μελετών Νέων Σχολικών Κτηρίων, εφαρμόζοντας
τις αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Παράλληλα με απασχόληση του στο Υ.Π.Ε.Π.Θ., θα εργαστεί στον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Κ.), αλλά θα συμμετάσχει
και ως ιδιώτης σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και θα εκπονήσει μελέτες
κατοικιών και ξενοδοχείων.
Την περίοδο αυτή, ξεχωρίζει η πρόταση του για το διαγωνισμό για το
ναό της Ευαγγελιστρίας στην Τήνο, το 1930, σε συνεργασία με τον Νικόλαο Μητσάκη, και η πολυκατοικία στην γωνία των οδών Αραχώβης 61 και
Θεμιστοκλέους 80, στα Εξάρχεια της Αθήνας, γνωστή ως Μπλε πολυκατοικία . Ο Παναγιωτάκος, παρότι δεν ήταν μέλος της ελληνικής ομάδας των
C.I.A.M., στην διάρκεια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα το 1933, απέσπασε κολακευτικά σχόλια για το έργο του.
Ο Le Corbusier, έγραψε ιδιοχείρως στον τοίχο του δημοτικού σχολείου της
οδού Λιοσίων “Συγχαρητήρια από τον Le Corbusier” και στην Μπλε Πολυκατοικία “Πολύ καλό”.
Από το 1936, μέχρι και την συνταξιοδότησή του το 1967, θα εργαστεί
ως αρχιτέκτονας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, της οποίας
ανέλαβε τη διεύθυνση μεταπολεμικά.
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Η μετακίνηση του στον Δήμο Αθηναίων συμπίπτει με τα χρόνια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Περιορισμένου ενδιαφέροντος είναι οι λίγες
ιδιωτικές εργασίες του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδεικτικά, δεν θα
συμμετάσχει σε κανέναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και περιορίζεται στην
ενασχόληση με τη μεγάλη του αγάπη, την κλασσική μουσική.
Πέθανε στις 2 Ιανουαρίου 1982 στην Αθήνα, σε ηλικία 80 ετών.
Το συγκρότημα των δύο δημοτικών σχολείων επί των οδών Λιοσίων και
Μιχ. Βόδα στην Αθήνα, που μελετήθηκαν το 1932, και το δημοτικό σχολείο
στην οδό Φιλολάου (1934) ανήκουν στα αντιπροσωπευτικότερα κτίρια του
ελληνικού μοντερνισμού κατά τον Μεσοπόλεμο. Για το σχολείο στην οδό Λιοσίων μπορούμε να πούμε ότι η προεξοχή του κλιμακοστασίου με τη μορφή
προβόλου σηματοδοτεί το έργο αυτό όπου με ευρηματικό τρόπο καταφέρνει
να εντάξει τα δυο σχολεία σε ένα μικρό και δύσκολο και παράγωνο οικόπεδο.
Γράφει ο Γιακουμακάτος : πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό έργο, αιρετικό σε σχέση με το ορθόδοξο ευρωπαϊκό ρασιοναλιστικό
κίνημα, σχεδόν εξπρεσιονιστικό με το δυναμισμό της μορφής, το επιβλητικό χρώμα και τις συνεχείς αλλαγές των διάφανων πλήρων αι κενών. Ο ορθολογισμός και το όνειρο ολοκληρώνεται εδώ σ ένα έργο που όμοιό του
πού δύσκολα μπορεί να βρεθεί στην Ευρώπη της περιόδου.» Γιακουμακάτος Ανδρέας Η σχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του «μοντέρνου» στην
Ελλάδα του Μεσοπολέμου.1987 σελ 50-61.
Η αρχιτεκτονική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου και τα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών μέσων που διέθετε, κατέληξε και εφάρμοσε δυο τύπους σχολικών κτιρίων αυτούς που είναι σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία, κρύο
και δυνατούς ανέμους με βορινούς κλειστούς διαδρόμους και αίθουσες διδασκαλίας προς τη μεσημβρία και αυτούς με ήπιο κλίμα , ξηρό και ισχυρούς
νότιους ανέμους ,με καλυμμένους ανοικτούς διαδρόμους.
Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, βρίσκεται μεταξύ των οδών Λιοσίων και Μιχαήλ Βόδα κοντά στην πλατεία Βάθης και αποτελείται από δυο
κτιριακούς όγκους ένα 6ταξιο διώροφο δημοτικό με ανοικτό μεσημβρινό
διάδρομο και είσοδο από την οδό Λιοσίων και ένα τριώροφο 6ταξιο δημοτικό με βορεινό κλειστό διάδρομο και είσοδο από την Μ. Βόδα.
Τα δυο κτίρια βγαίνουν σε κοινή αυλή. Όσον αφορά τον περιβάλλοντα
χώρο αυτός χαρακτηρίζεται από τον πυκνό αστικό ιστό που εξηγεί και το
αυστηρά συγκεντρωτικό σχήμα. Ένα τέτοιο οικόπεδο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για οριζόντια επέκταση και
ένα πιο ελεύθερο σχήμα.
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Το σχήμα του οικοπέδου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αρκετά δύσκολο λόγω της ύπαρξης οξειών γωνιών. Παρ όλα αυτά ο αρχιτέκτονας δείχνει
άνεση στο χειρισμό του χώρου, στα πλαίσια πάντα της ορθολογικής οργάνωσης των κινήσεων και της περιττής σπατάλης της επιφάνειας.
Τηρείται η διάταξη της συνεχούς μονόπλευρης φόρτισης. Στη διάταξη
αυτή που έχει την ευρύτερη χρήση στην Ελλάδα, έχουμε την επάλληλη διάταξη των αιθουσών επί της μιας πλευράς του διαδρόμου.
Στη βορινή πλευρά υπάρχουν ανοίγματα με τη μορφή φεγγιτών και ο
ανοιχτός διάδρομος αποτελεί μια προστασία από τον ήλιο και μαζί μια οικονομική λύση. Η τοποθέτηση του συγκροτήματος στο οικόπεδο γίνεται με
τρόπο ώστε οι αίθουσες να προστατεύονται από την ηχορύπανση.
Ένας ειδικός χώρος είναι το υπόστεγο γυμναστικής το οποίο υπήρχε
άλλοτε σε ημιυπόγειο χώρο της οδού Λιοσίων, με δωμάτιο αποδυτηρίων
(ντουζιέρες). Σήμερα ο χώρος αυτός διαμορφώθηκε σε χώρους υγιεινής
του καινούργιου κτιρίου που προστέθηκε ανάμεσα στα δυο υπάρχοντα.
Στο όλο έργο είναι φανερή η προσήλωση του αρχιτέκτονα να δώσει την
απλούστερη λύση, αλλά συγχρόνως να αποδείξει την προσήλωσή του στα
αφομοιωμένα διδάγματα των συγχρόνων κινημάτων της κεντρικής Ευρώπης.
Η λειτουργία της κατασκευής, η απλότητα, είναι γνωρίσματα της εποχής που μελετά ο Κ. Παναγιωτάκος, τα μεγάλα παράθυρα υποδιαιρεμένα
σε μικρά τετράγωνα, το κλιμακοστάσιο, τα στηθαία στις εξωτερικές σκάλες σ ένα τόσο δύσκολο οικόπεδο φανερώνουν την αντίληψη του χώρου
και την οικονομία της διαχείρισης κάθε μέτρου για την καλύτερη απόδοση
του διδακτηρίου. Αρχιτεκτονικά Θέματα 1979, τχ. 13
Οι διάδρομοι διαμορφώνονται ως ανοικτοί εξώστες σαν πρόβολοι και
άλλοτε ως στοές. Ο σκελετός με οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχώματα από
διπλή οπτοπλινθοδομή. Η επικάλυψη του κτιρίου με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη διαμόρφωση ταρατσών προς χρήση των μαθητών. Ο
προσανατολισμός τους είναι μεσημβρινός με παράθυρα σε όλο το μήκος
της όψης, για την επιτυχία ενιαίου φωτισμού χωρίς αντιθέσεις.
Οι αυλές των σχολείων διαμορφώνονται προς τη μεσημβρινή πλευρά
των διδακτηρίων και τα υπόστεγα (στοές) έχουν προσανατολισμό ανατολικό ή μεσημβρινό.
Στο ισόγειο τρεις συνεχόμενες αίθουσες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω πολύφυλλων θυρών και χρησιμοποιούνται ως αίθουσα συγκεντρώσεων
και τελετών, δεδομένου ότι για λόγους οικονομίας δεν ήταν δυνατόν σε κάθε διδακτήριο να κατασκευαστεί ιδιαίτερη αίθουσα συγκεντρώσεων παρά
μόνο στα μεγάλα συγκροτήματα. Η ταράτσα στην οποία υπάρχει πρόσβα1289
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ση μέσω του κλιμακοστασίου, υπάρχουν αεραγωγοί για τον άριστο αερισμό των αιθουσών. Το στηθαίο που επεκτείνεται και με τη μορφή του προστατευτικού ολοκληρώνει τη σύνθεση.
Ονομασίες που έλαβε κατά καιρούς το σχολείο ως Ε΄ Δημοτικό Σχολείο
Αρρένων Αθηνών, 9ον Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 17ον Δημ Σχ Αθηνών, και
τελευταία ως 55ον Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Με την απόφαση του Π.Δ. 161/26-4-1984 (ΦΕΚ 54/Α/30-4-84) χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτηρίων που καλύπτουν όλες τις μορφολογικές και λειτουργικές απόψεις που επικρατούσαν για τα κτίρια της εκπαίδευσης στην
περίοδο του μεσοπολέμου.
Με όλα αυτά τα στοιχεία που σηματοδοτούν την πορεία του 55ου Δ. Σ
Αθηνών θεωρούμε ότι είναι ένας μικρός τόπος ιστορίας, αρχιτεκτονικής,
εκπαιδευτικών ανακατατάξεων και αλλαγής του σχολικού δυναμικού στο
χρόνο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καλαφάτη Ελένη, Αθήνα 1988: Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ι.Α.Ε.Ν. Γ.Γ.Ν.Γ.
Μπουζάκης Σήφης, Gutenberg Αθήνα 2002: Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
στην Ελλάδα τόμος Α΄
Δημαράς Αλέξης τόμος Β΄ Αθήνα 1990: Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε.
Φραγκουδάκη Άννα: Κέδρος, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι.
Γιακουμακάτος Ανδρέας, Αθήνα 1987 Η σχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του «μοντέρνου» στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου.
Λέφας Χ. Αθήνα Ο.Ε.Σ.Β. 1942, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως .
Περιοδικό Αρχαιολογία, Μάρω Καρδαμίτση- Αδάμη, σελ 38-45, τεύχος 25
Δεκέμβριος 1987.
Περιοδικό: Αρχιτεκτονικά Θέματα 1979 τεύχος 13
http://el.wikipedia.org/wiki/Πάτροκλος_Καραντινός#
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Η διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής
Γλώσσας στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία,
στις αρχές του 20ου αιώνα. Το παράδειγμα της
Αστικής σχολής Κάστρου της Θάσου. Ιστορική
και παιδαγωγική θεώρηση
Γεώργιος Χαλκιάς
Εισαγωγή
Ο τύπος του σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κυριάρχησε στην
Τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν η Αστική
σχολή τύπου Α΄. Διακρινόταν σε «αρρένων» και «θηλέων» και λειτουργούσε
με πέντε δασκάλους/ες (Καραθανάσης, 1990: 490-507 & Παλάσκας, 2001:
41). Στο ορεινό Κάστρο της Θάσου, κατά τα έτη 1908-1910, όπου οι μαθητές ήταν λιγοστοί και οι οικονομικοί πόροι της κοινότητας πενιχροί, λειτούργησε μικτή Αστική σχολή τύπου Β΄ με δύο δασκάλους και μία δασκάλα. Παράλληλα, λειτουργούσε και Νηπιαγωγείο με δύο τάξεις (νηπιακή και προκαταρκτική). Τα μαθήματα του Νηπιαγωγείου αναλάμβανε η δασκάλα της
Αστικής σχολής. Ο τύπος αυτού του σχολείου μοιάζει με αυτόν που εφαρμόστηκε λίγο αργότερα, το έτος 1912, στα σχολεία της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (Ζιώγου –Καραστεργίου, 1998: 722-723).
Το κτίσμα που στέγαζε την Αστική σχολή Κάστρου ήταν ιδιόκτητο και μισθωνόταν από την κοινότητα. Κατά το σχ. έτος 1908-1909, διευθυντής της
σχολής ήταν ο Βασίλειος Λάσκαρης και δάσκαλοι η Αμαλία Κοντοπούλου
και ο Αύγουστος Ιατρίδης, ο οποίος απολύθηκε τον Οκτώβριο, λόγω διαφωνιών με το διευθυντή και αντικαταστάθηκε από τον Ανέστη Νικολαΐδη.
Την επόμενη χρονιά, διευθυντής της σχολής ανέλαβε ο Νικόλαος Μερτζιανίδης, από την Καβάλα. Οι άλλοι δύο δάσκαλοι ήταν η Αλεξάνδρα Γούναρη και ο Βασίλειος Αδαμίδης (Χαλκιάς, 2010: 116 & 160).
Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας ήταν το κυριότερο των διδασκομένων μαθημάτων. Με 54 ώρες την εβδομάδα καταλάμβανε το 43% του συνόλου των διδακτικών ωρών. Τα παιδιά έπρεπε να έρθουν σε επαφή με
τη γλώσσα τους και κατ’ επέκταση με τον πολιτισμό τους. Έπρεπε να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν στη γλώσσα που μιλούσαν, καθώς αυτή αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό της εθνικής τους ταυτότητας. Στην
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αμέσως επόμενη θέση, με ποσοστό 15% επί του συνόλου των διδακτικών
ωρών, ήταν το μάθημα της Αριθμητικής. Διδασκόταν σε όλες τις τάξεις,
τρεις ώρες την εβδομάδα.
Το «Βιβλίο Ύλης Διδασκομένων Μαθημάτων Αστικής Σχολής Κάστρου» των
ετών 1908 – 1910 αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών, καθώς σε αυτό
είναι καταγεγραμμένη η ύλη που είχε προγραμματιστεί να διδαχθεί, κατά
την έναρξη του σχολικού έτους, η ύλη που τελικά διδάχθηκε και τα διδακτικά εγχειρίδια.
Τα σχολικά εγχειρίδια της Ελληνικής Γλώσσας, που χρησιμοποιήθηκαν
στις νηπιακές τάξεις, ήταν τα ίδια και στις δύο χρονιές που εξετάζουμε.
Ωστόσο, στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου φαίνεται πως οι σύλλογοι διδασκόντων διαφοροποιήθηκαν ως προς τη χρήση των βιβλίων των Ελληνικών. Οι δάσκαλοι του σχ. έτους 1908-1909 χρησιμοποίησαν μέχρι την πέμπτη τάξη τα αντίστοιχα τεύχη των αναγνωστικών του Δ. Αποστολίδη και
στην έκτη τάξη το αναγνωστικό «Πανδώρα», καθώς και επιλεγμένα κείμενα από τα «Απομνημονεύματα του Ξενοφώντος». Την επόμενη χρονιά, οι δάσκαλοι δίδαξαν μέχρι την πέμπτη τάξη τα αντίστοιχα τεύχη των αναγνωστικών Κούσκουρα και Κιάντου και στην έκτη τάξη από την «Κύρου ανάβασις» το α΄ βιβλίο και τα σημαντικότερα του γ΄ βιβλίου.
Τάξεις νηπιακές
Η διδασκαλία του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας ξεκινούσε από την
νηπιακή τάξη (Μαχαίρα, 2003: 21). Γινόταν μία ώρα την εβδομάδα και συνολικά έξι ώρες εβδομαδιαίως. Η νηπιαγωγός στηριζόταν στο εγχειρίδιο του
Ι. Κωνσταντινίδη «Μικρό Αλφαβητάριο». Τα νήπια έπρεπε να μάθουν να λένε «απ΄έξω», κατά τον παραδοσιακό τρόπο, τα 24 γράμματα της ελληνικής
αλφαβήτου και στη συνέχεια να μπορούν να τα γράφουν στον άβακα1. Κατόπιν, η νηπιαγωγός, στηριζόμενη στη συνθετική μέθοδο διδασκαλίας, για
την πρώτη γραφή και ανάγνωση, βοηθούσε τους μικρούς μαθητές να σχηματίζουν απλές συλλαβές, με τις οποίες συνέθεταν μικρές λεξούλες2 (Κασ1. Πρόκειται για ένα μικρό πινακίδιο επάνω στο οποίο έγραφαν τις εργασίες τους οι μαθητές με μια
ακίδα γραφίτη. Στη συνέχεια έσβηναν ότι έγραφαν με ένα μικρό κομμάτι σφουγγαριού και ο χώρος
ήταν και πάλι καθαρός για να γράψουν τη νέα τους εργασία.
2. Αυτό το σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης κυριάρχησε μέχρι την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1983, οπότε και καθιερώθηκε η χρήση της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου.
Σύμφωνα με τη «συνθετική» ή «επαγωγική» μέθοδο προχωρούμε από το επιμέρους στο γενικό, δηλαδή
η αναγνώριση και η εκμάθηση των γραμμάτων γίνεται μέσα από τον εντοπισμό του φωνητικού τους
ρόλου στη λέξη και στη συνέχεια γίνεται σύνθεση νέων λέξεων με τα γράμματα που διδάχθηκαν.
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σωτάκης – Φλουρής, 1981: 199). Η ανάγκη για ομοιόμορφο σύστημα διδασκαλίας και κοινή γνωστική στοχοθεσία στην εκπαίδευση των Ελλήνων μαθητών της Οθωμανικής επικράτειας, επέβαλε τη χρήση διδακτικών εγχειριδίων από την νηπιακή ηλικία (Ζιώγου–Καραστεργίου, 1998: 27).
Στη προκαταρτική τάξη οι μαθητές έπρεπε να είναι σε θέση να διαβάζουν καθαρά πλέον λέξεις, να αποδίδουν το νόημά τους και να γνωρίζουν
τους απλούς γραμματικούς κανόνες, που δικαιολογούσαν τον τρόπο γραφής τους. Η εξάσκηση των μαθητών δεν περιοριζόταν μόνο στο σχολικό πρόγραμμα, αλλά γινόταν και στο σπίτι με τις κατ’ οίκον εργασίες που
τους ανέθετε η νηπιαγωγός. Το σχολικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιούνταν
ήταν το «αναγνωσματάριον» (α΄ τεύχος) του Ι. Κούσκουρα. Σ’ αυτή την τάξη οι ώρες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, κατά στο σχ. έτος 19081909, ήταν επτά, ενώ το επόμενο σχ. έτος μειώθηκαν σε έξι, όσες δηλαδή
και στη νηπιακή τάξη.
Τάξεις Α & Β
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην α΄ τάξη γίνεται συστηματικότερη, καθώς χρησιμοποιούνται οκτώ διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Οι δάσκαλοι εδώ εφαρμόζουν την αναλυτική μέθοδο διδασκαλίας, αφού οι μαθητές δε σχηματίζουν συλλαβές για να συνθέσουν μια λέξη, αλλά, αφού γράψουν τη λέξη την αναλύουν στις δομικές της συλλαβές εφαρμόζοντας τους
γραμματικούς κανόνες3 (Κασσωτάκης – Φλουρής, 1981: 199). Η ανάγνωση
δεν αφορούσε πλέον μεμονωμένες λέξεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις
και παραγράφους. Επίσης, η ολοκλήρωση της εννοιολογικής ανάλυσης των
ποιημάτων συνοδευόταν με την ατομική ή ομαδική τους απαγγελία.
Η εξήγηση των άγνωστων λέξεων του κειμένου, ήταν η πρώτη προτεραιότητα του δασκάλου, αφού το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των παιδιών δεν
βοηθούσε στην αναγνώριση όλων των λέξεων, που συναντούσαν στο κείμενο και δημιουργούσε πολλά κενά στην κατανόηση του νοήματος. Η απομνημόνευση των άγνωστων λέξεων και της έννοιάς τους γινόταν με απαγγελία, ομαδικά «εν χορό» ή γραπτά. Ιδιαίτερη μέριμνα έδειχναν και για την
γραπτή έκφραση των μαθητών με μικρές προτάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή ανάπτυξη του γραπτού τους λόγου.
Η γραμματική που διδασκόταν στην α΄ τάξη αφορούσε τον χωρισμό των
γραμμάτων της αλφαβήτου σε σύμφωνα και φωνήεντα και των συλλαβών
3. Στην «αναλυτική» ή «απαγωγική» μέθοδο προχωρούμε από το γενικό στο μερικό και από το γενικό
κανόνα στις περιπτώσεις εφαρμογής του.
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σε μακρόχρονες και βραχύχρονες όπως και σε λήγουσα, παραλήγουσα και
προπαραλήγουσα. Τέλος οι μαθητές διδάσκονταν τον τονισμό των λέξεων
και τη χρήση των πνευμάτων, ενώ από τα ουσιαστικά μάθαιναν τη διάκριση ενικού και πληθυντικού αριθμού.
Στην γραμματική της β΄ τάξης γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση στα γράμματα της αλφαβήτου με τον χωρισμό των συμφώνων σε υποκατηγορίες
και των φωνηέντων σε μακρόχρονα και βραχύχρονα. Η ύλη περιελάμβανε
τη διδασκαλία της κλίσης των άρθρων και των ουσιαστικών (α΄ και β΄ κλίση και τα ομαλά της γ΄ κλίσης), με εργασίες που γίνονταν μέσα στην τάξη.
Επίσης επιχειρείται μια πρώτη προσπάθεια συντακτικής ανάλυσης απλών
προτάσεων. Εντοπίζονται υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο και ρήμα με τη χρήση των ερωτήσεων τι, ποιος, γιατί, κλπ.
Για την εξάσκηση των μαθητών στα γραμματικά φαινόμενα που διδασκόντουσαν δίδονταν εργασίες για το σπίτι. Βέβαια, η εντολή της Πατριαρχικής Κεντρικής Επιτροπής ήταν να μη δίνονται εργασίες για το σπίτι, στους
μαθητές της πρώτης και της δεύτερης τάξης, ενώ για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, ο χρόνος που έπρεπε να διαθέτουν οι μαθητές για τις
εργασίες τους και για την προετοιμασία τους στα μαθήματα της επόμενης
μέρας, δεν έπρεπε να ξεπερνά την μιάμιση ώρα4 (Ζιώγου–Καραστεργίου,
1998: 616). Άλλωστε στην περίπτωση των μαθητών του Κάστρου η ανάθεση μεγάλου όγκου εργασιών θα είχε αρνητικά αποτελέσματα, δεδομένου
ότι η βοήθεια στο σπίτι από τους γονείς ήταν ανύπαρκτη, αφού στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι κάτοικοι ήταν αγράμματοι ή γνώριζαν μόνο
τους βασικούς μηχανισμούς της ανάγνωσης και της γραφής.
Οι κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών λυνόταν την επόμενη μέρα στον
πίνακα. Οι δάσκαλοι δεν άφηναν ανεξέλεγκτη την κατ’ οίκον εργασία που
ενέθεταν στους μαθητές τους. Χαρακτηριστική εργασία για το σπίτι, αποτελούσε η αντιγραφή μιας περιόδου, όσες φορές τους οριζόταν, την οποία
έγραφε ως ορθογραφία ο δάσκαλος στον πίνακα. Η οικονομική κατάσταση των περισσότερων οικογενειών των μαθητών, δεν επέτρεπε σε όλους
να έχουν τα δικά τους βιβλία, οπότε η αντιγραφή από τον πίνακα ήταν η
προσφορότερη λύση.
Η απομνημόνευση και απαγγελία των ποιημάτων του βιβλίου εξακολουθούσε να αποτελεί και σε αυτήν την τάξη τη δημοφιλέστερη διδακτική
4. «Εις τους παίδας της Α΄ και Β΄ τάξεως ουδεμία δίδοται κατ’ οίκον εργασία, εις δε τους της Γ΄
ουχί περισσότερον της μιας ώρας δι άπαντα τα της ημέρας μαθήματα, και των γραπτών εργασιών
συμπεριλαμβανομένων, εις δε τους της Δ΄ ουχί περισσότερον της μιας και ημισείας ώρας, υφ’ ους όρους
και εις τους της Γ΄».
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πρακτική των εκπαιδευτικών εκείνης της εποχής. Προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν τη ψυχή και το πνεύμα των μαθητών τους, βοηθώντας τους να
έρθουν σε επαφή με βασικές ηθικές αξίες, καθώς ο περιεκτικός και λογοτεχνικός τρόπος με τον οποίο αυτές οι αξίες αποδιδόταν στα ποιήματα, διευκόλυνε την κατανόηση και οικειοποίηση τους.
Τάξεις Γ & Δ
Στην τρίτη τάξη, το μάθημα των Ελληνικών διδασκόταν 8 ώρες την εβδομάδα, κατά το σχ. έτος 1908-1909 και την επόμενη χρονιά 9. Παράλληλα
εντάσσονται νέα στοιχεία στην ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων:
α) Ο εντοπισμός της «κεντρικής ιδέας» και της υπό διαπραγμάτευσης
«ηθικής αξίας». Η ανάδειξη της ηθικής διάστασης του νοήματος του κειμένου, γινόταν κατ’ αρχήν από το δάσκαλο και κατόπιν από τους μαθητές, είτε με τη χρήση παιδαγωγικού διαλόγου και ερωταποκρίσεων είτε με συνεχές μονόλογο του μαθητή, ο οποίος απέδιδε «από στήθους» την ηθική προσέγγιση, που είχε πραγματοποιήσει ενωρίτερα ο δάσκαλος. Η διαμόρφωση των χαρακτήρων των παιδιών και η ανάδειξη της στάσης ζωής σύμφωνα με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ήταν κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών
εκείνης τη εποχής (Μπέτσας, 2005: 237-238). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των Ελληνικών δε εξυπηρετούσε μόνο
γνωστικούς στόχους (γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες) αλλά και συναισθηματικούς στόχους (αλλαγή στάσεων, διαφερόντων και αξιών), κατά τη στοχοθεσία του Bloom5 (Κασσωτάκης – Φλουρής, 1981: 101-116 & 133-140).
β) Η μεταφορική ή «αισθηματική», όπως αποκαλείται στο αναλυτικό πρόγραμμα, ερμηνεία των άγνωστων λέξεων.
γ) Η εργασία της περιληπτικής απόδοσης του κειμένου, η οποία προάγει
τη μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών και διευκολύνει την «εν συντομία» συγκράτηση στη μνήμη του περιεχομένου του μαθήματος.
δ) Η χρήση συνθετικών εργασιών για την κατανόηση του κειμένου γεγονός που διευκόλυνε τη μεταβίβαση της μάθησης.
Οι μαθητές εξακολουθούν να αποστηθίζουν τα ποιήματα του βιβλίου
και να τα απαγγέλλουν μέσα στην τάξη. Η αντιγραφή αποτελεί την καθημερινή κατ’ οίκον εργασία των μαθητών. Ο έλεγχος της άσκησης ορθογραφίας γινόταν στον πίνακα, ενώ παράλληλα οι μαθητές έγραφαν καθ’ υπαγόρευση και μέρος του κειμένου που είχαν διδαχθεί.
5. Ο Bloom και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι που ταξινόμησαν τους διδακτικούς στόχους σε
γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς.
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Η γραμματική περιλαμβάνει πλέον τα περισσότερα από τα μέρη του λόγου. Μετά από μια σύντομη επανάληψη των ουσιαστικών της α΄ και β΄ κλίσης, που διδάχθηκαν στην δευτέρα τάξη, γίνεται η παρουσίαση των τριτόκλιτων ουσιαστικών και εντοπίζονται τα βασικά σημεία και των τριών
κλίσεων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η διάταξη της ύλης είναι σπειροειδής
(Bruner), καθώς η παρουσίαση της ύλης γίνεται από το απλούστερο στο
συνθετότερο6 (Ζάχαρης, 2002: 55). Η δόμηση της νέας γνώσης γίνεται πάνω στην ήδη υπάρχουσα (εποικοδομητισμός). Η επανάληψη της διδαχθείσης ύλης, όπως θα δούμε παρακάτω, προηγείται πάντοτε της νέας γνώσης
και αποτελεί το θεωρητικό της υπόβαθρο7 (Ματσαγγούρας, 1998: 185). Η
ανάκληση στη μνήμη συγγενών παραστάσεων (Gagne) και συγκεκριμένα
στην περίπτωσή μας η α΄ και β΄ κλίση των ουσιαστικών, είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την παρουσίαση των τριτόκλιτων ουσιαστικών, που αποτελούν τη νέα γνώση (Ζάχαρης, 2002: 57-58). Η ύλη περιλαμβάνει επίσης
και τη διδασκαλία των ρημάτων (καταλήξεις, χρόνοι, εγκλίσεις, φωνές), μετοχών, αριθμητικών, επιθέτων, και αντωνυμιών (προσωπικές, ερωτηματικές,
αόριστες, δεικτικές και αναφορικές). Παράλληλα, γίνεται συντακτική ανάλυση προτάσεων, «διαλογικώς», μεταξύ δασκάλου και μαθητών, ενώ εισάγεται, για πρώτη φορά, ο όρος «τεχνολογία της πρότασης», που αφορούσε
την συντακτική της ανάλυση.
Στην τετάρτη τάξη οι ώρες διδασκαλίας είναι οι ίδιες με αυτές της τρίτης, όπως ακριβώς τις προαναφέραμε. Η ανάλυση των κειμένων ακολουθεί την ίδια πρακτική με την προηγούμενη τάξη, δηλαδή ερμηνεία και απομνημόνευση των άγνωστων λέξεων, ηθικοπλαστική ερμηνεία του κειμένου
και άπταιστη ανάγνωση.
Η γραμματική ολοκληρώνεται με τα άκλιτα μέρη του λόγου, τους φθογγολογικούς κανόνες και τις εξειδικευμένες παρατηρήσεις για τα βαρύτονα,
τα περισπώμενα και τα σύνθετα ρήματα ενεργητικής και παθητικής φωνής.
Μετά την ολοκλήρωση της γραμματικής γινόταν γενική επανάληψη με ποικίλες και σύνθετες ασκήσεις, ένα μέρος των οποίων διδόταν για το σπίτι.

6. Ο Bruner υποστήριζε ότι «οι βασικές ιδέες κάθε μαθήματος μπορούν να διδαχθούν με απλή μπορφή
σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την ηλικία και την κοινωνική του προέλευση, με βάση τα μέσα σκέψης
και παράστασης που διαθέτει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια σπειροειδής μορφή του αναλυτικού
προγράμματος, η οποία κάνει δυνατή την επανάληψη βασικών εννοιών σε διάφορα επίπεδα, από το πιο
απλό και συγκεκριμένο, μέχρι το πολύπλοκο και αφηρημένο».
7. Ο εποικοδομητισμός είναι ένα σύνολο θεωριών, που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια ως ενιαίο
παιδαγωγικό ρεύμα και υποστηρίζει ότι οι μαθητές μπορούν να δομήσουν τη γνώση μέσα από την
αξιοποίηση των εμπειριών τους.
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Τάξεις Ε & ΣΤ
Η ύλη του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας της πέμπτης τάξης, όπως
αναφέραμε παραπάνω, διαφοροποιείται από αυτή των Αστικών σχολών
της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών (Ζιώγου–Καραστεργίου, 1998: 635). Οι μαθητές της Αστικής σχολής Κάστρου εξακολουθούσαν να διδάσκονται την
ελληνική γλώσσα με συνεχείς επαναλήψεις στην γραμματική. Παράλληλα
μάθαιναν τα σημαντικότερα και τα πιο εύχρηστα ανώμαλα ρήματα της νέας και κατόπιν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Κάλυπταν έτσι τα γνωστικά
κενά παλαιότερων ετών και αποκτούσαν ένα σημαντικό θεωρητικό υπόβαθρο (χρήση ανωμάλων ρημάτων), για να περάσουν ομαλότερα στο αμέσως
ανώτερο γνωστικό επίπεδο, που ήταν η κατανόηση της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας, που θα διδασκόταν στην επόμενη τάξη8 (Wertsch, 1985: 162-165).
Η διδασκαλία του μαθήματος των Ελληνικών γινόταν 8 ώρες την εβδομάδα, για το σχ. έτος 1908-1909, ενώ για το επόμενο έτος αυξήθηκαν σε 10.
Ένα νέο στοιχείο, που συναντούμε στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας
της πέμπτης τάξης, είναι η ιδιαίτερη έμφαση των δασκάλων στη βελτίωση
του γραπτού λόγου των μαθητών. Τους αναθέτουν διηγηματικές συνθέσεις,
αφού πρώτα τους δώσουν ένα βασικό σκελετό-πλάνο, βάση του οποίου θα
εργαστούν. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι δάσκαλοι δεν άφηναν τίποτε στην τύχη,
αλλά αντιθέτως προχωρούσαν με οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένους
γνωστικούς στόχους. Είχαν επίγνωση των μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών τους, το οποίο προερχόταν από το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των
οικογενειών του χωριού και συνειδητοποίησαν, ότι χρειαζόταν ένα οργανωμένο σχέδιο διδακτικής δράσης για να τους βοηθήσουν.
Η έκτη, παραδοσιακά, ήταν η τάξη του διευθυντή. Τόσο η σπουδαιότητα και η δυσκολία των μαθημάτων της τάξης όσο και η ζωηρή συμπεριφορά των μεγάλων παιδιών επέβαλε την ανάληψη των μαθημάτων από τον
εμπειρότερο και τον καλύτερα καταρτισμένο δάσκαλο. Έτσι ο διευθυντής,
του σχ. έτους 1908-1909, Βασίλειος Λάσκαρης, αναλαμβάνει όλα τα μαθήματα της Στ΄ τάξης, ενώ το επόμενο έτος ο διευθυντής, Νικόλαος Μερτζιανίδης, τα μοιράζεται με το δάσκαλο, Βασίλειο Αδαμίδη. Οι ώρες διδασκαλίες είναι οι ίδιες με αυτές της πέμπτης τάξης και στα δύο σχολικά έτη που
μελετούμε. Όμως το σημαντικότερο στοιχείο στο μάθημα της Ελληνικής
Γλώσσας της έκτης τάξης είναι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής.
8. Σύμφωνα με τη θεωρία της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky, η μάθηση πρέπει να γίνεται
με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ένα δυνητικό διάστημα προόδου.
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Το σχ. έτος 1908-1909, ο διευθυντής χρησιμοποιεί τα «Απομνημονεύματα
του Ξενοφώντος». Επιλέγει 17 σελίδες και υπαγορεύει στους μαθητές κάθε
φορά ένα κείμενο, το οποίο γράφουν στον πίνακα και στα τετράδιά τους.
Το κείμενο αυτό ερμηνεύεται εννοιολογικά, γραμματικά και συντακτικά
και τέλος γίνεται η απόδοσή του στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Στο συντακτικό, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγορούμενο, τους εμπρόθετους και μετοχικούς προσδιορισμούς, το ποιητικό αίτιο, τη γενική διαιρετική κ.α. Από τη γραμματική διδάσκονται την τρίτη κλίση, τις ιδιαιτερότητες της αιτιατικής της δεύτερης κλίσης, τα ανώμαλα ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα, τις αντωνυμίες, τα αριθμητικά, τις προθέσεις, τα επιρρήματα και τους συνδέσμους. Επίσης, τα βαρύτονα και περισπώμενα ρήματα, τα ρήματα εις «μι» και των τεσσάρων συζυγιών και τα βασικά ρήματα «ειμί», «είμι», «ίημι», «φημί» «κείμαι» και «οίδα», ο αναδιπλασιασμός, η παραγωγή λέξεων, τα μεγεθυντικά, τα υποκοριστικά, τα εθνικά και τα πατρωνυμικά ονόματα. Παράλληλα γίνονταν επαναλήψεις στη γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας και ανάγνωση νεοελληνικών κειμένων από το αναγνωστικό «Πανδώρα». Οι εκθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο του μαθήματος, μόνο που, λόγω ελλείψεως χρόνου, δίδονται ως εργασία για το σπίτι.
Κατά το σχολικό έτος 1909-1910, ο διευθυντής, για τη διδασκαλία της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιεί την «Κύρου ανάβασις» (το α΄ βιβλίο και τα σημαντικότερα από το γ΄). Τα κείμενα ερμηνεύονται λέξη προς
λέξη, αρχικά από το δάσκαλο και στη συνέχεια από τους μαθητές «εν συνεχές λόγω», για την καλύτερη κατανόηση. Μετά τη ερμηνεία των κειμένων
ακολουθεί γραπτή απόδοση σε περίληψη. Επίσης δίδεται έμφαση στη σύνταξη διαφόρων εγγράφων, εφόδιο απαραίτητο για την μετέπειτα κοινωνική και επαγγελματική ζωή των μαθητών, όπως πωλητήρια, ομόλογα, αιτήσεις και επιστολές.
Συμπεράσματα
Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε
σε σημαντικά συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας στην Αστική σχολή Κάστρου.
Οι διδακτικές αρχές που εφαρμόστηκαν μπορούν να συνοψιστούν ως
εξής:
• προσαρμογή της διδασκαλίας στο γνωστικό και μαθησιακό επίπε1299
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δο των παιδιών και στις δυνατότητές τους
• συνέχεια και συνολικότητα στη μάθηση, αφού η νέα μάθηση στηριζόταν στην προηγούμενη και την προέκτεινε
• ενεργητική, κατά περιόδους, συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία
• σύνδεση της διδασκαλίας με την καθημερινή πραγματικότητα
• βιωματική προσέγγιση της γνώσης με τα «νοητικά ταξίδια», που δημιουργούσαν μια έντονη συναισθηματική κατάσταση
• κοινωνικοποίηση, με την μετάδοση των πολιτισμικών παραδόσεων
και των κοινωνικά αποδεκτών αξιών.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν ήταν, κυρίως, η «συνθετική
– επαγωγική», και η «αναλυτική – απαγωγική», ενώ κύρια μορφής διδασκαλίας φαίνεται πως ήταν η «μετωπική», με τον παραδοσιακό μονόλογο του
δασκάλου και το μαθητή σε παθητικό ρόλο. Συχνόχρηστη, όμως, ήταν και η
διαλογική διδασκαλία, με τη μέθοδο των ερωτοαποκρίσεων και του παρωθητικού διαλόγου, που απαιτούσαν την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή.
Συμπερασματικά, από την αναλυτική παρουσίαση και την παιδαγωγική
προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων της Αστικής σχολής Κάστρου,
διαπιστώσαμε ότι εκφράζονται βασικές θέσεις των σύγχρονων θεωριών
μάθησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν, πολύ αργότερα, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γνωστικής ψυχολογίας (Piajet, Bruner, Gagne)
και του εποικοδομιτισμού (Vygotsky), αφού
• επιδίωκαν τη σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών
• παρείχαν γνώσεις και δεξιότητες, που ήταν άμεσα συνδεδεμένες
με τη ζωή και απαραίτητες για την αντιμετώπιση της καθημερινής
πραγματικότητας
• διαμόρφωναν μαθητές ικανούς να κατανοούν την κοινωνική πραγματικότητα, να υπερασπίζονται τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και τις
αξίες της κλασικής αρχαιότητας και να συμμετέχουν ενεργά στην
κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου τους9 (Ζιώγου–Καραστεργίου, 1998: 485).
9. Τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη αποτελούσαν τη βάση της εκπαίδευσης του υπόδουλου ελληνισμού
από της ενάρξεως της πνευματικής αναλαμπής των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής
αυτοκτατορίας: «Ημείς οι Έλληνες έχοντες μέγα παρελθόν, εν ω η μεν αγωγή και παίδευσις απετυπώθη
εν όλη τη φυσική και πνευματική αρμονία, ο δε χριστιανισμός μετά ταύτα συνηδελφωμένος παρίσταται,
ας καταστήσωμεν τους παίδας αληθείς κατά πνεύμα χριστιανούς και Έλληνας εν ζώση πίστει και αγάπη,
ενσταλάζοντες από της παιδικής ηλικίας εν ταις απαλαίς αυτών καρδίαις τας απαραγράπτους ταύταις
αληθείαις ότι ο ελληνισμός και η ελληνική γλώσσα και παιδεία παρήγαγον μεγάλα αγαθά διατρανώσασαι
εις τον κόσμον την νέαν της σωτηρίας και του ευαγγελίου αρχήν και θρησκείαν. Ούτω δη η διέπουσα τα
ημέτερα δημοτικά σχολεία αρχή έστω το συναφότερον του θρησκευτικού και εθνικού πνεύματος».
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Περίληψη
Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν τα αναλυτικά προγράμματα, που αφορούν το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας στην
τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από το βιβλίο ύλης της Αστικής Σχολής Κάστρου της Θάσου. Πρόκειται για μια αδημοσίευτη ιστορική πηγή, η οποία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και μας
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οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα για τη συνέχεια βασικών παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών μέσα στο χρόνο. Επομένως, δεν πρόκειται για
μια στείρα παράθεση ενός ακόμα αναλυτικού προγράμματος, εκείνης της
εποχής, αλλά γίνεται κριτική και συγκριτική προσέγγιση με τη σύγχρονη
Παιδαγωγική, ώστε να αναδειχθούν, θετικά και αρνητικά στοιχεία και να
διαπιστωθούν ομοιότητες και διαφορές με τη διδακτική πράξη, που εφαρμόζεται στο σύγχρονο σχολείο.

Γεώργιος Χαλκιάς
Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης,
υπ. διδάκτορας Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ.
Μ. Αλεξάνδρου 2Α Πυλαία
55535 Θεσσαλονίκη
2310322701 / 6942059730
gchalkias@sch.gr
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η εικόνα του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού
«άλλου» μέσα από το Α.Π.Σ. και τα σχολικά
εγχειρίδια του μαθήματος της Γλώσσας Ε΄ και
Στ΄ τάξης του Δημοτικού (2002-2012)
Γεώργιος Βλάχος
1.Θεωρητική θεμελίωση και σκοπός της μελέτης
Η ταχύτατη-σχεδόν ανεξέλεγκτη-μετάδοση της πληροφορίας, η εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και η μεταναστευτική έκρηξη που παρατηρήθηκε στον 20ο αιώνα οδήγησαν σε σημαντικές εξελίξεις
στη δομή των κοινωνιών, εξελίξεις από τις οποίες δεν εξαιρέθηκε ούτε η
ελληνική κοινωνία, η οποία μετατράπηκε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Κανακίδου & Παπαγιάννη , 1997: 7-10). Πιστεύω ότι η νέα αυτή κατάσταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για άκριτο υπερτονισμό των εθνικών
ταυτοτήτων και χαρακτηριστικών καθώς και για την καλλιέργεια εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούνται μέσα
από την αντιπαράθεση του «εμείς» και οι «άλλοι». Αποτελεί δε κοινό παιδαγωγικό τόπο ότι η προσπάθεια για την αρμονική συμβίωση και συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, αλλά και διαφορετικών λαών
πρέπει να προωθηθεί μέσα από την εκπαίδευση (Κασσωτάκης & Καζαμίας, 1990: 199-215). Θα πρέπει, το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, από
τη μια να φροντίζει για την καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας και απ’ την άλλη να προβάλλονται και οι «άλλοι» λαοί πολιτισμικά, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας και ειρήνης.
Με βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και τα συναφή κριτήρια,
κρίνεται σκόπιμο, να εξεταστεί αν το ελληνικό δημοτικό σχολείο μέσω του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων καλλιεργεί στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους άλλους λαούς με τη διατύπωση αρνητικών χαρακτηρισμών, φορτισμένων περιγραφών αλλά και
με την παράθεση επιστημονικά αμφισβητήσιμων θέσεων, που έχουν ως
στόχο να εμφανίσουν τους Έλληνες ως ανώτερους όλων των άλλων λαών ή αν αντίθετα, ενισχύει το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς.
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2. Ο ρόλος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και των
σχολικών εγχειριδίων.
2.1 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι το μέσο με το οποίο κάθε
κράτος καθορίζει ακριβώς τι και πώς θα διδαχτεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας, των πολιτισμικών του στοιχείων και της παράδοσης και να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η ύπαρξή του.
Με άλλα λόγια, εκφράζει την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική και εξαρτάται
άμεσα από το εκάστοτε πολιτικό και θεσμικό συγκείμενο του εκπαιδευτικού
συστήματος. Έτσι άλλοτε χρησιμοποιείται για την άσκηση ελέγχου, και άλλοτε για την παραγωγή θεσμών και ιδεολογίας (Κουτσελίνη, 1997: 35-49).
Επιπλέον έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί
φτάνει σ’ αυτούς ως νόμος του κράτους ή ως υπουργική απόφαση (Βρεττός & Καψάλης, 1997: 24).
2.2. Τα σχολικά εγχειρίδια
Τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία κατευθύνουν τη διδασκαλία, ενώ παράλληλα, αποτελούν και ένα από τα βασικότερα μέσα πληροφόρησης και κοινωνικοποίησης, ιδιαιτέρως των νεότερων σε ηλικία μαθητών, γράφονται
με βάση τους σκοπούς που καθορίζονται από το Α.Π.Σ. και καλούνται να
τους πετύχουν μέσα από την επαφή τους με τους μαθητές (Ξωχέλλης, 2002:
9,11). Έτσι οι μαθητές καλούνται να έρθουν σε επαφή με γνώσεις, στάσεις
και αξίες που επιθυμεί η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική να πετύχει, αφού
εκφράζουν θεσμικά την κυρίαρχη ιδεολογία του κράτους. Μπορεί δηλαδή
να προβάλλουν εθνικιστικές ιδέες, ή να προωθούν τη φιλία, τη συνεργασία και την ειρήνη. Η διεθνής και ελληνική σχολική βιβλιογραφία έχει αποδείξει ότι πολλές φορές η κατεύθυνση, η ποιότητα και ο προσανατολισμός
των βιβλίων μεταβάλλεται όταν αλλάζει η εξωτερική πολιτική μιας χώρας
( Κατσουλάκος & Τσαντίνης, 1994: 16-20).
Το θέμα της εικόνας του εθνικού «εαυτού» και του εθνικού «άλλου» στα
ελληνικά σχολικά βιβλία έχει κατά καιρούς απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Τα βιβλία τα οποία προσφέρονται περισσότερο για το υπό μελέτη θέμα
είναι κατά βάση αυτά της Ιστορίας και αυτά της Γλώσσας. Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχτηκαν τα βιβλία της Γλώσσας γιατί δεν έχει παρουσιαστεί
άλλη ανάλογη έρευνα στα βιβλία που κυκλοφόρησαν μετά το 2006 και τα
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οποία διδάσκονται μέχρι και σήμερα. Επιλέχτηκαν τα σχολικά βιβλία της Ε΄ και
Στ΄ τάξης, καθώς και το Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων γι’αυτές τις τάξεις, γιατί
στο Α.Π.Σ. αυτών των τάξεων γίνεται λόγος και για επαφή των μαθητών δειγματικά με κείμενα βαλκανικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, πέρα από την ελληνική λογοτεχνία, προβαίνοντας παράλληλα σε σύγκριση διαφορετικών περιοχών,
περιόδων, συγγραφέων τόσο ως προς το θέμα και τη λογοτεχνική γραφή όσο
και προς την οπτική γωνία μέσα από την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα. Σκοπός
άλλωστε των βιβλίων του μαθήματος της Γλώσσας, αλλά και γενικά των ανθρωπιστικών σπουδών είναι να εξοπλίσουν τους νέους με τις απαραίτητες γνώσεις,
τόσο για την κατανόηση του παρελθόντος, όσο και για την ανταπόκρισή τους
στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Επιπλέον θα μπορέσω να καταδείξω μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων το διαφορετικό τρόπο παρουσίασης κοινών θεμάτων αν υπάρχει, και τις οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ τους, γιατί τα βιβλία της Γλώσσας που χρησιμοποιούνταν μέχρι
το 2006 χρονολογούνται από την περίοδο 1982-85, το Ανθολόγιο λογοτεχνικών
κειμένων από το 2001 και τα τωρινά βιβλία από το 2006.
3. Η μέθοδος ανάλυσης – Τα ερευνητικά ερωτήματα
Έχοντας υπόψη την έρευνα που θέλω να πραγματοποιήσω, αποφάσισα να
επιλέξω την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ως μέθοδο η οποία βασίζεται
στην παρουσία ή απουσία ενός χαρακτηριστικού (Βάμβουκας, 1998: 262-281).
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με βάση το σκοπό που έχει τεθεί. Θα εξεταστεί δηλαδή η εικόνα της Ελλάδας, η εικόνα των «άλλων» και η μεταξύ
τους σχέση, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στο Α.Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια της περιόδου 2002-2012.
Έτσι, θα εξεταστούν:
• Η εικόνα της Ελλάδας μέσα από αναφορές στο παρελθόν, αλλά και
στο παρόν.
• Η πολιτισμική, οικονομική και πνευματική θέση της σύγχρονης Ελλάδας σε σχέση με τους «άλλους».
• Η σχέση της Ελλάδας με τους «άλλους» (σχέση ανωτερότητας, κατωτερότητας, αμοιβαίας αλληλεπίδρασης).
• Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι «άλλοι» (θετικά, αρνητικά ουδέτερα).
• Η καλλιέργεια ή μη της πολιτισμικής ετερότητας, του σεβασμού και
της αποδοχής των «άλλων».
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4. Παρουσίαση της έρευνας και των πορισμάτων της
4.1. Στο Α.Π.Σ. του μαθήματος της Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ τάξης του δημοτικού
Από τους σκοπούς και στόχους που τίθενται στο Α.Π.Σ. για το μάθημα της
Γλώσσας και που αφορούν τους σκοπούς της έρευνας που πραγματοποιείται, επισημαίνονται τα εξής (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ, 2003: 14-46):
• Τονίζεται η συγχρονική και διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας ως
στοιχείο εθνικής ταυτότητας και φορέας πολιτισμικής παράδοσης.
• Γίνεται λόγος για επαφή των μαθητών με ένα ευρύ φάσμα κειμένων
προερχόμενα τόσο από την ελληνική λογοτεχνία, όσο και από τη βαλκανική, μεσογειακή και παγκόσμια.
• Μέσα από το σύνολο των κειμένων επιδιώκεται η προβολή αξιών και
εννοιών, όπως είναι η αγάπη, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνικού πολιτισμού καθώς και οι σημερινές του δυνατότητες, η αποδοχή της ετερότητας.
Επίσης γίνεται λόγος για τον σεβασμό της γλώσσας του «άλλου» και για την
επαφή των μαθητών με γλωσσικής υφής πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών,
έτσι ώστε να συμβιώνουν αρμονικά με «αλλόγλωσσους». Επιπλέον οι αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να υιοθετούν θετική στάση απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί:
Πρωταρχικός στόχος μπαίνει η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός, η εθνική ταυτότητα και η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση και καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας. Πέρα απ’ αυτό όμως, γίνεται λόγος, όχι
όμως αρκετός κατά τη γνώμη μου, και για την επαφή των μαθητών
με κείμενα ξένης λογοτεχνίας, αλλά και για περιεχόμενα που θα λαμβάνουν υπόψη την ετερότητα και την πολιτισμική επαφή μαθητών
προερχόμενοι από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
4.2. Στα σχολικά βιβλία του μαθήματος της Γλώσσας Ε΄ και Στ΄ τάξης
του δημοτικού
Στα βιβλία που χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος μέχρι το 2006 κυριαρχούσαν οι αναφορές στην Ελλάδα. Υπάρχουν αναφορές:
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• Στο φυσικό περιβάλλον και στις ομορφιές του:
«Όλες οι ποικιλίες μια οργιαστικής βλάστησης ανακατεύονται με τα αιώνια δέντρα, που συμπλέκουν τα φυλλώματα τους σ’ ένα πράσινο θόλο
πάνω από τον Πηνειό. Αγριολούλουδα κάνουν πολύχρωμες κηλίδες εδώ
και εκεί, και αόρατα αηδόνια μέσα στα πυκνά φυλλώματα εκτοξεύουν τις
τρίλιες τους σαν σιντριβάνια» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 59).
• Στην καθημερινή ζωή με έμφαση στην παραδοσιακή αγροτική ζωή
και το παρελθόν:
«Τα καλοκαίρια τα περνούσαμε στο κτήμα του παππού, μισή ώρα έξω
από το Άργος. Άμα κάνανε πως φουσκώνουν οι αγουρίδες, φορτώναμε
έναν αραμπά με ρούχα, με κρεβάτια, με του κόσμου τα τσάντζαλα και
τραβούσαμε κάτω» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ β: 11).
• Δεν γίνονταν σημαντικές αναφορές στην σύγχρονη εποχή και ιδιαίτερα στην σύγχρονη Ελλάδα, και πολιτισμικά προβάλλονταν μόνο το παρελθόν της και συγκεκριμένα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός:
« …ο Φειδίας είχε ζωντανέψει μέσα στο χώρο του αετώματος το άρμα
του ηλίου και το άρμα της σελήνης…Όλα αυτά τα υπέροχα γλυπτά χάθηκαν και καταστράφηκαν. Αυτό στάθηκε πραγματική συμφορά όχι μόνο
για τον Παρθενώνα και τους Έλληνες μα και για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Το μόνο που γλίτωσε από τον όλεθρο είναι το αλογάκι που αγαπώ, αλλά και αυτό το έκλεψαν και βρίσκεται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο…Μέσα στη δυστυχία της καταστροφής είναι μεγάλο ευτύχημα που
σώθηκε τουλάχιστον αυτό. Είναι το πιο τέλειο άλογο στην ιστορία της τέχνης!» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 80).
• Η βυζαντινή περίοδος αλλά και η νεότερη απουσίαζαν πολιτιστικά. Ακόμη απουσίαζαν οι αναφορές σε άλλες κοινωνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές ομάδες που έζησαν και ζουν στο ελληνικό χώρο από
το πέρασμα των χρόνων μέχρι σήμερα και με τις οποίες εκ των πραγμάτων
υπάρχουν πολιτισμικές ανταλλαγές. Συνέπεια αυτού του στοιχείου ήταν ο
ελληνικός πολιτισμός να προβάλλεται ομοιογενής και αναλλοίωτος.
Γενικά, μέσα από αυτές τις αναφορές προβάλλονταν έντονα:
• Η φιλοπατρία:
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«Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απ’ την Ελλάδα» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ δ: 135).
• Η γενναιότητα:
« Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πολεμούμε, και μην ελπίζεις
πως τη γη μας θα την κάνεις δική σου. Βγάλ’ το από το νου σου» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 111).
• Το θρησκευτικό συναίσθημα:
«Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο θεός που μας
προστατεύει και θα δείξομεν την τύχη μας σ’ αυτές τις θέσεις τις αδύνατες» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 127).
• Η αγάπη για την πατρίδα ταυτιζόταν με την υπεράσπισή της από τους
εχθρούς και όχι με την διάθεση για πρόοδο και καλυτέρευση της κοινωνίας:
« Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραϊμη, παρηγοριόμαστε μ’
ένα τρόπο, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντα ολίγους. Ότι αρχή και
τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και
δεν μπορούνε τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτή την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδαίνουν» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 128).
• Όσον αφορά στην παρουσία των «άλλων» λαών σε όλες τις εποχές που
παρουσιάζονται (αρχαιότητα, βυζαντινή εποχή, τουρκοκρατία αλλά και η
σύγχρονη εποχή), αυτές ήταν μέσα από την αντίσταση των Ελλήνων στους
κατακτητές και τον αγώνα για την απελευθέρωση. Έτσι όλες οι χώρες που
αναφέρονται παρουσιάζονται μέσα από τις πολεμικές συγκρούσεις που είχαν με την Ελλάδα και ως εθνικοί εχθροί:
• Οι Πέρσες παρουσιάζονται μέσα από την ναυμαχία στη Σαλαμίνα με
τους Έλληνες και διαφαίνεται η ήττα τους σ’ αυτό τον πόλεμο:
«Λοιπόν, βαστούσε στην αρχή καλά το ρέμα
του στόλου των Περσών, μα όταν στο στενό μέσα
τόσο πλήθος στριμώχτηκαν και δεν μπορούσαν
καμιά βοήθεια ο ένας τ’ αλλουνού να δίνουν
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κι οι ίδιοι με τις χαλκόστομες συμμεταξύ τους
χτυπιόταν πλώρες…» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 70).
• Την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι εχθροί του κράτους ήταν
πολλοί, αλλά εξίσου μεγάλη ήταν και η γενναιότητα των Ελλήνων.
• Χαρακτηριστική αναφορά στους εχθρούς και στους υπερασπιστές του
κράτους, τους Ακρίτες, δίνεται παρακάτω:
«Οι άνθρωποι κι από τις δυο πλευρές ζούσαν μέρα νύχτα στο φόβο των
επιθέσεων. Υπήρχαν στήφη ληστρικά, οργανωμένα, που ζούσαν μόνο από τις αρπαγές, κι όλοι ήξεραν τα κατορθώματα του Βασιλείου και
έφτιαχναν μύθους και τραγούδια και τον τραγουδούσαν αυτόν τον γενναίο, που είχε έλεγαν υπερφυσικές ιδιότητες και σκότωνε δέκα λιοντάρια μαζί…» (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2003:183).
• Επίσης χαρακτηριστική είναι η αναφορά στους Τούρκους και στις καταστροφές που προκαλούσαν:
«Ο Ιμπραΐμης πήρε ένα μέτρο και έστειλε τον κεχαγιά του με χίλιους στη
Μεσσηνία, να βάλουν φωτιά και τσεκούρι. Όσα δεν εκαίονταν να βάλει
τσεκούρι: ελαιώνες, συκιές, μουριές. Έστειλε και πέντε χιλιάδες καβαλαραίους, για να στέκουν στην άκρη στους κάμπους, να μην καταβαίνουν
οι Έλληνες και τους πολεμούν» (Βελαλίδης, 2003 ΣΤ΄ γ: 110).
• Αναφορές υπάρχουν στη κατοχή της Κύπρου τόσο από τους Τούρκους,
όσο και από του Άγγλους:
«Όμως, όταν άρχισε το 1955 ο αγώνας των Κυπρίων εναντίον των Άγγλων…Τον Αύγουστο του 1974 οι Τούρκοι μπήκανε στην Κύπρο...και
όπως γίνεται πάντα στον πόλεμο, που τίποτα δε σέβεται, ούτε τέχνη, ούτε
γεράματα, ούτε ανθρώπινες ζωές ρήμαξαν και σκότωσαν αθώους» (Βελαλίδης, 2003 Ε΄β΄: 129).
• Απουσιάζουν οι αναφορές σε «άλλους» πολιτισμούς και σε πολιτισμικές ανταλλαγές και προβάλλεται η ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού.
Από όλα αυτά παρατηρώ ότι τα βιβλία αυτά που χρησιμοποιούνταν για
τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου μέχρι το 2006 ήταν εθνοκεντρικά και παρελθοντικά, αφού το
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αρχαίο ελληνικό παρελθόν θεωρούνταν πολιτισμικά κυρίαρχη αξία. Οι «άλλοι» προβάλλονται σχεδόν στο σύνολό τους μέσα από πολεμικές συγκρούσεις με τους Έλληνες. Η σημερινή πραγματικότητα δεν προβάλλονταν πολιτισμικά, παρά μόνο με λίγες αναφορές και μέσα από σύγχρονα προβλήματα. Επίσης διαφαίνεται η τάση και η νοσταλγία τρόπων ζωής και συνθηκών του παρελθόντος. Εξαίρεση αποτελούσε από το 2001 και μετά το βιβλίο του Ανθολογίου λογοτεχνικών κειμένων το οποίο διέπεται από ένα διαφορετικό πνεύμα, και είναι σε ικανοποιητικό βαθμό εναρμονισμένο με τα
προλεγόμενα του Α.Π.Σ. για το γλωσσικό μάθημα.
Ωστόσο, εναρμονισμένα σε ικανοποιητικό βαθμό με τα λεγόμενα του
Α.Π.Σ., αλλά και με τα νέα δεδομένα στην κοινωνία που ζούμε είναι τα βιβλία που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό μάθημα από το 2006 και μετά. Τα
βιβλία αυτά διακατέχονται από διαφορετικό πνεύμα. Πρώτα πρώτα όσον
αφορά τον ελληνικό πολιτισμό, οι αναφορές σ’ αυτόν έχουν να κάνουν όχι
μόνο με τον αρχαίο, αλλά και με τον σύγχρονο.
• Γίνονται αναφορές τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, προβάλλοντας έτσι την εικόνα και της σημερινής Ελλάδας:
«Το μεγάλο χάρισμα του Απόλλωνα ήταν η μουσική... Κι εκείνος χαιρόταν
πολύ, έπαιρνε την κιθάρα του και τις Μούσες του και κατέβαιναν κοντά
στην πηγή με τα καθαρά νερά. Κι ο τόπος γέμιζε μουσική». «Πρώτη φορά ταξίδευε στο εξωτερικό, πρώτη φορά έβλεπε διάσημο από κοντά. Το
συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη...» (Ιορδανίδου, 2006 Ε΄ α εργ:56, 61).
• Τα κείμενα που παρατίθενται είναι σύγχρονα, αφού αποτυπώνουν και
τις εξελίξεις:
«Στα πρώτα καλώδια τηλεφώνου χρησιμοποιούσαν χάλκινα σύρματα
πραστατευμένα από γυαλί... Σήμερα οι περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν με καλώδια οπτικών ινών. Τα καλώδια οπτικών ινών μεταφέρουν τεράστιο όγκο πληροφοριών» (Ιορδανίδου, 2006 ΣΤ΄ β:43).
• Οι «άλλοι» δεν προβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσα από πολεμικές συγκρούσεις, όπως συμβαίνει στα βιβλία πριν από το 2006, αλλά μέσα από τον τρόπο ζωής τους, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που τον δημιουργούν:
«Όλος ο πλανήτης μας είναι σαν ένα μεγάλο πολύχρωμο χωριό, όμως κά1312
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θε λαός έχει τις δικές του συνήθειες. Αν είσαι Εσκιμώος, ζεις σε ιγκλού,
φοράς δέρματα ζώων, και ασχολείσαι κυρίως με το ψάρεμα. Αντίθετα,
αν ζεις σε ζεστές χώρες όπου ο ήλιος καίει, μπορείς να φοράς στο κεφάλι ένα μεξικάνικο καπέλο ή να ντύνεσαι όπως οι Άραβες με μια φαρδιά
κελεμπία» (Ιορδανίδου, 2006 ΣΤ΄α εργ: 41).
• Έτσι οι μαθητές μπορούν να είναι καλύτερα σε θέση να αντιληφθούν
από που πηγάζουν διαφορές με τους «άλλους» και να κατανοήσουν ότι αυτά που τους συνδέουν είναι πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα. Αυτό
επιτυγχάνεται με τα πανανθρώπινα μηνύματα που προβάλλονται τα οποία
είναι πολύ περισσότερα και με περισσότερες αναφορές στα τωρινά βιβλία:
• Πολύ σημαντική θεωρείται η αναφορά που γίνεται σε σχολείο του Ισραήλ, όπου φοιτούν ως μαθητές παιδιά Παλαιστινίων και Ισραηλιτών:
«Σ’ αυτό το σχολείο διδάσκονται και οι δύο γλώσσες, των Ισραηλιτών
και των Παλαιστινίων, διδάσκονται και οι δυο ιστορίες, όλα διπλά: και η
μία πλευρά και η άλλη. Το σχολείο μας ονομάζεται ΟΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»
(Ιορδανίδου, 2006 ΣΤ΄ γ:80).
• Επίσης η προβολή της ολυμπιακής εκεχειρίας ως εναλλακτική λύση για
την ειρήνη: « Όταν ο πόλεμος είναι τόσο άδικος, συχνά σε άλλες χώρες γίνονται διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί φιλειρηνικοί άνθρωποι. Σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τρόπους για να επικρατήσει
και πάλι ειρήνη. Ένας τέτοιος τρόπος θα ήταν να αναβιώσει η ολυμπιακή εκεχειρία» (Ιορδανίδου, 2006 ΣΤ΄ β εργ:70).
Παρά τη βελτιωμένη εικόνα που υπάρχει για τους «άλλους» στα βιβλία
που χρησιμοποιούνται από το 2006 και μετά, πιστεύω ότι θα πρέπει οι αναφορές σ’ αυτούς να είναι περισσότερες και ιδιαίτερα μέσα από τον τρόπο
ζωής τους, τον πολιτισμό τους, την τέχνη τους, τα επιτεύγματά τους και την
εξέλιξη των επιστημών τους. Ακόμη πολύ περισσότερες κρίνεται ότι πρέπει
να είναι οι αναφορές στους «άλλους» οι οποίοι ζουν εδώ και χρόνια ανάμεσά
μας, στον ελλαδικό χώρο, με τους οποίους καλούμαστε να συνυπάρξουμε.
Βιβλιογραφία
Βελαλίδης, A. κ. ά. (2003) Η Γλώσσα μου, Ε΄ τάξη (α΄, β΄, γ΄, δ΄ τεύχος). Αθήνα:
ΥΠΕΠΘ
1313

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Βελαλίδης, A. κ. ά. (2003) Η Γλώσσα μου, Στ΄ τάξη (α΄, β΄, γ΄, δ΄ τεύχος). Αθήνα:
ΥΠΕΠΘ.
Ιορδανίδου, Ά. κ.ά. (2006). Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Ε΄τάξη (α΄, β΄, γ΄ τεύχος
και α΄, β΄, εργασιών). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Ιορδανίδου, Ά. κ.ά. (2006). Λέξεις.... Φράσεις.... Κείμενα ...., Στ΄τάξη (α΄, β΄, γ΄ τεύχος
και α΄, β΄, εργασιών). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά. κ.ά. (2003). Με λογισμό και μ’ όνειρο, Ε΄ και Στ΄ τάξη. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Βάμβουκας, Μ. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης.
Βρεττός, Γ. & Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραμμα. Σχεδιασμός-Αξιολόγηση-Αναμόρφωση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Καζαμίας, Α. & Κασσωτάκης, Μ.(1990). Η ελληνική εκπαίδευση και η νέα Ευρώπη, στο Εκπαίδευση και Επάγγελμα, 2, 199-215.
Κανακίδου, Ε. & Παπαγιάννη, Β. (1997). Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κατσουλάκος, Θ. & Τσαντίνης, Κ. (1994). Προβλήματα ιστοριογραφίας στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών. ( Επανάσταση του '21, Βαλκανικοί πόλεμοι). Αθήνα: Εκκρεμές.
Κουτσελίνη, Μ. ((1997). Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές των αναλυτικών
προγραμμάτων. Η εγκυρότητά τους για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα,
Νέα Παιδεία 83, 35-49.
Ξωχέλλης, Π (2002). Παιδαγωγική του σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., (2002). Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Abstract
By using the “qualitative content analysis” method and posing particular
questions, I made a record of the references regarding Greece and the “others”
on both the school books and the A.P.S. Cultivating our national identity is the
primary goal of A.P.S. The creation of acceptance conditions of the “others”
is less referred. School books which were used till 2006 are ethnocentric,
referred to the past and presented the “others” mainly through war conflicts
with the Greeks. However, those which are used from 2006 till today contain
references-though not enough- on the civilization of the “others” beyond the
references on the greek civilization (ancient and modern).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;
1. Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας
2. Γνωριμία του εκπαιδευτικού με το δυναμικό της τάξης - Καλύτερη
οργάνωση της διδασκαλίας (μαθήματα – διδακτική μέθοδος –
καταλληλότερη αντιμετώπιση μαθητών)
3. Διάγνωση του βαθμού επιτυχίας / αποτυχίας της διδακτικής
προσπάθειας , με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας
4. Ενημέρωση μαθητή - κηδεμόνα για τη σχολική επίδοση / πρόοδο
του κάθε μαθητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
1. Μέσο επίτευξης προκαθορισμένου σκοπού (διαρκής – σκόπιμη
λειτουργία)
2. Αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας .
3. Προϋποθέτει σαφή καθορισμό του σκοπού, του διδακτικού
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Μαρία Ρέλλια, Μαρία Ζαρκάδα
Αξιολόγηση Μαθητών

4.
5.
6.
7.

αντικειμένου και των αξιολογικών κριτηρίων.
Καθορίζεται πάντα σε συνάρτηση με τους μαθησιακούς στόχους, το
περιεχόμενο του μαθήματος, τη διδακτική προσέγγιση, την ηλικία
και, φυσικά, τις μαθησιακές ανάγκες.
Αξιολογείται η ατομική πρόοδος κάθε μαθητή με βάση τους στόχους.
Αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών.
Εγκυρότητα – Αξιοπιστία – Αντικειμενικότητα

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ;
1. Κατανόηση πληροφοριών – Εφαρμογή τους στην επίλυση
προβλημάτων – αντιμετώπιση καταστάσεων
2. Αναλυτικοσυνθετική ικανότητα
3. Κριτική σκέψη
4. Δημιουργικότητα, παρατηρητικότητα και πρωτοτυπία
5. Συμμετοχή, πρωτοβουλίες και ικανότητα συνεργασία των μαθητών.
6. Τήρηση κανόνων
ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (με γνώμονα το χρόνο) [Bloom et al,
1971]
1. Αρχική / Διαγνωστική (Diagnostic)
Προσδιορισμός προϋπάρχοντος επιπέδου γνώσεων/εμπειριών –
Εντοπισμός τυχόν
μαθησιακών δυσκολιών
Στην αρχή κάθε μαθήματος ή ενότητας
Προγραμματισμός – Σχεδίαση – Ευκαιρίες μάθησης – Προετοιμασία
2. Διαμορφωτική / Σταδιακή (Formative)
Συλλογή πληροφοριών / Εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτίωσης
/ Επανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας
Εφαρμογή τεχνικών /μέσων αξιολόγησης
3. Συνολική / Τελική (Summative)
Ανακεφαλαιωτική / Ανατροφοδοτική διαδικασία
Εκτίμηση βαθμού επίτευξης διδακτικών/παιδαγωγικών στόχων
Σύγκριση μαθησιακού επιπέδου κάθε μαθητή με αυτό που διέθετε πριν
Ομαδική επίδοση της τάξης.
Ανάλυση / Ερμηνεία αποτελεσμάτων – Διορθώσεις – Ανατροφοδότηση
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TEXNIKEΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού
τύπου
2. Ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη
μαθησιακή διαδικασία
3. Συνθετικές δημιουργικές – διερευνητικές εργασίες (Project): Αξιοποιούν
τη βιωματικότητα και τη δημιουργική σκέψη/δράση
4. Συστηματική παρατήρηση στην καθημερινή εκπαιδευτική
πραγματικότητα
5. Φάκελος εργασιών/ δελτίο του μαθητή (Portfolio): Περιλαμβάνει
δημιουργικές εργασίες (που επιλέγονται από τον ίδιο το μαθητή)
ή εργασίες που διατυπώνουν την κριτική του σκέψη, με βάση έναν
μαθησιακό στόχο και κάποια κριτήρια που ορίζει ο εκπαιδευτικός –
Τεκμήριο προόδου και επίδοσης
6. Περιγραφική αξιολόγηση: Διαφοροποιημένη περιγραφή των
επιδόσεων – έλλειψη αναγωγής στην κλίμακα βαθμολόγησης
7. Aυτοαξιολόγηση του μαθητή: Ερωτήματα που διαπραγματεύονται
μαθητές (Θετικά/Αρνητικά σημεία της διδασκαλίας – Προτάσεις
βελτίωσης – Σχεδιασμός/Μεθοδολογία εργασίας – Χρησιμότητα –
Ομαδοσυνεργατικότητα – Χρήση πηγών)
Μαθητές: Συνεργάτες του δασκάλου
8. Aξιολόγηση από τους συμμαθητές του
9. Συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών

Μαρία Ρέλλια
Εκπ/κός ΠΕ06
Μαρία Ζαρκάδα
Εκπ/κός ΠΕ70
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Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την
αναγκαιότητα του σχολικού ψυχολόγου
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ελισάβετ Μαχαιρίδου
Εισαγωγή
Ένα από τα αναμφισβήτητα δικαιώματα του ανθρώπου είναι η εκπαίδευση,
το οποίο δικαίωμα προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι υπό την προστασία διεθνών οργανισμών. Η εκπαίδευση ως μία έννοια, είναι γενική. Υπό
τη γενική έννοια της εκπαίδευσης κάποιοι μαθητές δεν μπορούν να εισπράξουν τα οφέλη της εκπαίδευσης όπως οι υπόλοιποι μαθητές. Η ανάγκη για ειδική αγωγή και ειδική παρακολούθηση των μαθητών αυτών είναι απαραίτητη (Ζαφειριάδης, 2007:5). Οι συνεχείς κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν συνεχώς καινούρια προβλήματα τόσο στην κοινωνία όσο και στο σχολικό περιβάλλον, τα οποία πρέπει να επιλυθούν με την βοήθεια ειδικών. Συγκεκριμένα,
στο σχολικό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί έρχονται καθημερινά σε επαφή με
μαθητές που τους γνωρίζουν πρώτη φορά και είναι αντιμέτωποι με κάθε είδους προβλήματα. Η παρουσία των σχολικών ψυχολόγων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Η Ελλάδα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για ποιο λόγο, η παρουσία των σχολικών ψυχολόγων κρίνεται απαραίτητη στο σχολικό περιβάλλον (Ψάλτη, 2007:148-149).
Η εκπαίδευση έπαιζε πάντα ένα σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με την σχολική ψυχολογία που δεν τονίστηκε όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς,
ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου δεν αναπτύχθηκε στα ελληνικά σχολεία.
Αυτό συμβαίνει διότι ο κλάδος της σχολικής ψυχολογίας δεν υποστηρίχθηκε από τους μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης, λόγω απουσίας προσοχής στις κοινωνικές αλλαγές. Με αποτέλεσμα, η οικογένεια αντικατέστησε
τον σχολικό ψυχολόγο σταδιακά. Αυτό είχε ως συνέπεια τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη ψυχολογική υποστήριξη (Νικολοπούλου, 1986:325). Μέχρι το 2002, δεν
υπήρχαν θέσεις για τους σχολικούς ψυχολόγους σε σχολεία. Αυτό φαίνεται
να άλλαξε μετά από το 2002 όταν ιδρύθηκαν τα κέντρα ψυχολογικής στήριξης. Στους χώρους αυτούς, οι μαθητές και οι οικογένειές τους μπορούσαν
να απευθυνθούν και να ζητήσουν την γνώμη ειδικών (Ψάλτη, 2007:149).
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Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου. Αποτελεί μία βάση για
περαιτέρω μελέτη προκειμένου να αναλυθεί εις βάθος η χρησιμότητα της
παρουσίας του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία. Το πρώτο μέρος αποτελεί
το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Περιγράφει το ρόλο της σχολικής ψυχολογίας στην Ελλάδα, αναλύει την εξέλιξη της και παραθέτει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σχετικά με τους σχολικούς ψυχολόγους στη μέση εκπαίδευση. Το δεύτερο μέρος περιέχει την στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων που απάντησαν οι σπουδαστές του Β’ Εξαμήνου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σχετικά με τον σχολικό ψυχολόγο και τα συμπεράσματα σχετικά με την ανάλυση.
Το ιστορικό πλαίσιο
Η ψυχολογία έχει τις ρίζες από την εποχή του Αριστοτέλη. Παρόλα αυτά έγινε γνωστή επιστήμη την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί λόγων των σημαντικών κοινωνικών αλλαγών στην Ελλάδα. Στις αλλαγές αυτές ανήκουν και οι αλλαγές που σημειώθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης.
Το 1937, έγινε η πρώτη προσπάθεια για την παρουσία των σχολικών ψυχολόγων. Η Ρόζα Ιμβριώτη καθιέρωσε για πρώτη φορά τον θεσμό του σχολικού ψυχολόγου. Ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών για ειδικά θέματα και ξεκίνησε ειδικά προγράμματα για μαθητές που αντιμετώπιζαν ειδικά προβλήματα. Δυστυχώς, λόγων των εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα εκείνη την περίοδο, δεν
συνεχίστηκε η προσπάθεια αυτή. Επίσης, παρατηρήθηκαν κάποια γεγονότα, όπως να χαρακτηριστούν οι μαθητές ως ψυχικά άρρωστοι και οι εκπαιδευτικοί να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητες, τα οποία δυσχέραναν το έργο αυτό (Τheodore; Bray; Kehle; Dioguardi; 2002:151).
Στις δεκαετίες του 1969 και 1970 με την ψήφιση του Νόμου Ν. 1566/85,
θεσμοθετήθηκε η λειτουργία ειδικών σχολείων. Ενώ με τον νόμο 2817/2000
άρχισε η εφαρμογή νέων δομών στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση των μαθητών μέχρι την ψήφιση του Νόμου αυτού γινόταν από τις
παιδιατρικές κλινικές με απουσία των εκπαιδευτικών. Ο Νόμος 2817/2000
θέσπισε την λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Τα ΚΔΑΥ απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατρους και φυσικοθεραπευτές. Τα ΚΔΑΥ εντοπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και
συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (Δημάκος, 2002:).
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Μεθοδολογία
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων των τελειόφοιτων σπουδαστών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., παράρτημα Σαπών-Ροδόπης, ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12, σχετικά με το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία. Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη 2012. Η μέθοδος που
επελέγη ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 38 σπουδαστές , από τους οποίους ανταποκρίθηκαν θετικά και οι
38. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.
Το χαρακτηριστικά του δείγματος.
Το δείγμα αποτέλεσαν 38 σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. παράρτημα Σαπών-Ροδόπης από τους οποίους οι 27 ήταν γυναίκες (71,1%) και οι 11 ήταν
άνδρες (28,9 %). Η ηλικία των σπουδαστών έχει κατηγοριοποιηθεί σε 3 κατηγορίες: 25-30, 31-35 και 36-45. Το 55,3% είναι μεταξύ 25-30 ετών, το 31,6
% είναι μεταξύ 31-35 και το 13,2 % είναι μεταξύ 36-45 ετών. Σε ότι αφορά τις σπουδές που έχουν ολοκληρώσει οι σπουδαστές, 9 σπουδαστές είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (23,7%), 1 σπουδαστής (2,6%) είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι., 27
σπουδαστές είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος (71,1%) και 1 σπουδαστής είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2,6%).
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Οι περισσότεροι σπουδαστές κατέχουν διπλωματικό δίπλωμα και
βρίσκονται ηλικιακά μεταξύ 25-30 ετών, σε ποσοστό 16%. Ενώ το 8% των
σπουδαστών που είναι μεταξύ 31-35 ετών έχουν διπλωματικό δίπλωμα,
ποσοστό το οποίο μειώνεται στις ηλικίες 36-45 ετών.
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Οι σπουδαστές κλήθηκαν να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο σε μία
σειρά ερωτήσεων που σχετίζονταν με την παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χρησιμοποιήθηκε η εξής κωδικοποίηση για την επεξεργασία των απαντήσεων.
5= Πάρα Πολύ, 4=Πολύ, 3=Αρκετά, 2=Λίγο, 1=Καθόλου
Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει
τις διαταραχές διαγωγής των μαθητών. Το 34,2% απάντησε πάρα πολύ, το
50% απάντησε πολύ, το 13,2%απάντησε αρκετά και το 2,6% απάντησε λίγο.
Statistics
Διαταραχές_διαγωγής_των_μαθητών
N

Valid

38

Missing

0
Διαταραχές_διαγωγής_των_μαθητών

Valid

ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

1
5
19
13
38

2,6
13,2
50
34,2
100

2,6
13,2
50
34,2
100

Cumulative
Percent
2,6
15,8
65,8
100
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Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει τις διαταραχές άγχους που εκδηλώνουν οι μαθητές. Το 42,1% απάντησε πάρα πολύ, το 44,7% πολύ και το 13,2% αρκετά.
Statistics
Διαταραχές_άγχους_των_μαθητών
N

Valid

38

Missing

0
Διαταραχές_άγχους_των_μαθητών

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

ΑΡΚΕΤΑ

5

13,2

13,2

Cumulative
Percent
13,2

ΠΟΛΥ

17

44,7

44,7

57,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

16

42,1

42,1

100

Total

38

100

100

Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγο στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υπερκινητικότητας των μαθητών. Το 26,3% απάντησε πάρα πολύ, το 31,6% υποστήριξε πολύ, το 34,2 αρκετά ενώ το 7,9% λίγο.
Statistics
Προβλήματα_υπερκινητικότητας_των_μαθητών
38

N

0
Προβλήματα_υπερκινητικότητας_των_μαθητών

Valid
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ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

3
13
12
10
38

7,9
34,2
31,6
26,3
100

7,9
34,2
31,6
26,3
100

Cumulative
Percent
7,9
42,1
73,7
100
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Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό ο σχολικός ψυχολόγος μπορεί να καθοδηγεί
τον εκπαιδευτικό, ώστε να εφαρμόσει προγράμματα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. Το 18,4% απάντησε πάρα πολύ, το 28,9% απάντησε πολύ, το
34,2% απάντησε αρκετά, το 15,8% απάντησε λίγο και το 2,6% απάντησε καθόλου.
Statistics
Προγράμματα_αντιμετώπισης_των_μαθησιακών_δυσκολιών
N

Valid

Valid

38

Missing

0

Προγράμματα_αντιμετώπισης_των_μαθησιακών_δυσκολιών
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
ΚΑΘΟΛΟΥ
1
2,6
2,6
2,6
ΛΙΓΟ

6

15,8

15,8

18,4

ΑΡΚΕΤΑ

13

34,2

34,2

52,6

ΠΟΛΥ

11

28,9

28,9

81,6

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7

18,4

18,4

100

Total

38

100

100

Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη: Το 31,6% απάντησε πάρα πολύ, το 26,3% πολύ, το 28,9% αρκετά και το 13,2% λίγο.
Statistics
Διαμόρφωση_θετικού_ψυχολογικού_κλίματος_στην_τάξη
N

Valid

38

Missing

0

Διαμόρφωση_θετικού_ψυχολογικού_κλίματος_στην_τάξη

Valid

ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

5
11
10
12
38

13,2
28,9
26,3
31,6
100

13,2
28,9
26,3
31,6
100

Cumulative
Percent
13,2
42,1
68,4
100
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Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα στη σχολική ζωή γενικότερα. Το 23,7% απάντησε
πάρα πολύ, το 28,9 % απάντησε πολύ, το 34,2% αρκετά και το 13,2% καθόλου.
Statistics
Διαμόρφωση_θετικού_ψυχολογικού_κλίματος_γενικότερα
N

Valid

Valid

38

Missing
0
Διαμόρφωση_θετικού_ψυχολογικού_κλίματος_γενικότερα
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
ΛΙΓΟ
5
13,2
13,2
13,2
ΑΡΚΕΤΑ
13
34,2
34,2
47,4
ΠΟΛΥ
11
28,9
28,9
76,3
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
9
23,7
23,7
100
Total
38
100
100

Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ), ώστε να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν
οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση. Το 42,1 % απάντησε πάρα πολύ, το
28,9% απάντησε πολύ, το 15,8% αρκετά και το 13,2% λίγο.
Statistics
Συνεργασία_με_ΔΑΦ_στη_διάγνωση_μαθησιακών_προβλημάτων
N

Valid

38

Missing

0

Συνεργασία_με_ΔΑΦ_στη_διάγνωση_μαθησιακών_προβλημάτων
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
ΛΙΓΟ
5
13,2
13,2
13,2
Valid
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ΑΡΚΕΤΑ

6

15,8

15,8

28,9

ΠΟΛΥ

11

28,9

28,9

57,9

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

16

42,1

42,1

100

Total

38

100

100
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Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ), ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη σχολική μονάδα. Το 47,4% απάντησε πάρα
πολύ, το 34,2 % πολύ, το 10,5 % απάντησε αρκετά και το 7,9% απάντησε λίγο.

N

Valid

Statistics
Συνεργασία_με_ΔΑΦ_για_την_προσαρμογή_των_μαθητών
Valid
38
Missing
0
Συνεργασία_με_ΔΑΦ_για_την_προσαρμογή_των_μαθητών
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
ΛΙΓΟ
3
7,9
7,9
7,9
ΑΡΚΕΤΑ
4
10,5
10,5
18,4
ΠΟΛΥ
13
34,2
34,2
52,6
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
18
47,4
47,4
100

Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με τους γονείς, ώστε
να αξιολογηθούν οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση. Το 18,4% απάντησε πάρα πολύ, το 47,4% απάντησε πολύ, το 23,7% απάντησε αρκετά και το
10,5% απάντησε λίγο.
Statistics
Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_την_αξιολόγηση_των_μαθητών
N

Valid

38

Missing

0

Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_την_αξιολόγηση_των_μαθητών
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
Valid
ΛΙΓΟ
4
10,5
10,5
10,5
ΑΡΚΕΤΑ

9

23,7

23,7

34,2

ΠΟΛΥ

18

47,4

47,4

81,6

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

7

18,4

18,4

100

Total

38

100

100
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Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με τους γονείς, ώστε
να προαχθεί η ψυχική υγεία στην οικογένειά. Το 18,4% απάντησε πάρα πολύ, το 31,6 % απάντησε πολύ, το 31,6% απάντησε αρκετά και το 18,4% λίγο.
Statistics
Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_την_ψυχική_υγεία_των_μαθητών
Valid
38
N
Missing
0
Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_την_ψυχική_υγεία_των_μαθητών

Valid

ΛΙΓΟ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΟΛΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

7
12
12
7
38

18,4
31,6
31,6
18,4
100

18,4
31,6
31,6
18,4
100

Cumulative
Percent
18,4
50,0
81,6
100

Στο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με τους γονείς, ώστε
να υποστηριχθούν οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση. Το 13,2% απάντησε πάρα πολύ, το 55,3% απάντησε πολύ, το 26,3% απάντησε αρκετά και το
5,3% απάντησε λίγο.
Statistics
Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_τα_μαθησιακά_προβλήματα
N

Valid
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Valid
38
Missing
0
Συνεργασία_με_τους_γονείς_για_τα_μαθησιακά_προβλήματα
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent
Percent
ΛΙΓΟ
2
5,3
5,3
5,3
ΑΡΚΕΤΑ
10
26,3
26,3
31,6
ΠΟΛΥ
21
55,3
55,3
86,8
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
5
13,2
13,2
100
Total
38
100
100
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Συμπεράσματα
Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι σπουδαστές υποστηρίζουν το
ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σχολικό περιβάλλον. Θα πρέπει όμως
να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα βασίζεται η
λειτουργία του σχολικού ψυχολόγου. Οι προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην παρουσία του σχολικού ψυχολόγου είναι οι εξής:
1. Η τοποθέτηση ενός σχολικού ψυχολόγου σε κάθε δέκα σχολεία, εφόσον η τοποθέτηση σχολικού ψυχολόγου ανά σχολείου είναι ανέφικτη.
2. Είναι σημαντικό ο σχολικός ψυχολόγος να επισκέπτεται τις σχολικές
μονάδες ανά δεκαπενθήμερο κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.
3. Ο σχολικός ψυχολόγος να συμμετέχει σε όλες τις παιδαγωγικές δραστηριότητες των μαθητών.
4. Συνίσταται να λειτουργούν ομάδες, στις οποίες ο ψυχολόγος να είναι ο συντονιστής και να έχει συγκεκριμένα όρια ευθυνών. Στις ομάδες αυτές να αναπτύσσονται ελεύθερα διάφορα θέματα χωρίς να
υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη ειδικών θεμάτων.
5. Λειτουργία ειδικών προγραμμάτων, ώστε ο σχολικός ψυχολόγος
να είναι σε θέση να διαγνώσει μαθησιακά προβλήματα και να μπορεί να επιλύσει.
6. Ο σχολικός ψυχολόγος θα πρέπει να εφαρμόζει μία συγκεκριμένη
διαδικασία γνωριμίας με τους μαθητές, παρόμοιο με την εκπαίδευση (Δημάκος, 2002:20).
Επίλογος
Τριάντα πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Kirk (1962), επισήμαινε
την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών και έκανε λόγο για την ανάγκη υποστήριξης μαθητών από ειδικούς. Από τότε έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές
τόσο στον χώρο της ειδικής αγωγής όσο και στον χώρο της εκπαίδευσης
σε όλο τον κόσμο. Όσο αφορά την χώρα μας, η ειδική αγωγή δέχτηκε πολλές αλλαγές. Ο νόμος 1143/81 ήταν η πρώτη επίσημη θέσπιση του συστήματος της ειδικής αγωγής. Ο νόμος περιλάμβανε την ίδρυση ιατροπαιδαγωγικών σταθμών, στους οποίους σταθμούς όπου γίνεται η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών. Η προσπάθεια του νόμου πλαισίου 1566/85 να εντάξει στο εκπαιδευτικό σύστημα την ειδική αγωγή ήταν ένα από τα μεγάλη
οφέλη του νόμου. Παρόλο αυτά όμως η διάγνωση των μαθητών παρέμει1329
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νε στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα. Με αποτέλεσμα ο μαθητής να νιώθει
ότι είναι αποκλίνον άτομο. Η μεγάλη αλλαγή όμως έγινε το 2000 με την λειτουργία Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Η διάγνωση των μαθησιακών προβλημάτων γίνεται στο σχολείο και στην οικογένεια από παιδαγωγικό επιστημονικό προσωπικό. Τα ΚΔΑΥ επεμβαίνουν και
προβλέπουν πιθανές μαθησιακές δυσκολίες προς όφελος των μαθητών. Για
να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να αυξηθούν τα ΚΔΑΥ σε αριθμό .ώστε να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (Δημάκος, 2002:22).
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Abstract
The constant social changes have created new problems that must be
solved with the help of special educatated teachers. Nowadays, teachers
come in contact with .students, who face some problems. The presence
of school psychologists in school is essential. The school environment in
Greece is a good example why the presence of school psychologists in
schools is required. By the 2002, school psychologists could not work at
school. This seems to have changed after 2002 with the establishment of
psychological center. At these centers, students and their families can find
psychological support. This paper analyzes the views of future teachers on
the role of school psychology and provides a basis for further study.
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Το κενό μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας
και εκπαιδευτικής πράξης – αιτίες της ύπαρξής
του και προτεινόμενες λύσεις
Ευστάθιος Ξαφάκος
Χριστίνα Αγαπητού
Η σημασία και η αναγκαιότητά της Εκπαιδευτικής Έρευνας
Η σημασία και αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής έχει μελετηθεί από πολλούς
ερευνητές (Hitchcock & Hughes, 1995; Altricher, Posch & Somekh, 2001), οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς η χρήση της από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να
οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών αποδεικνύει το ερευνητικό ενδιαφέρον των μελετητών περί της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου αντικειμένου (Tuckman,
1988; Hitchcock & Hughes, 1995; Hargreaves, 1996; Verma & Mallick, 2004
; Altricher, Posch & Somekh, 2001; Μπαγάκης, 2002). Η σπουδαιότητα του
θέματος έγκειται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική έρευνα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χώρο της εκπαίδευσης,
διότι μελετητές υποστηρίζουν ότι η χρήση1 της από τους εκπαιδευτικούς
αποτελεί βελτιωτικό παράγοντα του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου
τους (Ravenscroft κ.ά.., 2008). Επιπρόσθετα, πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα αναφέρουν την αναγκαιότητα σύνδεσης της εκπαιδευτικής έρευνας
με τη σχολική πράξη, ούτως ώστε να είναι χρήσιμη για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να βοηθά το εκπαιδευτικό έργο τους, όπως ακόμη
τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης και καλλιέργειας ερευνητικής κουλτούρας
στα σχολεία (Goldstein, 1998; Carpenter, 2007). Το ενδιαφέρον για τη χρησιμότητα και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής έρευνας υφίσταται σε διεθνές επίπεδο (Department of Education, Training and Youth Affairs, 2000)
και υπάρχει μία αυξανόμενη ζήτηση για πρακτικά αποτελέσματα, τα οποία
να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς και να τους πληροφορούν για τις νέες τάσεις στον χώρο της διδακτικής πρακτικής και μεθοδολογίας. Η αποτελεσματική διδασκαλία εμπεριέχει την πρακτική εφαρμογή νέων μεθόδων,
1. Ο όρος «χρήση» αναφέρεται, σύμφωνα με τον Wilson, (2003) (στο Hemsley- Brown & Οplatka, 2005
), στην πρακτική χρήση, δηλαδή στη μετατροπή της θεωρητικής γνώσης σε πράξη.
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οι οποίες προκύπτουν από νέες έρευνες στη σχολική τάξη (Stafford, 2006).
Για πολλούς η εκπαιδευτική έρευνα θεωρείται ως «η δυσκολότερη των
επιστημών» (Berliner, 2002). Οι εκπαιδευτικοί ερευνητές προσπαθούν να
παράγουν νέα καθολική γνώση κάτω από συνθήκες, όπου η σημασία του
πλαισίου και η συνεχής παρουσία των αλληλεπιδράσεων εμποδίζουν την
εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Κάθε σχολικό πλαίσιο είναι διαφορετικό, καθώς τα σχολικά προγράμματα, οι διδακτικές μέθοδοι, οι προϋπολογισμοί, η ηγεσία και τα είδη κοινωνικής στήριξης διαφοροποιούνται συνεχώς, κάτι που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους ερευνητές, οι οποίοι
προσπαθούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα της σχολικής ζωής.
Κατά καιρούς έχει ασκηθεί κριτική ως προς την αξία της εκπαιδευτικής
έρευνας, αλλά και την αξιοπιστία-εγκυρότητά της, διότι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν έχει αντίκτυπο στην πρακτική, όπως έχει η επιστήμη της ιατρικής (Clifford, 1973; Suppes, 1978, στο Lagemann, 1997) και δεν συνδέεται
άμεσα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ο Ball (2001) θεωρεί ότι η έρευνα έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις, θεωρητικά αποτελέσματα, έμμεσο
αντίκτυπο στη σκέψη των δασκάλων και στη πνευματική – γνωστική ανάπτυξή τους και δεν υφίσταται γραμμική σχέση μεταξύ έρευνας και πράξης
(Hargreaves, 1996; Hillage κ.ά., 1998; Touley & Darby, 1998).
Τη σημαντικότητα της εκπαιδευτικής έρευνας στην εκπαίδευση και ειδικότερα στους σχολικούς οργανισμούς επισημαίνει και η Wikeley (1998),
η οποία μέσα από την έρευνά της αναφέρει ότι η διάχυση της εκπαιδευτικής έρευνας στους σχολικούς οργανισμούς μπορεί να αποτελέσει εργαλείο
σχολικής βελτίωσης. Η εν λόγω καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: α) χρήση της έρευνας σημαίνει την εφαρμογή της. Αυτό πρέπει να γίνει σε ομαδικό επίπεδο, οι δάσκαλοι να εργάζονται όλοι μαζί (δημιουργώντας ένα κοινό
όραμα), έτσι ώστε να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν μία νέα πρακτική
αλλαγής, β) υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς να διεξαγάγουν οι ίδιοι
έρευνα, βασισμένη στα ακαδημαϊκά πρότυπα. Μία τέτοια ενέργεια μπορεί
να φέρει την επιτυχή προσδοκώμενη αλλαγή και γ) τα σχολεία πρέπει να
ασχοληθούν με την έρευνα σε πρώτη φάση στο δικό τους πλαίσιο, να κατανοήσουν την όλη διαδικασία και ύστερα να εφαρμόσουν την αλλαγή. δ)
Ακόμη και αν οι δάσκαλοι δεν κατανοούν την έρευνα, θα πρέπει να την κατανοήσουν και να εφαρμόσουν ερευνητικά ευρήματα για να μπορέσουν
να φέρουν την αλλαγή.
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Το κενό μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής
πράξης – οι αιτίες της ύπαρξής του
Ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας υποστηρίζει πως η εκπαιδευτική έρευνα δε συνδέεται με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα, διότι τα ερευνητικά ευρήματα είναι άσχετα με τα προβλήματα που
απασχολούν την πράξη ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Εμπειρικές μελέτες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί, εν συγκρίσει με άλλους επαγγελματίες, ασχολούνται λιγότερο με την εκπαιδευτική έρευνα και τα αποτελέσματά της (Latham, 1993), όμως το κοινό σημείο που συνδέει όλους τους επαγγελματίες – κυρίως εκπαιδευτικούς και γιατρούς - είναι ότι αντιμετωπίζουν
εμπόδια σχετικά με τη χρήση της έρευνας (Hemsley-Brown & Sharp, 2002).
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών έχουν απασχολήσει την επιστημονική
κοινότητα (Hitchcock & Hughes, 1995; Hargreaves, 1996 & Mallick, 2004 ;
Altricher, Posch & Somech, 2001∙; Μπαγάκης, 2002), διότι μέσα από την ανάλυσή τους μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που αφορούν στη σχέση έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης. Η εκπαιδευτική έρευνα δεν είναι η μοναδική πηγή πληροφόρησης για τους δασκάλους. Άλλες
πηγές αποτελούν η διδακτική εμπειρία, οι συζητήσεις με τους μαθητές, αλλά και με ειδικούς. Αυτό που αναζητούν είναι «τι λειτουργεί καλύτερα» και
«τι χρειάζονται για να προσπαθήσουν να το κάνουν» (Hiep, 2006). Πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δάσκαλοι μπορούν και πρέπει να
έχουν ενεργητικό ρόλο στη διεξαγωγή ερευνών, διότι με αυτό τον τρόπο
θα είναι ικανοί να κατανοούν καλύτερα τα ερευνητικά αποτελέσματα και
να βελτιώνουν τις διδακτικές πρακτικές τους (Everton, Galton & Pell, 2000,
στο Ekiz, 2006). Η χρήση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποτελεσματικής μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών.
Πολλές έρευνες επισημαίνουν το βαθύ χάσμα μεταξύ των ερευνητών και
των εκπαιδευτικών (Pekarek κ.ά., 1996; Hallinan, 1996; Chafouleas & Riley –
Tillman, 2005; Hemsley – Brown & Oplatka, 2005; Davis, 2007; Biesta, 2007;
Broekkamp & Van – Hout Walters, 2007; Vanderlinde & Van Braak, 2010). Οι
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι γνωρίζουν τη σχολική πραγματικότητα, ενώ
θεωρούν ότι οι ερευνητές έχουν άγνοια του σχολικού γίγνεσθαι. Σύμφωνα με τον Shkedi (1998), το κενό εμφανίζεται σε δύο επίπεδα: α) μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών, β) μεταξύ της γλώσσας των πρακτικών και της
ακαδημαϊκής γλώσσας, ενώ στην έρευνα, που διενεργήθηκε από τον Ekiz
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(2006), οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για τον σκοπό και τη σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας, αν αυτοί, δηλαδή, ακολουθούν την έρευνα, ποιες είναι οι αντιλήψεις τους και ποιος είναι ο κατάλληλος που θα πρέπει να συνδέσει την παραπάνω με την πράξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν τη θετική στάση
των δασκάλων απέναντι στην ακαδημαϊκή έρευνα, όπως επίσης δείχνουν
να είναι θετικοί στο να γίνουν και οι ίδιοι ερευνητές σε σχολικό επίπεδο.
Η νέα αποκτώμενη γνώση και η χρήση της είναι ο σκοπός της εκπαιδευτικής έρευνας και σε αυτό συμφωνούν όλοι (δάσκαλοι, ερευνητές, αυτοί που
χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική, εκδότες και άλλοι). Είναι πια πραγματικότητα το γεγονός ότι αμφίπλευρα παρατηρείται το κενό που υπάρχει. Όλοι συμφωνούν, σύμφωνα με τους Broekkamp & Van – Hout Walters
(2007), ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η χρηστικότητα της εκπαιδευτικής έρευνας. Οι απόψεις διαφοροποιούνται ως προς τις αιτίες του χάσματος και ως προς τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να γεφυρωθεί.
Η έρευνα των Broekkamp & Van – Hout Walters (2007) έδειξε ότι όχι μόνο
υπάρχει ομοφωνία ως προς την ύπαρξη του χάσματος, αλλά και οι διαφορετικές ομάδες, που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφώνησαν ως προς τα βασικά προβλήματα που δημιουργούν το εν λόγω κενό. Παρά ταύτα, όπως
διαπιστώνουν οι Gore & Gitlin (2004) ακούγονται περισσότερο οι απόψεις
και γνώμες των ερευνητών, διότι οι εκπαιδευτικοί, αυτοί οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την πράξη, απουσιάζουν από αυτές τις συζητήσεις.
Οι Broekkamp & Van – Hout Walters (2007), μέσα από την έρευνα που διεξήγαγαν και ερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών στελεχών και των ερευνητών, διαπίστωσαν ότι η άποψη ότι η εκπαιδευτική έρευνα αποφέρει πολύ λίγα αποτελέσματα είναι συνήθης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική έρευνα. Τα σημαντικότερα και άξια προσοχής είναι τα εξής: α) Πειραματικά ευρήματα απουσιάζουν ή είναι ασήμαντα, β) εστιάζει περισσότερο στο γνωστικό τομέα και δεν δίνει μεγάλη σημασία στο συναισθηματικό ή στο κοινωνικο – πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της μάθησης, γ) συνήθως οι ερευνητές δεν κάνουν χρήση των θεωριών, των αποτελεσμάτων ή των ερευνητικών εργαλείων από προγενέστερες έρευνες, δ) υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια, ε) η εκπαιδευτική έρευνα έχει δώσει λίγα πρακτικά
αποτελέσματα και στ) οι έρευνες γίνονται σε τεχνητά πλαίσια. Οι πρακτικοί
δυσκολεύονται να μελετήσουν ερευνητικά άρθρα, λόγω του γεγονότος ότι
δεν καταλαβαίνουν την ορολογία. Ακόμη, είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας, διότι στα περισσότερα εκπαιδευτικά επιστημονικά περιοδικά χρειάζεται συνδρομή.
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Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική έρευνα δε σχετίζεται με τις ανάγκες τους ή αυτά που γράφονται και δημοσιεύονται έχουν
αποτύχει στο να βοηθήσουν στην κατανόηση των συνθηκών που επικρατούν σε μία τάξη. Ακολουθούν λάθος ερωτήματα και υποθέσεις και προσφέρουν μη χρήσιμες πληροφορίες. Η αμφισβήτηση από τους εκπαιδευτικούς της παραγόμενης έρευνας, τόσο ως προς τη θεματολογία της όσο
και ως προς την αξιοπιστία των ερευνητών, έχει επισημανθεί και από έλληνες ερευνητές (Σαραφίδου, 2010).
Επίσης, λείπει από την έρευνα το πλαίσιο της καθημερινής πράξης
και η φωνή του δασκάλου (Lytle & Cochran – Smith, 1990; Davis, 2007).
Ο Mortimore (2000) αναφέρεται στο πολύπλοκο στυλ γραφής των ερευνητικών κειμένων και ο Bartels (2003) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ζητούν πιο καθαρή γλώσσα στα ερευνητικά άρθρα και να είναι πιο περιεκτικά και ουσιώδη.
Από την άλλη πλευρά οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι αντιεπιστημονικό
να γράφουν απλουστευμένα κείμενα σε φυσική γλώσσα και χωρίς ορολογίες, που να είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και ότι οι εκπαιδευτικοί της
πράξης πρέπει να μυούνται στην έρευνα, να διευκολύνονται στο να έχουν
πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή και να ενισχύονται στο να στηρίζουν
τις πρακτικές τους στα ερευνητικά αποτελέσματα (Burkhardt & Schoenfeld,
2003; Gore & Gitlin, 2004).
Προτεινόμενες λύσεις γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ
εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια αντικατάστασης του «top –
down» μοντέλου από αυτό της «διάχυσης», κατά το οποίο υπάρχει συνεργασία μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές σχολείων και τα
εκπαιδευτικά στελέχη, όπως κατέγραψε η έρευνα των Vanderlinde & Van
Braak (2010), διαβάζουν επιστημονικά άρθρα και χρησιμοποιούν τα ερευνητικά ευρήματα στην καθημερινή σχολική πράξη, αλλά επιλέγουν τα άρθρα εκείνα, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στο σχολείο τους. Αυτοί μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά στη μεταφορά της νέας γνώσης στις σχολικές μονάδες.
Έχουν αναπτυχθεί τέσσερα μοντέλα, σύμφωνα με τους Broekkamp &
Van – Hout Walters (2007), τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν και να γεφυρώσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης:
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• Research Development Diffusion Model (RDD Model): Το συγκεκριμένο μοντέλο ερευνά εάν η γνώση αναπτύχθηκε από τα πρώτα στάδια της
έρευνας και είναι εφαρμόσιμη σε ρεαλιστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Το
συγκεκριμένο αναθέτει κεντρικό ρόλο στους μεσολαβητές (mediators). Οι
μεσολαβητές είναι μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι όχι μόνο χρησιμοποιούν οι ίδιοι την έρευνα, αλλά προσδιορίζουν ή καθορίζουν μεθοδολογικά κριτήρια δίνοντας κατεύθυνση στην έρευνα που
κάνουν (Burkhardt & Schoenfeld, 2003). Οι μεσολαβητές «μεταφράζουν»
την έρευνα και τη μεταφέρουν στους πρακτικούς.
• The Evidence – Based Practice Model (EBP Model): περιγράφει τη
συστηματική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική πρακτική. Αναφέρεται σε εμπειρικά δεδομένα και αποτελεσματικές μεθόδους (τι δουλεύει;). Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν από μόνοι τους
την έρευνα με την εργασία τους για να εντοπίσουν τι πραγματικά δουλεύει σε κάθε εκπαιδευτική περίσταση. Επίσης, κάνουν χρήση αποτελεσματικών πρακτικών από άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει τις εν λόγω επιτυχώς.
• The model of Boundary – Crossing Practices (BCP Model): περιγράφει την αξία της σύνδεσης έργων από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία. Πολλοί άνθρωποι προερχόμενοι από διαφορετικές θέσεις εργάζονται
μαζί. Για παράδειγμα, συνεργάζονται οι ερευνητές με τους δασκάλους και
αυτούς που χαράσσουν την εκπαιδευτική πολιτική. Το παρόν μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία.
• The model of Knowledge Communities (KC Model): αναφέρεται στη
σύνδεση μεταξύ έρευνας και πράξης, η οποία εδραιώνεται σε επαγγελματικά δίκτυα, στα οποία συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν το ίδιο πάθος να
παραγάγουν γνώση. Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου.
Τα μοντέλα 1 και 2 δίνουν έμφαση στη «μετάφραση» των ερευνητικών
αποτελεσμάτων και στην εφαρμογή τους, ούτως ώστε να είναι πιο προσιτά
και προσβάσιμα σε αυτούς που ασχολούνται με την εκπαιδευτική και διδακτική πράξη. Τα μοντέλα 3 και 4 εξάρουν τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και πρακτικών. Ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία
απαντάται η συμμετοχική έρευνα (participatory research) που φέρνει κοντά
ερευνητές, εκπαιδευτικούς της πράξης, εκπροσώπους πολιτικής, μαθητές,
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γονείς, διαμορφώνοντας συμβουλευτικές ομάδες – τα λεγόμενα «steering
groups» - που συμμετοχικά λαμβάνουν αποφάσεις σε όλα τα στάδια ενός
ερευνητικού προγράμματος, από τη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων, τη μεθοδολογία, έως την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τους τρόπους διάχυσης και αξιοποίησής τους. (Nieuwenhuys, 2004).
Συμπεράσματα – συζήτηση
Η παρούσα εργασία δείχνει ότι, αν και υφίσταται το κενό μεταξύ έρευνας
και πράξης, υπάρχουν προτεινόμενες λύσεις γεφύρωσής του. Λόγω της σημαντικότητας της εκπαιδευτικής έρευνας στον εκπαιδευτικό χώρο, προτείνεται η υιοθέτηση κι εφαρμογή των ανωτέρω μοντέλων, όπως ακόμη η
συνεργασία ακαδημαϊκών κι εκπαιδευτικών της πράξης και η διάχυση της
έρευνας στα σχολεία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συμβολή της εκπαιδευτικής έρευνας στον χώρο της εκπαίδευσης έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές, οι οποίοι αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική
έρευνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η
χρήση της από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης. Όμως, ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας υποστηρίζει πως υπάρχει κενό μεταξύ έρευνας και πράξης, διότι η
εκπαιδευτική έρευνα δε συνδέεται με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα, καθώς τα ερευνητικά ευρήματα είναι άσχετα με τα προβλήματα που
απασχολούν την πράξη ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να επισημάνει και να αναλύσει το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην έρευνα και την πράξη και μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας να προτείνει λύσεις, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το εν λόγω κενό.
Λέξεις – κλειδιά: εκπαιδευτική έρευνα, εκπαιδευτική πράξη
ABSTRACT
The contribution of educational research in the field of education has been
highlighted by many researchers who claim that educational research
is an important part of the educational process, as it may lead to the
improvement of the quality in education, when used by teachers. However,
an important part of the educational community supports that there is a
gap between research and practice, since educational research does not
relate to everyday school practice, as the research findings are irrelevant to
school problems or cannot be implemented. The present study attempts to
illustrate and analyze the gap between research and practice, as well as to
suggest solutions, through the study of international bibliography, which
might bridge this gap.
Key words: educational research, educational practice
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Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής
Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά
την τελευταία εικοσαετία (1990-2010)
Παρίσης Παπαϊωάννου

Εισαγωγή
Η Έρευνα Δράσης, στο εξής έ.δ., ως ερευνητική μεθοδολογία στο πεδίο της
εκπαίδευσης στοχεύει να ενώσει αυτά που η παραδοσιακή έρευνα διαχωρίζει, τη θεωρία με την πράξη, και παράλληλα να αποκαταστήσει το επαγγελματικό – επιστημονικό κύρος του εκπαιδευτικού της πράξης εντάσσοντάς
τον σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας (σχεδιασμός, διατύπωση
ερευνητικών ερωτημάτων, επιλογή ερευνητικών εργαλείων, δημοσίευση αποτελεσμάτων κ.ά.) (Γώγου, 1995· Πηγιάκη, 2001· Κατσαρού & Τσάφος, 2003).
Βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας
είναι ο κυκλικός – σπειροειδής αναστοχαστικός χαρακτήρας της, η ικανότητά της να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής των εκπαιδευτικών της πράξης στις ερευνητικές διαδικασίες, η παραγωγή γνώσης άμεσα εφαρμόσιμης στην εκπαιδευτική πράξη, ο αυτοαξιολογικός χαρακτήρας της, η σχετική – τοπική αξία της γνώσης που παράγεται, η αντίθεσή της στο θετικιστικό παράδειγμα της διατύπωσης αρχικών υποθέσεων, του ελέγχου μεταβλητών και παραγόντων που τις επηρεάζουν, ο συνδυασμός και η συσχέτιση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων (τριγωνοποίηση) συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Πρόκειται για
μια ερευνητική μεθοδολογία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που στόχο έχει να
βελτιώσει την πράξη των εκπαιδευτικών ή των ερευνητών που την εφαρμόζουν, χωρίς να προβαίνει σε γενικεύσεις των αποτελεσμάτων που παράγονται (Γώγου, 1995· Cohen & Manion, 1997· Πηγιάκη, 2001· Bargal, 2006·
Robson, 2007· Κατσαρού, 2010).
Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία άρχισε να εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική έρευνα τη δεκαετία του ΄90, δεκαετία κατά την
οποία γίνονται πολλές μεταφράσεις βασικών κειμένων που αφορούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία και πραγματοποιούνται και οι πρώτες ερευνητικές προσπάθειες (Κατσαρού & Τσάφος, 2003).
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Η απόφασή μας να μελετήσουμε τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά
της εφαρμογής της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία (1990-2010) στοχεύει στο να οριοθετήσει επιστημολογικά τα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας στην ελληνική εκπαιδευτική έρευνα, αναδεικνύοντας
τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της.
Παρουσίαση της έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΠΜΣ «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του
Παν/μίου Κρήτης υπό την επίβλεψη της κ. Κατσαρού Ελένης Επίκουρης Καθηγήτριας του τμήματος.
Στην έρευνά μας αναλύσαμε: είκοσι δύο (22) διδακτορικές διατριβές,
οκτώ (8) μεταπτυχιακές εργασίες και έξι (6) έρευνες που δημοσιεύονται
σε επιστημονικά περιοδικά. Οι έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα Παιδαγωγικών κατευθύνσεων.
Οι έρευνες που αναλύθηκαν, καθώς και οι λεπτομέρειες για τις κατηγορίες ανάλυσης (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας, 1) είναι όλες αναρτημένες στον
ιστότοπο: www.actionresearch.wikidot.com, ο οποίος δημιουργήθηκε για
τις ανάγκες της έρευνας.
Οι έρευνες έχουν αναλυθεί με το ερευνητικό εργαλείο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου με βάση κατηγορίες – υποκατηγορίες που συγκροτήθηκαν με τη θεωρία των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για
την ανθρώπινη πράξη του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Αναλυτικά
Προγράμματα, στο εξής Α.Π., του L. Stenhouse (1975) και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy (1987), B.
Somekh & K. Zeichner (2009).
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν συνοψίζονται στα εξής:
• Σε ποιο βαθμό η εφαρμογή της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής
έ.δ. στην ελληνική εκπαιδευτική έρευνα είναι τεχνική, πρακτική ή
χειραφετική, τα τελευταία 20 χρόνια (1990 – 2010) όσον αφορά τα
γενικά χαρακτηριστικά της;
• Με βάση τις κατηγορίες που εξετάσαμε (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας, 1) σε τι ποσοστό οι έ.δ. που αναλύθηκαν για κάθε κατηγορία,
έχουν τεχνικά, πρακτικά, χειραφετικά χαρακτηριστικά;
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Ερευνητικά αποτελέσματα – συμπεράσματα
Τα χαρακτηριστικά της έ.δ. ως ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες (βλέπε εισαγωγή) την κατατάσσουν στο ποιοτικό – ερμηνευτικό αλλά και στο κριτικό – χειραφετικό επιστημολογικό «παράδειγμα» διαχωρίζοντάς τη από την κλασική θετικιστική έρευνα.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποτελούν όχι μόνο το «οπλοστάσιο»
της συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας αλλά και την ταυτότητά της.
Στα αποτελέσματα της έρευνάς μας (βλέπε Παράρτημα, Πίνακας, 2) φαίνεται πως πολλά από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της έ.δ. εμφανίζονται
σε μεγάλα ποσοστά όπως: η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, η παραγωγή γνώσης μέσα από την πράξη των εκπαιδευτικών (75,00%), η αναστοχαστικότητα στις διαδικασίες (60,97%), τα ποιοτικά εργαλεία συλλογής και
επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται (64,44%).
Όμως, η μελέτη μας έδειξε πως η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας παρουσιάζει συχνά αδυναμίες θεμελιακού χαρακτήρα, που την
κατατάσσουν στο θετικιστικό ποσοτικό «παράδειγμα».
Οι αδυναμίες αυτές έχουν να κάνουν με δύο βασικά χαρακτηριστικά της
έ.δ.: α) Το ένα είναι η δημοκρατική και ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
της πράξης και των μαθητών σε συνεργασία με τους ερευνητές/τριες σε όλες
τις διαδικασίες της ερευνητικής μεθοδολογίας (σχεδιασμός, επιλογή εργαλείων, επεξεργασία δεδομένων, συμπεράσματα, δημοσίευση των αποτελεσμάτων) με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας της σχολικής κοινότητας. β) Το άλλο
είναι η θετικιστικού χαρακτήρα επιρροές που εμφανίζει η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, που έχουν να κάνουν με διαδικασίες μέτρησης,
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και γενίκευσης της γνώσης που προκύπτει.
Για το πρώτο (ισότιμη συμμετοχή) από τις κατηγορίες (2, 5, 9) φαίνεται πως
στα χαρακτηριστικά των ερευνών που μελετήσαμε πολλοί ερευνητές/τριες:
• Δε διαχειρίζονται και δε λαμβάνουν υπόψη τις άρρητες θεωρίες των
εκπαιδευτικών (κατηγορία 2) σε ποσοστό χαρακτηριστικών (38,00%).
• Επιλέγουν οι ίδιοι τα θέματα που θα ερευνήσουν (κατηγορία 5) σε
ποσοστό χαρακτηριστικών (42,50%) και δεν τους απασχολούν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της πράξης, ακόμη και αν συνεργάζονται με αυτούς.
• Οι σχέσεις τους με τα ερευνητικά υποκείμενα (κατηγορία 9) είναι ιεραρχικές, κατευθυντικές σε ποσοστό χαρακτηριστικών (47,50%) με
αποτέλεσμα να ακυρώνεται ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της
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συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας που έχει να κάνει με την
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.
Για το δεύτερο (επιρροές από το θετικιστικό «παράδειγμα») από τις κατηγορίες (3, 6, 8, 10) φαίνεται πως στα χαρακτηριστικά των ερευνών που
μελετήσαμε πολλοί ερευνητές/τριες:
• Σε ένα μεγάλο ποσοστό χαρακτηριστικών (22,50%) (κατηγορία 3) με
την έρευνα τους προσπαθούν να εφαρμόσουν άκριτα το Α.Π. και να
ελέγξουν την επιτυχία της εφαρμογής του.
• Προσπαθούν να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση στην πράξη (κατηγορία 6) σε ποσοστό χαρακτηριστικών (15,00%).
• Προσπαθούν να εξάγουν γενικά συμπεράσματα, να κάνουν δηλαδή γενίκευση της γνώσης που παράχθηκε (κατηγορία 8) σε ποσοστό χαρακτηριστικών (27,08%).
• Προσπαθούν να αξιολογήσουν την επίτευξη των αρχικών στόχων
και να ελέγξουν την επιβεβαίωση των αρχικών υποθέσεων (κατηγορία 10) σε ποσοστό χαρακτηριστικών (19,51).
Στα παραπάνω χαρακτηριστικά που εντοπίσαμε στις έρευνες που μελετήσαμε τόσο ο χαρακτήρας της συμμετοχής των υποκειμένων, όσο και η
προσπάθεια για αντικειμενικοποίηση και γενίκευση της παραχθείσας γνώσης δίνουν ένα θετικιστικό χαρακτήρα στην έ.δ. υποβαθμίζοντάς την σε
μια πειραματική έρευνα με επάλληλους κύκλους.
Από την άλλη τα χειραφετικά χαρακτηριστικά στις έρευνες που μελετήσαμε κυμαίνονται ποσοστιαία από (10% έως 20%) πολύ χαμηλά σε σχέση με
τα πρακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των ίδιων ερευνών. Συγκεκριμένα:
Για το πρώτο (ισότιμη συμμετοχή) από τις κατηγορίες (2, 5, 9) φαίνεται
πως στα χαρακτηριστικά των ερευνών που μελετήσαμε οι ερευνητές/τριες:
• Ενδιαφέρονται για την κριτική αποδόμηση των άρρητων θεωριών
των υποκειμένων (κατηγορία 2). Αυτό εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά των ερευνών σε ποσοστό (14,28%).
• Θεωρούν συνεργατικά και ισότιμα ένα πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα της πράξης (κατηγορία 5) με σκοπό τον μετασχηματισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την αλλαγή σε ποσοστό χαρακτηριστικών μόνο (10,00%).
• Φαίνεται να συμμετέχουν ισότιμα στην έρευνα, υποκείμενα και ερευνητές, χωρίς ιεραρχικές και εξουσιαστικές δυνάμεις στις μεταξύ τους
σχέσεις (κατηγορία 9) σε ποσοστό χαρακτηριστικών (10,00%).
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Για το δεύτερο (επιρροές από το χειραφετικό «παράδειγμα») από τις κατηγορίες (3, 6, 8, 10) φαίνεται πως στα χαρακτηριστικά των ερευνών που
μελετήσαμε πολλοί ερευνητές/τριες:
• Σε ένα μικρό ποσοστό χαρακτηριστικών (15,00%), (κατηγορία 3)
αντιμετωπίζουν το Α.Π. σαν μια πλήρως ανοιχτή διαδικασία που
προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας και σχεδιάζεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης.
• Σε πολύ μικρό ποσοστό χαρακτηριστικών (10,00%) αντιμετωπίζουν
τη θεωρητική γνώση (κατηγορία 6) σαν εξουσιαστική επιβολή που
πρέπει να αποδομηθεί στην πράξη.
• Σε ένα μικρό ποσοστό χαρακτηριστικών (16,66%), (κατηγορία 8) δεν
ενδιαφέρονται για θεωρητικά συμπεράσματα αλλά ενδιαφέρονται
για την πραγματική βελτίωση της ζωής των υποκειμένων.
• Τέλος σε ένα μικρό επίσης ποσοστό χαρακτηριστικών (19,51%), (κατηγορία 10) οι ερευνητές/τριες ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν το
βαθμό στον οποίο βελτιώθηκε και άλλαξε η ζωή των υποκειμένων
και το βαθμό στον οποίο απέκτησαν αυτονομία διαχείρισης των
επαγγελματικών και κοινωνικών – πολιτισμικών προβλημάτων τους.
Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτουν πως η εκπαιδευτική έ.δ. στην Ελλάδα για την περίοδο που εξετάσαμε (1990 – 2010) έχει σε μεγάλο βαθμό
«επιμολυνθεί» (αν αυτός είναι δόκιμος όρος) από το θετικιστικό – πειραματικό – ποσοτικό «παράδειγμα». Είναι εμποτισμένη από το κυρίαρχο επιστημολογικό «παράδειγμα» του θετικισμού, του τεχνικού επιστημονισμού,
της αξιολόγησης, της αποτελεσματικότητας, με συνέπεια να μην μπορεί ως
μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της
και το βασικό στόχο της, όπως αυτός ορίστηκε από τους J. Collier (1945)
και K. Lewin (1947) και μετασχηματίστηκε για την εκπαίδευση από τους L.
Stenhouse (1967), J. Elliot (1973), W. Carr & St. Kemmis (1982), που αφορά
στην ισότιμη συμμετοχή και συνεργασία, στην ουσιαστική βελτίωση της
εκπαιδευτικής πράξης, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
στη χειραφέτηση των υποκειμένων από εξουσίες και ετεροπροσδιορισμένες επιβολές, στην συνεργατική τροποποίηση – βελτίωση και προσαρμογή
των Α.Π. στις ανάγκες της τοπικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Παραμένει Πρακτική, Τεχνική ως μια άλλη θετικιστική ερευνητική μεθοδολογία
χωρίς να αξιοποιούνται δυναμικά χαρακτηριστικά της. Όμως η δομή των
αποτελεσμάτων και η τάση τους δείχνει ότι ποσοστά στις ποιοτικές κατηγορίες που εξετάσαμε τα οποία παραδοσιακά κατείχε η τεχνική – πειραματι1346
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κή έρευνα περνάνε σε ένα πρακτικό επίπεδο και ελπίζουμε να φτάσουν κάποια στιγμή σε χειραφετική δήλωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά ανακλούνται:
• Στην (κατηγορίες 6) όπου η θεωρητική γνώση δοκιμάζεται στην πράξη, βελτιώνεται ή αμφισβητείται η χρησιμότητά της σε ποσοστό χαρακτηριστικών (75,00%). Θεωρία και πράξη φαίνεται να υποχρεώνονται σε ηθελημένη διαλεκτική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της έ.δ.
• Στην (κατηγορία 8) όπου οι ερευνητές φαίνεται να αναγνωρίζουν σε
μεγάλο βαθμό, ποσοστό χαρακτηριστικών (56,25%) τη σχετικότητα
και υποκειμενικότητα της παραχθείσας γνώσης.
• Στην (κατηγορία 10) όπου οι διαδικασίες αναστοχασμού έχουν αντικαταστήσει τις συγκρίσεις αποτελεσμάτων και τις μετρήσεις σε μεγάλο βαθμό, ποσοστό χαρακτηριστικών (60,97%).
Το «παράδειγμα» του θετικισμού φαίνεται να ενυπάρχει και να επιβιώνει μέσα στο ερμηνευτικό και το χειραφετικό «παράδειγμα». Η πορεία προς
μια ερμηνευτική, χειραφετική εκπαιδευτική έρευνα απαλλαγμένη από τις
θετικιστικές αγκυλώσεις των προηγούμενων δεκαετιών φαίνεται να σκοντάφτει σε διεθνείς πρακτικές αξιολόγησης, λογοδοσίας, ελέγχου των εκπαιδευτικών της πράξης, οι οποίες είχαν σημείο εκίνησης τις δεκαετίες του
΄50, ΄60 με την εισαγωγή των στοχοθετικών μοντέλων στα Α.Π. και την επικράτηση των πειραματικών μοντέλων στην εκπαιδευτική έρευνα (Carr &
Kemmis, 2002· Carr & Kemmis, 2005· Φλουρής, 2008). Ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός της πράξης φαίνεται
να είναι αποκομμένος από το ρόλο του ερευνητή και αυτό να συμβαίνει σε
μεγάλο βαθμό χωρίς τη δική του, πιστεύουμε, ευθύνη.
Στις έ.δ. που μελετήθηκαν φάνηκε ότι οι ερευνητές/τριες, ακόμα και σε
περιπτώσεις που οι ίδιοι είναι εκπαιδευτικοί της πράξης, επιλέγουν σε μεγάλο ποσοστό είτε μια μοναχική πορεία στην έρευνά τους είτε συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες (φοιτητές, μέλη της μεταπτυχιακής κοινότητας) ενώ παράλληλα προσπαθούν να διαμορφώσουν πειραματικές συνθήκες για να διεξάγουν την έρευνά τους (επιλογή δείγματος, συνεργατών,
κατάλληλου ερευνητικού πεδίου) (Δανηιλίδου, 2004· Αλεξανδράτος, 2005·
Αναγνωστάκης, 2010) (βλέπε: www.actionresearch.wikidot.com). Από την
άλλη κάποιοι εκπαιδευτικοί στις έρευνες που μελετήθηκαν φάνηκαν να μην
έχουν διάθεση να συνεργαστούν από κοινού με τον/την ερευνητή/τρια και
διατύπωσαν μια σειρά προσωπικών κωλυμάτων για να αποφύγουν τη συμμετοχή (Καμαρινού, 1995· Κατσαρού, 1998· Σπανακά, 2005· Λόλης, 2006· Βεκρής, 2009· Ροδοπούλου, 2010)
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(βλέπε: www.actionresearch.wikidot.com). Πιστεύουμε ότι μέρος των
αμφιβολιών και της δυσπιστίας των εκπαιδευτικών οφείλεται στις σχέσεις
εξουσίας και αυθεντίας που εμπεριέχονται στην κοινωνική – ερευνητική
πρακτική των ερευνητών. Σύμφωνα με τη Grundy (2003: 167) […] η έρευνα δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογία που εξαναγκάζει τους
συμμετέχοντες με τρόπους οι οποίοι επιφανειακά οδηγούν στη βελτίωση της
κοινωνικής τους κατάστασης, αλλά ουσιαστικά δεν επιφέρουν καμιά αλλαγή
στις σχέσεις εξουσίας που εμπεριέχονται στην κοινωνική πρακτική. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στις μακροχρόνιες έ.δ. είναι δύσκολο να διατηρηθεί σταθερή η ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετάσχουν στις έρευνες
λόγω εγγενών οργανωτικών προβλημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος (μεταθέσεις, αποσπάσεις κτλ.) και προσωπικών δυσκολιών που
μπορεί να ανακύψουν στην πορεία της έρευνας (Κατσαρού & Τσάφος, 2003).
Επίσης, σε επιστημολογικό επίπεδο διαφαίνεται μια τάση των ερευνητών
για έλεγχο των μεταβλητών, για διατύπωση υποθέσεων από την αρχή της
έρευνας, για τεχνικό έλεγχο των αρχικών υποθέσεων και μια σχετική ανυπαρξία διαλόγου με την πραγματικότητα (έμψυχη, δηλαδή εκπαιδευτικοί,
μαθητές, συνεργάτες και άψυχη – υλική, δηλαδή υποδομές, περιβάλλον) τα
οποία καθιστούν την έ.δ. στην Ελλάδα μια πειραματική – θετικιστική έρευνα.
Φαίνεται, στη συνείδηση του Έλληνα ερευνητή – εκπαιδευτικού να είναι, από τη μια μεριά βαθιά ριζωμένο το θετικιστικό «παράδειγμα» έρευνας και από την άλλη σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος να μη διεκδικεί το ρόλο του
στοχαστικού επαγγελματία της πράξης και να έχει αποδεχθεί τον παθητικό ρόλο του άκριτου εφαρμοστή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής και
των Α.Π., που του επιφύλαξε για πολλές δεκαετίες η ελληνική πολιτεία. Αυτό το κλίμα φαίνεται να επιτείνεται και να αναπαράγεται μέσα σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό περιβάλλον ορθολογικής λειτουργικότητας, αξιολόγησης, ελέγχου, προσπάθειας επίτευξης προκαθορισμένων στόχων, λογοδοσίας, οικονομικής αποτελεσματικότητας, το οποίο διατρέχει την επιστημονική σκέψη ερευνητών και εκπαιδευτικών εγκλωβίζοντάς την σε θετικιστικά – ποσοτικά μοντέλα μέτρησης και ελέγχου μεταβλητών (Καζαμίας, 2005· Baert & Shipman, 2005· Κάτσικας & Θεριανός, 2008).
Σε διεθνές επίπεδο φαίνεται να εμφανίζονται στην εφαρμογή της έ.δ.
στην εκπαίδευση παρόμοιες αδυναμίες. Οι Carr & Kemmis (2005) υποστηρίζουν ότι η έ.δ. στην εκπαίδευση φαίνεται να έχει ταυτιστεί με το μοντέλο
της πειραματικής έρευνας το οποίο φιλοδοξούσε να υποκαταστήσει. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι μια επανέκδοση του Becoming Critical θα πρέπει
να εξηγεί και την απόσταση μεταξύ της θεωρίας της έ.δ. που οι ίδιοι ενστερνί1348

Παρίσης Παπαϊωάννου
Επιστημολογικές τάσεις της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης στην Ελλάδα κατά την …

στηκαν και της πράξης εφαρμογής και κατανόησης της έ.δ. σήμερα σε όλο τον
κόσμο (Carr & Kemmis, 2005: 351).
Οι εκπαιδευτικοί της πράξης θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις θέσεις
του Appadurai (2006) για την έρευνα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έρευνα
είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου ή ομάδας και δεν πρέπει να αφήνεται στα
χέρια των ειδικών. Είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό και για οποιοδήποτε πολίτη του κόσμου να συμβάλλει στο εκδημοκρατισμό της κοινωνικής έρευνας με την ουσιαστική συμμετοχή του σε όλες τις διαδικασίες και
τα στάδιά της, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής του ζωής και τη λύση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατηγοριοποίηση των χαρακτηριστικών των ερευνών με βάση τη θεωρία
των γνωστικών διαφερόντων – ενδιαφερόντων για την ανθρώπινη πράξη
του J. Habermas (1965), τη θεωρία για τα Α.Π. του L. Stenhouse (1975) και τα
κριτήρια κατηγοριοποίησης της έ.δ. όπως ορίστηκαν από τους/τις: S. Grundy
(1987), B. Somekh & K. Zeichner (2009).
Κριτήρια
κατηγοριοποίησης
της έ.δ.
Αντιλήψεις του
ερευνητή σχετικά
με τις πολιτικέςοικονομικέςκοινωνικές συνθήκες
που προδιαγράφουν
και επιβάλλουν
συγκεκριμένα
εκπαιδευτικά πλαίσια.
Αντιμετώπιση των
άρρητων θεωριών
των εκπαιδευτικών
που συμμετέχουν
στην έ.δ.
Αντιλήψεις για το Α.Π.
και τη διδασκαλία.
Σκοπός της έ.δ.
Αφετηρία της ε.δ.
Σχέση θεωρητικής
γνώσης και
διδακτικής πράξης.
Ερευνητικές μέθοδοι
και ερευνητικά
εργαλεία που
χρησιμοποιούνται.
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Η φύση της γνώσης
που προκύπτει
από την έ.δ. και η
αντιμετώπισή της.
Θέση των
ερευνητικών
υποκειμένων στην
έρευνα. Είδος
σχέσεων (ιεραρχικέςσυνεργατικέςισότιμες) που
επιτρέπει η έρευνα
να αναπτύσσονται
μεταξύ των
υποκειμένων που
συμμετέχουν σε αυτή.
Τρόποι αξιολόγησης
της έ.δ. –
αναστοχασμός στις
διαδικασίες.

Για τη συγκρότηση κάθε κατηγορίας (βλέπε στον ιστότοπο: www.
actionresearch.wikidot.com)
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10. Τ ρόποι αξιολόγησης της έ.δ. - αναστοχασμός στις διαδικασίες.
ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ %

ΣΥΝΟ ΛΑ

9. Θέση των ερευνητικών υποκειμένων στην έρευνα. Είδος σχέσεων (ιεραρχικές συνεργατικές -ισότιμες) που επιτρέπει η έρευνα να αναπτύσσονται μεταξύ των
υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτή.

8. Η φύση της γνώσης που προκύπτει από την ε.δ. και η αντιμετωπισή της.

7. Ερευνητικές μέθοδοι και ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

6. Σχέση θεωρητικής γνώσης και διδακτικής πράξης.

5. Αφετηρία της ε.δ.

4. Σκοπός της έ.δ.

3. Αντιλήψεις για το Α.Π. και τη διδασκαλία.

2. Αντιμετώπιση των άρρητων θεωριών των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έ.δ.

1. Αντιλήψεις του ερευνητή σχετικά με τις πολιτικές - οικονομικές - κοινωνικές
συνθήκες που προδιαγράφουν και επιβάλλουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια.

19
8
122

12
16
9
9
17
6
13
13

28,97%

47,50%
19,51%

26,70%
38,00%
22,50%
22,50%
42,50%
15,00%
28,88%
27,08%
17
25
240

24
20
25
24
19
30
29
27

57,00%

42,50%
60,97%

53,30%
47,61%
62,50%
60,00%
47,50%
75,00%
64,44%
56,25%
4
8
59

9
6
6
7
4
4
3
8

14,00%

10,00%
19,51%

20,00%
14,28%
15,00%
17,50%
10,00%
10,00%
6,66%
16,66%

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ
Τεχνική Ποσοστό % Πρακτική Ποσοστό % Χειραφετική Ποσοστό %

40
41
421
100%

45
42
40
40
40
40
45
48

Σύνολα
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Abstract
This article reports the research findings of a study that focused on the
epistemological characteristics of 36 educational action-research projects
(e.g. PhD Dissertations, postgraduate research, collaborative research
projects published in peer-reviewed academic journals) which took place
in Greece during 1990-2010.
This study suggests that the application of action research in Greek
education during the last twenty years has been influenced by the dominant
epistemological paradigm of positivism. The latter emphasises technical
interests, effectiveness and evaluation.
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Although action research gives academic researchers the opportunity
to collaborate with educators in practice, in the Greek educational research
it is used as a circular and experimental research methodology that aims
to control the factors and variables which influence the verification (or
refutation) of initial research hypotheses.
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Διαγνωστική αξιολόγηση για την αντιμετώπιση
των μαθησιακών αναγκών: μελέτη περίπτωσης
παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Μαρία Τσινταβή
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά
δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες» (Hammill, 1990). Οι μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία παρουσιάζουν επιδόσεις σημαντικά χαμηλότερες από τους άλλους μαθητές,
οι οποίες δε δικαιολογούνται με βάση την ηλικία τους, το νοητικό τους επίπεδο και το πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Οι μαθητές με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια μεγάλη ανομοιογενή ομάδα, η οποία
παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα (Σαλβαράς, 2000):
• Δε θυμούνται οδηγίες, γράφουν την ίδια λέξη με διαφορετική γραφή, δυσκολεύονται στην αντιγραφή, κάνουν αναγραμματισμούς,
παρουσιάζουν προβλήματα αλληλουχίας και διαδοχής γραμμάτων
στις λέξεις, δε χρησιμοποιούν σωστά τα ι, η, υ, οι, ει και τα ο, ω, συγχέουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ. π-τ, γ-χ, ζ-ξ) καθώς και
λέξεις που μοιάζουν οπτικά (π.χ. μένω- δένω), παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα και συλλαβές, προφέρουν λαθεμένα κ.λ.π..
• Δε θέλουν να διαβάζουν δυνατά ή να γράφουν, δυσκολεύονται να
οργανώσουν στη σκέψη τους όσα ακούν, να τα συγκρατήσουν και
να τα αναπαράγουν. Προτιμούν τη σιωπηρή ανάγνωση και να εργάζονται με τον προφορικό παρά με το γραπτό λόγο, στον οποίο μπορεί να αποδίδουν, όταν δεν έχουμε μάθηση από κείμενο. Παρουσιάζουν μικρή απόδοση παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν,
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ωστόσο μπορεί κάποιες φορές να μας εκπλήξουν με μερικές δυνατότητές τους όπως: η παρατηρητικότητά τους, η επιδεξιότητά τους,
ο χειρισμός του υπολογιστή κ.ά.
Οι δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή των μαθητών εντοπίζονται: στη φωνολογία, στη μορφολογία, στη σύνταξη και στη σημασιολογία
(Σαλβαράς, 2000). Δυσκολίες εντοπίζονται και στην οπτική μνήμη της σειράς των γραμμάτων μιας λέξης καθώς και στις δεξιότητες που σχετίζονται
με το λεπτό οπτικοκινητικό συντονισμό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν σχέση με τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση (Σπαντιδάκης, 2004):
• των μηχανιστικών λειτουργιών: προβλήματα γραφής με το χέρι, προβλήματα ορθογραφίας, προβλήματα στο λεξιλόγιο, προβλήματα στίξης, σύνταξης, τονισμού, χρήσης πεζών – κεφαλαίων γραμμάτων.
• των γνωστικών και μεταγνωστικών λειτουργιών: προβλήματα στις γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, προβλήματα σχεδιασμού, προβλήματα βελτίωσης ιδεών (Σπαντιδάκης, 2004).
Επίσης τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν συχνά συναισθήματα απογοήτευσης, αποθάρρυνσης, παθητική συμπεριφορά, κοινωνική
αναστολή, συστηματική αποφυγή απαιτητικών μαθησιακών καταστάσεων ή περιορισμένη συμμετοχή στο μάθημα (Δράκος, 2003). Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαίο να ανιχνεύσουμε και πιθανά προβλήματα αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση
Όπως επισημαίνει η διεθνής βιβλιογραφία η φωνολογική επίγνωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόκτηση της αναγνωστικής ικανότητας
(Stanovich και συν., 1984; Shankweiler&Liberman,1976). Επίσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην
ανάγνωση εντοπίζονται στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια και στην κατανόηση (Παντελιάδου–Μπότσας, 2007). Η αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία αναγνώρισης και χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα. Οι δυσκολίες που αναφέρονται στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση συνδέονται με
τον πυρήνα των μαθησιακών δυσκολιών και αναφέρονται σε ελλιπή φωνολογική επεξεργασία και ιδιαίτερα στη δυσκολία χειρισμού των φωνημάτων, αποκωδικοποίηση στηριγμένη στη γράμμα προς γράμμα επεξεργασία,
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πολλά λάθη αντικαταστάσεων, παραλείψεων, αντιμεταθέσεων γραμμάτων,
δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση λέξεων με συμφωνικά συμπλέγματα και
ανοίκειων πολυσύλλαβων λέξεων, περιορισμένο οπτικό λεξιλόγιο (αυτόματη αναγνώριση λέξεων συχνής χρήσης, π.χ. «είναι») και αντικαταστάσεις
λέξεων από άλλες που μπορεί να μη σχετίζονται ούτε με το νόημα ούτε με
το σχήμα της λέξης (Παντελιάδου–Μπότσας, 2007).Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες διαβάζουν αργά και με δυσκολία, σταματούν συχνά για να
προφέρουν μια λέξη συλλαβιστά ή γράμμα- γράμμα και συχνά επαναλαμβάνουν μέρη του κειμένου για να τα κατανοήσουν (Archer και συν., 2003).
Μαθησιακές δυσκολίες στη γραφή
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά εμφανίζουν προβλήματα και
στην παραγωγή του γραπτού λόγου, με τη μορφή αδυναμίας κατά τη γραφή ή τη γραπτή έκφραση παρά την ηλικία και το νοητικό τους δυναμικό).
Οι μαθητές με δυσκολίες στο γραπτό λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα
(Παντελιάδου–Μπότσας, 2007):
• Γραφοκινητικών δεξιοτήτων: α) γραφοσυμβολικά (δυσκολία στο σχηματισμό των γραμμάτων, των λέξεων, στη χρήση σημείων στίξης, δυσκολία στο να ακολουθεί τις γραμμές του τετραδίου, αδυναμία συντονισμού των κινήσεων και αδεξιότητα, κακή στάση του σώματος
κατά τη γραφή, αδυναμίες στο κράτημα του αντικειμένου γραφής,
δυσκολία στη διατήρηση της αναλογίας πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, μη τήρηση των αποστάσεων των λέξεων, συχνές αντιστροφές, προσθέσεις, παραλείψεις, αντικαταστάσεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων, λάθη στον τονισμό ή απουσία τονισμού), β) ορθογραφικά: (συχνά λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας, συχνά λάθη
στο ετυμολογικό μέρος της λέξης, μη γενίκευση των κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, έλλειψη αυτοδιόρθωσης).
• Γραπτής έκφρασης: α) ως προς την οργάνωση και τη δομή (λάθη στη
σειρά των λέξεων, μη τήρηση χρονικής ή λογικής αλληλουχίας, δυσκολία στη δόμηση παραγράφων και στην ολοκλήρωση προτάσεων, λάθη στη χρήση ρημάτων και ουσιαστικών), β) ως προς το λεξιλόγιο (δυσκολία στην εύρεση και χρήση κατάλληλων ουσιαστικών,
επιθέτων, ρημάτων, επανάληψη ίδιων λέξεων, χρήση κοινόχρηστων
και όχι πρωτότυπων λέξεων), γ) ως προς το περιεχόμενο (μη χρήση ενδιαφέροντος τίτλου, μη ανταπόκριση των ιδεών του στο θέμα, δυσκολία στην καταγραφή κειμένων με φαντασία, πρωτοτυπία
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και προσωπικό ύφος, γραφή κειμένων με περιορισμένο αριθμό λέξεων/ προτάσεων, δυσκολία στη σύνταξη, παράλειψη λέξεων, αδυναμία τήρησης της αλληλουχίας και της συνοχής των πληροφοριών,
δυσκολία στις φάσεις παραγωγής γραπτού λόγου, στη σύνθεση της
εισαγωγής, στην εύρεση και ανάπτυξη κεντρικών ιδεών, στην ανάπτυξη επιχειρημάτων ή υποστηρικτικών προτάσεων).
Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα στην ορθογραφία, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αρχές που διέπουν το ορθογραφικό σύστημα και συνεπώς πάνω σ’ αυτές θα στηριχθούμε για την ανίχνευση του προβλήματος, είναι οι
εξής (Καρατζάς, 2005):
1. φωνηματική αρχή: προσδιορίζει τη μονοσήμαντη αντιστοιχία ανάμεσα στα φωνήματα του προφορικού λόγου και στα γραφήματα
του γραπτού λόγου. Για ένα φώνημα υπάρχει ένα και μόνο γράφημα, μια μόνο δυνατή επιλογή.
2. ετυμολογική αρχή: ως κριτήριο ορθογραφικής απόδοσης ορίζεται η
ιστορία της ίδιας της γραφής της λέξης.
3. γραμματική αρχή: συγκεκριμένες συλλαβές ή γράμματα εκφράζουν
συντακτικές σχέσεις της λέξης με άλλες λέξεις της φράσης ή πρότασης και ρυθμίζονται από ιδιαίτερους κανόνες, τους γραμματικούς κανόνες.
4. η αρχή της αναλογίας: η αναλογική γραφηματική πραγμάτωση επιτρέπει τη γραφή ενός τμήματος της λέξης σύμφωνα με τη γραμματική ή ετυμολογική της συγγένεια. Έτσι, μια λέξη που δηλώνει ουδέτερο γένος και τελειώνει σε /i/ γράφεται με <ι>.
5. η μορφηματική αρχή: η αρχή αυτή ρυθμίζει τη γραφηματική απόδοση τμημάτων λέξεων που παρουσιάζουν σχέσεις παραγωγής, σύνθεσης ή κλίσης. π.χ παίζω – παιχνίδι (παραγωγή), παιχνίδι – παιχνιδότοπος (σύνθεση), παίζω, παίζεις...(κλίση).
6. η αρχή του σημασιολογικού διαχωρισμού: με βάση αυτή την αρχή
ρυθμίζεται ο διαχωρισμός των ομόηχων λέξεων και η επιλογή της
αντίστοιχης ορθογραφικής πραγμάτωσης. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, το Χάρη χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια που αξιολογούν το μαθητή. Πιο αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:
• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στρατηγικών μάθησης-μελέτης
(Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1997).
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•
•
•

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ικανοποίησης από το σχολείο
(Αγαλιώτης, 2006).
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κίνητρων (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών(Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Με το ερωτηματολόγιο αιτιολογικών προσδιορισμών προσπαθούμε να αξιολογήσουμε πού αποδίδουν οι μαθητές την υποεπίδοσή τους σε κάποιο
μάθημα, την οποία εκλαμβάνουν ως αποτυχία. Η αποτυχία, αλλά και η επιτυχία μπορούν να αποδίδονται σε πέντε βασικούς παράγοντες: στην ικανότητα, στην προσπάθεια, στους σημαντικούς άλλους, στην ευκολία/ δυσκολία του έργου και στην τύχη. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε: α)
εσωτερικούς και εξωτερικούς (π.χ. εσωτερικός: η ικανότητα σε ένα γνωστικό αντικείμενο και εξωτερικός: η εύνοια του εκπαιδευτικού) και β) σταθερούς ή μεταβαλλόμενους (π.χ. σταθερός: η αμετάβλητη ικανότητα του μαθητή σε ένα αντικείμενο και μεταβαλλόμενος: η προσπάθεια για ολοκλήρωση του έργου). Συνήθως οι σταθεροί παράγοντες βρίσκονται έξω από
τον έλεγχο του μαθητή, ενώ οι μεταβαλλόμενοι εμπίπτουν στη δυνατότητα του μαθητή να τις αλλάξει (Παντελιάδου & Πατσιοδήμου, 2007).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος του μαθητή αποτελεί το επόμενο βήμα για την ανίχνευση της δυσκολίας του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα εξής:
• Ερωτηματολόγιο ψυχολογικού κλίματος της τάξης (Ματσαγγούρας Η.).
• Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού (Σαλβαράς Γ.)
• Κλείδα παρατήρησης εκπαιδευτικού και μαθητή κατά τη διδασκαλία (Σαλβαράς Γ.)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τη διαγνωστική αξιολόγηση, ο μαθητής μας, ο Χάρης παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Σε μαθησιακό επίπεδο, παρουσιάζει ιδιαίτε1360
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ρες δυσκολίες στη γραφή, κυρίως στην ορθογραφία και κάποιες δυσκολίες
στην ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα, διαβάζει χωρίς άνεση, με βεβιασμένο
τρόπο και σχετικά αργά. Ο προφορικός του λόγος όμως δε φαίνεται να παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντίθετα, είναι σαφής και κατανοητός. Δυσκολίες υπάρχουν κυρίαρχα στο γραπτό λόγο (δυσορθογραφία).
Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου σχετικά με τις στρατηγικές μάθησης του Χάρη προκύπτει ότι ο μαθητής δεν αισθάνεται ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση όταν γράφει διαγώνισμα και ότι δε θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό
το να είναι καλός στο σχολείο. Επίσης σπάνια είναι συγκεντρωμένος όταν
μελετά και δε συγκρίνει τα όσα ήδη γνωρίζει με τη νέα γνώση. Επιπρόσθετα
βιάζεται να τελειώσει τις εργασίες του και κρίνει απαραίτητο να υπογραμμίζει τα βασικά σημεία κατά τη μελέτη του και να φτιάχνει διαγράμματα,
πίνακες και σχήματα. Διαβάζει όταν είναι να γράψει διαγώνισμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνει πάντα επανάληψη.
Από την ανάλυση των απαντήσεων του μαθητή σχετικά με την ικανοποίηση που νιώθει από το σχολείο, βρέθηκε ότι ο μαθητής έχει μια στάση
απέναντι στο σχολείο μάλλον αρνητική, καθώς δε του αρέσει να διαβάζει
και να αποκτά γνώσεις. Δε του αρέσει να γράφει, αλλά αντίθετα του αρέσει
να μιλά. Από την ανάλυση των εξωτερικών κινήτρων προκύπτει ότι ο Χάρης
απολαμβάνει να τρέχει, να βλέπει τηλεόραση και να παίζει στο κομπιούτερ και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμπεριφορά και τη στάση του δασκάλου απέναντί του. Όσον αφορά στην απόδοση των αιτιολογικών προσδιορισμών, παρατηρήσαμε ότι την ακαδημαϊκή επιτυχία συνηθίζει να την
αποδίδει κυρίως στη προσπάθεια του. Δίνει αρκετά μεγάλη βαρύτητα στην
ικανότητά του, αλλά και στις καλές οδηγίες του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα,
την ακαδημαϊκή αποτυχία, και συγκεκριμένα στην ορθογραφία φαίνεται να
την αποδίδει πιο συχνά, στην δυσκολία του επιπέδου των ασκήσεων και κάποιες φορές στο γεγονός ότι δεν προσπάθησε αρκετά.
Αξιολογήσαμε, επίσης, το ψυχολογικό κλίμα της τάξης μέσω ενός ερωτηματολογίου που συμπλήρωσε ο μαθητής, το οποίο μελετά πέντε στοιχεία, τα οποία έχει βρεθεί ότι αποτελούν καλούς δείκτες του γενικού ψυχολογικού κλίματος μια τάξης (ικανοποίηση του μαθητή από τα διδασκόμενα
αντικείμενα, τον εκπαιδευτικό και τη σχολική ομάδα, διενεκτικότητα μεταξύ
των μελών της σχολικής τάξης, ανταγωνιστικότητα, δυσκολία της σχολικής
εργασίας, συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης).
Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ψυχολογικού κλίματος της τάξης, διαφαίνεται πως ο Χάρης όσον αφορά στην ικανοποίησή του
από τη φετινή τάξη είναι δυσαρεστημένος. Ως προς τη διενεκτικότητα θε1361
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ωρεί πως πολλοί συμμαθητές θέλουν να τσακώνονται και να δημιουργούν
διενέξεις. Ως προς την ανταγωνιστικότητα και τη συνεκτικότητα πιστεύει
πως όλοι επιθυμούν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον. Ως προς τη δυσκολία τέλος που αφορά στα μαθήματα, υποστηρίζει πως η σχολική δουλειά
είναι δύσκολη. Από την ανάλυση του ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία βρήκαμε ότι η εκπαιδευτικός δηλώνει ότι ανατροφοδοτεί τους μαθητές και επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας της. Επίσης δηλώνει πως χρησιμοποιεί προκαταβολικούς
οργανωτές, ότι γράφει στον πίνακα και εξηγεί. Τέλος, από τη συμπλήρωση
της κλείδας παρατήρησης της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά τη διδασκαλία, όπου καταγράφονται ανά τρία λεπτά οι συμπεριφορές και των δύο, συμπεραίνεται από την παρατήρηση που πραγματοποιήθηκε στη σχολική τάξη πως η εκπαιδευτικός ακούει τους μαθητές, δίνει οδηγίες, ρωτά και εξηγεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης συχνά
ανατροφοδοτεί. Όμως δε γράφει συχνά στον πίνακα. Παρ’ όλα αυτά επαναφέρει γνώσεις και ανακεφαλαιώνει. Απ΄ την άλλη πλευρά ο μαθητής δεν
παρακολουθεί και δε ρωτά ιδιαίτερα.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΘΗΤΗ
Μέσα από την αρχική (διαγνωστική) αξιολόγηση του μαθητή, εντοπίσαμε
και αναγνωρίσαμε το διδακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μαθητής
σχετικά με την ανάγνωση και τη γραφή (κυρίως την ορθογραφία). Στο σημείο αυτό, μέσα από την κλινική συνέντευξη, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε την αιτία της υποεπίδοσης του μαθητή. Στη φάση αυτή, δηλαδή, αξιολογούμε το επίπεδο κατοχής και χρήσης των προαπαιτούμενων γνώσεων.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δομικά Στοιχεία Προαπαιτούμενης Γνώσης
•
•
•
•
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να συμπληρώνει κενά σε προτάσεις κ.λ.π., για τον έλεγχο των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής (γραφημική, φωνολογική, μορφολογική, λεξιλογική, συντακτική, ορθογραφική, ενδιάμεσων αναγνωστικών δεξιοτήτων) (Σαλβαράς 2000).
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της κλινικής συνέντευξης ήταν η διερεύνηση της αιτιολογίας των
λαθών του μαθητή μας. Το διερευνητικό ερώτημα που κατηύθυνε την κλινική συνέντευξη είναι το εξής: Ποιες είναι οι αιτίες των λαθών του μαθητή;
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κυριότερος στόχος της κλινικής συνέντευξης ήταν να διερευνήσει τις αιτίες των λαθών του μαθητή, οι οποίες εντοπίζονται στην ανάγνωση κειμένου
από το μαθητή, καθώς και στη γραφή. Υποθέτουμε ότι τα λάθη του μαθητή μας στην ανάγνωση μπορεί να οφείλονται σε αδυναμίες στη φωνολογική επίγνωση, που δεν έχει κατακτηθεί πλήρως σε προηγούμενες τάξεις του
δημοτικού σχολείου. Υποθέτουμε ότι, τα λάθη του μαθητή μας στην ορθογραφία οφείλονται τόσο στην ατελή κατάκτηση της φωνηματικής και της
μορφηματικής αρχής, όσο και στην ελλιπή συγκρότηση της ετυμολογικής
και της γραμματικής αρχής, αλλά και των αρχών της αναλογίας και του σημασιολογικού διαχωρισμού. Αυτό αποτελεί υπόθεση μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθογραφία καθορίζεται από ένα πλαίσιο πολλαπλών κριτηρίων
που προέρχονται από τις σχέσεις του γραπτού λόγου με τα υποσυστήματα της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία – λεξιλόγιο) καθώς και από ιστορικά προσδιορισμένες κοινωνικές συμβάσεις.
Αναλυτικότερα, η φωνηματική και η μορφηματική αρχή αποτελούν τις βασικές αρχές του ελληνικού ορθογραφικού συστήματος, ενώ η ετυμολογική αρχή, η γραμματική αρχή και η αρχή του σημασιολογικού διαχωρισμού
αποτελούν τμήματα της μορφηματικής αρχής και η αρχή της αναλογίας λειτουργεί στα πλαίσια και των δύο βασικών αρχών του ορθογραφικού μας
συστήματος (Καρατζάς, 2005).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες μέσω των οποίων εξετάσαμε το επίπεδο κατοχής εκ μέρους του μαθητή των δομικών στοιχεί1363
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ων της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας. Δόθηκε ένα κείμενο
(Πηγή: Βιβλίο Γλώσσας, ΣΤ Δημοτικού, Β τεύχος, ενότητα 7, σελ. 8-9) μέσω
του οποίου ελέγχθηκαν τα στοιχεία της αναγνώρισης, της ανάγνωσης και
της αντιγραφής. Πιο συγκεκριμένα ζητήθηκε από το μαθητή να κάνει αναγνώριση λέξεων του κειμένου και χωρισμό τους σε συλλαβές και γράμματα, καθώς και ανάγνωση του κειμένου. Επίσης ζητήθηκε από το μαθητή να
αντιγράψει την 3η παράγραφο του κειμένου (Ανάλογη κατάσταση…..Σφακιά). Συγχρόνως ζητήθηκε από το μαθητή να απαντήσει γραπτά στις ερωτήσεις 1 (α, β, γ,δ) και 2 (α,β) που έπονται του κειμένου, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αναγνωστικής κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. Στη συνέχεια με βάση το Ορθογραφικό –Ερμηνευτικό Λεξικό για τη Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού (ΟΕΔΒ) και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της τάξης επιλέχθηκαν λέξεις για τον έλεγχο και την ανίχνευση των δυσκολιών στον τομέα της ορθογραφίας και υπαγορεύτηκε στον
μαθητή η εισαγωγική φράση του κειμένου.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η δυσκολία του μαθητή εντοπίζεται κυρίως στη γραφή (ορθογραφία). Αναφορικά με την ανάγνωση, ο μαθητής δεν παρουσιάζει πρόβλημα φωνολογικής επίγνωσης, αλλά δεν έχει εξασκηθεί σε προηγούμενες τάξεις επαρκώς και έτσι η ανάγνωσή του παρουσιάζει προβλήματα ως προς την ταχύτητα κυρίως. Ο ρυθμός ανάγνωσης του είναι αργός για την ηλικία του. Η
αναγνωστική του όμως κατανόηση δεν εμφανίζει προβλήματα. Αναφορικά με τη γραφή, ο μαθητής κάνει σημαντικό αριθμό ορθογραφικών λαθών
σε μορφολογικό και ετυμολογικό επίπεδο. Όμως παράγει αποτελεσματικά γραπτό λόγο. Συμπερασματικά, η κύρια αδυναμία του μαθητή μας είναι
στον τομέα της ορθογραφίας.
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ABSTRACT
Learning disabilities is the largest category of special educational needs
(Panteliadou-Botsias, 2007). The first step in the evaluation process is to
detect the problems. Thus, in the case of Haris, a student of the 6th grade,
the first step to a proper evaluation was the diagnosis, which included:
the student's personal information (history), language teaching curricula,
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diagnostic evaluation protocol, questionnaires, scales yield with respect
to learning and study strategies, motivation, performance causative
determinations, the psychological climate of the classroom, teacher selfevaluation for teaching, recording of the student and the teacher during
teaching and clinical interview of the student. This procedure enabled us
to trace the difficulty Haris faces, a necessary step for subsequent planning
of the intervention.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Απολογισμός του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Βρισκόμαστε στην τελευταία μέρα και για να κυριολεκτήσουμε στην τελευταία ώρα, κατά την οποία ολοκληρώνονται οι διεργασίες του 10ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο «Λογοτεχνία και Παιδεία». Με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τον αριθμό και την ποιότητα των εισηγήσεων, τον μεγάλο αριθμό των παράλληλων συνεδριών τον, επίσης, μεγάλο αριθμό των συνέδρων, το ευρύ πλαίσιο των θεματικών περιοχών, την
αισθητή συμμετοχή και το μεγάλο ενδιαφέρον των συνέδρων και, γενικά,
τα θετικά μηνύματα που δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου, εκτιμούμε ότι το 10ο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Παιδαγωγική
Εταιρεία Ελλάδος, σε συνεργασία με τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ιωαννίνων, ολοκληρώνεται, κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση, με μεγάλη επιτυχία.
Θα δώσουμε μερικά μόνο στατιστικά στοιχεία, που έχουν, όμως, τη σημασία τους. Οι σύνεδροι ανήρθαν σε τετρακόσιους είκοσι, εκ των οποίων
περίπου οι μισοί ήταν εισηγητές.
Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας ξεκίνησε τις
εργασίες του την Παρασκευή το απόγευμα με δύο κεντρικές ομιλίες στην
ολομέλεια των συνέδρων στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και, συγκεκριμένα, στην αίθουσα «Κάρολος Παπούλιας». Κατά την
πρώτη αυτή ημέρα, η προσέλευση των συνέδρων ήταν πολύ μεγάλη, σε
σημείο πληρότητας της συγκεκριμένης αίθουσας. Την έναρξη του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Σουκάκος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Καψάλης, οι Πρόεδροι των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, καθώς και στελέχη της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης και μεγάλος αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή
στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης και της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι
θεματικές ενότητες, στις οποίες εντάχθηκαν οι εισηγήσεις των συνέδρων,
ήταν τέτοιας ευρύτητας που δεν άφηναν περιθώρια για να βρεθεί κάποια εισήγηση εκτός θεματικής περιοχής των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες ήταν οι ακόλουθες δεκαέξι:
Η λογοτεχνία ως μορφωτικό στοιχείο του πολιτισμού
Αρχαία ελληνική λογοτεχνία και Παιδεία
Νεοελληνική λογοτεχνία και Παιδεία
Παιδαγωγικές διαστάσεις της λογοτεχνίας
• Λογοτεχνία και Αγωγή
• Λογοτεχνία και κριτική σκέψη
• Λογοτεχνία και πολυπολιτισμικότητα
• Λογοτεχνία και πολιτική αγωγή
• Λογοτεχνία, στοχασμός, ωριμότητα
Ψυχολογικές διαστάσεις και ερμηνείες της λογοτεχνίας
• Λογοτεχνία και ηθική ανάπτυξη
• Λογοτεχνία και ανάπτυξη της προσωπικότητας
• Λογοτεχνία και συναισθηματική νοημοσύνη
• Λογοτεχνία και Ψυχανάλυση
Λογοτεχνία και σχολείο. Ζητήματα διδακτικής και εφαρμογές
• Λογοτεχνική θεωρία και διδακτική πράξη
• Τα σχολικά βιβλία λογοτεχνίας της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Παιδαγωγική και μεθοδολογική κριτική
• Τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της λογοτεχνίας – Παιδαγωγική και μεθοδολογική κριτική
• Η ξένη λογοτεχνία στην εκπαίδευση
• Λογοτεχνία και γλωσσική διδασκαλία
• Τα αναγνωστικά βιβλία των λογοτεχνών
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας
Λογοτεχνία και Θέατρο
Λογοτεχνία και Ιστορία
Λογοτεχνία και Λαογραφία
Λογοτεχνία και Κινηματογράφος
Λογοτεχνία και Φύλο
Λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Θεωρητικά και μεθοδολογικά
Ζητήματα
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• Η έρευνα στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους
• Η παιδική λογοτεχνία και η διδασκαλία της
Το λαϊκό και το έντεχνο παραμύθι
Καλλιέργεια και ανάπτυξη της Φιλαναγνωσίας
• Ο ρόλος του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης
• Προγράμματα Φιλαναγνωσίας στο σχολείο
• Προγράμματα Φιλαναγνωσίας σε κοινωνικές ομάδες
Λογοτεχνία και Ειδική Αγωγή.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι θεματικές ενότητες αντιπροσωπεύουν ένα
μεγάλο φάσμα από τη θεματολογία της Λογοτεχνίας, της Εκπαίδευσης και
της Παιδείας γενικότερα.
Από τις συχνές επισκέψεις που έγιναν στις αίθουσες των παράλληλων
συνεδριών και τα μηνύματα που λάβαμε στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, διαπίστωσα ότι παρέστη ικανοποιητικός αριθμός συνέδρων, και ορισμένες εξ
αυτών εμφάνιζαν μεγάλη επισκεψιμότητα. Επίσης, ακούσαμε εισηγήσεις
υψηλού επιπέδου, ενώ κάποιες ήταν πραγματικά εξαιρετικές και πολύ ενδιαφέρουσες, και, μάλιστα, από νέους ερευνητές και επιστήμονες. Αυτό ήταν
ένα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για την Παιδαγωγική επιστήμη και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Αυτό σημαίνει ότι η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για να αναδειχτούν πορίσματα και ευρήματα ερευνών και
επιστημονικών πραγματεύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε
νέους επιστήμονες, σε στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και σε έμπειρα μέλη Δ.Ε.Π. Ο αριθμός των περίπου εκατόν πενήντα εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν είναι το καλύτερο τεκμήριο για αυτόν τον ισχυρισμό, δημιουργώντας πραγματικά ένα κλίμα επιστημονικού οργασμού. Θα υποστηρίζαμε
με μια λαϊκή έκφραση ότι παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για «όλες τις προτιμήσεις», παρέχοντας τη δυνατότητα στους συνέδρους να έχουν μεγάλο δίλημμα επιλογής. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συνέβη σε μια περίοδο
που η χώρα μας μαστίζεται από μια μεγάλη, τουλάχιστον, οικονομική κρίση.
Θεωρούμε πολύ σημαντικό γεγονός να ερευνώνται όλα τα πεδία της Παιδαγωγικής επιστήμης, καθώς και των άλλων συγγενικών επιστημών, διότι με τον τρόπο αυτό παράγεται αυτοδύναμη και νέα γνώση, η οποία είναι
χρήσιμη όχι μόνο για τις ίδιες τις επιστήμες και την πρόοδό τους, αλλά και
την εκπαίδευση, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και την ίδια την
κοινωνία από την οποία αξιοποιείται. Αυτό το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η Παιδαγωγική επιστήμη μετά τη δεκαετία του ’80 αρχίζει να στέκεται στέρεα στα πόδια της και να καθιερώνε1371
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ται στη χώρα μας ως αυτοδύναμη και ισότιμη με τις άλλες επιστήμη. Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με τα Παραρτήματά της ανά τα Πανεπιστήμια
της χώρας έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη, διαμορφώνοντας και παρέχοντας τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες σε νέους αλλά και,
συνολικά, σε όλους τους επιστήμονες της Παιδαγωγικής, και όχι μόνο, να
συμμετέχουν στα συνέδριά της και στο περιοδικό της και με την έννοια αυτήν να δημοσιοποιούνται τα ερευνητικά και θεωρητικά της ευρήματα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην παραπέρα εξέλιξη και καθιέρωσή της.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρύτανη
του Πανεπιστημίου μας Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, που ανέλαβε να εισηγηθεί το πολύ ενδιαφέρον θέμα του, καθώς και για την εν γένει συμβολή του στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Επίσης, τον Πρόεδρο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μαλαφάντη, που είχε
την έμπνευση και εισηγήθηκε το θέμα του Συνεδρίου μας για τη σχέση Λογοτεχνίας και Παιδείας. Θέλουμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα
μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τη συνδρομή τους στη διαμόρφωση του επιστημονικού περιεχομένου των εργασιών.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και έναν μεγάλο έπαινο απευθύνουμε στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μαρία Πουρνάρη, που σήκωσε ένα μεγάλο βάρος του, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστούμε, βεβαίως, και τη συντονίστρια, κ. Χατζησάββα Αικατερίνη και τα μέλη
της γραμματειακής υποστήριξης, τα οποία, όλα μαζί, με τεράστιους κόπους
έφεραν σε αίσιο πέρας ακόμη και τις λεπτομέρειες αυτού του πολύ μεγάλου Συνεδρίου. Θέλουμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε τους Προέδρους των
Παιδαγωγικών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Αγωγής για όλες τις διευκολύνσεις που παρείχαν για την εύρυθμη διεξαγωγή του Συνεδρίου, καθώς και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Ιωαννίνων για την αρμονική συνεργασία μας.
Ασφαλώς πρέπει να ευχαριστήσουμε όλα τα θεσμικά στελέχη της Εκπαίδευσης για τη συνδρομή τους στην επίτευξη των οργανωτικών και μη
στόχων του Συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε, βεβαίως, και όποιον άλλο συνέβαλε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην οργάνωση και στην επίτευξη
των σκοπών του Συνεδρίου. Ειδικότερα, ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας στο Τμήμα, τους εκπαιδευτικούς και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των δύο Τμημάτων. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ, αφενός τους προσκεκλημένους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και, έτσι, συνέβαλαν με την παρουσία και τις σημαντικές ομιλίες τους στην άνοδο του κύρους του Συνεδρίου, και αφετέ-
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ρου όλους τους εισηγητές και τους συνέδρους που μας τίμησαν τις τρεις
αυτές ημέρες του Συνεδρίου.
Μια μεγάλη εκδήλωση ολοκληρώνεται σήμερα, αφήνοντας, όμως, ζωηρά τα επιστημονικά της αποτυπώματα, αλλά και νοσταλγικά στη μνήμη
μας τη ζεστή ανθρώπινη διαπροσωπική επικοινωνία και συνομιλία ανάμεσα στους συνέδρους, η οποία, χωρίς αμφιβολία, μας είναι αναγκαία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς!

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

1373

ISBN Set: 978-618-5059-11-8
ISBN 978-618-5059-30-9

9 786185 059309

