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Χαιρετισμός
του Προέδρου της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος
Πανοσιολογιώτατε,
Κύριοι Επίσημοι,
Κύριε Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής,
Αγαπητές Συναδέλφισσες και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος σάς
καλωσορίζω στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και
Εκπαιδευτική Έρευνα», το οποίο πραγματοποιείται κατά το τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου 2014 στην ακριτική και φιλόξενη Φλώρινα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 1981), το αναγνωρισμένο
επιστημονικό σωματείο των Ελλήνων Παιδαγωγών, πραγματοποιεί ανελλιπώς,
κάθε χρόνο, ένα Συνέδριο: το Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» και το Διεθνές Συνέδριο, με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά, τα οποία εναλλάσσονται. Πάγια τακτική της Εταιρείας
μας, με την πραγματοποίηση των Συνεδρίων της σε διάφορες πόλεις, πέραν της
συμβολής στην Παιδαγωγική επιστήμη από γνωστούς και καταξιωμένους παιδαγωγούς, είναι να δίνεται το επιστημονικό βήμα και σε νέους επιστήμονες-ερευνητές, οι οποίοι καταρτίζονται συστηματικά στα 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 σε επαγγελματίες λειτουργούς της εκπαίδευσης.
Είναι γεγονός ότι, κατά τη 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, συνέβαλε στη βελτίωση των μεθόδων έρευνας και των στατιστικών τεχνικών και στην αναγνώριση
της εμπειρικής έρευνας ως τρόπου μελέτης σε όλους τα πεδία των κοινωνικών
επιστημών. Με την πάροδο του χρόνου, τα απλά στατιστικά μέτρα παραχώρη-
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σαν 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 αποδοθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω
των προηγμένων στατιστικών μεθόδων και τεχνικών.
Η εκπαιδευτική εμπειρική έρευνα, ειδικότερα, 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 εκπαιδευτικού-μαθητή, οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών
στη σχολική τάξη και κοινότητα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και η μεθοδολογία 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, τις τελευταίες δεκαετίες έχει διεξαχθεί ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός εκπαιδευτικών ερευνών.
Φορέας τους υπήρξε κυρίως το Πανεπιστήμιο, δηλαδή οι Εκπαιδευτικές Σχολές,
που οπωσδήποτε ενισχύθηκαν με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων, τα
οποία μετέβαλαν το τοπίο στο χώρο των Α.Ε.Ι. και με τη θεσμοθέτηση σχετικών
Μεταπτυχιακών Σπουδών α΄ και β΄ κύκλου.
Αυτές οι εκπαιδευτικές έρευνες αναφέρονται σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, η μεθοδολογία 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-μαθητή, η εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η διεύθυνση των σχολικών μονάδων κ.λπ. Πρόκειται τόσο για συνθετικές-βιβλιογραφικές (π.χ. ιστορικο-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 Εκπαιδευτικές Σχολές, αλλά και τα Παιδαγωγικά Τμήματα: διδάσκεται επαρκώς το μάθημα της «Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας» στα συγκεκριμένα
Τμήματα; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, πώς; Και ποιοι το 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 «Παιδαγω28
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γικό Ινστιτούτο» είναι «στεγανοποιημένο» όσον αφορά την παιδαγωγική ώσμωση και θεσμικά εξαρτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο δεν υποδεικνύει λύσεις των εκπαιδευτικών προβλημάτων, αλλά αποδέχεται και επικυρώνει με επιστημονικοφάνεια τις πολιτικές του επιλογές. Το δε «Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας», στελεχωμένο με πρόσωπα που ούτε καν ανήκουν στον εκπαιδευτικό κλάδο, τα τελευταία χρόνια δεν λειτούργησε καθόλου, καταδικάστηκε σε επιστημονική συρρίκνωση και τελικά καταβροχθίστηκε από το υποτελές
«Παιδαγωγικό Ινστιτούτο».
Ανάλογα συμπεριφέρεται και η Πολιτεία και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής έρευνας, έστω και στο πλαίσιο 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 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.
Ας έρθουμε όμως πάλι στα δικά μας. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια πολύ
δύσκολη συγκυρία. Η οικονομική κρίση θέτει σε δοκιμασία και τις ηθικές αξίες
και γι’ αυτό κάνουμε λόγο για κρίση ηθικών και κοινωνικών αξιών, της οικογένειας, του σχολείου, της πολιτικής κ.λπ. Σ’ αυτήν ακριβώς τη συγκυρία εμείς οι παιδαγωγοί έχουμε να επιτελέσουμε ακόμη πιο σημαντικό και δύσκολο έργο για
τα παιδιά του ελληνικού λαού και εκείνα που λόγω έκτακτων συνθηκών βρέθηκαν στον τόπο μας. Οι ρίζες μας, η Ιστορία μας και ο Πολιτισμός μας αποτελούν
ισχυρά ηθικά αντερείσματα σ’αυτή την περίπτωση. Αλλά και ως πανεπιστημιακοί
έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε στην υποβάθμιση και την καταρράκωση
του δημόσιου Πανεπιστημίου, όπως επιχειρείται αυτό τον καιρό, με τα πρόσφατα
νομοθετήματα της κυβέρνησης. Τα Α.Ε.Ι. θεσμοθετήθηκαν για να υπηρετήσουν
ανθρώπους και ιδέες και όχι οικονομικά συμφέροντα. Και τα Πανεπιστήμια των
ακριτικών περιοχών, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεμένα με τον
τόπο λειτουργίας τους, έχουν ακόμα πιο σημαντικό, εθνικό έργο να επιτελέσουν.
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Σε όλα αυτά τα επείγοντα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, αλλά και σε ειδικότερα ερευνητικά θέματα, φιλοδοξεί να συμβάλει και το τωρινό 9ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Π.Ε.Ε., έτσι ώστε η Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα να αποτελέσει, μεσοπρόθεσμα, την αφετηρία για την επιστημονική και αποτελεσματική επίλυση πολλών προβλημάτων της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Η ερευνητική συγκομιδή του Συνεδρίου μας είναι πλούσια και αποτελεί ένδειξη του υψηλού
επιπέδου του: θα παρουσιασθούν 336 προφορικές ανακοινώσεις και 42 αναρτημένες εργασίες. Ιδιαίτερη τιμητική εκδήλωση θα προηγηθεί για τον χαλκέντερο
παιδαγωγό και καθηγητή Παιδαγωγικών Ακαδημιών κ. Δημήτριο Ι. Θωίδη, που
υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη και Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας μας, για την
πολύχρονη προσφορά του στην Επιστήμη, στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία.
Γνωρίζουμε βέβαια όλοι μας ότι η διοργάνωση ενός τριήμερου Πανελλήνιου Συνεδρίου, όπως το τωρινό, προϋποθέτει το μόχθο πολλών ανθρώπων, την
ηθική, καθώς και την υλική συμπαράσταση κάποιων άλλων. Θα ήθελα λοιπόν
να ευχαριστήσω θερμά τον Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καθηγητή κ. Πέτρο Καριώτογλου, τους συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας και προπάντων τη συνάδελφο Βάσω Παπαδοπούλου και τους συναδέλφους Γιώργο Ιορδανίδη και Γιάννη Μπέτσα, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, που έκριναν τις υποβληθείσες εργασίες, τις φοιτήτριες που στελεχώνουν τη Γραμματεία, καθώς και τους συναδέλφους του Παραρτήματος Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, οι οποίοι πρόβαλαν και στήριξαν με κάθε τρόπο το Συνέδριο. Πρέπει ακόμα να αναφέρω και να ευχαριστήσω τους χορηγούς του Συνεδρίου μας, τις Εκδόσεις Gutenberg, τις Εκδόσεις Διάδραση, τις Εκδόσεις Γρηγόρη και τις Εκδόσεις
Έλλην- Ίων, που ανταποκρίθηκαν με έμπρακτη γενναιοδωρία και καλαισθησία
σε ό,τι τους ζητήσαμε, αλλά και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας.
Στους επισκέπτες από άλλα μέρη εύχομαι καλή διαμονή στην όμορφη και φιλόξενη Φλώρινα και σε όλους τους συνέδρους καλή δουλειά. Ελπίζω, μετά την
ολοκλήρωση του Συνεδρίου μας, να φύγουμε όλοι, όχι με τυπικές απαντήσεις ή
έτοιμες και αδιαμφισβήτητες λύσεις, αλλά με περαιτέρω απορίες, αμφιβολίες και
καινούργια επιστημονικά ενδιαφέροντα.
Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας.
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
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Πρόλογος της Προέδρου
της Οργανωτικής Επιτροπής
Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται οι εισηγήσεις από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία
με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, στη Φλώρινα από 28-30 Νοεμβρίου
2014, με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα».
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος διοργανώνει, εδώ και μία εικοσαετία
περίπου, κάθε δυο χρόνια ένα συνέδριο αφιερωμένο στην ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα. Ο θεσμός αυτός υπαγορεύθηκε από την
ανάγκη να καταγραφεί και να αποτυπωθεί η εγχώρια ερευνητική παραγωγή στο χώρο των επιστημών της αγωγής (παιδαγωγική) και της εκπαίδευσης (εκπαιδευτική) σε μια περίοδο που οι επιστήμες αυτές σταδιακά
κατοχυρώνονται και καταξιώνονται ακαδημαϊκά, περίοδο που συμπίπτει
και με την ίδρυση των πανεπιστημιακών παιδαγωγικών τμημάτων. Έτσι
κάθε δυο χρόνια προσφέρεται σε νεότερους και παλαιότερους ερευνητές
και ακαδημαϊκούς ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα για να παρουσιάσουν
την ερευνητική τους παραγωγή, να ενημερωθούν για τις έρευνες των συναδέλφων τους, και να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου.
Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» παρουσιάστηκαν συνολικά 334 εργασίες (εισηγήσεις και
αναρτημένες ανακοινώσεις), κατανεμημένες στις εξής θεματικές ενότητες:
• Εκπαιδευτική Έρευνα
• Προσχολική Παιδαγωγική
• Σχολική Παιδαγωγική
• Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: Βασική εκπαίδευση, επιμόρφωση
• Εκπαιδευτική Πολιτική. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
• Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
• Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
• Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
• Ειδική Αγωγή – Δυσκολίες Μάθησης
• Φιλοσοφία της Παιδείας
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•
•
•
•
•

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
Συγκριτική Παιδαγωγική
Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

Ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου θέλω να ευχαριστήσω την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνο
Φωτιάδη και την Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιφιγένεια Βαμβακίδου για την αμέριστη υποστήριξη που προσέφεραν. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον ακούραστο Κοσμήτορά μας Πέτρο Καριώτογλου, ο οποίος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστούν οι υλικοτεχνικοί όροι διεξαγωγής του συνεδρίου- μερικές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες - και του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική και ανεκτίμητη.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για την ευγενική χορηγία τους σε μια εποχή οικονομικής στενωπού, δηλαδή το Δήμο Φλώρινας και τη ΔΕΗ, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας,
καθώς και τους Εκδοτικούς Οίκους Gutenberg, Ίων - Έλλην, Διάδραση, Γρηγόρη και Επίκεντρο.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της αξιολόγησης των εργασιών,
κυρίως όμως νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που σήκωσαν στους ώμους τους όλο το βάρος της διοργάνωσης, δηλαδή την καθηγήτρια Σοφία Αυγητίδου, την επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη Βρυνιώτη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια Κατερίνα Δημητριάδου, την καθηγήτρια Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, τον αναπληρωτή καθηγητή Γιάννη Θωίδη, τον αναπληρωτή καθηγητή Γιώργο Ιορδανίδη και τον επίκουρο καθηγητή Γιάννη Μπέτσα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον υποψήφιο διδάκτορα Παύλο Σταυρίδη για τον άψογο συντονισμό της γραμματειακής υποστήριξης, και βεβαίως σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας που αγκάλιασαν το συνέδριο και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους,
όπου και όποτε τους ζητήθηκαν.
Νιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος για τη συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξη που μας παρείχαν και την αγαστή συνεργασία που είχαμε, κυρίως όμως τον Πρόεδρό της Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαλαφάντη.
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους, όσοι συμμετείχαν
στο Συνέδριο μας είτε απευθύνοντας έναν χαιρετισμό είτε ως προσκεκλημένοι ομιλητές, είτε ως εισηγητές είτε ως απλοί σύνεδροι. Όλοι αυτοί, ο καθένας με τον τρόπο του και όλοι μαζί συνετέλεσαν, ώστε πέρα από την υψηλή στάθμη των εργασιών το Συνέδριο να έχει όλες τις μέρες έναν σφριγηλό ακαδημαϊκό παλμό.
					
					

Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

					
			
					

Βασιλική Παπαδοπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
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Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές
και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες:
Ένα μοντέλο υποστήριξης
της επαγγελματικής μάθησης
Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια ΠΔΜ-ΠΤΝ
ABSTRACT
Professional learning is a prerequisite for teachers to respond to the daily
and complex challenges of educational work aiming at a participatory
and socially just education. The present study draws from collaborative
action research projects facilitated by the author to propose a model for
supporting teachers as reflective practitioners, researchers and designers
of their educational work. This model explains how educational theory,
research, reflection and practice interact in each step of action research
to enhance informed and pusposeful teacher action within a professional
community of learners.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός μοντέλου υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών με σκοπό την
επίγνωση, την επανεξέταση, το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η επιλογή του όρου ‘επαγγελματική μάθηση’
έναντι του όρου ‘επαγγελματική ανάπτυξη’ είναι σκόπιμη. Η επαγγελματική μάθηση αφορά ουσιαστικά στην απόκτηση εργαλείων, τρόπων και τεχνικών που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τον τρόπο
σκέψης και τις ιδέες των μαθητών τους, να εξετάσουν τον τρόπο εργασίας
των μαθητών στην πράξη, αλλά και να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση για
να ενημερώνουν τις αποφάσεις και τις πρακτικές τους (Easton 2008: 757∙
Whitcomb, Borko & Liston 2009: 209). Η επαγγελματική μάθηση προϋποθέτει την επανεξέταση των δομικών, επαγγελματικών, πρακτικών και ηθικών ζητημάτων της εκπαίδευσης για μια κοινωνικά δίκαιη εκπαίδευση (Cochran – Smith & Lytle, 2009) και βασίζεται πρωτίστως στο μετασχηματισμό των πεποιθήσεων και των παραδοχών των εκπαιδευτικών (Mezirow,
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2007) μέσα από την κριτική επίγνωσή τους. Η συγκεκριμένη αντίληψη της
επαγγελματικής μάθησης ως ένα συνεχές υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός έχει
την ικανότητα να είναι ενεργητικός κατά την επιδιωκόμενη μάθηση και όχι
ένας παθητικός αποδέκτης των θεωριών και των πολιτικών που θα πρέπει
να εφαρμόσει στην πράξη. Εφόσον, η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών απαιτεί κριτική επίγνωση και επανεξέταση απέχει πολύ από μία γραμμική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, εξάσκησης δεξιοτήτων και μεταφοράς της επαγγελματικής εμπειρίας.
Τρία κεντρικά ερωτήματα που βοηθούν τον αναστοχασμό μας για τις διαδικασίες υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών
είναι: α) Ποιος καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία επαγγελματικής μάθησης; β) Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτή τη διαδικασία; και γ) Ποια είναι η σχέση θεωρίας, έρευνας, πράξης και στοχασμού
στην υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης; Ανατρέχοντας κανείς σε
μία συνήθη επιμορφωτική διαδικασία για να απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα γίνεται σαφές ότι η θεωρία και η πράξη συνήθως δε συνομιλούν συστηματικά καθ’ όλη τη διαδικασία επαγγελματικής μάθησης, μιας και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σε πρώτη φάση ακροατές όσων έχουν επιλέξει οι
επιμορφωτές να κοινωνήσουν μαζί τους χωρίς να τη συνδέσουν τις περισσότερες φορές με τα συγκεκριμένα εργασιακά πλαίσια των εκπαιδευτικών
αλλά και τις προηγούμενες πεποιθήσεις και πρακτικές τους. Επίσης, στο
τέλος της επιμόρφωσης, αναμένεται οι εκπαιδευτικοί μόνοι τους να μετασχηματίσουν τη θεωρία σε πράξη και να εφαρμόσουν όσα άκουσαν χωρίς
περαιτέρω υποστήριξη.
Οι σύγχρονες μελέτες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τονίζουν
την ανάγκη ενίσχυσης των ρόλων του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και στοχαζόμενου επαγγελματία (Cochran – Smith & Lytle, 2009). Η μεθοδολογία
της έρευνας δράσης συνάδει με τα προτάγματα αυτά μιας και οι εκπαιδευτικοί έχουν κύριο και ενεργό ρόλο αφού μελετούν ένα ζήτημα που απασχολεί την καθημερινή τους πρακτική, το ερευνούν, αναστοχάζονται με βάση
τα δεδομένα τους και προχωρούν σε ένα σχεδιασμό δράσης. Η αποτίμηση
της δράσης οδηγεί σε έναν νέο κύκλο παρατήρησης, αναστοχασμού, σχεδιασμού και δράσης (Carr & Kemmis, 1997). Παρά τις διαφορετικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορεί να συναντήσει
κανείς σε μία έρευνα δράση (Κατσαρού & Τσάφος, 2003∙ Κατσαρού, 2010),
βασικό χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης είναι ότι η
δράση αποτελεί αντικείμενο έρευνας του ίδιου του εκπαιδευτικού και ότι
η έρευνα αυτή καθοδηγεί τόσο το σχεδιασμό όσο και την αποτίμηση της
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δράσης μέσα από τη συλλογή τεκμηρίων και τον αναστοχασμό σε μία συνεχή αλληλεπίδραση που αναπαρίσταται με συνεχείς κύκλους έρευνας και
δράσης. Οι συνεχείς αυτοί κύκλοι αναπαριστώνται στο σπιράλ που εικονίζει το παρακάτω σχήμα (http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://
oiko.files.wordpress.com/2012/).
Σχήμα 1: Οι συνεχείς κύκλοι της έρευνας δράσης

Ενδιαφέρον είναι ότι στα βήματα της έρευνας δράσης η θεωρία, η πράξη, ο στοχασμός και η έρευνα είναι φανερά σε σχέση με μια κλασσική επιμορφωτική πρόταση αλλά παρατηρούμε ότι σε κάθε βήμα αυτού του σπιράλ της έρευνας δράσης τις περισσότερες φορές ένα από αυτά είναι κυρίαρχο. Για παράδειγμα στη φάση της τεκμηρίωσης, η έρευνα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, στη φάση της αναθεώρησης για νέα δράση ο στοχασμός είναι το κυρίαρχο στοιχείο κ.ο.κ.
Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε έρευνα-δράση εμπλέκει και τη δράση και
την έρευνα, αποτελεί ταυτόχρονα μια επαγγελματική πρακτική και μία διαδικασία παραγωγής γνώσης. Γι΄ αυτό ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής θα
πρέπει να κατέχει μία σειρά από πρακτικές, ερευνητικές και κριτικές δεξιότητες. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει άλλος ρόλος στις κοινωνικές επιστήμες
που να απαιτεί ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος, αναλυτικής σκέψης και αναστοχασμού σαν αυτόν του ερευνητή σε μια έρευνα
δράση (Levin 2008: 669-670). Η ανάληψη του ρόλου του ερευνητή και του
αναστοχαζόμενου επαγγελματία δεν είναι όμως αυτονόητη και χρειάζεται
υποστήριξη. Για παράδειγμα, γιατί ένας εκπαιδευτικός να ξανασκεφτεί το
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έργο του και τις ερμηνευτικές παραδοχές του για τις διαδικασίες που υιοθετεί καθώς και για τα αποτελέσματά τους; Γιατί ο εκπαιδευτικός στοχασμός
να οδηγήσει ωποσδήποτε σε μία επανατοποθέτηση των απόψεων και των
πρακτικών του και όχι σε μία επιβεβαίωσή τους; Τι χρειάζεται για να υποστηριχθεί μία επανατοποθέτηση που δεν περιορίζεται από τις υπάρχουσες
γνώσεις και πεποιθήσεις; Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός θεωρεί ότι
η αδιαφορία των παιδιών στο μάθημα ή οι χαμηλές τους επιδόσεις οφείλονται στις αδυναμίες των παιδιών λόγω της πολιτισμικής ή γλωσσικής τους
διαφορετικότητας ή λόγω της αδυναμίας των γονέων να παρέχουν βοήθεια
στο σπίτι γιατί να ξανασκεφτεί αν πιθανόν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση; Γιατί και πώς μπορεί να ενισχυθεί να εξετάσει τις δικές του πρακτικές ως παράγοντα επίδρασης στην
αδιαφορία ή στη χαμηλή επίδοση των παιδιών αν αυτές είναι οι πεποιθήσεις του; Πώς μπορεί με βάση την επιστημονική θεωρία, την έρευνα στο
συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης του και το διάλογο με άλλους εκπαιδευτικούς και ερευνητές να ενισχύσει την επίγνωση του ζητήματος που αντιμετωπίζει στην τάξη του και τον επανασχεδιασμό της δράσης του; Επιπλέον,
τι είδους γνώσεις και δεξιότητες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να προχωρήσουν σε μια διερευνητική προσέγγιση του ζητήματος που τους απασχολεί και στη συσχέτιση των δεδομένων τους με ένα σχέδιο δράσης; Ερωτήματα που έρχεται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός σε μια έρευνα δράση προκειμένου να τεκμηριώσει τη δράση του είναι: Με ποια εργαλεία θα
διερευνήσω την πρακτική μου; Με ποιο θεωρητικό πλαίσιο θα ερμηνεύσω
τα δεδομένα; Πώς θα συσχετίσω τα δεδομένα μου με ένα σχέδιο δράσης;
Πώς θα διαφοροποιήσω τις εκπαιδευτικές μου πρακτικές αφού αυτές γνωρίζω και έχω εφαρμόσει τόσα χρόνια; Ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα ζητήματα και έχουν τεκμήρια για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους, δεν είναι σίγουρο από πού θα αντλήσουν νέα
γνώση και προτάσεις για να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που
έκαναν. Με άλλα λόγια, τι είδους υποστήριξη χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να οργανώσουν με εναλλακτικό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία που υπερβαίνει το γνωστό ρεπερτόριο στρατηγικών, μεθόδων και διαδικασιών που έχουν στη διάθεσή τους; Προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, κατανοούμε ότι ενώ ότι η πρακτική γνώση του
εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντική πηγή λήψης αποφάσεων και μέρος της
επίσημης παιδαγωγικής γνώσης (Connelly & Clandinin, 1988) δεν αρκεί για
την ενίσχυση μιας κριτικής επίγνωσης, αναπλαισίωσης και τροποποίησης
της εκπαιδευτικής πράξης και των παραδοχών της. Γι’ αυτό, διαδεδομένη
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στην έρευνα δράση είναι η συνεργασία της ομάδας των εκπαιδευτικών με
το διευκολυντή της έρευνας δράσης (facilitator), ο οποίος συνήθως είναι
ένας εξωτερικός συνεργάτης, ένας επαγγελματίας ερευνητής, αλλά μπορεί
να είναι και ένας εκπαιδευτικός του σχολείου, που, σε κάθε περίπτωση, έχει
τη δυνατότητα να εμπλακεί στην έρευνα-δράση, προσφέροντας υλική και
ηθική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με αυτήν (Carr
& Kemmis, 1997: 264).
Στο μοντέλο που θα αναπτύξω προσπαθώ να συμβάλλω με δύο τρόπους
στην υπέρβαση των ερωτημάτων και των δυσκολιών που συναντούν τόσο
οι εκπαιδευτικοί που μεταβαίνουν στο ρόλο του ερευνητή και του στοχαζόμενου επαγγελματία αλλά και όσοι θέλουν να τους υποστηρίξουν στην
υιοθέτηση αυτών των ρόλων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κριτικής επίγνωσης, της τεκμηρίωσης, της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων
και του αναστοχασμού για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Ο πρώτος τρόπος αφορά στον εντοπισμό των ρόλων των τεσσάρων στοιχείων, της θεωρίας, της έρευνας, της πράξης και του αναστοχασμού καθώς
και των τρόπων που αλληλεπιδρούν σε κάθε βήμα της έρευνας δράσης. Ο
δεύτερος τρόπος αποτελεί η πρόταση ενδεικτικών διαδικασιών και εργαλείων για την υποστήριξη των βημάτων της έρευνας δράσης που ενισχύουν την τεκμηρίωση (έρευνα), τον αναστοχασμό, τη συσχέτιση της ερμηνείας με το σχεδιασμό δράσης και την αποτίμηση της δράσης σε ένα διαλογικό και συνεργατικό πλαίσιο.
2.0. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το πλαίσιο ανάπτυξης αυτού του μοντέλου προέκυψε μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας μου με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικές μορφές υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης1. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών»
δόθηκε η ευκαιρία μακρόχρονης συνεργασίας (18 μήνες) με ομάδα εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (8 νηπιαγωγοί και 8 δάσκαλοι
και δασκάλες) προκειμένου να διερευνήσουμε, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε και να αποτιμήσουμε εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την επίτευ1. Ενδεικτικά αναφέρω τη συμμετοχή μου στα προγράμματα Ενδοσχολική Επιμόρφωση, ΣΕΠΠΕ:
Σχεδιασμός των δράσεων της σχολική μονάδας – Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και Σωκράτης:
Προσεγγίσεις των σχέσεων στην προσχολική εκπαίδευση: Ενισχύοντας την κοινωνική αποδοχή, την
προσωπική ανάπτυξη και τη μάθηση, βλέπε Αυγητίδου, 2009).
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ξη ενός κλίματος αποδοχής μεταξύ των παιδιών αλλά και των συμμετοχικών, συνεργατικών και διαλογικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 16 εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία
της Δυτικής Θεσσαλονίκης και οι περισσότεροι είχαν μεγάλη εκπαιδευτική
εμπειρία. Υιοθετήσαμε την έρευνα δράση ως μία μεθοδολογία υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης. Κατά τη διάρκειά της χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία για να καταγραφούν, μεταξύ άλλων, η πορεία της
σκέψης, της δράσης και του στοχασμού των εκπαιδευτικών σε διαφορετικά βήματα της έρευνας δράσης, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, οι σχεδιασμοί και οι επανατοποθετήσεις τους και η τελική αποτίμηση της δράσης. Τέτοια εργαλεία αποτέλεσαν τα πρακτικά των συναντήσεών μας και
το ημερολόγιο της διευκολύντριας, η συλλογή των απόψεών τους σε διαφορετικές φάσεις της έρευνας δράσης με γραπτά ερωτηματολόγια δομημένα με ανοικτές ερωτήσεις, οι παρουσιάσεις της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και των ερμηνειών τους, τα σχέδια δράσης τους, η διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης με τεκμηριωμένες απαντήσεις σε αναστοχαστικά ερωτήματα και οι συγκρίσεις δεδομένων στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τέλος, έγινε η συνολική αποτίμηση της εμπειρίας
τους στο ρόλο του ερευνητή και του στοχαζόμενου επαγγελματία με ποικίλες μεθόδους (ομαδική συνέντευξη, ερωτηματολόγια, κείμενα με ανοικτές ερωτήσεις). Η επεξεργασία και ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων
κατά την πορεία της έρευνας δράσης είναι αυτή που ακριβώς τροφοδότησε την ανάγκη δημιουργίας ενός μοντέλου υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα,
η διαπίστωση των απόψεων και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και
του τρόπου δράσης τους σε κάθε βήμα της έρευνας δράσης ανέδειξε την
αναγκαιότητα διαδικασιών και εργαλείων για την υποστήριξή τους στο ρόλο του ερευνητή και του στοχαζόμενου επαγγελματία.
Το μοντέλο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης περιγράφεται
σε τρεις φάσεις με διαφορετικούς κάθε φορά στόχους: την φάση της επίγνωσης με στόχο την αυτογνωσία αλλά και την τεκμηρίωση των ζητημάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, την φάση του σχεδιασμού με
στόχο την αξιοποίηση της έρευνας, της θεωρίας και των ποικίλων οπτικών
στο σχεδιασμό της δράσης και τη φάση της υλοποίησης και διερεύνησης
της δράσης με στόχο τον επανασχεδιασμό αλλά και την αποτίμησή της τόσο διαμορφωτικά όσο και τελικά.
Συγκεκριμένα, στην Α’ φάση του μοντέλου στόχος είναι η κριτική επίγνωση του ζητήματος που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς πριν προχωρή42
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σουν στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την υπέρβασή
του. Η Α’ φάση περιλαμβάνει διαδικασίες που ενισχύουν:
• την αρχική διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευτικών:
• την τοποθέτησή τους πάνω στο ζήτημα που προέκυψε ως σημαντικό
• την θεωρητική πλαισίωση του ζητήματος με ποικίλες προσεγγίσεις
και δεδομένα από την έρευνα
• τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών με βάση τη θεωρητική πλαισίωση
• τη συλλογή δεδομένων από το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης ως
διαδικασία τεκμηρίωσης του ζητήματος (documentation) και
• τη θεωρητική πλαισίωση για την ερμηνεία των δεδομένων και τις
στρατηγικές δράσης που αξιοποιείται σε ένα διαλογικό και συνεργατικό πλαίσιο από όλα τα μέλη της ομάδας έρευνας δράσης.
Για παράδειγμα, η ανάγκη των εκπαιδευτικών να βελτιωθεί το κλίμα αποδοχής στην τάξη τους συγκεκριμενοποιήθηκε με τις περιγραφές του ζητήματος που αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους. Έτσι, μία εκπαιδευτικός περιγράφει στην αρχή της έρευνας δράσης το ζήτημα που αντιμετωπίζει, τους στόχους που θέτει και τη στρατηγική της για την υπέρβαση του ζητήματος ως εξής:
«Έχω ένα παιδί που διστάζει στις αλληλεπιδράσεις του με τους
άλλους, δεν παίρνει καμιά πρωτοβουλία και προσβάλλεται πολύ εύκολα. Θέλω να ενθαρρύνω την τόλμη του, χωρίς να το πιέζω. Ζητώ από τα άλλα παιδιά να μην το κρίνουν».
Μετά την μελέτη και ανάλυση των περιγραφών αυτών, η διευκολύντρια
(συγγραφέας) εντόπισε τις ερμηνευτικές παραδοχές των εκπαιδευτικών αι
προσπάθησε να τις αποδομήσει ή επαναπλαισιώσει με τη χρήση των θεωρητικών προσεγγίσεων. Με άλλα λόγια, το θεωρητικό πλαίσιο δεν ήταν
τυχαίο, ούτε εξ αρχής ορισμένο με απόλυτο τρόπο, όπως θα γινόταν σε μια
κλασσική επιμορφωτική προσπάθεια. Αντίθετα, ήταν επιλεγμένο για να ενισχύσει διαφορετικές ερμηνείες του ζητήματος και να προκαλέσει τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, έχοντας ως παράδειγμα, τη
συγκεκριμένη περιγραφή του ζητήματος από την εκπαιδευτικό που παρουσιάστηκε παραπάνω, διαπιστώνει κανείς ότι οι λόγοι δισταγμού του παιδιού
αποδίδονται στο ίδιο και στα ατομικά του χαρακτηριστικά (π.χ. δεν παίρνει
πρωτοβουλίες) ενώ οι παράγοντες πλαισίου, όπως η κουλτούρα των συνομηλίκων, η οργάνωση του χώρου, του χρόνου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν αναφέρονται στην ερμηνεία της διστακτικής συμπεριφοράς
του. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο τρόπος που περιγράφει και ερμηνεύει το
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ζήτημα η εκπαιδευτικός συνδέεται και με τις στρατηγικές που επιλέγονται
για την υπέρβασή του. Δηλαδή, η απόδοση των αιτιών του ζητήματος στα
χαρακτηριστικά των παιδιών τοποθετεί τον εκπαιδευτικό σε έναν ρόλο που
προσπαθεί να επιβάλλει το αναμενόμενο είδος συμπεριφοράς στην τάξη.
Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί το ζήτημα
της κοινωνικής αποδοχής σύμφωνα με τη συστημική θεωρία που βοηθά
στην μετατόπιση της κατανόησης των ζητημάτων με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά στη νοηματοδότηση της συμπεριφοράς σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο. Επίσης, προέκυψε η ανάγκη να ενισχυθεί μία μετατόπιση της ευθύνης στις επιλογές του εκπαιδευτικού σχετικά με τη δημιουργία πλαισίων
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης από την ευθύνη των παιδιών στο ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής.
Πριν την εισαγωγή της θεωρητικής πλαισίωσης χρειάζεται να ενισχυθεί η επίγνωση της προσωπικής θεωρίας των εκπαιδευτικών με παρουσίαση των διαφορετικών περιγραφών και απόψεων που καταγράφηκαν και
διάλογο στην ολομέλεια με ερωτήματα αναστοχασμού: Ποιο είναι το ζήτημα; Που αποδίδονται τα αίτια; Κατανοούμε όλοι και όλες με τον ίδιο τρόπο
το ζήτημα και τα αίτια του; Τι δείχνουν οι ομοιότητες και οι διαφορές; Πόσο μας βοηθά η συγκεκριμένη απόδοση των αιτιών στην προσπάθεια βελτίωσης ή αλλαγής της κατάστασης; Πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπάρχουσες πρακτικές μας; Πώς μπορούμε να φωτίσουμε άλλες οπτικές για το
ζήτημα μέσα από τη θεωρία και την έρευνα; Ο αναστοχασμός με βάση τις
αρχικές περιγραφές ανοίγει το δρόμο στην ενεργητική ακρόαση της θεωρητικής πλαισίωσης.
Μετά τον αναστοχασμό και τη θεωρητική πλαισίωση ζητήθηκε από τους
εκπαιδευτικούς να επανατοποθετηθούν με βάση την αρχική τους περιγραφή και να εντοπίσουν αν κάτι άλλαξε στον τρόπο που σκέφτονταν το ζήτημα που τους απασχολούσε μέσα από τη θεωρία και το διάλογο που αναπτύχθηκε. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε ένα πρώτο επίπεδο επίγνωσης που
αφορά στην προσωπική θεωρία και την πρακτική των εκπαιδευτικών και τη
συσχέτισή τους με ερμηνείες που προκύπτουν από επιστημονικές θεωρίες.
Αμέσως μετά ακολούθησε η προσπάθεια τεκμηρίωσης του ζητήματος
στις συγκεκριμένες συνθήκες της τάξης ή/και του σχολείου. Σε αυτό το
στάδιο, οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν τι είναι αυτό που θα ερευνήσουν, τα
ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και τη διαδικασία συλλογής
, ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση
του ζητήματος που τους απασχολεί. Η διευκολύντρια πρότεινε ενδεικτικά
ερευνητικά εργαλεία και διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων που μπορού44
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σαν να τροποποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Η ανάληψη του ρόλου του ερευνητή από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία τόσο γιατί απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία όσο και γιατί η διαδικασία της έρευνας και της τεκμηρίωσης στα σχολεία δεν είναι εγκαθιδρυμένη ενώ παράλληλα έχει αρνητικά φορτιστεί τα
τελευταία χρόνια με τις διαδικασίες αξιολόγησης που έχουν βιώσει οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία τους. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί
η αξία της έρευνας ως διαδικασίας κατανόησης και ως εργαλείου στα χέρια
του εκπαιδευτικού για να προγραμματίσει το έργο του. Επίσης, η έρευνα
αποτελεί διαδικασία χειραφέτησης του εκπαιδευτικού, μιας και μέσω αυτής αποκτά γνώση που υποστηρίζει τη δράση του και δε βασίζεται μόνο σε
προτάσεις «ειδικών» που θα του προτείνουν «καλές πρακτικές» ανεξαρτήτως πλαισίου εφαρμογής. Εν τέλει, όσο χρόνο και κόπο και αν απαιτεί η διερεύνηση του ζητήματος εμπλέκοντας τις οπτικές των παιδιών, των γονέων και άλλων συναδέλφων, η έρευνα αποτελεί διαδικασία κατάκτησης μίας
επίγνωσης που θα συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους και την ίδια τη δράση και θα «γλιτώσει» χρόνο, μιας και οι επιλογές θα βασίζονται στη γνώση
που θα προκύψει από αυτήν και όχι και σε εντυπώσεις ή τυχαίες υποθέσεις.
Διαφορετικά, αν ένας εκπαιδευτικός δε γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει και
γιατί μπορεί να πειραματίζεται με διαφορετικές στρατηγικές δράσης χωρίς αποτέλεσμα, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμο χρόνο. Στη δική
μας έρευνα δράση, οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι η ερευνητική διαδικασία τους τροφοδότησε με νέα γνώση ή σε κάποιες περιπτώσεις διέψευσε
την προηγούμενη γνώση τους.
«Δε γνώριζα το κοινωνιόγραμμα ώστε να ξέρω όλα τα ζητήματα στην τάξη μου και να προσπαθήσω να τα αλλάξω».
«Τα δεδομένα ήταν λίγο διαφορετικά από αυτά που περίμενα….Η πιο καλή μαθήτρια είχε πολλές αρνητικές επιλογές και
τα άλλα παιδιά σχολίασαν την υπεροψία τους ως λόγο απόρριψής της….».
Η ανάλυση των δεδομένων και ο αναστοχασμός με βάση την έρευνα, τη
θεωρία και το διάλογο στην ομάδα ενίσχυσαν τη διαδικασία επανατοποθέτησης των εκπαιδευτικών για το ποιο τελικά ήταν το ζήτημα, ποια τα αίτια και οι
στρατηγικές επίλυσής τους. Η ίδια η εκπαιδευτικός που παρουσιάσαμε προηγουμένως επανατοποθετείται με βάση την αρχική της περιγραφή με βάση την
επίγνωση των προσωπικών της θεωριών, το θεωρητικό πλαίσιο και την έρευνα
που διεξήγαγε στην τάξη της. Στην επανατοποθέτησή της αυτή προσεγγίζει το
ζήτημα σε ένα σχεσιακό και όχι σε ένα ατομικό πλαίσιο, θέτει σαφείς στόχους
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μετά από τη διερεύνηση που έκανε και καταγράφει ένα συγκεκριμένο πρώτο
σχέδιο δράσης εμπλουτισμένο τόσο από τη θεωρία όσο και από την έρευνα
«Δεν υπάρχουν αμοιβαίες επιλογές στην ίδια ομάδα. Τα παιδιά
δίνουν έμφαση σε εξωτερικά χαρακτηριστικά για να επιλέξουν
κάποιον συνομήλικο στο παιχνίδι. Μερικά παιδιά δεν προσεγγίζονται από άλλα παιδιά. Τα παιδιά δε φαίνονται ανοικτά σε νέες
σχέσεις. Στόχος μου να ενισχύσω την αλληλεπίδραση μεταξύ των
παιδιών, να βοηθήσω τα παιδιά να αναγνωρίσουν θετικά πράγματα για άλλα παιδιά. Οι τρόποι που θα χρησιμοποιήσω είναι δραστηριότητες όπου θα λέμε ο ένας θετικά πράγματα για τον άλλο,
πώς μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει στην ομάδα, να αναγνωρίσουν κάτι καλό για τους άλλους, να οργανωθούν σε μεικτές ομάδες και να αναστοχαστούν για την εμπειρία τους σε αυτή, να συνεργαστούν με έναν κοινό στόχο».
Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα
δράση προέκυψε από ένα πρακτικό ενδιαφέρον να βελτιώσουν μία κατάσταση στην τάξη τους, η εμπλοκή τους στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή ενίσχυσε την κριτική επίγνωσή τους για το δικό τους ρόλο και το ρόλο των
παιδιών στην τάξη και έθεσε το ζήτημα της ακρόασης της φωνής των παιδιών
που αποτελεί μία δημοκρατική και συμμετοχική πρακτική. Επίσης, σε αποτιμήσεις της εμπειρίας της ερευνητικής διαδικασίας, από τους εκπαιδευτικούς διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί μετατοπίζονται από την έμφαση που έδιναν
στο περιεχόμενο και στο αποτέλεσμα της μάθησης στη διαδικασία της μάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:
«Θα πρέπει να μιλώ πολύ με τα παιδιά ώστε να μπορώ να τα καταλάβω. Το κοινωνιόγραμμα είναι χρήσιμο γιατί πολλά πράγματα μας ξεφεύγουν».
«…Αναθεώρησα την άποψή μου γιατί ‘κατάλαβα’ ότι εξίσου σημαντικό είναι το ‘γιατί’ και όχι μόνο το ‘πως’. Δηλαδή η καλή γνώση των στόχων απαιτεί και ‘γνώση’ των παιδιών και του τρόπου
που κάθε παιδί μαθαίνει».
Η πρώτη φάση του μοντέλου είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική γιατί ενισχύει
την επίγνωση μέσα από την κριτική και συστηματική επανεξέταση των πρακτικών (Cranton, 1996b∙ Mälkki, 2010), τη συλλογή δεδομένων και τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού (Cochran – Smith & Lytle, 2009) και το μετασχηματισμό
των πλαισίων αναφοράς (Mezirow, 1997). Στο σχήμα 2 φαίνεται πώς τα 4 στοιχεία συνυπάρχουν στην ίδια φάση του μοντέλου της επαγγελματικής μάθησης.
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Σχήμα 2: Η σχέση θεωρίας, έρευνας, πράξης και στοχασμού
στην Α’ φάση του μοντέλου (επίγνωση της κατάστασης).

ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.

Επίγνωση της προσωπικής
θεωρίας
Επιστημονική θεωρία- εναλλακτική
κατανόηση
Αναστοχασμός με βάση τη θεωρία

4. Αναστοχασμός
Επανατοποθέτηση
Προτάσεις για
δράση

ΕΠΙΓΝΩΣΗ

2. Περιγραφή και
επίγνωση των
πρακτικών
Η πράξη ως
αντικείμενο
περιγραφής και
ερμηνείας

3. Έρευνα
Συλλογή και ανάλυση
δεδομένων
Αναστοχασμός με
βάση την έρευνα

Στη Β’ φάση του μοντέλου που προβλέπει το σχεδιασμό της δράσης, το ζητούμενο αποτελεί ο συστηματικός σχεδιασμός δράσης με βάση την επίγνωση
της κατάστασης. Ο συστηματικός σχεδιασμός προϋποθέτει τη συσχέτιση των
στόχων και της προτεινόμενης δράσης με τα συγκεκριμένα δεδομένα της τάξης/
σχολείου, την αξιοποίηση των σχετικών με το ζήτημα θεωριών και εκπαιδευτικών προτάσεων και το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και του διευκολυντή στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. Η αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων στο σχεδιασμό της δράσης μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση ενός εργαλείου όπως το «φύλλο αξιοποίησης των ερευνητικών
δεδομένων» (Αυγητίδου, 2014) που έχει τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη, κάθε
εκπαιδευτικός συνοψίζει τα αποτελέσματα της διερεύνησης (π.χ. τι μου είπαν τα
παιδιά ή οι γονείς), στη δεύτερη στήλη καταγράφει τις σκέψεις του για τον τρόπο
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων διερεύνησης (π.χ. πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω) και στην τρίτη στήλη καταγράφει ένα πρώτο πλάνο δράσης (π.χ. τι σκέφτομαι να κάνω στην τάξη μου). Στη συνέχεια, τρία βασικά ερωτήματα μπορούν να
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καθοδηγήσουν το σχεδιασμό δράσης: Ποιοι είναι οι στόχοι μου μετά τη διερεύνηση που έκανα, τις συζητήσεις στην ολομέλεια του συλλόγου και την επιμόρφωση που είχα; Ποιες είναι οι δράσεις που επιλέγω για την επίτευξη των στόχων
μου; και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτών των δράσεων; Η συζήτηση των
φύλλων αξιοποίησης των δεδομένων και των σχεδίων δράσης στην ολομέλεια
της ομάδας ενισχύει την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργική σύνθεση προτάσεων και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών της ομάδας. Και στη Β’φάση του μοντέλου, η θεωρία, η έρευνα, η πράξη και ο στοχασμός συνομιλούν προκειμένου
να υποστηρίξουν το σχεδιασμό δράσης, όπως δείχνει το σχήμα 3.
Σχήμα 3: Η σχέση θεωρίας, έρευνας, πράξης και στοχασμού
στην Β’ φάση του μοντέλου (σχεδιασμό δράσης).

Β’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Θεωρία
Προσδιορισμός
των βασικών
αρχών και
στρατηγικών

Αναστοχασμός
Συσχέτιση
στόχων, δράσης
και κριτηρίων
αξιολόγησης

Σχεδιασμός
δράσης

Έρευνα
Συγκεκριμένοι
στόχοι και
δράσεις
βασισμένοι σε
τεκμήρια

Πράξη
Σχέδιο
δράσης

Η Γ’ φάση του μοντέλου αποσκοπεί στην υλοποίηση και διερεύνηση της σχεδιασμένης και εφαρμοσμένης δράσης με στόχο τη συνεχή βελτίωσή της μέσα
από την έρευνα και τον αναστοχασμό. Στη φάση αυτή προβλέπεται τόσο η διαμορφωτική όσο και η τελική αποτίμηση της δράσης. Προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των μελών της ομάδας είναι σημαντικό να συμφωνηθεί
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πριν την υλοποίηση της δράσης με βάση ποια κριτήρια θα αποτιμηθεί η δράση.
Τα κριτήρια αυτά χρειάζεται να συσχετιστούν τόσο με τους στόχους της δράσης
αλλά και τη θεωρητική και ερευνητική της πλαισίωση. Επίσης, πριν την υλοποίηση της δράσης αποφασίζεται ο τρόπος καταγραφής της διαμορφωτικής αξιολόγησης και τα πιθανά τεκμήρια που θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκπαιδευτικοί σε
συνεργασία με τη διευκολύντριας της έρευνας δράσης συνεργάζονται σε μία τέτοια προσπάθεια. Για παράδειγμα, τα κριτήρια που επιλέξαμε στη δική μας έρευνα δράση ήταν α) αν οι δραστηριότητες που επιλέχτηκαν ενίσχυσαν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, το διάλογο, την επίλυση δυσχερών καταστάσεων και
τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών; Β) αν και πότε οι δραστηριότητες ήταν αποτελεσματικές ως προς την επίτευξη των στόχων και ποιοι είναι οι παράγοντες
και οι συνθήκες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους, γ) αν διαπιστώνουν μετατοπίσεις ή αλλαγές σε σχέση με το ζήτημα που
τους απασχολεί, πώς τις τεκμηριώνουν και που τις αποδίδουν και δ) πώς η αποτίμηση αυτή μπορεί να ενισχύσει τον επανασχεδιασμό της δράσης τους στη συνέχεια. Για την τελική διερεύνηση της δράσης απαιτείται η συλλογή δεδομένων
με τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την επίγνωση της κατάστασης. Η σύγκριση των απόψεων των παιδιών ή των γονέων, των παρατηρήσεων που έγιναν στην αρχή, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της δράσης αποτελεί
μία διαδικασία τεκμηρίωσης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων της δράσης.
Η θεωρητική πλαισίωση που οδήγησε στο σχεδιασμό της δράσης, αξιοποιείται και στην Γ’ φάση του μοντέλου ως βάση για την ερμηνεία όσων παρατηρούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση της πράξης. Επίσης, η συστηματική
προσπάθεια διαμορφωτικής αποτίμησης της δράσης συντελεί στην διαμόρφωση της προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού και στη γενίκευσή της κατά την
τελική αποτίμηση της δράσης. Η έρευνα αποτελεί προϋπόθεση τεκμηρίωσης
της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης και των αποτελεσμάτων της και συντελεί στον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πάνω στους επιλεγμένους στόχους
και τις δράσεις τους αλλά και στην ευρύτερη κατανόηση που έχουν για το ζήτημα που τους απασχολεί. Η πράξη διαμορφώνεται και αλλάζει στην πορεία ανάλογα με την έρευνα και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της θεωρίας, της έρευνας, του στοχασμού και της πράξης στην Γ’φάση του μοντέλου διαφαίνονται στο σχήμα 4. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η
έρευνα δράση αποτελείται από συνεχείς κύκλους έρευνας και δράσης. Η Γ’φάση
του μοντέλου οδηγεί στην έναρξη ενός νέου κύκλου κριτικής επίγνωσης, σχεδιασμού, εφαρμογής και διερεύνησης της πράξης. Η μεθοδολογία αυτή υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης αλλά και τα εργαλεία που προτάθηκαν σκοπεύουν να ενισχύσουν στην υιοθέτηση της έρευνας δράσης ως διαδικασία σχε49
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διασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και στην ενίσχυση της
αυτονομίας τους. Η αυτονομία των εκπαιδευτικών ενισχύεται ακριβώς όταν δεν
επιβάλλεται ως προϋπόθεση αλλά όταν υποστηρίζεται στην πράξη ανάλογα με
τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών. Η εμπειρία μας στην υποστήριξη της έρευνας δράσης έδειξε ότι η αυτονομία των εκπαιδευτικών κατακτάται σταδιακά. Για παράδειγμα, οι 16 εκπαιδευτικοί είχαν ένα διαφορετικό ρόλο στην έρευνα δράση τη δεύτερη χρονιά: κάποιοι
κατασκεύασαν ερευνητικά εργαλεία, κάποιοι έθεσαν θεωρητικά ερωτήματα που
τροφοδότησαν την ομάδα της έρευνας δράσης, όλοι και όλες παρουσίασαν τα
σχέδια δράσης τους στην ομάδα και τις εφαρμογές τους ενισχύοντας το διάλογο σε βάθος και τη συνεργασία μεταξύ τους. Άρα, μία επιτυχημένη μεθοδολογία
υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης είναι αυτή που δίνει τα εφόδια στους
εκπαιδευτικούς να οργανώνουν τη δράση τους τεκμηριωμένα και να συνεργάζονται με άλλους έχοντας έναν ενεργητικό και κυρίαρχο ρόλο.
Σχήμα 4: Η σχέση θεωρίας, έρευνας, πράξης και στοχασμού
στην Γ’ φάση του μοντέλου (εφαρμογή και διερεύνηση της δράσης).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Θεωρία
Η βάση για ερμηνεία
Δοκιμή / γενίκευση

Πράξη
Αλλαγή δράσης
και
στρατηγικών
με βάση την
τεκμηρίωση

Εφαρμογή
και
αξιολόγηση
της δράσης

Αναστοχασμός
Με βάση την
τεκμηρίωση
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο κείμενο αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης δεν αποτελεί μια γραμμική διαδικασία που μεταβαίνει από τη θεωρία στην πράξη. Η κριτική επίγνωση, η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και οι ευκαιρίες για βελτίωση αποτελούν συνεχή ζητούμενα της επαγγελματικής μάθησης. Η μεθοδολογία που περιγράφηκε στο μοντέλο απαιτεί πολλαπλή υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε κάθε βήμα με
ποικίλα εργαλεία και διαδικασίες. Η θεωρία, η έρευνα, η πράξη και ο στοχασμός συνυπάρχουν σε κάθε βήμα με διαφορετική αλλά συμπληρωματική λειτουργία υπέρ της επαγγελματικής μάθησης. Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται συνολικά το μοντέλο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης και ο
τρόπος που αλληλεπιδρούν η θεωρία, η έρευνα, η πράξη και ο στοχασμός
σε κάθε φάση του μοντέλου.
Σχήμα 5: Το μοντέλο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Είναι σαφές ότι το μοντέλο υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης
προϋποθέτει μία παράλληλη πορεία του διευκολυντή με αυτή των εκπαι-
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δευτικών ως ερευνητών και στοχαζόμενων επαγγελματιών που περιλαμβάνει τη δική του διερεύνηση της πορείας των απόψεων, των πρακτικών και
του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών και τον αναστοχασμό του για τη διαμόρφωση των δράσεών του ανάλογα με την πορεία αυτή. Με αυτόν τον
τρόπο το περιεχόμενο, η διαδικασία και η πορεία της επαγγελματικής μάθησης συνδιαμορφώνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους διευκολυντές
σε ένα διαλογικό και συνεργατικό πλαίσιο.
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Ο εκπαιδευτικός,
το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης
και η διαχείριση της συμπεριφοράς
του μαθητή1
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος,
Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας ρόλος,ο οποίοςέχει μεταβληθείκατά
την ιστορική πορεία υπόστασης και εξέλιξής του και σε αυτόσυνετέλεσαν
τόσο η ίδια ηδομή και η μορφή λειτουργίας του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού και οργανισμού όσο και οι πολιτικές, οικονομικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν ευρύτερα. Αυτό σημαίνει ότι το πώς ο εκπαιδευτικός επιτελεί τον ρόλο του είναι
αποτέλεσμα της συνάρτησης και αλληλεπίδρασης μιας σειράς από διαφορετικούς παράγοντες, από τους οποίους ξεχωρίζουν: α) οι κοινωνικές ομάδες επιρροής με τις προσδοκίες τις οποίες αποδίδουν στον ρόλο του, δηλαδή οι μαθητές, οι γονείς, οι συνάδελφοι, η σχολική διοίκηση, η κοινή γνώμη κ.λπ., και οι οποίες είτε δεν εμφανίζονται με την ίδια μορφή στις διάφορες περιόδους είτε διαφοροποιούνται από ομάδα σε ομάδα ή ακόμη και
στα ίδια τα μέλη της ομάδας, β) η σχολική πραγματικότητα με τις συνθήκες
λειτουργίας του σχολείου και γ) η επαγγελματική κατάρτιση και συνολικά η
συγκρότηση της προσωπικότητάς του, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την
ερμηνεία που δίνει στον ρόλο του2.
Επειδή, λοιπόν, το σχολείο ως κοινωνικός και παιδαγωγικός θεσμός διαμορφώνει το πλαίσιο, όπου πραγματοποιεί τον ρόλο του ο εκπαιδευτικός,
για τον λόγο αυτόν η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στη θέση μας ότι,
μέσα από τις κοινωνικές και παιδαγωγικές λειτουργίες του σχολείου, μπορεί
κανείς να προσδιορίσει τις επιμέρους διαστάσεις στον ρόλο του εκπαιδευτικού, δηλαδή «αυτό που πραγματικά υλοποιεί» και όχι «αυτό που, σε ένα
δεοντολογικό επίπεδο, πρέπει ή μπορεί να υλοποιήσει».
1. Στην παρούσα εισήγηση αρκετά στοιχεία αποτελούν μέρος του υπό έκδοση βιβλίου μου με τίτλο
«Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξηΜια προσέγγιση βασισμένη σε θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα», το οποίο έχει αναλάβει να
εκδώσει,στις αρχές Μαρτίου του 2015, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg.
2. HOLZNER, F. 1980: 162, SPANHEL, D. 1981: 102, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. 1997.
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Έτσι,με βάση τις τέσσερις λειτουργίες του σχολείου, οδηγείται κανείς στο
συμπέρασμα ότι οι επιμέρους ρόλοι που υλοποιεί σήμερα ο εκπαιδευτικός
ως «επαγγελματίας παιδαγωγός»συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες της
αγωγής, της διδασκαλίας, της μάθησης, της αξιολόγησης και της κοινωνικοποίησης (βλ. ακόλουθο Διάγραμμα).

Ο εκπαιδευτικός, ως επαγγελματίας παιδαγωγός, οφείλει να διαθέτει την
ανάλογη παιδαγωγική, διδακτική και επιστημονική κατάρτιση που προσδιορίζεται από τις αντίστοιχες επιστήμες, δηλαδή τις Επιστήμες της Αγωγής,
τη Διδακτική, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, τις Φυσικές επιστήμες κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται ότι ως παιδαγωγός δρα
με γνώμονα το ειδικό και γενικό συμφέρον του αναπτυσσόμενου ατόμου και
εκεί που επιβάλλεται,για λόγους παιδαγωγικής βαρύτητας προς τον μαθητή,
οφείλει να διαχειριστεί με επιδεξιότητα τον ρόλο του ως δημόσιου υπαλλήλου, διορισμένου από την πολιτεία κι υπαγόμενου στον δημοσιοϋπαλληλι-
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κό σύστημα, και κυρίως προς όφελος του παιδαγωγικού συμφέροντος του
μαθητή και ασφαλώς χωρίς συνοδευτικές επιπτώσεις για τον ίδιο. Η επισήμανση αυτή παραπέμπει στην κοινωνικοποίηση του εκπαιδευτικού και γενικότεραστην προσωπικότητά του.
Ωστόσο, συνειρμικά ανακύπτει το ερώτημα, αν ο εκπαιδευτικός είναι σε
θέση να δώσει μια αυτόνομη και προσωπική διάσταση στον ρόλο του. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει κατ’ ακολουθία την επίδραση και άλλων παραγόντων στην πραγματοποίηση του ρόλου του. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού δεν συνδέεται μόνο με τις επιστήμες τις σχετικές με το εκπαιδευτικό έργο (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Γλώσσα, Μαθηματικά κ.λπ.), αλλά εμπίπτει παράλληλα και στο νομικό, διοικητικό και κρατικό
πεδίο του εκπαιδευτικού συστήματος, δεδομένου ότι είναι διορισμένος από
συγκεκριμένο «εργοδότη», τις «εντολές» του οποίου οφείλει να φέρει σε πέρας. Εξάλλου, ο παιδαγωγικός επαγγελματισμός στο σχολείο εξαρτάται από
το πλαίσιο που προσδιορίζει και καθορίζει για τον σκοπό αυτό η ίδια η πολιτεία και που αφορά συγκεκριμένα την εκπαίδευση και ειδικότερα τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για την επιτέλεση του έργου τους. Ο εκπαιδευτικός είναι, λοιπόν, και κρατικός (δημόσιος) ή ιδιωτικός
υπάλληλος (ιδιωτικού σχολείου) συγκεκριμένου φορέα. Συνεπώς, στον ρόλο του προστίθενται και άλλες ιδιότητες με τη μορφή ρημάτων, όπως οργανώνω, διοικώ, συνεργάζομαι.
Το σχολείο, με βάση την παιδαγωγική (κοινωνικοποιητική-ιδεολογική)
λειτουργία του, μεταβιβάζει κανονιστικά - πολιτισμικά στοιχεία, δηλαδή κανόνες, αξίες, πρακτικές, αντιλήψεις και στάσεις που ο μαθητής εσωτερικεύει μέσα από τη συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του σχολείου και ειδικότερα στις διαδικασίες της αγωγής και της κοινωνικοποίησης3.
Αυτό σημαίνει ότι οι θεμελιώδεις σκοποί και προσανατολισμοί του σχολείου υπηρετούνται και προωθούνται μέσα από τις δύο συγκεκριμένες διαδικασίες του. Επομένως, ο ρόλος της αγωγής ή, αλλιώς, της διαπαιδαγώγησης
και της κοινωνικοποίησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας του μαθητή και την πολιτισμική και λοιπή ανάπτυξη
κάθε κοινωνίας, δεδομένου ότι το αναπτυσσόμενο άτομο, μέσα από τη διαδικασία των αμοιβαίων επιδράσεων ανάμεσα στα άτομα που μετέχουν σε
αυτήν, έρχεται αντιμέτωπο με εξειδικευμένες, χαρακτηριστικές και απαραί3. Με τον όρο αγωγή εννοούμε εδώ τη σκόπιμη και συνειδητή κοινωνικοποίηση, δηλαδή τη σκόπιμη και
συνειδητή διαδικασία αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του στο πλαίσιο της ενεργητικής
αντιμετώπισης του δεύτερου από το πρώτο, μέσω της οποίας το άτομο αποκτά και διαμορφώνει
προσωπική και κοινωνική ταυτότητα και πληρότητα στην επικοινωνία και την πράξη (βλ. περισσότερα:
Γκότοβος, Α. 1985: 34, Brunner, E. / Huber, G. 1989: 17).
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τητες κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις, πληροφορίες, δεξιότητες, αξίες, πρακτικές και στάσεις, που του προσφέρονται μέσα από ανάλογες παιδαγωγικές συνθήκες και από ενήλικο άτομο, ειδικά επιφορτισμένο για τον σκοπό
αυτό4. Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο ως παιδαγωγικός θεσμός δημιουργεί τις
ανάλογες εκπαιδευτικές συνθήκες, ώστε το άτομο να διαπαιδαγωγηθεί και
κοινωνικοποιηθεί, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές προδιαγραφές του. Για τον
λόγο αυτό, διαθέτει το «εξουσιοδοτημένο» και «κατάλληλο» άτομο, δηλαδή τον εκπαιδευτικό.
Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια είναι, αν πράγματι το σχολείο και ο εκπαιδευτικός διαθέτουν τις δυνατότητες και με ποιον
τρόπο δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τέτοιου είδους ή παρόμοιους
παιδαγωγικούς προσανατολισμούς. Και επιπρόσθετα, τι είδους κανονιστι
κά - πολιτισμικά στοιχεία είναι αυτά που μεταβιβάζονται στα άτομα που εκ
παιδεύονται και διαπαιδαγωγούνται, κάτω από τη δική τους αιγίδα και καθοδήγηση.
Είναι γεγονός ότι από άποψη θεσμική, οι προδιαγραμμένοι σκοποί του
σχολείου, που ο εκπαιδευτικός καλείται να διεκπεραιώσει και επιτύχει, προκύπτουν μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, τις εγκυκλίους, τα
προεδρικά διατάγματα και από το ίδιο το σύνταγμα. Έτσι, και με βάση το ισχύον σύνταγμα, το σχολείο αποσκοπεί «στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών..., οι μαθητές να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι και δημοκρατικοί πολί
τες ..., να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες κ.λπ.»5. Αυτό συνεπάγεται και προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει την αντίστοιχη παιδαγωγική κατάρτιση, μέσα από την οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτών.
Σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, παιδαγωγός είναι το άτομο που
«άγει», που «καθοδηγεί» το παιδί. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει
γνώσεις και εμπειρίες, σχετικές με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες αγωγής και μάθησης του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, έχει
μελετήσει συστηματικά και σε βάθος την παιδική υπόσταση και γνωρίζει τις
φάσεις ανάπτυξής της, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικά και διδακτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος του αναπτυσσόμενου
ατόμου. Με άλλα λόγια, είναι ο ειδικός σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά
και τους νέους και τα οποία σχετίζονται με την αγωγή, τη διδασκαλία, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση.
4. Βλ.,επίσης, BRUNNER, E. / HUBER, G. 1989, KECK, R. 1991.
5. Βλ. περισσότερα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. 2003.
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Ο παιδαγωγός θεωρείται ένα άτομο από το οποίο και με το οποίο μαθαίνει
κανείς. Δεν μαθαίνει, όμως, κανείς μόνο από τον παιδαγωγό, αλλά και από
άλλα άτομα που κατέχουν περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες για ορισμένα και συγκεκριμένα αντικείμενα. Από τον γιατρό, για παράδειγμα, αποκτά κανείς ιατρικές γνώσεις, από τον δικηγόρο νομικές γνώσεις, από τον γεωργό γεωργικές γνώσεις κ.ο.κ. Από τον εκπαιδευτικό, όμως, το παιδί μαθαίνει
όχι μόνο αυτό που του αρέσει και το ενδιαφέρει, γιατί αυτό το μαθαίνει και από
άλλα άτομα, αλλά πολύ περισσότερο αυτό που δεν είναι εύκολο να το μάθει και
δεν μπορούν οι «άλλοι» να του το μάθουν, αφού μόνο οι παιδαγωγοί γνωρίζουν
τον τρόπο, τις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητες και γενικότερα την προσωπικότητά του στο σύνολό της. Ο παιδαγωγός γνωρίζει, ή τουλάχιστον οφείλει να
γνωρίζει, «πώς είναι» και «πώς θα εξελιχθεί» το παιδί, γι’ αυτό και προσπαθεί
να προσανατολίσει τις διαδικασίες της αγωγής και της μάθησης προς τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις εμπειρίες και την ατομικότητά του6.
Με τον τρόπο αυτό, ο παιδαγωγός επιδιώκει να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάλογο για το παιδί, όπου να μπορεί να αναπτύξει ομαλά και κατά το δυνατόν αρμονικά την προσωπικότητά του. Μέσα στις παιδαγωγικές προσπάθειές του εντάσσεται και η απομάκρυνση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Το σχολείο, δηλαδή, μέσω του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού, επιδιώκει να «διανοίξει στον
μαθητή τον εκπαιδευτικό δρόμο», σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα
και γενικά τους προγραμματισμένους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να αποκτήσει μόνο γνώσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, για παράδειγμα, ιστορία, μαθηματικά κ.λπ.,
αλλά, πολύ περισσότερο, το σχολείο αποβλέπει να δώσει παιδαγωγικό νόημα σε όλες του τις σχολικές διαδικασίες, έτσι ώστε να συμβάλει σε μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
Να συμβάλει, δηλαδή, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το παιδί να καταστεί ώριμο, αυτόνομο, υπεύθυνο, συνεπές, χειραφετημένο, ελεύθερο, δημοκρατικό, με
δημιουργική και κριτική σκέψη, με σεβασμό στην ταυτότητα των άλλων κ.λπ.7
Με άλλα λόγια, πρέπει να αναπτυχθεί μια παιδαγωγική σχέση ανάμεσα
στον εκπαιδευτικό και το παιδί, που να διαφοροποιείται από τις άλλες κοι
νωνικές σχέσεις και η οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Κάθε επίδραση θα πρέπει να αποβλέπει στην ευτυχία του παιδιού.
• Το ερώτημα που αφορά την ευτυχία του παιδιού εξαρτάται από τους
ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
6. Βλ.περισσότερα: MOLLENHAUER, Κ. 1982, GIESECKE, Η. 1989.
7. Βλ.,επίσης,ENGELHARDT, v.M. 1982, GIESECKE, Η. 1989, KÖNIG, E. 1991.
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•
•
•

•

Τα παιδαγωγικά μέτρα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τόσο την παρο
ντική κατάσταση της ανάπτυξης του παιδιού όσο και τις μελλοντικές
δυνατότητές του για την κοινωνική ζωή.
Εξαιτίας του παιδαγωγικού σκοπού, που αποβλέπει στην αυτόνομη
ατομική δράση και ευθύνη, πρέπει να αδρανοποιείται κάθε άλλη ξένη («έξωατομική») επίδραση.
Η κοινωνική σχέση ανάμεσα σε ενήλικα και ανήλικα άτομα δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εξαναγκασμού. Αυτή πρέπει να επαφίεται
περισσότερο στην ετοιμότητα και τη διάθεση του παιδαγωγούμενου ατόμου.
Η παιδαγωγική σχέση είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης, κατά την
οποία τα άτομα που μετέχουν σε αυτή ασκούν αμοιβαίες επιδράσεις
και προκαλούν αλλαγές στον εαυτό τους8.

Ακριβώς, αυτή η κεντρική αντίληψη του παιδαγωγικού αυτονόητου ή,
διαφορετικά, του παιδαγωγικά ιδεατού είναι και το ζητούμενο σημείο στην
περίπτωση της ανάλυσής μας. Γιατί ούτε οι γονείς ως «φυσικοί» παιδαγωγοί ούτε οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες παιδαγωγοί διαθέτουν σήμερα
την απόλυτη παιδαγωγική εξουσία και τη δυνατότητα να κατευθύνουν «εξολοκλήρου» και με απόλυτο τρόπο το παιδί. Αλλά ούτε και τα σχολεία και οι
πρωταγωνιστές τους εκπαιδευτικοί, για αντικειμενικούς λόγους, είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες ιδανικές παιδαγωγικές προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. Ό,τι κάνουν δεν εντάσσεται στην αποκλειστικότητά τους και την αποκλειστική επίδρασή τους, αλλά συντελείται στο πλαίσιο
της αλληλεπίδρασης και του ανταγωνισμού με άλλους κοινωνικοπολιτισμικούς και πολιτικοοικονομικούς παράγοντες.
Ειδικότερα, στις διαδικασίες της αγωγής, της διδασκαλίας, της μάθησης,
της αξιολόγησης και της κοινωνικοποίησης εμπλέκονται πολλοί παράγο
ντες, σταθμισμένοι ή αστάθμητοι που επιδρούν, λιγότερο ή περισσότερο,
χωρίς να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο βαθμός της επιρροής
τους. Οι ειδικοί στα θέματα αυτά μπορούν να υπολογίσουν μόνο κατά προσέγγιση και πολλές φορές κατ’ εκτίμηση την επιρροή ή τη συμμετοχή των
παραγόντων αυτών. Στις σημερινές κοινωνίες, μάλιστα, ορισμένες περιβαλλοντικές επιρροές είναι σχεδόν ανεξέλεγκτες και αυτό αφορά περισσότερο
τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, καθώς και τα τεχνολογικά μέσα, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδίκτυο κ.ο.κ. Επομένως, η διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι οι «άλλοι» που συμβάλλουν στην αγωγή
8. BRUNNER, E. / HUBER, G. 1989: 5.
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και κοινωνικοποίηση του παιδιού δεν προσανατολίζονται οπωσδήποτε και
πάντοτε στους ίδιους, αλλά σε διαφορετικούς κανόνες, αξίες και πρακτικές.
Τους ενδιαφέρει, ίσως περισσότερο, όχι ό,τι είναι καλό και συμφέρον για
την ανάπτυξη του παιδιού, αλλά ό,τι είναι χρήσιμο και αποδοτικό για την
αγορά εργασίας.
Μπορεί να δράσει το παιδί, άραγε, σε μια ανταγωνιστική κοινωνία με βά
ση τις ελληνοχριστιανικές αξίες, της μορφής «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν», όταν μαθαίνει από τα μικρά του χρόνια ότι στις προαγωγικές, εισαγωγικές κ.λπ. εξετάσεις ισχύει ο «άλλος» κανόνας, ο κανόνας του ανταγωνισμού
που ερμηνεύεται ως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» και, μάλιστα, πολύ περισ
σότερο, όταν στις εξετάσεις αυτές κρίνεται μια θέση για σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση; Μια προσπάθεια, δηλαδή, που χρειάστηκε τη σύσσωμη και
ολόπλευρη κινητοποίηση ολόκληρης της οικογένειας, των φροντιστηρίων,
του εκπαιδευτικού συστήματος κ.λπ. και βέβαια την κοπιώδη, ψυχοφθόρα
και πολλές φορές βασανιστική αφοσίωση του μαθητή; Μήπως είναι εφικτό
να «φιλτράρει» ή να ταξινομήσει και να εξορθολογίσει κανείς τα πλουραλιστικά κοινωνικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα, ώστε να επιδρούν παιδαγωγικά και προς το συμφέρον της ομαλής ανάπτυξης του παιδιού; Με άλλα
λόγια, ο παιδαγωγός να τα «συνταιριάσει» όλα αυτά, έτσι ώστε να επιτύχει
μια εξισορρόπηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαδικασία της αγωγής, της διδασκαλίας, της μάθησης και της κοινωνικοποίησης;
Αυτό που μπορεί να υποστηριχτεί στο σημείο αυτό είναι ότι το σχολείο
είναι οργανωμένο και λειτουργεί με καθοριστικής μορφής γνωρίσματα τυπικού-γραφειοκρατικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών, όπου προέχουν
και κυριαρχούν η ποσότητα γνώσεων, παρεχόμενων με μονοδιάστατες και
κατά κανόνα τυποποιημένες διδακτικές διαδικασίες, ο φορμαλισμός, ο ετεροκαθορισμός, η ανωνυμία-αποξένωση, οι αρχές της επίδοσης, της κυριαρχίας και της ομοιομορφίας, η αντίφαση ανάμεσα στην ενδοσχολική και εξωσχολική πραγματικότητα και γενικότερα η υποβάθμιση του παιδευτικού ρόλου και της γενικής παιδείας του σχολείου.
Η απάντηση, κατά συνέπεια, στο ερώτημα τι είδους πρακτικές και μηνύματα καλλιεργούνται και προωθούνται μέσα από τη σχολική πραγματικότητα και ειδικότερα μέσα από την κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου,
είναι: ο γνωσιοκεντρισμός, ο ανταγωνισμός, η βαθμοθηρία, ο ατομικισμός, η
υποτέλεια, ο φορμαλισμός και τα συναφή τους. Μια πραγματικότητα, δηλαδή,
όπου αδυνατεί να λάβει υπόψη του κανείς τον μαθητή ως άτομο με τις δικές
του ιδιαιτερότητες, ανάγκες, ενδιαφέροντα και βιώματα. Με άλλα λόγια, μια
πραγματικότητα που δεν ευνοεί την αρμονική και ισόρροπη σωματική και
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συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, δεδομένου ότι κυριαρχούν σε αυτήν
καταστάσεις άγχους, φοβίας, αδιαφορίας και επιθετικότητας, που κάθε άλλο
παρά συμβαδίζουν με τους παιδαγωγικούς στόχους. Το ερώτημα που ανακύπτει στο ζήτημα αυτό είναι, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού σ’ έναν θεσμό-οργανισμό που χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατική
δομή και οργάνωση. Ποια είναι τα παιδαγωγικά του προσόντα, εκτός των
άλλων, για να αντιμετωπίσει και διαχειριστεί το παιδί με παιδαγωγικά μέσα,
ώστε αυτό να αναπτύξει την προσωπική και κοινωνική ταυτότητά του, καθώς,επίσης, να αποκτήσει και πληρότητα στην επικοινωνία και την πράξη.
Αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικών ερευνών, που αφορούσαν το σύνολο
των λειτουργιών του σχολείου και τον ρόλο του εκπαιδευτικού, μπορεί να αναδείξει κανείς με πιο ευδιάκριτο τρόπο τα παιδαγωγικά γνωρίσματα που οφείλει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός, για να ενταχθεί στην κατηγορία «ικανός»
και «αποτελεσματικός» εκπαιδευτικός9.
Καταρχάς, αυτό που οφείλει κανείς να επισημάνει στο σημείο τούτο είναι
ότι η μορφή των πρακτικών, τις οποίες χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην παιδαγωγική επικοινωνία με τους μαθητές του, εξαρτάται από τον ρόλο που διαδραματίζει ο ίδιος στη σχολική πραγματικότητα, ως βασικός συντελεστής
όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών του σχολείου. Αναλυτικότερα, οι πρακτικές που χρησιμοποιεί κανείς όταν επιτελεί τον ρόλο του εξαρτώνται από
την υφιστάμενη περίσταση, το είδος της επίδρασης που ασκείται σε αυτό τον
ρόλο και την ιδιότητα που φέρει το άτομο στη συγκεκριμένη περίσταση. Επιστημονικά έχει γίνει αντιληπτό ότι για να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει κανείς
μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και στη συνέχεια να την ταξινομήσει θα πρέπει να την εντάξει σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο (περίσταση), προσδιορισμένο από τον χρόνο, τον τόπο, την οργάνωση και τα πολιτισμικά πρότυπα μιας
κοινωνίας. Οποιοδήποτε, δηλαδή, νόημα αποδώσει κανείς σε μια συγκεκριμένη πράξη, αποτελεί συνάρτηση του κανόνα που την ρυθμίζει και του σημασιολογικού πλαισίου στο οποίο ανήκει10.
Αναφορικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού, επισημαίνεται ότι αυτός εξαρτάται από την ίδια την υπόσταση, τη δομή, τους προσανατολισμούς και τη μορφή
λειτουργίας του σχολείου ως κοινωνικού θεσμού και παράλληλα από τις πολιτικές, οικονομικές, επιστημονικές, θρησκευτικές, τεχνολογικές και γενικότερα τις
κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο υπόστασής του.
9. Είναι γνωστό ότι τα επίθετα «καλός», «ικανός» και «αποτελεσματικός», από άποψη κοινωνιογλωσσική,
συνιστούν σύνθετες, γενικές ή και ασαφείς έννοιες. Ωστόσο, για λόγους τεχνικούς, κατανόησης και
ευχρηστίας, η χρήση των εννοιών αυτών θα επικεντρωθεί στο ποιοτικό και θετικό τους περιεχόμενο,
για το οποίο, χωρίς αμφιβολία, υπάρχει κοινή αντίληψη και παραδοχή ερμηνείας.
10. ΔΗΜΟΥ, Γ. 1996.
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Από την μέχρι αυτό το σημείο ανάλυση του ρόλου του εκπαιδευτικού,
έχει διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται τρεις διαφορετικοί τύποι εξουσίας: «η νομοθετική», «η δικαστική» και «η εκτελεστική». Έτσι,
επιβλέπει την εφαρμογή των κανόνων δράσης για τους μαθητές, αρκετοί
από τους οποίους είναι δικά του δημιουργήματα, που συμπληρώνουν τα κενά ή την ασάφεια της σχολικής νομοθεσίας. Το τρίπτυχο της εξουσίας που
διαθέτει ο εκπαιδευτικός του παρέχει το δικαίωμα ο ίδιος να δίνει τις οδηγίες για την οργάνωση της δράσης των μαθητών, ο ίδιος να επιβλέπει την
τήρηση των κανόνων και ο ίδιος να εντοπίζει τους παραβάτες, φροντίζοντας για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, η διαμόρφωση των οποίων, επίσης, επαφίεται στη διακριτική δικαιοδοσία ή και αυθαιρεσία των εκπαιδευτικών11.
Η σχεδόν απόλυτη αυτή εξουσία του εκπαιδευτικού απέναντι στον μαθητή υπαγορεύεται, ελέγχεται και αξιολογείται, με τη σειρά της, από ανώτερα κλιμάκια στην οργανωτική ιεραρχία του σχολείου με κορυφαίο εντολέα την πολιτεία, την εκπαιδευτική πολιτική της οποίας καλείται να υλοποιήσει τελικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ο τρόπος υλοποίησης, κατά συνέπεια,
αυτής της εντολής εναπόκειται στον εκπαιδευτικό, η κοινωνικοποιητική βιογραφία και η παιδαγωγική και εξειδικευμένη κατάρτιση του οποίου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην περίπτωση αυτή. Βέβαια, οι σχολικές προϋποθέσεις, δηλαδή διεύθυνση σχολείου, συνάδελφοι, υλικοτεχνική υποδομή,
πολιτισμική περιοχή κ.λπ., το ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου και η πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ιδεολογία, από την οποία διακατέχεται η εκπαιδευτική πολιτική, ασκούν επιρροές στη διδακτική, παιδαγωγική και γενικότερα στην κοινωνική συμπεριφορά και δραστηριότητα
του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, η τελική επιλογή, στον τρόπο που οργανώνει
την παιδαγωγική επικοινωνία και διαμορφώνει την παιδαγωγική του σχέση με τον μαθητή, είναι υπόθεση δική του.
Αυτό σημαίνει, και αυτό αποτελεί πλέον παιδαγωγικό αξίωμα, ότι ο τρόπος που οργανώνει ο εκπαιδευτικός την εκπαιδευτική επικοινωνία και γενικά διεκπεραιώνει την παιδαγωγική διαδικασία διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στην εν γένει στάση και συμπεριφορά του μαθητή απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και απέναντι στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Με
την έννοια αυτή, λοιπόν, παίζουν ρόλο:
•

Πώς ο εκπαιδευτικός διαπαιδαγωγεί και κοινωνικοποιεί τους μαθητές του;

11. ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. 1985.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πώς οργανώνει την εκπαιδευτική πράξη και πώς εφαρμόζει την αξιολόγηση;
Πώς οργανώνει την εκπαιδευτική επικοινωνία και σχέση με τους
μαθητές;
Πώς οργανώνει και εφαρμόζει τις διαδικασίες πειθαρχίας;
Τι είδους συνθήκες συνεργασίας διαμορφώνει,;
Πώς αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τα ζητήματα συμπεριφοράς,π.χ.
την απειθαρχία;
Ποιος είναι ο τρόπος που δραστηριοποιεί τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία;
Αν εμπιστεύεται και σέβεται τους μαθητές και πώς συνεργάζεται
μαζί τους;
Ποιος είναι ο τρόπος χρήσης και απονομής δικαιοσύνης;
Αν ειρωνεύεται και προσβάλλει τους μαθητές;
Αν ενθαρρύνει και επιβραβεύει τους μαθητές;
Αν δείχνει κατανόηση και αφιερώνει χρόνο ακρόασης στους μαθητές;
Πώς συμπεριφέρεται στους μαθητές του;

Με βάση τις σχετικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές παραδοχές, ο μαθητής αποτελεί μια μοναδική και αποκλειστική οντότητα με τις ιδιαιτερότητές
του, τις γλωσσικές, τις πολιτισμικές, τις γνωστικές, τις νοητικές, τις συναισθηματικές, τις βιολογικές, τις οικογενειακές και γενικότερα τις κοινωνικές. Αυτό
σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει σοβαρά και υπεύθυνα υπόψη του, στην οργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης, την ατομικότητα του
μαθητή που είναι μοναδική και αποκλειστική για κάθε άτομο. Ειδικότερα,
οφείλει να λάβει υπόψη του τις ατομικές του ιδιαιτερότητες, όταν διδάσκει,
όταν διαπαιδαγωγεί, όταν αξιολογεί, όταν επικοινωνεί μαζί του και εν τέλει
όταν διαχειρίζεται θέματα που τον αφορούν.
Είναι κοινή η παραδοχή ότι ουσιαστικά το μόνο κοινό που έχουν οι μαθητές μιας τάξης είναι η ηλικία τους, σε όλα τα άλλα διαφέρουν. Συνεπώς, οι
μαθητές δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους και δεν πρέπει ο εκπαιδευτικός να τους
εκλαμβάνει ως ίδιους, γιατί τότε παραβιάζει την αρχή της ατομικότητας και
της ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή. Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει
να έχει την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση και κατ’
επέκταση και την προσωπικότητα να λειτουργεί αυτόνομα και υπεύθυνα
στην εκπαιδευτική πράξη, ερμηνεύοντας όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής
και κοινωνικής πραγματικότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να συμβάλει στην
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καλύτερη δυνατή παροχή προσόντων στον μαθητή, με απώτερο σκοπό τη
διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας γι’ αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, στα οποία
εντάσσονται και οι απόψεις των μαθητών12, ικανός και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός (παιδαγωγός), αναφορικά με την οργάνωση της παιδαγωγικής
επικοινωνίας και από άποψη σαφώς παιδαγωγική, θεωρείται αυτός που:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σέβεται τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και, γενικά, τις ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.
Ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτονομία του.
Συνδιαμορφώνει κανόνες που συμβάλλουν στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του μαθητή.
Οργανώνει αποτελεσματικά, από άποψη μεθοδολογική, τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
Ενθαρρύνει και ενεργοποιεί τον μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αποφεύγει να στιγματίζει και να προσβάλλει τον μαθητή.
Αφιερώνει χρόνο ακρόασης για τον μαθητή.
Χαρακτηρίζεται από αυτοκυριαχία, δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπιστία,
συνέπεια, πραότητα και υπομονή.
Είναι ο εκπαιδευτικός τελικά πουσέβεται την προσωπικότητα του μαθητή και, πάνω απ’ όλα, υπηρετεί τα μαθησιακά, εκπαιδευτικά και
συνολικά τα παιδαγωγικά και κοινωνικά συμφέροντα του μαθητή.

Συμπληρωματικά αλλά και ενισχυτικά των παραπάνω ποιοτικών ευρημάτων είναι τα ποιοτικά πορίσματα της μελέτης του προγράμματος ΡΙSA
του ΟΟΣΑ (2008). Τρία σημαντικά ποιοτικά συμπεράσματα, που προέκυψαν από την αξιολόγηση των ευρημάτων σε 122 σχετικές έρευνες, είναι τα
ακόλουθα:
•

Ο κυριότερος παράγοντας, που φαίνεται να επηρεάζει τις μαθητικές
επιδόσεις, είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και της εκπαιδευτικής πράξης. Ειδικότερα, οι μαθητές που εκπαιδεύονται από
«ικανούς» και «αποτελεσματικούς» εκπαιδευτικούς θα προχωρήσουν με τριπλάσια ταχύτητα απ’ ό,τι μαθητές με «ανεπαρκείς» και

12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. 2002, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Α. 2002, ΤΡΙΛΙΑΝΟΣ, Α., 2004, ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ/
ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. 2005, ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, Χ. 2005.
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•

•

«αναποτελεσματικούς» εκπαιδευτικούς.
Οι μαθητές που δεν παρουσιάζουν επαρκή πρόοδο τα πρώτα χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο, λόγω ενός «ανεπαρκούς» και «αναποτελεσματικού» εκπαιδευτικού, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να «ανακάμψουν» αργότερα.
Χωρίς έναν «ικανό» και «αποτελεσματικό» Διευθυντή, ένα σχολείο
έχει περιορισμένες πιθανότητες να αναπτύξει μια κουλτούρα υψηλών προσδοκιών και βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Από την προσέγγιση των γνωρισμάτων του ικανού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού, αναφορικά με τις διαδικασίες της αγωγής και της
κοινωνικοποίησης, διαπιστώνεται αναμφίβολα ότι η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πράξη είναι μια σύνθετη, απαιτητική και, σε υψηλό βαθμό, δυσχερής υπόθεση, που επιβάλλει αυξημένα και εξειδικευμένα παιδαγωγικά προσόντα για τον εκπαιδευτικό. Η σχολική πράξη απαιτεί άμεση διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων, γιατί η διαχείρισή τους έχει, επίσης,
άμεσες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στη συμπεριφορά
των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαιδευτική πράξη κατά κανόνα δεν επιδέχεται αναβολές και επιβάλλει την άμεση αλλά και κατά το δυνατόν αποτελεσματική λύση στο κάθε ζήτημα που ανακύπτει. Σε άλλους τομείς ένας θεωρητικός μπορεί να προτείνει ένα γενικό πλαίσιο επίλυσης ενός θέματος και να είναι και απαλλαγμένος από ευθύνες, ο εκπαιδευτικός της πράξης, όμως, τις περισσότερες φορές, πρέπει να διαχειριστεί άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο
το πρόβλημα, γιατί και οι συνέπειες μπορεί να είναι και άμεσες, αλλά και επιβαρυντικές από άποψη μαθησιακή, εξελικτική, ψυχική, κ.ο.κ.
Αποτελεί γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι
μαθητές εμφανίζουν διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να περατώσουν, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, το εκπαιδευτικό τους έργο. Αυτά
τα προβλήματα, όμως, παρεμποδίζουν τη ροή της διδασκαλίας είτε αποσπώντας την προσοχή του εκπαιδευτικού από το έργο του, είτε προκαλώντας ανησυχία-αναστάτωση στην τάξη και βέβαια απόσπαση της προσοχής των μαθητών. Επομένως, ο εκπαιδευτικός οφείλει να επαναφέρει την απαιτούμενη ηρεμία για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της τάξης, ώστε να
είναι σε θέση να συνεχίσει το έργο του. Επίσης, η αποτελεσματικότητα με την
οποία ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τις προβληματικές συμπεριφορές αποτελεί και κριτήριο για την αξιολόγηση της ικανότητας και της ποιότητάς του.
65

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Ως μία συμπερασματική διαπίστωση, θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικής σημασίας, αναφορικά με
την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη και γενικότερα στο
σχολείο. Αυτό συνεπάγεται ότι οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση «παιδαγωγικού-ψυχολογικού κλίματος», όπου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στηρίζει τους μαθητές συναισθηματικά και προκαλεί το ενδιαφέρον
τους.
Εκφράζει υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές.
Επιλέγει μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέματα διδασκαλίας και οργάνωσης.
Παρέχει άμεσες ανατροφοδοτήσεις στους μαθητές.
Δημιουργεί οικογενειακό περιβάλλον.
Ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία.
Αποτιμά θετικά την επιτυχία.
Διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συμπεριφοράς.
Προσδίδει ακαδημαϊκό προσανατολισμό στη σχολική εκπαίδευση.
Εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στους μαθητές13.

Τελικά και κλείνοντας την εισήγηση, ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός οφείλει να έχει την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση και κατ’
επέκταση και την προσωπικότητα να λειτουργεί αυτόνομα και υπεύθυνα στην
εκπαιδευτική πράξη, ερμηνεύοντας όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό θα συμβάλλει προφανώς στην παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου και κατ’ ακολουθία στην καλύτερη δυνατή παροχή προσόντων στους μαθητές, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας και την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύστημα.
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Βασιλική Παπαδοπούλου
1.0. Εισαγωγή
H Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) ως συμπλήρωμα κάθε επιστημονικής επαγγελματικής ειδίκευσης αποτελεί προτεραιότητα αιχμής σε διεθνές επίπεδο, καθώς θεωρείται ότι λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιστημονικής θεωρίας και της επαγγελματικής πρακτικής. Ειδικότερα η Π.Α. αποτελεί
μια σημαντική συνιστώσα κάθε προγράμματος βασικής εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών. Ως «Πρακτική Άσκηση μπορεί να οριστεί κάθε προγραμματισμένη και μεθοδευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία έχει ως σκοπό να συνδέσει την παιδαγωγική θεωρία με τη διδακτική πράξη, να εξοικειώσει τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με το μελλοντικό του επάγγελμα, με την κατανόηση των συνθηκών και προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου μέσα στο
σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη»(Αντωνίου, 2009:112).
Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η Π.Α. εκπληρώνει μια ιδιαίτερη λειτουργία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αφού στον πυρήνα της βρίσκεται το πρόβλημα της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και βασική επιδίωξή της είναι να ελαχιστοποιήσει το λεγόμενο «σοκ της πράξης» ή αλλιώς
το λεγόμενο «σοκ της μεταφοράς της θεωρίας στην πράξη»(transition shock)
(Boerger & Tillema, 1993).
Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξετάσω την Π.Α. μέσα από αυτό το πρίσμα: της σύνδεσης δηλ. της θεωρίας με την πράξη. Πιο συγκεκριμένα θα
εξετάσω τι συνιστά τη θεωρία, και τι την πράξη στην Π.Α., για να μπορέσω μετά να συναγάγω δυνατότητες και όρια στη σύνδεσή τους. Όλα αυτά
θα τα εξετάσω έχοντας ως σταθερά σημεία αναφοράς δυο πλαίσια: ένα ευρύτερο θεωρητικό, της ακαδημαϊκής συζήτησης και αντιπαράθεσης για το
ρόλο της Π.Α. στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και ένα δεύτερο πρακτικό που συντίθεται από τις θεσμικές και οργανωτικές παραμέτρους διεξαγωγής της Π.Α. στα τμήματα που εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Θα ακολουθήσω τη φαινομενο-
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λογική προσέγγιση επιδιώκοντας να χαρτογραφήσω έναν- από τη συγκεκριμένη άποψη και κατά την ταπεινή μου γνώμη- αχαρτογράφητο χώρο και
να αναδείξω ορισμένα ουσιώδη γνωρίσματά του.
2.0. Η Πρακτική Άσκηση στην ακαδημαϊκή συζήτηση γύρω από
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ακαδημαϊκής συζήτησης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών υπάρχουν δυο αντιτιθέμενες τάσεις γύρω από το
ρόλο και τη σημασία της Π.Α. Έτσι, από τη μία η Π.Α. βάλλεται από διάφορες πλευρές, κυρίως γιατί αμφισβητείται το ακαδημαϊκό της status: πολλοί
υποστηρίζουν ότι μια περαιτέρω «επιστημονικοποίηση-ακαδημαϊκοποίηση» της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών\δασκάλων προϋποθέτει την ταυτόχρονη μείωση της πρακτικής άσκησης, αφού σύμφωνα με αυτήν την άποψη το πανεπιστήμιο οφείλει να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του χαρακτήρα και να διασφαλίσει το κύρος του, αποτινάσσοντας
τη βαριά κληρονομιά των παιδαγωγικών ακαδημιών1.
Σύμφωνα με αυτήν την άποψη η ακαδημαϊκή αναβάθμιση «επαγγελμάτων με έντονο πρακτικό προσανατολισμό θέτει σε κίνδυνο τον επιστημονικό(…)
χαρακτήρα {των πανεπιστημίων} και υποβαθμίζει το επίπεδό τους»(Μάρκου,
1994:57). Είναι προφανές πως το επίπεδο, στο οποίο εκδηλώνεται αυτός ο
ανεπιθύμητος για το ακαδημαϊκό κύρος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
πρακτικός προσανατολισμός, είναι βασικά το επίπεδο της πρακτικής άσκησης. Η κυρίαρχη αυτή άποψη ταυτίζει την επιστημονικότητα με μία δομική «αποστροφή» προς την πράξη και κάθε τι πρακτικό.
Από την άλλη παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο μια γενικότερη στροφή
στη στοχευμένη ανάπτυξη πρακτικών, επαγγελματικών δεξιοτήτων στο
σχολείο της οποίας η αρχή τοποθετείται στη δεκαετία του ’80 και του αρχόμενου ’90 στη Μ. Βρετανία (Widdeen, 1995:3). Η στροφή αυτή εκφράστηκε καταρχήν μέσα από μια καθολική απαξίωση της θεωρίας, αφού ορισμένοι επιστήμονες «αμφισβήτησαν την ανάγκη για κάθε είδους(η υπογ.του
συγγρ.) θεωρητικό περιεχόμενο στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Αυτό που χρειάζεται είναι η πρακτική δεξιότητα στη διδασκαλία- πρότειναν- και τέτοια δεξιότητα μπορεί να αποκτηθεί μέσω της πρακτικής σε προγράμματα κατάρτισης στις σχολικές μονάδες(school-based)»(MacIntyre, 1993:39).
1. Κληρονομιά που συνδέθηκε εκτός των άλλων και με τη διάρκεια αλλά πολύ περισσότερο με τον
τρόπο διεξαγωγής της Π.Α. Επρόκειτο για έναν τρόπο που παρέπεμπε στο αμφισβητούμενο μοντέλο
της μαθητείας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και εξυπηρετούσε ως γνωστόν συγκεκριμένες
ιδεολογικο-πολιτικές στοχεύσεις
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Έτσι λοιπόν εκφράστηκε η τάση να μετατεθεί η ανάπτυξη αυτών των
πρακτικών δεξιοτήτων από το πανεπιστήμιο στο σχολείο. Η τάση αυτή
ισχυροποιήθηκε κάτω από την επίδραση του εποικοδομισμού ως θεωρίας μάθησης, στο πλαίσιο του οποίου διατυπώνεται όλο και συχνότερα το
αίτημα ο μελλοντικός εκπαιδευτικός να συγκροτεί το γνωστικό του υπόβαθρο σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή σε συνθήκες σχολείου ( Pimm
&Selinger, 1995).
Αυτή ωστόσο είναι μια εξέλιξη η οποία, ανεξάρτητα από τις επιστημολογικές της καταβολές ή την επιστημολογική της νομιμοποίηση, φαίνεται
να προωθείται και μέσω των εκπαιδευτικών πολιτικών που υπαγορεύονται
από την κυριαρχία του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης
μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα παραγωγής, το οποίο πιέζει συνεχώς για μετρήσιμους δείκτες και αύξηση της αποδοτικότητας. Από αυτήν
την άποψη, μία πιθανή αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης στο σχολείο
αποκομμένη από τον ομφάλιο λώρο της θεωρητικής ακαδημαϊκής γνώσης,
θα συνιστούσε μια τεχνοκρατική συρρίκνωση της ποιότητας και του επιπέδου σπουδών στα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
3.0. H Πρακτική Άσκηση στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Στα παιδαγωγικά τμήματα τόσο της προσχολικής όσο και της δημοτικής
εκπαίδευσης, η Π.Α. ως αναπόσπαστο μέρος των βασικών σπουδών των
υποψήφιων εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται με τη λήψη του πτυχίου, δηλ.
επικρατεί το λεγόμενο μονοφασικό μοντέλο (Θεοδώρου, 1998). H οργάνωση και το περιεχόμενό της εξαρτώνται: α) από τη φιλοσοφία του εκάστοτε
προγράμματος σπουδών γύρω από το προφίλ του μελλοντικού εκπαιδευτικού, β) από τη βαρύτητα που αποδίδεται στην πρακτική κατάρτισή τους
και γ) από άλλους παράγοντες κυρίως οργανωτικούς. Ωστόσο τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των πανεπιστημιακών τμημάτων,παρά τις όποιες
διαφοροποιήσεις τους, συγκλίνουν στα βασικά τους χαρακτηριστικά.
Καταρχάς ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων Π.Α. είναι η οργάνωσή τους σε τρία ή τέσσερα επίπεδα ή φάσεις κατά άλλους, τα
οποία κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών και διατρέχουν συνήθως τα τέσσερα τελευταία από αυτά. Σε όλα περίπου τα τμήματα το πρώτο επίπεδο
πρακτικής άσκησης αφιερώνεται σε μια πρώτη εξοικείωση των φοιτητών
με τη σχολική ζωή και τάξη μέσα από την παρατήρηση συμπεριφοράς και
διδασκαλιών. Στο δεύτερο επίπεδο (ή δεύτερη Φάση), το οποίο μπορεί να
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διαρκεί από ένα έως και τρία εξάμηνα, η Π.Α συνήθως αφιερώνεται στη Διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου.
Τα γνωστικά αντικείμενα-αυτά που είναι υποχρεωτικά και κοινά σε όλα τα
Τμήματα- είναι συνήθως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και οι Φυσικές Επιστήμες. Στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο (ή φάση) οι απαιτήσεις της
Π.Α. από τους φοιτητές ακολουθούν μία κλιμάκωση. Και πάλι ανάλογα με
την οργάνωση του εκάστοτε Τμήματος, οι φοιτητές είτε αναλαμβάνουν να
εξειδικευθούν σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα, διδάσκοντάς τα επί
έναν ορισμένο αριθμό ωρών, είτε αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη μιας
τάξης για μία ή δύο εβδομάδες.
Ας λάβουμε υπόψη μας λοιπόν ότι στη διεξαγωγή της Π.Α. εμπλέκονται
με ρόλο περισσότερο ή λιγότερο ενεργό όχι μόνο οι διδάσκοντες του πανεπιστημίου και οι φοιτητές, αλλά και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε
ρόλο μέντορα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων.
3.1. Η θεωρία στην Πρακτική Άσκηση
Στο οργανωτικό αυτό πλαίσιο διεξαγωγής της ΠΑ, έτσι όπως το περιγράψαμε παραπάνω, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη σημασία των εννοιών
που μας απασχολούν. Τι ορίζουμε ως θεωρία και τι ως πράξη; Ισχύει μήπως
η μονοεπίπεδη, γραμμική άποψη που διατείνεται ότι ως θεωρία θα εννοήσουμε την επιστημονική θεωρία, της οποίας ο φοιτητής γίνεται μέτοχος
μέσω των ακαδημαϊκών παραδόσεων και ως πράξη τη διδακτική και παιδαγωγική πρακτική που αναπτύσσει στο σχολείο ως ασκούμενος, εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη θεωρία;
Αυτή η άποψη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι κατανοούν συνήθως με αυτόν τον απλοϊκό τρόπο τη λειτουργία της πρακτικής άσκησης και πιο συγκεκριμένα τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Σε αντιδιαστολή με τη θέση αυτή θα επιχειρήσω να συγκροτήσω ένα διαφορετικό πολυεπίπεδο σχήμα με την προσδοκία να ανταποκριθώ στην πολυπτυχότητα και περιπλοκότητα της ίδιας της πραγματικότητας, έτσι όπως την έχει αναλύσει και παρουσιάσει στο μεταξύ η έρευνα, και αξιοποιώντας τη δική μου μακρόχρονη εμπειρία από την Πρακτική
Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Θα στηρίξω την ανάλυσή μου στην τριμερή κατηγοριοποίηση των παιδαγωγικών θεωριών κατά Weniger. O Weniger υποδεικνύει τρεις αναβαθμούς, τρία επίπεδα κατά τη διαδικασία σχηματισμού και συγκρότησης των
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παιδαγωγικών θεωριών και επομένως θα λέγαμε τρία είδη παιδαγωγικών
θεωριών (Kron, 2009: 302).
Η θεωρία του πρώτου επιπέδου περιλαμβάνει όλες τις αντιλήψεις, αλλά και προ-καταλήψεις (Voreinstellungen, preconceptions) που καθοδηγούν
τη δράση του εκπαιδευτικού/παιδαγωγού χωρίς να γίνονται συνειδητές και
συχνά χωρίς να μπορούν να «ειπωθούν». Στο πρώτο επίπεδο παιδαγωγικής
θεωρίας έχουμε ό,τι συνήθως αποκαλούμε προσωπικές(personal theories)
ή υποκειμενικές θεωρίες(subjective Theorien). Στο δεύτερο επίπεδο ανήκουν
οι θεωρίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συσσωρευμένης και αναστοχαστικά «επεξεργασμένης» εμπειρίας των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Πρόκειται για θεωρίες που συγκροτούνται μέσα από μια διαδικασία γενίκευσης στη βάση της συσσωρευμένης εμπειρίας, θεωρίες που τις περισσότερες φορές δεν «διατυπώνονται», αλλά που μπορούν με λίγη προσπάθεια να μεταβιβαστούν σε άλλους και που στην καλύτερη περίπτωση καταφέρνουν να αρθούν στο επίπεδο μιας επαγγελματικής τεχνογνωσίας. Στη
βιβλιογραφία περιγράφονται ως επαγγελματική πρακτική γνώση(practical
knowledge, professional knowledge, Handlungswissen). Στο τρίτο επίπεδο
η θεωρία προκύπτει από τη χρήση της επιστημονικά θεμελιωμένης ερευνητικής μεθοδολογίας, για αυτό και είναι η μόνη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστημονική (Μerkens, 1994: 21).
Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, όταν στο πλαίσιο της Π.Α.
αναφερόμαστε στη θεωρία, εννοούμε στην ουσία διαφορετικού επιπέδου
θεωρητικά συστήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες είτε τα αναγνωρίζουν ως τέτοια και τα συνειδητοποιούν είτε
όχι. Αυτά τα θεωρητικά συστήματα είναι :
1) Οι επιστημονικές, ακαδημαϊκές παραδόσεις των διδασκόντων είτε
αναφέρονται σε ζητήματα παιδαγωγικά και διδακτικά, είτε σε ζητήματα εκπαίδευσης στις επιμέρους επιστήμες των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου. Πρόκειται για την επιστημονική θεωρία. Για λόγους που σχετίζονται
με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη της προβληματικής μας θα τη θεωρήσουμε
«ενιαία» και συμπαγή, προσβλέποντας όχι τόσο στο περιεχόμενο της που
καθορίζεται κυρίαρχα από επιστημολογικές τομές αλλά κυρίως στην «τάξη του λόγου» που αυτή εκφράζει μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο συγκροτώντας τον ταυτόχρονα2.
2. Είναι προφανές πως η επιστημονική θεωρία, ειδικά στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών δεν είναι ποτέ «ενιαία» αλλά επειδή οι επιστημολογικές προϋποθέσεις καθορίζουν καίρια
τους όρους συγκρότησής της, μπορεί να εμφανίζεται μέσα από θεωρίες που λειτουργούν ακόμη και
ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
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2) Οι συστηματοποιημένες και οργανωμένες υποδείξεις, επισημάνσεις,
και παρατηρήσεις που κάνουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ως μέντορες των φοιτητών, όταν τους βοηθούν να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους,
και όταν τους παρέχουν ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία τους. Πρόκειται για την επαγγελματική, πρακτική γνώση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ως μεντόρων των φοιτητών.
3) Οι ασυστηματοποίητες, ευκαιριακές και τυχαίες παρατηρήσεις που μπορεί να κάνουν οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων, προκειμένου
να σχολιάσουν, να ενθαρρύνουν, να παραινέσουν ή να επαινέσουν τους φοιτητές που διδάσκουν στις τάξεις τους. Πρόκειται και εδώ για την επαγγελματική, πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων, στις
τάξεις των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρατηρούν ή διδάσκουν.
4) Και τέλος η προσωπική ή υποκειμενική θεωρία του ίδιου του φοιτητή και της φοιτήτριας, ως ένα σύστημα γνώσης «αξιακά και συναισθηματικά φορτισμένης»- κράμα εμπειριών, προεπιστημονικών και επιστημονικών
γνώσεων (Βούλγαρης& Ματσαγγούρας, 2005:148), ένα φίλτρο μέσα από το
οποίο διηθείται ό,τι ο κάθε φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια προσλαμβάνει
στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο.
Η σειρά της απαρίθμησης όλων αυτών των θεωρητικών συστημάτων
δεν είναι τυχαία. Άρχισα από την επιστημονική θεωρία που είναι, αν όχι
αντικειμενική σίγουρα διυποκειμενική, εύκολα αναγνωρίσιμη και κωδικοποιήσιμη και κατέληξα στην προσωπική θεωρία φοιτητών και φοιτήτριων
που είναι δύσκολο να αναγνωριστεί, να κωδικοποιηθεί και εν τέλει να αρθρωθεί ως τέτοια. Ως ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα σε αυτούς τους δυο
ακραίους πόλους, λειτουργεί η επαγγελματική πρακτική γνώση των εκπαιδευτικών, κυρίως των μεντόρων.
Η προηγούμενη απαρίθμηση των θεωρητικών συστημάτων με τα οποία
έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας στηρίζεται σε μερικές ακόμη θεμελιώδεις παραδοχές:
1. Δεν υπάρχει στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της Π.Α. η επιστημονική θεωρία, συμπαγής, μονοκόμματη και απαυγάζουσα αλλά υπάρχει ένα συνεχές θεωριών,
διαφορετικών επιπέδων ή αναβαθμών. Μέσα σε αυτό συνεχές η
επιστημονική ακαδημαϊκή θεωρία έχει μία κυρίαρχα θεσμική θέση,
αφού το πανεπιστήμιο ως ίδρυμα είναι επιφορτισμένο με την παραγωγή της επιστημονικής γνώσης τη διάχυσή της αλλά και την εκπαίδευση επιστημόνων ακριβώς στη βάση αυτή της επιστημονικά
παραγόμενης γνώσης.
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2.

Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι γενικά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ειδικότερα την Π.Α. ως ένα ιδιαίτερο είδος δραστηριότητας, την συν-διαμορφώνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν με τον τρόπο που λειτουργεί το
κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Οι διδάσκοντες που διδάσκοντας «διδάσκουν πώς να διδάξουν {οι φοιτητές τους}» (Russel, 1997), οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
που καθοδηγούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τους φοιτητές ως μέντορες αλλά και οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων
σχολείων, λειτουργούν ως φορείς θεωρίας φανερής, όπως στην περίπτωση της επιστημονικής θεωρίας ή υπόρρητης, όπως στην περίπτωση της επαγγελματικής πρακτικής γνώσης.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη διάρκεια της Π.Α. δεν είναι εύκολο
να αντιληφθούν αυτό το συνεχές της θεωρίας. Αντίθετα, αντιλαμβάνονται
ως θεωρία μόνο την επιστημονική θεωρία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι θεωρίες πρώτου και δευτέρου αναβαθμού, δηλ. τόσο η προσωπική(ή υποκειμενική) θεωρία όσο και η επαγγελματική πρακτική γνώση, είναι εγγενείς στην
πράξη/δράση που καθοδηγούν. Και όμως είναι αυτές οι λανθάνουσες θεωρίες, που αν και δεν αρθρώνονται ή αρθρώνονται με δυσκολία εγκαθιδρύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθε πράξης.
3.2. Η πράξη στην Πρακτική Άσκηση
Ας εξετάσουμε σε αυτό το σημείο όμως τι εννοούμε, όταν αναφερόμαστε
στην πλευρά της πράξης κατά την Πρακτική Άσκηση και ποιες μορφές παίρνει αυτή η πράξη και σε ποιες μορφές θεωρίας αντιστοιχίζεται. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πράξη στην Π.Α. εννοούμε:
α) Την πράξη της ακαδημαϊκής διδασκαλίας ενός διδάσκοντος: ο ακαδημαϊκός δάσκαλος διαχέει την επιστημονική γνώση διδάσκοντάς την. Ο
φοιτητής και η φοιτήτρια καλείται σε αυτήν την πράξη, την πράξη της ακαδημαϊκής διδασκαλίας να επικεντρωθεί στο περιεχόμενό της και να μάθει
αυτό που διδάσκεται. Αυτή η πράξη αντιστοιχεί κυρίαρχα στο επίπεδο της
επιστημονικής θεωρίας.
β) Την παιδαγωγική και διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων, η οποία συγκροτείται από τις καθημερινά επαναλαμβανόμενες πράξεις τους μέσα στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Οι φοιτητές καλούνται αυτήν την πράξη να την παρατηρήσουν, να την καταγράψουν και να την αναλύσουν. Καλούνται επίσης να την αντιληφθούν
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ως πρακτική, ως μία πράξη δηλ. που έχει συνέχεια στο χρόνο, συνέπεια ως
προς τις επιδιώξεις της, αλλά και μια θεωρητική νομιμοποίηση. Αυτή η πράξη αντιστοιχεί κυρίως στο επίπεδο της επαγγελματικής πρακτικής γνώσης.
γ) Τις μεμονωμένες διδασκαλίες των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ως
μεντόρων, οι οποίες συνήθως διεξάγονται σε τάξεις συναδέλφων τους. Ως
πράξη διαφοροποιούνται στο δεδομένο πλαίσιο από τις αντίστοιχες των
συναδέλφων τους σε δυο βασικά σημεία: Πρώτον αντλούν τη νομιμοποίησή τους από δύο διακριτά θεωρητικά συστήματα που η πράξη τους καλείται να συγκεράσει ή να συνενώσει. Πρόκειται για το επίπεδο της γενικής
επιστημονικής θεωρίας και το επίπεδο της δικής τους ειδικής επαγγελματικής,
πρακτικής γνώσης. Δεύτερον είναι μια πράξη που φιλοδοξεί να «μοντελοποιήσει» τη θεωρία και στο βαθμό αυτό ανάγεται σε πράξη «παραδειγματικού» χαρακτήρα. Και αυτή η πράξη αντιστοιχεί κυρίως στο επίπεδο της
επαγγελματικής πρακτικής γνώσης των εκπαιδευτικών, ωστόσο έχει και
έντονα το στοιχείο της επιστημονικής θεωρίας, στο βαθμό που επιδιώκει
να λειτουργήσει με τους όρους που περιγράφηκαν παραπάνω.
δ) Την παιδαγωγική και διδακτική πράξη του φοιτητή. Πρόκειται για μία
πράξη κλιμακούμενης δυσκολίας, η οποία αρχίζει συνήθως με την παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση των διδασκαλιών των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, δηλ. των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων αλλά και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών καθώς επίσης και των συμφοιτητών του. Η παρατήρηση και ανάλυση της διδασκαλίας των άλλων ακολουθείται από τη διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων του ίδιου του φοιτητή και κορυφώνεται στην ανάληψη συνήθως πλήρους παιδαγωγικού και
διδακτικού έργου για ένα χρονικό διάστημα. Ως πράξη χαρακτηρίζεται και
αυτή από κάποιες ιδιαιτερότητες που τη διαφοροποιούν αισθητά από τις
δύο προηγούμενες κατηγορίες πράξεων. Καταρχάς είναι μια πράξη που δανείζεται το «χωροταξικό» πλαίσιο: στο βαθμό που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκουν στις ίδιες τάξεις, στις οποίες παρατηρούν και αναλύουν διδασκαλίες, φαίνεται εύλογο να εντάσσουν τη δική τους πράξη στο
δοσμένο από πριν αυτό «χωροταξικό» πλαίσιο. Ωστόσο είναι φανερό πως
το αλλότριο αυτό «χωροταξικό» πλαίσιο, όχι μόνο ως ένα πλαίσιο οργάνωσης του σχολικού χώρου, αλλά πολύ περισσότερο ως ένα πλαίσιο αποκρυσταλλωμένων κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων της παιδαγωγικής
σχέσης(εκπαιδευτικού και μαθητών) αλλά και μεταξύ των ίδιων των μαθητών, επιδρά πολλαπλά στην πράξη τους και περιορίζει δύο βασικά χαρακτηριστικά της: την ελευθερία και την αυθεντικότητα. Αυτό το στοιχείο είναι όμως γνωστό εκ των προτέρων, αφού αυτή η πράξη των φοιτητών εκ75
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πληρώνει τη λειτουργία της δοκιμής η καλύτερα των δοκιμών, και γίνεται
στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.
Ακριβώς επειδή αυτή η πράξη τελείται υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν, δηλ. ως εμβόλιμη δοκιμή στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, εμβόλιμη στον πραγματικό εκπαιδευτικό χρόνο και στο πραγματικό χωροταξικό πλαίσιο των συνεργαζόμενων σχολείων, είναι μία οιονεί πράξη που
απολαμβάνει μία ιδιαίτερη ασυλία: οι πρακτικές της συνέπειες είναι περιορισμένες, αφού είναι απελευθερωμένη από την πίεση της πραγματικότητας εξαιτίας του «αυτοαναφορικού» της χαρακτήρα. Είναι μια πράξη που
της επιτρέπονται τώρα τα λάθη και οι αστοχίες, αφού έτσι και αλλιώς είναι
ελεγχόμενης εμβέλειας, με το σκεπτικό πως αυτά θα αποφευχθούν αργότερα στον πραγματικό εργασιακό στίβο, εκεί όπου τα λάθη και οι αστοχίες
έχουν ή μπορεί να έχουν πραγματικές, μη ελεγχόμενες και αναστρέψιμες
συνέπειες και μπορεί να κοστίζουν ακριβά.
Η πράξη αυτή των φοιτητών στην Π.Α. αντιστοιχεί κατά την άποψη μου
και στους τρεις αναβαθμούς της θεωρίας, αφού εμπεριέχει στοιχεία και από
τα τρία θεωρητικά «συστήματα», τα οποία παρουσιάσαμε. Θα αναρωτηθεί
κανείς εύλογα, αν στις υπόλοιπες κατηγορίες πράξεων που περιγράψαμε
δεν συμβαίνει το ίδιο. Πράγματι συμβαίνει το ίδιο, με την εξής όμως διαφορά: ότι τόσο στην πράξη των ακαδημαϊκά διδασκόντων όσο και στην πράξη των εκπαιδευτικών είναι πιο εύκολο να «απομονώσει» κανείς ένα κυρίαρχο τύπο θεωρίας με βάση την επαγγελματική τους ταυτότητα. Και βέβαια
με βάση το ρόλο τους στη διεξαγωγή της Π.Α. ρόλο που απορρέει ακριβώς
από την επαγγελματική τους ταυτότητα.
Σε σχέση με την πράξη και τον τρόπο αντίληψής της είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την τάση να αναφέρονται μόνο στη δική τους πράξη στην Π.Α., όταν αναφέρονται στο σκέλος
της πράξης μέσα από ένα απλουστευτικό σχήμα σύμφωνα με το οποίο
θεωρούν πως εφαρμόζουν ή δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στην πράξη
όσα έμαθαν στη θεωρία. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι όταν αναφέρονται στη δική τους πράξη κατά την Π.Α. περιορίζονται στη διδακτική της
διάσταση και επικεντρώνονται στην επίτευξη ή μη των διδακτικών στόχων
(Θεοδώρου, κ.α. 2013).
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3.3. H σχέση θεωρίας πράξης στην Πρακτική Άσκηση: ερευνητικά
δεδομένα
Αυτή η απλουστευτική οπτική έχει τις συνέπειές της: τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την πρόωρη απαξίωση των φοιτητών και φοιτητριών
προς τη θεωρία ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πρακτικής τους άσκησης.
Έτσι, οι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτιμούν συχνά
τις εμπειρίες που αποκομίζουν από αυτήν, ως πολύ πιο σημαντικές για το
μελλοντικό τους επάγγελμα από οποιαδήποτε «διδαχθείσα θεωρία», ακόμη και αν αυτές οι εμπειρίες όχι μόνο είναι καθαρά προσωπικές αλλά και
τυχαίες(Böhm, 1985:13). Mία άλλη μορφή απαξίωσης της θεωρίας έγκειται
επίσης στο γεγονός πως οι φοιτητές συχνά κατά την πρακτική τους άσκηση παρατηρούν και καταγράφουν κάποιες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών που «αποδίδουν»(“some teaching actions that «worked»”), και τις οποίες θα μπορούσαν να μεταφέρουν στις δικές τους διδασκαλίες και αδιαφορούν πλήρως για το θεωρητικό υπόβαθρο αυτών των παιδαγωγικών και
διδακτικών επιλογών(Zanting στο Loughran, 2006:45).
Μια τέτοια στάση όμως σηματοδοτεί μία διολίσθηση «από το χώρο της
επιστήμης στην αφελή εμπειριοκρατική διαχείριση της γνώσης» (Τσαρδάκης,
2001:753) και η αφελής εμπειριοκρατική διαχείριση της γνώσης μπορεί κοινωνικά και πολιτικά να καταστεί επικίνδυνη και αντιδραστική, ειδικά όταν
την επικαλείται κανείς για να νομιμοποιήσει την κοινωνική του πρακτική. Ο
εκπαιδευτικός άλλωστε ασκεί και ασκείται καθημερινά σε μια τέτοια πρακτική, γεγονός οφείλουν να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές μας και με τη δική
μας τη βοήθεια.
Σε αυτό το σημείο, της άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο εμφανούς απαξίωσης της θεωρίας, συγκλίνουν και τα ερευνητικά δεδομένα από
τον ελληνικό χώρο, είτε αναφέρονται στις απόψεις και τις στάσεις των φοιτητών είτε των μάχιμων εκπαιδευτικών. Έτσι οι έρευνες που εξετάζουν τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,
είτε είναι παλαιότερες είτε νεότερες, καταγράφουν με σαφήνεια την τάση
υποβάθμισης του θεωρητικού της σκέλους, η οποία εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Νεότερες έρευνες επίσης καταγράφουν από τη μια την
ανάγκη που αναγνωρίζουν οι φοιτήτριες να συνδέσουν τη θεωρία με την
πράξη, καθώς βασική τους επιθυμία ήδη κατά τις πρώτες του διδασκαλίες
και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους είναι «να γίνουν πράξη όλα τα θεωρητικά
που μάθαμε στη Σχολή» (Αυγητίδου 1997/98:105) και από την άλλη μια σχετικά απλοϊκή αντιμετώπιση της σχέσης θεωρίας πράξης (Πυργιωτάκης, 2000).
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Άλλα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θεωρούν υπερβολική την παρουσία της θεωρίας κατά τη διάρκεια
της πρακτικής στους άσκησης(Papadopoulou, Thoidis, 2008) και δεν είναι
σε θέση να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η θεωρία ως βασική συνιστώσα της πρακτικής τους άσκησης.
Μια άλλη μορφή απαξίωσης της θεωρίας προκύπτει από τις λανθασμένες προσδοκίες που έχουν οι φοιτητές απέναντι στη θεωρία, επειδή πιστεύουν ότι η θεωρία μπορεί να δώσει μία ολοκληρωμένη και εξαντλητική εικόνα της πραγματικότητας. Με τέτοιες προσδοκίες γρήγορα απογοητεύονται
«η θεωρία απαξιώνεται και την θέση της έρχονται να καλύψουν αρχές δράσης
που εστιάζουν στη συμπεριφορά και στην αποτελεσματικότητα, και όχι στους
μηχανισμούς που ερμηνεύουν τα γεγονότα και την ανάπτυξή τους (που θα επέτρεπε διάκριση υποθέσεων, επιχειρηματολογία, δυνατότητα πορείας προόδου
στην παιδαγωγική γνώση)» (Κόλλιας, 2007:153)
4.0. Ακροτελεύτιες παρατηρήσεις
Γιατί όμως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν αντιλαμβάνονται το συνεχές της θεωρίας για το οποίο μιλήσαμε; Έχει σχέση η απαξίωση της θεωρίας που προκύπτει κατά τη διεξαγωγή της Π.Α. με αυτή τους την αδυναμία;
Ας επιχειρήσουμε να απαντήσουμε. Καταρχάς είναι δύσκολο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας να αντιληφθούν αυτό το συνεχές της θεωρίας, έτσι
όπως το εκθέσαμε παραπάνω. Και είναι δύσκολο να το αντιληφθούν γιατί
δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν την πράξη με έναν διαφορετικό τρόπο.
Θα ισχυριστώ στο σημείο αυτό το εξής παράδοξο ως υπόθεση εργασίας:
ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες απαξιώνουν τη θεωρία κατά την πρακτική τους άσκηση, επειδή έχουν μια συρρικνωμένη αντίληψη για το τι συνιστά την πράξη στην πρακτική άσκηση. Δεν μπορούν δηλ. να αντιληφθούν
πως στο χώρο των παιδαγωγικών επιδράσεων και παρεμβάσεων, όταν μιλάμε για πράξη αναφερόμαστε πάντοτε σε μια πραγματικότητα, η οποία,
στο βαθμό που συγκροτείται από ερμηνείες παιδαγωγικές, είναι πάντοτε
ήδη εμποτισμένη από τη θεωρία.
Σε κάθε αναβαθμό της θεωρίας, έτσι όπως την περιγράψαμε, αντιστοιχεί και ένα επίπεδο πράξης. Στα δύο πρώτα επίπεδα, στο επίπεδο δηλ. της
προσωπικής ή υποκειμενικής θεωρίας και στο επίπεδο της πρακτικής επαγγελματικής γνώσης η θεωρία καθοδηγεί την πράξη και επομένως θεωρία
και πράξη συμπλέκονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Μόνο η παιδαγωγική θεωρία του τρίτου επιπέδου, η επιστημονική θεωρία είναι ανεξάρτητη
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από την πράξη που διερευνά(Kron, ό.π.:302).
Αυτή τη διαλεκτική ενότητα θεωρίας και πράξης δεν είναι εύκολο να την
αντιληφθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας και δικαιολογημένα. Οφείλουμε εμείς να τους βοηθήσουμε μέσα από τη διδασκαλία μας να ανοίξουν
αυτόν τον ορίζοντα κατανόησης της σχέσης θεωρίας και πράξης: Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν θεωρία και πράξη ως ένα συνεχές και όχι ως δυο απόλυτα διακριτούς πόλους. Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να αναστοχαστούν γύρω από τη δική τους πράξη και τις πράξεις
των άλλων στη βάση των υπόρρητων προϋποθέσεων που τις κατευθύνουν.
Να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν πως κάθε πράξη είναι έμφορτη θεωρίας, αλλιώς δεν είναι πράξη με την αριστοτελική έννοια του όρου αλλά
μία μηχανιστική επανάληψη ή μίμηση στον ορίζοντα της τεχνικής. Ή αλλιώς για να επικαλεστώ τον Φρέιρε: «στη διαλεκτική σκέψη, κόσμος και δράση βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Η δράση όμως είναι ανθρώπινη μόνον όταν
δεν είναι μια σκέτη απασχόληση, αλλά και μία στόχαση, ένα ενδιαφέρον, δηλ.
όταν δεν είναι αποσπασμένη από τη σκέψη» (Φρέιρε, 1976,52).
Αν στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης των φοιτητών και φοιτητριών μας είναι ο κριτικά αναστοχαζόμενος επαγγελματίας, τότε βασικό μας
μέλημα πρέπει να είναι να τους εκπαιδεύσουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να
μπορούν σε κάθε πράξη και πρακτική σε οποιοδήποτε επίπεδο να ανακαλύπτουν τη ρητή ή υπόρρητη θεωρία που την κατευθύνει, την νομιμοποιεί ή και το αντίστροφο, την απονομιμοποιεί. Μόνο έτσι δεν θα υποστασιοποιήσουν και δεν θα φυσιολογικοποιήσουν την κοινωνική πραγματικότητα, έτσι όπως εμφανίζεται στο σχολείο, αλλά θα αρχίσουν να διερωτώνται
και να αναστοχάζονται. Μόνο έτσι και οι λεγόμενες «καλές πρακτικές» δεν
θα αυτονομηθούν και δεν θα συρρικνωθούν σε επίπεδο συνταγολογίων,
και μόνο έτσι το πολυδιαφημιζόμενο αίτημα των καιρών για αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και κάθε είδους μετρήσιμους και συγκρίσιμους
δείκτες θα μπορεί να ελεγχθεί ως προς ένα βασικό ερώτημα: τι είδους κοινωνία και για ποιους(για να μην πω με την αγοραία λογική για πόσους;) την
ευαγγελίζονται όσοι υπερασπίζονται αυτά τα αιτήματα; Πόσο συμφωνούμε
εμείς με αυτήν την κοινωνία; Ή με άλλα λόγια ποια θεωρία κοινωνίας λανθάνει σε ένα τέτοιο αίτημα;
Θα ισχυριστώ κλείνοντας πάλι ένα παράδοξο: πως η Π.Α είναι ένα προνομιακό πεδίο για να ασκηθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας σε αυτού
του είδους την κατανόηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δηλ. σε εκείνη την κατανόηση της πραγματικότητας που θα ανακαλύπτει και θα αποκαλύπτει πίσω από κάθε πρακτική και πράξη τη θεωρία-ο79
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ποιασδήποτε τάξης θεωρία- που τη στηρίζει. Αρκεί να τη διαμορφώσουμε
με τους κατάλληλους όρους, ξεπερνώντας τα όρια έτσι όπως τα περιγράψαμε και διευρύνοντας τις δυνατότητές της έτσι όπως τις υπαινιχθήκαμε.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

Ο σχεδιασμός ενός ερευνητικού
προγράμματος για την εκπαίδευση
υπηρετούντων εκπαιδευτικών
στις φυσικές επιστήμες
Π. Καριώτογλου, Δ. Πνευματικός, & Μ. Καρνέζου
ABSTRACT
With respect to the low scores Greek students achieved in PISA, we assume
that among the major factors for this deficit might be science teachers’
dependence on the school textbook as well as the fact that Greek teachers
focus mainly on teaching concepts and phenomena rather than on the
methodology that scientific thought follows. The Science Teacher Education
(STED) program designed to study the conditions and the prerequisites of
teachers’ professional development on designing science teaching (Teaching
Learning Sequences) and to follow the mechanisms that expand their way
of thinking and acting in accordance to the new psychological evidence for
improving conceptual, procedural and epistemological knowledge. In the
current paper we will present the basic features of the program.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τη διεθνή αξιολόγηση των μαθητών, κατά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Programme for International Student Assessment, PISA), οι Έλληνες
μαθητές κατατάσσονται κάτω του μέσου όρου ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση (PISA, 2010). Αποτέλεσμα αυτής και άλλων αξιολογήσεων είναι μια συνεχής προσπάθεια αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα (Νέο Σχολείο, 2011). Ένας
σημαντικός παράγοντας αυτής της πραγματικότητας μπορεί είναι ο τρόπος
με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους. Η συνηθισμένη μέθοδος διδασκαλίας υποδηλώνει την εσφαλμένη πεποίθηση των εκπαιδευτικών ότι η γνώση είναι δυνατόν να «μεταφερθεί» από το βιβλίο στους
μαθητές, ανεξάρτητα από τις γνωστικές, επιστημολογικές και συναισθηματικές δυνατότητες των μαθητών, την προηγούμενη γνώση τους για την έν-
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νοια ή το φαινόμενο, όπως προτείνουν οι τρέχουσες τάσεις στη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) (Science Education NOW, 2007).
Προηγούμενες έρευνες σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στην από την κορυφή κατευθυνόμενη προσέγγιση (top-down), χαρακτηρίζοντάς την μη αποτελεσματική ως προς την
αλλαγή των πρακτικών των εκπαιδευτικών (Fullan, 1991). Η διαπίστωση ότι
«…οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καλύτερα, όταν μοιράζονται ιδέες, σχεδιάζουν συνεργατικά και ασκούν κριτική ο ένας στις ιδέες και εμπειρίες του άλλου…» (O’ Hair et.al. 2000, στο O’ Hair & Veugelers 2005:1) οδήγησε σε νέους
τρόπους προσέγγισης της επιμόρφωσης, όπως είναι η συνεργατική έρευνα
δράσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση διασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και εξωτερικών συμβούλων, την ενίσχυση
του αναστοχασμού στη διάρκεια της επιμόρφωσης και πρακτικών όπως η
συζήτηση μέσα στην ομάδα και οι συζητήσεις κατά την παρατήρηση της διδασκαλίας τους.
Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να σχεδιάζουν
τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις στη διδασκαλία των
ΦΕ. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η διδασκαλία τους πλέον μετά την
επιμόρφωση θα βασίζεται στη διερεύνηση των φαινομένων και καταστάσεων της καθημερινής ζωής, που συνδέονται με την τεχνολογία και το περιβάλλον και όχι στην αποστήθιση εννοιών. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να μπορούν να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν
μικρής κλίμακας αναλυτικά προγράμματα ΦΕ, όπως είναι οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) (Meheut & Psillos, 2004). Για την επίτευξη αυτού
του στόχου οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν
την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, αλλά και να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους για αναστοχασμό.
Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε τις σχεδιαστικές αρχές, ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, το οποίο στοχεύει να ενδυναμώσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να ενσωματώνουν νέες πρακτικές στη διδασκαλία τους και να αναστοχάζονται πάνω στην εμπειρία τους (Park & Oliver 2008, Shulman 1986).
2.0 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πολλά προγράμματα σπουδών (Science Education NOW 2007, Millar & Osborn 1998, Unesco Project 2000+, Project 2061) εστιάζουν στον επιστημο-
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νικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών, ενσωματώνοντας όψεις
από διδακτικές προτάσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο εποικοδομητισμός.
Αυτά τα προγράμματα προτείνουν ένα ενιαίο περιεχόμενο στις ΦΕ, την Τεχνολογία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία προτείνοντας μια διδακτική προσέγγιση όπου θα εφαρμόζεται επιστημονική μελέτη και κριτική αιτιολόγηση για την επίλυση πραγματικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μια βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των
προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια έγκυρη γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου και να μπορούν
να αναστοχαστούν πάνω στη διδακτική τους εμπειρία (Park & Oliver, 2008).
Τα περισσότερα από αυτά το προγράμματα σπουδών υποστηρίζουν τη
διερεύνηση ως κύρια διδακτική προσέγγιση. Η υλοποίηση της διερεύνησης στην τάξη διακρίνεται σε «διερεύνηση ως μέσο», η οποία είναι η διερεύνηση ως διδακτική προσέγγιση και σε «διερεύνηση ως σκοπός», όπου
η διερεύνηση οδηγεί σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων που πρέπει να ερευνήσουν και μάθουν οι μαθητές (Abd-El-Khalick et al., 2004).
Με δεδομένο το περιεχόμενο και τη διδακτική προσέγγιση, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προέρχεται από την Αμερικάνικη προσέγγιση (Design - Based Research), η οποία συνδυάζει την εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα με το σχεδιασμό μαθησιακού περιβάλλοντος βάσει της θεωρίας (Design-Based Research Collective, 2003). Πρόκειται για μια σημαντική μεθοδολογία, η οποία βοηθά στην κατανόηση του πώς, πότε και γιατί οι εκπαιδευτικές καινοτομίες πράγματι λειτουργούν. Η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή προσέγγιση, αν και στενότερη αφού αφορά μόνο τις ΦΕ, είναι αυτή των Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) (Meheut & Psillos, 2004). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Εκπαιδευτική Επανοικοδόμηση - Educational
Reconstruction (Duit et al., 2005), την οποία φαίνεται να ακολουθούν ρητά ή άρρητα, με κάποιες τροποποιήσεις αρκετοί ερευνητές (Psillos & Kariotoglou 1999, Kariotoglou 2002, Zoupidis et al. 2016).
Ποιά είναι όμως τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρόκειται να εφαρμόσει τις παραπάνω προτάσεις; Η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου και ο αναστοχασμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Shulman, 1986). Μια τρέχουσα τάση στη διδασκαλία των ΦΕ εστιάζει στο πώς ο αναστοχασμός επηρεάζει την ανάπτυξη
της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου και έρευνες δείχνουν ότι καθώς
ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου μέσα
από τον αναστοχασμό, η συνοχή ανάμεσα στα στοιχεία που την συγκροτούν ενισχύεται (Park & Oliver, 2008).
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Ταυτόχρονα, οι νέες τάσεις στα προγράμματα σπουδών δίνουν έμφαση
στη μη τυπική εκπαίδευση και στις δραστηριότητες εκτός σχολείου, ειδικότερα δε σε αυτές που συνδέονται με το Περιβάλλον και την Τεχνολογία. Επομένως, προκύπτει το ερώτημα πώς οι εκπαιδευτικοί θα χειρισθούν αυτή τη
μορφή εκπαίδευσης με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η έλλειψη αξιολόγησης και ο φυσικός χώρος, όπου αυτή υλοποιείται; Η εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια δια βίου διαδικασία, η
οποία θα ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στη
διάρκεια της καριέρας τους (Astor-Jack et al., 2007). Δεδομένων, δε, των διαφορών μεταξύ της τάξης και ενός τεχνοεπιστημονικού μουσείου, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στο διαφορετικό περιβάλλον (DeWitt & Osborne
2007, Kαρνέζου 2010, Karnezou et al. 2013). Η ενθάρρυνση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, οι οποίες προσφέρονται σε ένα περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της διδασκαλίας των ΦΕ (Chin, 2004), μολονότι η διαδικασία αυτή κάθε άλλο παρά απλή είναι (Putnam & Borko, 2000).
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, διαπιστώνεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το ρόλο των θερμών πτυχών της νόησης, όπως των κινήτρων και των επιστημολογικών πεποιθήσεων στην αποτελεσματική μάθηση στο σχολείο.
Για παράδειγμα, διδακτικές παρεμβάσεις σε παιδιά του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου έδειξαν ότι σε μια διδασκαλία πλούσια σε ερεθίσματα και δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις βασικές ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, είναι πιο αποτελεσματικές και κινητοποιούν τους μαθητές προς την μάθηση (Loukomies et al., 2013). Όπως φάνηκε στην παραπάνω έρευνα, οι μαθητές, άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα, ελκύονται από εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες ικανοποιούν
κάποια από τις βασικές τους ανάγκες ή και συνδυασμό αυτών η οποία μπορεί να είναι κυρίαρχη την περίοδο της διδασκαλίας. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, διατυπώθηκε η υπόθεση της διαμεσολάβησης των προσωπικών αναγκών (Loukomies et al., 2013). Ωστόσο, δεν μας είναι γνωστό το
πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν αυτή την προσέγγιση στη διδασκαλία τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι, η μάθηση των ΦΕ θα πρέπει
να προσεγγιστεί με τη χρήση της διερεύνησης και των μοντέλων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής τόσο σε σχολικό όσο και σε εξωσχολικό πλαίσιο. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μπορέσουν να σχεδιάσουν αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα, θα πρέπει να διευ88
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ρύνουν την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, να εκπαιδευτούν στον αναστοχασμό, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση ΔΜΑ.
3.0 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ένα πρόγραμμα πρέπει να έχει αναπτυξιακά – εκπαιδευτικά και ταυτόχρονα ερευνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα αλληλοσυνδέονται. Θα πρέπει
να διευρύνει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν
όχι μόνο διαλέξεις και επιδείξεις, αλλά και την ανάθεση στους μαθητές να
αναζητήσουν πληροφορίες, να πραγματοποιήσουν πειράματα και να διατυπώσουν συμπεράσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να αναδεικνύει τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης, να λαμβάνει υπόψη την ευχαρίστηση των
μαθητών και τις βασικές ψυχολογικές τους ανάγκες, την επίδραση των επισκέψεων σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης στην επιλογή της μελλοντικής τους καριέρας, αλλά και τη μάθηση όσον αφορά στο περιεχόμενο αυτών των επισκέψεων.

Οι παραπάνω στόχοι τονίζουν την ανάγκη διεύρυνσης του διδακτικού περιεχομένου, το οποίο εκτός από έννοιες θα περιλαμβάνει διαδικασίες και δεξιότητες, επιστημολογική γνώση, και θέματα τα οποία
συνδέονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις μελλοντικές καριέρες
των παιδιών. Για παράδειγμα, η νανοτεχνολογία και επιστήμη των υλικών είναι κάποια θέματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με πολλές από
τις τεχνολογικές εφαρμογές του παρόντος αλλά και του μέλλοντος.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
εκπαιδευτούν σε διδακτικό υλικό με την μορφή μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας, την οποία στη συνέχεια θα υλοποιήσουν στη
τάξη τους, έχοντας προηγουμένως συνεργαστεί στενά με τους ερευνητές αλλά και μεταξύ τους. Μετά την εφαρμογή, οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αναστοχαστούν πάνω σε αυτή
και να συζητήσουν διεξοδικά με την ερευνητική ομάδα. Μέσω αυτής
της διαδικασίας, αναμένεται μια αλλαγή σε επίπεδο πεποιθήσεων των
εκπαιδευτικών όσον αφορά στη διδακτική προσέγγιση, στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
Στην επόμενη φάση, οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα θα πρέπει να αποπειραθούν να σχεδιάσουν τη δική τους
ΔΜΑ και να την εφαρμόσουν στην τάξη τους. Η τελική συζήτηση και
ο αναστοχασμός πάνω στην εκπαιδευτική τους πορεία αναμένεται
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να ενισχύσει τις παραπάνω αλλαγές και να επιτρέψει στην ερευνητική ομάδα να καταγράψει τις μαθησιακές διαδρομές των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα αναδειχθούν οι συνθήκες
και οι προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης
μαζί με τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Αυτές οι πληροφορίες
μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός
προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο
σχεδιασμό διδασκαλίας για τις ΦΕ, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον.
Για την διασφάλιση της ποιότητας της όλης διαδικασίας, όλες οι
ΔΜΑ θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα κριτήρια, όπως
σχεδιαστικές αρχές, δείκτες ποιότητας, καλές πρακτικές και κριτήρια
αξιολόγησης. Τα παραπάνω κριτήρια θα είναι ικανά να βοηθήσουν
στον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση, καθώς και στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης.
Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των τριών βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια),
θεωρούμε ότι θα πρέπει πέραν από τις γενικές για όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης ότι θα υπάρχουν και σημαντικές διαφορές τις οποίες ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Το όλο εγχείρημα θα μπορούσε και προτείνεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω:
3.1 Φάση πρώτη
Κατά την πρώτη φάση, κρίνεται απαραίτητο να καταγράφονται οι απόψεις
των εκπαιδευτικών, οι πρακτικές που ακολουθούν στη διδασκαλίας τους
και οι ανάγκες τους όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν τη διδασκαλία τους με
την χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων (πρώτη μέτρηση) και μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η ανάλυση των δεδομένων και των συμπερασμάτων που θα συναχθούν χρήζουν εγκυροποίησης για το κατά πόσο πραγματικά οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τις πρακτικές τους αντανακλούν
αυτό που συμβαίνει μέσα στην σχολική τάξη. Η εγκυροποίηση μπορεί να
γίνει από ειδικούς, όπως οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν παρατηρήσει τους εκπαιδευτικούς κατά την διδασκαλία τους.
Ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του εγχειρήματος είναι και ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην επιμορφωτική αυτή προσπάθεια. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν στην έρευνα, θα πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με την
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εμπειρία τους και την επιθυμία τους για επιμόρφωση. Απαιτείται επίσης παρατήρηση των εκπαιδευτικών στην τάξη και συστηματική καταγραφή των
πρακτικών τους σε ειδικό φύλλο παρατήρησης.
Στη διάρκεια αυτής της φάσης, οι ερευνητές θα έχουν τον χρόνο να αξιοποιήσουν τις παραπάνω πληροφορίες και να οριστικοποιήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ή επιλογής των τριών ΔΜΑ, μία για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Για την μελλοντική σύγκριση, οι ομοιότητες (γενικές αρχές, διαδικαστικές και ψυχολογικές ανάγκες) και οι διαφορές (περιεχόμενο) μεταξύ των τριών ΔΜΑ θα καταγραφούν συστηματικά. Αυτό θα
επιτρέψει στην ερευνητική ομάδα να προσδιορίσει τα κοινά στοιχεία αλλά και τις διαφοροποιήσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τελικό
πρόγραμμα σπουδών.
3.2 Φάση δεύτερη
Κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης, οι ερευνητές θα επιμορφώσουν
και θα πρέπει να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς τις τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση των ΦΕ. Η επιμόρφωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών οι οποίες θα προκύψουν κατά την πρώτη φάση. Ενδεικτικές θεματικές μπορεί να μνημονεύσει κανείς
τη διερεύνηση, τον ρόλο των αναπαραστάσεων των μαθητών και των ΤΠΕ
σε μια αποτελεσματική διδασκαλία, την ενσωμάτωση επιστήμης και τεχνολογίας, την έννοια της ΔΜΑ, κ.ά.. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται
να εκπαιδευτούν στις συγκεκριμένες τρεις ΔΜΑ, ως παραδείγματα καλής
πρακτικής. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους ερευνητές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και πιθανές
βελτιώσεις, προτού εφαρμόσουν τις ΔΜΑ στην τάξη τους. Κατά την εφαρμογή των ΔΜΑ στην τάξη τους, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών θα καταγραφούν σε ειδικό φύλλο παρατήρησης.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να καταγραφούν συστηματικά
με συνεντεύξεις (π.χ. με pre – post ερωτηματολόγια και κατάλληλα πρωτόκολλα), με στόχο να αναδείξουν τυχόν αλλαγές στις απόψεις και πρακτικές
τους μετά τη δεύτερη φάση του προγράμματος (δεύτερη μέτρηση). Κρίνεται δε ως απαραίτητη μια αναστοχαστική συζήτηση μεταξύ ερευνητών και
εκπαιδευτικών. Οι σημειώσεις από τα ημερολόγια εκπαιδευτικών και ερευνητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογηθούν και να εγκυροποιηθούν από σχολικούς συμβούλους.
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3.3 Φάση τρίτη
Κατά την τρίτη και τελευταία φάση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν
να σχεδιάσουν μια νέα ΔΜΑ σε στενή συνεργασία όχι με την ερευνητικά
ομάδα, αλλά με κάποιον άλλο εκπαιδευτικό. Μια αναστοχαστική συζήτηση
μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών πάνω στην ακολουθία θα βοηθήσει
τους εκπαιδευτικούς να τη βελτιώσουν και τους ερευνητές να ανιχνεύσουν
τις σχεδιαστικές αρχές των εκπαιδευτικών. Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τη νέα ακολουθία στην τάξη του και
οι διδακτικές πρακτικές του θα καταγραφούν σε ειδικό φύλλο παρατήρησης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτικούς με pre – post ερωτηματολόγια σε στενή συνεργασία με τους ερευνητές. Οι ερευνητές θα πάρουν συνεντεύξεις από όλους τους εκπαιδευτικούς
με το κατάλληλο πρωτόκολλο, με στόχο να αναδείξουν τυχόν αλλαγές στις
απόψεις και πρακτικές τους μετά την τρίτη φάση του προγράμματος (τρίτη μέτρηση). Μια αναστοχαστική συζήτηση μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να ισχυροποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που
απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί κατά την επιμόρφωσή τους.
Για την αξιολόγηση και την τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων της τρίτης φάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σημειώσεις από τα ημερολόγια των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, ενώ για η εγκυροποίηση τους
θα μπορούσε να γίνει από τους σχολικούς συμβούλους.
4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσα από το προτεινόμενο επιμορφωτικό
πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδείγματα καλής πρακτικής, σχεδιασμό και
εφαρμογή της διδασκαλίας τους, αναστοχασμό πάνω στις εμπειρίες τους.
Αυτό επιχειρείται να επιτευχθεί μέσα από ένα συμμετοχικό και συνεργατικό ερευνητικό σχεδιασμό και μια σταδιακή αυτονόμηση των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία των ΦΕ. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από το
προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει διδακτικό σχεδιασμό μέσω ΔΜΑ,
μάθηση μέσω μοντέλων και μοντελοποίηση, αξιοποίηση των αναπαραστάσεων των μαθητών και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Τα
ερευνητικά αποτελέσματα σε κάθε φάση τριγωνοποιούνται με τις σημειώσεις στα ημερολόγια των εκπαιδευτικών και ερευνητών, καθώς και με τα
σχόλια των σχολικών συμβούλων.
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Σημαντικό στοιχείο ενός τέτοιου προγράμματος είναι ότι θα μπορέσει
να αναδείξει τα μαθησιακά μονοπάτια των εκπαιδευτικών, με άλλα λόγια
τις αλλαγές στο διδακτικό σχεδιασμό και τις πρακτικές τους, που θα προκληθούν μέσα και από τις αναστοχαστικές συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών.
Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι ακολουθώντας το παραπάνω πρόγραμμα
επιμόρφωσης η ποιότητα της εκπαίδευσης των ΦΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί, εφόσον οι εκπαιδευτικοί εκτός από την παραδοσιακή εκπαίδευση,
δηλαδή, ακολουθώντας το σχολικό εγχειρίδιο, θα έχουν διευρύνει το διδακτικό ρεπερτόριό τους, συμπεριλαμβάνοντας παράγοντες όπως η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση, ο αναστοχασμός πάνω στη διδασκαλία τους, η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και ο σχεδιασμός περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών.
Το πώς θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός ανάλογου επιμορφωτικού προγράμματος είναι πάντα μία σημαντική πρόκληση. Σίγουρα είναι εφικτό να εξεταστεί αν οι εκπαιδευτικοί έχουν διευρύνει τις διδακτικές πρακτικές τους μετά την ενασχόληση για ένα μεγάλο διάστημα σε ένα
επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που αυτές θα
έχουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι μαθητές και επιδόσεις τους στις ΦΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση του προγράμματος μπορεί να δώσει
απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
• Ποιες οι ανάγκες των εκπαιδευτικών όταν σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους στο μάθημα των ΦΕ;
• Ποιες οι αλλαγές στο προφίλ των εκπαιδευτικών στο μάθημα των
ΦΕ, αφού παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το διδακτικό σχεδιασμό;
• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αλλαγές στο προφίλ των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του μαθήματος των ΦΕ, αφού παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με το διδακτικό σχεδιασμό;
• Ποια είναι τα στοιχεία «κλειδιά» στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΦΕ, τα οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε ένα σχετικό πρόγραμμα;
Η υλοποίηση ενός ανάλογου επιμορφωτικού προγράμματος απαιτεί
ερευνητές με ειδίκευση σε διαφορετικά πεδία, οι οποίοι θα είναι σε θέση
να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς σε μια σειρά από ενδιάμεσες δράσεις αλλά και να κατασκευάσουν εργαλεία κατάλληλα για την καταγραφή
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των διαδρομών που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα, οι
υπάρχουσες απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, καθώς και οι ανάγκες τους όταν σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους θα ανιχνευθούν με κατάλληλα σχεδιασμένα πρωτόκολλα ημιδομημένων συνεντεύξεων, τα οποία θα
αναλυθούν σύμφωνα με τη θεμελιωμένη θεωρία. Οι εκπαιδευτικοί και οι
ερευνητές θα κρατούν ημερολόγια για το σχεδιασμό της διδασκαλίας, την
εφαρμογή ή παρακολούθηση της διδασκαλίας.
Στο άρθρο αυτό, παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός προγράμματος επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών, που
στόχο έχει να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών στο
σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση ΔΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση των ΦΕ. Επιπλέον, προτείνεται η συστηματική μελέτη κάθε επιμέρους φάσης και αναστοχασμό πάνω στα θετικά και αρνητικά των επιλογών, οι οποίες θα γίνουν, με στόχο τη μάθηση
μέσα από αυτή τη διαδικασία, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των ερευνητών. Παρ’ ότι επιμέρους στοιχεία του προγράμματος έχουν εφαρμοσθεί
σε αντίστοιχα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ο συνολικός σχεδιασμός θεωρείται ότι είναι πρωτότυπος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Abd-El-Khalick, F., BouJaoude, S., Duschl, R.A., Hofstein, A., Lederman, N.G.,
Mamlok, R., Niaz, M., Treagust, D., & Tuan, H. (2004). Inquiry in science education: International perspectives. Science Education, 88(3): 397–419.
Astor-Jack, T., McCallie, E., & Balcerzak, P. (2007). Academic and Informal Science Education Practitioner Views About Professional Development in
Science Education. Science Education, 91(4): 604-628.
Chin, C.C. (2004). Museum experience – A resource for science teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2: 63-90.
Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1): 5–8.
DeWitt, J., & Osborne, J. (2007). Supporting Teachers on Science-focused
School Trips: Towards an integrated framework of theory and practice. International Journal of Science Education, 29(6): 685-710.
Duit, R., Gropengiesser, H. & Kattman, U. (2005). Towards science education
research that is relevant for improving practice: The model of educational reconstruction. In H. Fischer (Ed.), Developing standards in research on
science education. London: Taylor & Francis.
94

Πέτρος Καριώτογλου, Δημήτρης Πνευματικός, Μαρία Καρνέζου
Ο σχεδιασμός ενός ερευνητικού προγράμματος για την εκπαίδευση υπηρετούντων …

Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassell Plc.
Kariotoglou, P. (2002). A Laboratory – Based Teaching Learning Sequence
on Fluids: Developing Primary Student Teachers’ Conceptual and Procedural Knowledge. In D. Psillos, & H. Niedderer, (eds.), (pp. 79 – 90). Teaching and Learning in the Science Laboratory. Kluwer Academic Publishers,
The Netherlands.
Kαρνέζου, M. (2010). Μελέτη της οργάνωσης και πραγματοποίησης μαθητικών επισκέψεων σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.
Karnezou, M., Avgitidou, S., & Kariotoglou, P. (2013). Links among teachers’
beliefs and their practices in a science and technology museum visit. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 3(3): 246-266.
Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Lavonen, J., Spyrtou, A., Byman, R., Kariotoglou, P., & Juuti, K. (2013). Promoting students’ interest and motivation towards science: The personal need mediation hypothesis. Research in Science Education DOI 10.1007/s11165-013-9370-1.
Méheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching-Learning sequences: aims and tools
for science education research. International Journal of Science Education,
26(5): 515-535.
Millar, R., & Osborn, J. (1998). Science beyond 2000. King’s College, School of
Education, London.
Νέο Σχολείο (2011). http://www.minedu.gov.gr/apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-ton-mathiti.html, Υπουργείο Παιδείας.
O’ Hair, M.J., & Veugelers, W. (2005). The case for network learning. In W. Veugelers & M.J. O’ Hair (eds.) (pp.1-16). Network learning for educational change.
Maidenhead: OUP.
Park, S., & Oliver, S. (2008). Revisiting the Conceptualisation of Pedagogical
Content Knowledge (PCK): PCK as a Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals. Research in Science Education, 38: 261-284.
PISA 2010, PISA 2006 Assessment Report for Greece, Centre for Educational Research, Athens.
Project 2061: http://www.project2061.org/
Psillos, D., & Kariotoglou, P. (1999). Teaching Fluids: Intended knowledge and
students’ actual conceptual evolution, International Journal of Science Education Special Issue: “Conceptual Development”, 21(1): 17 – 38.
Putnam, R. T., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and think95

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ing have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 21(1): 4-15.
Science Education NOW (2007): http://ec.europa.eu/research/science-society/
document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15: 4-14.
Unesco
Project
2000+:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001180/118048eo.pdf
Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G., & Kariotoglou, P. (2016). The evolutionary refinement process of a Teaching Learning Sequence for introducing
inquiry aspects and density as materials’ property in floating / sinking (υπό
δημοσίευση σε διεθνή συλλογικό τόμο).

Πέτρος Καριώτογλου
Καθηγητής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Τ.Κ. 53100
Τηλ.: 2385055080
pkariotog@uowm.gr
Δημήτρης Πνευματικός
Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, Τ.Κ. 53100
Τηλ.: 2385055053

dpnevmat@uowm.gr

Μαρία Καρνέζου
Εκπαιδευτικά Προγράμματα, NOESIS:
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας,
6ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310483000
karnezou@noesis.edu.gr

96

Απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία
εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση
και μάθηση των Φυσικών Επιστημών
στην προσχολική εκπαίδευση
Σοφία Αυγητίδου
Πηνελόπη Παπαδοπούλου
Βασιλική Αλεξίου
ABSTRACT
The purpose of this study was an initial exploration of the opinions and
practices early childhood education (ECE) teachers describe regarding
the organization of learning in Science education (SE). Semi-structured
interviews based on the theoretical framework of Schulman (1986, 1987)
about pedagogical content knowledge and related research in Science
Education (Park & Oliver, 2008) was conducted with 14 experienced ECE
teachers. Basic themes of the interview were the value of SE, teachers’
aspirations and goals regarding the learning process, description of teachers’
and children’s actions during teacher-directed activities and criteria for
evaluating SE in early childhood education. Data were analyzed using
both qualitative data analysis (Miles & Huberman, 1994) and constant
comparative analysis (Glaser & Strauss, 1967). Results showed that while all
14 ECE teachers agreed with a procedural knowledge based model of SE and
gave emphasis to the enhancement of children’s scientific competencies,
they varied in relation to the coverage of scientific competencies they
referred to and the extent they purposefully “taught” these competencies.
In addition, comparison of the same teachers’ answers in different questions
highlighted inconsistency between their aspirations and goals and their
evaluation criteria. These results are discussed in relation to the arising
needs for in-service teacher education in SE.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μία πρώτη διερεύνηση των πεποιθήσεων και των πρακτικών που οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν σχετικά με τη
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διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης έρευνας με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες»1 και είχε ως απώτερο στόχο την επίγνωση των πεποιθήσεων και πρακτικών των νηπιαγωγών ως προϋπόθεση
για τη συγκρότηση μιας επιμορφωτικής και υποστηρικτικής διαδικασίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες η επικέντρωση στη σχολική επιστήμη έχει μετατοπισθεί από την μάθηση ενός συγκεκριμένου περιεχομένου προς την
επιστημονική διαδικασία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή της επιστημονικής γνώσης. Η επιχειρηματολογία που υποστηρίζει αυτήν την αλλαγή εκτείνεται από την ανάγκη της απελευθέρωσης από
τα υπερφορτωμένα με ύλη αναλυτικά προγράμματα (Α.Π.) έως τη μεγάλη
σημασία της διαδικαστικής γνώσης στις σύγχρονες συνθήκες στις οποίες
η επιστημονική γνώση μεταβάλλεται ταχύτατα. Επιπλέον αυτή η μετατόπιση στη διαδικαστική γνώση θεωρείται πιο κατάλληλη για Α.Π.της τάσης
«Φ.Ε. για όλους» και πιο αντιπροσωπευτική της φύσης της «πραγματικής»,
σε αντίθεση με τη «σχολική», επιστήμης (McCormick, 1997).
Όπως όλες οι πρακτικές διαδικασίες έτσι και η επιστημονική αναπτύσσεται με ολιστικό τρόπο, αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν μπορεί και δεν
θα πρέπει να καλλιεργηθούν ξεχωριστά οι δεξιότητες που την συγκροτούν
(Johnston, 2014). Ορισμένες από τις δεξιότητες αυτές είναι γενικές και αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας (για παράδειγμα η παρατήρηση και η ερμηνεία), ενώ άλλες είναι απόλυτα συνδεμένες με την διερεύνηση στις Φ.Ε. και τα συγγενικά
αντικείμενα μάθησης (όπως είναι η ταξινόμηση και ο χειρισμός των μεταβλητών). Κατά τον Padilla (1995) οι δεξιότητες της επιστημονικής μεθόδου
κατατάσσονται σε δύο ομάδες – τις βασικές (παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, μέτρηση, επικοινωνία, ταξινόμηση, πρόβλεψη) και τις σύνθετες
(έλεγχος μεταβλητών, διατύπωση λειτουργικού ορισμού, σχηματισμός υπόθεσης, ερμηνεία δεδομένων, εκτέλεση πειραμάτων και κατασκευή μοντέλων). Οι βασικές και απλούστερες δεξιότητες αποτελούν την βάση σχηματισμού των σύνθετων δεξιοτήτων. Πρόσφατα η Johnston (2014) ομαδοποίησε τις επιστημονικές δεξιότητες (αναφέρονται και ως δεξιότητες της διερεύνησης) σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστημονικής/ερευνητικής διαδικασίας στις Φ.Ε. σε: 1) δεξιότητες εξερεύνησης (όπως είναι η ταξινόμηση, η
δημιουργία ερωτήσεων, η παρατήρηση), 2) δεξιότητες σχεδιασμού (όπως
είναι ο συνολικός σχεδιασμός της πορείας, η πρόβλεψη, η υπόθεση, ο χει1. Η έρευνα αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αριστεία» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Πέτρο Καριώτογλου.
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ρισμός μεταβλητών, η μέτρηση), 3) δεξιότητες καταγραφής (όπως είναι η
κατασκευή διαγραμμάτων και πινάκων, η συγγραφή αναφορών, ο σχεδιασμός εικόνων και διαγραμμάτων), 4) δεξιότητες ερμηνείας (όπως η ανάλυση και η ερμηνεία δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων) και τέλος
5) δεξιότητες επικοινωνίας (όπως είναι η αναπαράσταση και η παρουσίαση ιδεών και αποτελεσμάτων, η εξήγηση τους).
Στα ελληνικά Α.Π. της προσχολικής εκπαίδευσης καταγράφεται κάποια
επικέντρωση στις δεξιότητες της επιστημονικής μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα, στο ΔΕΠΠΣ, ενώ δεν υπάρχει σαφής και ρητή αναφορά στην ανάπτυξη των επιστημονικών δεξιοτήτων καθ’ αυτών, ορισμένες από αυτές, όπως
η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η υπόθεση, αναφέρονται ως μέσα για την
πραγματοποίηση έρευνας ή ως τρόποι κατανόησης του κόσμου. Στονέο
«πιλοτικό» ΠρόγραμμαΣπουδώνγια το Νηπιαγωγείο, στη θεματική περιοχή
των Φ.Ε. αναφέρονται οι επιστημονικές δεξιότητες (συγκεκριμένα: παρατήρηση, συλλογή – καταγραφή – ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, μέτρηση, έλεγχος υπόθεσης, πρόβλεψη) ως διδακτικές στρατηγικές με τις οποίες αποκτάται αφ’ ενός μια διερευνητική στάση απέναντι στην καθημερινή
εμπειρία και στα προβλήματα που θέτει και αφ’ ετέρου αναφέρεταιότι έτσι
οι Φ.Ε. γίνονται αντιληπτές ως μια κοινωνική διαδικασία η οποία εμπεριέχει σταθερές διαδικασίες και ρυθμίσεις.
Είναι γνωστό ότι αν αφήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες χωρίς συγκεκριμένη εστίαση της εκπαίδευσής τους σε αυτές, τότε το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αναπτυχθούν πλήρως. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τι είναι και πώς αναπτύσσονται οι επιστημονικές δεξιότητες (Johnston, 2014). Για την προώθηση του επιστημονικού γραμματισμού των παιδιών, είναι σημαντική, αλλά και αναγκαία, τόσο η ρητή διδασκαλία των δεξιοτήτων, ενσωματωμένη σε διάφορα θέματα των Φ.Ε. όσο η εφαρμογή του σε διάφορα πλαίσια (Spektor-Levy, Eylon
& Scherz, 2009). Υπάρχουνέρευνες που σχετίζονται με τηνεκπαίδευση των
μικρών παιδιών στις επιστημονικές δεξιότητες. Για παράδειγμα έχει υποστηριχθεί η αναγκαιότητα να κατανοήσουν τα παιδιά επιστημονικές δεξιότητες όπως η παρατήρηση και η εξερεύνηση τόσο στο επιστημονικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της καθημερινότητας (Eberbach & Crowley, 2009).
Σε άλλη έρευνα προσδιορίζεται πώς είναι η δεξιότητα της παρατήρησης
στα μικρά παιδιά, πώς επηρεάζει τις άλλες επιστημονικές δεξιότητες και
πώς καλλιεργείται (Johnston, 2009). Σχετικά με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων αναφέρουμε μια έρευνα – δράση μιας ομάδας εκπαιδευτικών που
δίδαξαν στην Α’ τάξη την δεξιότητα της ταξινόμησης και ανάπτυξαν δεί99
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κτες για την αξιολόγησή της στο πλαίσιο Α.Π. (Novakowski, 2009). Στον ελληνικό χώρο, διερευνήθηκε η καλλιέργεια κατά κύριο λόγο της δεξιότητας
της ταξινόμησης και δευτερευόντως της υπόθεσης στη θεματική ενότητα
των μαγνητών και των ιδιοτήτων τους με τη χρήση του διδακτικού πειράματος ως εργαλείου έρευνας αλλά και εκπαίδευσης (Τεμερτζίδου, Παπαδαπούλου & Καριώτογλου 2014). Όμως σε μια έρευνα καταγραφής των πρακτικών των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης (Kallery & Psillos,
2002), αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί κατά την εκπαίδευση των παιδιών
στις Φ.Ε. έκαναν χρήση των επιστημονικών δεξιοτήτων, αλλά σε δραστηριότητες και πειράματα επίδειξης. Τα παιδιά έκαναν περιορισμένη χρήση κάποιων δεξιοτήτων και μόνο σε μικρό ποσοστό του συνόλου των δραστηριοτήτων, κατά συνέπεια οι ευκαιρίες για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων
ήταν πολύ περιορισμένες.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην μοντελοποίηση και την υποστήριξη της καλλιέργειας των επιστημονικών δεξιοτήτων είναι αναμφισβήτητα
κομβικός (Gelman, Brenneman, Macdonald & Moisés, 2010). Υπάρχει μια
αφθονία εμπειρικών δεδομένων για το πώς οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση επηρεάζουν την πρακτική τους κατά τη διδασκαλία (Fang, 1996). Όμως ο αριθμός των αντίστοιχων ερευνών
που αφορούν τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης είναι πολύ περιορισμένος. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι πρόσφατα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις Φ.Ε. και
την περιέργεια που σχετίζεται με αυτές στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
(Spektor-Levy, Kesner Baruch & Mevarech, 2013). Προγενέστερα οι Kallery
& Psillos (2002) διερεύνησαν τις πρακτικές τις οποίες υιοθετούν οι νηπιαγωγοί όταν εισάγουν τα παιδιά στις Φ.Ε. Και στις δύο έρευνες εμφανίσθηκε διάσταση μεταξύ του προτεινόμενου και του υλοποιούμενου προγράμματος σπουδών και προσδιορίστηκαν κάποιοι παράγοντες που δεν επιδρούν θετικά. Σ’ αυτό τον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας συνυπάρχουν
δυο αντικρουόμενες θέσεις, αυτές της «συνέπειας» και της «ασυνέπειας» μεταξύ των πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο
της πρώτης θέσης – της συνέπειας – υποστηρίζεται ότι οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών αντανακλούν έστω μια πλευρά των πεποιθήσεών τους και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ανεξάρτητες
από αυτές (Wallace&Kang, 2004).Όμως στην ομάδα των ερευνών που συνοψίζονται στην δεύτερη θέση καταγράφεται ότι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν είναι πάντα συνεπείς με τις πεποιθήσεις τους. Ο Fang (1996)
αποδίδει αυτή την αναντιστοιχία στην πολυπλοκότητα της καθημερινό100

Σοφία Αυγητίδου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Βασιλική Αλεξίου
Απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση των …

τητας στη σχολική τάξη, η οποία είναι πιθανόν να περιορίζει τους εκπαιδευτικούς από το να ακολουθήσουν τις πεποιθήσεις τους και να διδάξουν
σύμφωνα με τις θεωρητικές τους παραδοχές. Σε μια μελέτη της αντιστοιχίας πεποιθήσεων – πρακτικών σε εκπαιδευτικούς Φ.Ε. (Mansour, 2013) καταγράφεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι διδάσκουν μαθητοκεντρικά,
αλλά η πρακτική είναι δασκαλοκεντρική και οι ίδιοι δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν την ασυνέπεια.
Όποιοι και να είναι οι λόγοι της ασυνέπειας μεταξύ πεποιθήσεων και
πρακτικής, όσα προαναφέραμε συντείνουν στο ότι παρά την ύπαρξη Α.Π.
που παρέχει τη δυνατότητα καλλιέργειας των επιστημονικών δεξιοτήτων
κατά την εκπαίδευση των παιδιών στις Φ.Ε. στην προσχολική ηλικία και παρά την ερευνητική εμπειρία που καταδεικνύει το εφικτό της καλλιέργειας
τους, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών δεν είναι πάντα σε αντιστοιχία με αυτές τις διαπιστώσεις. Επιπλέον είναι εμφανής η αναγκαιότητα διεύρυνσης
της περιορισμένης έρευνας που σχετίζεται με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης. Τέλος θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη των πεποιθήσεων και των πρακτικών των νηπιαγωγών
στις Φ.Ε. παίρνοντας υπ’ όψη και το τι προβλέπει το Α.Π..
Στο πλαίσιο των όσων προαναφέρθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
• Ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι στόχοι των νηπιαγωγών κατά τη οργάνωση δραστηριοτήτων στις ΦΕ;
• Κατά πόσο αυτές οι επιδιώξεις και οι στόχοι συνδέονται με το διαδικαστικό μοντέλο εκπαίδευσης στις ΦΕ και ποιες είναι συγκεκριμένα οι διερευνητικές δεξιότητες που αναφέρουν οι νηπιαγωγοί ότι
ενισχύουν;
• Κατά πόσο είναι συνεπείς οι επιδιώξεις των νηπιαγωγών με τις ενέργειες που περιγράφουν για τα παιδιά και τον εαυτό τους κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία;
• Τέλος, συμφωνούν οι επιδιώξεις των εκπαιδευτικών με τα κριτήρια
αξιολόγησής τους;
2.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Οι συμμετέχουσες στην έρευνα
Συλλέχθηκαν δεδομένα από 14 έμπειρες νηπιαγωγούς, 11 από την περιοχή του νομού Φλώρινας και 3 από την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.
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2.2. Η τεχνική της έρευνας
Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης που συγκροτήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο του Schulman (1986,
1987) και τη σχετική έρευνα για την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στη
διδακτική των Φυσικών επιστημών (Park & Oliver, 2008).
Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές προτάσεις, η ημι-δομημένη συνέντευξη είχε 4 θεματικές περιοχές που χωρίζονταν σε θέματα και υποθέματα. Οι 4 θεματικές περιοχές αφορούσαν: α) στο πλαίσιο, εννοώντας πληροφορίες για το προφίλ του εκπαιδευτικού, τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης
και τις επιμορφωτικές του ανάγκες, β) στο σκοπό των ΦΕ, εννοώντας τόσο
την αξία που απέδιδαν οι εκπαιδευτικοί στη διδακτική των ΦΕ όσο και τις
συγκεκριμένες επιδιώξεις και τους στόχους τους, γ) στο περιεχόμενο των
ΦΕ, εννοώντας τόσο τη γνώση του περιεχομένου των ΦΕ όσο και τη γνώση
και στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στο Α.Π., δ) την παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου, εννοώντας τον τρόπο εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υλικών, τη χρήση του εργαστηριακού περιβάλλοντος και των νέων Τεχνολογιών, την οργάνωση της πειραματικής διαδικασίας αλλά και τους τρόπους
και τα εργαλεία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιοποιούμε τα ερευνητικά δεδομένα που ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε.
2.3 Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με το μοντέλο ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων των Miles & Huberman (1994). Κάθε μονάδα πληροφορίας
(unit of analysis) κωδικοποιήθηκε με μια σύντομη φράση ή λέξη. Ως μονάδα
πληροφορίας θεωρήθηκε μία φράση ή μια παράγραφος που έδινε πληροφορία σχετικά με το συγκεκριμένο κάθε φορά ερώτημα. Κύριος σκοπός ήτανη ταξινόμηση πολλών μεμονωμένων απαντήσεων σε ένα μικρότερο αριθμό από
ομάδες, η καθεμία από τις οποίες περιελάμβανε τις ομοίου τύπου απαντήσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατηγορίες χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες για την
καλύτερη παρουσίαση των δεδομένων. Επίσης, αν και στην ποιοτική έρευνα η
μέτρηση δεν είναι ο πρώτος στόχος, η ποσοτικοποίηση των απαντήσεων στις
κατηγορίες βοήθησε στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Επιπλέον,μέσα από τη συνεχή συγκριτική ανάλυση (Glaser & Strauss, 1967) και τον εντοπισμό αντιθέσεων και διαφοροποιήσεων στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκαν οι διαφορετικές κατηγορίες.
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3.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Οι επιδιώξεις των νηπιαγωγών σχετίζονταν τόσο με την απόκτηση επιστημονικών δεξιοτήτων όπως η παρατήρηση και η διερεύνηση (14 νηπιαγωγοί) όσο και με την γνωριμία των παιδιών με τις έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα (7 νηπιαγωγοί). Παρόλο που και οι 14 νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν
στην διαδικαστική γνώση ως ζητούμενο κατά την υλοποίηση οργανωμένων δραστηριοτήτων στις ΦΕ, δεν αναφέρονται με την ίδια ένταση ή στις
ίδιες δεξιότητες στις απαντήσεις τους. Άλλες δίνουν έμφαση στη διαδικαστική γνώση ενώ άλλες στη δηλωτική γνώση. Για παράδειγμα:
«Θέλω να κατανοήσουνε ότι υπάρχει μια λογική πάνω στο σε
αυτό που λέγεται φυσικός κόσμος, μια λογική την οποία μπορούμε να τη δούμε, να τη γνωρίσουμε και να την ανακαλύψουμε... ανακαλύπτω τον κόσμο αλλά τον κοιτάζω, τον παρατηρώ,
τον προσέχω, βάζω την λογική μου να δουλέψει και αρχίζω να
κατανοώ το πως δουλεύει το όλο πράγμα...» (Ν1, έμφαση στη
διαδικαστική γνώση).
«Θέλω να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με φαινόμενα
της φύσης που τα ζούμε καθημερινά. Να κατανοήσουνε καλύτερα τη φύση και αυτά που βλέπουνε γύρω τους Για παράδειγμα η βροχή, ο κύκλος του νερού. Πώς γίνεται η βροχή είναι σημαντικό να το κατανοήσουνε να μπορούνε να εξηγήσουν με απλό τρόπο κάποια φυσικά φαινόμενα» (Ν10, έμφαση στη δηλωτική γνώση).
Στη συνέχεια, συγκρίνοντας τις επιδιώξεις και τους στόχους των νηπιαγωγών με την περιγραφή των δικών τους ενεργειών και των ενεργειών των
παιδιών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων στις ΦΕ, διαπιστώσαμε ότι
υπήρχε μια αναντιστοιχία. Οι δεξιότητες που επιδίωκαν οι νηπιαγωγοί δεν
φαινόταν πάντα να προωθούνται από τις αντίστοιχες ενέργειές τους και το
αντίθετο. Για παράδειγμα 2 νηπιαγωγοί φαινόταν να εστιάζουν περισσότερο στη δηλωτική γνώση αλλά στην περιγραφή των στόχων των δικών
τους ενεργειών και των ενεργειών των παιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρθηκαν συστηματικά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επιστημονικών δεξιοτήτων. Έτσι, στις επιδιώξεις της η νηπιαγωγός 5 ανέφερε:
«Όλα αυτά που εντάσσουμε στο νηπιαγωγείο, να μάθουνε για
το σώμα τους, να μάθουνε για τα ζώα, για τους φυτικούς οργανισμούς, διάφορα καιρικά φαινόμενα, αυτά». (Ν9)
Όταν όμως περιέγραφε τις ενέργειές της και την σκοπιμότητά τους κα103
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τά την εκπαιδευτική διαδικασία είπε:
«Θέλω να προβληματιστούνε, να πειραματιστούνε, να κάνουν
υποθέσεις και μετά, αφού πειραματιστούνε και μετά τον πειραματισμό να επαναπροσδιορίσουν τις αρχικές τους ιδέες». (Ν9)
Για τους δύο αυτούς λόγους διερευνήσαμε σε όλο το κείμενο της συνέντευξης την αναφορά των νηπιαγωγών στις επιστημονικές δεξιότητες και
τη διαδικαστική γνώση, προκειμένου να δούμε ποιες αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι δεξιότητες με την συχνότερη αναφορά και ταξινομούνται σύμφωνα με την τυπολογία της Johnston (2014) σε εξερευνητικές, σχεδιαστικές, επικοινωνιακές, ερμηνευτικές
και δεξιότητες καταγραφής. Ειδικότερα για τις δεξιότητες καταγραφής μόνο 4 νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι τα παιδιά καταγράφουν και για τις διερευνητικές δεξιότητες 4 νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι οι ίδιες και όχι τα παιδιά
κάνουν πειράματα.
Πίνακας 1.Η ενίσχυση επιστημονικών δεξιοτήτων ως στόχος των νηπιαγωγών
στην οργάνωση δραστηριοτήτων στις ΦΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εξερευνητικές
δεξιότητες

Συχνότητα (αριθμός
νηπιαγωγών)

-Να παρατηρούν

12

-Να ερευνήσουν

10

-Να ψάξουν για
λύσεις/απαντήσεις

5

-Να ανακαλύψουν

3

Σχεδιαστικές δεξιότητες -Να κάνουν υποθέσεις

10

Δεξιότητες
καταγραφής

-Να καταγράψουν
τις παρατηρήσεις

8

-Να εξάγουν
Συμπεράσματα

5

-Να αξιολογήσουν
τις καταγραφές τους σε
σχέση με την παρατήρηση

2

-Να κάνουν ερωτήσεις

6

-Να συνεργαστούν

6

Ερμηνευτικές
δεξιότητες

Επικοινωνιακές
δεξιότητες
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Ενώ λοιπόν οι νηπιαγωγοί αναφέρθηκαν σ’ ένα εύρος επιστημονικών
δεξιοτήτων, παρατηρούμε ότι κάποιες από τις δεξιότητες αυτές αναφέρθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα. Σημαντικό είναι ότι οι νηπιαγωγοί που
δεν αναφέρθηκαν σε όλο το εύρος των επιστημονικών δεξιοτήτων πιθανά
δεν οργανώνουν συστηματικά τη διαδικασία της διαδικαστικής σκέψης. Για
παράδειγμα, η παρατήρηση και η διερεύνηση μπορεί να συμβαίνουν αλλά όχι πάντα με στόχο την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Σημαντικότερο,
θεωρούμε το γεγονός ότι η αναφορά των νηπιαγωγών σε στόχους όπως η
ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (π.χ. παρατήρηση), δεν προϋπόθετε απαραίτητα ενέργειες από τις νηπιαγωγούς για την οργάνωσή της και
στήριξη των παιδιών κατά τη διαδικασία της παρατήρησης. Με άλλα λόγια, ενώ οι στόχοι των νηπιαγωγών φαινόταν να συνάδουν με το διαδικαστικό μοντέλο εκπαίδευσης στις ΦΕ, δεν περιέγραφαν πάντα συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων. 6 μόνο από τις 12 νηπιαγωγούς εξήγησαν πώς να υποστηρίξουν τα παιδιά κατά την παρατήρησή τους και οι περισσότερες από αυτές δεν εξήγησαν πώς θα βοηθήσουν
τα παιδιά στην εύρεση λύσεων ή στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Το εύρημα αυτό συνδέεται με την προηγούμενη υπόθεσή μας για την ελλιπή εκπαίδευση των παιδιών στις διερευνητικές δεξιότητες κατά την οργάνωση
δραστηριοτήτων ΦΕ στο νηπιαγωγείο.
Τα κριτήρια αξιολόγησης που ανέφεραν οι νηπιαγωγοί ήταν μεικτά γιατί συνδύαζαν συναισθηματικά (π.χ. αν η μάθηση προκαλούσε την ευχαρίστηση των παιδιών και τη διάθεσή τους να συμμετέχουν), γνωστικά (π.χ. αν
παρατηρούσαν ότι τα παιδιά κατέκτησαν τους στόχους και είχαν τα ανάλογα μαθησιακά αποτελέσματα), μετάδοσης της γνώσης (π.χ. αν τα παιδιά θυμόταν όσα είχαν πει ή έδιναν τη σωστή απάντηση)και κανονιστικά (π.χ. αν
τα παιδιά ήταν ήσυχα και παρακολουθούσαν χωρίς να μιλούν με τους συνομηλίκους τους). Συγκρίνοντας τα κριτήρια αξιολόγησης με τους στόχους
που έθεσαν οι νηπιαγωγοί παρατηρήθηκε ορισμένες φορές μια ασυνέπεια.
Για παράδειγμα, ενώ οι στόχοι τους ήταν κυρίως γνωστικοί, και αφορούσαν
στην υποστήριξη της διαδικαστικής σκέψης των παιδιών, τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν συναισθηματικά. Για παράδειγμα, η νηπιαγωγός 9 όταν περιέγραφε τους στόχους της είπε: «Θέλω να μάθουν διαφορετικά φαινόμενα,
να αναστοχαστούν, να ερευνήσουν, να κάνουν υποθέσεις και να επανεξετάσουν τις αρχικές τους ιδέες». Τα κριτήρια αξιολόγησης που ανέφερε ήταν
«Η επιθυμία τους να κάνουμε ξανά αυτό που κάναμε, να είναι ευχαριστημένα, να καταλάβουν γιατί το κάναμε αυτό και να πετύχω τους στόχους μου».
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Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης των δραστηριοτήτων στις ΦΕ
Κριτήρια Αξιολόγησης
-Τα παιδιά βρίσκουν τη σωστή απάντηση στα
φύλλα εργασίας
-Τα παιδιά θυμούνται όσα είπαμε
-Πετυχαίνουν οι στόχοι μου
-Τα παιδιά κάνουν ερωτήματα

Νηπιαγωγοί
(περιπτώσεις)
1, 3
5, 12, 14
3, 8, 9
13

-Τα παιδιά κατανοούν και εκφράζουν τις έννοιες
που διδαχθήκαμε

1,4,5, 7

-Τα παιδιά διευρύνουν την αποκτηθείσα γνώση
σε άλλα πλαίσια

1, 3, 4, 8, 11, 12, 14

-Τα παιδιά μπορούν να αναπαραστήσουν τη
γνώση

4, 5

-Παρατηρώντας τη δράση των παιδιών τις
επόμενες μέρες
-Ταπαιδιάδείχνουνενδιαφέρον,
προσοχή,
συμμετέχουνκαιανταποκρίνονται
στις
δραστηριότητες
-Τα παιδιά δείχνουν θετικά συναισθήματα

6, 8
2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14
3,4, 7, 8, 9

-Τα παιδιά κατανοούν τη σκοπιμότητα της
δραστηριότητας

9

-Τα παιδιά είναι ήσυχα και παρακολουθούν

10

Σε άλλες περιπτώσεις (Ν10) η ασυνέπεια αυτή παρατηρήθηκε γιατί, ενώ
οι στόχοι αφορούσαν στην ενίσχυση των παιδιών να σκέπτονται αυτόνομα μέσα από τη εκπαίδευσή τους στις επιστημονικές δεξιότητες, τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν κανονιστικά (να προσέχουν και να κάνουν ησυχία,
να θυμούνται).
Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις παρατηρήθηκε συνέπεια μεταξύ των
στόχων και των κριτηρίων αξιολόγησης. Για παράδειγμα, στις περιπτώ-
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σεις 3, 13 και 7 οι νηπιαγωγοί ανέφεραν την παρατήρηση των φύλλων καταγραφής ή του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά παρατηρούσαν ή αναστοχάζονταν πάνω στον πειραματισμό τους.
4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εξοικειωμένες με τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση των παιδιών στις ΦΕ και συγκεκριμένα με την αναγνώριση της σημασίας της διερεύνησης και των διαδικασιών που εξοικειώνουν τα παιδιά με την παραγωγή γνώσης, οι πρακτικές που περιγράφουν
δεν είναι απαραίτητα συνεπείς με αυτό το μοντέλο οργάνωσης δραστηριοτήτων ΦΕ στο νηπιαγωγείο που υποστηρίζουν. Η διαπίστωση αυτή προέκυψε μέσα από την αναγνώριση ασυνεπειών ανάμεσα στους στόχους, τις
περιγραφείσες ενέργειες της νηπιαγωγού και των παιδιών και τα κριτήρια
αξιολόγησης που ανέφεραν.
Το συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί στην ενίσχυση των νηπιαγωγών να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους θεωρίες σχετικά με τις επιδιώξεις τους, τον
τρόπο μάθησης των μικρών παιδιών και το δικό τους ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αναγνώριση των προσωπικών θεωριών μπορεί να ενισχυθεί με τον στοχευμένο αναστοχασμό τους πάνω στις υπάρχουσες πεποιθήσεις και πρακτικές αλλά και την παροχή θεωρητικών πλαισίων που εξηγούν τις σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης των παιδιών στις ΦΕ. Γι΄ αυτό το λόγο στο πλαίσιο του παρόντος ερευνητικού προγράμματος θα εργαστούμε ως κοινότητα μάθησης και θα ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των
εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μελών της επιστημονικής ομάδας.Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα εργαλεία
όπως το ημερολόγιο για να ενισχύσουμε τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τις παρατηρήσεις των πρακτικών τους και τις συστηματικές ομαδικές συναντήσεις για το μοίρασμα των
παρατηρήσεων και την ανταλλαγή των διαφορετικών οπτικών και προσεγγίσεων των μελών της ομάδας.
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ABSTRACT
This study focuses on the teachers’ views about the factors which either
facilitate or inhibit the innovation of Science teaching in primary school.
A semi-structured interview including 26 questions was applied on 10
teachers having experience from the fifth and the sixth grades. According
to the participants’ views, experiments and the use of ICT are the most
important facilitators for innovative approaches to Science, while the
students’ both inadequate use of language and lack of experience are
the main prohibiting factors in this framework. In link with the above, the
teachers declared their need to enrich their practices through support
from in-service training resources and collaboration with their colleagues.
To κύριο χαρακτηριστικό του καλού επαγγελματία εκπαιδευτικού
είναι η ικανότητά του για αυτόνομη προσωπική ανάπτυξη μέσα
από τη συστηματική μελέτη του εαυτού του, τη μελέτη της δουλειάς άλλων εκπαιδευτικών και τη δοκιμή ιδεών σε πλαίσια ερευνητικών διαδικασιών στην τάξη.
						

Stenhouse (1975: 144)

1. 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα σύγχρονα δεδομένα της παιδαγωγικής έρευνας με την παράλληλη εισαγωγή εκπαιδευτικών και τεχνολογικών καινοτομιών στο σχολείο έχουν
δημιουργήσει γόνιμο έδαφος για τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτι1. Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» έργο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
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κών. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, ωστόσο, ότι οι τάσεις που έχουν διαμορφωθεί φτάνουν κάποτε και στους μαθητές. Και τούτο, γιατί ο προβληματισμός
της διδακτικής σε ό,τι αφορά είτε τη δομή του γνωστικού αντικειμένου είτε τον κοινωνικό προσδιορισμό της γνώσης είτε τις γνωστικές δομές του
μαθητή δεν έχει κατορθώσει να προσδιορίσει αποφασιστικά την οργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης, η οποία διατηρεί έντονα θετικιστικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά (Φρυδάκη 1999: 9-10). Έτσι, συχνά η επιστημολογία περιορίζεται στην περιγραφή θεωρητικών προτύπων οργάνωσης
της διδασκαλίας, τα οποία πολύ απέχουν από την πρακτική εφαρμογή τους
στη σχολική αίθουσα.
1.1 Διερευνητικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Τα διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης (ΔΠΜ) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι ένα επίκαιρο κεντρικό ζητούμενο τόσο στα πολιτικά κείμενα για το μέλλον της εκπαίδευσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και στις ερευνητικές μελέτες της Διδακτικής
των ΦΕ (EU 2007, Zuiker & Whitaker 2014). Σε σχετικές εκθέσεις της ΕΕ, κοινή
διαπίστωση είναι η αναγκαιότητα αλλαγής από παραδοσιακές προς διερευνητικές μεθόδους, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις ΦΕ (Eurydice 2011, EU 2007).

Επιπλέον, τα ΔΠΜ θεωρούνται –ρητά ή άρρητα– ως τα πιο κατάλληλα για την ανάπτυξη του επιστημονικά εγγράμματου πολίτη στον
21ο αιώνα, δηλαδή του πολίτη ο οποίος γνωρίζει και κατανοεί επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες, έτσι ώστε να είναι ικανός να παίρνει
αποφάσεις και να συμμετέχει σε γεγονότα που αφορούν την πολιτική, τον πολιτισμό, αλλά και την οικονομική παραγωγή (Abd-El-Khalick 2008· Χαλκιά 2010, Καριώτογλου κ.ά. 2012). Ως εκ τούτου, τα ΔΠΜ
κατέχουν κεντρικό ρόλο σε πρόσφατα αναθεωρημένα προγράμματα
σπουδών της ΕΕ, όπως είναι το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα στη Φινλανδία (FNBE 2004, σελ. 55-66), του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε το
2006 και το πρόγραμμα με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες για τον 21ο αιώνα» στην Αγγλία (Millar, 2006). Στην ίδια κατεύθυνση έχει δημοσιευτεί
πρόσφατα στη χώρα μας το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές
Επιστήμες στην Α/θμια εκπαίδευση, στο οποίο τονίζεται ότι «Η ενσυνείδητη εμπλοκή μαθητών και μαθητριών σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θεωρείται βασική προϋπόθεση για την
ανάπτυξη του επιστημονικού και τεχνολογικού τους γραμματισμού»
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(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2012:12).
Στο πλαίσιο των ΔΠΜ οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν δικά τους προς διερεύνηση ερωτήματα, να προτείνουν εναλλακτικές
λύσεις για ένα πρόβλημα, να τις συζητήσουν με τους συμμαθητές
τους, να αναπτύξουν επιχειρήματα για τις λύσεις ή τις ιδέες τους και
να τις δοκιμάσουν, να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν πληροφορίες, να παρουσιάσουν με ποικίλους τρόπους το σύνολο των εργασιών τους σε ακροατήριο εντός και εκτός σχολείου κ.ά. (ΑΑΑS 2000, Bybee 2006, Llewellyn 2002). Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων των
ΔΠΜ μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε τρεις αλληλοεξαρτώμενες κατευθύνσεις μάθησης, οι οποίες αφορούν το περιεχόμενο των ΦΕ, τη
μέθοδο της διερεύνησης , καθώς και τη μάθηση για τη φύση ή τη σημασία των ΦΕ για την κοινωνία (Brickhouse 2008, National Research
Council 2000, Σπύρτου κ.ά. 2014).
1.2 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την προώθηση καινοτομιών διερευνητικού χαρακτήρα
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή καινοτομιών διερευνητικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητα αιχμής στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης (EU 2007). Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ωστόσο, η
προώθηση τέτοιων καινοτομιών δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες: την ποικιλία στο εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «διερεύνηση», τόσο στη βιβλιογραφία όσο στην εκπαιδευτική
κοινότητα (Kim et al., 2013)· την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)
που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί ως προς την εφαρμογή της διερευνητικής
μεθόδου στις ΦΕ (Ramnarain 2014)· ακόμη, την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μεθόδους ΔΠΜ στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους (π.χ. με εργασία σε ομάδες και αναστοχασμό) (Tseng et al., 2013). Στις σημαντικότερες μεθόδους πάντως για την προώθηση διερευνητικών καινοτομιών στο
σχολείο συγκαταλέγεται η ανάπτυξη δικτύων για την υποστήριξη και την
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών επιστημόνων, γονέων, οργανισμών κ.λπ. (Eurydice 2011, EU 2007).
Στο άρθρο αυτό προσεγγίζουμε το πρόβλημα της προώθησης καινοτομιών διερευνητικού χαρακτήρα ξεκινώντας από το περιεχόμενο που αποδίδεται στην έννοια «καινοτομία», ως «μια ιδέα ή πρακτική ή αντικείμενο το
οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων αντιλαμβάνεται ως νέο» (Rogers 2003:
12). Ακόμη η καινοτομία μπορεί να αναφέρεται σε κάτι το οποίο είναι ήδη
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γνωστό αλλά δεν έχει γίνει αποδεκτό, επειδή έχει δημιουργηθεί αρνητική
στάση απέναντί του. Για παράδειγμα, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να γνωρίζει την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας αλλά να μην την έχει ποτέ
υλοποιήσει στην πράξη. Δεδομένου ότι οι νέες ιδέες (προτάσεις, κατασκευές, δημιουργίες, επινοήσεις) δεν εμφανίζονται πολύ συχνά, αποδεχόμαστε
ως καινοτομία κάθε μετασχηματισμό μιας ήδη υπάρχουσας ιδέας (Rogers
2003). Αυτό σημαίνει πως ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι καινοτομεί όταν
αποκτά μια νέα γνώση που αφορά, για παράδειγμα, μια πειραματική δραστηριότητα για τη διδασκαλία ενός φαινομένου, και επί πλέον είναι σε θέση
να την προσαρμόσει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του.
Σε συνάφεια με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ έθεσε ως επιδίωξή του –μεταξύ άλλων– την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που προωθούν ή αναχαιτίζουν την ανανέωση της διδασκαλίας των ΦΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του
δημοτικού σχολείου αναφορικά με τους παράγοντες αυτούς. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήσαν τα εξής:
• Ποιοι παράγοντες διευκολύνουν τη διδασκαλία των ΦΕ στο δημοτικό σχολείο;
• Ποιοι παράγοντες θέτουν εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας των ΦΕ στο δημοτικό σχολείο;
• Ποιες ανάγκες υποστήριξης έχουν οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους στις ΦΕ;
2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Στην ερευνητική μας προσέγγιση εφαρμόστηκε ποιοτική έρευνα, με στόχο
την εμβάθυνση στις απόψεις των εκπαιδευτικών για το υπό μελέτη θέμα.
Το δείγμα
Το δείγμα αποτελούνταν από 10 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης
(5 άντρες και 5 γυναίκες) που υπηρετούσαν σε σχολεία της περιοχής της
Φλώρινας και είχαν τουλάχιστον τριετή εμπειρία από τη διδασκαλία των
ΦΕ στις τάξεις Ε΄ και Στ΄.
Το ερευνητικό εργαλείο
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση ενός οδηγού 50λεπτης ημιδομημένης συνέντευξης, ο οποίος σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη θεωρία του Schul-
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man (1986) για την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου. Αποτελούνταν από
26 ερωτήσεις πάνω στους εξής θεματικούς άξονες: σκοπός και περιεχόμενο του μαθήματος των ΦΕ, διδακτική διαδικασία, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων διδασκαλίας, πλαίσιο διεξαγωγής του μαθήματος. Στο τέλος της συνέντευξης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να αναφερθούν σε επιπλέον θέματα εκτός εκείνων της συνέντευξης και να
σχολιάσουν τον επαγγελματικό τους ρόλο στη σημερινή κοινωνικο-πολιτισμική συγκυρία.
Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια μεταγράφηκαν σε
κείμενο και έτυχαν επεξεργασίας με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, η οποία βασίστηκε στους θεματικούς άξονες των ερωτημάτων που θέσαμε (Basit, 2010: 194-196). Η εξαγωγή επιμέρους μονάδων ανάλυσης και
η ομαδοποίησή τους σε εννοιολογικές κατηγορίες κατέληξε στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας για τις απόψεις των εκπαιδευτικών
(Miles & Huberman, 1994). Ας διευκρινιστεί ότι ως σημασιολογική μονάδα
ανάλυσης ορίστηκε κάθε φράση με αυτόνομο νόημα που προέκυψε από τις
δηλώσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και ότι η ανάλυση περιλάμβανε ταυτόχρονα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Έτσι, οι αριθμοί στην παρένθεση
δίπλα στις μονάδες ανάλυσης (βλ. πίνακες αποτελεσμάτων) αντιστοιχούν
στις επαναληπτικές αναφορές των εκπαιδευτικών σε αυτές, ενώ η απουσία
αριθμών σημαίνει ότι η μονάδα ανάλυσης απαντήθηκε μία μόνο φορά στις
δηλώσεις των εκπαιδευτικών.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι σημαντικότεροι παράγοντες που διευκολύνουν τη διδασκαλία στις ΦΕ είναι η υλοποίηση πειραμάτων (10 εκπαιδευτικοί) και η χρήση των ΤΠΕ (9 εκπαιδευτικοί), διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται αμφότερες στην ΠΓΠ που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί (Shulman, 1986). Στους παραπάνω παράγοντες αναγνωρίστηκαν δύο κατηγορίες πλεονεκτημάτων: (α) μορφές ενεργοποίησης
των μαθητών και (β) δεξιότητες που προκύπτουν για τους μαθητές (Πίν. 1).
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Πίν. 1. Πλεονεκτήματα από την υλοποίηση πειραμάτων και ΤΠΕ
στη διδασκαλία των ΦΕ
Μορφές ενεργοποίησης των μαθητών

Δεξιότητες που
προκύπτουν για
τους μαθητές

-ξεκινoύν από πείραμα και μετά παρατήρησηεφαρμογές κ τετράδιο εργασιών (6)
-διατύπωση συμπεράσματος (5)
-εργάζονται σε ομάδες (4)
-διατυπώνουν τις απόψεις τους (4)
-πείραμα, παρατήρηση, καταγραφή,
συμπέρασμα (3)
-φέρνουν υλικά (3)
-κάνουν ερωτήσεις (3)
-ξεκινούν από ερωτήματα (2)
-χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην τάξη (2)
-χρησιμοποιούν ΤΠΕ στο εργαστήριο Η/Υ
-χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα
-κάνουν συζήτηση
-μαθαίνουν μέσα από την πράξη
-κάνουν υποθέσεις
-κάνουν πράγματα με τα χέρια τους
-ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους

-μαθαίνουν να
ερευνούν (8)
-μαθαίνουν να
αναπτύσσουν
επιχειρήματα (4)
-μαθαίνουν να
μαθαίνουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν τον χώρο των εργαστηρίων, είτε των ΦΕ είτε των ΤΠΕ. Επτά εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν υπάρχει εργαστήριο στο σχολείο τους, ενώ τρεις
ότι χρησιμοποιούν το εργαστήριο Η/Υ. Επιπλέον, δηλώνουν μεμονωμένα
ότι: υπάρχει εργαστήριο, αλλά προτιμούν τον προτζέκτορα στην τάξη, χρησιμοποιούν την αίθουσα εικαστικών αντί για εργαστήριο, βγαίνουν έξω ή
ασχολούνται στην τάξη με ΤΠΕ αντί για εργαστήριο, ενώ ένας εκπαιδευτικός δημιούργησε μία αίθουσα στο σχολείο του για εργαστηριακή χρήση.
Σε σχέση με τη σημασία του εργαστηρίου ΦΕ, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν
μεμονωμένα ότι «είναι απαραίτητο για να μην διασπάται στο έργο του ο
δάσκαλος», «βοηθάει, καθώς είναι τα πράγματα στημένα για το μάθημα».
Αναφορικά και πάλι με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των ΦΕ,
οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του μαθήματος, συγκρίνοντας το επαγγελματικό τους προφίλ στο παρόν και το παρελθόν. Όπως φαίνεται στον Πίν. 2, αναφέρονται στην εξέλιξη μιας ποικιλίας χαρακτηριστικών που αφορούν τόσο
στοιχεία της προσωπικότητάς τους όσο και τις πρακτικές που ακολουθούν.
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Πίν. 2. Εξέλιξη στις στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών
Στοιχεία
προσωπικότητας
του εκπαιδευτικού
(στάσεις)

Στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας
(πρακτικές)

-ο εκπ/κός προσπαθεί να
βελτιωθεί
-μεγαλύτερη υπομονή
-αμβλυμμένη
αυστηρότητα
-μεγαλύτερη ευελιξία
-μεγαλύτερη «σιγουριά
πάνω στο μάθημα»

-χρήση υλικού από ΤΠΕ (6),
-αλλαγές στη μέθοδο διδασκαλίας (π.χ.
ανακαλυπτική μέθοδος, εργασία σε ομάδες,
βιωματικές προσεγγίσεις)(6),
-αξιοποίηση υλικών καθημερινής χρήσης (αντί
των υλικών εργαστηρίου)(3),
-χρήση άλλων βιβλίων ως πηγών (2),
-αξιοποίηση ιδεών (“tips”) «από όπου τις βρίσκει»,
-αλλαγή στους τρόπους αξιολόγησης,
-εμπλουτισμός πρακτικών (χρήση υλικού από
εφημερίδες, αλληγοριών, εικόνας, διαθεματικών
προσεγγίσεων),
-επισκέψεις,
-έγκαιρη προμήθεια υλικών,
-καλύτερη οργάνωση του μαθήματος.

Σε σχέση με τους παράγοντες οι οποίοι αναχαιτίζουν την αποτελεσματικότητα του μαθήματος, οι ερευνητές αναγνώρισαν στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές ως προς την αντίληψη εννοιών των ΦΕ. Οι απαντήσεις τους εστιάζουν σε αίτια γνωστικά,
γλωσσικά, καθώς και στην απουσία εμπειρίας (Πίν. 3).2

2. Η διάκριση μεταξύ γνωστικών και γλωσσικών αιτίων δυσκολίας, όπως φαίνονται στον πίνακα,
βασίζεται στις φραστικές διατυπώσεις των εκπαιδευτικών· ωστόσο είναι συμβατική, καθώς οι
λειτουργίες της σκέψης και της γλώσσας είναι αλληλένδετες (Βιγκότσκι, 2008).
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Πίν. 3. Τα αίτια των δυσκολιών στην αντίληψη εννοιών από τους μαθητές
Γνωστικά αίτια

Γλωσσικά αίτια

Απουσία εμπειρίας

-δυσκολία στις
αφηρημένες έννοιες (4)
-δυσκολία στις έννοιες
που -δεν έχουν
ξανακούσει
-οι γνώσεις είναι πολλές
-οι όροι είναι πολλοί
-ο δ. θα πρέπει να
φρεσκάρει τη μνήμη
των μ.
-ο δ. να κάνει συνδέσεις
σε ορισμούς που
δεν μπορούν να
καταλάβουν οι μ.

-φτωχό το λεξιλόγιο των
μ. (3)
-επιστημονική η ορολογία
(2)
-δυσκολίες στη
διατύπωση
συμπερασμάτων με όρους
ΦΕ (2)
-αδυναμία στη γλώσσα
-οι όροι δεν σχετίζονται
με καθημερινό λεξιλόγιο
των μαθητών
-δεν καταβάλλουν
προσπάθεια να
εκφραστούν επιστημονικά
-μιλούν απλουστευμένα

-επειδή δεν βλέπουν
& δεν πιάνουν (3)
-αρκούνται σε αυτό
που είδαν
-είναι θέμα
παρατήρησης
-λείπει η εφαρμογή
-δεν έχουν εμπειρία

Ως παραδείγματα δυσκολίας των μαθητών να αντιληφθούν έννοιες των
ΦΕ, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν: «Έχουν δυσκολία στις μεγάλες διαστάσεις
και στο μικρόκοσμο»· «δυσκολεύονται να κατανοήσουν το σύμπαν»∙ «δυσκολεύονται να κατανοήσουν έννοιες όπως ‘το φως τρέχει’». «Συγχέουν τις
έννοιες βρασμός-εξάτμιση, θερμότητα-θερμοκρασία, ανάκλαση-διάθλαση,
διαστολή-συστολή, ενέργεια (2)∙ αντιλαμβάνονται ωστόσο το νόημα της
φράσης ‘σύρματα της ΔΕΗ χαλαρά-τεντωμένα’». Επίσης, δυσκολεύονται να
κατανοήσουν τις έννοιες: γεωθερμική, κυκλοφορικό, πέψη, ηλεκτρομαγνητισμός (επειδή δεν αντιστοιχούν σε κάτι ορατό). Κάποιος εκπαιδευτικός δηλώνει «ό,τι είναι δύσκολο να το καταλάβουν, προσπαθούν να το μάθουν παπαγαλία» και κάποιος άλλος «πρέπει να διαβάσουν επιστημονικά κείμενα».
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Τέλος, οι μορφές υποστήριξης που ισχυρίζονται ότι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη φαίνονται στον Πίν. 4.
Πίν. 4. Χαρακτηριστικά της υποστήριξης που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί
Γενικό πλαίσιο υποστήριξης
-σεμινάρια (5)
-επίσκεψη πεδίου (2)
-ανταπόκριση σε μια καλή ιδέα
-το βιβλίο του μαθητή να είχε περισσότερα στοιχεία
-κάθε εκπαιδευτικός να ψάξει, το σχολείο να ανοίξει
προς τα έξω, να μπούμε στο εργαστήριο
-κάτι ελκυστικό
-ποικιλία στην προσέγγιση
-από οπουδήποτε για καινοτόμες δράσεις

Ειδικό πλαίσιο
υποστήριξης
-υποστήριξη με ΤΠΕ
(8)
-υποστήριξη
από κάποιον
εξειδικευμένο, άτομο
ή φορέα (5).

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί για
το γενικό πλαίσιο υποστήριξης είναι «να προσεγγίσω διαφορετικά το αντικείμενο», «να γίνει απόγευμα», «να δω καινούρια πράγματα». Ως προς το
ειδικό πλαίσιο, ζητούν υποστήριξη από την Παιδαγωγική Σχολή, από σύμβουλο, «μια εταιρεία απ’ έξω», το φιλμάκι της ηλεκτρικής ενέργειας, την
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται
και σε ειδικότερα χαρακτηριστικά υποστήριξής τους με έμφαση στην αλληλόδραση και συνεργασία με συναδέλφους τους: «Να παρακολουθήσω
σεμινάριο με πολλά εργαστήρια» (π.χ. πειράματα με απλά υλικά), «να έρθουν στην τάξη να παρακολουθήσουν», «εγώ να εξελίξω ό,τι έμαθα», «να
γίνω μαθήτρια», «να εφαρμόσω τον τρόπο που θα μας έχουν δείξει», «με
προσωπική κουβέντα», «με τηλεδιάσκεψη», «να δουλέψουμε σε ομάδες».
4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στη συνέντευξη προκύπτουν διαφωτιστικά, αν και συχνά αντικρουόμενα, συμπεράσματα για τις απόψεις
που υιοθετούν και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της Α/
θμιας κατά τη διδασκαλία των ΦΕ.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα (παράγοντες που διευκολύνουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των ΦΕ), οι συμμετέχοντες αναφέρονται σε δύο κυρίαρχες διαδικασίες: τη διεξαγωγή πειραμάτων
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και τη χρήση ΤΠΕ. Δίνουν έμφαση στην αξία του βιώματος, την παρατήρηση, τη χρήση απλών υλικών, τη χρήση ψηφιακού υλικού, καθώς και τη διαπίστωση ενός ορατού αποτελέσματος. Ωστόσο δεν δίνουν στοιχεία για πιθανή εξέλιξη στο είδος των διαδικασιών που ακολουθούν κατά τις πειραματικές δραστηριότητες, π.χ. διαδικασίες ανοιχτής διερεύνησης, στις οποίες οι μαθητές θα μπορούσαν να διατυπώνουν ερωτήσεις και να σχεδιάζουν
πειράματα για να τις μελετήσουν (NRC, 2000· Dimitriadou & Spyrtou 2014,
υπό δημοσίευση). Η εξέλιξη στη διδακτική διαδικασία που ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί στις ΦΕ αφορά τον εμπλουτισμό της με υλικά και μέσα καθημερινής χρήσης, αλλά και ποικίλες δράσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περιγραφές τους είναι εστιασμένες σε βασικά χαρακτηριστικά ή στάσεις του επαγγελματικού τους προφίλ, όπως είναι η μεγαλύτερη υπομονή και η λιγότερη αυστηρότητα.
Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως στο σχολείο
τους δεν υπάρχει εργαστήριο ΦΕ και μόνο τρεις χρησιμοποιούν το εργαστήριο Η/Υ. Μια μειοψηφία αναφέρεται στη σημασία του χώρου του εργαστηρίου των ΦΕ, τονίζοντας ότι βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας. Παρόλο που δίνουν μεγάλη σημασία στις ΤΠΕ, οι μισοί εκπαιδευτικοί προτιμούν τις εναλλακτικές λύσεις στη χρήση των ΤΠΕ αντί να πηγαίνουν στο εργαστήριο των ΤΠΕ.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (παράγοντες που θέτουν
εμπόδια στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των ΦΕ), οι συμμετέχοντες εστιάζουν στους μαθητές, με άξονες αναφοράς τη γνωστική τους
ανωριμότητα, την ανεπαρκή χρήση της γλώσσας σε επιστημονικό πλαίσιο
και την έλλειψη εμπειρίας από μέρους τους. Εδώ μπορούμε να διατυπώσουμε τις εξής ερμηνευτικές υποθέσεις πάνω στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών: (α) ότι το βάρος της ευθύνης για τις δυσκολίες των μαθητών φαίνεται να βαραίνει τους ίδιους τους μαθητές και όχι τον δάσκαλο και (β) ότι η
ευθύνη του δασκάλου περιορίζεται στο να υποστηρίξει τους μαθητές προκειμένου αυτοί να ανακαλέσουν γνώσεις και εμπειρίες. Πάντως διαφαίνεται μία αντίφαση στις δηλώσεις των συμμετεχόντων, καθώς από τη μια μεριά δίνουν έμφαση στο πείραμα και από την άλλη δηλώνουν ότι οι μαθητές δεν διαθέτουν εμπειρία. Οι παραπάνω ερμηνείες μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τους παράγοντες που αναχαιτίζουν τη διδασκαλία των ΦΕ αποτελούν χαρακτηριστικά
του μπιχεβιοριστικού ρεύματος. Φαίνονται δηλαδή οι συμμετέχοντες να
έχουν μεν προσανατολισμό στον πειραματισμό με πραγματικά υλικά ή να
χρησιμοποιούν ΤΠΕ για τη μάθηση των ΦΕ, οι περιγραφές τους όμως έχουν
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γενικό χαρακτήρα και ακολουθούν έναν παραδοσιακό προσανατολισμό.
Σε ό,τι αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (ανάγκες υποστήριξης των
εκπαιδευτικών προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της
διδασκαλίας τους στις ΦΕ), αναγνωρίστηκαν δύο πλαίσια υποστήριξης στις
αναφορές των εκπαιδευτικών, ένα με γενικές αναφορές και ένα με συγκεκριμένες προτάσεις εστιασμένης υποστήριξης. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί
διατύπωσαν προτάσεις που αφορούν διαδικασίες αλληλόδρασης και συνεργασίας μεταξύ τους, με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών τους για τη
διδασκαλία των ΦΕ. Οι συγκεκριμένες προτάσεις αν και είναι γενικές, φαίνονται να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με προτάσεις της βιβλιογραφίας για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων και κοινοτήτων μάθησης (Enthoven & de Bruijn, 2010), τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για την εξοικείωσή τους με ΔΠΜ.
Από τον συνδυασμό των δηλώσεων των εκπαιδευτικών μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η χρήση ενός εργαστηρίου ΦΕ στο σχολείο, όπου οι διαδικασίες των πειραμάτων θα ήταν πιο οριοθετημένες και οι πειραματικές
συνθήκες πιο «αυστηρές» από εκείνες της σχολικής αίθουσας, μάλλον δεν
φαίνεται να αποτελεί μέλημα πρώτης προτεραιότητας για τους εκπαιδευτικούς. Η υπόθεση αυτή μπορεί να συνδεθεί με πορίσματα άλλης έρευνας, που δείχνει ότι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών εστιάζουν στην ίδια
τη γνώση μάλλον παρά στη διαδικασία της μάθησης˙ έτσι, η προσήλωσή
τους στη σιγουριά και την αυθεντία της επιστημονικής γνώσης τούς κάνει
να αποφεύγουν πρακτικές που πιθανόν και να οδηγούν σε απροσδόκητα
αποτελέσματα (Kim & Tan, 2011). Ας λάβουμε εδώ υπόψη δύο αξιοπρόσεκτες φράσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, ότι «συχνά τα πειράματα
δεν πετυχαίνουν», καθώς και ότι «μάθηση υπάρχει όπου υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί πείθει τους μαθητές». Σε κάθε περίπτωση, από τη μια μεριά η έμφαση που δίνουν οι εκπαιδευτικοί στις πειραματικές δραστηριότητες τόσο των ΦΕ όσο και των ΤΠΕ, αλλά και από την άλλη οι περιορισμένες αναφορές τους στον χώρο των σχετικών εργαστηρίων αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα στο θέμα αυτό.
Ένα άλλο γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί
γενικά δείχνουν ευχαριστημένοι για την οργάνωση του μαθήματος με βάση το πείραμα στην τάξη ή στο εργαστήριο Η/Υ, καθώς δηλώνουν ότι οι μαθητές έτσι αυτενεργούν. Τίθεται εδώ το ερώτημα: αυτενεργούν πράγματι ή
απλά εμπλέκονται στη διαδικασία του μαθήματος; Σύμφωνα με τους Newton & Newton (2010), πάντως, οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να δίνουν έμφαση σε πρακτικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν δημιουργικές, ακό120
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μη και αν εστιάζουν στην αναπαραγωγή της γνώσης με προκαθορισμένα στάδια διεξαγωγής, επειδή ακριβώς κινητοποιούν τα παιδιά να δουλέψουν ενεργητικά.
Τα παραπάνω συμπεράσματα αναδεικνύουν τη σημασία που έχουν τα
ΔΠΜ για τη διδασκαλία των ΦΕ, παράλληλα όμως θέτουν στο προσκήνιο
την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) στις ΦΕ (Shulman, 1986).
Έτσι, η αξία της παρούσας έρευνας αναμένεται να «κεφαλαιοποιηθεί» μέσα
από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της σε δύο άξονες:

α) ως βάση για τον σχεδιασμό των διδακτικών παρεμβάσεων που
θα αναπτυχθούν με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΦΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ·
β) ως συνδετικό στοιχείο αναφοράς με ένα τρισδιάστατο μοντέλο για την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ) των ΦΕ που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί, το οποίο θα αποτελέσει το θεωρητικό εργαλείο για τη μελέτη της εξέλιξης της συγκεκριμένης γνώσης των εκπαιδευτικών.
Ιδιαίτερα ο δεύτερος άξονας θα αποτελέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο
θα αναγνωρίσουμε τα ιδιαίτερα καινοτομικά χαρακτηριστικά των ΔΠΜ που
οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν και παραπέρα θα προσπαθήσουν να προωθήσουν στη σχολική τους μονάδα.
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Απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση
των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Γεώργιος Μαλανδράκης
Αικατερίνη Γκιγκοπούλου
Αναστάσιος Ζουπίδης
ABSTRACT
This study aims to explore in-service teachers’ ideas about the value of
teaching and learning science, their practices concerning teaching, students’
difficulties during learning and teachers’ reactions in response to these difficulties. Data were collected from ten in-service secondary teachers (6 female, 4 male) through the use of semi-structured interviews each one lasting about 50 minutes. All interviews were audio-taped and transcribed verbatim and bottom up categories were developed. Analysis revealed that
although teachers are generally positive in teaching and learning science
through inquiry approach their practices are mostly based on a traditional
than an inquiry approach. Subsequently, further teachers’ support is needed in order to incorporate in their teaching inquiry practices and enhance
learning in science education.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι οι επιδόσεις των δεκαπεντάχρονων μαθητών στο πρόγραμμα PISA είναι χαμηλές και συγκεκριμένα στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)
είναι χαμηλότερες από τη μέση αποδεκτή βαθμολογία (OECD 2006, Bybee,
McCrae & Laurie, 2009). Αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης είναι η διενέργεια βελτιωτικών αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, στα οποία δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών ( Science Education NOW, 2007,
Νέο Σχολείο, 2011).
Η διερεύνηση στις ΦΕ ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι
επιστήμονες, ενώ στη διδασκαλία και μάθηση χαρακτηρίζεται από τις δρα-
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στηριότητες μέσα από τις οποίες μαθαίνουν οι μαθητές τόσο τις επιστημονικές έννοιες όσο και τις επιστημονικές διαδικασίες (NRC, 2000). Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως για παράδειγμα αναζήτηση πληροφοριών ή συλλογή δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, διεξαγωγή και σχεδιασμό πειραμάτων, παρατήρηση, συζήτηση σε ομάδες, διατύπωση ερωτημάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις (NRC 2000;
2012), και κατέχει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών (Abd-El-Khalick et al., 2004, Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011). Η διεκπεραίωση διερευνητικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και μάθηση διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) τη «διερεύνηση
ως μέσο» για μάθηση (inquiry as means), δηλαδή τη διερεύνηση ως μια διδακτική προσέγγιση, και β) τη «διερεύνηση ως σκοπό» (inquiry as ends),
δηλαδή τη διερεύνηση μιας σειράς αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας (Abd-El-Khalick et al., 2004). Είναι
συνεπώς αναμενόμενο πώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γνωρίζουν τη
μέθοδο αυτή προκειμένου να εμπλέξουν τους μαθητές τους στη διερευνητική διαδικασία.
Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλές μελέτες που διερευνούν τις ιδέες των
εκπαιδευτικών για την οργάνωση της διδασκαλίας και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην πράξη. Παραδείγματος χάρη από μία έρευνα εκπαιδευτικών φυσικής και χημείας στη δυτική Αφρική προέκυψε ότι
πολλοί από αυτούς, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση, είναι θετικοί έναντι της διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και τη μάθηση,
ενώ δεν είναι λίγοι κι αυτοί που προτιμούν μια πιο παραδοσιακή μέθοδο
διδασκαλίας (Ramnarain, 2014) θεωρώντας ότι η διερεύνηση δεν συμβάλει
στην εννοιολογική κατανόηση των ΦΕ.
Σύμφωνα με τους Tseng, Tuan & Chin (2013) οι απόψεις των
δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση και τη διερευνητική
διδασκαλία κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη
κατηγορία, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν σε ένα συστηματικό τρόπο
διδασκαλίας της επιστημονικής γνώσης και της διερεύνησης, παρέχοντας
στους μαθητές ισχυρή επιστημονική γνώση και γενικότερη γνώση για
τις πτυχές της διερευνητικής διδασκαλίας. Στην δεύτερη κατηγορία,
οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στον τρόπο σκέψης και τις δεξιότητες της
διερεύνησης, έχοντας ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές τους να
αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική εμπειρία μάθησης και να αξιοποιήσουν
τη διερεύνηση για τη διευκόλυνση της μάθησής τους. Παρόλα αυτά, οι
Gyllenpalm et al. (2010) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί συγχέουν τη μέθοδο
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διδασκαλίας με τη μέθοδο της διερεύνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
μην δίνουν έμφαση στη διερεύνηση ως «μαθησιακό στόχο», παρά μόνο στη
διερεύνηση ως «μέσο για μάθηση».
Ανεξάρτητα από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών
αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές που στηρίζονται στη διερεύνηση,
ποικίλοι παράγοντες στέκονται τροχοπέδη στην εφαρμογή της διερεύνησης
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Κάποιοι από αυτούς αφορούν τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς και είναι η περιορισμένη εμπειρία που έχουν οι
εκπαιδευτικοί σε διερευνητικές προσεγγίσεις (Ramnarain, 2014, Appleton,
2002), το ανεπαρκές γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών στις ΦΕ (Appleton, 2002), οι πεποιθήσεις τους (Fitzgerald et al., 2013), η έλλειψη των πόρων
και ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη (Ramnarain, 2014) καθώς επίσης η
επιθυμία τους για ασφάλεια και η πεποίθηση της αυθεντίας της επιστημονικής
γνώσης (Kim & Tan, 2011). Επιπλέον, η εφαρμογή της διερεύνησης στην
εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν είναι απλή υπόθεση λόγω της έλλειψης
μιας κοινώς αποδεκτής νοηματοδότησης, στην ίδια την επιστημονική κοινότητα, του τι σημαίνει διδάσκω ΦΕ μέσω διερεύνησης (Osborne, 2014).
Το θεωρητικό πλαίσιο της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ)
(Shulman, 1987) περιγράφει το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνει η
γνώση των εκπαιδευτικών γύρω από τη διδασκαλία και μάθηση. Η γνώση αυτή είναι σύνθετη και αφορά το περιεχόμενο, τον μαθητευόμενο, το αναλυτικό πρόγραμμα, το περιβάλλον μάθησης, την επιλογή κατάλληλης διδακτικής
προσέγγισης, κ.ά. (Καριώτογλου, 2006). Η καλλιέργεια αυτής της γνώσης σε
συνδυασμό με τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς συνολική εποπτεία και δυνατότητα βελτιωτικών αλλαγών των πρακτικών τους, ώστε αυτές
να γίνονται πιο αποτελεσματικές χωρίς να γίνονται ρουτίνα, (Postholm, 2008).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην εργασία αυτή επιδιώκουμε να
μελετήσουμε τις απόψεις δέκα εν ενεργεία εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), αναφορικά
με: α) την αξία που αποδίδουν οι ίδιοι στη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ,
β) τις πρακτικές που ακολουθούν στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας τους, γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και δ) τις προσωπικές ενέργειες των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία και μάθηση των ΦΕ, με στόχο την θεραπεία των παραπάνω δυσκολιών
των μαθητών τους.
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2.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. Συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας συγκρότησαν δέκα (10) δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν γυναίκες και οι τέσσερις (4) άνδρες έχοντας όλοι τους πάνω από πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας. Η σχετικότητα του
γνωστικού/διδακτικού τους αντικειμένου με τις ΦΕ και το προσωπικό ενδιαφέρον για αυτές στάθηκε κύριο κριτήριο επιλογής τους στην έρευνα αυτή.
2.2. Εργαλείο έρευνας
Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω κατά πρόσωπο ημι-δομημένης συνέντευξης από ερευνητές του προγράμματος και η μέση διάρκεια
της ήταν περίπου 50 λεπτά. Η επιλογή αυτής της μεθόδου δεν ήταν τυχαία,
καθώς οι ερευνητές επεδίωκαν από τη μια μεριά να διατηρήσουν μία δομή
για να μη ξεφεύγουν ιδιαίτερα από το θέμα, ενώ από την άλλη να αφήσουν
περιθώριο στους συνεντευξιαζόμενους να εκφράσουν εκτενέστερα και αναλυτικότερα την άποψή τους δίνοντας παραδείγματα, επεξηγώντας και αποσαφηνίζοντας τα νοήματα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο με προκαθορισμένες περιοχές και θέματα ενδιαφέροντος από μια ευρύτερη ερευνητική ομάδα, μέλη της οποίας υπήρξαν
όλοι οι συγγραφείς. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη.
2.3. Ανάλυση δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μικτή μέθοδος. Συγκεκριμένα, η μέθοδος περιλάμβανε ταυτόχρονα μία από πάνω προς τα κάτω (top-down)
ανάλυση δεδομένων στηριζόμενη στη σχετική βιβλιογραφία, και μία από κάτω
προς τα πάνω (bottom-up) ανάλυση, δηλαδή μία σταδιακή προσπάθεια ομαδοποίησης των δεδομένων σε κατηγορίες που είτε εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία είτε αναδείχθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση (topdown ανάλυση), οι απαντήσεις όλων των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν και
αντιστοιχήθηκαν με τις ερωτήσεις της συνέντευξης, χρησιμοποιώντας φύλλα
του Excel. Η δεύτερη και τρίτη φάση περιγράφουν την προσπάθεια ομαδοποίησης των δεδομένων σε κατηγορίες (bottom-up ανάλυση). Στη δεύτερη φάση,
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προσδιορίστηκαν οι ποιοτικά διαφορετικές έννοιες που εκφράζονταν από κάθε
εκπαιδευτικό, οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν την μονάδα ανάλυσης και για
κάθε δάσκαλο δημιουργήθηκαν κατηγορίες βάσει των απόψεων του. Στην τρίτη φάση, έγινε προσπάθεια να συγχωνευθούν και να ομαδοποιηθούν εννοιολογικά παρόμοιες κατηγορίες απόψεων εκφρασμένες από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Οι τελικές κατηγορίες που αναπτύχθηκαν απεικονίζονται στους πίνακες 1-7, στους οποίους μέσα σε παρενθέσεις βρίσκεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εκφράζουν την συγκεκριμένη κατηγορία.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία, πραγματοποιήθηκαν δύο φάσεις ανάλυσης των συνεντεύξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι
δύο πρώτοι συγγραφείς εργάστηκαν ανεξάρτητα ακολουθώντας την παραπάνω
προσέγγιση για την ανάλυση των δεδομένων και στο τέλος της κάθε φάσης και
οι τρεις συγγραφείς έκαναν διασταύρωση των στοιχείων. Παρατηρήθηκαν αποκλίσεις σε λιγότερο από 20% των περιπτώσεων, ενώ μετά από συζήτηση επήλθε
πλήρης συμφωνία. Κατά τη διάρκεια αυτής της διασταύρωσης, ο τρίτος συγγραφέας ενήργησε ως διαιτητής επίλυσης των πολύ λίγων διαφωνιών.
3.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε
συνάρτηση με τους στόχους της έρευνας. Δηλαδή, αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξία διδασκαλίας των ΦΕ, οι κυρίαρχες πρακτικές των εκπαιδευτικών τόσο κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας ΦΕ όσο
και κατά την εκτέλεση και αξιολόγησή της, καθώς επίσης και οι απόψεις
των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες των μαθητών κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία και για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπισή τους.
Πίνακας 1. Αξία διδασκαλίας των ΦΕ
Η διδασκαλία των ΦΕ:
Α. βοηθάει στην περιγραφή, εξήγηση και κατανόηση του κόσμου γύρ
τους (10)
(π.χ. αξίζει: « γιατί η φυσική εξηγεί τα πάντα γύρω μας», «τις συναντάτε στην
καθημερινή τους ζωή», «γιατί οι φυσικές επιστήμες έχουνε να κάνουνε με την
αμεσότητα που υπάρχει μεταξύ του περιβάλλοντος και του ανθρώπου»
«για να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους»)
Β. αναπτύσσει κριτική και αναλυτική σκέψη (3)
Γ. βοηθάει στην κατάκτηση της νέας γνώσης (1)
Δ. ενισχύει την κατανόηση του σώματός τους, του εαυτού τους (1)
Ε. βοηθάει στην αποφυγή/αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεωνατυχημάτων (1)
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική τη διδασκαλία των ΦΕ κυρίως επειδή οι ΦΕ περιγράφουν, εξηγούν και
συμβάλλουν στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας (101), συνδέοντας έτσι
τις ΦΕ με την καθημερινή ζωή, εστιάζοντας δηλαδή στη συμβολή της θεωρίας στην πράξη. Λιγότεροι από τους μισούς επεσήμαναν ότι αξίζει η διδασκαλία ΦΕ γιατί μέσω αυτής αναπτύσσεται κριτική και αναλυτική σκέψη (3) βοηθώντας τους μαθητές να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται και να σκέφτονται με πιο σύνθετο τρόπο. Εκτός αυτών κάποιοι εκπαιδευτικοί αποσπασματικά ανέφεραν ότι οι ΦΕ βοηθούν στην κατάκτηση
της γνώσης (1), βοηθούν τους μαθητές να αντιληφθούν το σώμα τους, τον
εαυτό τους (1) και προσφέρουν ασφάλεια, καθώς γνωρίζοντας ΦΕ μπορεί
κανείς να αποφύγει ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις (1), παραδείγματος χάρη «δεν βάζουμε στην κατάψυξη γεμάτο μπουκάλι νερό».
Πίνακας 2. Τρόπος διδασκαλίας – Διδακτικός Μετασχηματισμός
Κριτήρια επιλογής του περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη:
Α Το ΑΠΣ (6)
Β. Το βιβλίο του μαθητή (4)
Γ. Το επίπεδο των παιδιών (3)
Δ. Την εμπειρία τους ως εκπαιδευτικοί (3)
Ε. Το διαδίκτυο γενικά (π.χ. YouTube, Phet ) (3)
Ζ. Την ύλη του Υπουργείου (1)
Η. τη βιβλιογραφία (1)

Επιπρόσθετα, από την ανάλυση των συνεντεύξεων (Πίνακας 2) προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί κατά την οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας τους στηρίζονται ως επί το πλείστον στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (6), έπειτα στο βιβλίο του μαθητή (4) και λιγότερο στο υλικό που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο (3). Σε μικρό βαθμό, λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τόσο το επίπεδο των μαθητών τους (3) όσο και τη δική τους προηγούμενη εμπειρία (3). Μόνο ένας από τους δέκα εκπαιδευτικούς ανέφερε
ότι λαμβάνει υπόψη την ύλη του Υπουργείου (1) και ένας άλλος τη σχετική
με το θέμα διδασκαλίας βιβλιογραφία.

1. Στα αποτελέσματα της έρευνας, οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνουν πόσοι από
τους 10 εκπαιδευτικούς ασπάζονται την άποψη που διατυπώνεται κάθε φορά.
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Πίνακας 3. Αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των ΦΕ και αίτια
Είδος της αλλαγής
Α. Έχει αλλάξει τον τρόπο που κάνει μάθημα [9]
- στη διδακτική (7) (αριθμό των στόχων, τρόπο παρουσίασης εννοιών,
μέθοδο)
Β. Δομικές αλλαγές (3) (κίνηση στον χώρο, αλλαγή τάξης-παιδιών-υλικών)
Λόγοι της αλλαγής
Α. Μαθησιακά προβλήματα στους μαθητές (5)
Β. Διδακτικά ζητήματα (3)
Γ. Εκτός σχολείου παράγοντες (2)
Δ. Προσωπικό ενδιαφέρον για αυτό-επιμόρφωση/παρακολούθηση εξελίξεων
στον τομέα (2)

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται πάνω
στη διδασκαλία τους, εξελίσσουν την ΠΓΠ τους, εμπλουτίζουν τις διδακτικές στρατηγικές τους, και αλλάζουν τον σκοπό της διδασκαλίας τους (7). Πιο
συγκεκριμένα, οι αλλαγές που παρατηρούνται στους εκπαιδευτικούς σχετίζονται με τον αριθμό των στόχων που θέτουν, τη μέθοδο διδασκαλίας που
ακολουθούν καθώς και τον τρόπο που παρουσιάζουν τις διδαχθείσες έννοιες. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και τη γνώση
του συγκεκριμένου πλαισίου (τάξη, μαθητές), καθώς υπόκεινται σε δομικές
αλλαγές χρόνο με τον χρόνο (3). Κύριοι παράγοντες που οδηγούν στις αλλαγές
Πίνακας 4. Τρόπος διδασκαλίας
Μεθοδολογία – στρατηγικές
Α. Πειράματα (9)
Β. Βιβλίο (5)
Γ. Σχέδιο μαθήματος (4)
Δ. Παραδείγματα από καθημερινή ζωή (3)
Ε. Ανακεφαλαίωση (3)
Ζ. Εισαγωγή μαθηματικών τύπων (2)
Η. Η/Υ και προτζέκτορα (2)
Θ. Θέτουν στόχους (2)
Ι. Φύλλο εργασίας (1)
Κ. Εξέταση προηγούμενου μαθήματος (1)
Λ. Λέει στους μαθητές τι να προσέξουν/
διαβάσουν από το βιβλίο (1)
Μ. Ομαδοσυνεργατική μέθοδο (1)
Ν. Παρακίνηση μαθητών για προβληματισμό
και διατύπωση αποριών (1)
Ξ. Διάλεξη (1)
Ο. Βασίζονται στις οδηγίες του Υπουργείου (1)
Π. Βασίζονται στο ΑΠΣ (1)

Τα πιο αποτελεσματικά
Α. Πειράματα (5)
Β. Λογισμικά με φύλλα
εργασίας (3)
Γ. Συζήτηση (2)
Δ. Επανάληψη (1)
Ε. Γνωστικά
παραδείγματα,
πειράματα μοντέλα (1)
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αυτές είναι οι μαθητές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς αποτελούν
τον πυλώνα της όλης διαδικασίας, καθώς και διδακτικά ζητήματα που προκύπτουν μέσω του αναστοχασμού, για παράδειγμα η μείωση των στόχων ενός
μαθήματος από πέντε σε τρεις. Υπάρχουν όμως και άλλοι εκτός σχολείου παράγοντες, όπως για παράδειγμα η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή μας. Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι πρακτικές τους αλλάζουν μέσω της αυτό-επιμόρφωσης και της παρακολούθησης, από προσωπικό ενδιαφέρον, των
εξελίξεων στον τομέα τους.
Προχωρώντας από την προετοιμασία στην εκτέλεση της διδασκαλίας τα ευρήματα έδειξαν ότι η μεθοδολογία που ακολουθούν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί
για την οργάνωση της διδασκαλίας και μάθησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στη χρήση πειραμάτων (9) και σε μικρότερο στη θεωρία και τις ασκήσεις του
βιβλίου (5). Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς αλλά λίγοι ξεκινούν με κάποιο παράδειγμα από την καθημερινή ζωή των μαθητών (3) προκειμένου να κεντρίσουν
το ενδιαφέρον τους, θέτουν στόχους (2) που οι μαθητές στο τέλος ή του μαθήματος ή της ενότητας θα πρέπει να κατακτήσουν, εισάγουν μαθηματικούς τύπους (2) για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ μαθηματικών - φυσικής, οργανώνουν τις απαιτούμενες ΤΠΕ (2) και ανακεφαλαιώνουν στο τέλος του μαθήματος
(3). Ελάχιστοι είναι αυτοί, ένας κάθε φορά, που αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν
στη διδασκαλία τους φύλλο εργασίας, διάλεξη, ομαδοσυνεργατική μέθοδο ή
ότι παρακινούν τους μαθητές τους να προβληματίζονται για τα επόμενα μαθήματα και να διατυπώνουν απορίες. Παρόλα αυτά, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους θεωρούν ως πιο αποτελεσματικές πρακτικές τη χρήση πειραμάτων (5) και λογισμικών συνδυασμένα με φύλλα εργασίας (3). Ωστόσο, μόνο λίγοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ως σημαντική τη συζήτηση μέσα στην τάξη (2) διότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά.
Πίνακας 5. Τρόποι και κριτήρια αξιολόγησης
Τρόπος αξιολόγησης μαθήματος
Α. Με ανάκληση προηγούμενων γνώσεων μέσω απλών προφορικών
ερωτήσεων για να δει τι κατάλαβε ο καθένας (4)
Β. Με ασκήσεις/διαγωνίσματα/τεστ (4)
Γ. Από την συμμετοχή/αν κάνουν ερωτήσεις/ενδιαφέρον/συμπεριφορά
μαθητών κατά την παράδοση (γενικά) (3)
Κριτήρια αξιολόγησης (πότε είναι ικανοποιημένοι)
Α. Από την παρατηρούμενη ικανοποίηση, ενδιαφέρον και συμμετοχή των
μαθητών/τριών (5)
Β. Από το αν κατάλαβαν / απαντούν στις ερωτήσεις-ασκήσεις που τους
βάζουν στο τέλος (3)
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι τρόποι και τα κριτήρια αξιολόγησης
που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια ή μετά από μία διδασκαλία. Από τις αναφορές τους προκύπτει ότι λιγότεροι από τους μισούς
αξιολογούν τους μαθητές τους για τη γνωστική κατανόηση του εκάστοτε
περιεχομένου τόσο με προφορικές ερωτήσεις ανακαλώντας προηγούμενες
γνώσεις (4), κυρίως στο τέλος του μαθήματος, όσο και με τη χρήση ασκήσεων, διαγωνισμάτων και τεστ (4). Για τη συνολική αξιολόγηση του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί ικανοποιούνται όταν οι μαθητές τους δείχνουν ενδιαφέρον για το μάθημα, συμμετέχουν, ρωτούν και φαίνονται ικανοποιημένοι
από όσα διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.
Εξάλλου, όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις ΦΕ (Πίνακας 6). Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες θεματικές των ΦΕ (6), όπως τα μόρια, τα άτομα και τη διαφορά τους, την ενέργεια και την ισχύ, τη διαφορά δυναμικού και τη σύνδεση σε σειρά. Αντίθετα, άλλοι αναφέρουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε πιο θεωρητικές και αφηρημένες έννοιες για τις οποίες δεν μπορούν να έχουν εποπτεία (4). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η έννοια της θερμικής ενέργειας καθώς και ό,τι έχει σχέση με τον μικρόκοσμο (κύτταρο, μόριο, χημικό
στοιχείο, χημική ένωση, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, τάξη μεγέθους σωματιδίων).
Πίνακας 6. Δυσκολίες των μαθητών στις ΦΕ
Δυσκολίες
παιδιών
1. Σε
συγκεκριμένες
θεματικές από
φυσική & χημεία

2. Σε
αφηρημένες/
θεωρητικές
έννοιες για τις ο
ποίες δεν έχουν
εποπτεία - είναι
έξω από τη ζωή
τους

Α/Α
εκπαιδευτικών

Παραδείγματα

6

• «δεν κατανοούν το μόριο και το
άτομο και τη διαφορά τους»,
• «δυσκολεύονται στην ενέργεια και
πιο πολύ στην ισχύ»,
• «δυσκολεύονται
στη
διαφορά
δυναμικού, στη σύνδεση σε σειρά

4

• «δυσκολεύονται όταν μπαίνουν σε
πολύ θεωρητικά π.χ. καταλαβαίνουν
τις έννοιες θερμοκρασία-θερμότητα
αλλά όχι θερμική ενέργεια»,
• «δυσκολεύονται ειδικά σε όσα δεν
έχουν εποπτεία (π.χ. κύτταρο, μόριο,
χημικό στοιχείο, χημική ένωση) από
τον μικρόκοσμο»
• Στη Χημεία (στη Β΄ γυμνασίου) :
μόρια, άτομα, ηλεκτρόνια, πρωτόνια,
τάξη μεγέθους σωματιδίων»
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Πίνακας 7. Ενέργειες εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Ενέργειες εκπαιδευτικού (Ρόλος εκπαιδευτικού)
Α. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να υποστηρίξουν τους μαθητές όταν
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε έννοιες (10) (π.χ. από την καθημερινή ζωή, με
εποπτικό υλικό-βίντεο, προσομοιώματα, με επανάληψη, αφιερώνοντας πολύ
χρόνο)
Β. Παρέχουν ευκαιρίες επιχειρηματολογίας, έκφρασης απόψεων, συζήτησης
(9)
Γ. Προσπαθούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών (επιλογή θεμάτων
ανάλογα με την ηλικία, βιωματικές δραστηριότητες)(7)
Εικόνα 1: Πιθανά αίτια δυσκολιών των μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτές οι δυσκολίες οφείλονται κυρίως στη
φύση των ίδιων των εννοιών (5) καθώς και σε ελλιπή διδασκαλία των εννοιών στο δημοτικό σχολείο (3). Επιπλέον, δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών δημιουργούν η έλλειψη εποπτείας όσων διδάσκονται (2), η έλλειψη
εποπτικών μέσων στα σχολεία (3), η μη ενασχόληση των γονέων με τα παιδιά τους (2) και το χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών (2).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αφιερώνουν χρόνο ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές τους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε έννοιες
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ΦΕ (Πίνακας 7) αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο στην εξήγηση των εννοιών αυτών, δίνοντας παραδείγματα από την καθημερινή ζωή ή χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα, όπως βίντεο. Οι περισσότεροι (9), αναφέρουν ότι
κατά τη διδακτική διαδικασία παρέχουν στους μαθητές τους ευκαιρίες να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να επιχειρηματολογήσουν για αυτές ακόμη και αν είναι μακριά από τις επιστημονικές, προκειμένου να υπάρξει σύγκρουση των ιδεών τους με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συζήτηση και έτσι να οδηγηθούν πιο κοντά στις επιστημονικές απόψεις. Τέλος, λιγότεροι (7) προσπαθούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους
μέσω θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων της ηλικίας τους ή μέσω
βιωματικών δραστηριοτήτων, δίνοντας τους ενεργό ρόλο, το ρόλο του συνεργάτη κατά τη διδασκαλία.
4.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι η διδασκαλία ΦΕ στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στη διεξαγωγή των πειραμάτων και στη χρήση ενός βιβλίου, ενώ λιγότερο στην προετοιμασία σχεδίων
μαθήματος. Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι ξεκινούν την διδασκαλία τους με ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή παρόλο που
όλοι τους έδωσαν έμφαση στην αξία της διδασκαλίας των ΦΕ, διότι όπως
δηλώνουν οι ίδιοι, οι ΦΕ παρέχουν τη δυνατότητα περιγραφής, εξήγησης
και κατανόησης του κόσμου γύρω μας. Λίγοι, επίσης, θέτουν στόχους, οργανώνουν και χρησιμοποιούν ΤΠΕ και συνοψίζουν τα κύρια σημεία στο τέλος του μαθήματος. Από την άλλη πλευρά, πολλοί από αυτούς θεωρούν ως
πιο αποτελεσματικές πρακτικές τη χρήση λογισμικών που συνοδεύονται
από φύλλα εργασίας καθώς και τα πειράματα. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί δεν τις χρησιμοποιούν συχνά ή όποτε τις χρησιμοποιούν είναι συνήθως δραστηριότητες επίδειξης. Σε συμφωνία με την βιβλιογραφία (Ramnarain 2014), στην εργασία αυτή φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν
μια διδακτική προσέγγιση που έχει περισσότερα στοιχεία παραδοσιακής
παρά διερευνητικής διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, η μέθοδος της επιστημονικής διερεύνησης, δηλαδή το πείραμα (Gyllenpalm et al., 2010), προσεγγίζεται επιφανειακά χωρίς να γίνεται εμβάθυνση στις επιμέρους πτυχές και στάδια του πειράματος, για παράδειγμα συστηματική παρατήρηση, αποσαφήνιση ιδεών, πρόβλεψη, δοκιμή, έλεγχος, συμπεράσματα. Εκτός αυτών, φάνηκε ότι οι αλλαγές στο περιεχόμενο είναι μικρής κλίμακας και έχουν σχέση με την αναδιοργάνωση των μαθημάτων.
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Αναφορικά με τις δυσκολίες των μαθητών αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί τις αντιλαμβάνονται κυρίως διαισθητικά καθώς δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην βιβλιογραφία και την ύπαρξη εναλλακτικών
ιδεών των μαθητών, παρότι αυτό είναι διαδεδομένο βιβλιογραφικά
(Driver et al 1998). Παρόλα αυτά, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές, οι κυριότεροι εκ των οποίων, όπως ήδη έχουν αναφερθεί, είναι η χρήση εποπτικών μέσων (βίντεο, προσομοιώσεις) και η χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή προκειμένου η θεωρία να μην είναι αποκομμένη από την
καθημερινότητά των μαθητών ώστε να μπορέσει να γίνει σύνδεση
θεωρίας και εφαρμογής.
Συμπερασματικά, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν
με τις σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας των ΦΕ, κρίνεται αναγκαία η
περαιτέρω στήριξη των εκπαιδευτικών μέσω σεμιναρίων, επιμορφώσεων η/και μέσω της συνεργασίας τους με πιο έμπειρους καθηγητές
ΦΕ. Ακόμη, συμφωνούμε με την άποψη των Fletcher και Luft (2011),
οι οποίοι προτείνουν ένα μοντέλο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι
οποίοι επιπρόσθετα θα υποστηρίζονται από πανεπιστημιακές σχολές,
με στόχο να αλλάξουν τις τρέχουσες απόψεις τους και να υιοθετήσουν
διδακτικές πρακτικές στηριζόμενες στη διερεύνηση, ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο την μάθηση στις ΦΕ.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
Εκπαιδευτικοί της πράξης
και Κριτικός Γραμματισμός

Επιμόρφωση φιλολόγων στον Κριτικό
Γραμματισμό: από τη θεωρία στην πράξη
Κωνσταντίνος Ντίνας
Άννα Πολατίδου
ABSTRACT
The present study deals with a training program of Greek and English philology teachers who teach linguistic courses at Secondary Education. The
subject of the aforementioned training program was the forming of certain
didactic practices under the spectrum of the Critical Literacy theory. Most
of the teachers involved applied their teaching plans in classroom context,
an attempt which was followed by an evaluation in written form. Despite
the small number of participants it is believed that the training program,
viewed within the context of adult education, managed to reveal both limitations and possibilities of Critical Literacy theory, especially when viewed
as a complementary tool to communicative language teaching.
1.0. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε επιμορφωτικό εγχείρημα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη του τις εξελίξεις του επιστημονικού τομέα
αναφοράς του, την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην οποία μπορεί να δοκιμάζεται η επιστημονική θεωρία αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών. Η μεταστοιχείωση της θεωρίας σε πράξη αλλά και η αλλαγή
των στάσεων των εκπαιδευτικών στο γλωσσικό μάθημα αποτελεί πρόκληση για τους συμπληρωματικούς ρόλους του Σχολικού Συμβούλου ως επιμορφωτή-καθοδηγητή και παιδαγωγού-ερευνητή, πρόκληση που απαιτεί
πρωτίστως τη δικαιολόγηση της αναγκαιότητας του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας υπό το πρίσμα του Κριτικού Γραμματισμού.
1.1. Η αλλαγή του επιστημολογικού παραδείγματος
Η θεωρία του Κριτικού Γραμματισμού, ως γλωσσοδιδακτική θεωρία, αποτε-
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λεί απόρροια της μετεξέλιξης των θεωρήσεων όπως η Κριτική Γλωσσολογία, η Κριτική Ανάλυση Λόγου και η θεωρία των Πολυγραμματισμών, που
διεύρυναν και επεξεργάστηκαν περαιτέρω την κοινωνική σημειωτική θεωρία του M.Α.Κ. Halliday.
Α) Η Συστημική Λειτουργική Γραμματική ήταν η πρώτη που πρότεινε
την κοινωνική θεώρηση της γλώσσας. Η κατασκευή του νοήματος, κατά
τον Halliday, δομείται μέσω τριών γλωσσικών λειτουργιών: της αναπαραστατικής, της διαπροσωπικής και της κειμενικής (Τεντολούρης- Χατζησαββίδης 2014: 84). Η γλώσσα αποτελεί δηλαδή μέσο έκφρασης της εμπειρίας και αναπαράστασης του κόσμου, επιπλέον μια διαδικασία με την οποία
δομούνται κοινωνικοί ρόλοι και ταυτότητες, αλλά ταυτόχρονα είναι και φορέας μέσω της οποίας οικοδομείται το νόημα σημειωτικά και κειμενικά. Η
σημασία της διασύνδεσης γλώσσας και κοινωνικού-πολιτισμικού πλαισίου
διαφαίνεται επίσης και στην αντίληψη του Halliday για την έννοια του επιπέδου ύφους, στο οποίο η παραγωγή νοήματος συναρτάται με τις παραμέτρους του πεδίου (field), του τρόπου (mode) και του τόνου (tenor). Στη θεωρία του Halliday τα κείμενα νοούνται ως «κοινωνικοί χώροι στους οποίους
λαμβάνουν χώρα δύο θεμελιώδεις κοινωνικές διαδικασίες, η γνώση-αναπαράσταση του κόσμου και η κοινωνική αλληλεπίδραση» (Fairclough 1995:6).
Β) Η διεύρυνση της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας, κυρίως ως
προς την κοινωνική διάσταση της επικοινωνίας, πραγματοποιήθηκε τις δεκαετίες 1970 και 1980 από την Κριτική Γλωσσολογία. Οι θεωρητικοί της Κριτικής Γλωσσολογίας (Hodge- Kress 1988) επιχείρησαν να συνδέσουν τη σημειωτική με την κοινωνική θεωρία «αναγνωρίζοντας» στη γλωσσική χρήση την ιδεολογία. Κατά την άποψή τους, εφόσον υπάρχουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ γλωσσικής και κοινωνικής δομής, οι γλωσσικές επιλογές των
χρηστών δεν είναι αυθαίρετες ή συμβατικές αλλά στη βάση τους ιδεολογικές. Για τη θεωρία επίσης της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου τα είδη λόγου που
προκύπτουν από συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές δεν αντανακλούν
την πραγματικότητα αλλά ως φορείς αξιών συμβάλλουν στη συγκρότηση
των ατομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων (Αρχάκης-Τσάκωνα 2011:51). Τα
κείμενα έχουν ιδεολογική λειτουργία, καθώς ενσταλάζουν ιδέες στους ανθρώπους και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη διατήρηση ή αλλαγή της
ιδεολογίας (Fairclough 1992: 64). Η γλώσσα δηλαδή κατασκευάζεται από
την πραγματικότητα αλλά και την κατασκευάζει.
Γ) Η προσέγγιση που λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη σημασία της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στον σύγχρονο κόσμο αλλά και τη
φύση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας είναι η θεωρία των Πολυγραμ142
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ματισμών. Οι θεωρητικοί της Σχολής αυτής (Ομάδα του Νέου Λονδίνου) διευρύνουν τη βάση της σημειωτικής θεωρίας του Halliday ως προς τη διάσταση των τρόπων (modes) της επικοινωνίας και εμπλουτίζουν με την έννοια της πολυτροπικότητας το περιεχόμενο του γραμματισμού. Η παραγωγή νοήματος κατ’ αυτούς εμπλέκεται με σχήματα νοήματος γραπτά, οπτικά, ηχητικά, νευματικά, χωρικά (The New London Group 1999:64). Τα κείμενα τοποθετούνται και παράγονται ιστορικά και κοινωνικά και συνιστούν
«σχεδιασμένα» τεχνουργήματα (Kalantzis & Cope 2001:1).
1.2. Οι γλωσσοδιδακτικές προεκτάσεις και η παιδαγωγική του Κριτικού Γραμματισμού.
Η βαρύτητα που δόθηκε στον κοινωνικό παράγοντα και στις λειτουργίες που επιτελούνται μέσω της γλώσσας διεύρυνε την έννοια του γραμματισμού και μετατόπισε το ενδιαφέρον από το αυτόνομο (λειτουργικό) στο
ιδεολογικό (κριτικό) μοντέλο γραμματισμού. Ο γραμματισμός δεν εκλαμβάνεται πλέον μόνον ως ικανότητα απλής κατανόησης, αλλά ως ικανότητα
του ατόμου να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου, ώστε να ελέγχει το περιβάλλον του μέσω του λόγου (Χατζησαββίδης 2005: 40).
Οι θεωρητικοί γλωσσολόγοι, τις τελευταίες δεκαετίες, μελετούν τη γλώσσα ως ένα σύνολο που υπόκειται σε τρία επίπεδα ανάλυσης: τη γλώσσα ως
κείμενο, τη γλώσσα ως κοινωνική διαδικασία και τη γλώσσα ως κοινωνική
πρακτική (Baynham 2002:12-13). Για τη γλωσσοδιδακτική θεωρία, τα μοντέλα κριτικής ανάλυσης λόγου και τα μοντέλα ανάγνωσης του κειμένου
εστιάζοντας είτε στον παραγωγό του κειμένου («ερμηνεία») και στη μελέτη του κοινωνικού συγκειμένου («εξήγηση») (Fairclough 1992:71-100) είτε στο σπάσιμο του κώδικα και στην κριτική ανάλυση και μετασχηματισμό
του κειμένου (Freebody & Luke 2003:56-58) μεταφέρουν την έμφαση από
το τι στο πώς και γιατί του κειμένου. Στις μελέτες αυτές ερευνάται ένα σύμπλεγμα εδραιωμένων επικοινωνιακών πρακτικών και οι διδακτικές προσεγγίσεις εστιάζουν στη συνειδητοποίηση της διαλεκτικής σχέσης γλώσσας και ιδεολογίας ως προς τις αναπαραστάσεις κοινωνικών θεμάτων και
ταυτοτήτων. Ο κριτικός γραμματισμός ως προσέγγιση επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα γλωσσικά στοιχεία ή η συγκεκριμένη γλωσσική χρήση υποκρύπτει σχέσεις εξουσίας τις οποίες οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. Άρα θέτει ένα ζήτημα προοπτικής που υπο-δηλώνεται στο
κείμενο ή τίθεται ρητά, εφόσον σε κάθε περίπτωση αυτό κατασκευάζει μια
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εικόνα για τον κόσμο. Ως παιδαγωγική πρακτική ο κριτικός γραμματισμός
επιδιώκει την ενασχόληση με κείμενα με στόχο την αποδόμηση ή αναδόμηση των νοημάτων τους.
1.3. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) προτάσσεται η κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας (ΦΕΚ303/13-3-2003: 3778). Η διττή αντιμετώπιση της γλώσσας ως γλωσσικής-νοηματικής δομής και ως πλαισιωμένης επικοινωνιακά διαδικασίας ήταν καθ’ όλα θεμιτή. Ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις των
κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων και η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτούσε από το σχολείο την ανάπτυξη ενός μεγάλου εύρους γλωσσικών δεξιοτήτων (λειτουργικών και κριτικών), που θα καθιστούσαν τους μαθητές ικανούς να ελέγξουν τη ζωή τους διά του λόγου και να συνδιαμορφώσουν
κριτικά το κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι η διάσταση της κριτικής διερεύνησης των
κειμένων, που απουσίαζε από τα προηγούμενα ΠΣ, προτάθηκε το 2011 από το
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο (πιλοτική εφαρμογή), πρόγραμμα
το οποίο φιλοδόξησε να ενισχύσει το διερευνητικό και κριτικό πνεύμα απέναντι στη γλώσσα όχι μόνον ως επικοινωνιακό μέσο, αλλά και ως μηχανισμό κατασκευής και δόμησης αξιών και ιδεολογίας. Η γλώσσα μαθησιακά προσεγγίζεται
πλέον (2011:6) «ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών οι οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού είναι -και πρέπει να είναι- διερευνήσιμες και ερμηνεύσιμες» (http://goo.gl/
H7yyFv). Οι μαθητές επιδιώκεται να κατανοήσουν ότι οι γλωσσικές μορφές λειτουργούν ως ενδείκτες κοινωνικών παραμέτρων και ως μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών. Σε παρόμοια θεωρητική κατεύθυνση, περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική, κινείται και το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νέας ελληνικής Γλώσσας της Α’ λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-2011). Δύο από τους τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους
δομείται το πρόγραμμα είναι: α) οι γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις που προτείνεται να αποκτηθούν και β) οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες που προτείνεται να καλλιεργηθούν. Για τον πρώτο άξονα βασικό στοιχείο
θεωρείται η επιλογή κειμένων που εκφράζουν μια ποικιλία απόψεων για ένα θέμα και η εστίαση στην κριτική διερεύνηση του κόσμου που κατασκευάζουν τα
κείμενα (ΦΕΚ 1562/27-6-2011:21054). Όσον αφορά τον δεύτερο άξονα αναδεικνύονται δύο νέα στοιχεία: η έμφαση στην ανάδειξη της κειμενικής πολυτροπικότητας και η έμφαση στον κριτικό γραμματισμό (ό.π:21055).
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2.0 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το επιμορφωτικό σεμινάριο «Κριτικός Γραμματισμός και Νέα προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας» Β’ κύκλος, που πραγματοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Ομίλου Γλώσσας
και λογοτεχνίας», ενός άτυπου επιμορφωτικού φορέα των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, διοργανώθηκε από το «Εργαστήριο
Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής διδασκαλίας» του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής. Μακεδονίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή
γλωσσολογίας Κ.Δ. Ντίνα, σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους των
τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Το σεμινάριο, αν και αποτέλεσε συνέχεια
ανάλογου προγράμματος του 2012-2013, διέφερε ριζικά στο πλαίσιο επιμόρφωσης και στη μεθοδολογία του. Σε αυτό συνετέλεσε η εκπεφρασμένη προτίμηση ενός ικανού αριθμού εκπαιδευτικών (όπως προέκυψε από
την αξιολόγηση του προγράμματος του Α’ κύκλου το σχολ. έτος 2012-2013)
για ειδίκευση ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση διδακτικών εφαρμογών και την ενεργητικότερη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα (Ντίνας κ.ά. 2013). Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των
εκπαιδευτικών και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, σχεδιάσαμε έναν κύκλο μαθημάτων με μορφή εργαστηρίων, στα οποία οι εκπαιδευτικοί θα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να διαλευκάνουν παρανοήσεις, να δοκιμάσουν εφαρμογές στην τάξη με βάση την οπτική του Κριτικού Γραμματισμού. Ο σκοπός της επιμορφωτικής δράσης ήταν τώρα όχι μόνον η θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση των φιλολόγων σε έναν νέο τομέα προσέγγισης της γλώσσας. Στα εργαστήρια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουν εκτός των φιλολόγων και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, καθώς η γλώσσα αποτελεί το υπόστρωμα της διδασκαλίας και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Πιστοποίηση έλαβαν μόνον
όσοι μπόρεσαν στο τέλος της επιμόρφωσης να πραγματοποιήσουν διδασκαλία σε πραγματική τάξη και να αποτυπώσουν αξιολογικά τη διεξαγωγή της. Από το σύνολο των 35 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον, αυτοί που παρακολούθησαν
ανελλιπώς το πρόγραμμα ήταν 20 φιλόλογοι, σε συντριπτικό ποσοστό γυναίκες, (3 ξένων φιλολογιών, εκ των οποίων η μία διδάσκει στο ΤΕΙ Φλώρινας) και 2 καθηγήτριες άλλων ειδικοτήτων. Από την ομάδα των φιλολόγων
οι 16 εργάζονται σε Γυμνάσιο και 3 σε λύκειο. Είχαν παρακολουθήσει κατά
το προηγούμενο σχολικό έτος τις εισηγήσεις του θεωρητικού σεμιναρίου
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για τον Κριτικό Γραμματισμό 15 φιλόλογοι. Στην πλειονότητά τους όλοι/ες
ήταν έμπειρες/οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία από 5 έως 20 χρόνια. Εργάζονται σε σχολεία αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν από τον Φεβρουάριο έως τον
Ιούνιο του 2014 και περιελάμβανε τρίωρες συναντήσεις εργασίας σε απογευματινό ωράριο για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών ταυτόχρονα.
Το πρόγραμμα εκτυλίχθηκε σε τρεις φάσεις επιμορφωτικής διαδικασίας.
3.0 Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Στην πρώτη φάση (τον πρώτο μήνα) έγιναν δύο εισηγήσεις, μια από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος, ώστε να γίνει μια σύντομη κατάρτιση όσων δεν είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη επιμόρφωση, και
μία εισήγηση με σχέδιο δειγματικής διδασκαλίας που πρότεινε η Σχολική
Σύμβουλος Φιλολόγων. Τα κείμενα που επιλέχθηκαν για τη δειγματική διδασκαλία αφορούσαν τη διδασκαλία του αυτοβιογραφικού σημειώματος
(θεματική ενότητα της Β’ λυκείου) και αντλήθηκαν από τα ιστολόγια: http://
goo.gl/y8vmjV, http://goo.gl/LCGkuG. Ως κείμενα που αντλήθηκαν από τον
κοινωνικό χώρο θεωρήθηκε ότι βρίσκονταν κοντά στις εμπειρίες των μαθητών. Μέσα από διαφορετικές γλωσσικές δομές και κώδικες διαπιστώθηκε ότι παρείχαν μια διαφορετική εικόνα για την τέχνη και τον κόσμο, προτείνοντας και αναπαράγοντας συγκεκριμένα πολιτισμικά πρότυπα ενός κατεξοχήν νεανικού κοινού. Στη συνέχεια τη συζήτηση απασχόλησαν ερωτήματα και προβληματισμοί για την αναγκαιότητα στο πλαίσιο του κριτικού
γραμματισμού: α) της συνεξέτασης κειμένων και της χρήσης όμοιων κειμενικών ειδών, β) της χρήσης της μεταγλώσσας στη διατύπωση των ερωτημάτων προς τους μαθητές, γ) της τυπικής ακολουθίας στη διαδοχή των
διαφορετικών αξόνων μελέτης των κειμένων και δ) της συνάφειας με τις
θεματικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων και του Α.Π. Για το επόμενο
διάστημα συναποφασίσαμε να αναζητήσει και να προτείνει ο κάθε εκπαιδευτικός κείμενα που θεωρούσε πρόσφορα για πιθανό σχέδιο διδασκαλίας, ώστε να αποφασιστεί από την ολομέλεια ποιο ή ποια τελικά κείμενα
θα επιλέγονταν για τη διδακτική δοκιμή ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Προτάθηκε τα κείμενα να έχουν συνάφεια με κάποια θεματική ενότητα των σχολικών εγχειριδίων.
Στη δεύτερη φάση οι φιλόλογοι εργάζονταν επί τρίωρο κατά ομάδες σε
συγκεκριμένα κείμενα τα οποία αναζήτησαν και επέλεξαν οι ίδιοι. Διακριτή ομάδα, πλην των φιλολόγων, αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί των άλλων
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ειδικοτήτων. Αυτοί επέλεξαν να ασχοληθούν με την ανάγνωση και αποκωδικοποίηση ενός πολυτροπικού κειμένου (διαφημιστική αφίσα).
Στις επόμενες συναντήσεις οι φιλόλογοι παρουσίαζαν κείμενα που είχαν
επιλέξει για ανάγνωση και αποδόμηση του νοήματος, εξηγώντας το σκεπτικό τους γιατί το συγκεκριμένο κείμενο αποτελούσε πρόσφορο υλικό για
δειγματική διδασκαλία. Ως διαδικασία ήταν χρονοβόρα αλλά και αποκαλυπτική για τα σημεία όπου αισθάνονταν ότι δεν μπορούσαν να μετουσιώσουν τη θεωρία σε πράξη. Ήταν παράλληλα εξαιρετικά γόνιμη, γιατί έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να δουν την οπτική άλλων συναδέλφων τους και να φανερωθούν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τον
βαθμό ευαισθητοποίησης σε γλωσσικά και υφολογικά στοιχεία. Τα κείμενα
που προκρίθηκαν για διδασκαλία στην τάξη ήταν για το λύκειο και την ενότητα «Η πειθώ» (Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου) ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας των κατοίκων της Χαλκιδικής για τα μεταλλεία χρυσού και η ιστοσελίδα
της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός http://goo.gl/vj65Gk, http://goo.gl/b8Bck2.
Από άλλη φιλόλογο του λυκείου επιλέχθηκε η ομιλία του προέδρου Πούτιν με αφορμή την επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία. Για το γυμνάσιο,
μετά από ψηφοφορία, επιλέχθηκαν από τον ηλεκτρονικό τύπο, με αφορμή τη ναυτική τραγωδία στη Λαμπεντούζα, δύο ειδήσεις που αφορούσαν
το μεταναστευτικό ζήτημα http://goo.gl/bGPgNf, http://goo.gl/zp2EzZ. Το
πρώτο κείμενο παρουσίαζε τα γεγονότα του τραγικού ναυαγίου στη Λαμπεντούζα, εστιάζοντας στις ενέργειες και τις ευθύνες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πολιτική των κλειστών συνόρων. Το δεύτερο κείμενο εστίαζε σε σκηνές διάσωσης, σε συνεντεύξεις και ευκαιριακά έθιγε διάφορα θέματα που σχετίζονταν με τον εκπατρισμό των μεταναστών και την
πορεία τους προς νέες πατρίδες. Όσον αφορά τα κείμενα αυτά οι συναφείς
ενότητες των ΑΠΣ ήταν: Ενότητα 6η Β΄ Γυμνασίου «Παρακολουθώ, ενημερώνομαι, ψυχαγωγούμαι», Ενότητα 3η Γ΄ Γυμνασίου «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί», Ενότητα 4η Γ΄ Γυμνασίου «Ενωμένη Ευρώπη και
Ευρωπαίοι πολίτες».
Οι εκπαιδευτικοί των ξένων φιλολογιών επέλεξαν η καθεμιά το δικό της
κείμενο για διδασκαλία: άρθρα από το διαδίκτυο για τη διατροφή http://
goo.gl/7aGxW6 και http://goo.gl/2BgxUY, συνεντεύξεις δύο αθλητών (Νοζίτσκι, Φέντερερ), μία σε παιδική γερμανόφωνη εφημερίδα και μία σε εφημερίδα ενηλίκων http://goo.gl/E13g19 και http://goo.gl/qkmW9n, δύο κείμενα για το φιλανθρωπικό έργο «Think teen», Β΄ Γυμνασίου, σ. 16 και http://
goo.gl/o5oGCV.
Οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων προτίμησαν (μία θεολόγος) την
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ανάλυση διαφορετικών αφισών για το ίδιο θέμα και (μία γεωπόνος) πρωτοσέλιδα εφημερίδων αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων http://goo.gl/
f0B8XF και http://goo.gl/qUn9ji .
Όλα τα κείμενα και κάθε ένα ξεχωριστά προτάθηκε να προσεγγιστούν
από τέσσερις πλευρές (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 2011:199):
1. Το κείμενο και το πλαίσιο επικοινωνίας (εντοπισμός συγκειμένου,
πεδίου, τόνου, τρόπου, αποδέκτη, σκοπού)
2. Το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή (λεξιλογικές και γραμματικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.α)
3. Το κείμενο ως κοινωνική πράξη (κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί
δόμησης ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας)
4. Το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας αλλά και των κειμενικών πρακτικών των παιδιών).
Δε δόθηκαν περισσότερες κατευθύνσεις για διατύπωση ερωτημάτων
σε κάθε άξονα μελέτης ούτε επίσης για την ανάγνωση των εικόνων και των
φωτογραφιών. Για την ανάγνωση εικόνων δόθηκαν περισσότερες κατευθύνσεις στους μη φιλολόγους (που εξέταζαν αφίσες ή πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων όπως είχαν επιλέξει).
Η διαμόρφωση του σχεδίου διδασκαλίας δεν συζητήθηκε λεπτομερειακά, για να αποφευχθεί η τυποποίηση. Πολλοί εκπαιδευτικοί προβληματίστηκαν αν ήταν καταλληλότερη η παραγωγική ή η επαγωγική πορεία κατά
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Από όλους πάντως συμφωνήθηκε ότι η μέθοδος εργασίας θα έπρεπε να είναι διερευνητική.
4.0 Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Όλες οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2014, πριν από την
ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος. Ο μήνας αυτός, λίγο πριν
από τη λήξη των μαθημάτων, επιβαρύνεται από πολλές δράσεις των σχολείων, με αποτέλεσμα τέσσερις εκπαιδευτικοί να μην μπορέσουν να αφιερώσουν παρά μόνον μία ωριαία διδασκαλία. Από το σύνολο των 22 εκπαιδευτικών οι 20 πραγματοποίησαν διδασκαλία σε τάξη (2 φιλόλογοι δεν πραγματοποίησαν διδασκαλία για αντικειμενικούς λόγους). Οι 11 από αυτούς στην
Γ’ γυμνασίου, 5 στην Β’ γυμνασίου, 2 στην Α’ γυμνασίου και 2 στην Γ’ λυκείου. Τα σχέδια διδασκαλίας και οι αναφορές-αξιολογήσεις των διδασκαλιών
που πραγματοποιήθηκαν αριθμήθηκαν με τυχαία σειρά.
Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν
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τα κείμενα στις τάξεις τους σε συντριπτικό ποσοστό με φωτοτυπίες που διένειμαν στους μαθητές. Μόνον 4 αναφέρονται σε παρουσίαση από το διαδίκτυο παράλληλα με τη διανομή φωτοτυπιών (αριθμ. 2, 13, 18, 19). Παρόμοιο αποτέλεσμα προκύπτει όσον αφορά την έναρξη της διδασκαλίας.
Σχεδόν όλοι παρουσιάζουν τα κείμενα στους μαθητές και τους καλούν να
τα μελετήσουν σιωπηρά. Μία φιλόλογος εξηγεί τον σκοπό της ανάγνωσης
διευκρινίζοντας τους τέσσερις άξονες μελέτης (αριθμ. 7), ενώ άλλες 2 φιλόλογοι περικόπτουν τα κείμενα, για να τα προσαρμόσουν στο δυναμικό
της τάξης τους και στον διατιθέμενο χρόνο διδασκαλίας (αριθμ. 4, 10). Κατά την πρώτη ανάγνωση των κειμένων αναδείχθηκαν ορισμένες δυσκολίες
κατανόησης και δόθηκε η ευκαιρία να διασαφηνιστούν παρανοήσεις «Στο
σημείο αυτό τους έδειξα στον χάρτη πού βρίσκεται η Λαμπεντούζα και … τους
ζήτησα να μαντέψουν από πού έρχονταν και πού πήγαιναν αυτοί οι μετανάστες.
Εντύπωση μου έκανε η απάντηση μαθήτριας ότι ‘ήταν από την Αφρική και έρχονταν στην Ελλάδα(!), γιατί όλοι εδώ έρχονται’» (αριθμ. 13).
Σε όλες τις αναφορές, όσον αφορά τον πρώτο άξονα (το κείμενο και το
επικοινωνιακό πλαίσιο), διατυπώνεται η άποψη ότι οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν το συγκείμενο και να προσδιορίσουν τον πομπό και τον αποδέκτη. Μόνον σε μία περίπτωση η χρήση της μεταγλώσσας
φαίνεται ότι προκάλεσε δυσκολία αναγνώρισης (αριθμ. 18). Όσον αφορά
τον δεύτερο άξονα (το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή), κοινός
τόπος όλων των αναφορών είναι η επεξεργασία της δομής (τίτλοι, πλαγιότιτλοι), η χρήση και η πλαισίωση των φωτογραφιών, των σημείων στίξης,
η ύπαρξη ή ανυπαρξία σχολίων, η χρήση των επιθέτων, η λειτουργία του
ευθέος ή πλαγίου λόγου, των μεταφορών και η μορφοποίηση του κειμένου. Σχεδόν σε όλες ζητήθηκε η συναισθηματική ανταπόκριση των μαθητών στους τίτλους, τους υποτίτλους και τις φωτογραφίες που συνόδευαν τα
κείμενα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη νοηματική και γλωσσική δομή των
κειμένων, αφενός γιατί αποτελούσε οικείο πεδίο των φιλολόγων, αφετέρου
γιατί παρείχε τη δυνατότητα των πρώτων διαπιστώσεων για την επεξεργασία του επόμενου άξονα. Στις δύο διδασκαλίες του λυκείου αναφέρονται,
εκτός των παραπάνω κριτηρίων, και η μελέτη των μέσων πειθούς, το ειδικό
λεξιλόγιο, η χρήση συγκεκριμένου ρηματικού προσώπου και η λειτουργία
του καθώς και η υπεροχή των ονοματικών έναντι των ρηματικών συνόλων.
Όσον αφορά τον 3ο άξονα μελέτης (το κείμενο σε σχέση με την κοινωνική πρακτική), οι διδασκαλίες εστίασαν σε ερωτήματα όπως: Τι εξυπηρετούν τα δύο κείμενα, ποιες απόψεις εκφράζονται για το θέμα της μετανάστευσης, ποια είναι η οπτική των συντακτών και σε ποια σημεία των κειμέ149
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νων διαφαίνονται οι θέσεις τους, ποια θέματα αναδεικνύονται. Ορισμένες,
σε μια προσπάθεια γενίκευσης και απλοποίησης, διατύπωσαν ερωτήματα
για το αν είναι αισιόδοξο ή απαισιόδοξο το μήνυμα του κειμένου ή αν και
ποιο κείμενο υιοθετεί πιο πολύπλευρη οπτική για τη μετανάστευση (αριθμ.
8, 10). Δεν έλειψαν πάντως και εκείνες στις οποίες συζητήθηκε ο βαθμός
ενημερότητας των ηλεκτρονικών εφημερίδων, η διασταύρωση των πληροφοριών και η επωνυμία ή ανωνυμία των συντακτών (αριθμ. 1, 14, 18, 20).
Στο ερώτημα ποιο κείμενο θεώρησαν πιο αποτελεσματικό για τη συγκεκριμένη συνθήκη επικοινωνίας (4ος άξονας, το κείμενο ως αντικείμενο
αξιολόγησης), που τέθηκε σε όλα τα τμήματα, οι απαντήσεις των μαθητών
διχάστηκαν. Άλλοι προτίμησαν την αντικειμενικότητα του πρώτου και άλλοι τη συναισθηματική φόρτιση που προκαλούσε το δεύτερο «Η πλειοψηφία επέλεξε το κείμενο της ηλεκτρονικής ‘Ελευθεροτυπίας’, επειδή είχε λιγότερες σάλτσες και ενημέρωνε για το περιστατικό και τις προεκτάσεις του. Αρκετοί
-και κυρίως μαθήτριες- προτίμησαν το άλλο κείμενο με τις περισσότερες τραγικές λεπτομέρειες, γιατί είχε τη ζωντάνια κινηματογραφικής ταινίας» (αριθμ.
1). Στο ερώτημα όμως ποιο θα πρότειναν να διαβάσει σε κάποιον που επιζητεί αντικειμενική ενημέρωση συμφώνησαν ότι θα πρότειναν το πρώτο.
Ορισμένοι εκπαιδευτικοί (αριθμ. 11, 14, 18), επειδή μάλλον ο χρόνος πίεζε, κατά την αξιολόγηση του κειμένου ανέθεσαν εργασίες παραγωγής προφορικού λόγου (αλλαγή τίτλου και αιτιολόγηση, επιλογή μιας μόνον φωτογραφίας και αλλαγή της λεζάντας). Οι περισσότερες πάντως προέβλεψαν
την παραγωγή γραπτού λόγου ως εργασία για το σπίτι, όπως συνέντευξη
από κάποιο άλλο πρόσωπο, επιστολή προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,
συγγραφή ημερολογίου ενός παιδιού μετανάστη που βίωσε το γεγονός ή
αναζήτηση δύο κειμένων από εφημερίδα που παρουσιάζουν το ίδιο θέμα
από άλλη σκοπιά.
Αρκετά ικανοποιητική κρίθηκε η εφαρμογή στην τάξη ως προς το ενδιαφέρον (αριθμ. 1, 4, 6) και τη συμμετοχή των μαθητών κυρίως σε ερωτήματα που αφορούσαν την πολυτροπικότητα των κειμένων (αριθμ. 6, 14,
18) και το επικοινωνιακό πλαίσιο (αριθμ. 17). Ακόμα και οι μαθητές που δεν
ανταποκρίνονταν με προθυμία στις απαιτήσεις του μαθήματος κινητοποιήθηκαν (αριθ. 20). Από ορισμένες αναφορές (αριθμ. 11, 13) προκύπτει ότι
το θέμα των άρθρων δεν φάνηκε να ελκύει τους μαθητές, ίσως επειδή, παρόλη την εξοικείωσή τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανάγνωση
των ηλεκτρονικών εφημερίδων δεν ανήκει στις αναγνωστικές πρακτικές
αυτής της ηλικίας. Ωστόσο έκαναν εύστοχες διαπιστώσεις για τις υφολογικές επιλογές των δύο άρθρων και τη σκοπιμότητά τους. «Τους κέντρισε το
150

Κωνσταντίνος Ντίνας, Άννα Πολατίδου
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στον κριτικό γραμματισμό: από τη θεωρία στην πράξη

ενδιαφέρον η διαδικασία να αναζητήσουν και να βρουν νοήματα στην επιλογή των λέξεων, στα σημεία στίξης, σ’ αυτά που αναφέρουν ή δεν αναφέρουν
τα κείμενα και στα συγκείμενά τους» (αριθμ. 17). Διατύπωσαν, σε κάποιες περιπτώσεις (αριθμ. 7), οξυδερκείς και λεπταίσθητες παρατηρήσεις (φέρετρα μικρού μεγέθους, η λέξη Ιταλία στο μπλουζάκι του μικρού μετανάστη).
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν άλλοτε περισσότερο κατευθυντικός
(στη μελέτη του 3ου άξονα) και άλλοτε λιγότερο ρυθμιστικός. Ικανός όμως
να πυροδοτεί τη σκέψη και να προκαλεί ελεύθερο διάλογο, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τροποποιούν τις αρχικές τους προσλήψεις (αριθμ. 4)
και να θέτουν και οι ίδιοι ερωτήματα (αριθμ. 7). «Διαπίστωσα λοιπόν ότι ο
κριτικός γραμματισμός αρέσει στους μαθητές, γιατί τους δελεάζει να βρουν τα
κρυμμένα νοήματα στα κείμενα. Επειδή όμως είναι σε μικρή ηλικία, χρειάζεται
μια δεύτερη ανάγνωση, η διακριτική παρέμβαση του διδάσκοντος και πολλή
συζήτηση, για να μην καταλήξουν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Έτσι φτάνουμε στον κριτικό αναστοχασμό μέσω του λόγου και μαζί με τη φαντασία και
την ευρηματικότητα των παιδιών διευρύνεται η δημιουργική ικανότητα και η
μάθηση γίνεται χαρά» (αριθμ. 6).
Όσον αφορά τον στόχο της διδασκαλίας οι αναφορές είναι θετικές, αλλά ο βαθμός ικανοποίησης ποικίλλει: «Δεν είμαι σίγουρη πόσοι και πόσο πείστηκαν ότι τα δύο αυτά κείμενα κατασκευάζουν διαφορετικές πραγματικότητες, πιστεύω όμως ότι κάποιοι θα βλέπουν διαφορετικά από δω και πέρα, τουλάχιστον τα δημοσιογραφικά κείμενα» (αριθμ. 11).
«Επίσης θεωρώ ότι με μια τέτοιου είδους προσέγγιση αβίαστα μπορούν [οι
μαθητές] να κατανοήσουν αφηγηματικές τεχνικές, τα εκφραστικά μέσα, το ύφος
κ.α. που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη της Γ΄ τάξης» (αριθμ. 1). «Το αποτέλεσμα με ικανοποίησε, αφού αντιλήφθηκαν τα παιδιά ότι η παρουσίαση ενός γεγονότος σε μια εφημερίδα δεν είναι απόλυτα αντικειμενική, αλλά η πληροφορία
κατασκευάζεται ανάλογα με τον συντάκτη και την οπτική του» (αριθμ. 18). Στις
αναφορές των δύο τμημάτων του λυκείου επισημαίνεται η ικανοποιητική
ανταπόκριση των μαθητών στις ερωτήσεις των τεσσάρων αξόνων (αριθμ.
2, 19) και επιπλέον τονίζεται ότι η διαπραγμάτευση των ανάλογων ζητημάτων βοήθησε στην παραγωγή γραπτού λόγου (αριθμ. 2).
Το δείγμα της πειραματικής εφαρμογής είναι ασφαλώς μικρό και δεν
επιτρέπει να εξαχθούν γενικευτικά συμπεράσματα. Από τις γραπτές αναφορές αξιολόγησης της διδασκαλίας ωστόσο και από το τελικό ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του προγράμματος προκύπτει ότι:
α) οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν με ευρηματικότητα και σχεδόν όλοι
με ευελιξία. Προσάρμοσαν τη διδασκαλία τους στις δεδομένες συνθή151
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κες, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών τους και στις υποδομές του σχολείου.
β) εφάρμοσαν με επιτυχία στη διδακτική πράξη τη θεωρητική γνώση
για τη νέα προσέγγιση, ακόμα κι όταν ήταν στοιχειώδης η μελέτη των
τελευταίων αξόνων.
γ) οι διδακτικές εφαρμογές εστίασαν στη λειτουργία της γλώσσας και
σχεδόν εξάντλησαν την κριτική ικανότητα στη διερεύνηση των γλωσσικών επιλογών και στην πολυτροπική ανάλυση με ορισμένα στοιχεία
της κοινωνικής θεωρίας για τον ρόλο των ΜΜΕ.
δ) Θεωρούν ότι όσα έμαθαν μπορούν να αξιοποιηθούν συχνά στη διδασκαλία τους (12), πολύ συχνά (4), μερικές φορές (4 εκπαιδευτικοί).
ε) Ένας μεγάλος αριθμός προτίθενται να εφαρμόσει σίγουρα τη νέα
γνώση σε προσεχείς διδασκαλίες (16/20 εκπαιδευτικοί).
στ) Αισθάνονται ότι μετά το πρόγραμμα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι
στις γλωσσικές λειτουργίες (13), πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι (6), το
ίδιο (1 εκπαιδευτικός).
Αν η αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία προϋποθέτει αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών και απαιτεί περισσότερη διδακτική αυτονομία, τότε η εμπειρία του εργαστηριακού προγράμματος με τη διδακτική εφαρμογή ενίσχυσε τη μαθητεία στη διδακτική της γλώσσας, στον κριτικό αναστοχασμό, όχι μόνον για τον λόγο των κειμένων αλλά και για τον ίδιο το δικό
μας εκπαιδευτικό λόγο.
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Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
Κριτικού Γραμματισμού:
Διδακτικές Παρεμβάσεις
στην Προσχολική Εκπαίδευση
Κωνσταντίνος Ντίνας
Κωνσταντία Βαϊρινού
ABSTRACT
The critical literacy constitutes today a modern linguistic-educational approach in the school. The two last years was attempted the training of teachers, with the concretisation of training program, titled “the critical literacy
in the New School”. Objective of training program was the professional intensification of teachers in the basic principles of critical literacy pedagogy and the application of effective practices in the classroom of Kindergarten. Ιn this paper, is presented a frame of effective practices of critical literacy for the Kindergarten.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κριτικός γραμματισμός αποτελεί ένα πλαίσιο αρχών γλωσσικής διδασκαλίας,
όπου τα γλωσσικά φαινόμενα συνδέονται πολύ στενά με τα κοινωνικά. «Για τον
κριτικό γραμματισμό ο λόγος (discourse) είναι ένας κοινωνικά αποδεκτός συνδυασμός ανάμεσα σε τρόπους που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, που σκεφτόμαστε,
αισθανόμαστε, πιστεύουμε, αξιολογούμε και δρούμε» (Χατζησαββίδης, 2010).
Μέσω της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού επιδιώκεται να εξοικειωθεί ο μαθητής με τον λόγο των κειμένων αλλά και να συνειδητοποιήσει
τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη ζωή του, ώστε να προχωρήσει σε κοινωνική δράση με σκοπό να βελτιώσει τη ζωή του (Γρόλιος, 2005, Lankshear
& Knobel, 1997). Σύμφωνα με τον Μ. Baynham (2002), ο κριτικός γραμματισμός θέτει σε αμφισβήτηση όλους τους κυρίαρχους θεσμούς και λόγους.
2.0 ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε από
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το «Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας, του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και τον «Όμιλο Εκπαιδευτικών για τη Γλώσσα και τη
Λογοτεχνία», ήταν η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στις
βασικές αρχές του κριτικού γραμματισμού και η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών με βάση την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού στις
σχολικές τάξεις.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε η δομή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποιήθηκαν
κεντρικές εισηγήσεις, ποικίλα εργαστήρια σε ομάδες εκπαιδευτικών και εκδηλώσεις, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο άρθρο: Ντίνας κ.α. (2014).
Η αξιολόγηση του πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος, αποτύπωσε τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών και οδήγησε στον σχεδιασμό
του δεύτερου χρόνου εφαρμογής, κατά τον οποίο, μετά από μια ανακεφαλαιωτική παρουσίαση των βασικών αρχών της Παιδαγωγικής του Κριτικού
Γραμματισμού και ενδεικτικές εφαρμογές σε σχολικές τάξεις, οργανώθηκαν
βιωματικά εργαστήρια ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.
Τα εργαστήρια των Νηπιαγωγών πραγματοποιήθηκαν όπως και όλο το
επιμορφωτικό πρόγραμμα σε απογευματινές ώρες και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν προαιρετική. Σ’ αυτά συμμετείχαν 52 Νηπιαγωγοί της 14ης
Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής με συντονίστρια τη Σχολική Σύμβουλο
της 14ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.
Το πρόγραμμα είχε τη μορφή μιας έρευνας δράσης, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί λειτούργησαν στις σχολικές τους τάξεις, όπου σχεδίαζαν τις εφαρμογές, τις υλοποιούσαν, αναστοχάζονταν με βάση αυτές και
επανασχεδίαζαν περαιτέρω εφαρμογές.
Οι συμμετέχοντες Νηπιαγωγοί σχημάτισαν τέσσερις ομάδες, κάθε μια
από τις οποίες επέλεξε ένα κείμενο για επεξεργασία στις σχολικές τάξεις των
Νηπιαγωγείων. Κάθε ομάδα παρουσίασε το προτεινόμενο κείμενο στην ολομέλεια, όπου αποφασίστηκε, όλες οι ομάδες να επεξεργαστούν το ίδιο κείμενο, με έμφαση από κάθε ομάδα σε έναν από τους άξονες επεξεργασίας
των κειμένων στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού.
Το κείμενο που επιλέχθηκε ήταν η βιβλιοπαρουσίαση του ηλεκτρονικού
βιβλίου «Τα μπαλόνια της φιλίας», από την ιστοσελίδα του Μικρού αναγνώστη του ΕΚΕΒΙ (www. mikrosanagnostis.gr).
Το συγκεκριμένο κείμενο δίνει τη δυνατότητα για αποδόμηση και κριτική ανάλυση κειμένων της καθημερινότητας και του κοινωνικού χώρου,
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μια πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά στις τάξεις του Νηπιαγωγείου και
των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Κριτήρια για την επιλογή του συγκεκριμένου κειμένου αποτέλεσαν:
• η επικαιρότητα, καθώς το χρονικό διάστημα που νήπια και Νηπιαγωγοί επεξεργάστηκαν, το κείμενο, συνέπεσε με δράσεις στις σχολικές μονάδες κατά της ενδοσχολικής βίας
• η βιβλιοπαρουσίαση ως κειμενικό είδος περιέχει συμπυκνωμένες
πληροφορίες, οι οποίες γίνονται εύκολα κατανοητές από τους μαθητές
• η ενασχόληση των μικρών μαθητών με ψηφιακά κείμενα τους δίνει
τη δυνατότητα να αξιοποιούν την πολυτροπικότητα των κειμένων
και να εξοικειωθούν με τον κόσμο της τεχνολογίας.
Στη συνέχεια του πρώτου εργαστηρίου, δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς καθώς και γενικές κατευθύνσεις σχετικά
με την ανάπτυξη μιας θεματικής ενότητας, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού. Κατατέθηκαν ιδέες και προτάσεις για εφαρμογές στις σχολικές
τάξεις των Νηπιαγωγείων, τις οποίες οι Νηπιαγωγοί υλοποίησαν στις τάξεις
τους. Καθώς η οργάνωση των εργαστηρίων έγινε στο πλαίσιο μιας έρευνας
δράσης, στα επόμενα εργαστήρια, οι ομάδες των Νηπιαγωγών παρουσίαζαν τις πρακτικές εφαρμογές που είχαν υλοποιήσει, διατυπώνοντας και τον
αναστοχασμό τους σχετικά με τις διδακτικές τους επιλογές. Επίσης διατυπώνονταν ερωτήματα, σχόλια, επισημάνσεις από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και η συντονίστρια διαμόρφωνε το πλαίσιο αναστοχασμού σ’ αυτά που παρουσιάζονταν και έδινε διευκρινίσεις.
Τα εργαστήρια λειτουργούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική πράξη και τον επανασχεδιασμό των επόμενων δράσεων και εφαρμογών. Η συνολική δράση διήρκεσε από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 2014.
Η επεξεργασία του επιλεγμένου κειμένου πραγματοποιήθηκε στις σχολικές τάξεις στο πλαίσιο μιας συνεργατικής, ερευνητικής διαδικασίας ανάπτυξης της θεματικής ενότητας για τη σχολική βία.
Η ανάπτυξη της θεματικής ενότητας ακολούθησε τα στάδια ανάπτυξης που αναφέρονται στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για την Νέα Ελληνική Γλώσσα στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κύπρου (2013:2) ως εξής:
• Πλαίσιο προβληματισμού (αυθεντικό)
• Συνεργατική οικοδόμηση των διαφόρων διαστάσεων του θέματος
που τα παιδιά επιθυμούν να διερευνήσουν
• Επιλογή κειμένων για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος
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•
•

Επεξεργασία των επιλεγμένων κειμένων
Παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αυθεντικών κειμένων
• Επεξεργασία των γραπτών κειμένων των παιδιών
• Αξιολόγηση της διαδικασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά την επεξεργασία των κειμένων στους
τέσσερις άξονες προσέγγισης του στο κατά την παιδαγωγική του κριτικού
γραμματισμού:
• Το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου
• Η γλωσσική και νοηματική δομή του κειμένου
• Το κείμενο ως κοινωνική πρακτική
• Το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος βασίστηκε τόσο στις
καταγραφές των Νηπιαγωγών σχετικά με τη διεξαγωγή των διδακτικών
εφαρμογών στις τάξεις τους, όσο και στα έργα των παιδιών, αλλά και στις
αναστοχαστικές συζητήσεις που αναπτύχθηκαν κατά την παρουσίαση των
πρακτικών εφαρμογών κατά τη διάρκεια και στο τέλος του επιμορφωτικού
προγράμματος. Κύριο εργαλείο αξιολόγησης αποτέλεσε και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τις συμμετέχουσες Νηπιαγωγούς, από 3 κλειστές
ερωτήσεις, 2 ημίκλειστες και 9 ανοικτές ερωτήσεις. Από τη γενική αποτίμηση, διαφαίνεται η διάθεση των Νηπιαγωγών για ενασχόληση με τις πρακτικές εφαρμογές για περισσότερο χρόνο και η ικανοποίησή τους από την
εφαρμογή του επιμορφωτικού προγράμματος και των διδακτικών εφαρμογών στις σχολικές τάξεις, γεγονός το οποίο θεωρούν ότι τις εξοικειώνει
με τη συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση.
3.0 ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ποικίλοι προβληματισμοί αναπτύχθηκαν για την ενασχόληση με τη θεματική ενότητα της σχολικής βίας, που βασίστηκαν στα ενδιαφέροντα αλλά
και τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού κάθε σχολικής τάξης, όπως: η πλοήγηση στο διαδίκτυο, η ανάγνωση ιστοριών, η αξιοποίηση καταστάσεων και περιστατικών της τάξης, η χρήση πολυτροπικών
κειμένων, η τρέχουσα επικαιρότητα, η δημιουργία εκπλήξεων στα παιδιά,
συζητήσεις κτλ.
Στο παρακάτω ενδεικτικό παράδειγμα η Νηπιαγωγός, αξιοποιώντας τη
συνομιλία δύο παιδιών στην τάξη σχετικά με τη φιλία, θέτει τον εξής προβληματισμό στα παιδιά:
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Νηπιαγωγός:Πού μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τη
φιλία; Από πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τη φιλία;
-Από τον υπολογιστή
-Από το τάμπλετ
-Από το κινητό
-Εμένα η μαμά μου δε με αφήνει να πειράζω το κινητό
-Από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ
-Ή από το facebook, από το γκούγκλε
-Όχι γκούγκλε, γκουγκλ
-Γράφεις εκείνο που θέλεις και βλέπεις
-Αλλά πρώτα πατάς αναζήτηση
-Σου βγάζει πολλούς καταλόγους, αλλά όταν σου βγάλει κάτι
από αυτό που θέλεις, το πατάς
Δύο παιδιά πηγαίνουν στον υπολογιστή και γράφουν τη λέξη
φιλία στην μηχανή αναζήτησης
-Αυτή είναι σελίδα
Νηπιαγωγός: Κι αυτή η σελίδα σε τι βοηθάει;
-Να βρίσκουμε αυτό που θέλουμε
Νηπιαγωγός: Μήπως ξέρετε πώς λέγεται αυτή η σελίδα;
-Σελιδοφιλία
Έτσι διερευνήθηκε το θέμα του προτεινόμενου κειμένου: η βιβλιοπαρουσίαση του ψηφιακού βιβλίου «τα μπαλόνια της φιλίας» από την ιστοσελίδα του μικρού αναγνώστη του ΕΚΕΒΙ.
Όπως έχουμε αναφέρει η επεξεργασία βασίστηκε στο τετράπτυχο:
• Το κείμενο και το πλαίσιο επικοινωνίας
• Το κείμενο ως γλωσσική και νοηματική δομή
• Το κείμενο ως κοινωνική πρακτική
• Το κείμενο ως αντικείμενο αξιολόγησης
Οι παραπάνω άξονες είναι ασφαλώς αλληλένδετοι χωρίς σαφείς διαχωρισμούς μεταξύ τους, ούτε ακολουθήθηκε γραμμική ανάπτυξη των αξόνων
κατά τη διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών. Ωστόσο, κάθε ομάδα Νηπιαγωγών έδωσε έμφαση στην επεξεργασία ενός ιδιαίτερου άξονα.
Ενδεικτικά αποσπάσματα από διδακτικές εφαρμογές:
Πρώτος άξονας: Αναδεικνύονται τις προκαταρκτικές υποθέσεις των παιδιών, με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του κειμένου και τις υπάρχου-
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σες γνώσεις τους για τον δημιουργό του κειμένου, το θέμα, τον αποδέκτη,
το είδος του κειμένου, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί ο δημιουργός
του με τον αποδέκτη καθώς και τον σκοπό του, π.χ.:
Η Νηπιαγωγός ανοίγει την ιστοσελίδα του Μικρού Αναγνώστη.
Νηπιαγωγός: Μπορείτε να μου πείτε τι βλέπετε;
-Μαρκαδόρους
-Ένα βιβλίο
-Ένα παιδί ξαπλωμένο σε ένα βιβλίο
-Πολλές λέξεις
-Γύρω από τις λέξεις έχει χρώματα
-Βλέπω γράμματα
-Βλέπω ένα παιδάκι που τρέχει
-Τρέχει πάνω σε ένα βιβλίο κι έχει κι ένα νούμερο … το δέκα
-Το παιδάκι χαμογελάει
-Ένα παιδάκι να κρατάει κάτι
-Έχει κορώνα… είναι βασιλιάς
-Είναι ο βασιλιάς του βιβλίου
-Είναι μέσα σ’ ένα βιβλίο και έχει γράμματα και χρώματα
Νηπιαγωγός: Νομίζετε ότι μπορούμε να βρούμε το όνομά του;
-Εδώ, κυρία, έχει γράμματα….- Έχει Μ …Ο…
Νηπιαγωγός: Μικρός Αναγνώστης
Τι νομίζετε ότι είναι ο αναγνώστης;
-Είναι κάτι για μικρούς και μεγάλους
-Οι μικροί δεν ξέρουν να διαβάζουν
-Ήθελαν να το βάλουν στον υπολογιστή για τα παιδάκια
Νηπιαγωγός: Ποιος νομίζετε ότι ήθελε;
-Αυτός που έφτιαξε τη σελίδα
Νηπιαγωγός: Γιατί νομίζετε ότι έφτιαξε την σελίδα;
-Να το δουν τα παιδάκια να χαίρονται
-Να χαίρονται οι άλλοι
-Να θέλουν να πάρουν βιβλία
-Για να μας πει ιστορίες
-Για να το δούμε και, αν μας αρέσει, να παίξουμε μαζί του
-Στον υπολογιστή το έβαλε, γιατί αυτό του άρεσε και ήθελε να δει
αν τους άρεσε στους άλλους
-Μπορεί να διάλεξε αυτό το βιβλίο, για να το δείξει στον μπαμπά
του και στη μαμά του γιατί του αρέσει
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-Πρέπει να το πουλήσει. Να βάλει τιμή και να κάνει το δικό του μαγαζί. Για να το πουλήσουμε, βάζουμε τιμή. Λέμε αυτό είναι ωραίο
βιβλίο πάρ’ το
Νηπιαγωγός: Με ποιον τρόπο;
-Να το δείξουμε στα περιοδικά, δείχνει πόση τιμή είναι
-Τα βάζουμε στο μαγαζί
-Σε διαφημίσεις… παρουσιάζει μια διαφήμιση
-Όχι, αφού είναι στον υπολογιστή. Αυτό είναι διαφήμιση για μας
-Το δείχνει στον υπολογιστή, για να το δούμε αυτό το βιβλίο
-Είναι ένα παραμύθι
Νηπιαγωγός: Πώς το κατάλαβες;
-Έχει ζωγραφιά και γράμματα
Νηπιαγωγός: Τι νομίζετε ότι γράφουν αυτά τα γράμματα;
-Για το βιβλίο, είναι μεγάλα
Τα νήπια προσπαθούν να διαβάσουν
Νηπιαγωγός: Ο μικρός αναγνώστης παρουσιάζει.
Τι νομίζετε ότι παρουσιάζει;
-Το παραμύθι
-Παιχνίδια
-Παιχνίδια για παιδιά
Η Νηπιαγωγός μετακινεί το ποντίκι και τα νήπια παρατηρούν ότι
κάποια γράμματα αλλάζουν χρώμα.
Νηπιαγωγός: Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
-Άμα πατήσουμε, κάνει κάτι
Νηπιαγωγός: Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί, αν πατήσουμε επάνω;
-Θα διαβάσουμε το παραμύθι
-Θα δείξει εικόνες
Η Νηπιαγωγός διαβάζει τα γράμματα «Τα μπαλόνια της φιλίας. Η
Μόνα σε καινούργιο σχολείο».
-Είναι παραμύθι… θα διαβάσουμε παραμύθι
-Η ζωγραφιά είναι εξώφυλλο
-Έχει καρδιές, δρόμο, σπίτι
-Για τι πράγμα λέτε να μιλάει;
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-Για την αγάπη
-Για τη φιλία
Η Νηπιαγωγός διαβάζει: Άκουσε δύο ιστορίες για τον εκφοβισμό...
-Μας λέει να ακούσουμε
Με βάση τα παραπάνω αναδεικνύεται το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια διερευνητική διαδικασία, με
βάση τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών, όπου επαληθεύουν ή όχι τις προβλέψεις και τις υποθέσεις τους στο πλαίσιο ανάπτυξης
του εγγραμματισμού όχι απλώς σαν μιας διαδικασίας κωδικοποίησης και
αποκωδικοποίησης αλλά μιας διαδικασίας όπου μπορούν να κατανοούν,
να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους λόγου, να ανακαλύπτουν τους σκοπούς που αυτοί κρύβουν και να αναλαμβάνουν αντίστοιχα δράση για τη βελτίωση της ζωής τους.
Έτσι διαμορφώνεται το συγκείμενο: στο πλαίσιο ενασχόλησης με το θέμα της σχολικής βίας επιλέγεται η ιστοσελίδα του μικρού αναγνώστη για
επεξεργασία, στην οποία προτείνεται η ανάγνωση βιβλίων για το φαινόμενο της σχολικής βίας.
Το πεδίο αφορά την εμφάνιση περιστατικών βίας στο σχολικό χώρο και
τρόπους αντιμετώπισής τους.
Αποδέκτης του κειμένου είναι το ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την
παιδική λογοτεχνία.
Η σχέση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη δεν είναι ισότιμη, καθώς προβάλλεται η σχέση εξουσίας του δημιουργού έναντι του αναγνώστη , όπου προβάλλεται το ζητούμενο, το επιθυμητό, μέσα από έναν τόνο
προσταγής και υποχρέωσης.
Ο τρόπος του μηνύματος αφορά ένα πολυτροπικό κείμενο, όπου συνδυάζεται η εικόνα με σύντομο κείμενο και δυνατότητα μετάβασης σε άλλο σύνδεσμο, όπου εμπεριέχεται κίνηση και ήχος,
Ο σκοπός του κειμένου είναι η ενημέρωση για το φαινόμενο της σχολικής βίας και οι τρόποι αντιμετώπισής του.
Δεύτερος άξονας: Αναδεικνύονται η γλωσσική δομή και οι λεξιλογικές
επιλογές με το αντίστοιχο γλωσσικό φορτίο του κειμένου, η πολυτροπικότητά του, οι ονοματικές και ρηματικές του φράσεις, η συνοχή και η συνεκτικότητά του με τον σχεδιαγραμματικό τρόπο παρουσίασής του, όπου τα
παιδιά επιχειρούν να αποκτήσουν νόημα μέσα από λεκτικούς και εξωλεκτικούς μηχανισμούς του κειμένου.
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Η Νηπιαγωγός ανοίγει την ιστοσελίδα, την οποία αναγνωρίζουν αμέσως τα παιδιά.
Νηπιαγωγός: Τι βλέπετε εδώ, παιδιά;
-Μπαλόνια με ουρές
-Αστέρι. Είναι χαρούμενο, γιατί έχει χαμογελαστό στόμα και μάτια πονηρά που κοιτάνε κάτω. Σαν κάτι να αγαπάει, γιατί έχει καρδούλες
-Σπίτι, αυλή, δέντρα
-Ουρανό. Έπρεπε να έχει ήλιο… είναι γαλάζιος, όχι αστέρι
-Γράμματα γραμμένα
Νηπιαγωγός: Τι είναι αυτή η εικόνα;
-Βιβλίο
-Αφίσα
-Πορτοκαλί μοκέτα και πάνω έχει σπίτι
-Μήπως έχουν σκυλί; Γι’ αυτό έχουν μοκέτα πορτοκαλί
-Μήπως είναι πισίνα;
-Όχι δεν υπάρχει πορτοκαλί πισίνα
-Έχει δρόμο. Δεν είναι δρόμος, είναι δρομάκι προς τα πάνω και
προς τα κάτω για να πηγαίνεις στο σπίτι
-Έχει πάνω το δρομάκι γραμμούλες, γιατί είναι μονοπάτι
-Έχει γράμματα.
Νηπιαγωγός: Τι λέτε να γράφουν;
-Τον τίτλο του βιβλίου
-Τον συγγραφέα
-Τον εικονογράφο
Νηπιαγωγός: Τι άλλο υπάρχει στην ιστοσελίδα εκτός από την εικόνα;
-Άσπρο και έχει γράμματα με μπλε και μαύρα γράμματα και μια
γραμμή στα μπλε
-Τράβηξαν γραμμή, για να είναι χωριστά
-Για να μην είναι ενωμένο
-Γιατί τα άλλα γράμματα δεν θέλαμε να τα ξεχωρίσουμε. Γιατί πώς
θα τα ξεχωρίσουμε, αν ήταν όλα μαύρα ή όλα μπλε;
-Είναι κυρία σαν επιγραφή, όπως στα βιβλία
-Όπως αυτό που γράφουν πάνω στα κουτιά, για να διαβάζουμε
και να τ’ αγοράζουμε. Όπως είναι μπλε γράμματα στο κουτί του
αλουμινόχαρτου για τις χειροτεχνίες
-Όχι όπως όλα τα παραμύθια το γράφουν, για να διαβάζουμε και
163

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

να τα παίρνουμε από τη βιβλιοθήκη μας στο σπίτι
Η συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου αναδεικνύονται στην
παρακάτω συζήτηση:
Νηπιαγωγός: Τι λέτε να γράφει;
-Γράφει πολλά γράμματα μαύρα
-Μάλλον θα γράφει την ιστορία
Νηπιαγωγός: Ποια ιστορία;
-Της Μόνας και τα μπαλόνια της φιλίας
-Είναι μικρά λίγα… γιατί το παραμύθι είναι μεγάλο
-Γράφει το μισό
Νηπιαγωγός: Άρα τι γράφει;
-Είναι σαν την παγωνιά (η παγωνιά είναι ένα ποίημα που διαπραγματεύτηκαν τα παιδιά)
-Γράμματα, σταματάει, γράμματα, σταματάει
-Έχει κομματάκια
Η Νηπιαγωγός διαβάζει το κείμενο που συνοδεύει την εικόνα
-Κυρία, δεν λέει την ιστορία
-Λέει τι κάνουν, για να διώξουν τη Μόνα
-Λέει τι είναι ο εκφοβισμός
-Να της κάνουν παγίδα
-Λέει τι να κάνουμε
Νηπιαγωγός: Άρα αυτή η ιστοσελίδα τι παρουσιάζει;
-Λέει τι δεν πρέπει να κάνουμε στους φίλους μας
-Να μην τους εκφοβίζουμε
-Να μην τους τρομάζουμε
Η έννοια του εκφοβισμού είναι η κυρίαρχη στη νοηματική δομή του
κειμένου
Νηπιαγωγός: Τι νομίζετε ότι είναι ο εκφοβισμός;
-Είναι περισσότερο από φόβο, είναι πολύς φόβος
-Όταν, κυρία, ο Κωνσταντίνος μου πιάνει συνέχεια τη μύτη μου
στο λεωφορείο και με ενοχλεί και εγώ δε θέλω να με ενοχλεί και
κρύβω τη μύτη μου
-Όταν μας πετάνε πράγματα
-Όταν κάποιος με σπρώχνει συνέχεια
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-Όποιος φοβίζει τον άλλον και του λέει κακές λέξεις
-Όταν με τσιμπάει και μου τραβάει τα μαλλιά
-Όταν διαλύει τα παιχνίδια μου
-Όταν πετάει τα παιχνίδια μου
-Όταν με ρίχνει κάτω
-Όταν μου πετάει χώματα και πέτρες
-Όταν με γρατζουνάει
-Όταν κάνει τρομακτικές φάρσες και γκριμάτσες
-Όταν μου τραβάει το μαρκαδόρο συνέχεια
-Να τον κάνει «μπαμ» από πίσω χωρίς να τον δει
-Να σε χτυπάει κάποιος
-Να μας κοροϊδεύει
-Να μας τρομάζει
-Να μας μαλώνει
-Να φοβίζουμε άλλους
-Με το δάκτυλο, το κουνάμε στο πρόσωπό του
-Κάποιο παιδάκι να φοβάται. Και το χέρι το κάνει έτσι (stop)για να
σταματήσει να φοβάται
-Εκφοβισμός είναι βία
-Βία είναι στο σώμα και στην ψυχή
Νηπιαγωγός: Πώς είναι στο σώμα;
-Όταν σε χτυπάνε στο πρόσωπο και στην κοιλιά
Νηπιαγωγός: Στην ψυχή;
-Όταν χτυπάνε τον αδερφό μου και φοβάμαι
Σε αντιδιαστολή τα παιδιά περιγράφουν την έννοια της φιλίας
-Να αγαπιόμαστε
-Μπορούμε τώρα που κλείσαμε τη βία σ’ αυτό το κουτί να προσπαθούμε να μην έχουμε άλλη βία και θα έχουμε φιλία
-Να δώσουμε φιλί
-Φίλοι και φιλία είναι σχεδόν το ίδιο. Να είμαστε φίλοι
-Να είμαστε καλά παιδιά. Δηλαδή, να μη λέμε κακές κουβέντες
-Είναι να αγαπιόμαστε πολύ
-Να αγκαλιαζόμαστε
-Μα λέμε όμορφα λόγια
-Να αγαπιόμαστε με όλα τα παιδιά
-Αν με όλη την οικογένειά μας, αλλά να μην τσιρίζουμε
-Να παίζουμε όλοι μαζί
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-Να δίνουμε τα παιχνίδια μας
-Φιλία είναι αγάπη
-Πάρτι και παιχνίδι
-Με κάνει και χαίρομαι
-Να κάνω ποδήλατο με τους φίλους μου
-Να ζητάω συγνώμη
Προβάλλεται η πολυτροπικότητα του κειμένου, όπου η εικόνα, το μέγεθος, το χρώμα και η θέση ορισμένων σημείων του κειμένου λειτουργούν
συμπληρωματικά στο κείμενο, κυρίως πληροφοριακά.
Στο λεξιλόγιο χρησιμοποιείται ο όρος εκφοβισμός, ο οποίος αφενός
προκαλεί ένταση και εγρήγορση στον αναγνώστη και αφετέρου αντανακλά όρο επίσημου φορέα γνώσης παρά λεξιλόγιο απλό, που απευθύνεται
στις μικρές ηλικίες. Στις γλωσσικές επιλογές , όπου εντοπίζεται το γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού (παρουσιάζει, διαβάζει) αντανακλάται η πρόθεση διατήρησης της απόστασης ανάμεσα στον δημιουργό του κειμένου και τον αναγνώστη. Η χρήση της υποτακτικής και της προστακτικής στο κείμενο αντανακλά τις κατευθυντικές πράξεις του δημιουργού, ως πράξεις υπόδειξης.
Ο σχεδιαγραμματικός τρόπος παρουσίασης του γραπτού κειμένου με
επιμέρους τίτλους και ενότητες με σύντομο κείμενο, επιχειρεί να προσελκύσει τον αναγνώστη, να κάνει το κείμενο πιο ευανάγνωστο και εύληπτο
αλλά και να εξασφαλίσει τη συνοχή και συνεκτικότητά του. Την νοηματική
συνάφεια και συνεκτικότητα επίσης εξασφαλίζει η αλληλουχία μεταξύ των
διαδοχικών προτάσεων, όπως και η αλληλουχία μεταξύ των θεματικών ενοτήτων του κειμένου.
Η νοηματική δομή του κειμένου κατακλύζεται από την έννοια του εκφοβισμού, όπου περιγράφεται το φαινόμενο και παρακινούνται τα παιδιά
να αναπτύξουν δράσεις αντιμετώπισής του.
Τρίτος άξονας: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον δεύτερο άξονα και
αναδεικνύουν τις κοινωνικές σχέσεις, τις σχέσεις εξουσίας και τις κυρίαρχες πολιτισμικές αξίες για τη συγκρότηση και διατήρηση της συνοχής κοινωνικών ομάδων, μέσα από τις λεξιλογικές επιλογές, τις πληροφορίες, το
ύφος, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου, με βάση την ιδεολογία και την πρόθεση του συγγραφέα, η οποία στην προκειμένη περίπτωση
αντανακλά την ιδεολογία έγκυρων κοινωνικών θεσμών αυξημένου κύρους.
Τα νήπια ακούν τις ιστορίες της βιβλιοπαρουσίασης. Στη συνέχεια η Νηπιαγωγός θέτει τους εξής προβληματισμούς:
166

Κωνσταντίνος Ντίνας, Κωνσταντίνα Βαϊρινού
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Κριτικού Γραμματισμού: Διδακτικές Παρεμβάσεις στην …

Νηπιαγωγός: Τι μπορούμε να κάνουμε, όταν δε μπορούμε μόνοι
μας να αντιμετωπίσουμε κάτι;
-Να ζητάμε βοήθεια
-Να το λέμε στην κυρία
-Να το λέμε στη μαμά
Νηπιαγωγός: Γιατί είναι καλό να έχουμε φίλους;
-Για να παίζουμε
-Να μιλάμε
-Να κάνουμε κούνια
Νηπιαγωγός: Τι δεν πρέπει να κάνουμε στους φίλους μας;
-Να τους χτυπάμε
-Να τους βρίζουμε
-Να τους φωνάζουμε
-Να τους κοροϊδεύουμε
Νηπιαγωγός: Εσείς τι κάνετε στους φίλους σας
-Παίζουμε
-Τους αγαπάμε
-Τους βοηθάμε
Νηπιαγωγός: Αν η Μόνα είχε φίλους τι θα συνέβαινε με τα ζώα
που την κορόιδευαν;
-Οι φίλοι της θα το έλεγαν στην κυρία
-Θα έπαιζε με τους φίλους της
Νηπιαγωγός: Εσείς τι νομίζετε ότι έπρεπε να κάνει η Μόνα όταν
άρχισαν να την κοροϊδεύουν;
-Να το πει στην κυρία
-Νηπιαγωγός: Μόνη της θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει;
-Όχι γιατί ήταν περισσότεροι κι αυτή μόνη της
Νηπιαγωγός: Πώς αισθανόταν η Μόνα όταν την κορόιδευαν;
-Έκλαιγε
-Δεν ήθελε να πάει στο σχολείο
-Έλεγε ότι ήταν άρρωστη
-Ήταν λυπημένη
-Είπε στο βατραχάκι ότι ήταν άρρωστη
-Είπε ψέματα
Νηπιαγωγός: Τι μπορούμε να προτείνουμε σε ένα παιδί που
το φοβερίζουν;
-Το παιδί που το φοβερίζουν θα μπορούσε να κάνει μια αστεία
γκριμάτσα σ’ αυτούς που το φοβερίζουν και να γελάσουν όλοι
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μαζί
-Να το πει στη μαμά και στον μπαμπά του
-Να τρέξει
-Να μην πηγαίνει μόνο του στο σχολείο. Να πηγαίνει με τους
φίλους του ή με τον μπαμπά και τη μαμά
-Να μην πηγαίνει σε μέρη που μπορεί να κινδυνεύει
Στη συνέχεια τα παιδιά ψάχνουν και βρίσκουν στη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου βιβλία με το ίδιο θέμα (Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Οι λέξεις
δεν είναι για να πληγώνουμε, Πες μου γιατί δεν πρέπει να δαγκώνω, Δώσε την
αγάπη). Κάνουν υποθέσεις με βάση το εξώφυλλο. Η Νηπιαγωγός τους διαβάζει τον τίτλο κάθε βιβλίου και επίσης κάνουν υποθέσεις για το αν μπορεί
το βιβλίο αυτό να αναφέρεται στον εκφοβισμό ή όχι. Στη συνέχεια τα διαβάζουν και σχολιάζουν το περιεχόμενό τους.
Με βάση τα παραπάνω προβάλλεται η πρόθεση του δημιουργού να ενημερώσει για το φαινόμενο της σχολικής βίας και να παρακινήσει σε δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου. Η προσπάθειά του αυτή πραγματοποιείται μέσα από ένα τυπικό παρά οικείο και φιλικό ύφος, μεταφέροντας
την ιδεολογία της κοινωνικής συμμόρφωσης σε κοινά αποδεκτές κοινωνικές αξίες, συμπεριφορές και στάσεις ζωής, προβάλλοντας τη σχέση εξουσίας ενός κοινωνικού θεσμού κύρους (ΕΚΕΒΙ), ο οποίος απρόσωπα απευθύνεται και νουθετεί τον αναγνώστη- δέκτη.
Στη συνέχεια επιχειρείται η παραγωγή και επεξεργασία γραπτών κειμένων από τα ίδια τα παιδιά.
Τα παιδιά αποφασίζουν να φτιάξουν μία δική τους ιστορία. Συζητούν, ανταλλάσσουν ιδέες για τους ήρωες και την πλοκή της ιστορίας. Αποφασίζουν να ζωγραφίσουν σκηνές της ιστορίας. Ζητούν
από την Νηπιαγωγό να γράψει το κείμενο σε κάθε ζωγραφιά. Φτιάχνουν το εξώφυλλο του βιβλίου και συρράπτουν τις ζωγραφιές. Το
βιβλίο τους τοποθετείται στην βιβλιοθήκη της τάξης.
Τα βραχιολάκια της φιλίας
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα μικρό παιδί, ο Παύλος, σ’ ένα
μικρό χωριό. Κάθε απόγευμα μια παρέα μικρών παιδιών, η Μαρία,
η Φιλιώ, ο Σταύρος, ο Γιώργος, η Φανή, ο Κωνσταντίνος, ο Βασίλης έπαιζαν στην παιδική χαρά του χωριού.
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Ο Παύλος κάθε μέρα πήγαινε στην παιδική χαρά και τους χτυπούσε, έφτυνε, κλοτσούσε τα παιδιά που έπαιζαν στην παιδική χαρά
και σκέφτονταν πώς θα φοβερίσει τα παιδιά.
Τα άλλα παιδιά αποφάσισαν να μαζευτούν στην πλατεία του χωριού και να συζητήσουν τι πρέπει να κάνουν με τον Παύλο.
Ο Παύλος πήγαινε κάθε μέρα στην παιδική χαρά και έβλεπε τα
παιδιά χαρούμενα να παίζουν. Αυτός όμως ήταν λυπημένος. Ήθελε πολύ να παίξει κι αυτός με τα παιδιά, αλλά, όταν πήγαινε κοντά
τους, έκανε τα ίδια.
Η απόφαση που πήραν τα παιδιά ήταν να κάνουν το βραχιολάκι
της φιλίας. Η ιδέα ήταν του Σταύρου. Να γράψουν, δηλαδή, από
τη μία πλευρά το όνομά τους και από την άλλη μία ευχή, όπως: χαρά, αγάπη, ευτυχία, ομόνοια και να δίνουν από ένα σε κάθε παιδί
που θα ερχόταν στην παιδική χαρά να παίξει.
Έτσι, όταν ήρθε ο Παύλος την επόμενη μέρα στον παιδότοπο, του
έδωσαν ένα βραχιολάκι που έγραφε: αγάπη.
Μόλις το φόρεσε ο Παύλος το βραχιολάκι της φιλίας, κάτι άλλαξε. Η καρδούλα του γέμισε αγάπη. Άρχισε να γίνεται χαρούμενος
και να παίζει όμορφα με τα παιδιά.
Από τότε τα παιδιά κάθε φορά έδιναν κι από ένα βραχιολάκι της
φιλίας σε κάθε παιδί που είχαν πάνω τους γραμμένα τα ονόματα
των παιδιών. Συνεργάστηκαν και τα κατάφεραν.
Ο φόβος εξαφανίστηκε και τη θέση του πήρε η συνεργασία, η
αγάπη και η φιλία.
Κι από τότε παίζουν όλοι μαζί στην παιδική χαρά αγαπημένα. Στην
παρέα τους προστέθηκε κι ο Παύλος.
Τέταρτος άξονας: Αναδεικνύονται η αποτελεσματικότητα του κειμένου
στις ομάδες των νηπίων, οι κοινωνικές πράξεις που επιτελεί το κείμενο ως
φορέας ιδεολογίας και οι αναγνωστικές αντιδράσεις των παιδιών απέναντι στο κείμενο. Ειδικότερα, αν οι αναγνώστες κατέκτησαν γνώσεις σχετικά με το θέμα, αν είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε σχέση με
το υπό διαπραγμάτευση θέμα, αν το κείμενο τελικά έπεισε τους αναγνώστες ως προς τα νοήματά του, το ιδεολογικό του περιεχόμενο και τους παρακίνησε στην ανάληψη δράσης.
Τα παιδιά σε ομάδες αναλαμβάνουν να επιλέξουν βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου σχετικά με τη σχολική βία, για να τα προτείνουν
για ανάγνωση στα παιδιά του γειτονικού Δημοτικού Σχολείου ή στα παιδιά
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άλλου Νηπιαγωγείου. Συζητούν και επιχειρηματολογούν σχετικά με τα προτεινόμενα βιβλία, διατυπώνοντας απόψεις και διαπραγματευόμενα, όπως:
-Είναι πιο μεγάλο
-Είναι ιστορία με παιδιά
-Έχει ωραίες ζωγραφιές
-Λέει για χρυσόμηλα
-Άμα μαλώνουμε το λέμε στην κυρία, δε πάμε στο δήμαρχο
Αντίστοιχα, διαμορφώνουν κείμενα όπως το παρακάτω:

Στη συνέχεια παρουσιάζουν τα κείμενά τους σε μαθητικές ομάδες, είτε
σε διαζώσης συναντήσεις, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων.
4.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος επιχειρήθηκε η σύνδεση
της θεωρίας με την σχολική πραγματικότητα, όπως επισημάνθηκε από τις
συμμετέχουσες Νηπιαγωγούς.
Αναδείχθηκε η ποικιλομορφία των διδακτικών πρακτικών στις σχολικές τάξεις των Νηπιαγωγείων, οι οποίες αξιοποιούν προϋπάρχουσες στρατηγικές των Νηπιαγωγών στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης και
της προσέγγισης των κειμενικών ειδών. Αξιοποιούνται παράλληλα η κριτική ανάλυση των κειμένων της καθημερινότητας και του κοινωνικού χώρου,
αλλά και η συστημική λειτουργική χρήση της γραμματικής. Όπως τονίζεται από τις ίδιες τις Νηπιαγωγούς, στις διδακτικές τους επιλογές χρησιμο-
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ποιείται ένας προσεκτικότερος σχεδιασμός μιας θεματικής ενότητας, πληρέστερη οργάνωση της διδασκαλίας, βελτίωση των γνώσεών τους για τη
μεθοδολογία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση χρηστικών, λογοτεχνικών
και ψηφιακών κειμένων, την αξιοποίηση των αρχών επεξεργασίας κειμένων στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού.
Μέσα από τη δυναμική της κάθε σχολικής τάξης αξιοποιήθηκαν οι προγενέστερες γνώσεις των παιδιών σε ένα πλαίσιο μιας διερευνητικής διαδικασίας και μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης απόψεων και ιδεών, όπου
με τη διαμεσολάβηση των Νηπιαγωγών τα παιδιά διατυπώνουν απόψεις,
υποθέτουν, αντιπαραβάλλουν πληροφορίες, διαπιστώνουν και αξιολογούν
δεδομένα, εξάγουν συμπεράσματα, διαμορφώνουν θέσεις και στάσεις με
ιδεολογικό περιεχόμενο και οπτική του κόσμου, λαμβάνουν αποφάσεις και
αναλαμβάνουν κοινωνική δράση.
Αναδείχθηκε τέλος ο μετασχηματισμός απόψεων, ιδεών, συμπεριφορών, αξιών και στάσεων ζωής, ως μιας διαρκούς διαδικασίας κοινωνικοπολιτισμικής είτε συμμόρφωσης είτε αλλαγής, η οποία σκιαγραφεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης κριτικά εγγράμματων αναγνωστών και συγγραφέων στις
μικρές ηλικίες.
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Η επαγγελματική ενδυνάμωση
των δασκάλων και η γλωσσική διδασκαλία:
Εισαγωγή στην οπτική του Κριτικού
Γραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο
Κωνσταντίνος Ντίνας
Όλγα Μούσιου Μυλωνά
ABSTRACT
This paper presents the design, implementation and evaluation of a training program for Critical Literacy held during two school years (2012-13 and
2013-14) and participated in the first part of the theoretical training 168
primary education teachers, while 114 of these teachers participated also
in the 2nd part of the practice. The training program, to which teachers responded with great interest, was organized and operated in accordance
with the principles of adult education and modified according to the needs
and suggestions of the participants. Teachers, due to the large number of
participants, but also due to substantive teaching purposes, formed three
cycles of applications in classes A΄–B΄, C΄–D΄and E΄- St΄, as well as subgroups
in each cycle, depending on thematic and texts chosen to edit.
The conditions for the completion of the Program were the regular participation in the program and the practical application of the approach of
critical literacy in classroom. A Training Group Folder Task (portfolio) for
the theme that worked was requested as a final deliverable. Also, at the
end an assessment of the program was held by teachers including interview and interpretation of deliverables, which highlighted the positive aspects of the program and the concerns that were raised. The presentation
and disclosure of this training exercise is one of the objectives of the program, so that this first experience to be a structured educational proposal.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ο «Όμιλος Γλώσσας και Λογοτεχνίας για εκπαιδευτικούς» ιδρύθηκε στη
Φλώρινα τον Νοέμβριο του 2012, ως «άτυπος» επιμορφωτικός φορέας σε
θέματα γλώσσας και λογοτεχνίας, για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
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που ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, τις λειτουργίες της, τον κριτικό γραμματισμό, τις στρατηγικές για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, τις
λογοτεχνικές θεωρίες, τις αφηγηματικές τεχνικές, τη δημιουργική γραφή
και την αξιοποίηση της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη διδασκαλία όλων
των μαθημάτων (για περισσότερες πληροφορίες στο http://omilosglossas.wordpress.com/).

Στον Όμιλο πραγματοποιούνται τακτικά δράσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων, ανάλογα με
τις ανάγκες και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών (Κόκκος, 1999, Χοντολίδου,
2003, Χατζησαββίδης, 2007α, 2007β), με βασικές μεθοδολογικές επιλογές
την ενεργητική συμμετοχή τους και την αναφορά σε πρακτικές εφαρμογές (Jarvis, 2004,Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Γ.Γ.Δ.Β.Μ., Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., 2010). Έτσι οργανώθηκε
το συμμετοχικό σεμινάριο για τον κριτικό γραμματισμό στη σχολική πράξη, αφού η γλώσσα αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» όλων των μαθημάτων στο
σχολείο.
2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Ο «Κριτικός Γραμματισμός» (ΚΓ) βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες
να αναπτύξουν ένα εύρος δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να κινηθούν
με ευελιξία και δημιουργικότητα σε ένα νέο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες (Baynham, 2002), ενισχύοντας το διερευνητικό και κριτικό πνεύμα τους απέναντι στη γλώσσα, όχι μόνο ως το βασικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων, αλλά και ως μηχανισμό κατασκευής και αναδόμησης στάσεων, αξιών, κοινωνικών τάσεων και ιδεολογίας (Christie & Martin,
2007, Ματσαγγούρας, 2007).
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Ν.Π.Σ.) για τη γλώσσα και τη λογοτε-
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χνία «είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών» (Ν.Π.Σ. στην ιστοσελίδα για το Ψηφιακό Σχολείο http://
digitalschool.minedu.gov.gr). Στόχος του [όπως και του αντίστοιχου της
Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2010α, 2010β)] είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις ιδιότητες ενός «κριτικού και αναστοχαζόμενου ατόμου», ενός κοινωνικού υποκειμένου το οποίο είναι σε θέση να
κατανοεί πώς λειτουργούν οι γλωσσικοί κώδικες στα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικο-πολιτισμικά και ιδεολογικά τους συμφραζόμενα και να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών νοηματοδότησης των χρηστικών και των λογοτεχνικών κειμένων (ό.π., Cervetti, Pardales & Damico,
2001, Χατζηλουκά-Μαυρή, 2009).
Η εφαρμογή του Κριτικού Γραμματισμού στις σχολικές τάξεις προϋποθέτει και την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, την πρακτική εξάσκηση των
εκπαιδευτικών και την επαρκή αφομοίωση της νέας οπτικής της γλώσσας
και των κειμένων από μέρους τους, ώστε «η διδασκαλία της γλώσσας μέσα
στις σύγχρονες συνθήκες πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής ρευστότητας
να γίνεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης εκπαιδευτικής στάσης που βλέπει τη
διδασκαλία ως μια διαπραγμάτευση ταυτοτήτων ανάμεσα στον εκπαιδευτικό
και τους μαθητές και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές» (Ντίνας κ.ά., 2013).
Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών απαιτεί εξαιρετικά πολύπλοκες, μεθοδευμένες και διά βίου διαδικασίες επιμόρφωσης, αλλά είναι αναγκαία για τη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους για το επάγγελμά. Στην αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη ενδιαφέροντος και η απουσία προκλήσεων προκαλεί την επαγγελματική τους
«απολίθωση» και τη μείωση της αποτελεσματικότητάς τους. Έτσι, η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων για την πρόσβαση των
εκπαιδευτικών σε νέες γνώσεις και διδακτικές καινοτομίες καθώς και η ενθάρρυνσή τους να τις εφαρμόσουν προβάλλουν αναγκαίες για την επαγγελματική ανάπτυξή τους (Βαρσαμίδου & Ρες, 2007).
Επιπρόσθετα, σε μια συστηματική επιμόρφωση, απαραίτητη για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να εμπεριέχονται όχι μόνο πτυχές της αναπλαισιωμένης επιστημονικής γνώσης, αλλά και διαστάσεις και προϋποθέσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση κριτικά εγγράμματων εκπαιδευτικών που θα υποστηρίξουν τους μαθητές στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην απόκτηση χαρακτηριστικών ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.
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3. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αξιολόγηση του 1ου μέρους του Προγράμματος (σχολικό έτος 2012-13)
κατέδειξε ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τον κριτικό γραμματισμό είναι έντονο και η πλειονότητά τους επιθυμεί εργαστηριακά μαθήματα,
εξειδίκευση ανά ειδικότητα, μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων και ενεργητική εμπλοκή των επιμορφούμενων (Πίνακες 1 και 2, στο Ντίνας, κ.ά., 2013).
Εργαστηριακά μαθήματα, 124 αναφορές

63 %

Σύνδεση θεωρίας με την πράξη, 115 αναφορές

58 %

Εξειδίκευση ανά ειδικότητα, 72 αναφορές

36,6 %

Μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων, 69 αναφορές

35 %

Ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών, 67 αναφορές

34 %

Αποφυγή της διάλεξης, 32 αναφορές

16,2 %

Σύνδεση του κριτικού γραμματισμού με τις Τ.Π.Ε.,
31 αναφορές

15,7 %

Πίνακας 1. Επιμορφωτικές προτάσεις εκπαιδευτικών (ποιοτική ανάλυση)

Ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών
Μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων
Εξειδίκευση ανά ειδικότητα
Σύνδεση θεωρίας με την πράξη
Εργαστηριακά μαθήματα
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Πίνακας 2. Επιμορφωτικές προτάσεις εκπαιδευτικών (ποσοτική ανάλυση)
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Η συνέχεια, επομένως, της επιμορφωτικής προσπάθειας επέβαλε τις μεθοδολογικές και προγραμματικές επιλογές του δεύτερου κύκλου, ο οποίος
περιλάμβανε πρακτική εφαρμογή με διδακτικές παρεμβάσεις στην τάξη.
Ο σχεδιασμός των διδακτικών προτάσεων στηρίχθηκε στις αρχές του
Αναλυτικού Προγράμματος της Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2010α: 21-32), σύμφωνα με τις οποίες η μορφή, ο ρυθμός και
η διαδικασία της διδασκαλίας προσαρμόζονται και αξιοποιούν στοιχεία του
γλωσσικού γραμματισμού των παιδιών και του γλωσσικού πλούτου που το
καθένα φέρει και καταθέτει μέσα στις σχολικές διαδικασίες. Αναφορικά με
το Διδακτικό Πλαίσιο, οι πρακτικές εφαρμογές ακολούθησαν την αρχή της
Εξατομικευμένης Υποστήριξης και Φθίνουσας Καθοδήγησης (fading scaffolding), σύμφωνα με τη θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky
(1993), κατά την οποία οι ομάδες των παιδιών ως κοινότητες μάθησης κατακτούν τα γνωστικά επίπεδα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση (scaffolding) κάποιου ενήλικου. Επίσης, ακολουθήθηκαν οι αρχές της συνεργατικής
μάθησης και της διαθεματικής προσέγγισης των γλωσσικών δραστηριοτήτων με εικαστικές, θεατρικές, κινητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 2004, 2007).
Οι 114 δάσκαλοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με την τάξη
στην οποία δίδασκαν (Α΄ & Β΄, Γ΄ & Δ΄ και Ε΄ & Στ΄ τάξεις). Σχηματίστηκαν
και υποομάδες συνεργασίας, όπως οι ίδιοι το επέλεξαν, και κάθε υποομάδα επεξεργάστηκε τη δική της θεματική ενότητα, ενώ κάποιες υποομάδες
χρησιμοποίησαν διαφορετικά κείμενα, γεγονός που απαίτησε περισσότερη προσπάθεια και χρόνο, αλλά τελικώς προκάλεσε ενδιαφέρον.
Τα θέματα και τα κείμενα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές επιλέχτηκαν από τους ίδιους και από τους εκπαιδευτικούς τους και προέρχονταν από διάφορες πηγές έντυπου, ηλεκτρονικού και προφορικού λόγου
σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις. Οι θεματικές ενότητες σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να λαμβάνουν υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών, τις
γλωσσικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και οργανώθηκαν από τους
διδάσκοντες ως ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας (project) με ποικίλες εξωγλωσσικές δραστηριότητες. Οι διδακτικές παρεμβάσεις συγκροτήθηκαν με
τρόπο, ώστε να εναλλάσσονται διάφορες μορφές λόγου (προφορικού, γραπτού, ηλεκτρονικού και ψηφιακού) και επεκτάθηκαν χρονικά από 6 ως 10
διδακτικά δίωρα, όσο τα παιδιά επιδείκνυαν ενδιαφέρον και η διδασκαλία
ήταν αποτελεσματική.
Για κάθε φάση της διδακτικής παρέμβασης γινόταν προσομοίωση της
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διδασκαλίας στις ομάδες επιμόρφωσης και καταρτίζονταν συλλογικά ένα
πλαίσιο ερωτημάτων για την παρακίνηση των μαθητών και την ενεργοποίηση της συμμετοχής τους. Ως τελικό παραδοτέο για την ολοκλήρωση
του Προγράμματος ζητήθηκε ο Φάκελος Εργασιών των Εκπαιδευτικών της
Ομάδας (portfolio) για τη θεματική που επεξεργάστηκαν.
4. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η θεωρητική κατάρτιση και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών διεξήχθη
κατά κύριο λόγο στο 1ο μέρος του Προγράμματος, διάρκειας 52 ωρών (Δεκέμβριος 2012 –Απρίλιος 2013), όπου πραγματοποιήθηκαν 12 εισηγήσεις
και 3 βιωματικά εργαστήρια και συμμετείχαν 258 εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων. Για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης βλ. αναλυτικό πρόγραμμα στο http://omilosglossas.wordpress.com/). Παρά τη θεωρητική κατάρτιση, σχεδιάστηκε ένα δεύτερο πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και διαρκούς διασύνδεσης της θεωρίας με την πράξη. Στη
διάρκεια των πρακτικών εφαρμογών λειτούργησαν εργαστήρια με κάθε
ομάδα ξεχωριστά για την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος,
ενώ οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν μεταξύ τους πολύ καλά δημιουργώντας «κοινότητες μάθησης» και αντάλλασσαν σημαντικές απόψεις και προτάσεις για την καλύτερη υλοποίηση του Προγράμματος.
Οι άξονες προσέγγισης των κειμένων ήταν οι εξής:
1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(εντοπισμός συγκειμένου, πεδίου, τόνου, τρόπου, αποδέκτη, σκοπού)
2. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
(λεξιλογικές και γραμματικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.λπ.)
3. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
(οι κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί δόμησης κοινωνικοπολιτισμικών
ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας)
4. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του κειμένου αλλά και των κειμενικών πρακτικών των παιδιών στο πλαίσιο του σχολικού εγγραμματισμού) (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Αναλυτικό Πρόγραμμα Γλώσσας, 2010α, 2010β, 2011).
Η διδασκαλία της δομής της Γλώσσας (Γραμματικής) αντιμετωπίστηκε
λειτουργικά, σύμφωνα με τη θεωρία της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday (1991, Λύκου, χ.η.), όπου οι γλωσσικές επιλογές, σε όλα
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τα επίπεδα (φωνητικό/φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό) θεωρούνται
μηχανισμοί κωδικοποίησης κοινωνικών σχέσεων και όχι απλές εκφραστικές επιλογές του συγγραφέα (Hammond & Macken-Horarik, 1999, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, Αναλυτικό Πρόγραμμα, 2010α, 2010β,
Macken-Horarick, 1996, χ.η.).
Όσον αφορά τις εικόνες υιοθετήθηκαν στοιχεία της Οπτικής Κοινωνικής
Σημειωτικής, όπως: επαφή, απόσταση, άποψη, γωνία λήψης, βλέμμα, προβολή, περιχάραξη, σκηνικό, αντικείμενα, δράστες κ.λπ. (Kress & Van Leeuwen, 1996, 2001) με παράλληλη ανάλυση του λεκτικού κειμένου. Επίσης,
έγινε αναφορά σε στοιχεία Οπτικού γραμματισμού για τη βελτίωση ικανοτήτων αποκωδικοποίησης και κωδικοποίησης οπτικών μηνυμάτων (Avgerinou, 2007).
5. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συμμετοχή των δασκάλων στο Πρόγραμμα ήταν εξαρχής πολυπληθής (114), 32 άντρες (28%) και 82 γυναίκες (72%), (Πίνακας 3), οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει το 1ο μέρος του Προγράμματος.

Πίνακας 3. Συμμετοχή εκπαιδευτικών
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Πίνακας 4. Συμμετέχοντες και επιτυχόντες του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση και του 2ου μέρους έγινε αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς με ημι-δομημένη συνέντευξη και επεξεργασία των παραδοτέων, η οποία ανέδειξε τις θετικές πτυχές του προγράμματος και τους προβληματισμούς που προέκυψαν.
Το πρόγραμμα ολοκλήρωσαν οι 88 (ποσοστό 77%) από τους 114 δασκάλους [22 (25%) άντρες και 66 (81%) γυναίκες] (Πίνακας 4 και 5). Από τους
32 δασκάλους ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους οι 22 (ποσοστό 69%, Πίνακας 6), ενώ από τις 88 δασκάλες κατέθεσαν τον τελικό φάκελο της διδακτικής τους εφαρμογής οι 66 (ποσοστό 75%, Πίνακας 7).

180

Κωνσταντίνος Ντίνας, Όλγα Μούσιου
Η επαγγελματική ενδυνάμωση των δασκάλων και η γλωσσική διδασκαλία: Εισαγωγή στην …

Πίνακας 5. Επιτυχόντες και επιτυχούσες του προγράμματος

Πίνακας 6. Συμμετέχοντες και επιτυχόντες άντρες του προγράμματος
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Πίνακας 7. Συμμετέχουσες και επιτυχούσες γυναίκες του προγράμματος

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων ήταν διαρκής και ανατροφοδοτική, με έμφαση όχι τόσο στο τελικό παραγόμενο προϊόν όσο στη συμμετοχή, τη βελτίωση και την πρόοδο που παρουσία σε ο καθένας ξεχωριστά. Για
την τελική αξιολόγηση του Προγράμματος υιοθετήθηκαν οι εξής επιλογές:
Α. Δημιουργία φακέλων εργασίας (portfolio) με παραδοτέα σχετικά με
τη διδακτική εφαρμογή, οι οποίοι περιείχαν τα βασικά σημεία της διδακτικής παρέμβασης, εργασίες μαθητών, καταγραφή απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διαδικασίες και τις στάσεις που αναπτύχθηκαν στην τάξη
κατά τη διαδικασία της κατανόησης και παραγωγής λόγου, κ.λπ.
Β. Καταγραφή αναστοχαστικών σχολίων κατά τη διάρκεια των ανατροφοδοτικών συναντήσεων, με την τήρηση ημερολογίου από τους επιμορφωτές
κατά τις συναντήσεις, όπου καταγράφονταν οι κυριότερες απορίες, οι προβληματισμοί και οι ενστάσεις που εκφράζονταν από τους συμμετέχοντες
Γ. Πρακτικές αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης (συνεντεύξεις, αναστοχαστικά αυτοσχόλια) στο πλαίσιο ομαδικών συζητήσεων και ημι-δομημένων συνεντεύξεων (67), δεδομένα τα οποία θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε επόμενο στάδιο.
Οι θέσεις και οι στάσεις που αναδύθηκαν και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ποικίλες και ενδιαφέρουσες. Στις θετικές διαπιστώσεις καταγράφονται οι παρακάτω:
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Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι υψηλές και η αξιολόγησή τους απαιτητική. Εστιάζουν στην υψηλή
ποιότητα και αποτελεσματικότητα, απαιτούν πρόγραμμα καλά οργανωμένο, εισηγήσεις ποιοτικές και ενδιαφέρουσες, καθώς και ενεργητική συμμετοχή (Ντίνας, 2013).
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Προγράμματος αναπτύχθηκαν δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς, όπως η ευελιξία επιλογής εναλλακτικών μεθόδων, η βελτίωση της συνεργατικής ικανότητας και της ετεροπαρατήρησης των διδακτικών επιλογών από συναδέλφους και η ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης. Οι περισσότεροι συμμετείχαν με διάθεση και συνέπεια, συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ τους, επιχείρησαν με τόλμη και φάνηκε να
εισάγονται σταδιακά σε διαδικασίες αναστοχασμού. Η «κοινωνική» και διαπροσωπική διάσταση του προγράμματος ως την ολοκλήρωσή του ήταν
εξαιρετικά θετική και ενθαρρυντική. Δημιουργήθηκαν προσωπικές σχέσεις, εκπαιδευτικές συνεργασίες και υπήρχε έντονο το στοιχείο της ομαδικής δράσης και επικοινωνίας (Ανθοπούλου, 1999:201, Ντίνας κ.ά., 2013).
Αρκετοί εκπαιδευτικοί (24) επιδίωξαν την παράλληλη μελέτη επιστημονικών άρθρων και θεωρητικών κειμένων από επιστημονικά βιβλία, επισκέπτονταν τη σχετική ιστοσελίδα του Ομίλου Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κ.λπ.,
για ενίσχυση της θεωρητικής τους κατάρτισης.
Περισσότεροι από τους μισούς προχώρησαν στον εμπλουτισμό, τη διαρκή δόμηση και αναδόμηση των θεματικών ενοτήτων που δίδαξαν αναζητώντας σχετικά κείμενα, λειτούργησαν με αυτονομία στην επιλογή και
οργάνωση της ύλης, διάνθισαν τον αρχικό σχεδιασμό και επέδειξαν υψηλό
ενδιαφέρον. Σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων (25-28) αρκούνταν στα
όσα προτείνονταν στις συναντήσεις της ομάδας.
Η πρακτική επιλογής παράλληλων κειμένων φάνηκε να τους διευκολύνει στη συνειδητοποίηση της διαφορετικής ιδεολογικής κατεύθυνσης που
έχουν τα παρόμοιου περιεχομένου κείμενα. Η σύγκριση και η διακειμενική ανάλυση διευκολύνει τον εντοπισμό του ιδεολογικού τους προσανατολισμού, που αναδεικνύεται από τις γλωσσικές και σημειωτικές επιλογές.
Διαπιστώθηκε ευελιξία ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων, αφού η ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ήταν συνάρτηση της
ανταπόκρισης, του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών, που
δημιούργησε ένα χαλαρό και δημιουργικό πλαίσιο στους εκπαιδευτικούς.
Η διαχείριση της τάξης και η συνειδητοποίηση του παιδαγωγικού τους
ρόλου αποτέλεσαν για τους εκπαιδευτικούς καλές προϋποθέσεις για την
εφαρμογή και άλλων καινοτομιών. Η δημιουργία ενός καινοτόμου μαθη183

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

σιακού περιβάλλοντος ενεργοποίησε το ουσιαστικό ενδιαφέρον των μαθητών και αυτό συνέβαλε στην επίτευξη αξιόλογων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως προκύπτει από τα πρωτότυπα, ευφάνταστα πολυτροπικά
κείμενα των μαθητών.
Τέλος, στα θετικά καταγράφεται και η αξιοποίηση υλικού που έφεραν
οι μαθητές στην τάξη και η χρήση αυθεντικών κειμένων. Η ανάπτυξη ως
έναν βαθμό του κριτικού γραμματισμού των μαθητών διαπιστώνεται από
την αποτύπωση των απόψεών τους στα έργα τους (κείμενα, ζωγραφιές),
που δείχνουν ότι σε μεγάλο βαθμό οι δραστηριότητες τους επηρέασαν και
τους έδωσαν τη δυνατότητα να προβληματιστούν και να καλλιεργήσουν
την κριτική γλωσσική τους επίγνωση, να αναπτύξουν αντιστάσεις και να μην
χειραγωγούνται, να αμφισβητούν, να λένε τη γνώμη τους και να βλέπουν
κριτικά τα κείμενα, αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο παράγονται.
Στις αρνητικές διαπιστώσεις καταγράφεται έντονη αμφισβήτηση της
αναγκαιότητας της προσέγγισης του κριτικού γραμματισμού με διάφορες
αιτιολογήσεις, όπως οι παρακάτω:
Αδυναμία εμπλοκής σε νέες πρακτικές και καθήλωση στην «πεπατημένη
οδό»: «Νομίζω ότι η διδασκαλία μέσα από τα βιβλία είναι πιο πλήρης και καλύπτει όλους τους τομείς της γλωσσικής διδασκαλίας», «Είναι κουραστικό να αλλάζουν διαρκώς οι μέθοδοι και μάλιστα σε όλα τα μαθήματα».
Διδακτικές δυσχέρειες εξαιτίας της απουσίας δομημένου διδακτικού υλικού, όπου οι διδακτικές επιλογές και ο ρυθμός της διδασκαλίας προδιαγράφονται και συντονίζονται στο πλαίσιο του εγχειριδίου: «Μα πώς είναι δυνατόν χωρίς το βιβλίο να γίνεται σωστό μάθημα;», «Αν εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος θα υπάρχει κάποια τράπεζα υλικού;», «Θα πρέπει να αναζητούμε διαρκώς
διδακτικό υλικό και κείμενα. Και ποιος εγγυάται ότι τα κείμενα αυτά είναι κατάλληλα;» και «Ο κάθε εκπαιδευτικός θα επιλέγει κείμενα ανάλογα με την ιδεολογία του. Οι γονείς θα ανησυχούν διαρκώς για την καταλληλότητα των κειμένων και θα μας αμφισβητούν». Αντιδράσεις αναμενόμενες, αφού η εγχειριδιοκεντρική διδασκαλία αποτελεί παγιωμένη πρακτική.
Προετοιμασία χρονοβόρα και κουραστική: «Είναι πολύ δύσκολο να ψάχνουμε κάθε φορά κείμενα, έχουμε και τόσα άλλα μαθήματα να διδάξουμε»,
«Φαίνεται να χρειάζονται τόσο πολλά να γίνουν, πώς θα τα προλάβουμε
όλα αυτά;».
Ανησυχίες για τη διασφάλιση της συνέχειας ανάμεσα στις βαθμίδες της
εκπαίδευσης: «Και πώς θα ξέρουμε αν διδάχτηκαν όσα έπρεπε στην κάθε τάξη; Θα είναι έτοιμα τα παιδιά να αντιμετωπίσουν το Γυμνάσιο;».
Προβληματισμοί για τη διδασκαλία της γραμματικής, καθώς ο βαθμός
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πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγαλύτερος, αλλά προβληματίζονται αν ο τρόπος αυτός μπορεί να αποτελεί την καθημερινή διδακτική προσέγγιση: «Καλά για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, αλλά για κάθε μέρα, θα
χάνει ο δάσκαλος τη σειρά του, θα παραλείπει σημαντικά κεφάλαια της Γραμματικής, δεν θα κάνει τις κατάλληλες ασκήσεις και έτσι οι μαθητές θα δημιουργούν κενά στις γνώσεις τους» και «Πώς θα είμαστε ασφαλείς ότι έχουμε καλύψει όλα τα γραμματικά φαινόμενα;».
Κίνδυνοι επιβολής ιδεολογίας από τους δασκάλους στους μαθητές: «Ο
δάσκαλος θα επηρεάζει τους μαθητές στην κατεύθυνση που κλίνει η δική του
ιδεολογία μέσα από τα κείμενα που θα επιλέγει».
Επιφυλάξειςγιατηνωριμότητατωνπαιδιώνναεμπλακούνσετέτοιεςδραστηριότητες, για την καταλληλότητα των κειμένων που θα προσκομίζουν
οι μαθητές, για τη δυνατότητα των μαθητών να βρουν σε πηγές (βιβλία,
εφημερίδες, διαδίκτυο, κ.λπ.) με επακόλουθα την αύξηση των κοινωνικών
και οικονομικών ανισοτήτων.
Αμφισβήτηση της καινοτομίας και άρνηση της νέας προσέγγισης, αναφορές ότι πρόκειται για γνωστές, παλαιότερες πρακτικές για την ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης, οι οποίες επανέρχονται με νέα επένδυση και ονομασία: «Μα κάνουμε πολλές φορές στην επεξεργασία του κειμένου ανάλυση για
τις προθέσεις του συγγραφέα και για τα μηνύματα και τις αξίες που περιέχουν
τα κείμενα» και «Πάντα καλλιεργούσα την κριτική σκέψη των μαθητών μου με
ερωτήσεις κρίσεως σχετικές με το μάθημα της ημέρας.».
Μολονότι το πρόγραμμα είχε διάρκεια 104 συνολικά (52 και 52) διδακτικές ώρες, από τις απαντήσεις και τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι δεν είναι ακόμα σε
θέση να εντάξουν τη διάσταση του κριτικού γραμματισμού στη διδασκαλία τους και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα στο πλαίσιο μαθημάτων ή σχεδίων εργασίας.
Από την αξιολόγηση και την επεξεργασία των δεδομένων του Προγράμματος, διαφαίνεται, αρχικά, ότι ο καταιγισμός καινοτομιών που εισάγονται
στο Δημοτικό Σχολείο τα τελευταία χρόνια και οι απανωτές αλλαγές στις
γλωσσικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση και μια αρνητική προδιάθεση, κυρίως, εξαιτίας του ότι οι δάσκαλοι, ως πολυδύναμοι εκπαιδευτικοί, έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις αλλαγές και τις
επιστημονικές και διδακτικές αναπλαισιώσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάσκουν, χωρίς να τους δίνεται ο επαρκής χρόνος και οι κατάλληλες υποστηρίξεις για να ανταποκριθούν ανάλογα.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ανάλογες έρευνες στην Κύπρο, όπου
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συναντάται ένα ιεραρχικό, ανελαστικό εκπαιδευτικό σύστημα, αντίστοιχο
με το ελληνικό, παρότι ο Κριτικός Γραμματισμός εφαρμόστηκε σε επίσημο πλαίσιο, καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα (Κοντοβούρκη & Ιωαννίδου, 2013, Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010, 2013).
Τέλος, είναι σημαντικό, ότι η επιμορφωτική αυτή εμπειρία, παρά τις
όποιες μεθοδολογικές αστοχίες και τις επιφυλακτικές έως αρνητικές τοποθετήσεις, λειτούργησε ως «θετικό μπόλιασμα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια δασκάλα, αλλά σίγουρα αποτελεί μόνο την αρχή. Το Πρόγραμμα
που υλοποιήθηκε έφερε μια ομάδα εκπαιδευτικών κάποια βήματα κοντύτερα σε αυτές τις προσεγγίσεις, αλλά απαιτείται και συνέχεια.
Μια συνέχεια που θα κατευθύνεται στη διαρκή αναπλαισίωση και τον
ανασχεδιασμό των δεδομένων διδακτικών πρακτικών, στη διαχρονική ανασυγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και σε μια
συνεχή διαδικασία αναστοχασμού των μελών της σχολικής κοινότητας (Κωστούλη & Στυλιανού, 2014). Άλλωστε, η «προστιθέμενη αξία της φιλοσοφίας του Κριτικού Γραμματισμού έγκειται στη δυναμική θεώρηση της γλώσσας και των πραγμάτων» (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010) και σε αυτή τη διαρκή αναστοχαστική διαδικασία κατά τη διασύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας και της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε άτομα
με ειδικές ανάγκες

Κωνσταντίνος Ντίνας, Όλγα Μούσιου
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Η συμβολή της Θεωρίας του Νου
στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων
σε άτομα με νοητική αναπηρία
Ασήμης Βαρβέρης
Χριστίνα Συριοπούλου
ABSTRACT
The term ToM defines individual’s ability to recognize other’s behavior,
thoughts and feelings, and to regulate one’s own behavior according to
social circumstances. The purpose of this study is to examine the relationship
between ToM social skills and adaptation of individuals with intellectual
disabilities. Research data indicate that people with intellectual disabilities
are lagging behind in the development of ToM, compared to individuals of
typical development. However, there are conflicting results regarding the
association of ToM with various social skills.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία διανοητικής και αναπτυξιακής αναπηρίας (AAIDD, 2012), ως νοητική αναπηρία (ΝΑ), ορίζεται η αναπηρία που
χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην νοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, επηρεάζουν κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες και εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18 ετών.
Η νοητική λειτουργία αναφέρεται σε ικανότητες όπως η μάθηση, η αιτιολόγηση, η επίλυση προβλήματος, ενώ η προσαρμοστική συμπεριφορά σε
δεξιότητες της γλώσσας, της αριθμητικής, τις κοινωνικές δεξιότητες, της
αυτοεκτίμησης και πρακτικές δεξιότητες, όπως προσωπική υγιεινή, ασφάλεια, χρήση χρημάτων.
Τα παιδιά με ΝΑ δείχνουν να έχουν μικρότερο βαθμό κοινωνικής αποδοχής και μεγαλύτερο βαθμό απόρριψης από τους συνομηλίκους τους εν
συγκρίσει με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) (Freeman & Alkin, 2000) και
να έχουν φτωχότερες κοινωνικές δεξιότητες και μεγαλύτερες δυσκολίες στη
διαπραγμάτευση τόσο με τους συνομηλίκους όσο και με τους δασκάλους
(Gresham & MacMillan, 1997; Guralnick, 1999). Χρειάζεται να αναπτύξουν
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επαρκώς τις κοινωνικές τους δεξιότητες προκειμένου να αντεπεξέρχονται
σε αυτές τις δυσκολίες καθώς, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οδηγεί πολλές φορές στην υιοθέτηση αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς (Douma, Dekker, de Ruiter, Tick, & Koot, 2007). Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα, ένα ποσοστό νέων με ΝΑ, να λαμβάνει ειδική φροντίδα και εκπαίδευση (van Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012).
Η έρευνα στράφηκε στη διερεύνηση της ΘτΝ, για να εξακριβωθεί, κατά πόσο η μη αναπτυγμένη κοινωνική συμπεριφορά, οφείλεται σε φτωχή
ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης του κοινωνικού κόσμου (Abbeduto,
Short-Meyerson, Benson, & Dolish, 2004). Η έρευνα έδειξε πως τα παιδιά
με ΝΑ υστερούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στη
ΘτΝ σε σχέση με τα παιδιά ΤΑ (Yirmiya, Erel, Shaked, & Solomonica-Levi,
1998), αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αναγνώριση των συναισθημάτων
(Hetzroni & Oren, 2002; Rojahn, Lederer, & Tassé, 1995) και η έλλειψη κοινωνικών στρατηγικών που επιδεικνύουν, οδηγεί σε προβλήματα συμπεριφοράς (Guralnick, 1999).
2.0 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Ο όρος, αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να αναπαριστά και να
συμπεραίνει την πνευματική κατάσταση του εαυτού και των άλλων (Brüne
& Brüne-Cohrs, 2006). Δηλαδή να αποκωδικοποιεί διάφορα σήματα του περιβάλλοντος και να κατανοεί τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων (Povinelli & Preuss, 1995).
Η ΘτΝ πολλές φορές εντοπίζεται κάτω από τον όρο κοινωνική γνώση
και αντιμετωπίζεται ως μια από τις όψεις της. Επίσης, συχνά δίνεται ως συνώνυμο της λήψης προοπτικής ενώ άλλοτε ως ξεχωριστή ικανότητα (Cook
& Oliver, 2011).
Οι αναπτυξιακοί προγνωστικοί δείκτες της ΘτΝ είναι η φυσική και συναισθηματική επαφή μεταξύ μητέρας και βρέφους, η αντίληψη των προσώπων και η αναγνώριση των συναισθημάτων του προσώπου, η προσοχή
(joint attention) και το συμβολικό παιχνίδι (Korkmaz, 2011).
3.0 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κριτήριο για την βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι οι δραστηριότητες που
χρησιμοποιούνται στην έρευνα για να μελετηθεί η ανάπτυξη της ΘτΝ και
οι οποίες περιλαμβάνουν έργα εσφαλμένης πεποίθησης και αναγνώρισης
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των συναισθημάτων. Οι έρευνες που ανασκοπήθηκαν εξετάζουν αφενός
την ανάπτυξη της ΘτΝ ατόμων με ΝΑ και αφετέρου τυχόν σχέση της ανάπτυξης της ΘτΝ ατόμων με ΝΑ με τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων αυτών. Ανάλογα τις δραστηριότητες της ΘτΝ που εφαρμόστηκαν τις κατατάξαμε σε τρεις υποκατηγορίες.
3.1. Έργα Εσφαλμένης Πεποίθησης και Νοητική Αναπηρία
Οι Abbeduto, Short-Meyerson, Benson, & Dolish (2004) ερεύνησαν κατά πόσο τα έργα λανθασμένης πεποίθησης αποτελούν έγκυρο δείκτη της ανάπτυξης της ΘτΝ σε παιδιά με ΝΑ. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 35 παιδιά με ΝΑ και 35 παιδιά ΤΑ, ταιριασμένα ως προς τη μη λεκτική ηλικία, 6.25
και 6.51 αντίστοιχα, με το Differential Abilities Scale. Χρησιμοποίησαν το
Test for Reception of Grammar, ως δείκτη δεκτικού λεξιλογίου, μια δραστηριότητα συζήτησης και μια δραστηριότητα αφήγησης εικονογραφημένης
ιστορίας χωρίς λόγια, ως δείκτες εκφραστικού λεξιλογίου. Ως δείκτες ανάπτυξης της ΘτΝ χρησιμοποιήθηκαν δύο τεστ εσφαλμένης πεποίθησης, ένα
πρώτου κι ένα δευτέρου επιπέδου. Τα παιδιά με ΝΑ είχαν χαμηλότερη επίδοση στα τεστ εσφαλμένης επίδοσης από τα παιδιά ΤΑ. Βρήκαν επίσης πως
όταν η δεκτική και ιδιαίτερα η εκφραστική γλώσσα των παιδιών με ΝΑ δεν
είναι επαρκώς ανεπτυγμένη, αυτό επηρεάζει την επίδοσή τους στα τεστ της
εσφαλμένης πεποίθησης. Ειδάλλως, τα τεστ εσφαλμένης πεποίθησης αποτελούν έναν έγκυρο δείκτη ανάπτυξης της ΘτΝ όσον αφορά τα παιδιά με ΝΑ.
Οι Charman και Campbell (2002) ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στη ΘτΝ
και στην κοινωνική ικανότητα. Το δείγμα αποτελούνταν από 34 παιδιά με
ΝΑ και χρησιμοποίησαν 2 τεστ εσφαλμένης πεποίθησης, δυο κλίμακες μέτρησης της κοινωνικής ικανότητας συμπληρωμένες από δασκάλους, το
Vineland Adaptive Behavior Scales – Survey Edition (Sparrow et al., 1984)
και το Active and Interactive Sociability Scale (Frith et al., 1994), και 2 τεστ
για την λεκτική και μη λεκτική ηλικία αντίστοιχα. Το δείγμα αποτελούνταν
από 34 παιδιά με ΝΑ. Μόνο οι 10 από τους 34 πέρασαν επιτυχώς και τα 2
τεστ εσφαλμένης πεποίθησης. Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην
επίδοση στα τεστ της εσφαλμένης πεποίθησης και στους διάφορους δείκτες κοινωνικής ικανότητας. Ωστόσο, βρέθηκε υψηλή συσχέτιση της ΘτΝ
με τη λεκτική ηλικία των παιδιών.
Οι Yirmiya, Erel, Shaked, & Solomonica-Levi (1998) έκαναν μια μετά-ανάλυση, όπου σύγκριναν τις ικανότητες ατόμων με αυτισμό, με ΝΑ και ΤΑ,
στη ΘτΝ. Βρήκαν πως τα άτομα με ΝΑ είχαν υψηλότερη επίδοση στα τεστ
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της ΘτΝ από τα άτομα με αυτισμό αλλά χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά ΤΑ. Ωστόσο, βρήκαν πως η αιτιολογία της νοητικής αναπηρίας επηρεάζει την επίδοση των ατόμων με ΝΑ σε σχέση με τα άτομα με αυτισμό αλλά όχι με τα παιδιά ΤΑ. Επιπλέον, επίδραση στην επίδοση των ατόμων με
ΝΑ φάνηκε να παίζει τόσο η χρονολογική ηλικία όσο και η λεκτική και αναπτυξιακή ηλικία τους.
3.2. Αναγνώριση Συναισθημάτων και Νοητική Αναπηρία
Σύμφωνα με το μοντέλο των Dodge και Pettit (2003), για την κοινωνικά λειτουργική συμπεριφορά, απαιτούνται σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες, που
βασίζονται σε διάφορες κοινωνικές γνωστικές διεργασίες που ονομάζονται με τον όρο Επεξεργασία Κοινωνικής Πληροφορίας (Social Information
Processing). Αυτό περιλαμβάνει τα εξής βήματα: (1) αποκωδικοποίηση κοινωνικών σημάτων από το περιβάλλον, (2) σχηματισμό μιας νοητικής αναπαράστασης και μετάφραση των σημάτων, (3) αναζήτηση πιθανών συμπεριφορικών αποκρίσεων, (4) επιλογή μιας απόκρισης από αυτές που παρήχθησαν, (5) ενεργοποίηση της απόκρισης. Η λήψη προοπτικής, η αναγνώριση συναισθημάτων, η κατανόηση και η ερμηνεία των κοινωνικών καταστάσεων, συνιστούν σημαντικές δεξιότητες που χρειάζονται τα παιδιά, για
να είναι σε θέση να επεξεργάζονται κοινωνικές πληροφορίες επαρκώς.
Οι van Nieuwenhuijzen και Vriens (2012) σε έρευνα σε 79 παιδιά με οριακή ΝΑ, 8-12 ετών, σύγκριναν την επεξεργασία κοινωνικής πληροφορίας με
τη λήψη προοπτικής (perception taking) και την αναγνώριση συναισθημάτων προσώπου. Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν ήταν μια συστοιχία από
καρτούν, εικόνες και βίντεο ιστορίες για να ελέγξουν την επεξεργασία κοινωνικής πληροφορίας, μια δραστηριότητα για τη λήψη προοπτικής και δύο
τεστ αναγνώρισης συναισθημάτων, το Een doos vol gevoelens [A Box Full of
Emotions] και το Emotions Color Cards Collection. Βρήκαν πως η αναγνώριση των συναισθημάτων του προσώπου, αποτελεί καλό προγνωστικό παράγοντα σε διάφορα στάδια της Επεξεργασίας Κοινωνικής Πληροφορίας.
Οι Hetzroni και Oren (2002) ερεύνησαν την ικανότητα των ατόμων με ΝΑ
να αναγνωρίζουν και να ταυτοποιούν 6 συναισθήματα προσώπου, τη χαρά,
τη λύπη, το φόβο, το θυμό, την έκπληξη και την απέχθεια με το Pictures of
Facial Affect. Το δείγμα τους αποτελούνταν από 119 ενηλίκους 18-40 ετών.
Τα άτομα χωρίστηκαν σε τέσσερις υπό-ομάδες ανάλογα το δείκτη της νοητικής αναπηρίας (ήπια – μέτρια) και τον τόπο διαμονής (ίδρυμα – κοινότητα). Έλεγξαν τον τόπο διαμονής διότι υπήρχαν έρευνες που υποστηρίζουν
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πως τα άτομα με ΝΑ που μένουν στην κοινότητα επιδεικνύουν καλύτερη
κοινωνική και προσαρμοστική συμπεριφορά από εκείνα που διαμένουν σε
ίδρυμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα με ήπια ΝΑ είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά από αυτά με μέτρια ΝΑ στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Ωστόσο, δεν βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στα άτομα που μένουν
στην κοινότητα και σε εκείνα που μένουν σε ίδρυμα. Το πιο αναγνωρίσιμο
συναίσθημα ήταν η χαρά, τα πιο δύσκολα να αναγνωριστούν ήταν ο φόβος
και η οργή και τα πιο δύσκολα να ταυτοποιηθούν ήταν η λύπη και η οργή.
Οι Stewart & Singh (1995) δίδαξαν έξι αγόρια 12-13 ετών, με ήπια και
μέτρια νοητική υστέρηση την ικανότητα αναγνώρισης έξι συναισθημάτων
του προσώπου, τη χαρά, τη λύπη, το φόβο, το θυμό, την έκπληξη και την
απέχθεια, με το Pictures of Facial Affect. Τα αγόρια αύξησαν την ικανότητα
αναγνώρισης των 6 συναισθημάτων του προσώπου αλλά η γνώση τους αυτή δεν γενικεύτηκε στην παραγωγή αυτών των συναισθημάτων. Στη συνέχεια δίδαξαν την ικανότητα παραγωγής συναισθημάτων στα τέσσερα από
τα αγόρια. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί και να διατηρηθεί μετά την παρέμβαση η ικανότητα των αγοριών να παράγουν τα κατάλληλα, ανά κοινωνική περίσταση, συναισθήματα προσώπου. Ανεξάρτητοι κριτές επιβεβαίωσαν την σωστή παραγωγή των συναισθημάτων προσώπου από τα αγόρια,
ικανότητα που σύμφωνα με τους συγγραφείς τα οδήγησε στην υιοθέτηση
μιας πιο έγκυρης και κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς.
Οι Simon, Rosen, Grossman & Pratowski (1995), ερεύνησαν τις πιθανές
συσχετίσεις ανάμεσα στην ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων
του προσώπου, ανάμεσα σε όψεις της κοινωνικής λειτουργικότητας, συγκεκριμένα, τις διαπροσωπικές δεξιότητες, τις ικανότητες παιχνιδιού και χαλάρωσης, τις δεξιότητες να αντεπεξέρχονται σε μια δύσκολη κατάσταση, καθώς και της μη προσαρμοστικής συμπεριφοράς και ανάμεσα σε παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως το άγχος, η αγάπη, η μοναξιά, και η ικανοποίηση. Το δείγμα τους αποτέλεσαν 46 ενήλικες με ήπια
και μέτρια ΝΑ. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Facial Emotion
Recognition, Vineland Adaptive Behavior Scales και PALS (Phonological
Awareness and Language Screening). Η μόνη θετική συσχέτιση που βρέθηκε ήταν ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης και την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων του προσώπου.
Οι Hippolyte, Barisnikov, και Van der Linden (2008) ερεύνησαν την επεξεργασία του προσώπου και την αναγνώριση των συναισθημάτων του προσώπου σε 17 ενηλίκους με σύνδρομο Down με μέσο όρο ηλικίας 33.3 έτη
και τους σύγκριναν με 17 παιδιά ΤΑ με μέσο όρο ηλικίας τα 5.9 έτη. Οι δύο
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ομάδες αντιστοιχήθηκαν ως προς το δεκτικό τους λεξιλόγιο με το Peabody
Picture Vocabulary Test-Rev. Χρησιμοποιήθηκαν δυο εργαλεία, το Face Processing Tests, που έχει τρία υπό-τέστ, το Identity matching, το Emotion identification και το Emotion matching, και το Facial Discrimination Task. Στο
Identity matching δεν βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες. Στην
αναγνώριση συναισθήματος, τα άτομα με σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά ΤΑ, ιδιαίτερα για το συναίσθημα της έκπληξης
και σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στο Emotion matching. Γενικά, είχαν
καλύτερη επίδοση στα υπό-τέστ που παρουσίαζαν ολόκληρο το πρόσωπο. Στο Facial Discrimination Task τα άτομα με σύνδρομο Down αναγνώρισαν λιγότερα ουδέτερα πρόσωπα από τα παιδιά ΤΑ. Αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ευκολία την έκφραση της χαράς και της λύπης και βρέθηκε θετική
υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στο δεκτικό τους λεξιλόγιο και την αναγνώριση των συναισθημάτων του θυμού και της έκπληξης και ανάμεσα στο δεκτικό λεξιλόγιο και το Emotion matching.
3.3. Έργα Εσφαλμένης Πεποίθησης, Αναγνώριση Συναισθημάτων και
Νοητική Αναπηρία
Οι Thirion-Marissiaux και Nader-Grosbois (2008) ερεύνησαν την αναγνώριση συναισθημάτων και πεποιθήσεων, σε σχέση με τις αντιλήψεις των δασκάλων και των γονέων για τις κοινωνικο–συναισθηματικές ικανότητες των
παιδιών με ΝΑ. Το δείγμα αποτελούνταν από 34 παιδιά με ΝΑ και 34 παιδιά ΤΑ, ταιριασμένα ως προς την αναπτυξιακή τους ηλικία. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν 2 δραστηριότητες για συναισθήματα, 5 δραστηριότητες εσφαλμένης πεποίθησης και το Social Competence and Behavior
Evaluation. Τα παιδιά με ΝΑ έδειξαν να έχουν λιγότερο αναπτυγμένες κοινωνικο–συναισθηματικές ικανότητες από τα παιδιά ΤΑ. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναγνώριση των συναισθημάτων του προσώπου, σε αντίθεση με τα τεστ εσφαλμένης πεποίθησης όπου βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες. Επίσης, βρέθηκε θετική σχέση ανάμεσα στην αξιολόγηση των δασκάλων για τις κοινωνικές ικανότητες των παιδιών με ΝΑ και τα τεστ εσφαλμένης πεποίθησης και θετική σχέση ανάμεσα στην αξιολόγηση των δασκάλων για τη συναισθηματική ικανότητα των παιδιών με ΝΑ και τα τεστ αναγνώρισης συναισθήματος.
Οι Fiasse & Nader-Grosbois (2012) ερεύνησαν την αυτοαντίληψη ως προς
την κοινωνική αποδοχή, την ανάπτυξη της ΘτΝ και την κοινωνική προσαρμογή των παιδιών με ΝΑ και την σύγκριναν με παιδιά ΤΑ. Το δείγμα αποτε-
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λούνταν από 45 παιδιά με ΝΑ και 45 παιδιά ΤΑ, ταιριασμένα ως προς την
αναπτυξιακή τους ηλικία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δύο
δραστηριότητες για συναισθήματα, πέντε δραστηριότητες εσφαλμένης
πεποίθησης, το Pictorial scale of perceived social acceptance και το Social
Adjustment for Children Scale. Στα τεστ της ΘτΝ τα παιδιά με ΝΑ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα ΤΑ, αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Στατιστικά
σημαντική διαφορά βρέθηκε στην κοινωνική προσαρμογή των παιδιών
με ΝΑ που ήταν χαμηλότερη εκείνων της ΤΑ. Επιπλέον, θετική σημαντική
συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στην αναπτυξιακή ηλικία και στην ανάπτυξη
της ΘτΝ και την κοινωνική αποδοχή. Και στις δύο ομάδες παιδιών βρέθηκε θετική σχέση ανάμεσα στη ΘτΝ και την κοινωνική προσαρμογή και αρνητική σχέση ανάμεσα στη κοινωνική προσαρμογή και την αυτοαντίληψη
ως προς την κοινωνική αποδοχή.
4.0 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Έρευνες περιλαμβάνουν στο δείγμα των ατόμων με ΝΑ, άτομα με σύνδρομα, τα οποία αποτελούν γενετικούς παράγοντες της νοητικής αναπηρίας,
όπως το σύνδρομο Down, τα σύνδρομα Prader-Willi και Angelman και το
σύνδρομο Williams. Υπάρχουν ενδείξεις πως κάποια σύνδρομα επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων αυτών.
Το σύνδρομο Angelman χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα στο λόγο και στην κίνηση και την ιδιαιτερότητα: το παιδί
γελάει συνέχεια, έχει ευτυχισμένη συμπεριφορά και ενθουσιώδη προσωπικότητα. Τα παιδιά με το σύνδρομο αυτό είναι χαρούμενα και κοινωνικά
(Walz & Benson, 2002) και δείχνουν να έχουν συγκεκριμένο συμπεριφορικό φαινότυπο, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπονται και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (Horsler & Oliver, 2006).
Το σύνδρομο Prader-Willi χαρακτηρίζεται από υποτονία, υπερφαγία, παχυσαρκία, υπογοναδισμό, μικρή σωματική ανάπτυξη, μικρά άνω και κάτω άκρα,
είναι συναισθηματικά ασταθείς, πεισματάρηδες, ευερέθιστοι, επιθετικοί και
συχνά επιδεικνύουν αυτοτραυματική συμπεριφορά (Walz & Benson, 2002).
Αντίστοιχη εικόνα με το Angelman παρουσιάζει και το σύνδρομο
Williams. Οι Jones et al. (2000) υποστηρίζουν πως το σύνδρομο Williams
έχει συμπεριφορικό φαινότυπο με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, εν συγκρίσει με άλλα σύνδρομα. Προκαλείται από χρωμοσωμική ανωμαλία στο χρωμόσωμα εφτά και χαρακτηρίζεται από μέτρια ΝΑ και ένα ιδιόμορφο γνωστικό προφίλ. Για παράδειγμα,
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δεν έχουν καλές χωρικές δεξιότητες αλλά έχουν καλή παραγωγή λόγου και
αναγνώριση προσώπων. Τα παιδιά με σύνδρομο Williams δείχνουν ένα καλό επίπεδο κοινωνικότητας και αφήγησης μιας ιστορίας μετά από επίδειξη
μιας εικόνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή χρήση της εκφραστικής γλώσσας και αναφορές στη νοητική κατάσταση των πρωταγωνιστών (Jones et
al., 2000). Τα παιδιά με αυτό το σύνδρομο, προσεγγίζουν εύκολα τους άλλους και εκκινούν μια συζήτηση.
Το σύνδρομο Down χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες στο πρόσωπο και
τα χέρια, καρδιακά προβλήματα, μικρή σωματική ανάπτυξη και ΝΑ. Τα παιδιά με σύνδρομο Down χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά, που δεν επιδεικνύουν σημαντικά συμπεριφορικά προβλήματα (Walz & Benson, 2002). Παρόλα αυτά, τα παιδιά με σύνδρομο Down δείχνουν να έχουν πρόβλημα στην
αναγνώριση των συναισθημάτων του φόβου και του θυμού, και να μην
αναγνωρίζουν τα αρνητικά συναισθήματα (Hippolyte, Barisnikov, & Van
der Linden, 2008).
5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά με ΝΑ υστερούν στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου, εν συγκρίσει με τα παιδιά ΤΑ, της ίδιας χρονολογικής ή αναπτυξιακής ηλικίας.
Ως προς τη συσχέτιση ανάμεσα στην ανάπτυξη της ΘτΝ και στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ΝΑ, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (ThirionMarissiaux & Nader-Grosbois, 2008; van Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012), δεν
βρέθηκε κάποια σχέση. Σ’ αυτό το εύρημα παίζει ρόλο και το γεγονός πως
αφενός δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός των κοινωνικών δεξιοτήτων και αφετέρου κάθε έρευνα εξετάζει διαφορετικές όψεις των κοινωνικών δεξιοτήτων και χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία.
Θα μπορούσε όμως να ερμηνευθεί, σύμφωνα με όσα βρήκαν και οι
Stewart & Singh (1995), πως η αναγνώριση των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων δεν συνεπάγεται πως τα παιδιά με ΝΑ θα
επιδείξουν αυτόματα καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και θα τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Η αναγνώριση των συναισθημάτων ή των πεποιθήσεων των άλλων ανθρώπων αποτελεί το πρώτο βήμα, που θα πρέπει
να πλαισιωθεί από μια κατάλληλη παρέμβαση, που θα εξηγεί στα παιδιά με
ΝΑ πως θα πρέπει να συμπεριφερθούν κατά περίπτωση, μετά την «αποκωδικοποίηση» των αντίστοιχων συναισθημάτων ή πεποιθήσεων.
Επίσης, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ΘτΝ είναι η ανά200
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πτυξη της δεκτικής και εκφραστικής γλώσσας και η αναπτυξιακή ηλικία του
παιδιού. Αφενός, τα τεστ εσφαλμένης πεποίθησης είναι απαιτητικά από
πλευρά κατανόησης της γλώσσας (Abbeduto, Short-Meyerson, Benson, &
Dolish, 2004), και αφετέρου, η αναπτυξιακή ηλικία, για να περάσει ένα παιδί με επιτυχία ένα τεστ εσφαλμένης πεποίθησης, πρέπει να είναι πάνω από
τα 5.5 – 6 έτη (Brüne & Brüne-Cohrs, 2006). Αυτό σημαίνει πως ένα παιδί με
ΝΑ, ηλικίας 10 ετών, θα πρέπει η αναπτυξιακή του ηλικία να είναι τουλάχιστον 5.5 έτη για να μπορεί να αντιστοιχηθεί με παιδιά ΤΑ και να αξιολογηθεί η ικανότητά του στη ΘτΝ. Επιπλέον, ρόλο φαίνεται να παίζει και ο δείκτης νοημοσύνης / βαθμός νοητικής αναπηρίας (Rojahn, Lederer, & Tassé,
1995), ενώ υπάρχουν και απόψεις πως ίσως να υπάρχει έλλειμμα στην αντίληψη των συναισθημάτων στα άτομα με ΝΑ, ανεξάρτητα του δείκτη νοημοσύνης (Moore, 2001).
Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που επηρεάζει
τις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με ΝΑ. Αυτός είναι η αιτιολογία της
ΝΑ, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιο σύνδρομο. Οι περισσότερες έρευνες
αναφέρονται στην αιτιολογία των ατόμων με ΝΑ ως άγνωστης αιτιολογίας. Σε έρευνες που ανασκοπήσαμε (Charman & Campbell, 2002; Hetzroni &
Oren, 2002; Thirion-Marissiaux & Nader-Grosbois, 2008), το δείγμα περιλάμβανε αρκετά άτομα με σύνδρομα. Η μια εκ των οποίων (Thirion-Marissiaux
& Nader-Grosbois, 2008) βρήκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στους δείκτες
της θεωρίας του Νου και της κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ οι άλλες δεν
βρήκαν. Αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει τα αποτελέσματα των ερευνών,
καθώς τα σύνδρομα Down, Angelman και Williams δείχνουν να ευθύνονται
σε κάποιο ποσοστό για την καλή κοινωνική συμπεριφορά που επιδεικνύουν
τα άτομα αυτά (Horsler & Oliver, 2006; Walz & Benson, 2002). Η καλή κοινωνική συμπεριφορά τους, ίσως να μην είναι μόνο αποτέλεσμα επαρκών κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν διδαχθεί ή επαρκών κοινωνικών δεξιοτήτων που συσχετίζονται με καλή ανάπτυξη της ΘτΝ. Διότι κάποια σύνδρομα
έχουν συμπεριφορικό φαινότυπο που ευνοεί την κοινωνική αλληλεπίδραση (Down, Angelman, Williams), ενώ άλλα σύνδρομα έχουν συμπεριφορικό
φαινότυπο που δυσχεραίνει την κοινωνική αλληλεπίδραση (Prader–Willi).
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ποιά χαρακτηριστικά των
κοινωνικών δεξιοτήτων εξετάζουμε, όταν στο δείγμα συμπεριλαμβάνονται
παιδιά, με κάποιο από τα προαναφερθέντα σύνδρομα.
Το γεγονός πως οι μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν δείξει συσχέτιση ανάμεσα στην ανάπτυξη της ΘτΝ και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη της ΘτΝ,
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η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την κατανόηση του κοινωνικού κόσμου.
Ωστόσο, θα πρέπει να μεσολαβούν προγράμματα παρέμβασης, που πέρα
από την ανάπτυξη της ΘτΝ, θα διδάσκουν στα παιδιά το πως θα πρέπει να
συμπεριφέρονται μετά από την σωστή «αποκωδικοποίηση» των πεποιθήσεων ή των συναισθημάτων των άλλων, ώστε η ανάπτυξη της ΘτΝ να οδηγήσει στην υιοθέτηση κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων και στην επιθυμητή τροποποίηση της συμπεριφοράς.
Προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα περαιτέρω, χρειάζεται να συμφωνήσουν οι ερευνητές σε όρους μετρήσιμους και παρατηρήσιμους, ώστε
τα πειράματα να εκτελεστούν με ακρίβεια και να επαναληφθούν. Επιπλέον,
το δείγμα στις έρευνες θα πρέπει να είναι ομοιογενές ως προς την αιτιολογία της ΝΑ ή να διευκρινίζεται ότι υπάρχουν άτομα με σύνδρομα και να λογίζονται ως ξεχωριστή υπό ομάδα. Τέλος, θα πρέπει οι έρευνες να μην εστιάζουν μόνο στην επίδοση στα τεστ της ΘτΝ αλλά και σε προγράμματα παρέμβασης που αξιοποιούν την ανάπτυξη της ΘτΝ.
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Η Ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε Άτομα με
Νοητική Υστέρηση και σε Άτομα με Αυτισμό
Βαΐα Ζάχου
Βαΐα Τάττου
Μαρία Πλατσίδου
ABSTRACT
This study aimed at investigating how theory of mind is developed in individuals with mental retardation or autism compared to individuals of typical development. Our sample consisted of 24 individuals with autism, 20
individuals with mental retardation and 22 individuals of typical development. Theory of mind was tested with six stories and verbal ability was
tested with the Vocabulary test of the WISC. Results showed that the overall performance on theory of mind of the individuals with mental retardation or autism was significantly lower than the individuals of typical development. Gender and age differences were not significant for the theory of
mind. Finally, the role of verbal ability in the development of the theory of
mind seemed to be significant for the individuals with autism but not for
those with mental retardation.
1.0 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους (πεποιθήσεις, προθέσεις, επιθυμίες και συναισθήματα), προκειμένου να ερμηνεύει και να προβλέπει συμπεριφορές (Bjorklund, Cormier & Rosenberg, 2004).
Στην ηλικία των 4 ή 5 ετών, το άτομο έχει την ικανότητα να κατανοήσει και
να ερμηνεύσει τις νοητικές καταστάσεις του εαυτού του όσο και των άλλων
(Begeer, Rieffe, Terwogt & Stockmann, 2003). Η ικανότητα αυτή διευκολύνει την κοινωνική του αλληλεπίδραση, καθώς η κατανόηση του τι σκέπτονται οι άλλοι, τι αισθάνονται και τι πιστεύουν είναι σημαντικές για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Για να
θεωρηθεί ότι ένα άτομο έχει αναπτύξει τη ΘτΝ θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί ότι η συμπεριφορά τόσο του ίδιου όσο και των άλλων ατό-
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μων καθορίζεται από νοητικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να μην συμβαδίζουν με την αντικειμενική πραγματικότητα αλλά να έχουν διαμορφωθεί από τα γεγονότα που έχουν ζήσει αλλά και τις εμπειρίες τους (BaronCohen, Tager-Flusberg, & Cohen, 1993. Rieffe, Meerum-Terwogt, Koops &
Hagenaar, 2000).
Η ΘτΝ έχει ερευνηθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία τόσο σε άτομα
τυπικής ανάπτυξης όσο και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, και ειδικά σε άτομα με νοητική υστέρηση και σε άτομα με αυτισμό. Ωστόσο, οι ελληνικές
έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ στις παραπάνω κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ανεπαρκείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στη συλλογή σχετικών ερευνητικών δεδομένων
από την ελληνική πραγματικότητα.
1.1. Η θεωρία του νου σε άτομα με νοητική υστέρηση
Η ανάπτυξη της ΘτΝ στα άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΥ) παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα σε σχέση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Zelazo, Burack, Benedetto και Frye (1996) έδειξε ότι τα
άτομα με σύνδρομο Down είχαν χαμηλότερη επίδοση στα έργα μέτρησης
της ΘτΝ από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Παρόμοια αποτελέσματα είχε
και η έρευνα των Charman, Campbell και Edwards (1998) που περιλάμβανε έργα λανθασμένης πεποίθησης (όπου ο εξεταζόμενος πρέπει να αναγνωρίσει ότι κάποιος έχει λανθασμένη πεποίθηση για το τι γίνεται στον κόσμο) και έργα πεποίθησης-επιθυμίας (όπου ο εξεταζόμενος εκτός από την
αναγνώριση της πεποίθησης κάποιου έπρεπε να εστιάσει και στις επιθυμίες του). Και πάλι, τα άτομα με νοητική υστέρηση είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οι Tager-Flusberg και Sullivan (2000)
μελέτησαν την ανάπτυξη της ΘτΝ σε άτομα με σύνδρομο Willliams, με σύνδρομο Prader-Willi και τυπικής ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι, γενικά, τα
άτομα που έχουν τα παραπάνω σύνδρομα έχουν και νοητική αναπηρία, στη
συγκεκριμένη έρευνα η επίδοση των τριών ομάδων στη ΘτΝ δεν διέφερε
σημαντικά. Τέλος, οι Thirion-Marissiaux και Nader-Grosbois (2007) διερεύνησαν τη ΘτΝ σε σχέση με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και την κοινωνική κατανόηση σε παιδιά και εφήβους με και χωρίς νοητική αναπηρία. Διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ΝΥ είχαν συνολικά χαμηλότερη επίδοση από
τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των σχετικών ερευνών έδειξε ότι τα άτομα με ΝΥ υπολείπονται σημαντικά ως προς
τη ΘτΝ σε σχέση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης.
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1.2. Η θεωρία του νου σε άτομα με αυτισμό
Κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω, οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άτομα με αυτισμό καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα αυτά καθυστερούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ και δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις πραγματικές νοητικές καταστάσεις των άλλων, λόγω της δυσκολίας τους να κατανοούν τα κρυμμένα κίνητρα πίσω από μια συμπεριφορά. Τα άτομα με αυτισμό ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των άλλων με
βάση αυτά που εκδηλώνουν, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη τα κίνητρά
τους. Ως αποτέλεσμα, ερμηνεύουν τη συμπεριφορά με τρόπο κυριολεκτικό (Frith, 1999).
Πιο συγκεκριμένα, έρευνες που μελέτησαν τη ΘτΝ με έργα εσφαλμένης
πεποίθησης διαπίστωσαν ότι οι ελλείψεις των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την κοινωνική φαντασία έχουν
ως αποτέλεσμα να υπολείπονται στη ΘτΝ (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985.
Leekam & Perner, 1991). Για να διαπιστωθεί αν ένα άτομο έχει αναπτύξει
την ΘτΝ δεν αρκεί να εξεταστεί μόνο σε έργα που εξετάζουν τις εσφαλμένες πεποιθήσεις αλλά και σε έργα αναγνώρισης συναισθημάτων. Με τέτοια
έργα, οι Baron-Cohen, Campbell, Karmiloff-Smith και Walker (1995) εξέτασαν παιδιά και εφήβους με αυτισμό και παιδιά τυπικής ανάπτυξης 4 ετών.
Τα άτομα κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις επιθυμίες του πρωταγωνιστή μέσα από εικόνες προσώπων, όπου το απεικονιζόμενο πρόσωπο είχε στραμμένο το βλέμμα του προς ένα αντικείμενο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα
άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ελλιπή αναγνώριση των επιθυμιών. Τέλος,
οι Tine και Lucariello (2012) εξέτασαν την ανάπτυξη της ΘτΝ σε άτομα με
αυτισμό και άτομα με Asperger. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν συναισθήματα, σκέψεις και πεποιθήσεις τόσο δικές τους όσο και άλλων ατόμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες παρουσίασαν
δυσκολίες στην αναγνώριση των νοητικών καταστάσεων των άλλων, αλλά
τα άτομα με Asperger απέδωσαν καλύτερα.
2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όπως φαίνεται από την ανασκόπηση των σχετικών ευρημάτων, η ανάπτυξη
της ΘτΝ σε άτομα με ΝΥ και άτομα με αυτισμό έχει μελετηθεί αρκετά στη διεθνή αλλά όχι επαρκώς στην ελληνική βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα. Αναλυτικότερα, πρώτος στόχος της έρευνας
ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ανάπτυξη της ΘτΝ
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ανάμεσα σε άτομα με ΝΥ και με αυτισμό (Asperger/Υψηλή Λειτουργικότητα ή αυτισμό) και να τα συγκρίνει με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Δεύτερος
στόχος ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν διαφορές στη ΘτΝ μεταξύ των ατόμων αυτών ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Ο τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει αν το λεκτικό επίπεδο των ατόμων με ΝΥ ή με αυτισμό επηρεάζει την ανάπτυξη της ΘτΝ. Με άλλα λόγια, η έρευνα στόχευε να
εξετάσει αν, εφόσον τα άτομα με ΝΥ ή αυτισμό εξισωθούν ως προς τη λεκτική τους ικανότητα με άτομα τυπικής ανάπτυξης, θα προκύψουν διαφορές ως προς επίδοσή τους στη ΘτΝ. Αυτή η ερευνητική υπόθεση βασίστηκε σε ευρήματα που έδειξαν ότι η λεκτική ικανότητα είναι ένας από τους
παράγοντες που επηρεάζει την ανάπτυξη της ΘτΝ (Charman et al., 1998).
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
3.1 Συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 20 άτομα με ελαφριά ΝΥ1
χρονολογικής ηλικίας 7-25 ετών, 24 άτομα με αυτισμό (14 άτομα στο φάσμα
του αυτισμού και 10 με σύνδρομο Asperger) ηλικίας 6-21 ετών και 22 άτομα
τυπικής ανάπτυξης 6-23 ετών (βλ. λεπτομερή στοιχεία του δείγματος στον
Πίνακα 1).
3.2 Ερευνητικά εργαλεία
Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν με έξι μικρού μήκους και ποικίλου περιεχομένου ιστορίες που εξέταζαν τη ΘτΝ (Μπαξεβάνη, υπό προετοιμασία). Αναλυτικότερα, οι ιστορίες 1 και 5 (Sutton, Smith & Swettenham, 1999)
εξέταζαν την πρόβλεψη συναισθημάτων, η ιστορία 2 (Sullivan, Zaitchik &
Tager-Flusberg, 1994) εξέταζε την λανθασμένη πεποίθηση 1ης τάξεως, η
ιστορία 3 (Baron-Cohen, O’ Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999) ήταν ιστορία ελέγχου, η ιστορία 4 (Baron-Cohen et al., 1999) εξέταζε μια κοινωνικά
ανάρμοστη συμπεριφορά και, τέλος, η ιστορία 6 (O’Hare, Bremner, Nash,
Happe & Pettigrew, 2009) εξέταζε το λευκό ψέμα. Επίσης, τα άτομα εξετάστηκαν με το τεστ Λεξιλογίου του WISC που περιλάμβανε 30 λέξεις κλιμακούμενης δυσκολίας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ατομική εξέταση.
1. Η πλειονότητα των ατόμων είχε διαγνωστεί μόνο με ΝΥ εκτός από ένα άτομο που η διάγνωσή του
ανέφερε και προβλήματα λόγου.
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Πίνακας 1: Μέσοι όροι ηλικίας, τυπικές αποκλίσεις και φύλο του δείγματος
Ομάδες
ατόμων

Αριθμός
ατόμων

Μέσος όρος
ηλικίας

Τυπική
απόκλιση

Φύλο

Νοητικής
υστέρησης

20

18.8

4.38

11κορίτσια
9 αγόρια

Αυτισμού

24

11.3

4.41

4 κορίτσια
20 αγόρια

Τυπικής
ανάπτυξης

22

12.7

4.48

8 κορίτσια
12 αγόρια

4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ως προς τον πρώτο στόχο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τόσο τα άτομα με
ΝΥ όσο και τα άτομα με αυτισμό απέδωσαν χαμηλότερα στα έργα της ΘτΝ
σε σχέση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης (βλ. Πίνακα 2). Αναλυτικότερα,
τα άτομα με ΝΥ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης στην ικανότητα πρόβλεψης συναισθημάτων (ιστορία 1), στην αναγνώριση της λανθασμένης πεποίθησης (ιστορία 2) και στο λευκό ψέμα (ιστορία 6). Τα άτομα με αυτισμό απέδωσαν χαμηλότερα από τα άτομα τυπικής
ανάπτυξης στην αναγνώριση συναισθημάτων (ιστορία 1), στην αναγνώριση της λανθασμένης πεποίθησης (ιστορίες 2 και 5) και στην αναγνώριση
του λευκού ψέματος (ιστορία 6). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα
ευρήματα παλαιότερων ερευνών που έγιναν σε άτομα με ΝΥ (Charman et
al., 1998) ή με αυτισμό (Baron-Cohen et al., 1985. Harris & Muncer, 1988. Kazak, Collis & Lewis, 1997. Tine & Lucarriello, 2012).
Πίνακας 2. Οι μέσοι όροι της επίδοσης των ατόμων με ΝΥ,
αυτισμό και τυπική ανάπτυξη στη ΘτΝ2.
Άτομα με ΝΥ

Άτομα με
αυτισμό

Άτομα ΤΑ

1. Πρόβλεψη συναισθημάτων

0.85

0.5

1.77

2. Λανθασμένη πεποίθηση

0.90

0.62

1.64

3. Ελέγχου

1.00

0.62

0.86

Ιστορίες

2. Το εύρος των τιμών ήταν από 0 (εντελώς λάθος) ως 2 (σωστή απάντηση)
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4. Κοινωνικά ανάρμοστη
συμπεριφορά
5. Πρόβλεψη συναισθημάτων

0.40

0.66

0.68

0.90

0.37

1.36

6. Λευκό ψέμα

1.15

0.45

1.82

Συνολική επίδοση στη ΘτΝ

4.20

2.63

7.27

Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα άτομα με αυτισμό με τα άτομα με Asperger/Υψηλή Λειτουργικότητα ως προς την επίδοσή τους στις ιστορίες της
ΘτΝ. Διαπιστώθηκε ότι οι δύο ομάδες (που είχαν παρόμοιο μέσο όρο ηλικίας) δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως προς τις επιδόσεις τους στη
ΘτΝ, παρά μόνο στην ιστορία 6 που εξέταζε το λευκό ψέμα, μολονότι τα
άτομα με Asperger/Υψηλής Λειτουργικότητας σημείωσαν λίγο υψηλότερη
επίδοση (βλ. Σχήμα 1). Τα παραπάνω αποτελέσματα δε συμφωνούν με τη
διεθνή βιβλιογραφία (Tine & Lucariello, 2012). Το παρόν εύρημα πιθανόν
να οφείλεται στο ότι ο αριθμός των ατόμων σε κάθε ομάδα ήταν μικρός κι
αυτό δεν επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Επίσης, ένα
από τα παιδιά είχε, εκτός από Asperger, και διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, γεγονός που δεν το βοήθησε να αποδώσει καλά, καθώς δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί.

Σχήμα 1: Επίδοση των ατόμων με Asperger/Υψηλή
Λειτουργικότητα και των ατόμων με αυτισμό στις ιστορίες της ΘτΝ.
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Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό στόχο, που αφορούσε στην επίδραση
των ατομικών διαφορών (ηλικίας και φύλου), διαπιστώθηκε ότι η αύξηση
της ηλικίας δεν βελτίωσε σημαντικά, όπως αναμενόταν, τις επιδόσεις των
ατόμων με ΝΥ ούτε των ατόμων με αυτισμό ή με Asperger/Υψηλή Λειτουργικότητα. Αντίθετα, τα άτομα τυπικής ανάπτυξης παρουσίασαν καλύτερη επίδοση στη ΘτΝ με το πέρασμα της ηλικίας. Ως προς το φύλο, δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές στη ΘτΝ μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με ΝΥ.
Στην ομάδα του αυτισμού, η κατανομή του δείγματος (20 αγόρια, 4 κορίτσια) δεν επέτρεψε τον έλεγχο της επίδρασης του φύλου.
Ο τρίτος στόχος της έρευνας αφορούσε τη σύγκριση των ατόμων με ΝΥ,
με αυτισμό και με τυπική ανάπτυξη ως προς το λεκτικό τους επίπεδο. Όπως
ήταν αναμενόμενο, τα άτομα τυπικής ανάπτυξης είχαν πολύ καλύτερη επίδοση στο τεστ του λεξιλογίου συγκριτικά με τα άτομα με ΝΥ και εκείνα με
αυτισμό (βλ. Πίνακας 3). Σε ό,τι αφορά στην τελευταία ομάδα, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με Asperger/Υψηλή Λειτουργικότητα είχαν (στατιστικώς
σημαντικά) υψηλότερο επίπεδο λεξιλογίου από ότι τα άτομα με αυτισμό,
γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενα ευρήματα που έδειξαν ότι τα άτομα αυτά αναπτύσσουν πιο λειτουργικό λόγο και πιο πλούσιο λεξιλόγιο από
τα άτομα με αυτισμό (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004).
Πίνακας 3. Οι μέσοι όροι (και η τυπική απόκλιση) της επίδοσης στο τεστ του
λεξιλογίου των ατόμων με τυπική ανάπτυξη, με ΝΥ, και με αυτισμό (συνολικά
και ανά υποκατηγορία).

Άτομα
με ΤΑ

Άτομα
με ΝΥ

Άτομα με
αυτισμό
(συνολο)

Άτομα με
Asperger/Υψηλή
Λειτουργικότητα

Άτομα στο
φάσμα του
αυτισμού

31.32
(12.93)

10.75
(4.94)

13.58
(8.56)

19
(10.04)

9.71 (4.59)

Για να εξετάσουμε το ρόλο του λεκτικού επιπέδου στην ανάπτυξη της
ΘτΝ, επιλέχθηκαν επτά ζεύγη ατόμων που αποτελούνταν από ένα παιδί με
ΝΥ και ένα τυπικής ανάπτυξης που είχαν το ίδιο επίπεδο λεξιλογίου. Στα άτομα αυτά εφαρμόστηκε μια ανάλυση t-test σε συζευγμένα ζεύγη και διαπιστώθηκε ότι δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς την ανάπτυξη
της ΘτΝ. Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί τα άτομα με ΝΥ είχαν σχεδόν διπλάσια χρονολογική ηλικία (Μ.Ο.=17.9) συγκριτικά με τα άτομα ΤΑ (Μ.Ο.= 9.26).

211

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Κατά ανάλογο τρόπο, επιλέχθηκαν οκτώ ζεύγη ατόμων με αυτισμό και
ατόμων τυπικής ανάπτυξης που είχαν την ίδια επίδοση στο τεστ λεξιλογίου. Η ανάλυση t-test σε συζευγμένα ζεύγη έδειξε ότι οι δύο ομάδες διέφεραν στατιστικώς σημαντικά στη συνολική επίδοσή τους στη ΘτΝ. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, τα άτομα με αυτισμό σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση
στη ΘτΝ σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι δύο ομάδες δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά ως προς την ηλικία.

Σχήμα 2. Η επίδοση στη ΘτΝ των ατόμων με αυτισμό και τυπικής ανάπτυξης
που ήταν εξισωμένα ως προς το επίπεδο λεξιλογίου.

5.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα έρευνα, ο κύριος στόχος ήταν να εξεταστεί αν υπάρχουν διαφορές στην ανάπτυξη της ΘτΝ σε παιδιά με ΝΥ ή με αυτισμό σε σύγκριση
με άτομα τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες, τα άτομα
τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν τη ΘτΝ νωρίτερα από τα άτομα με ΝΥ ή
με αυτισμό (Baron-Cohen et al., 1985. Charman et al., 1998). Στη συνέχεια,
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θα συζητηθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για τις
επιδόσεις των δυο ομάδων στη ΘτΝ.
5.1 Η ανάπτυξη της ΘτΝ σε παιδιά με νοητική υστέρηση
Η επίδοση των ατόμων με ΝΥ βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερη από αυτή
των ατόμων τυπικής ανάπτυξης κατά τη μέτρηση της ΘτΝ, και συγκεκριμένα στις ιστορίες που εξέταζαν την ικανότητα πρόβλεψης συναισθημάτων, τη λανθασμένη πεποίθηση, και το λευκό ψέμα. Ειδικότερα, στην πρόβλεψη συναισθημάτων ο εξεταζόμενος πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι δυνατό κανείς άλλο συναίσθημα να νιώθει και άλλο να εκφράζει. Το να κατέχει κάποιος την έννοια της λανθασμένης πεποίθησης σημαίνει ότι έχει την
ικανότητα να αποδίδει στον εαυτό του και στους άλλους πεποιθήσεις που
είναι λανθασμένες σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα
(Μισσαηλίδη, 2003). Όπως η πρόβλεψη συναισθημάτων έτσι και η λανθασμένη πεποίθηση είναι βασικές έννοιες στην απόκτηση της ΘτΝ και έχουν
εξεταστεί από πληθώρα σχετικών ερευνών (Charman et al., 1998). Τέλος, το
λευκό ψέμα είναι αυτό που λέγεται για “καλό σκοπό”, για παράδειγμα για να
μην πληγωθεί κάποιος (O’Hare et al., 2009). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για την υστέρηση των ατόμων με ΝΥ στην κατανόηση των
παραπάνω εννοιών επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Charman et
al. (1998) που έδειξε ότι τα άτομα με ΝΥ υστερούσαν στην κατανόηση της
λανθασμένης πεποίθησης και των επιθυμιών.
Το φύλο δεν ήταν σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της επίδοσης στη ΘτΝ στα άτομα με ΝΥ. Η χρονολογική ηλικία βρέθηκε ότι ήταν σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της ΘτΝ στα άτομα τυπικής ανάπτυξης,
αλλά όχι στα άτομα με ΝΥ. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το ηλικιακό εύρος των ομάδων της παρούσας έρευνας ήταν σχετικά περιορισμένο (από
6-25 ετών συνολικά). Σε έρευνες που εξέτασαν άτομα με ΝΗ με μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών (π.χ., Charman et al., 1998), διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικες
τα πήγαν καλύτερα από τα παιδιά και τους εφήβους στη ΘτΝ.
Όταν ορισμένα άτομα με ΝΥ εξισώθηκαν ως προς το λεκτικό τους επίπεδο με άτομα τυπικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε ήταν ότι δεν υπήρχαν διαφορές στη επίδοσή τους στη ΘτΝ, αλλά υπήρχαν μεγάλες διαφορές στην
ηλικία τους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων με ΝY ήταν
πολύ μεγαλύτερος από το μέσο όρο ηλικίας των συμμετεχόντων τυπικής
ανάπτυξης. Αυτό, αφενός, επιβεβαιώνει ότι η λεκτική ικανότητα αποτελεί
ένα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ΘτΝ και, αφετέρου, συμ-
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φωνεί με το εύρημα προηγούμενης έρευνας (Charman et al., 1998) που
έδειξε ότι η ανάπτυξη της ΘτΝ των ενηλίκων με ΝΥ ήταν στο ίδιο επίπεδο
με εκείνη των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
5.2 Η ανάπτυξη της ΘτΝ σε παιδιά με αυτισμό
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η κατανόηση της
ΘτΝ των ατόμων με αυτισμό υπολείπονταν στατιστικώς σημαντικά από
εκείνη των ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύτηκαν στις ιστορίες της αναγνώρισης συναισθημάτων, της λανθασμένης
πεποίθησης και του λευκού ψέματος. Πιο συγκεκριμένα, η χαμηλή επίδοση των ατόμων με αυτισμό στην αναγνώριση συναισθημάτων οφείλεται στην δυσκολία τους να κατανοούν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες των άλλων. Όπως υποστηρίζεται, η δυσκολία αυτή συνδέεται άμεσα με την αδυναμία τους να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με άλλους
(Harris & Muncer, 1988. Ozonoff, Pennigton & Rogers, 1991). Στις ιστορίες της λανθασμένης πεποίθησης, η χαμηλή τους επίδοση μπορεί να οφείλεται στην δυσκολία τους να μπαίνουν στη θέση των άλλων και, με βάση
τι γνωρίζουν και τι σκέπτονται τα άλλα άτομα για κάποια περιστατικά, να
κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσαν τα άτομα αυτά σε
μια δεδομένη κατάσταση. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες
έρευνες που έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται στην αναγνώριση των εσφαλμένων πεποιθήσεων (Baron-Cohen et al., 1985. Baron-Cohen, 1989. Frith, Happe & Siddons, 1994). Τέλος, στην κατανόηση
του λευκού ψέματος, η χαμηλή επίδοση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να μπουν στην θέση του άλλου και να κατανοήσουν τα συναισθήματά του. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία (Brent, Rios, Happe & Charman, 2004). Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογες δυσκολίες στην κατανόηση των παραπάνω εννοιών της ΘτΝ έδειξαν και τα άτομα με ΝΥ.
Όσον αφορά τις επιδόσεις των ατόμων με Asperger/Υψηλή Λειτουργικότητα και των ατόμων με αυτισμό, διαπιστώθηκε ότι δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά στις πέντε από τις έξι ιστορίες της ΘτΝ. Το εύρημα αυτό δεν συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου οι περισσότερες σχετικές έρευνες βρήκαν ότι τα άτομα με Asperger/Υψηλής Λειτουργικότητας
αποδίδουν καλύτερα από τα άτομα με αυτισμό (Tine & Lucariello, 2012).
Στην παρούσα έρευνα, μόνο στην ιστορία που εξέταζε το λευκό ψέμα η
επίδοση των ατόμων με Asperger ήταν υψηλότερη από εκείνη των ατό-
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μων με αυτισμό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα άτομα με Asperger δυσκολεύονται λιγότερο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από ό,τι τα
άτομα με αυτισμό (Τine & Lucariello, 2012).
Στη συνέχεια, ορισμένα άτομα από την ομάδα του αυτισμού εξισώθηκαν ως προς το λεξιλόγιο με άτομα τυπικής ανάπτυξης, ώστε να ελεγχθεί η επίδραση της λεκτικής ικανότητας στην ανάπτυξη της ΘτΝ. Αντίθετα από ότι συνέβη στην περίπτωση των ατόμων με ΝΥ, τα άτομα με αυτισμό υπολείπονταν σημαντικά στη ΘτΝ σε σχέση με τα άτομα τυπικής
ανάπτυξης, και παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά ηλικιακά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην περίπτωση των ατόμων με αυτισμό η ανάπτυξη του λεξιλογίου δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την κατανόηση της ΘτΝ. Οι αιτίες αυτής της υστέρησης θα πρέπει πιθανόν να αναζητηθούν στη δυσκολία των ατόμων με αυτισμό να μπαίνουν
στη θέση των άλλων.
6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με ΝΥ και
αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα στην ανάπτυξη της ΘτΝ σε σχέση με
άτομα τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, στα άτομα με ΝΥ δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Σχετικά με την ηλικία, ενώ αναμενόταν αύξηση της επίδοσης των ατόμων με αναπηρία στη ΘτΝ με το πέρασμα της ηλικίας, κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε. Όταν οι συμμετέχοντες
με αναπηρία εξισώθηκαν ως προς το λεκτικό τους επίπεδο με άτομα τυπικής ανάπτυξης, τα άτομα με ΝΥ είχαν ίδιες επιδόσεις με τα αντίστοιχα
άτομα τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα, τα άτομα με αυτισμό απέδωσαν χαμηλότερα από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Το εύρημα αυτό δείχνει τη
διαφοροποιημένη επίδραση της λεκτικής ικανότητας στην ανάπτυξη της
ΘτΝ στα άτομα με ΝΥ και με αυτισμό.
Από τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται φανερή η ανάγκη ενίσχυσης της ΘτΝ των ατόμων με ΝΥ και αυτισμό. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει
να ξεκινήσει από την οικογένεια και στη συνέχεια να προχωρήσει στην
τυπική εκπαίδευση, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός. Επομένως, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση/καλλιέργεια της ΘτΝ κρίνεται απαραίτητη καθώς και η ενίσχυση
της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ατόμων αυτών.
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Η θεωρία του Νου σε παιδιά
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.
Ασήμης Βαρβέρης
Χριστίνα Συριοπούλου
Αλεξάνδρα Γέροντα
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
ABSTRACT
Theory of Mind (ToM) concerns individual’s ability to interpret mental states,
like beliefs, intentions, desires, pretends, knowledge for others and the
ability to understand that others might have different beliefs, desires and
intentions. Aim of this work is to investigate ToM and to what extend people
with autistic spectrum disorder can succeed in trials of false belief of first
and second order as well as Faux pas trials. Results show, that children
scored average 3.25 out of 8, on ToM questions, 7.25 out of 8, on questions
of understanding and 5.75 in 6, on memory questions.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έλλειψη της Θεωρίας του Νου (ΘτΝ) στα άτομα με ΔΑΦ θεωρήθηκε πως
ήταν η κύρια αιτία που τα οδηγούσε σε αποτυχία στις κοινωνικές συνδιαλλαγές (Rajendran & Mitchell, 2007). Στην παρούσα έρευνα, αφού αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της ΘτΝ και ανασκοπήσουμε τις πιο σημαντικές έρευνες που έχουν γίνει στο πεδίο αυτό, θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας μας σχετικά με τη ΘτΝ σε άτομα με ΔΑΦ.
2.0 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Η θεωρία του Νου, αποτελεί την ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις, όπως πεποιθήσεις, προθέσεις, επιθυμίες, προσποίηση,
γνώση, για τον εαυτό του και για τους άλλους και την ικανότητα να κατανοεί ότι οι άλλοι μπορεί να έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, επιθυμίες και
προθέσεις από τον ίδιο (Mitchell, 1996). Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιήθηκε από τους Premack και Woodruff (1978) σε μια έρευνα για χιμπα-
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τζήδες και κατόπιν, από τους ψυχολόγους για άτομα τυπικής ανάπτυξης
(ΤΑ) (Wimmer and Perner, 1983) .
Η ανάπτυξη της ΘτΝ είναι σπουδαίας σημασίας διότι βοηθά στην αυτό-οργάνωση και αυτορρύθμιση του ανθρώπου κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση σε όλα τα πιθανά πλαίσια, σχολείο, σπίτι, εργασία (Korkmaz,
2011). Γι’ αυτό το λόγο οι Leslie, Friedman και German (2004) ισχυρίστηκαν
πως δεν είναι απλά «Θεωρία του Νου» αλλά μηχανισμός της ΘτΝ. Ένας μηχανισμός του εγκεφάλου, η μειωμένη ανάπτυξη του οποίου, δυσχεραίνει
την κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και ως εκ τούτου, την επιλογή της
σωστής συμπεριφοράς ή στρατηγικής στις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Είναι μια σύνθετη λειτουργία που προαπαιτεί και άλλες επιμέρους λειτουργίες όπως η μνήμη, η προσοχή, η κατανόηση της γλώσσας και εξαρτάται
από την ωρίμανση αρκετών συστημάτων του εγκεφάλου (Korkmaz, 2011).
3.0 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΥ
Από τη γέννηση ενός μωρού και μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών, είναι αρκετοί οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ. Οι παράγοντες
αυτοί είναι γλωσσικοί, κοινωνικοί, γνωστικοί και συναισθηματικοί.

Η αντίληψη προσώπων και η διάκρισή τους σε οικεία και άγνωστα,
η διάκριση συναισθημάτων και εκφράσεων του προσώπου, η κατεύθυνση των οφθαλμών, η κίνηση του κεφαλιού αλλά και του σώματος
της μητέρας ή ενός οικείου προσώπου, συνιστούν ενδεικτικές πληροφορίες της πρόθεσης του άλλου και σημαντικές για την ανάπτυξη
της ΘτΝ (Baron‐Cohen & Cross, 1992; Teufel, Fletcher, & Davis, 2010).
Τα παιδιά αξιοποιούν όλα τα αισθητήρια όργανα προκειμένου να
αποκωδικοποιήσουν πληροφορίες από εκφράσεις προσώπου, διαφορές στη χροιά της φωνής της μητέρας ή στο άγγιγμά και στη μυρωδιά της (Korkmaz, 2011).
Επίσης, η προσοχή είναι σημαντική, διότι μπορεί το παιδί να εστιάσει σε μη λεκτικές πληροφορίες όπως χειρονομίες και να διακρίνει
την πρόθεση των άλλων (Baron-Cohen, 1997). Η ηλικία των 18 μηνών αποτελεί ένα αναπτυξιακό ορόσημο καθώς τελειώνει η βρεφική ηλικία και περίπου την ίδια περίοδο αρχίζει να αναπτύσσεται η
ΘτΝ. Επίσης, τότε (18ο μήνα - 6ο έτος) ξεκινά τόσο η ταχεία απόκτηση της γλώσσας όσο και το συμβολικό παιχνίδι των νηπίων (Frith &
Frith, 2003). Τα παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν την πραγματικότητα
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από τις φανταστικές καταστάσεις, υποδύονται ρόλους, «φτιάχνουν»
σενάρια και συγκρίνουν τις πεποιθήσεις τους με εκείνες ενός άλλου
ατόμου (Korkmaz, 2011).
Σημαντικό θεωρείται η κατανόηση της γλώσσας, διότι μέσα από
αυτήν εκφράζονται έννοιες, ιδέες και συναισθήματα είτε του εαυτού
είτε κάποιου άλλου (Astington & Jenkins, 1999). Γι’ αυτό παρουσιάζονται αποκλίσεις στην επίδοση των ατόμων με ΔΑΦ σε δοκιμασίες της
ΘτΝ που δικαιολογούνται από το επίπεδο της γλωσσικής τους νοημοσύνης (Ozonoff, Rogers, & Pennington, 1991). Επίσης, αναγκαίες θεωρούνται οι εκτελεστικές λειτουργίες, όπως το συμπέρασμα, ο υπολογισμός και η αντίληψη της προοπτικής ή της οπτικής γωνίας. Δηλαδή, η ικανότητα να διακρίνουμε πως «βλέπουμε» διαφορετικά μια
κατάσταση ή ένα αντικείμενο, από κάποιον άλλον που βρίσκεται σε
διαφορετική θέση (Korkmaz, 2011).
Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν και άλλους δείκτες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ΘτΝ όπως, ο γονικός διάλογος (Ontai &
Thompson, 2008; Meins et al., 2002), η αλληλεπίδραση με αδέρφια
(McAlister & Peterson, 2007), το πολιτισμικό και οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειας και της κοινωνίας (Cutting & Dunn,
1999; Lu, Su, & Wang, 2008; Tager-Flusberg, 1999), η κακοποίηση
(Pears & Fisher, 2005) και η ιδρυματοποίηση (Yagmurlu, Berument,
& Celimli, 2005).
4.0 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η πρώτη έρευνα για τη ΘτΝ για παιδιά με ΔΑΔ διεξήχθη από τους Baron-Cohen, Leslie και Frith (1985) όπου σύγκριναν 20 παιδιά με ΥΛΑ, 14 παιδιά με
σύνδρομο Down και 27 ΤΑ ως προς τη ΘτΝ χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου επιπέδου (Sally-Ann). Τα 12 από τα
14 παιδιά με σύνδρομο Down και τα 23 από τα 27 παιδιά ΤΑ πέρασαν τη
δοκιμασία, σε αντίθεση με τα 4 από αυτά με ΥΛΑ. Οι συγγραφείς συμπέραναν πως τα παιδιά με ΥΛΑ, ανεξάρτητα από τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης
τους, υστερούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ, δηλαδή στην ικανότητα να αποδώσουν την νοητική κατάσταση – πεποίθηση ενός άλλου ατόμου.
Ως συνέχεια της προηγούμενης έρευνας, επειδή η αποτυχία των παιδιών
με ΥΛΑ στη δοκιμασία της ΘτΝ πρώτου επιπέδου δεν οφειλόταν στην νοητική αναπηρία, εφόσον τα παιδιά με σύνδρομο Down πέτυχαν στη συγκεκριμένη δοκιμασία, ο Baron‐Cohen (1989) υπέθεσε πως τα παιδιά με ΥΛΑ
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έχουν μια ειδική αναπτυξιακή καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ΘτΝ και γι’
αυτό έκανε τη δοκιμασία δευτέρου επιπέδου της ΘτΝ σε 10 παιδιά με ΥΛΑ
που πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία του πρώτου επιπέδου και τα σύγκρινε
με 10 παιδιά με σύνδρομο Down και 10 παιδιά ΤΑ. Χρησιμοποίησαν τη δοκιμασία των Perner και Wimmer (1985) με τη Μαίρη και το καρότσι του παγωτού. Το 90% των παιδιών ΤΑ και το 60% των παιδιών με σύνδρομο Down
πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία, ενώ το 90% των παιδιών με ΥΛΑ απέτυχαν στο τεστ δευτέρου επιπέδου. Υιοθετήθηκε λοιπόν η άποψη πως η κοινωνική αποτυχία των ατόμων με ΥΛΑ ίσως να οφείλεται στην καθυστερημένη ανάπτυξη της ΘτΝ.
Επειδή οι δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης είναι απαιτητικές από
γλωσσικής άποψης, οι Perner, Frith, Leslie, και Leekam (1989) έκαναν τη
δοκιμασία απροσδόκητου περιεχομένου με το κουτί από Smarties σε 23
παιδιά με ΔΑΔ και 12 με ειδική γλωσσική διαταραχή. Μόνο τα 4 παιδιά με
ΔΑΔ πέτυχαν στη συγκεκριμένη δοκιμασία σε αντίθεση με τα 11 με ειδική
γλωσσική διαταραχή.
Αντίστοιχα αποτελέσματα βρήκαν και οι Leslie και Frith (1988) όπου έκαναν τη δοκιμασία απροσδόκητης μετακίνησης σε 18 παιδιά με ΔΑΔ και 12
με ειδική γλωσσική διαταραχή. Τα 10 από τα 18 παιδιά με ΔΑΔ απέτυχαν
στη συγκεκριμένη δοκιμασία σε αντίθεση με το 1 παιδί με ειδική γλωσσική διαταραχή.
Ωστόσο, ο Bowler (1992), αντίθετα από τα ευρήματα του Baron-Cohen,
έδειξε πως η ιδέα της καθυστερημένης ανάπτυξης της ΘτΝ ίσως να μην γενικεύεται σε όλο τον πληθυσμό των ατόμων με ΔΑΔ. Στην έρευνα που έκανε
σε 15 ενηλίκους με σύνδρομο Asperger, σε 15 άτομα με χρόνια σχιζοφρένεια και προβλήματα κοινωνικής συνδιαλλαγής και σε 15 άτομα ΤΑ, χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου επιπέδου και
μια δοκιμασία εσφαλμένης πεποίθησης δευτέρου επιπέδου της ΘτΝ, έδειξε πως το 93% των ατόμων με Asperger, το 73% των ατόμων με σχιζοφρένεια και το 93% των ατόμων ΤΑ πέρασαν τη δοκιμασία πρώτου επιπέδου,
ενώ το 73% των ατόμων με Asperger, το 67% των ατόμων με σχιζοφρένεια
και το 80% των ατόμων ΤΑ πέρασαν τη δοκιμασία δευτέρου επιπέδου. Ως
εκ τούτου, η ειδική αναπτυξιακή καθυστέρηση στη ΘτΝ, όπως ισχυρίστηκε ο Baron‐Cohen (1989), δεν απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό των ατόμων με ΔΑΔ.
Τα παραπάνω ευρήματα, ενδεχομένως να εξηγούνται και από την έρευνα των Ozonoff et al. (1991) όπου συνέκριναν άτομα με ΥΛΑ και άτομα με
σύνδρομο Asperger και βρήκαν πως οι δεύτεροι είχαν στατιστικά σημαντι222
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κή καλύτερη επίδοση τόσο σε δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου και δευτέρου επιπέδου στη ΘτΝ, όσο και στη λεκτική νοημοσύνη και
στην λεκτική μνήμη από τα άτομα με ΥΛΑ.
Η Happé (1994), επειδή η επιτυχία ατόμων με ΔΑΔ σε δοκιμασίες
εσφαλμένης πεποίθησης δεν δικαιολογούσε την αποτυχία στις κοινωνικές
συνδιαλλαγές, σχεδίασε έναν τεστ ΘτΝ, τις «Παράξενες Ιστορίες» (strange
stories). Αποτελούνταν από 24 εικονογραφημένες ιστορίες καθημερινών
καταστάσεων, όπου οι άνθρωποι λένε πράγματα που στην πραγματικότητα
δεν εννοούν (ψέμα, λευκό ψέμα, εξαπάτηση). Κάθε ιστορία ακολουθείται
από 2 ερωτήσεις. Μια κατανόησης «αν είναι αλήθεια αυτό που ειπώθηκε»
και μια αιτιολόγησης «γιατί ποιο λόγο ο ‘τάδε’ είπε αυτό». Σε αυτή την πιο
νατουραλιστική προσέγγιση 24 άτομα με ΔΑΔ, χωρίστηκαν σε 3 υπό ομάδες.
Άτομα με ΔΑΔ που δεν πέρασαν τα έργα εσφαλμένης πεποίθηση πρώτου
επιπέδου, άτομα με ΔΑΔ που πέρασαν τις δοκιμασίες πρώτου επιπέδου και
εκείνα που πέρασαν και του δευτέρου επιπέδου. Επίσης, συμμετείχαν και 11
άτομα με ΝΑ που είχαν περάσει με επιτυχία τα τεστ δευτέρου επιπέδου, 26
παιδιά ΤΑ και 10 ενήλικοι ΤΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ερώτηση
κατανόησης, όλα σχεδόν τα παιδιά απάντησαν σωστά, περίπου 22 στις 24
ερωτήσεις. Στην ερώτηση όμως αιτιολόγησης, η τρίτη ομάδα των ατόμων με
ΔΑΔ είχε από τη μια χαμηλότερο σκορ επίδοσης τόσο από τα άτομα ΤΑ όσο
και από τα άτομα με ΝΑ και από την άλλη υψηλότερο σκορ από τις 2 άλλες
ομάδες ατόμων με ΔΑΔ. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα έργα εσφαλμένης
πεποίθησης είναι έγκυρα και μετράνε την ικανότητα ανάπτυξης της ΘτΝ
καθώς ανάλογες επιδόσεις παρουσίασαν οι τρεις ομάδες των ατόμων με
ΔΑΔ και στις παράξενες ιστορίες.
Οι Baron‐Cohen, Jolliffe, Mortimore, και Robertson (1997) σχεδίασαν
ένα τεστ της ΘτΝ για ενηλίκους (Reading the Mind in the Eyes Task), όπου
τα άτομα με ΔΑΔ θα έπρεπε κοιτώντας φωτογραφίες από την περιοχή των
ματιών διαφόρων προσώπων να συνάγουν τη συναισθηματική κατάσταση. Ως δοκιμασία ελέγχου, χρησιμοποίησαν την αναγνώριση βασικών συναισθημάτων του Ekman και την αναγνώριση του «φύλου». Το δείγμα αποτέλεσαν 16 άτομα με ΥΛΑ ή Asperger, 50 ΤΑ και 10 άτομα με σύνδρομο Tourette. Ενώ δεν βρέθηκε καμιά διαφορά στις δοκιμασίες ελέγχου, τα άτομα με ΥΛΑ ή Asperger είχαν στατιστικά σημαντική χειρότερη επίδοση από
τις 2 ομάδες ελέγχου στην αναγνώριση των συναισθημάτων από την περιοχή των ματιών. Επίσης, στην ίδια έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν οι παράξενες ιστορίες (Happé, 1994) όπου επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα που
είχε βρει η Happé.
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Ένα ακόμη τεστ της ΘτΝ σχεδιάστηκε από τους Baron-Cohen, O’Riordan,
Jones, Stone, και Plaisted (1999) για να ελέγξουν τη ΘτΝ σε παιδιά ηλικίας
7-11 ετών. Αποτελείται από 10 ηχογραφημένες ιστορίες, όπου ένας ομιλητής λέει κάτι ανάρμοστο αγνοώντας πως κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν έπρεπε να το ακούσει και έχει αρνητικές συνέπειες, χωρίς ωστόσο
αυτό να είναι στις προθέσεις του ομιλητή. Μετά από κάθε ιστορία τίθενται
4 ερωτήσεις. Μια ερώτηση faux pas «είπε κάποιος κάτι που δεν έπρεπε;»,
μια αναγνώρισης «τι είπε που δεν έπρεπε;», μια κατανόησης και μια ερώτηση εσφαλμένης πεποίθησης, διαφορετικές για κάθε ιστορία. Το δείγμα
αποτελούταν από 16 άτομα με ΔΑΔ και 12 ΤΑ που είχαν περάσει με επιτυχία δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου και δευτέρου επιπέδου.
Παρόλο που τα άτομα με ΔΑΔ είχαν καλύτερη επίδοση σε κλίμακες λεκτικής και μη λεκτικής νοημοσύνης από τα παιδιά ΤΑ, η επίδοσή τους στη δοκιμασία faux pas, ήταν χαμηλότερη από την ομάδα ελέγχου.
Τέλος, σε μια πιο πρόσφατη έρευνα, οι Pellicano, Maybery, Durkin, και
Maley (2006) σε 40 παιδιά με ΔΑΔ, ηλικίας 4-7 ετών και σε 40 παιδιά ΤΑ ίδιας
χρονολογικής, λεκτικής και μη λεκτικής ηλικίας, έδωσε 9 δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου επιπέδου και 2 δοκιμασίες δευτέρου επιπέδου.
Τα παιδιά με ΔΑΔ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά ΤΑ.
5.0 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη θεωρία του Νου, και
κατά πόσο τα άτομα με ΔΑΦ μπορούν να πετύχουν σε δοκιμασίες της ΘτΝ
πρώτου και δεύτερου επιπέδου αλλά και στο Faux pas test που είναι σχεδιασμένο για μεγαλύτερα παιδιά.
6.0 ΜΕΘΟΔΟΣ
6.1. Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν τρία αγόρια και ένα κορίτσι με αυτισμό, ηλικίας
8,4 – 10,4 ετών. Μέσο όρο χρονολογικής ηλικίας 9,4 έτη, μέσο όρο λεκτικής ηλικίας 7,1 έτη και μέσο όρο νοητικής ηλικίας 9.2 έτη. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Vocabulary και Block Design του WISC III ως δείκτες της
λεκτικής και νοητικής ηλικίας αντίστοιχα. Αυτά τα 2 υποτέστ, επειδή έχει
βρεθεί ότι παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με το συνολικό σκορ νοημοσύνης του WISC (Silverstein, 1970), έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες ως συ-
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ντομευμένη έκδοση του WISC (Edgin & Pennington, 2005; van Nieuwenhuijzen & Vriens, 2012) .
6.2. Πειραματική Διαδικασία:
Τα παιδιά παρακολουθούν, σε έναν υπολογιστή, 8 σενάρια, διάρκειας 30’’ –
120’’ το καθένα, όπου πρωταγωνιστούν κούκλες. Μετά το πέρας κάθε ιστορίας το παιδί καλείται να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις αναφορικά με τις
πεποιθήσεις και σκέψεις των πρωταγωνιστών.
Τα τρία πρώτα σενάρια είναι εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου επιπέδου
και συγκεκριμένα η δοκιμασία απροσδόκητης μεταφοράς αντικειμένου
(Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Wimmer & Perner, 1983), η δοκιμασία
απροσδόκητης αντικατάστασης αντικειμένου (Pellicano et al., 2006) και η
δοκιμασία απροσδόκητου περιεχομένου (Perner, Frith, Leslie, & Leekam,
1989)
Τα παιδιά πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση ελέγχου, σε μια μνήμης
και σε μια ΘτΝ που έχει να κάνει με την πεποίθηση ενός εκ των ηρώων. Δόθηκε ένας βαθμός μόνο για τη σωστή απάντηση στην ερώτηση πεποίθησης.
Στη συνέχεια, παρακολουθούν τρία σενάρια εσφαλμένης πεποίθησης
δευτέρου επιπέδου και συγκεκριμένα τη δοκιμασία απροσδόκητης μεταφοράς αντικειμένου δευτέρου επιπέδου (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone,
Jones, & Plaisted, 1999) και δυο τροποποιημένες ιστορίες εσφαλμένης πεποίθησης κατά το πρότυπο των Perner και Wimmer (1985), την ιστορία με
τη Μαίρη και το καρότσι παγωτού, και την ιστορία με τα τρία αγόρια που
συναντήθηκαν να παίξουν ποδόσφαιρο.
Τα παιδιά πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση ελέγχου, σε μια μνήμης
και σε μια ΘτΝ που έχει να κάνει με την πεποίθηση ενός εκ των ηρώων. Δόθηκε ένας βαθμός μόνο για τη σωστή απάντηση στην ερώτηση πεποίθησης.
Τέλος, τα παιδιά παρακολουθούν 2 τροποποιημένα σενάρια από το Faux
pas test των Baron-Cohen, O’Riordan, et al. (1999). Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, λέγεται κάτι που δεν έπρεπε να ειπωθεί, διότι ο πρωταγωνιστής είχε
μια εσφαλμένη πεποίθηση. Αυτή η δοκιμασία είναι ένα επίπεδο δυσκολότερη από τις δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης δευτέρου επιπέδου και
σύμφωνα με τους Baron-Cohen, O’Riordan, et al. (1999) μπορούν να πετύχουν σε αυτή παιδιά ΤΑ 9-11 ετών.
Δίνονται τέσσερις ερωτήσεις, μια ερώτηση Faux Pas ‘Στην ιστορία αυτή,
είπε κάποιος κάτι που δεν έπρεπε;’ και μια ερώτηση ταυτοποίησης ‘Τι είπε
που δεν έπρεπε;’ Έπειτα ο ερευνητής ρωτά το παιδί μια ερώτηση κατανόη-
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σης (ανάλογα την ιστορία) και μια ερώτηση εσφαλμένης πεποίθησης (ανάλογα την ιστορία). Το παιδί θα πρέπει να απαντήσει και τις 4 ερωτήσεις για
να πάρει 1 βαθμό. Σε αυτά τα 2 σενάρια δεν υπάρχουν ερωτήσεις μνήμης.
Ωστόσο, πριν τη διεξαγωγή των δοκιμασιών, προηγείται ένα σενάριο για
εξοικείωση. Πρόκειται για ένα σενάριο, όπου δύο παιδιά που σχολάνε από
το σχολείο και πηγαίνουν στο πάρκο να παίξουν. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις ‘ποια είναι τα ονόματα των πρωταγωνιστών’ και ‘που πήγαν τα παιδιά’.
7.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά στις ερωτήσεις της ΘτΝ είχαν μέσο
όρο 3.25 στα 8, στις ερωτήσεις ελέγχου / κατανόησης είχαν Μ.Ο: 7.25 στα 8 και
στις ερωτήσεις μνήμης Μ.Ο: 5.75 στα 6.
Η χαμηλή επίδοση στις ερωτήσεις της ΘτΝ δείχνει ότι ενδεχομένως τα παιδιά υστερούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ. Ωστόσο, η υψηλή επίδοση στις ερωτήσεις κατανόησης των ιστοριών και στις ερωτήσεις μνήμης υπαγορεύει πως
αυτή η χαμηλή επίδοση στις δοκιμασίες της ΘτΝ δεν προκύπτει από προβλήματα κατανόησης και μνήμης.
Στις τρεις δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου επιπέδου κανένας
από τους συμμετέχοντες δεν πέρασε και τις τρεις δοκιμασίες. Οι τρεις πέρασαν
τις δυο από τις τρεις και ο ένας μόνο μία από τις τρεις. Σε παλαιότερες έρευνες,
χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα σενάριο σε κάθε επίπεδο και με βάση αυτό κρίνονταν εάν τα παιδιά περνάνε ή όχι, τη δοκιμασία. Παρατηρούμε όμως, πως δεν
έχουμε απόλυτα αποτελέσματα, δηλαδή, ότι θα αποτύχουν ή θα επιτύχουν σε
όλα. Παρόλο που ο βαθμός δυσκολίας μένει ο ίδιος, τα παιδιά επιτυγχάνουν σε
διαφορετικά σενάρια το ένα από το άλλο.
Όταν ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε και περάσαμε στις δοκιμασίες δευτέρου επιπέδου, παρατηρήσαμε πως τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πολύ. Οι τρεις δεν
πέτυχαν σε καμιά δοκιμασία, και ένας πέρασε τη μία από τις τρείς. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, θα μπορούσε κάποιος να πει πως τα παιδιά με ΔΑΦ δεν
κατανοούν ή υστερούν στην ανάπτυξη της ΘτΝ, επειδή απέτυχαν σε κάποιες
δοκιμασίες του πρώτου επιπέδου και σχεδόν σε όλες του δευτέρου. Ωστόσο,
θα πρέπει να συμμεριστούμε και την άποψη του Mitchell (1996), σύμφωνα με
τον οποίο τα παιδιά ενδέχεται να εγκλωβίζονται στο εδώ και τώρα και να ασχολούνται με την «τρέχουσα πραγματικότητα» και όχι με την κατανόηση της πεποίθησης ενός ήρωα. Δεν ασχολούνται με το να διακρίνουν τι πιστεύει κάποιος
άλλος για τη θέση ενός αντικειμένου αλλά για το που πραγματικά βρίσκεται.
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Σ’ αυτή τη θέση έρχεται να συμφωνήσει το εύρημα ότι στις δοκιμασίες του Faux pas τα παιδιά είχαν καλύτερη επίδοση από ότι στις δοκιμασίες
εσφαλμένης πεποίθησης δευτέρου επιπέδου. Δύο παιδιά πέρασαν και τις
δύο δοκιμασίες και ένα παιδί τη μία από τις δύο. Οι ιστορίες του Faux pas
θεωρούνται κατάλληλες για παιδιά 9-11 ετών, ενώ οι δοκιμασίες εσφαλμένης πεποίθησης πρώτου και δευτέρου επιπέδου κατάλληλες για παιδιά 4-5
και 6-7 ετών αντίστοιχα (Baron-Cohen, O’Riordan, et al., 1999). Η διαφορά
όμως έγκειται στο περιεχόμενο των ιστοριών. Ενώ, στα έργα εσφαλμένης
πεποίθησης, τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν την πεποίθηση ενός ήρωα για
τη θέση ενός αντικειμένου ή το περιεχόμενό του, στις ιστορίες του Faux pas,
τα παιδιά πρέπει να εντοπίσουν αφενός τι ειπώθηκε, ενώ δεν έπρεπε να ειπωθεί, και αφετέρου να το αιτιολογήσουν, αναγνωρίζοντας πως ο πρωταγωνιστής είχε μια εσφαλμένη πεποίθηση. Όλα τα παιδιά εντόπισαν τις φράσεις που δεν έπρεπε να ειπωθούν αλλά σε κάποια σενάρια τα παιδιά δεν
εντόπισαν την εσφαλμένη πεποίθηση του ήρωα.
Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν πως δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι στο ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν αναπτύξει τη ΘτΝ. Το γεγονός, πως
η συνολική επίδοσή τους στα έργα εσφαλμένης πεποίθησης είναι χαμηλότερη από τα παιδιά ΤΑ, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε όμως
ότι υπάρχει διαφορετική ανταπόκριση σε διαφορετικά σενάρια εσφαλμένης πεποίθησης, ενώ δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πιο «νατουραλιστικές» ιστορίες του Faux pas.
Επειδή όμως τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, πρέπει τα αποτελέσματα αυτά να λογιστούν ως ενδεικτικά και να δοθεί βαρύτητα σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη
της ΘτΝ και διευκολύνουν τα παιδιά με ΔΑΦ στην κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και στην επιλογή της κατάλληλης συμπεριφοράς.
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Η Ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου
σε Άτομα με Απώλεια Όρασης
και σε Άτομα με Απώλεια Ακοής
Ζωή Ζιώγα
Ζωή Ράπτη
Μαρία Πλατσίδου
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the development of theory of mind
in individuals with visual impairment and in individuals with hearing loss.
Specifically it aimed at investigating whether the development of theory
of mind is influenced by the degree of disability and whether it is affected
by the verbal ability of the individuals. The study involved two samples
consisted of (a) nine children with visual loss and nine children with normal
vision and (b) 22 individuals with hearing loss and 22 individuals with
normal hearing. The data collection was conducted through six stories
testing various dimensions of the theory of mind and the vocabulary test
of the WISC. Results showed that the children of typical development
performed better than those with visual impairment or hearing loss. The
development of theory of mind is influenced by the degree of the disability
in the individuals with visual impairment but not in people with hearing
loss. Finally, verbal ability affects the development of theory of mind only in
the individuals with hearing loss and not in those with visual impairment.
1.0 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ
Ο όρος θεωρία του νου δηλώνει την ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις, όπως επιθυμίες, προθέσεις, πεποιθήσεις, προσδοκίες,
αντιλήψεις, συναισθήματα κ.ά. τόσο στον εαυτό του όσο και στους άλλους
(Wellman, 1990). Η πρώτη σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους
Wimmer και Perner (1983) και αφορούσε τη μελέτη της ηλικίας έναρξης
απόδοσης ψευδών πεποιθήσεων από τα παιδιά. Από τότε, διάφορες έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη θεωρία του νου αλλά οι περισσότερες
αναφέρονται σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη, ενώ ορισμένες αφορούν παι-
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διά με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, η θεωρία του νου σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, όπως απώλεια ακοής και όρασης, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Σε αυτή τη διερεύνηση σκοπό έχει να συμβάλλει η παρούσα έρευνα.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα βιβλιογραφικά ευρήματα για
την ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής και θα ακολουθήσει η περιγραφή της έρευνας που έγινε για τη διερεύνηση της θεωρίας του νου στις δύο αυτές κατηγορίες παιδιών.
2.0 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ
Τα άτομα τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν την θεωρία του νου στην ηλικία των 4 ετών (Lundy, 2002). Ωστόσο, στα άτομα με απώλεια ακοής και στα
άτομα με προβλήματα όρασης η ανάπτυξη της θεωρίας του νου εμφανίζει
καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι στα άτομα με προβλήματα όρασης υπάρχει μια καθυστέρηση περίπου δύο χρόνων στην ανάπτυξη
και κατανόηση της θεωρίας του νου (Brambring & Asbrock, 2010). Οι παλαιότερες έρευνες εξέταζαν κατά κύριο λόγο την αντίληψη των λανθασμένων
πεποιθήσεων με τα έργα του κουτιού με το απροσδόκητο περιεχόμενο και
της απρόσμενης μετακίνησης (McAlpine & Moore, 1995. Peterson, Peterson & Webb, 2000). Πιο πρόσφατες έρευνες αμφισβήτησαν τα ευρήματα
αυτά, διότι τα έργα τους είχαν έντονα οπτικά στοιχεία, πράγμα που μπορεί
να δυσκόλευε τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Γι’ αυτό το λόγο, οι Brambring και Asbrock (2010) κατασκεύασαν ένα πειραματικό εργαλείο όπου η
όραση παίζει ελάχιστο ρόλο. Κατέληξαν όμως και αυτοί στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή τα παιδιά με προβλήματα όρασης έχουν ελλείψεις ως προς
την κατανόηση και ανάπτυξη της θεωρίας του νου. Μια άλλη έρευνα (Jablan, Hanak, & Glumbic, 2011) εξέτασε αν υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις των παιδιών με μερική όραση, με ολική τύφλωση και χωρίς προβλήματα όρασης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά με μερική όραση έχουν σχεδόν ίδεις επιδόσεις με τα βλέποντα παιδιά, ενώ τα παιδιά με ολική τύφλωση έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Υποστηρίζουν, όμως, ότι οι διαφορές αυτές εξασθενούν με την ηλικιακή ανάπτυξη των παιδιών.
Ως προς τα άτομα με απώλεια ακοής, υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με
ακουστική αναπηρία που έχουν κωφούς γονείς αναπτύσσουν την θεωρία
του νου στην ίδια ηλικία με τα ακούοντα παιδιά. Αντίθετα, τα παιδιά με απώλεια ακοής που έχουν ακούοντες γονείς εμφανίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της θεωρίας του νου (Lundy, 2002). Αυτό πιθανότατα
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οφείλεται στην επικοινωνία που μπορούν να επιτύχουν τα παιδιά με τους
γονείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μέσα από συζητήσεις με πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που αφορούν νοητικές καταστάσεις, τα παιδιά αρχίζουν να ενεργοποιούν την Θεωρία του Νου τους.
Τα παιδιά με προβλήματα ακοής από ακούοντες γονείς, είτε χρησιμοποιούν την νοηματική γλώσσα είτε τον προφορικό λόγο και την χειλανάγνωση
για να επικοινωνήσουν, παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της
Θεωρίας του Νου (Lundy, 2002). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Marshark
(1992), το 90% των παιδιών με απώλεια ακοής και ακούοντες γονείς παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι τα κωφά παιδιά από κωφούς γονείς είναι κοινωνικά πιο ώριμα, με μεγαλύτερο αυτοέλεγχο στη συμπεριφορά τους από κωφά παιδιά
από ακούοντες γονείς, καθώς οι πρώτοι αναπτύσσουν καλύτερη επικοινωνία με τα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
3.0 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να μελετήσει την ανάπτυξη της θεωρίας του
νου σε παιδιά με προβλήματα όρασης ή με προβλήματα ακοής και, με τον
τρόπο αυτό, να συμβάλλει σε ένα πεδίο έρευνας που δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς. Ειδικότερα, η έρευνα στόχευε να συγκρίνει το επίπεδο ανάπτυξης της θεωρίας του νου παιδιών τυπικής ανάπτυξης με παιδιά (α) με
προβλήματα όρασης και (β) με προβλήματα ακοής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε (γ) αν ο βαθμός αναπηρίας επηρεάζει την ανάπτυξη της θεωρίας
του νου και (δ) αν το επίπεδο του λεκτικού επιπέδου των παιδιών επηρεάζει την ανάπτυξη της θεωρίας του νου στα άτομα με απώλεια ακοής ή όρασης. Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες που έδειξαν ότι η λεκτική ικανότητα μπορεί να επηρεάσει τη θεωρία
του νου (Pijnacker, Vervloed & Steenbergen, 2012), και στοχεύει να ελέγξει
αν αυτό ισχύει και σε άτομα με ακουστική ή οπτική αναπηρία.
4.0 ΜΕΘΟΔΟΣ
4.1. Συμμετέχοντες
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο δείγματα που το καθένα περιλάμβανε
δύο ομάδες. Το πρώτο δείγμα περιλάμβανε 9 παιδιά με προβλήματα όρασης (Μ.Ο. ηλικίας=9,3 έτη) και 9 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αντίστοιχης ηλι-
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κίας. Tα άτομα με προβλήματα όρασης διακρίνονταν σε εκείνα με μερική
όραση (n=5) και εκείνα με ολική τύφλωση (n=4).
Το δεύτερο δείγμα περιλάμβανε 22 άτομα με απώλεια ακοής (5 κωφά,
11 βαρήκοα και με 6 κοχλιακό εμφύτευμα) και 22 άτομα με κανονική ακοή.
Τα άτομα με απώλεια ακοής είχαν ηλικία 8-21 έτη (Μ.Ο.=14,5) ενώ τα άτομα με κανονική ακοή είχαν ηλικία 6-21 έτη (Μ.Ο.=12,5).
4.2. Ερευνητικά εργαλεία
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ατομική συνέντευξη. Για τη μέτρηση της θεωρίας του νου χρησιμοποιήθηκαν έξι ιστορίες, εκ των οποίων οι τέσσερις
ήταν κοινές και οι δύο διέφεραν στα δύο δείγματα. Οι κοινές ιστορίες εξέταζαν, αντίστοιχα, την κατανόηση της λανθασμένης πεποίθησης, της κοινωνικά ανάρμοστης συμπεριφοράς και του λευκού ψέματος, ενώ η τέταρτη ήταν μια ιστορία ελέγχου με την οποία εξεταζόταν αν το παιδί κατανοούσε τις ερωτήσεις. Επιπλέον, τα παιδιά με προβλήματα ακοής εξετάστηκαν με δύο ιστορίες για την κατανόηση συναισθημάτων που περιείχαν οπτικό υλικό, τα παιδιά με προβλήματα όρασης εξετάστηκαν με δύο ιστορίες
για την έννοια της παρεξήγησης και της σύγκρουσης συναισθημάτων με
ακουστικό υλικό. Οι ιστορίες βασίζονται στις έρευνες των Baron-Cohen, O’
Riordan, Stone, Jones, & Plaisted (1999), O’ Hare, Bremner, Nash, Happe,
& Pettigrew (2009), Sullivan, Zaitchik, & Tager-Flusberg (1994) και Sutton,
Smith, & Swettenham (1999). Για τη μέτρηση του λεκτικού επιπέδου χρησιμοποιήθηκε το υποτέστ ‘Λεξιλόγιο’ του WISC.
5.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο πρώτο δείγμα της έρευνας, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης υπερτερούν (στατιστικώς σημαντικά) από τα παιδιά
με προβλήματα όρασης ως προς το σύνολο της θεωρίας του νου και τρεις
επιμέρους διαστάσεις, τη λανθασμένη πεποίθηση (ιστορία 2), την παρεξήγηση (ιστορία 5), και το λευκό ψέμα (ιστορία 6, βλ. Σχήμα 1).
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Σχήμα 1: Σύγκριση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών
με προβλήματα όρασης ως προς τη θεωρία του νου

Σε ό,τι αφορά στο βαθμό της οπτικής αναπηρίας, διαπιστώθηκε ότι η
επίδοση στις ιστορίες της θεωρίας του νου των παιδιών με μερική όραση
δε διέφερε στατιστικώς σημαντικά από την επίδοση των παιδιών με ολική τύφλωση. Στη συνέχεια, εξετάστηκε αν οι ομάδες των παιδιών με ολική
τύφλωση και με μερική τύφλωση διέφεραν ως προς την θεωρία του νου
σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά
χωρίς προβλήματα όρασης υπερτερούσαν από τα παιδιά με μερική όραση στις ιστορίες που εξετάζουν την παρεξήγηση (ιστορία 5) και το λευκό
ψέμα (ιστορία 6), αλλά και στο σύνολο της θεωρίας του νου (βλ. Σχήμα 2α).
Επίσης, υπερτερούσαν από τα παιδιά με ολική τύφλωση στις ιστορίες που
εξετάζουν την λανθασμένη πεποίθηση και την παρεξήγηση και στο σύνολο της θεωρίας του νου (βλ. Σχήμα 2β). Τέλος, σε ό,τι αφορά στο επίπεδο
του λεξιλογίου, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης δε διαφέρουν σημαντικά από τα βλέποντα παιδιά.
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Σχήμα 2: Σύγκριση παιδιών με (α) μερική όραση και (β) με ολική τύφλωση
με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως προς τις ιστορίες της θεωρίας του νου

236

Ζωή Ζιώγα, Ζωή Ράπτη, Μαρία Πλατσίδου
Η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε άτομα με απώλεια όρασης και σε άτομα …

Στο δεύτερο δείγμα της έρευνας, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι τα
παιδιά με κανονική ακοή είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά με προβλήματα ακοής στις ιστορίες που εξέταζαν την εσφαλμένη πεποίθηση (ιστορία 2), το λευκό ψέμα (ιστορία 6) και την ιστορία ελέγχου (ιστορία 3) καθώς
και στο σύνολο της θεωρίας του νου (βλ. Σχήμα 3). Αξίζει να σημειωθεί ότι
δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις αγοριών
και κοριτσιών.

Σχήμα 3: Σύγκριση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών
με προβλήματα ακοής ως προς τη θεωρία του νου
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Όταν εξετάστηκαν οι επιδόσεις των παιδιών ανάλογα με τον βαθμό της
ακουστικής τους αναπηρίας, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά που ήταν κωφά, βαρήκοα ή είχαν κοχλιακό εμφύτευμα. Τέλος, αντίθετα από ότι στο προηγούμενο δείγμα, τα άτομα με
προβλήματα ακοής βρέθηκε ότι έχουν περιορισμένη λεκτική ικανότητα
(Μ.Ο.=19,36 Τ.Α.=7,04), σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς απώλεια ακοής
(Μ.Ο.= 31,32 Τ.Α.= 12,93). Στη συνέχεια, 8 παιδιά με προβλήματα ακοής εξισώθηκαν με 8 παιδιά αντίστοιχου λεκτικού επιπέδου και ηλικίας που όμως
είχαν κανονική ακοή. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ τους παρά μόνο σε μία από τις έξι ιστορίες. Συγκεκριμένα, στην ιστορία που έλεγχε την κοινωνικά ανάρμοστη συμπεριφορά (ιστορία 4), οι επιδόσεις των παιδιών με απώλεια ακοής υπερείχαν από τις επιδόσεις των παιδιών με κανονική ακοή.

Σχήμα 4: Σύγκριση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών
με προβλήματα ακοής ίδιου λεκτικού επιπέδου και ηλικίας
ως προς τη θεωρία του νου
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6.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η ανάπτυξη της θεωρίας του νου διαφέρει στα παιδιά με οπτική ή ακουστική αναπηρία, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι τα
άτομα τυπικής ανάπτυξης αναπτύσσουν νωρίτερα τη θεωρία του νου από
ό,τι τα άτομα με προβλήματα όρασης (McAlpine & Moore, 1995. Minter,
Hobson & Bishop, 1998. Candida, Peterson, Peterson & Webb, 2000) και τα
άτομα με προβλήματα ακοής που μεγαλώνουν με ακούοντες γονείς (Lundy, 2002. Marshark, 1992. Vaccari & Marshark, 1997).
Στην παρούσα έρευνα, όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση των δύο
δειγμάτων, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερες επιδόσεις από
τα παιδιά με αναπηρία μόνο σε τρεις ιστορίες, επαληθεύοντας μερικώς τα
προηγούμενα ευρήματα. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα συζητηθούν
ξεχωριστά και για δύο δείγματα παιδιών που πήραν μέρος στην έρευνα.
6.1. Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε παιδιά με προβλήματα όρασης
Τα άτομα με προβλήματα όρασης υπολείπονταν ως προς τα βλέποντα άτομα στις ιστορίες που εξέταζαν τις έννοιες της λανθασμένης πεποίθησης, της
παρεξήγησης και του λευκού ψέματος. Όταν ένα άτομο κατέχει την έννοια
της λανθασμένης πεποίθησης, σημαίνει ότι μπορεί να αποδίδει στον ίδιο
και σε άλλους πεποιθήσεις οι οποίες όμως είναι λανθασμένες σε σχέση με
αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα (Μισαηλίδη, 2003). Η λανθασμένη πεποίθηση είναι βασική έννοια της θεωρίας του νου και πολλές σχετικές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη έννοια. Η παρεξήγηση
είναι η λανθασμένη ερμηνεία των λόγων και των πράξεων ενός ανθρώπου
και η απόδοση σε αυτόν κακών προθέσεων. Τέλος, το λευκό ψέμα είναι το
ψέμα που λέγεται για “καλό σκοπό”, για παράδειγμα, για να μην πληγωθεί
κάποιος. Το γεγονός ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης υστερούν στην
ανάπτυξη αυτών των βασικών εννοιών της θεωρίας του νου συμφωνεί με
τα ευρήματα των McAlpine & Moore (1995) και Peterson et al. (2000) και πιθανόν να οφείλεται σε μια γενικότερη καθυστέρηση ως προς τη γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών αυτών σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι δεν βρέθηκαν διαφορές ως προς τη θεωρία του νου ανάμεσα στα παιδιά με μερική όραση και εκείνα με ολική τύφλωση. Οι επιδόσεις των δύο ομάδων δεν
διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, αν και γενικά τα παιδιά με μερική
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όραση είχαν κάπως καλύτερη επίδοση από τα τυφλά παιδιά. Όταν συγκρίθηκε η καθεμιά ομάδα με την ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, προέκυψαν λίγες μόνο διαφορές. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με
μερική όραση είχαν χαμηλότερη επίδοση στις ιστορίες που εξέταζαν
την παρεξήγηση και το λευκό ψέμα, ενώ τα παιδιά με ολική τύφλωση είχαν χαμηλότερη επίδοση στις ιστορίες της λανθασμένης πεποίθησης και της παρεξήγησης, σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Όσον αφορά τη λανθασμένη πεποίθηση, τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα των McAlpine και Moore (1995), οι οποίοι
βρήκαν ότι οι επιδόσεις των παιδιών με μερική όραση ήταν παρόμοιες με αυτές των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ τα παιδιά με ολική
τύφλωση υπολείπονταν. Στην παρούσα έρευνα κανένα από τα παιδιά με ολική τύφλωση δεν απάντησε σωστά στην ιστορία της λανθασμένης πεποίθησης, ενώ τα παιδιά με μερική όραση είχαν παρόμοιες επιδόσεις με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, στο σύνολο
της θεωρίας του νου, τόσο τα παιδιά με μερική όραση όσο και εκείνα με ολική τύφλωση είχαν χαμηλότερη επίδοση από ό,τι τα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης, αλλά οι διαφορές αυτές ήταν μικρές. Αντίθετα,
οι Jablan et al. (2011) βρήκαν ότι τα παιδιά με μερική όραση έχουν
σχεδόν ίδιες επιδόσεις με τα βλέποντα παιδιά, ενώ τα παιδιά με ολική τύφλωση έχουν χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά οι διαφορές αυτές
εξασθενούν με την ανάπτυξη της ηλικίας. Συνολικά, τα ευρήματα
της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι ο βαθμός της οπτικής αναπηρίας επηρεάζει μόνο εν μέρει την ανάπτυξη της θεωρίας του νου (και
πιθανώς και τη γνωστική ανάπτυξη της οποίας αποτελεί μέρος). Από
την άλλη, όμως, δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των παιδιών με και
χωρίς προβλήματα όρασης ως προς το επίπεδο του λεξιλογίου τους.
Συμπερασματικά, τα παραπάνω χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση
δεδομένου ότι ο μικρός αριθμός των παιδιών στις δύο ομάδες δεν
επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων.
6.2. Η ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε παιδιά με προβλήματα ακοής
Σύμφωνα με προηγούμενα ευρήματα (Jackson, 2001. Peterson & Siegal, 1998),
αναμέναμε ότι τα παιδιά με απώλεια ακοής θα σημειώσουν χαμηλότερες επιδόσεις από τα παιδιά με κανονική ακοή στις ιστορίες της θεωρίας του νου. Τα
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παραπάνω υπόθεση. Η (στατιστικώς σημαντικά) χαμηλότερη επίδοση των ατόμων με απώλεια ακοής πιθανότατα οφεί240
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λεται στο ότι τα άτομα αυτά έχουν περιορισμένη λεκτική ικανότητα σε σύγκριση με τα άτομα με κανονική ακοή. Επιπλέον, πολλές φορές, έχουν ελάχιστη επικοινωνία με τα άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος με αποτέλεσμα
τα άτομα με απώλεια ακοής να μένουν πίσω από τα παιδιά με κανονική ακοή
καθώς μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον χωρίς επαρκή ερεθίσματα. Οι περιορισμένες σε θεματολογία συζητήσεις εμποδίζουν τα παιδιά να αναπτύξουν την
Θεωρία του Νου, αν και η νοημοσύνη τους είναι κανονική (Lundy, 2002. Marshark, 1992. Vaccari & Marshark, 1997).
Όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο φύλων, δεν εντοπίστηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στην θεωρία του νου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την
έρευνα των O’ Harre et al. (2009), οι οποίοι δεν βρήκαν διαφορές ανάμεσα σε
αγόρια και κορίτσια τυπικής ανάπτυξης.
Για να διερευνηθεί η επίδραση του βαθμού ακουστικής αναπηρίας στην
ανάπτυξη της θεωρίας του νου, συγκρίθηκαν οι επιδόσεις παιδιών με κώφωση, βαρηκοΐα και κοχλιακό εμφύτευμα. Οι ηλικίες των ατόμων που αποτελούσαν τις τρεις ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι επιδόσεις
τους, τόσο στo σύνολο της θεωρίας του νου όσο και σε κάθε μία από τις ιστορίες, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά. Οι παρόμοιες αυτές επιδόσεις πιθανότατα οφείλονται στο ότι τα άτομα με απώλεια ακοής, ανεξάρτητα από τον
βαθμό της απώλειας, μπορούσαν να επιτύχουν παρόμοια επικοινωνία με τους
γονείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον, οπότε ανέπτυξαν την θεωρία του
νου σε παρόμοιο επίπεδο.
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με ακουστική αναπηρία είχαν χαμηλότερο επίπεδο λεξιλογίου από τα παιδιά χωρίς προβλήματα ακοής. Αυτό συμφωνεί με ευρήματα από προηγούμενες έρευνες (Pijnacker et al., 2012) ότι η
ανάπτυξη της θεωρίας του νου επηρεάζεται από την ανάπτυξη της λεκτικής
ικανότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η λεκτική ικανότητα των ατόμων με απώλεια ακοής, τόσο πιο εύκολα αναπτύσσουν την θεωρία του νου (De Villiers et
al., 1997). Για να εξεταστεί πιο διεξοδικά αυτή η υπόθεση, επιλέχθηκαν 8 άτομα με κανονική ακοή και 8 άτομα με απώλεια ακοής που, ανά ζεύγη, είχαν ίδιο
επίπεδο λεξιλογίου και ίδια ηλικία. Όταν συγκρίθηκαν, διαπιστώθηκε ότι σημείωσαν την ίδια επίδοση στις πέντε από τις έξι ιστορίες που εξέταζαν τη θεωρία του νου. Αυτό επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία
όταν τα άτομα διαφέρουν ως προς τη λεκτική τους επίδοση, διαφέρουν και ως
προς τη θεωρία του νου, διότι αυτή εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο των
ατόμων. Όταν, όμως, τα άτομα δεν διαφέρουν ως προς τη λεκτική τους ικανότητα, τότε η επίδοσή τους στη θεωρία του νου δεν διαφέρει. Με άλλα λόγια, η
ανάπτυξη της θεωρίας του νου επηρεάζεται από τη λεκτική ικανότητα αλλά
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όχι από την ύπαρξη ακουστικής αναπηρίας.
Παρ’ όλα αυτά στην τέταρτη ιστορία που εξέταζε την κοινωνικά ανάρμοστη συμπεριφορά, η επίδοση των ατόμων με απώλεια ακοής ήταν υψηλότερη
από την επίδοση των ατόμων χωρίς απώλεια ακοής. Αυτό ίσως οφείλεται στο
ότι τα άτομα με απώλεια ακοής μπορεί να έχουν πιο αυξημένο το συναίσθημα
της ντροπής (Marschark, 1992) και έτσι κατάφεραν με μεγαλύτερη ευκολία να
εντοπίσουν την κοινωνικά ανάρμοστη κατάσταση στην οποία αναφερόταν η
ιστορία. Ίσως πάλι το εύρημα να ήταν τυχαίο ή να οφείλεται στη σύσταση των
συγκεκριμένων ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να διαπιστωθεί η σταθερότητα και τα πιθανά αίτια του ευρήματος.
7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα παιδιά με προβλήματα όρασης και με προβλήματα ακοής καθυστερούν ως προς
την ανάπτυξη της θεωρίας του νου και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατανόησή της σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, τα παιδιά
με μερική όραση φαίνεται να έχουν ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στη θεωρία του νου από εκείνα με ολική τύφλωση, ενώ τα παιδιά με προβλήματα ακοής δεν διέφεραν σημαντικά ανάλογα με το είδος της αναπηρίας που είχαν (κωφά, βαρήκοα ή με κοχλιακό εμφύτευμα). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι εκείνο που
ευθύνεται για την υστέρηση ως προς τη θεωρία του νου των παιδιών με ακουστική αναπηρία είναι ότι έχουν χαμηλότερο λεκτικό επίπεδο σε σύγκριση με
τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ όταν οι δύο ομάδες εξισωθούν ως προς το
λεκτικό τους επίπεδο, παρουσιάζουν σχεδόν παρόμοια ανάπτυξη και στη θεωρία του νου. Αντίθετα, τα παιδιά με οπτική αναπηρία (τουλάχιστον μερική) δεν
διαφέρουν ως προς το λεκτικό επίπεδο από τα βλέποντα παιδιά, ενώ τα παιδιά με ολική τύφλωση φαίνεται ότι μπορεί να υπολείπονται. Συμπερασματικά,
στην περίπτωση της οπτικής αναπηρίας, ο βαθμός αναπηρίας επηρεάζει την
ανάπτυξη της θεωρίας του νου. Αντίθετα, στην ακουστική αναπηρία, η λεκτική ικανότητα, και όχι ο βαθμός αναπηρίας, έχει σημαντικό ρόλο.
Tα ευρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των συγκεκριμένων παιδιών ως προς τη θεωρία του νου τόσο στο σχολικό όσο και
στο οικογενειακό περιβάλλον. Όπως έχει αναφερθεί, η θεωρία του νου είναι μια
πρόσφατη αλλά συνάμα σημαντική έννοια η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή.
Πρωταρχικά, λοιπόν, θα πρέπει να οργανωθούν σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς τα οποία θα προσφέρουν την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά
με την ανάπτυξη της θεωρίας του νου. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενσωματω-
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θούν καινούργια μαθήματα και δραστηριότητες στο σχολικό πλαίσιο που θα
συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών και οι οποίες θα συνεχίζονται και στο σπίτι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η παρούσα έρευνα ανοίγει το δρόμο για νέες έρευνες και για περαιτέρω μελέτη της θεωρίας
του νου και ειδικά όσον αφορά τα παιδιά με προβλήματα όρασης και ακοής.
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
Η λογοτεχνία και ο ρόλος της στις βιβλιοθήκες,
στη διδασκαλία, σε προγράμματα απεξάρτησης

Πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος
της λογοτεχνίας στο πλαίσιο
του Προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων
Ελένη Χοντολίδου
ABSTRACT
This paper presents the first results of a pilot application of new text books
and educational materials for the teaching of the subject of Literature.
This pilot program was implemented by six specially trained educators
who teach in various schools (with fully muslim students; mixed; city and
countryside schools; minority school). Its purpose was mainly to ascertain
whether and in which ways the educational material of the Pilot Porgram
could be used in the context of the new curriculum in order to facilitate
the progress of muslim students, to develop and enhance their learning of
greek, as well as their relation with literary reading.
1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η πειραματική αυτή εφαρμογή συνίσταται στην πιλοτική, σε μικρό αριθμό
δημόσιων γυμνασίων (και το ειδικού καθεστώτος Τζελάλ Μπαγιάρ) με μικτό αλλά και αμιγή μαθητικό πληθυσμό Χριστιανών και Μουσουλμάνων,
εφαρμογή από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας για τις τρεις τάξεις
του γυμνασίου, τα οποία παρήχθησαν σε προηγούμενη φάση της παρέμβασης, εγκρίθηκαν από το ΠΙ και εκτυπώθηκαν από τον ΟΕΣΒ. Καθώς τα
βιβλία και υλικά είναι εγκεκριμένα για τους μουσουλμάνους μαθητές, οπότε σε γυμνάσια μικτά θα διδάσκονται παράλληλα ανά τάξη με τα κοινά για
όλα τα σχολεία εγχειρίδια, η Πιλοτική Εφαρμογή στοχεύει στη διαμόρφωση παιδαγωγικής πρότασης για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων που επιδιώκουμε να εφαρμοστεί από τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη σε
όλα τα δημόσια γυμνάσια με μικτό πληθυσμό μαθητών.
Η πιλοτική εφαρμογή στο μάθημα της λογοτεχνίας είχε σκοπό να δοκιμάσει πειραματικά τα διδακτικά υλικά της λογοτεχνίας που παρήγαγε το
ΠΕΜ στο κανονικό πρόγραμμα ορισμένων Γυμνασίων της Θράκης με μου-
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σουλμάνους μαθητές, σε συνεργασία με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για
το μάθημα της λογοτεχνίας το οποίο το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 διδάσκονταν σε πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένα σχολεία πανελλαδικά. Απώτερος
σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής ήταν να διαπιστωθεί αν και με ποιον τρόπο τα διδακτικά υλικά του ΠΕΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο του νέου ΠΣ, για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μουσουλμάνων μαθητών, την ανάπτυξη της ελληνομάθειάς τους και της σχέσης τους
με τη λογοτεχνική ανάγνωση. Σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί από 6 εκπαιδευτικούς (τρεις σε κάθε νομό), με την προϋπόθεση αυτοί να έχουν παρακολουθήσει κάποιες επιμορφώσεις του ΠΕΜ στο παρελθόν, να έχουν κάποια ειδίκευση στο πτυχίο τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη λογοτεχνία,
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ή γενικότερα σε παιδαγωγικά θέματα, να
έχουν εμπειρία από εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, χρήση Νέων Τεχνολογιών, να εργάζονται σε διάφορα είδη σχολείων (με αμιγή
μουσουλμανικό πληθυσμό, μεικτό), στην πόλη, στην ύπαιθρο, σε μειονοτικό σχολείο, να έχουν εργαστεί ενδεχομένως στην Ενισχυτική Διδασκαλία
του ΠΕΜ κατά το παρελθόν.
Οι εκπαιδευτικοί είχαν τα εξής καθήκοντα: Να παράγουν σενάρια διδασκαλίας, να τα εφαρμόζουν και να τα αξιολογούν. Τα σενάρια αυτά βασίζονται στη
«φιλοσοφία» και την προτεινόμενη μεθοδολογία του υλικού του ΠΕΜ αλλά παίρνουν υπόψη τους και το νέο ΠΣ για τη λογοτεχνία, να παρακολουθούν συστηματικά την επίδοση των μαθητών τους κρατώντας φακέλους με τις εργασίες
τους και σημειώσεις για τον καθένα. Το τελικό παραδοτέο είναι τα σενάρια διδασκαλίας που θα παράγουν με πλήρη έκθεση αξιολόγησης της παρέμβασής
τους, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στη βελτίωση της επίδοσης
των μαθητών τους, με έμφαση σε κάποιους μαθητές (μελέτες περίπτωσης).
Ο επόπτης της πιλοτικής (Χρήστος Δανιήλ, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) συναντούσε τους εκπαιδευτικούς σε ομάδες κάθε μήνα, προκειμένου να δώσει κατευθύνσεις, οδηγίες, να συζητήσει τα σενάρια που σχεδιάζουν και τα προβλήματα που συναντούν. Βρισκόταν σε ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί τους, απαντούσε στις ερωτήσεις τους, τους τροφοδοτούσε με υλικό. Κρατούσε φάκελο για τον κάθε εκπαιδευτικό με τα σενάρια που σχεδίασε, σχόλια και σημειώσεις από τη συμμετοχή του στις ομαδικές συναντήσεις. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρέδιδε αξιολογική έκθεση για τη συνολική πορεία της πιλοτικής εφαρμογής από
τους εκπαιδευτικούς που επόπτευσε, με έμφαση σε συγκεκριμένα παραδείγματα καλών σεναρίων ή καλών πρακτικών και προτάσεις για βελτίωση των υλικών ή των μεθόδων.
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Οι υπεύθυνες των υλικών της λογοτεχνίας (Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου) είχαν τα εξής καθήκοντα: οργάνωσαν την αρχική επιμόρφωση-ενημέρωση των φιλολόγων της Θράκης για την πιλοτική εφαρμογή, επέλεξαν τους εκπαιδευτικούς που θα πραγματοποιήσουν την πιλοτική
εφαρμογή, παρευρίσκονταν (μαζί με τον επόπτη) στις περισσότερες συναντήσεις των ομάδων των εκπαιδευτικών. Παρακολουθούσαν την ηλεκτρονική επικοινωνία και παρενέβαιναν όταν χρειαζόταν. Συγκέντρωναν τις εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του επόπτη και συνέτασσαν
την τελική έκθεση της Πιλοτικής Εφαρμογής στο μάθημα της λογοτεχνίας.
2.0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Στην Πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της Λογοτεχνίας εργάστηκαν οι
εκπαιδευτικοί:
Μαρία Αλεξίου, Μειονοτικό Κομοτηνής
Αλέξανδρος Δημαράς, 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης (Δροσερό)
Άννα Ευσταθιάδου, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών
Ελπινίκη Μουτίδου, Γυμνάσιο Ολβίου
Ζωή Μπάρμπα, Γυμνάσιο Εχίνου
Φωτεινή Νεστορίδου, 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης
Αντώνης Στεργίου, Γυμνάσιο Σμίνθης
Έλενα Χατζή, Μειονοτικό Κομοτηνής
Πιλοτική εφαρμογή με 6 εκπαιδευτικούς δεν μπορεί αλλά και δεν χρειάζεται να έχει επιλέξει αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον γενικότερο πληθυσμό ως προς την ηλικία, το φύλο, το είδος του σχολείου, την εμπειρία,
κ.λπ. Παρά ταύτα, τύχη αγαθή, είχαμε ένα ικανοποιητικό δείγμα από άποψη φύλου (δύο άντρες, τέσσερις γυναίκες την πρώτη χρονιά, πέντε γυναίκες και ένας άνδρας τη δεύτερη), ποικιλία ως προς το σχολικό περιβάλλον
(αμιγής μουσουλμανικός πληθυσμός, μεικτός, ρομά), και ως προς την εμπειρία τους στην περιοχή και στο ΠΕΜ.
Εμπεδώθηκε η συνείδηση σε όλους ότι αποτελούν μέλη μιας ομάδας που
έχει κοινούς στόχους, σκοπούς και επιδιώξεις και ότι για την επίτευξη των
παραπάνω είναι απαραίτητο το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους και η
απουσία ανταγωνισμών και προσωπικών στρατηγικών. Διαθέτοντας ισχυρές και διαφορετικές μεταξύ τους προσωπικότητες, ικανότητες και γνώσεις
μπόρεσαν να λειτουργήσουν σεβόμενοι ο καθένας τη διαφορετικότητα και
την προσωπικότητα του καθενός, τον διαφορετικό τρόπο εργασίας του.

249

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

«…το λέω με κάθε ειλικρίνεια, μου άρεσε πάρα πολύ καταρχήν δεν μ’ έκανε να αισθανθώ όλη αυτή η διαδικασία των συναντήσεων καθόλου ούτε μια στιγμή άβολα ή πιεστικά ή όλα
αυτά τα αρνητικά πράγματα, λειτούργησαν πολύ βοηθητικά,
έτσι πολύ ενθαρρυντικά και βοηθητικά και σε πρακτικό επίπεδο γιατί νομίζω ότι μπορώ να μάθω και να επωφεληθώ κι εγώ η
ίδια και, κατ’ επέκταση, και οι μαθητές μου από αυτά που έκαναν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί γενικά μια τέτοια συνεργασία ούτε ενθαρρύνεται μέσα στο σχολείο ούτε και συμβαίνει ούτε κι επιδιώκεται».
«Με βοήθησε γιατί και έπαιρνα ιδέες και μάθαινα άλλους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν κι άλλοι συνάδελφοι και νομίζω ότι θα χρησιμοποιούσα και ιδέες τους σ’ άλλο... αν ας πούμε έπαιρνα αντίστοιχο μάθημα. Και με βοήθησαν κι εμένα γενικότερα και με καθησύχαζαν, με ενημέρωναν, όλα αυτά».
Τα σχολεία μας (Μειονοτικό Κομοτηνής, 8ο Γυμνάσιο Ξάνθης [Δροσερό],
Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών, Γυμνάσιο Ολβίου, Γυμνάσιο
Εχίνου, 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης, Γυμνάσιο Σμίνθης) παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία (μεγέθους σχολείου, εθνοτική, γλωσσική προέλευση μαθητών και μαθητριών και επίδοσης). Η ποικιλία αυτή του μαθητικού πληθυσμού είναι ευεργετική για την Πιλοτική εφαρμογή: αναδεικνύονται όλα τα διαφορετικά
μαθητικά περιβάλλοντα, από αμιγή μουσουλμανικό πληθυσμό, σε μεικτό,
πληθυσμό ρομά, κ.λπ. με τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις τους στις αλλαγές και καινοτομίες σε διαφορετικό βαθμό το καθένα.
3.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Για τη συνεργασία του επόπτη με τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε το δοκιμασμένο από την εκπαίδευση από απόσταση και από την εκπαίδευση ενηλίκων σχήμα των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ). Σε μηνιαία
βάση ορίσθηκε μία συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς κάθε νομού προκειμένου να συζητούνται από κοινού η πορεία εφαρμογής που προγράμματος και ο σχεδιασμός του επόμενου χρονικού διαστήματος, να ανταλλάσσονται απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές, να διευκρινίζονται σημεία
του προγράμματος που πιθανώς να είχαν παρερμηνευθεί. Οι συναντήσεις
αυτές φαίνεται πως υπήρξαν πολύ λειτουργικές και βοηθητικές για τους εκ-

250

Ελένη Χοντολίδου
Πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος …

παιδευτικούς. Την πρώτη χρονιά πραγματοποιούνταν ξεχωριστά στις δύο
πόλεις, αλλά μία συνάντηση προς το τέλος της πρώτης χρονιάς έδειξε τα
ευεργετικά αποτελέσματα της κοινής συνάντησης όπου είχαμε και δύο τμήματα της ίδιας τάξης αλλά και περισσότερες απόψεις, δυσκολίες και αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να ενδιαφέρονται ο ένας για τη δουλειά
του άλλου, να ανταλλάσσουν υλικά και ιδέες, κ.ο.κ.
4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήσαμε τις τελικές αναφορές των εκπαιδευτικών για το έργο τους αλλά και τις συνεντεύξεις που πήρε από όλους τους
εκπαιδευτικούς η υποφαινόμενη στο τέλος κάθε χρόνου αφού είχαν τελειώσει
τα μαθήματα. Οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση περιεχομένου.
4.1 Ανταπόκριση των μαθητών στο νέο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, πρόοδος των μαθητών
Γενικά, η στάση των μαθητών υπήρξε θετική. Η αντίσταση που προέβαλαν
αφορούσε στο νεοφανές της εργασίας σε ομάδες, αλλά, στη συνέχεια, τους
άρεσε πολύ, κάμφθηκαν και οι αντιστάσεις των ντροπαλών παιδιών που δεν
ήθελαν να συμμετέχουν στην αρχή στην ομαδική εργασία.
«Όταν τελικά όλα πήραν το δρόμο τους, η ανταπόκριση τους
ήταν ενθουσιώδης! Τους άρεσε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το ότι τα κείμενα είχαν ως θέμα τους κάτι τόσο οικείο γι’ αυτούς. Συμμετείχαν στις συζητήσεις, παρουσίαζαν τις απόψεις
τους με θάρρος, ανταποκρίνονταν θετικά στις όποιες δραστηριότητες, ανακάλυπταν νέους τρόπους έκφρασης».
«Η πιλοτική αποτέλεσε το καλύτερο επιστέγασμα της όλης
προσπάθειας και νιώσαμε κάποιες στιγμές το μάθημα να ‘απογειώνεται’. Στην πλειονότητα των μαθητών αρέσει να εργάζονται ομαδικά −η συνεργασία, ο δημιουργικός ‘θόρυβος’».
«Τα ελληνικά τους βελτιώθηκαν στον προφορικό λόγο σίγουρα γιατί έχουν επαφή με κείμενα και μίλησαν, διάβασαν, εκφράστηκαν και αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα είναι ότι αγάπησαν και χάρηκαν το διάβασμα της λογοτεχνίας».
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Σε ερώτησή μας εάν βελτιώθηκαν ως προς γνώσεις και δεξιότητες που
αφορούν στη λογοτεχνία:
«τα παιδιά είναι λίγο πιο ελεύθερα, νομίζω ότι είναι θετική η
στάση που δημιουργείται μέσα από το μάθημα για τη λογοτεχνία».
Για την επίδραση του προγράμματος στην επίδοση των μαθητών:
«Τα βελτιώνει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο να μάθουν να δουλεύουν μέσα στην τάξη, να
μάθουν να δουλεύουν όλα μαζί, ν’ ακολουθούν μια τακτική...
το ν’ ακολουθούν μια τακτική δηλαδή βοήθησε, έμαθαν τα παιδιά πώς να δουλεύουν. Ότι έτσι βγαίνει η δουλειά, και πάντοτε
έβγαινε μου ’κανε εντύπωση».
Για τη βελτίωση της επίδοσης μέσω της ομαδικής εργασίας:
«Νομίζω ότι η πιο ουσιαστική πρόοδος ήταν στην ικανότητα
της συνεργασίας. Απέκτησαν δηλαδή την επιθυμία και την ικανότητα ταυτόχρονα να συνεργάζονται και να παράγουν κάτι.
Στην επιθυμία να δουλέψουν μέσα στην τάξη. Κι αυτό είχε μεγάλη απόδοση. Από κει και πέρα σίγουρα βελτιώθηκαν. Σ’ ένα
χρόνο μετά βελτιώθηκαν και τα ελληνικά, ακόμη και των παιδιών που ήρθαν απ’ τον Κένταυρο που είχαμε. Και σ’ αυτά τα
παιδιά ήταν που παρατήρησα τη μεγαλύτερη βελτίωση και
στην παραγωγή του λόγου του προφορικού... Ήταν ικανοποιημένα έτσι όπως δούλευαν. Και δούλευαν δηλαδή τα κορίτσια
βοηθούσαν πάντοτε με την έννοια να διορθώσουν να του δείξουν, αλλά σε επίπεδο όχι να διορθώσω να γράψω εγώ αλλά
εδώ έκανες λάθος γράφεται έτσι ή αλλιώς, ή έτσι το λέμε αυτό».
Η μικρή έως και πολύ ικανοποιητική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών, καθώς και η εξέλιξή τους στα τρία χρόνια εφαρμογής του προγράμματος καταγράφηκε συστηματικά από κάθε εκπαιδευτικό της Πιλοτικής μέσω
φύλλου παρατήρησης και σημειώσεων για έναν αριθμό μαθητών που κρίθηκε σε κάθε τάξη ικανοποιητικός, λ.χ. οι αδύναμοι μαθητές, κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρακολουθήσουμε λόγω ει-
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δικών συνθηκών (οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.).
Συνολικά, από τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών αλλά και από τους ελέγχους που έχουμε στα χέρια μας φαίνεται η ανοδική πορεία των μαθητών, όχι
εντυπωσιακά ανοδική, αλλά πάντως παρατηρείται μία πρόοδος σε όλα τα
παιδιά, κυρίως στον προφορικό λόγο και στη συμμετοχή στο μάθημα. Αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, καθώς η πλειοψηφία των μαθητών μας ανήκει
στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και είναι ευκολότερο να βελτιωθεί άμεσα ο προφορικός παρά ο γραπτός λόγος. Μένει, βεβαίως, να ελεγχθεί εάν
αυτή η πρόοδος είναι σταθερή και εάν δεν είναι πρόοδος που οφείλεται
στη συστηματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος. Εάν δηλαδή θα
υπάρχει και έξω από αυτό.
4.2 Συνολικές παρατηρήσεις για την πιλοτική
Στα τρία χρόνια εφαρμογής της Πιλοτικής υπήρξε εξέλιξη στην άνεση με
την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν όσο και όταν χρειάζεται τη διδασκαλία σε ομάδες. Τα φύλλα εργασίας που έδιναν οι εκπαιδευτικοί στους
μαθητές βελτιώθηκαν και δεν εστιάζουν μόνο στον έλεγχο της κατανόησης
της πληροφόρησης και της γνώσης, αλλά προσαρμόστηκαν στο κλίμα του
προγράμματος λογοτεχνίας του ΠΕΜ. Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφράσουν τη φαντασία τους, τους ωθούν σε συνδυαστικές και δημιουργικές εργασίες, ζητούν συγκρίσεις κειμένων κ.ο.κ.
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της λογοτεχνίας και με βάση τα εκπαιδευτικά υλικά που έχει εκπονήσει το ΠΕΜ να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και
να αξιολογήσουν σενάρια διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων εφαρμογής. Στην πορεία κάμφθηκαν οι ενστάσεις κάποιων εκπαιδευτικών ως προς τη φιλοσοφία και τη λειτουργικότητα των υλικών που προτείναμε, ενστάσεις που εν πολλοίς εδράζονται στις
αγκυλώσεις των φιλολόγων να περάσουν από μια γραμματολογικού τύπου
προσέγγιση της λογοτεχνίας, ερήμην των αναγκών έκφρασης των μαθητών, σε μια προσέγγιση με βάση θεματικές ενότητες και διδακτικές πρακτικές που επιδιώκουν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Με επιτυχία ξεπεράστηκε και η αδυναμία που είχαν οι εκπαιδευτικοί να
εφαρμόσουν άλλες μεθόδους διδασκαλίας πέραν της μετωπικής. Η διδασκαλία σε ομάδες, ακόμη και η δραματοποίηση, η μέθοδος project είναι πλέον ο καθιερωμένος τρόπος διδασκαλίας και οργάνωσης του υλικού. Τα θετικά αποτελέσματα που οι ίδιοι έβλεπαν στις τάξεις τους από την εφαρμο-
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γή αυτών των μεθόδων (με προφανείς διαφοροποιήσεις και παραλλαγές
από τμήμα σε τμήμα) απετέλεσαν κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν την εφαρμογή τους και να κάμψουν τις ανασφάλειές τους και τις
όποιες ενστάσεις τους. Η έννοια της ενότητας με τις τρεις διακεκριμένες
φάσεις της έγινε κατανοητή και τη δεύτερη χρονιά ολοκληρώθηκαν οι ενότητες με πιο επιτυχή τρόπο απ’ ότι στην πρώτη χρονιά, όπου κάποιες φορές η διάρκεια της πρώτης προπαρασκευαστικής για την ανάγνωση φάσης
και της τρίτης φάσης (η οποία και ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάγνωσης)
δεν ήταν όσο θα έπρεπε μεγάλες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν ως προς την επιλογή λογοτεχνικών κειμένων και προχώρησαν σε χρήση πολυτροπικών κειμένων στην τάξη (λ.χ. προβολή ταινιών).
«Τα παιδιά εντάξει, δε θεωρώ ότι έχουν μάθει μέσα σ’ ένα χρόνο να δουλεύουν σωστά σε ομάδες, με την έννοια να μοιράζονται, να υπάρχει ίση κατανομή των ευθυνών και ίση συμμετοχή σε όλα. Νομίζω όμως ότι έκαναν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και μόνο το ότι τους έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι
στην ομάδα συμμετέχουμε όλοι, δεν αφήνουμε έναν να κάνει
τη δουλειά για όλους μας, νομίζω ότι είναι έτσι ένα πρώτο λιθαράκι. Αν μπορούσε αυτό να συνεχιστεί, ελπίζω να συνεχιστεί
και στις επόμενες τάξεις και να διευρυνθεί κιόλας, δηλαδή να
γίνεται και στα υπόλοιπα μαθήματα, θα ’ταν πάρα πολύ καλό».
«Βοήθησε τα παιδιά πάρα πολύ και να μάθουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, που στην αρχή ήταν δυσκολία αυτή για τα
περισσότερα, να μάθουν να βοηθάν ο ένας τον άλλον, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, εγώ θα ήθελα περισσότερο να τα βοηθήσω και ως προς την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή
τους. Στήριξε πάρα πολύ παιδιά που ήταν πιο αδύναμοι μαθητές, γιατί τα παιδιά αυτά χάνονται κατά κάποιο τρόπο με τον
άλλο τρόπο διδασκαλίας. Βοήθησε αυτά τα παιδιά να εκφραστούν και προφορικά και γραπτά γιατί στην ομάδα «αναγκαστικά» συμμετείχαν, κάτι έγραφαν κάτι έλεγαν».
«Αυτό που έμαθα ήταν να μπορώ να κινούμαι σε πολλά κείμενα –γιατί κι εγώ ως μαθητής είχα συνηθίσει μόνο στο ένα το
κείμενο– κι αυτό με βοήθησε να καταλάβω πώς μερικά κείμενα αλληλοσυμπληρώνονται, πώς γίνεται έτσι ένας διάλο-
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γος κειμένου, πώς μπορείς να δεις λίγο πιο γενικά, πιο ολιστικά ένα θέμα και να βοηθήσεις (για μένα τώρα), νομίζω και τα
παιδιά αυτό βοήθησε. Αυτό το ένα το κείμενο που είτε το κατάλαβες είτε δεν το κατάλαβες πρέπει να το κάνεις, ξέφυγα ας
πούμε, από αυτό».
O σχεδιασμός των υλικών του ΠΕΜ προέβλεπε την ανάπτυξη για τις δύο
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου τριών διδακτικών ενοτήτων ανά τάξη και για
την τρίτη τάξη εννέα μικρών διδακτικών ενοτήτων. Διαπιστώθηκε στην
πράξη ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό λόγω των πολλών διδακτικών ωρών
που χάνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είτε λόγω των προγραμματισμένων διπλών αργιών (χριστιανικών και μουσουλμανικών) είτε
λόγω απρόβλεπτων παραμέτρων (καιρικές συνθήκες, ασθένειες εκπαιδευτικών, εκδηλώσεις των σχολείων κ.ά.). Επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί έκαναν το μάθημά τους σε δίωρο συνεχόμενο είχαν φροντίσει να μεταφέρεται το δίωρό τους σε άλλη ημέρα και ώρα (π.χ. στις ώρες των αρχαίων ή της
ιστορίας), σε περίπτωση που η μέρα της λογοτεχνίας ήταν κάποια αργία. Η
προτροπή μας ήταν οι εκπαιδευτικοί να ολοκληρώνουν την κάθε διδακτική ενότητα με άνεση χρόνου και με πληρότητα των δραστηριοτήτων που
σχεδίασαν ώστε αυτή η αίσθηση της ολοκλήρωσης να περνά στους μαθητές, και να απαλλαγούν από τα γνωστά από τη συμβατική εκπαίδευση άγχη
περί «ολοκλήρωσης και κάλυψης της διδακτέας ύλης». Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου ολοκλήρωσαν από δύο διδακτικές ενότητες, ενώ οι αντίστοιχοι της τρίτης τάξης από 6 και 7.
Η δυσκολία που αντιμετώπισαν αρκετοί εκπαιδευτικοί στη σύνθεση των
σεναρίων τους την πρώτη χρονιά, με τη βοήθεια πάντοτε του επόπτη αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Τα σενάρια δεν παρουσιάζονταν ωραιοποιημένα και οι εκπαιδευτικοί συζητούσαν τις δυσκολίες, τις αδυναμίες και τα προβλήματά τους.
Παρότι η εικόνα που έχουμε για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος παρουσιάζεται διαμεσολαβημένη από τις αναφορές των εκπαιδευτικών,
αφού δεν μας δόθηκε ποτέ η σχετική άδεια να παρακολουθήσουμε στην τάξη την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, πιστεύουμε ότι οι αναφορές
που λαμβάναμε κατέγραφαν σε μεγάλο βαθμό και με πιστότητα τα όσα συνέβαιναν στα τμήματα εφαρμογής και δεν εμφάνιζαν ωραιοποιημένες καταστάσεις και αποτελέσματα. Άλλωστε, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διακρίνονται για την αυτοκριτική τους διάθεση και για την έμφαση που έδιναν σε
σχεδιασμούς που δεν είχαν τα αναμενόμενα γι’ αυτούς αποτελέσματα.
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5.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εφαρμογή της πιλοτικής στο μάθημα της λογοτεχνίας και τις τρεις χρονιές κινήθηκε ομαλά και απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υπευθυνότητα και επαγγελματισμό παράλληλα με τον
ενθουσιασμό και το ζήλο τους για τη συμμετοχή τους σε μια πρωτόγνωρη
σ’ αυτούς διαδικασία. Τα σενάρια που παρήχθησαν, στο σύνολό τους, αξιολογούνται ως ικανοποιητικά, ενώ ορισμένα κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διαχυθούν στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο ημερίδες και θα αναρτηθούν στη σελίδα του προγράμματος).
Ως σημαντικότερη όμως αξιολογείται η θετική ανταπόκριση των μαθητών στο πρόγραμμα, η αύξηση της φιλαναγνωσίας τους, ο ενθουσιασμός
τους για τη συμμετοχή τους σε αυτό και η βελτίωση που σημείωσαν στις
επιδόσεις τους, όπως αυτή αναφέρεται στις εκθέσεις των εκπαιδευτικών.
Τα υλικά που παρήχθησαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του προγράμματος πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που έγινε στις τάξεις εφαρμογής και τη θετική τους στάση απέναντι στο πρόγραμμα. Μένει,
βεβαίως να εξεταστεί εάν οι επιδόσεις αυτές θα είναι όντως οι ίδιες με άλλους εκπαιδευτικούς και με πρόγραμμα διαφορετικό από αυτό του ΠΕΜ.
Δηλαδή, μένει να ελεγχθεί στο μέλλον, εάν οι δεξιότητες που αποκτούν οι
μαθητές και οι μαθήτριες μέσω της διδασκαλίας της λογοτεχνίας του ΠΕΜ
όντως βελτιώνουν την επίδοσή τους στο μάθημα της λογοτεχνίας, ακόμη και εάν αυτό διδάσκεται με διαφορετικό τρόπο. Κρίσιμο παραμένει το
ερώτημα πώς οι μαθητές αυτοί, κάποιοι από τους οποίους συμμετείχαν
στο πρόγραμμα για δεύτερη χρονιά, θα επανέλθουν τις επόμενες χρονιές
στη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας της λογοτεχνίας και τι στάση θα κρατήσουν απέναντι σ’ αυτήν.
Στις παραμέτρους που συνετέλεσαν στην επίτευξη της επιτυχημένης πορείας της πιλοτικής στο μάθημα της λογοτεχνίας θα πρέπει να προσμετρήσουμε, στον έναν ή τον άλλο βαθμό, τα εξής:
• Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών για το νέο πρόγραμμα και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, κυρίως λόγω της
παρακολούθησης από τους περισσότερους των εκπαιδευτικών επιμορφώσεων που πραγματοποίησε το ΠΕΜ.
• Το εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγε το ΠΕΜ και είχαν στη διάθεσή
τους οι εκπαιδευτικοί και το οποίο αποτέλεσε τη βάση του υλικού
που αξιοποίησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτό.
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•

Την αυτενέργεια που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί ώστε να ανανεώσουν το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, να το συμπληρώσουν με
νέο πολυμεσικό υλικό και να το προσαρμόσουν στις εκπαιδευτικές
ανάγκες του τμήματός τους.
• Τη συνεχή και διακριτική εποπτεία και καθοδήγηση που είχαν οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τους υπευθύνους
του προγράμματος ώστε να βελτιώνουν τους σχεδιασμούς τους και
να αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσκολίες συναντούσαν στην πράξη
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο εγχείρημα με την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και συμβουλών κυρίως κατά τη διάρκεια των μηνιαίων Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.
• Τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στο εγχείρημα και τη βελτίωση των αποδόσεών τους, οι οποίες με τη σειρά τους ανατροφοδοτούσαν τη διάθεση των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.
• Την τεχνική και υλική βοήθεια που παρείχε το ΠΕΜ στις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων εφαρμογής.
Η διάχυση όλης της εμπειρίας της Πιλοτικής που είναι μοναδική εξ όσων
γνωρίζουμε στην ελληνική πραγματικότητα (τριετής σε τακτική βάση εποπτεία εκπαιδευτικών στη διδασκαλία τους, συναντήσεις της ομάδας, ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανταλλαγή υλικών και εμπειρίας) πρέπει οπωσδήποτε να διαχυθεί μέσω ανάρτησης των σεναρίων στην ιστοσελίδα του προγράμματος, σε ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.λπ.
Η σημαντικότερη επιτυχία της Πιλοτικής εφαρμογής είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει τον τρόπο αυτο-μόρφωσης και αυτοβελτίωσής
τους. Μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να τροποποιήσουν υπάρχοντα υλικά. Αναζητούν στο διαδίκτυο πρόσθετο υλικό, χρησιμοποιούν τη δραματοποίηση, κάνουν καλή χρήση των ΤΠΕ και πολυτροπικών κειμένων (ταινιών…) στο μάθημά τους. Έχουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να βελτιώσουν
τόσο τη διδασκαλία τους, όσο −και κυρίως αυτό− την επίδοση των μαθητών τους στο μάθημα. Έγιναν οξυδερκείς παρατηρητές του εαυτού τους
και των μαθητών τους. Με δύο λόγια συγκροτήθηκαν εκπαιδευτικοί-ερευνητές οι οποίοι είναι σε θέση (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και με διαφορετικό τρόπο ο καθένας) να κοινοποιήσουν τη δουλειά τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να παραθέσουμε απόσπασμα από τη συνέντευ-
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ξη μιας εκπαιδευτικού μας, στην ερώτησή μας εάν την επόμενη χρονιά θα
γυρίσει στο παλιό πρόγραμμα:
«−Θα ξαναγυρίσεις τώρα στον παλιό τρόπο διδασκαλίας μετά από όλα αυτά;
−Δε νομίζω στον παλιό τρόπο, στον παλιό τρόπο δε θα γυρίσω. Μπορώ να κάνω και τα κείμενα του βιβλίου, ακόμη κι εκείνα να έλεγα και να τα εμπλουτίζω μπορώ να τα κάνω με διαφορετικό τρόπο, με αυτή την έννοια. Να χρησιμοποιήσω κι εκείνα τα κείμενα να κάνω άλλες ενότητες, να το δουλέψω διαφορετικά, καταρχήν είναι πολύ πιο −να λέμε την αλήθεια− πολύ
πιο άνετο, πιο ξεκούραστο να δουλεύεις με τον παλιό τρόπο.
Λίγο κουράζεσαι με τον καινούριο. Είναι πολύ δύσκολο.
−Ακόμη κι εσύ που τα ξέρεις, που τα έχεις κάνει
Μα θέλει προεργασία τι θα πει τα ξέρω; Έχω τα φύλλα, αυτά
πρέπει να γίνουν κάθε φορά. Είχα το προηγούμενο που έκανα
πέρισυ, άλλαξα κιόλας από κει δεν μου άρεσε κάτι το άλλαξα,
ε, μετά δεν μπορείς να το κάνεις, πόσες φορές να το κάνεις το
ίδιο; Κάτι διαφοροποιείται».
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Αναγνωστικές συνήθειες εφήβων:
έρευνα σε νεαρούς αναγνώστες των βιβλιοθηκών
του Δήμου Θεσσαλονίκης
Χαρούλα Κρομυάδου, Κωνσταντία Λιούζα,
Δώρα Σεϊτανίδου & Ελένη Χοντολίδου
ABSTRACT
The purpose of this research is the study of the reading habits of adolescents.
“Reading habits” are described as follows: what, how and where young people
read, which are the criteria of choosing what they read, who influences their
reading practices and, finally, which alternative activities are connected with
their reading practices. The sample consists of 16 junior high school students
from Thessaloniki, all being members of public libraries. The data of semistructured interviews were analyzed qualitatively using the method of thematic
analysis. The results contribute to the understanding of the multiple aspects
of reading and provide implications for the need of further research in Greece.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη έρευνας και συγγραφής μιας «ελληνικής» ιστορίας της ανάγνωσης1 παραμένει αδήριτη (Cavallo & Chartier, 2006: 12-13) σε αντίθεση με
τις εκτεταμένες και διαχρονικές έρευνες2 και αντίστοιχες εκπαιδευτικές
πολιτικές ενίσχυσης της ανάγνωσης σε άλλες χώρες.
1. Στην Ελλάδα έχουν διεξαχθεί κυρίως 1) ποσοτικές έρευνες για τον γενικό πληθυσμό. Ενδεικτικά βλ. α) Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) (2010). Γ' Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών.
Αθήνα: Παρατηρητήριο Βιβλίου, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (δες και ΕΚΕΒΙ 1999, 2004). 2) έρευνες για παιδιά και
εφήβους βλ. ενδεικτικά: α) Κάτσικας, Χ. (1997). «Η σχέση μαθητή και βιβλίου μέσα από δύο αποκαλυπτικές
έρευνες», Η λέσχη των εκπαιδευτικών, 16, 34-36. β) Κυρίδης, Α., Σουλιώτης, Μ. & Β. Δρόσος (2001). Έρευνα
για τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο βιβλίο ως αντικείμενο. Φλώρινα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. γ)
Μαλαφάντης, Κ. Δ. (2005). Το παιδί και η ανάγνωση. Στάσεις, προτιμήσεις, συνήθειες. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
2. Βλ. ενδεικτικά τις έρευνες για παιδιά και εφήβους: α) Whitehead, F., Capey, A., Maddren, W.& A. Welling (1977).
Children and their Books. London: MacMillan, β) Fry, D. (1985). Children talk about books: Seeing themselves as
readers. Philadelphia: Open University Press, γ) McKenna, M., Kear, D., & R. Ellsworth (1995). “Children’s attitudes
toward reading: A national survey”, Reading Research Quarterly, 30, 934-956., δ) Hall, C. & M. Coles (1999). Children’s
Reading Choices. London: Routledge. ε) Reeves, R. A. (2004). Adolescents talk about reading. Exploring Resistance
to the engagement with text. Newark: International Reading Association. και τις έρευνες για τον γενικό πληθυσμό:
α) Anderson, R., Hiebert, E., Scott, J., & I. Wilkinson (1985). Becoming a Nation of Readers. Washington: National
Institute of Education., β) National Endowment for the Arts (NEA) (2004). Reading at Risk.Washington: NEA.
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Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των αναγνωστικών συνηθειών των νεαρών αναγνωστών και αναγνωστριών. Εντάσσεται στο θεωρητικό πλαίσιο που προσφέρει το διεπιστημονικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών για τη θεμελίωση της λογοτεχνίας στις πρακτικές της σύγχρονης κουλτούρας (Easthope, 1991). Επίσης, στο πεδίο της Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο αναδεικνύει τις ποικίλες μορφές ανάγνωσης
λογοτεχνικών κειμένων που προωθούνται από σχολικές, και μη, πρακτικές. Σημαντική είναι η επιρροή των αναγνωστικών θεωριών πρόσληψης
που ανάγουν τον αναγνώστη σε αναπόσπαστο μέρος του λογοτεχνικού
έργου (Holub, 2000) και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση που τοποθετεί
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας
των αναγνωστών-μαθητών μέσω των κειμένων (Χοντολίδου, 2004: 37-38).
Οι αναγνωστικές συνήθειες των εφήβων δεν έχουν ερευνηθεί διεξοδικά στην Ελλάδα, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός
προσδιορισμός τους. Αποτελούν, συνήθως, μέρος ευρύτερων ερευνών,
στις οποίες στάσεις, προτιμήσεις και συνήθειες συνδιαμορφώνονται σε
μια κυκλική σχέση μεταξύ τους (Μαλαφάντης, 2005: 212). Στη συγκεκριμένη έρευνα επιχειρείται η διασαφήνισή τους με περιγραφικούς όρους
ως εξής: αν και τι διαβάζουν οι νέοι, πότε, πού και πόσο συχνά, πώς επιλέγουν ό,τι διαβάζουν, πώς αλληλεπιδρούν με αυτά που διαβάζουν, ποιοι
παράγοντες ασκούν επιρροή στη διαμόρφωση των συνηθειών αυτών, οι
πηγές και τα κίνητρα ανάγνωσης και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με αναγνωστικές πρακτικές.
2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εν λόγω έρευνα3 διεξήχθη κατά το έτος 2014 σε νέους αναγνώστες, που
επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνολικά, υλοποιήθηκαν ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις στους χώρους των βιβλιοθηκών4 και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων αναλύθηκαν ποιοτικά με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης (Braun & Clarke, 2006).
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πέντε μαθητές και έντεκα μαθήτριες του Γυμνασίου, κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και μέλη ή επισκέπτες
3. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Δράσης Γ΄: Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Ανθρωπιστικών
Επιστημών» της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ελένη Χοντολίδου του Τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και με τη
συμβολή του Τμήματος Περιφερειακών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4. Συγκεκριμένα, στις δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες Χαριλάου, Τούμπας, Άνω Πόλης και
Ξηροκρήνης.
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των δημοτικών βιβλιοθηκών της περιοχής κατοικίας τους. Η πλειονότητα
του δείγματος είναι ελληνικής καταγωγής και τέσσερα άτομα είναι αλλοδαποί, που μιλούν τη γλώσσα καταγωγής τους αλλά δηλώνουν ως μητρική την ελληνική. Οι γονείς τους είναι κυρίως χαμηλού και μεσαίου μορφωτικού επιπέδου με λίγους να έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας
(ένας πατέρας και τρεις μητέρες). Αντίστοιχα, ως προς το επάγγελμα αρκετοί γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, κάποιοι δημόσιοι και ιδιωτικοί
υπάλληλοι χαμηλών και μεσαίων θέσεων, ενώ δεν λείπουν και οι άνεργοι
(έξι μητέρες και δύο πατέρες).
Περαιτέρω ερευνητικά στοιχεία αφορούν στα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις ασχολίες των νέων. Οι περισσότεροι έφηβοι προσανατολίζονται
σε επαγγέλματα που απαιτούν σπουδές ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου
(αρχαιολόγος, φιλόλογος, αστυνομικός, κτηνίατρος, διοίκηση επιχειρήσεων, ζωγράφος, ηθοποιός, συγγραφέας). Οι συχνότερες εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών είναι τα αθλήματα, οι βόλτες με τους φίλους και η
μουσική και λιγότερο η ανάγνωση βιβλίων, η συγγραφή ιστοριών και ποίησης, η ζωγραφική και η συμμετοχή σε θεατρικό όμιλο και σε λέσχες ανάγνωσης. Όλοι ανεξαιρέτως χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε στο σπίτι −όταν υπάρχει− είτε στη βιβλιοθήκη και το σχολείο, κυρίως για
να πλοηγούνται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης ή για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σχετικά με το σχολείο οι
μισοί νέοι δηλώνουν ότι τους αρέσει, ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Τέλος, τα αγαπημένα μαθήματα ποικίλλουν, με δημοφιλέστερα τα «εύκολα» Θρησκευτικά και τη Γυμναστική, ενώ ως «δύσκολα» αναφέρονται τα Μαθηματικά, η
Φυσική και τα Αρχαία Ελληνικά.
3.0 ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από τα δεδομένα προκύπτουν τρία προφίλ αναγνωστών της έρευνας. Οι
εννέα (9) έφηβοι θεωρούνται περιστασιακοί αναγνώστες, που διαβάζουν λίγο. Πρόκειται για εκείνους που δεν τους διάβαζαν στο σπίτι και που στην
πρώτη σχολική ηλικία διάβαζαν κυρίως παραμύθια, κόμικς και λίγα κλασικά μυθιστορήματα. Δεν αναφέρουν πάνω από πέντε τίτλους βιβλίων που
έχουν διαβάσει πρόσφατα. Συνήθως, επιλέγουν κάποια μυθιστορήματα και
κόμικ-εικονογραφημένα. Τα είδη που προτιμούν είναι η περιπέτεια, το μυστήριο και η φαντασία με δημοφιλή ελληνικά αναγνώσματα (Άλκη Ζέη) και
κυρίως ξένα (Χάρι Πότερ, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) που η λογοτεχνική
τους αξία και η θετική ή αρνητική επίδρασή τους στους νέους συζητείται
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συχνά στη βιβλιογραφία (Carlsen & Sherrill, 1988: 87-94· Παπαδάτος, 2009:
258). Κάποια παιδιά αναφέρουν δημοφιλή βιβλία (Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης), αλλά και διαδικτυακά εφηβικά αναγνώσματα (manga, After). Συχνά,
δεν αναφέρουν αγαπημένο βιβλίο και ήρωα και, όταν το κάνουν, πρόκειται
συνήθως για κάποιον ήρωα κόμικ ή μυθιστορημάτων της παιδικής ηλικίας.
Οι περιστασιακοί αναγνώστες της έρευνας ασχολούνται συχνά με ανταγωνιστικές της ανάγνωσης δραστηριότητες, όπως τα αθλήματα, οι βόλτες με
τους φίλους και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Οι επαρκείς αναγνώστες που διαβάζουν συστηματικά τουλάχιστον ένα
ή δύο λογοτεχνικά είδη είναι έξι (6) άτομα. Πρόκειται για παιδιά που έχουν
αρκετές αναγνωστικές εμπειρίες εντός οικογένειας, θυμούνται και αναφέρουν αρκετούς τίτλους παραμυθιών, κόμικ και μυθιστορημάτων που διάβαζαν. Τα ίδια, σήμερα, διαβάζουν συχνά, ενώ αρκετά αναφέρουν αγαπημένους συγγραφείς ή βιβλία. Στην πλειονότητά τους προτιμούν το μυθιστόρημα έναντι του κόμικ, αλλά εμφανίζεται και μία έφηβη που διαβάζει συστηματικά τα γιαπωνέζικα κόμικ (manga). Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας
είναι συστηματικοί αναγνώστες, ωστόσο επιλέγουν συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη, κυρίως μυθιστορήματα εφηβείας ή/και μυστηρίου (SOS Κορίτσια σε κρίση, Ανατριχίλες). Βεβαίως, δεν λείπουν και εκείνοι που δηλώνουν
την αντιπάθειά τους για τα είδη αυτά, προτάσσοντας βιβλία γνώσεων, Ψυχολογίας και Ιστορίας. Δύο νέοι αναφέρουν και μυθιστορήματα συγγραφέων της κλασικής ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας (Βερν, Καζαντζάκης). Ως
αγαπημένες ασχολίες αναφέρουν τα αθλήματα, τις ξένες γλώσσες και την
ανάγνωση βιβλίων. Παρατηρείται ότι οι νέοι αυτής της κατηγορίας εκφράζουν τη γνώμη τους για τα βιβλία που προτιμούν ή όχι, δικαιολογούν τις
επιλογές τους και αναπτύσσουν έκφωνα τη σκέψη τους με μεγαλύτερη ευκολία από την προηγούμενη κατηγορία των περιστασιακών αναγνωστών.
Ως έμπειροι χαρακτηρίζονται αναγνώστες που διαβάζουν πολύ συχνά,
συζητούν το περιεχόμενο αλλά και τη μορφή του βιβλίου, εκφράζουν αξιολογικές κρίσεις σχετικά με αυτό αλλά και για τον συγγραφέα και, γενικώς,
έχουν πιο σύνθετη ανταπόκριση στην επικοινωνία τους με το κείμενο. Στην
παρούσα έρευνα μόνο μία νέα θεωρείται έμπειρη αναγνώστρια. Πρόκειται για έφηβη με μητέρα βιβλιοθηκονόμο. Από μικρή ηλικία έχει ιδιαίτερη
σχέση με τα βιβλία και την ανάγνωση. Στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού
διάβασε τα δημοφιλή, Χάρι Πότερ κ.λπ., τα οποία βλέπουμε να διαβάζουν
οι υπόλοιποι νέοι στα εφηβικά τους χρόνια. Στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού πέρασε σε μυθιστορήματα της Πηνελόπης Δέλτα ενώ στο Γυμνάσιο
άλλαξε κατηγορία, επιλέγοντας ελληνικά και ξένα μυθιστορήματα της «βα-
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ριάς λογοτεχνίας», όπως αναφέρει. Επίσης, επιλέγει να διαβάσει μυθιστορήματα περιπέτειας, τρόμου και ψυχολογικά θρίλερ (Agatha Christie, Stephen King). Ταυτόχρονα, απορρίπτει έντονα τα εφηβικά μυθιστορήματα,
τα οποία χαρακτηρίζει «βιβλία για την τουαλέτα» και «παραμυθάκια» και
δηλώνει ότι «δεν τα απολαμβάνεις». Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στην εξέλιξή της ως αναγνώστριας παίζει το ότι συμμετέχει σε δύο εφηβικές λέσχες
ανάγνωσης της βιβλιοθήκης, μία ελληνική και μία αγγλική. Αυτή είναι και η
αγαπημένη της ασχολία. Αναφέρει πλήθος συγγραφέων: Καρκαβίτσα, Θεοτοκά, Βενέζη, Καζαντζάκη, Ιορδανίδου, Dahl, Gaarder. Δεν διστάζει να πει
την άποψή της για τον Ξενόπουλο, παραπέμποντας μάλιστα σε σημείωμα
του συγγραφέα εντός κάποιας έκδοσης. Συζητά θέματα που αναδεικνύονται μέσα από τα αναγνώσματά της, αναρωτιέται τι θα έκανε η ίδια μπροστά σε διλλήματα που τίθενται και, γενικώς, φαίνεται στην περίπτωσή της
να ισχύει αυτό που δηλώνει ο Appleyard: «Ο έφηβος έπαψε πια να είναι παιδί. Είναι παρατηρητής και αξιολογητής του εαυτού και των άλλων. Έτσι είναι ένα
εύκολο βήμα γι’ αυτόν να περάσει από την εμπλοκή στην ιστορία, στο να σκέφτεται σχετικά με την ιστορία» (στο Παπαδάτος, 2009: 259-260).
4.0 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Πολλές έρευνες αναδεικνύουν τη συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του
ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος με την καλλιέργεια αναγνωστικών συνηθειών στα παιδιά. Είναι άμεση η επιρροή των γονιών ή των ενηλίκων, όταν αυτοί είναι αναγνώστες, γιατί λειτουργούν δυναμικά ως πρότυπα (Bandura & Walters, 1963). Στην έρευνα οι έμπειροι και επαρκείς αναγνώστες παροτρύνονται από την οικογένεια να διαβάσουν και υιοθετούν
την ανάγνωση ως συνήθεια από τους συγγενείς αναγνώστες, κάτι που ενισχύεται από την ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σπίτι. Κάποια παιδιά ξεκίνησαν
να διαβάζουν είτε γιατί τους έγινε κάποια πρόταση βιβλίου από τον γονέα
είτε γιατί αυτός είναι μέλος μιας δημόσιας βιβλιοθήκης και μεταβίβασε τη
συνήθεια και στο παιδί. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι γονείς συζητούν μαζί με
τα παιδιά τα βιβλία που διαβάζουν και σε δύο περιπτώσεις γονιός και παιδί
διαβάζουν το ίδιο βιβλίο (εφηβικό ή μυθιστόρημα ενηλίκων).
Το σχολείο ως κύριος φορέας «τυπικής» εκπαίδευσης συνδέεται με τη
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών και των δράσεων φιλαναγνωσίας
που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: διαγωνισμοί βιβλίων, επίσκεψη σε δημοτική βιβλιοθήκη, συζήτηση μαθητών με έναν συγγραφέα (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2011: 10).
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Αθανασία: Εμείς είχαμε δασκάλα που ήτανε πάρα πολύ καλή στην Α΄ Δημοτικού και μας έβαζε κάθε βδομάδα ένα βιβλίο. Διαλέγαμε εμείς, το διαβάζαμε
και το κάναμε περίληψη και ήτανε πολύ ωραία.
Δηλαδή, από εκείνη εγώ άρχισα να διαβάζω.
Τον κυριότερο ρόλο, λοιπόν, τον έχει ο εκπαιδευτικός και η διδασκαλία της
λογοτεχνίας. Οι απόψεις των εφήβων επηρεάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
για ορισμένους η διδασκαλία λογοτεχνίας στην τάξη μπορεί να είναι απόλαυση
ή ο τρόπος διδασκαλίας και το περιεχόμενο να τους αρέσει. Άλλοι, θεωρούν ότι
είναι «ώρα για χάσιμο», καθώς το περιεχόμενο είναι χωρίς ενδιαφέρον, ο τρόπος
διδασκαλίας «λάθος» ή η επιρροή του εκπαιδευτικού αρνητική. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κάτι που σχολιάζεται ιδιαιτέρως, καθώς απαιτείται από αυτόν:
α) προσεκτική διαχείριση των εργαλείων και του υλικού που διαθέτει για να υλοποιήσει τη διδασκαλία, β) επιλογή δραστηριοτήτων με μεγαλύτερο ενδιαφέρον
και ενεργό εμπλοκή των μαθητών, γ) περισσότερος χρόνος για συζήτηση και ερμηνεία, καθώς και δ) ελευθερία στην υποκειμενική έκφραση. Επίσης, ένας από
τους λόγους που σχηματίζουν αρνητική άποψη για το μάθημα της λογοτεχνίας είναι το περιεχόμενο. Θεωρούν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα δεν ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους ή τους δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα.
Αν και οι νέοι της έρευνας συχνά συζητούν με τους φίλους τους και συστήνουν τα βιβλία που διαβάζουν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φαίνεται να
επηρεάζονται άμεσα από αυτούς. Μάλιστα, η έμπειρη αναγνώστρια συχνά δεν
μοιράζεται αυτή τη συνήθεια με συνομηλίκους από τον φόβο της κριτικής, καθώς οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες είναι δημοφιλέστερες (π.χ. ταινίες). Η Ελπίδα, όμως, αναγκάστηκε να διαβάζει ένα συγκεκριμένο είδος (περιοδικά για κορίτσια) προκειμένου να ενταχθεί σε μια παρέα.
Ελπίδα:

Ήτανε η παρέα μου που με επηρέαζε έτσι. Γιατί
ήταν τα κορίτσια απ’ το Δημοτικό που μαζεύανε
αυτοκόλλητα, κάνανε διαγωνισμούς για το ποια
φοράει τα πιο ωραία ρούχα σήμερα, ανταλλάζανε βραχιόλια και δεν μου άρεσε αλλά ήθελα, προσπαθούσα να ταιριάξω. Γιατί πάντα, δεν είχα παρέα μικρή. Και προσπαθούσα να ταιριάξω, οπότε τα ’κανα κατά κάποιον τρόπο αναγκαστικά κι
έπρηζα τη μάνα μου να μου παίρνει περιοδικά.
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Τέλος, τα παιδιά της έρευνας, που είναι μέλη των δημοτικών βιβλιοθηκών, εκφράστηκαν θετικά για τις βιβλιοθήκες που πρόσφατα ανακαινίστηκαν, αν και δεν τις αξιοποιούν ως χώρους ανάγνωσης. Η λέσχη ανάγνωσης
είναι σημαντική και ως προς την ποικιλία που προσφέρει σε είδη και γιατί συζητιούνται τα βιβλία μεταξύ των εφήβων. Σε ορισμένες περιπτώσεις
συμβάλλει και το προσωπικό των βιβλιοθηκών, κυρίως στο να προτείνουν
βιβλία αφού, όμως, το ζητήσουν τα παιδιά.
5.0 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Οι εξωτερικές συνθήκες της ανάγνωσης είναι ο χρόνος της ανάγνωσης –πότε διαβάζει κάποιος, η συχνότητα, η διάρκεια, η επάρκεια χρόνου που έχει– ο τόπος και
ο τρόπος ανάγνωσης. Η ανάγνωση είναι «πρακτική που υλοποιείται μονίμως με
τις χειρονομίες, με τους χώρους και με τις συνήθειες» και απαιτεί «εμπλοκή του
σώματος» και «εγγραφή μέσα σ’ έναν χώρο» (Cavallo & Chartier, 2006: 18, 20).
Οι έφηβοι της έρευνας αναφέρουν ότι διαβάζουν «μία φορά το μήνα»,
«δύο-τρεις φορές την εβδομάδα», «σε καθημερινή βάση», «πάρα πολύ». Η
διάρκεια της ανάγνωσης ποικίλλει από μισή ώρα μέχρι και τέσσερις ώρες
συνεχούς ανάγνωσης. Ως περίοδοι αναφέρονται κυρίως το Σαββατοκύριακο και οι καλοκαιρινές διακοπές. Η συχνότερη ώρα της μέρας που επιλέγουν για ανάγνωση είναι το βράδυ πριν τον ύπνο, αλλά δεν λείπουν κι εκείνοι που διαβάζουν το πρωί ή το μεσημέρι μετά το σχολείο. Σχετικά με την
επάρκεια του χρόνου, συνήθως οι περιστασιακοί αναγνώστες θεωρούν ότι
δεν χρειάζονται άλλο χρόνο και άλλοι που θα ήθελαν κι άλλο χρόνο.
Θάνος:

Αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα είχαμε και τον
χρόνο να ψάξουμε και τον χρόνο να διαβάσουμε.

Ως συχνότερος τόπος ανάγνωσης αναφέρεται το σπίτι και κυρίως το δωμάτιό τους. Υπάρχουν και κάποιοι που επιθυμούν να διαβάζουν σε εξωτερικούς χώρους ή σε βιβλιοθήκες. Οι περισσότεροι έφηβοι αναφέρουν ότι
διαβάζουν ξαπλωμένοι και σχεδόν όλοι προτάσσουν τη σημασία της ησυχίας κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
6.0 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Γιατί διαβάζουν οι έφηβοι της έρευνας; Οι περισσότεροι ωθούνται από το
ισχυρό εσωτερικό κίνητρο της αναγνωστικής περιέργειας (Μαλαφάντης,
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2005: 38-41), που σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων και αφηγηματικών
δεξιοτήτων. Η «βαρεμάρα» (ανία και αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου) αναφέρεται επίσης. Συχνές είναι και οι αναφορές του κινήτρου της αναγνώρισης
της ανάγνωσης που κάνουν, καθώς θεωρούν ότι, όταν διαβάζουν, βελτιώνονται οι μαθητικές τους επιδόσεις. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου, όμως,
γιατί οι περισσότεροι διαβάζουν γιατί «τους αρέσει» ή γιατί τους αρέσουν
συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη και ικανοποιούν προσωπικές και κοινωνικές αναζητήσεις τους, καθώς εντοπίζουν εναλλακτικές λύσεις ή προτάσεις
για θέματα που τους απασχολούν.
Σ5:
Εύη:

Γιατί διαβάζεις;
Γιατί μου αρέσει να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου
μέσα απ’ τα βιβλία.

Ανθή:

…γιατί θα μας βοηθήσουν στον προφορικό λόγο να έχουμε… τώρα… Να αυτό να μην παιδεύομαι! Να μην μπερδευόμαστε[…] Να εκφραζόμαστε πολύ καλύτερα. Και για να περνάμε καλά.

7.0 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Σε αρκετές περιπτώσεις τα βιβλία καταλήγουν στους νέους ως δώρα που
τους χαρίζονται από τους γονείς, από συγγενείς ή και τους συνομηλίκους.
Ενίοτε, ο έφηβος συμμετέχει ενεργά στην επιλογή του δώρου, καθώς επισκέπτεται το βιβλιοπωλείο με τους ενήλικες. Στις καλοκαιρινές διακοπές,
αναφέρεται η αγορά από παζάρια βιβλίων. Λίγα παιδιά πηγαίνουν σε βιβλιοπωλεία να αγοράσουν βιβλία, αναζητούν βιβλία στο διαδίκτυο (google,
amazon, blog, facebook, forum) ή διαβάζουν κάποια εφημερίδα που αγοράζουν οι γονείς. Τα περισσότερα δανείζονται από τη δημοτική βιβλιοθήκη και από φίλους. Και η βιβλιοθήκη του σπιτιού αποτελεί πηγή, καθώς εκεί
ανακαλύπτουν βιβλία των μεγαλύτερων αδερφών, γενικών γνώσεων (εγκυκλοπαίδειες) ή και βιβλία των ενηλίκων.
Σ:
Νάντια:

Πού το άκουσες αυτό; Πού το έμαθες;
Υπάρχουν κάποια blogs που γενικά τα επισκέπτομαι κι αυτά. Είναι κάτι τύπου facebook, αλλά όχι
facebook. Ο καθένας φτιάχνει το δικό του blog και

5. Συνεντεύκτρια
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Σ:
Νάντια:

κάνει reblog και τα λοιπά.
Πώς λέγεται;
Tumblr. Αν και φέτος έκαναν πολλά άτομα και
νομίζουν είναι τύπου facebook και το διακοσμούνε κιόλας…

Το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής των βιβλίων είναι το θέμα ενδιαφέροντος. Ακολουθεί η επιλογή από την ανάγνωση του οπισθόφυλλου ή του τίτλου. Επίσης, οι νέοι επιλέγουν τα βιβλία επειδή τους τα συστήνουν οι φίλοι
τους, οι εκπαιδευτικοί και λιγότερο οι γονείς ή κάποιος από τις βιβλιοθήκες.
8.0 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι έφηβοι, συχνά, επηρεάζονται από τα αναγνώσματά τους και οδηγούνται
σε διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης. Έτσι, η ανάγνωση γίνεται πολλές φορές αφορμή για συγγραφή αποτελώντας διέξοδο σκέψεων
και συναισθημάτων, ιδιαίτερα σε αυτήν την ηλικία. Οι αναγνωστικές εμπειρίες συμβάλλουν, συνήθως, στο θέμα, το ύφος και τη δομή στις λογοτεχνικές τους απόπειρες. Αυτές μπορεί να είναι σε μορφή μυθιστορήματος περιπέτειας ή μυστηρίου, ενίοτε και με ρομαντικά στοιχεία. Άλλες φορές, μπορεί να είναι σε ποιητική μορφή, σύντομοι στίχοι ή τραγούδια. Υπάρχουν και
περιπτώσεις, όπου η δημιουργική έκφραση των εφήβων βρίσκει διέξοδο
στη ζωγραφική ή στη δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας, καθώς και
στις παραστατικές μορφές τέχνης.
Αθανασία: Μην γελάσετε! Γράφω βιβλίο.
Σ:
Α, ωραία. Τι εννοείς γράφεις βιβλία; Γράφεις μυθιστορήματα ας πούμε;
Αθανασία: Ναι, ήδη τώρα έχω ξεκινήσει το πρώτο μου.
Σ:
Με τι είναι σχετικά;
Αθανασία: Λοιπόν, είναι μία κοπέλα, είναι στην παλιά εποχή
με και λοιπά, είναι μία πριγκίπισσα η Ελίζαμπεθ
που έχει έναν κολλητό, που κάνουνε παρέα από
μικροί και, ξέρω ’γω ανακαλύπτει, ακούει φωνές
και διάφορα πράγματα και ερωτεύεται έναν βρικόλακα. Αυτή εδώ όταν είχε γεννηθεί ήταν έτοιμη
να πεθάνει και είχε, με κάποιον τρόπο της έδωσαν
ένα φάρμακο και είναι με αίμα δράκου. Και αυτός
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ο βρικόλακας προσπαθούσε να τη σκοτώσει και
μετά.
Πώς τα εμπνεύστηκες όλα αυτά;
Σ:
Αθανασία: Δεν ξέρω, μου έρχονται έτσι. Κάθομαι, εκεί που κάθομαι, αρχίζω να σκέφτομαι. Σκέφτομαι κάτι που
έχω διαβάσει, μετά πηγαίνει η σκέψη μου σε κάτι
άλλο και μετά μου ’ρχεται κάτι άλλο και μετά…
9.0 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Η διαδικασία αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με τα στοιχεία του κειμένου
που τον εγκαλούν να εισχωρήσει σ’ αυτό και να το νοηματοδοτήσει είναι
σύνθετη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν πρόκειται για έφηβους
αναγνώστες (Χρονάκη, 2010: 70). Η μελέτη της ανταπόκρισης των εφήβων στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από τα συναισθήματα, τις εικόνες και τους συνειρμούς, τις στάσεις και τις θέσεις του αναγνώστη κατά
τη σημασιοδότηση. Η ανάγνωση προκαλεί ευχαρίστηση, διασκέδαση και
ψυχαγωγία, αλλά και συγκίνηση και αγωνία, ακόμη και θυμό. Η ανάγνωση
είναι μια εσωτερική πράξη που οι αναγνώστες την βιώνουν με τη φαντασία τους χαράσσοντας στη μνήμη τους εμπειρίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής τους (Poslaniec, 1991: 15-16). Μέσω της συζήτησης, σε μικρό βαθμό, εν προκειμένω, διαπιστώνονται ίχνη της συγκρότησης του εαυτού τους μιλώντας για τους αγαπημένους ήρωες ή τις αναλογίες με την πραγματική ζωή.
Έλσα:

Σ:
Έλσα:

Και ας πούμε ήτανε ο Ανγκ και τον είχα ερωτευτεί.
Δηλαδή, πραγματικά τον είχα ερωτευτεί! Δηλαδή,
κάθε μέρα πρόσεχα πώς θα πιω το γάλα μου, έτσι
ξέρεις θα του αρέσει;
Δηλαδή υιοθετούσες συμπεριφορές που έβλεπες;
Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Είχα κάνει τα μαλλιά μου,
τα ’χα κάνει όλα.

10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτει από τη μελέτη των αναγνωστικών συνηθειών των εφήβων είναι η σχέση που έχουν με τις βιβλιοθήκες.
Οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι μέλη των δημοτικών βιβλιοθη-
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κών, δανείζονται συχνά βιβλία και παρακολουθούν ενίοτε δράσεις των βιβλιοθηκών, όπως οι λέσχες ανάγνωσης. Χρησιμοποιούν, επίσης, τη βιβλιοθήκη ως τόπο συνάντησης με φίλους και ως χώρο για εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως η χρήση του διαδικτύου, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα μαθήματα για σκάκι και η ενισχυτική διδασκαλία σε μαθήματα του σχολείου.
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι είναι περιστασιακοί και επαρκείς αναγνώστες και δεν επιλέγουν τη βιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης.
Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει ακόμη περισσότερο ο
ρόλος του βιβλιοθηκονόμου προτείνοντας βιβλία ελκυστικά προς τα παιδιά, να παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώνει λέσχες ανάγνωσης εστιασμένες στα ενδιαφέροντα των εφήβων. Να λειτουργεί, δηλαδή, ως «σημαντικός άλλος» δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλικό κλίμα ώστε να αγαπήσουν οι έφηβοι την ανάγνωση λογοτεχνίας στον ελεύθερο χρόνο τους.
Στην καλλιέργεια, βέβαια, των αναγνωστικών συνηθειών επηρεάζει σημαντικά και το σχολείο, το οποίο καλείται να υιοθετήσει μια εκπαιδευτική
πολιτική φιλικότερη προς το βιβλίο, καθώς αρκετοί έφηβοι της έρευνας εκφράζονται αρνητικά ως προς τον ρόλο του (μεγάλος φόρτος εργασίας, έλλειψη δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας στη διδασκαλία). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό μπορούν να ενταχθούν δράσεις, όπως η εμπλοκή και
των γονέων σε δράσεις φιλαναγνωσίας, η δημιουργία βιβλιοθήκης τάξης,
η ευρύτερη αξιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών στα διδακτικά αντικείμενα, οι δραστηριότητες που ενισχύουν τη φιλαναγνωσία –εκδηλώσεις με
συγγραφείς, διαγωνισμοί ανάγνωσης, ανταλλαγή βιβλίων, λέσχες ανάγνωσης– η δημιουργία αναγνωστικής γωνιάς και η δικτύωση του σχολείου με
φορείς σχετικούς με το βιβλίο.
Ειδικότερα, το μάθημα της λογοτεχνίας στο σχολείο οφείλει να λειτουργεί ενθαρρυντικά και όχι αποτρεπτικά. Για να προσελκύσει κανείς το ενδιαφέρον των μαθητών, χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον σχολικό λογοτεχνικό κανόνα δημοφιλή μεταξύ των μαθητών είδη, όπως η επιστημονική
φαντασία, τα χιουμοριστικά ή ακόμη η ηλεκτρονική λογοτεχνία κ.ά., ώστε
να αποστιγματιστούν οι αναγνωστικές τους συνήθειες και προτιμήσεις. Ένα
ακόμη σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η καταπίεση της υποκειμενικής ερμηνείας των λογοτεχνικών αναγνωσμάτων κατά τη συζήτησή
τους στην τάξη, γεγονός που πιθανώς αποτρέπει τους μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα και να απολαμβάνουν την ανάγνωση λογοτεχνίας. Επίσης, απαιτείται η μετατόπιση από την παραδοσιακή πρακτική της μίας και
μοναδικής ερμηνείας του κειμένου σε μια πιο σύγχρονη πρακτική, η οποία
καθιστά τον αναγνώστη συνδημιουργό του νοήματος.
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Από την έρευνα αναδεικνύεται ότι είναι αναγκαία η εκπαίδευση των εφήβων ως προς τις ποικίλες πηγές ανάγνωσης, την προσβασιμότητα σ’ αυτές
και τη λειτουργία τους. Η βιβλιοθήκη και το σχολείο, όπως περιγράφηκαν
παραπάνω, μπορούν να συντείνουν σ’ αυτό αξιοποιώντας ακόμη και τους
ίδιους τους εφήβους, που έχουν ανεπτυγμένες σχετικές δεξιότητες, κυρίως
όσον αφορά το διαδίκτυο. Στην καθημερινότητα των νέων κάποιες ανάγκες,
που σχετίζονται με τη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξή τους, δεν συνιστούν προτεραιότητα και πολλές φορές καταπιέζονται. Όμως, η ανάγνωση μπορεί να γίνει συνήθεια, όταν συνδέεται άμεσα με αυτές τις εγγενείς
ανάγκες των εφήβων: τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την απόλαυση.
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Αφήγηση ζωής και αναγνωστική ιστορία:
η ανάγνωση ως εντολή και η αφηγηματική
επιτέλεση της ταυτότητας
Ιωάννα Γιαννακοπούλου
ABSTRACT
The purpose of the research is the study of adult ex-drug users’ reading practices. The research attempts to link the life path of a subject with her reading route, i.e. continuities, pauses, reconnections of reading habits in dialogue with the experiences of life. The research is a case study of an adult
woman who integrated in a therapeutic community and after her rehabilitation, she now works there as treatment staff. The data of semi-structured interview were analyzed qualitatively using the method of performative analysis to investigate the narrative performance of identity in connection with the routes of her reading practices. The results contribute to
the understanding of the inner path that connect reading habits and self
and opens the discussion of a rich field in the level of microanalysis.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη συγκρότηση ενός υποκειμένου παράλληλα και σε διάλογο με τη συγκρότησή του ως αναγνωστικού υποκειμένου. Να μελετήσει, δηλαδή, τη σχέση ανάμεσα στην ταυτότητα, όπως επιτελείται σε μία αφήγηση ζωής και στις αναγνωστικές πρακτικές του υποκειμένου αυτού, όπως μεταλλάσσονται στη διάρκεια του βίου, με πιθανούς σταθμούς τη δημιουργία της αναγνωστικής επιθυμίας, την
καλλιέργειά της, την απώλειά της, την αναγνωστική επανασύνδεση. Ομάδα στόχου της έρευνας είναι πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών οι
οποίοι αποφοίτησαν από ένα στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ.
2.0 Η ΕΡΕΥΝΑ
Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίχθηκε σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις 18 υποκειμένων που πληρούσαν τα εξής κριτήρια: ήταν ενήλικες, απόφοιτοι θε-
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ραπευτικού προγράμματος και για κάποιο διάστημα παρακολούθησαν μαθήματα στο σχολείο ενηλίκων του Προγράμματος, σε διάφορες βαθμίδες
του, από τη Γ΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου. Μολονότι ο αρχικός στόχος
ήταν η ανάλυση να εστιάσει σε περισσότερους του ενός ερευνώμενου, τελικά, κατέληξε να γίνει μελέτη περίπτωσης. Ο λόγος που με οδήγησε σ’ αυτήν την επιλογή ήταν ότι προέκρινα ως πιο σημαντική τη δυνατότητα που
δίνει η μελέτη περίπτωσης για την εξερεύνηση ευαίσθητων εννοιών σε βάθος, στη διάρκεια του βίου του ερευνώμενου (Meyer, 2001) εστιάζοντας
στις σημασίες που επενδύει ο ερευνώμενος στις πρακτικές του, και στο πώς
τις τοποθετεί να συνομιλούν, να διαπλέκονται με τις άλλες εμπειρίες ζωής.
Μπορούσε, κατά συνέπεια, η μελέτη περίπτωσης να χρησιμοποιηθεί ως μία
ερευνητική στρατηγική (Yin, 1989), να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω
έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τα εργαλεία που έχει προσφέρει η μικρο-ανάλυση. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση την παράδοση της αφηγηματικής
ανάλυσης, δόθηκε, δηλαδή, προσοχή στη μελέτη του συγκεκριμένου καθώς και στη σχέση της αφήγησης με ευρύτερες πολιτισμικές πηγές. Η ανάλυση αντλεί κυρίως από την επιτελεστική προσέγγιση, η οποία επιλέγει στοιχεία τόσο από τη θεματική ανάλυση που μελετά το τι, όσο και από τη δομική ανάλυση, που μελετά το πώς της αφήγησης. Στην επιτελεστική ανάλυση, οι ιστορίες θεωρούνται ότι είναι κοινωνικές κατασκευές και ότι συντίθενται και προσλαμβάνονται σε πλαίσια αλληλεπίδρασης, ιστορικά, θεσμικά και λόγου. Κατά συνέπεια, χρειάζεται μέσω προσεκτικής ανάγνωσης του
κειμένου να μελετηθεί η επίδραση που ασκεί ο ερευνητής στην αφήγηση,
το σκηνικό καθώς και οι κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες παράγεται και
ερμηνεύεται η αφήγηση (Riessman, 2008).
3.0 Η ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΗ
Η αφήγηση ζωής η οποία αναλύεται στην έρευνα εκφέρεται από τη Μελίνα, μια γυναίκα η οποία τη στιγμή της συνέντευξης, τον Απρίλη του 2012,
είναι 44 χρονών. Από τα 17 της και για δεκατρία περίπου χρόνια περιπλανήθηκε στον κόσμο των ουσιών. Στα 30 της εντάχθηκε σε στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα για να απεξαρτηθεί. Στα 35 της προσλήφθηκε από το ΚΕΘΕΑ ως θεραπευτικό προσωπικό, με το δικαίωμα που δίνει ο κανονισμός
στους αποφοίτους του θεραπευτικού προγράμματος να εργαστούν σ’ αυτό. Κατά τον πρώτο χρόνο της εργασιακής της σχέσης με το ΚΕΘΕΑ παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο ενηλίκων και εισήχθη σ’ ένα τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, από το οποίο αποφοίτησε. Κατά το έτος απόκτη-
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σης του πτυχίου (2008), αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αναβαθμίστηκε και εργασιακά, καθώς έγινε υπεύθυνη σε μία θεραπευτική δομή. Ένα χρόνο μετά
από τη συνέντευξη εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της σχολής
της. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, το ένα από τον πρώτο της γάμο,
στα 19 της, το άλλο από τον δεύτερο γάμο της, μετά από την απεξάρτησή
της. Κατά την αφήγηση που προηγείται του αποσπάσματος που θα αναλύσουμε, η Μελίνα έχει ήδη αναφέρει ότι η μητέρα της κατάγεται από τη Μικρά Ασία και ο πατέρας από μια επαρχιακή πόλη από την οποία φυγαδεύτηκε λόγω των αριστερών του καταβολών. Οι γονείς συναντήθηκαν στην
ίδια μικρή πόλη στην οποία μένει και σήμερα η Μελίνα. Ο πατέρας εργαζόταν ως οικοδόμος, η μητέρα οικιακά.
4.0 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
Η ενότητα που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση αφορά στη συγκρότηση της Μελίνας ως αναγνωστικού υποκειμένου κατά την προσχολική της
ηλικία, στους κόλπους της οικογένειας. Ο λόγος σ’ εκείνη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Εγώ θυμάμαι από πολύ μικρή να διαβάζω
πριν ακόμα πάω στο σχολείο ,
ενώ ο αδερφός μου δεν ήταν καθόλου καλός μαθητής,
έχουμε βέβαια και πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας –δεκαπέντε χρόνια–
αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε ένα…
τώρα εγώ σε συνδέω και μ’ αυτά που ξέρω γενεογραμματικά,
αλλά δεν νομίζω να… (ενν. υπάρχει πρόβλημα)–
τέλος πάντων υπήρχε μια εντολή στην οικογένεια
ότι εγώ έπρεπε να διαβάζω εφημερίδες
πριν ακόμα πάω στο σχολείο.
Δεν πήγα νηπιαγωγείο.
Όταν πήγαν να με γράψουν στο νηπιαγωγείο
ήμουν αρκετά μεγάλη
κι έπρεπε να πάω στην πρώτη,
ενώ ήμουν αρκετά μικρή
την προηγούμενη χρονιά.
Έτσι πήγα νωρίς στην πρώτη τάξη του Δημοτικού.
Αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει μεγάλους τίτλους της εφημερίδας,

275

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

δεν ξέρω με ποιο τρόπο μου είχανε μάθει,
αλλά επειδή υπήρχε εφημερίδα καθημερινώς στο σπίτι,
εγώ διάβαζα τον κεντρικό τίτλο πάντα,
και μπορούσα,
και θυμάμαι τους γονείς μου,
ιδιαίτερα τον πατέρα μου,
να καμαρώνει πολύ .
Εξού και η …
και στο εδώ και τώρα,
θεωρώ αδιανότητο
να μη διαβάζω εφημερίδα
ή να μη μπαίνω στο ίντερνετ
να βλέπω τις ειδήσεις.
Ενώ όλος ο κόσμος
ψάχνει διάφορα
εγώ δεν μπορώ να χειριστώ το ίντερνετ
παρά μόνο σε θέμα ειδήσεων,
τι συμβαίνει τώρα πώς και γιατί,
και πρέπει να έχω και άποψη …

Στη σκηνή αυτή η Μελίνα περιορίζεται στα πρόσωπα της πυρηνικής οικογένειας: στη μητέρα, τον πατέρα, τον μεγάλο αδερφό και την ίδια. Στο
προσκήνιο τίθεται η σχέση της με την ανάγνωση, αλλά το φόντο συνίσταται από τις οικογενειακές σχέσεις. Ο ρόλος του αδερφού είναι πολύ μικρός
και λειτουργεί μόνο ως μέρος μιας σύγκρισης η οποία φαίνεται να μην τον
ευνοεί: η Μελίνα τα καταφέρνει καλύτερα από εκείνον στο σχολείο παρά το
μικρό της ηλικίας της. Ενδεχομένως, αυτό να σημαίνει ότι ο γιος δεν επωμίζεται τον ρόλο αυτόν, ή ότι ο πατέρας δεν επενδύει στον γιο του ανάλογες
προσδοκίες. Ωστόσο, η αφήγηση δεν αποσαφηνίζει περαιτέρω τις οικογενειακές σχέσεις. Η μητέρα, επίσης, δεν κατασκευάζεται ως ξεχωριστό πρόσωπο στη σκηνή. Στην αφήγηση η Μελίνα την εντάσσει στην ομάδα, την
οικογένεια (8: τέλος πάντων, υπήρχε μια εντολή στην οικογένεια) ή τους γονείς
(23-25:και θυμάμαι τους γονείς μου, ιδιαίτερα τον πατέρα μου, να καμαρώνει
πολύ), χωρίς να καθιστά ευδιάκριτη τη σχέση ανάμεσα στη μητέρα και την
κόρη, από την οπτική της τελευταίας. Ακόμη και μ’ αυτόν τον έμμεσο τρόπο,
η παρουσία της μητέρας παρουσιάζεται στην αφήγηση να ενισχύει την κεφαλαιοποίηση της αναγνωστικής πρακτικής, διότι το συμβολικό κεφάλαιο
νοείται με τρόπο κοινό από τα δύο ενήλικα μέλη της ομάδας (Μπουρντιέ,
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2000 [1994]:175). Κεντρικά πρόσωπα της σκηνής αναδεικνύονται η Μελίνα
και ο πατέρας: ο πατέρας, ως ο κύριος εντολοδότης, διότι στο δικό του αξιακό σύστημα αποτιμάται ιδιαίτερα η αναγνωστική ικανότητα της κόρης και
η Μελίνα, ως άξια «εντολοδόχος». Στην αφήγηση η Μελίνα παρουσιάζει τα
αισθήματα του πατέρα αλλά όχι τα δικά της. Αυτά αποκρύπτονται. Το πρόσωπο της Μελίνας δεν είναι ευδιάκριτο στη σκηνή. Αντιλαμβανόμαστε ότι
η Μελίνα αντλεί ικανοποίηση από την αναγνωστική δραστηριότητα, αλλά
δεν γίνεται ξεκάθαρο για ποιο λόγο αντλεί ικανοποίηση: για την άσκηση της
πρακτικής ή γιατί αυτή προκαλεί ικανοποίηση στον πατέρα.
Η διακεκριμένη θέση στο οικογενειακό πεδίο λόγω της αναγνωστικής
δραστηριότητας περιπλέκεται στο σχολικό πεδίο. Η αφήγηση της Μελίνας όσον αφορά στην ένταξη στο σχολικό σύστημα ενέχει μια δυσαρμονία (11-17: Δεν πήγα νηπιαγωγείο. Όταν πήγαν να με γράψουν στο νηπιαγωγείο ήμουν αρκετά μεγάλη κι έπρεπε να πάω στην πρώτη, ενώ ήμουν αρκετά
μικρή την προηγούμενη χρονιά. Έτσι πήγα νωρίς στην πρώτη τάξη του Δημοτικού). Η Μελίνα βρίσκεται μετέωρη ανάμεσα σε δυο σχολικές βαθμίδες, σε
δυο «σωστούς» χρόνους: αρκετά μεγάλη για κάτι και αρκετά μικρή για κάτι
άλλο. Ένα παιδί που γεννήθηκε τελικά σε λάθος χρόνο.
Αν συνδέσουμε την προσωπική ιστορία της Μελίνας με το γενικότερο
ιστορικό πλαίσιο, θα δούμε ότι το παιδί αυτό γεννιέται τον δεύτερο χρόνο
μετά από την επιβολή της δικτατορίας του ’67, στους κόλπους μιας οικογένειας της οποίας ο πατέρας βίωσε έντονα τις συνέπειες της αριστερής του
πολιτικής τοποθέτησης ήδη από τα χρόνια του εμφυλίου. Τα χρόνια της δικτατορίας ήταν τα χρόνια που η μικρή Μελίνα διάβαζε τους τίτλους των
εφημερίδων. Μπορούμε να φανταστούμε το σκηνικό: ένας πατέρας ηττημένος πολιτικά επενδύει στην αναγνωστική δραστηριότητα της κόρης του
με συμφραζόμενα που τείνουν να υπερκεράσουν την αίσθηση της ήττας.
Η ανάγνωση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα τρόπαιο, αποκαθαρμένο από το βάρος των πολιτικών αντιπαλοτήτων, από το στίγμα του φρονήματος, ένα τρόπαιο που αναγνωρίζεται από όλους, διότι συνδέεται με την
αξία του σχολικού συστήματος.
Ας δούμε τα υλικά της αφήγησης. Το απόσπασμα δομείται από αντιθέσεις και δυϊσμούς: επτά φορές χρησιμοποιούνται αντιθετικοί σύνδεσμοι
(το ενώ και το αλλά) και μία φορά το βέβαια, ως επιτατικό μιας αντίθεσης,
της διαφοράς ηλικίας.
Στην ενότητα διακρίνω τις εξής αντιθετικές σχέσεις:
1. εμπειρίες από πολύ μικρή ηλικία/μνήμη
2. ικανότητα ανάγνωσης/πολύ μικρή
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

κακός μαθητής/καλή μαθήτρια
μεγάλος (αδερφός)/μικρή (αδερφή)
μικρή/εντολή
μικρή/μεγάλη για το σχολείο
μικρή/μεγάλοι τίτλοι εφημερίδων
κόσμος: ψάχνει διάφορα/Μελίνα: ειδήσεις, με άποψη

Οι αντιθέσεις κατασκευάζουν την ταυτότητα της Μελίνας καθώς αυτό
που δεν είμαστε καθορίζει τελικά αυτό που είμαστε (Barker & Galasinski,
2001). Με μια πρώτη ματιά η θέση στην οποία «τοποθετεί» η Μελίνα τον
εαυτό της με αυτές τις δυαδικότητες είναι μία θέση διάκρισης. Στα περισσότερα ζεύγη των αντιθέσεων υπάρχει, ρητά ή άρρητα, ο παράγοντας της
ηλικίας. Είναι μικρή. Μικρή αδερφή, μικρή για να θυμάται, μικρή για να διαβάζει (και μάλιστα μεγάλους τίτλους εφημερίδων), μικρή για να πάει στο
Δημοτικό. Είναι μικρή, τελικά, για το χρέος που επωμίζεται, την «εντολή».
Στους δυϊσμούς που κατασκευάζει, επικρατεί μια διαχωριστική γραμμή που
την κάνει να υπερέχει. Στη θεώρηση του Μπουρντιέ, οι πολιτισμικές πρακτικές και οι τρόποι ζωής που συνδέονται με αυτές ορίζονται με βάση την
αντίθεσή τους με άλλες (Παναγιωτόπουλος, 2004 [1979]: 23). Μ’ αυτή την
έννοια, η Μελίνα με την πρακτική της ανάγνωσης διακρίνεται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Σε αντιδιαστολή με τον αδερφό που δεν έχει
σχέση με τα γράμματα και στον οποίο ο πατέρας δεν έχει επενδύσει να εκπληρώσει έναν τέτοιο ρόλο, εκείνη καταλαμβάνει μέσω της ανάγνωσης μια
θέση ισχύος στο οικογενειακό σύστημα.
4.1 Το αναστοχαστικό υποκείμενο
Περνώντας στις επαναλήψεις, η πρώτη λέξη που επαναλαμβάνει η Μελίνα
είναι θυμάμαι. Η ανάγνωση εφημερίδων και η αναγνώριση που της επέφερε στο οικογενειακό πλαίσιο κατά την προσχολική ηλικία αποτελεί εμπειρία
που έχει χαραχτεί στη μνήμη της. Η μνήμη σχετίζεται με τις εκφάνσεις της
πολιτισμικής ταυτότητας: κληρονομημένες παραδόσεις συνδυάζονται στις
συνθήκες του παρόντος, το παρελθόν συνδέεται με το παρόν σε μια σχέση που έχει συμβολικό φορτίο (Πασσερίνι, 1998). Η αναδρομή στην πρώιμη παιδική ηλικία κατασκευάζει τη Μελίνα ως αναγνώστρια μέσα στη διαχρονία: διαβάζει από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Ο επιτονισμός στη
διαχρονικότητα που συνδέει το αφηγηματικό παρόν με το παρελθόν ενδεχομένως να προ-οικονομεί το μέλλον του αναγνωστικού υποκειμένου.
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Εκτός αυτού, η μνήμη πλαισιώνεται κοινωνικά, διαλέγεται με τον συνομιλητή, ο οποίος ασκεί μια διακριτική αλλά σταθερή πίεση στον αφηγητή
(Bruner, 1997). Από αυτήν την οπτική, η Μελίνα «δικαιούται διά να ομιλεί»
σε μία έρευνα που αφορά τις αναγνωστικές πρακτικές, διότι είναι αναγνώστρια από «κούνια». Η θέση της Μελίνας ισχυροποιείται με τη φράση: τώρα εγώ σε συνδέω και μ’ αυτά που ξέρω γενεογραμματικά. Παρά τον απολογητικό χαρακτήρα, η αφηγήτρια παρουσιάζεται εδώ να κατέχει μια εξειδικευμένη γνώση, το γενεόγραμμα, μία γνώση που της επιτρέπει όχι μόνο να
κατασκευάζει μία αφήγηση με πρώτη ύλη τις εμπειρίες της ζωής της, αλλά
και να ερμηνεύει αυτές τις εμπειρίες με κάποιον τρόπο. Σ’ αυτό το σημείο
η Μελίνα ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο ρόλος της στην αφήγηση: δεν πρόκειται μόνο να μου αφηγηθεί την αναγνωστική της ιστορία αλλά είναι σε θέση να παράγει ερμηνείες που απαιτούν θεωρητική γνώση, χάρη στη θεραπευτική της εμπειρία. Παρουσιάζεται ως κάτοχος του λόγου του θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία στο οικογενειακό
πλαίσιο, τόσο για τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις που παράγονται «εδώ
και τώρα» όσο και για την οικογενειακή ιστορία, τις αξίες, τους μύθους, τις
αναπαραστάσεις που έλκουν από πολλές γενιές και οι οποίες κληροδοτούνται στις επόμενες. «Η διαγενεαλογική έρευνα υπογραμμίζει τις επαναλήψεις των σχημάτων που παρατηρούνται σε πολλές γενιές» (Angel & Angel,
2010: 95). Η Μελίνα, επομένως, επικαλούμενη τη θεραπευτική της εμπειρία, δεν κάνει σαφές μόνο το δικαίωμά της να αφηγείται την αναγνωστική
της ιστορία αλλά και να αναλύει τη ζωή της ως υποκείμενο που αναστοχάζεται. Αυτό την καθιστά ισχυρό φορέα δράσης της αφήγησης, έναν ισότιμο συνομιλητή με την ερευνήτρια. Η τελευταία της φράση, αλλά δε νομίζω
να… (ενν. υπάρχει πρόβλημα) απευθύνεται άμεσα στην ερευνήτρια. Ζητά τη
συγκατάθεσή μου για τον τρόπο που αφηγείται την ιστορία της υφαίνοντάς
την με τις επαγγελματικές της γνώσεις και, ταυτοχρόνως, υποθέτει ότι είμαι
και εγώ κάτοχος αυτής της γνώσης, ή τουλάχιστον ότι μπορώ να την παρακολουθήσω. Κατά την Tannen (2007) αυτό συνιστά μια επιτελεστική στρατηγική εμπλοκής που φέρνει εμάς, την ερευνώμενη και την ερευνήτρια, πιο
κοντά στην εμπειρία. Πρόκειται για ένα μετα-μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο
αυτοί που συμμετέχουν στη συζήτηση μοιράζονται κοινές συμβάσεις και
κατοικούν στον ίδιο λεκτικό κόσμο. Σ’ αυτό το σημείο η Μελίνα επικαλείται
την εμπλοκή μου θεωρώντας τη δεδομένη. Αυτή η εμπλοκή δεν σχετίζεται
με την ηλικία (ανήκουμε στην ίδια γενιά), το φύλο, την εθνότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις αλλά τη θεωρητική γνώση. Στη φράση αυτή, επομένως,
η ταυτότητα που κατασκευάζεται είναι τόσο θέσης όσο και σχέσης. Η Με-
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λίνα στήνει ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανάμεσά μας: στην ταυτοποίηση
αυτή είμαστε και οι δυο στην ίδια πλευρά του δρόμου.
4.2 Η ενσωμάτωση του ήθους
Η δεύτερη λέξη που επαναλαμβάνεται στο απόσπασμα είναι διαβάζω. Κατά
την άποψή μου η επαναληπτικότητα της λέξης αυτής στην αφήγηση σχετίζεται με καίρια θεωρητικά ερωτήματα που διατρέχουν όλη την έρευνα.
Ας παρακολουθήσουμε με λεπτομέρεια τις αποχρώσεις των επαναλήψεων.
Την πρώτη φορά το διαβάζω χρησιμοποιείται ως αμετάβατο: αναφέρεται
στην ικανότητα της ανάγνωσης της μικρής Μελίνας που είναι δυσανάλογη με την ηλικία της. Τη δεύτερη φορά το διαβάζω χρησιμοποιείται ως μεταβατικό, για να διευκρινίσει τι διαβάζει: δεν πρόκειται για βιβλία παιδικά,
αλλά για εφημερίδες. Το απρόσμενο αντικείμενο προκαλεί έκπληξη και επιτείνει την ένταση της αντίθεσης ανάμεσα στην ηλικία και στην αναγνωστική της ικανότητα. Την τρίτη φορά το διαβάζω χρησιμοποιείται και πάλι ως
μεταβατικό και διευκρινίζεται περισσότερο το αντικείμενο: διαβάζει μεγάλους τίτλους εφημερίδας. Οι μεγάλοι τίτλοι (και όχι τα άρθρα με τα μικροσκοπικά γράμματα, για παράδειγμα) είναι σίγουρα πιο εύκολη συνθήκη και
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι μειώνει το επίτευγμα της πράξης της
ανάγνωσης. Ωστόσο, ηχητικά η χρήση του επιθέτου μεγάλοι σε αντίστιξη
με το μικρό της ηλικίας λειτουργεί προσθετικά ως προς το έργο που επιτελείται. Την τέταρτη φορά το αντικείμενο του διαβάζω είναι ο κεντρικός τίτλος. Και μπορούσα, λέει, ενισχύοντας την κατασκευή μιας ταυτότητας που
αντλεί δύναμη από την πρακτική αυτή. Αλλά ποιος βλέπει; Ποιος κρίνει;
Ποιος έχει τις γνώσεις και την πείρα ώστε να συγκρίνει και να αποτιμήσει
την αξία της πράξης; Είναι το βλέμμα του Άλλου που δίνει την αξία, των γονέων και ιδιαιτέρως του πατέρα. Η θέση, επομένως, που κατασκευάζει το
υποκείμενο είναι μία θέση διάκρισης στο οικογενειακό σύστημα, μία θέση
κεντρική όπως και οι τίτλοι που διαβάζει. Και είναι κεντρικής σημασίας, τελικά, και για τη Μελίνα η ικανότητα ανάγνωσης γιατί γίνεται το νήμα για να
συνδεθεί με τον πατέρα. Την πέμπτη φορά το διαβάζω αναφέρεται στο σήμερα και αφορά σε ειδήσεις, εφημερίδες, έντυπες ή ηλεκτρονικές. Παρατηρούμε εδώ μία σημαντική μετάβαση: η πρακτική που αρχικά έμοιαζε με
παιχνίδι, αυτό που γινόταν χωρίς νόημα ως προς το αντικείμενό του, αλλά
με νόημα ως προς το τελικό του αίτιο (την αναγνώριση, την αγάπη του πατέρα) τώρα πια γίνεται ήθος (habitus) που κληρονομείται.
Κατά τον Μπουρντιέ (όπ.π.: 128-131, 173-174), αναρίθμητες πράξεις
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στους κόλπους της οικογένειας στοχεύουν να παράγουν τις υποχρεωτικές
σχέσεις αγάπης και τις ιερές υποχρεώσεις του οικογενειακού αισθήματος (συζυγική αγάπη, γονική στοργή, αδερφική αλληλεγγύη κ.λπ.). Για να συντηρηθούν αυτά τα αισθήματα απαιτείται συμβολική εργασία και πρακτική ώστε
το υποκείμενο να μεταλλάξει την υποχρέωση της οικογενειακής αγάπης σε
διάθεση αγάπης. Η ανάγνωση των τίτλων από τη Μελίνα γίνεται μία συμβολική πρακτική που την ενώνει με την οικογένεια και, κυρίως, με τον πατέρα.
Ένα από τα αποτελέσματα της συμβολικής βίας είναι η μεταμόρφωση των
σχέσεων κυριαρχίας σε σχέσεις αφοσίωσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαβάζω
τη φράση υπήρχε μια εντολή στην οικογένεια ότι εγώ έπρεπε να διαβάζω εφημερίδες, το οποίο αποκρύπτει εντέχνως τον εντολέα. Μια «εντολή» επικρέμεται πάνω από τη Μελίνα, για την οποία κανείς δεν καλείται άμεσα να λογοδοτήσει. Εντολή, την οποία η Μελίνα αποδέχεται και μ’ αυτόν τον τρόπο
συμμορφώνεται προς ό,τι επενδύεται ως αξία από την κυρίαρχη μορφή της
οικογένειας που φαίνεται να είναι ο πατέρας. Δεν είναι, βέβαια, όλες οι οικογένειες ίδιες, ούτε στο εσωτερικό της ίδιας οικογένειας έχουν όλα τα μέλη την ίδια διάθεση ή την ίδια ικανότητα. Μπορούσα, λέει η Μελίνα, για να
τονίσει ότι η αναγνώριση του χρέους δεν της ήταν επαχθής.
Ποιο όφελος αποκόμιζε η ίδια επιτελώντας την αναγνωστική πρακτική;
Ένα κεφάλαιο αναγνώρισης που επιτρέπει την άσκηση συμβολικής εξουσίας, ένα συμβολικό κεφάλαιο, το οποίο χρειαζόταν να γίνεται αντιληπτό
από το περιβάλλον της ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί. Εφόσον αναγνωρίζεται, γίνεται συμβολικά αποτελεσματικό με τον τρόπο μιας πραγματικά
μαγικής δύναμης: κάποιος δίνει μια διαταγή και η διαταγή εκτελείται. Αλλά
για να είναι η συμβολική πράξη αποτελεσματική, πρέπει πρώτα μια διαδικασία, συχνά αθέατη και πάντοτε προορισμένη να λησμονηθεί, να παράγει, σε όσους υφίστανται την κυριαρχία, τις απαραίτητες διαθέσεις ώστε να
υπακούουν χωρίς να αμφισβητούν την υποταγή τους. Η συμβολική βία εγγυάται την υποταγή που δε γίνεται αντιληπτή ως τέτοια καθώς στηρίζεται
στις «συλλογικές απαιτήσεις» και στις πεποιθήσεις που έχουν ενσωματωθεί
κοινωνικά με την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Σε ποιον να αντιταχθεί η Μελίνα αν η αόριστη εντολή να διαβάζει υπήρχε στον αέρα; Εξάλλου, δεν υπήρχε λόγος να αντιταχθεί, αν με αυτόν τον τρόπο κέρδιζε την
εκτίμηση και την αγάπη όλων και, κυρίως, του πατέρα.
Ποιο όφελος αποκόμιζε η οικογένεια από την πρακτική της Μελίνας; Κατά τον Μπουρντιέ (Παναγιωτόπουλος, 2000 [1994]: 26) στον κοινωνικό χώρο τα κοινωνικά υποκείμενα και οι οικογένειές τους αγωνίζονται διαρκώς
να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους μέσω ποικίλων στρατηγικών
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αναπαραγωγής και, κυρίως, μέσω των στρατηγικών μετατροπής των κεφαλαίων τους. Κύρια στρατηγική αναπαραγωγής αποτελεί η εκπαίδευση. Οι οικογένειες δίνουν τόσο μεγαλύτερη σημασία στη σχολική εκπαίδευση (διαθέτοντας χρόνο ή χρήμα) όσο σημαντικότερο είναι το πολιτισμικό τους κεφάλαιο σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση (Μπουρντιέ, όπ.π.: 35).
Στην περίπτωση της Μελίνας, η οικογένειά της επενδύει στις αναγνωστικές
της ικανότητες προτού ακόμη πάει η ίδια στο σχολείο. Πιθανόν να πρόκειται για επένδυση που προσβλέπει στο εκπαιδευτικό μέλλον διότι συνάδει
με τις σχολικές επιταγές και το σχολικό σύστημα αποτελεί έναν από τους
θεσμικούς μηχανισμούς που ορίζουν την αξία της μετατροπής των διάφορων ειδών κεφαλαίου. Η οικογένεια δε διαθέτει σημαντικό πολιτισμικό κεφάλαιο ούτε η βαρύτητα του πολιτισμικού της κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη
από του οικονομικού, αν σκεφτούμε ότι ο πατέρας είναι εργάτης και η μητέρα νοικοκυρά. Κανείς από τους δυο δεν έχει σπουδάσει. Ο γιος φαίνεται
ότι είτε δε λαμβάνει την εντολή από τον πατέρα να διαβάζει, είτε, στην περίπτωση που τη λαμβάνει, δεν την επωμίζεται. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε
το 1953, στα δύσκολα για τους αριστερούς μετεμφυλιακά χρόνια∙ οι προτεραιότητες της οικογένειας, ενδεχομένως, να ήταν διαφορετικές από το
1968 που γεννιέται το τελευταίο παιδί, μια κόρη. Πάντως, η αφήγηση κάνει σαφές ότι αυτή η κόρη επενδύεται με την προσδοκία να διακριθεί στον
στίβο των γραμμάτων και, κατ’ επέκταση, να αυξήσει το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας, το οποίο, αργότερα, θα μπορούσε ίσως να μετατραπεί και σε οικονομικό.
Συμπερασματικά, η ιστορία της Μελίνας για την έναρξη της αναγνωστικής της δραστηριότητας και τη σμίλευσή της ως αναγνωστικού υποκειμένου θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συμπίπτει σχεδόν με την αρχή
της πορείας συγκρότησης του γίγνεσθαι του υποκειμένου. Η αφήγηση της
Μελίνας αναδεικνύει την αναγνωστική πρακτική ως εντολή της οικογένειας και δη του πατέρα προς την κόρη, καθώς και την επιτέλεσή της ως τη
βασιλική οδό για να σαγηνεύσει η κόρη τον πατέρα. Η Μελίνα αντλεί δύναμη από την ανάγνωση, η αξία της αναγνωρίζεται και αποκτά διακεκριμένη θέση στο οικογενειακό σύμπαν. Στην αφήγηση ζωής που ακολουθεί
η αναγνωστική πορεία δεν περιγράφεται γραμμικά αλλά με παύσεις, κορυφώσεις, τέλματα, καθόδους και ανόδους. Ωστόσο, η επένδυση της ανάγνωσης με αξία, η αναγνώρισή της ως συμβολικού κεφαλαίου, η οποία έχει θεμελιωθεί σ’ αυτήν την πρώτη ηλικία του αποσπάσματος, γίνεται σε σταθερή βάση, ακόμη και σε περιόδους όπου οι αναγνωστικές πρακτικές φαίνονται να απουσιάζουν, όπως είναι η περίοδος της χρήσης. Η κατασκευή της
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ταυτότητας περνά από δαιδαλώδεις διαδρομές, το ίδιο και η αναγνωστική πορεία. Η ανίχνευση των νημάτων που συνδέουν το υποκείμενο με την
ανάγνωση αναδεικνύει τον πλούτο των συνάψεων που μπορούν να γίνουν
μεταξύ τους, συμπλέκει κοινωνικά πεδία, ηγεμονικούς λόγους, θέσεις, επιθυμίες, σκέψεις, ελπίδες και αποτελεί προνομιακό πεδίο για τη μελέτη τους.
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Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: αξιολόγηση
και συγκριτική μελέτη του Αναλυτικού
Προγράμματος και των Καινοτόμων Δράσεων
Ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας
Παναγιώτα Τσιρώνη
ABSTRACT
The term of “philanagnosia” refers to the positive relationship between the
reader and the book, and it includes the specialized educational activities
that conduce to the formation of this relation. The current research aims
at the investigation of the way that “philanagnosia” is elaborated in the
contemporary Greek educational system for primary schools, through a
comparison between curriculum and the programme of “Innovative Actions
for the development of the philanagnosia”. The comparison is accomplished
by classes’ observation that follows the curriculum and the programme
of “Innovative Actions”, interviews of teachers and questionnaires. The
emergence of similarities and differences between the two programmes
in regard with the amount of didactic hours, the purposes, the didactic
matter, the used practices, the teachers’ opinions and the students’ response
is brought out.
1.0 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η φιλαναγνωσία περιγράφεται ως μία «σύνθετη υπόθεση που εξαρτάται από
κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους παράγοντες.
Είναι ένα σύνολο μιας διαπαιδαγώγησης και ενός πολιτισμικού περιβάλλοντος»
(Τσιλιμένη, 2008: 96). Η φιλαναγνωσία συνιστά μια ιδιαίτερη, αλλά εύστοχη
γλωσσική επιλογή, η οποία αναφέρεται σε ένα ευρύ πεδίο σημασιών, δράσεων και αξιών που συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις του παιδιού με
το βιβλίο. Ο όρος φιλαναγνωσία αποτελεί μία ιδιαίτερη επιτυχή μετάφραση
ξένων, κυρίως περιφραστικών όρων, όπως literacy, aimer lire, lecture. Ωστόσο, φαίνεται να ταυτίζεται περισσότερο με τον περιφραστικό γαλλικό όρο
aimer lire, που σημαίνει αγάπη για το διάβασμα και να διαφοροποιείται από
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τον αγγλικό όρο literacy (Καρακίτσιος, 2011: 20-21).
Η φιλαναγνωσία αναφέρεται στη θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος και έκφραση της γραπτής ύλης
και εμπεριέχει ταυτοχρόνως τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσω της
ανάπτυξης γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Μαρκίδης, 2011). Η ανάπτυξη μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό
βιβλίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
του μαθητή, στη δραστηριοποίηση της φαντασίας και της εφευρετικότητας, στον εμπλουτισμό της αισθητικής του καλλιέργειας, στη μύηση στον
μαγευτικό κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, στην επίγνωση των συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, στην καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης και, εν τέλει, στην ολόπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας (Ερευνητικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευομένων Εκπαιδευτικών, 2012: 14). Επίσης, η φιλαναγνωσία δεν αποκτάται, ούτε με εύκολο τρόπο, ούτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά απαιτεί αδιάλειπτη,
συστηματική και συνδυασμένη καθοδηγητική παρέμβαση της οικογένειας και του σχολείου (Αγγελοπούλου, 1994: 46).
Το καθοριστικότερο βήμα προς τη φιλαναγνωσία είναι η συνάντηση του
παιδιού με ένα βιβλίο που νιώθει ότι το εκφράζει σε βαθμό που θα μπορούσε να είχε γράψει το ίδιο. «Κανείς, όμως, δεν είναι σε θέση να πει: αυτό το παιδί θα κάνει τη συνάντηση της ζωής του μ’ εκείνο το βιβλίο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες για συναντήσεις»
(Ποσλανιέκ, 1991: 151). Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό σημείο έρευνας. Οι χώροι στους οποίους επιδιώκεται να αναπτυχθούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της σχέσης
του παιδιού με το βιβλίο είναι το σχολείο, οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία,
οι εκθέσεις παιδικού βιβλίου, οι λέσχες ανάγνωσης και το διαδίκτυο. Βασικό εργαλείο των φιλαναγνωστικών δράσεων είναι οι αναγνωστικές εμψυχώσεις, οι οποίες υλοποιούνται στους παραπάνω χώρους.
Βασικό στοιχείο της φιλαναγνωσίας είναι η ανάγνωση, η οποία συνιστά
μια δεξιότητα ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την
επιτυχία ενός ατόμου, όχι μόνο στη σχολική αλλά στους περισσότερους
τομείς της ζωής του (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson,1994: 23). Ο
Appleyard διακρίνει πέντε ρόλους που ο αναγνώστης φαίνεται να ακολουθεί κατά την ανάγνωση. Στην προσχολική ηλικία υπάρχει ο αναγνώστης ως
παίκτης (reader as player), στη σχολική ηλικία υπάρχει ο αναγνώστης ως πρωταγωνιστής ή ως ήρωας και ηρωίδα (reader as hero), ενώ στην περίοδο της
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εφηβείας ο αναγνώστης χαρακτηρίζεται ως διανοητής (reader as thinker).
Στους ενήλικους αναγνώστες αποδίδονται δύο ρόλοι, του ερμηνευτή στη
νεανική ηλικία και του πραγματιστή (reader as interpreter, pragmatic reader)
στην ώριμη ηλικία (Καρπόζηλου, 1994: 38-39).
Στην τυπολογία του Christian Poslaniek, διακρίνονται πέντε αναγνωστικά
μοντέλα. Οι τρείς πρώτοι τύποι είναι ο τελετουργικός αναγνώστης ή η επαναληπτική ανάγνωση (lecture rituelle), ο αναγνώστης ως παίκτης ή η διασκεδαστική ανάγνωση (lecture distrate) και ο εμπλεκόμενος αναγνώστης ή η ανάγνωση εμπλοκής (lecture impliquée). Στη συνέχεια, παρατηρείται ο έμπειρος αναγνώστης ή η έμπειρη ανάγνωση (lecture experte). Ο συγκεκριμένο
τύπος ανάγνωσης καταδεικνύει την ικανότητα του παιδιού να αντιλαμβάνεται τις υποδηλώσεις και συνδηλώσεις του κειμένου, την ιδεολογία, τη λογική και την εφαρμογή της διακειμενικότητας τόσο στο γλωσσικό όσο στο
εικονιστικό κείμενο. Τέλος, επιτυγχάνεται η λογοτεχνική ανάγνωση (lecture
litteraire), η οποία σημαίνει βύθιση στην αναγνωστική πράξη. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται γνωστικά το νόημα και τον τρόπο κατασκευής ενός
λογοτεχνικού έργου. Σ’ αυτό το στάδιο ο αναγνώστης κατορθώνει τρείς βασικές λειτουργίες, δηλαδή την αναγνώριση των συμβόλων, τον σχεδιασμό
στρατηγικής και το συναίσθημα. Αυτός ο τύπος αναγνώστη μεταφέρει την
αναγνωστική πρακτική έξω από το σχολείο, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να
ερμηνεύσει το έργο (Καρακίτσιος, 2011: 28-33).
2.0 Η ΕΡΕΥΝΑ
Η παρούσα έρευνα μελετά τον τρόπο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στο
σχολικό περιβάλλον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως
τον Ιούνιο του 2014 και συνολικά περιλαμβάνει 57 ώρες παρατήρησης δέκα τάξεων, 11 συνεντεύξεις από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τον
διευθυντή του ενός σχολείου και 164 ερωτηματολόγια των μαθητών των
υπό έρευνα τάξεων. Η ανάλυση των παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων γίνεται με θεματική ανάλυση, ενώ τα ερωτηματολόγια αναλύονται με το
στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS Statistcs. Τα υποκείμενα της έρευνας χωρίζονται
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που ακολουθούν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. και σ’ αυτούς που ακολουθούν το πρόγραμμα «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας». Η σύγκριση των
δύο ομάδων γίνεται με τη μέθοδο του George Z.F. Bereday, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, την περιγραφή, την ερμηνεία, την αντιπαραβολή
και τη σύγκριση. (Bereday, 1964: 11-12, 37, 42, 46).
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Η έννοια της φιλαναγνωσίας συναντάται στο Α.Π.Σ & Δ.Ε.Π.Π.Σ του 2003
ως ένας επιμέρους στόχος και στο Πρόγραμμα «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας» που εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα το
σχολικό έτος 2010-11, και έχει ως αποτέλεσμα το μάθημα της λογοτεχνίας
να αποκτήσει δική του ώρα, την «Ώρα της Φιλαναγνωσίας». Ωστόσο, η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι το Πρόγραμμα των Καινοτόμων Δράσεων
δεν εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.
(Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), τα οποία είναι υποχρεωμένα να εντάξουν την «Ώρα της Φιλαναγνωσίας» στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους δεν το έχουν υλοποιήσει και παραμένουν να ακολουθούν μόνο της κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, αναφορικά με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, δηλώνουν πως «κάνω φιλαναγνωσία» ή «κάνω Ανθολόγιο, όπως λέει το Αναλυτικό Πρόγραμμα», γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την ύπαρξη δύο προγραμμάτων. Αποδεικνύεται
η ύπαρξη τριών κατηγοριών εκπαιδευτικών: α) οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν την ώρα της φιλαναγνωσίας, β) οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι
επιτυγχάνουν την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας αλλά δεν τηρούν τα «φιλαναγνωστικά κριτήρια» και γ) οι εκπαιδευτικοί που δεν τη θεωρούν απαραίτητη και δεν επιδιώκουν να την εντάξουν στο πρόγραμμα τους.
Μελετώντας τις προδιαγραφές των δύο Προγραμμάτων, όπως δίνονται
στο ΦΕΚ για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. και στο Επιμορφωτικό Υλικό για τις «Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας των μαθητών» διαπιστώνεται ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα οργανώνεται στη μορφή του σε σκοπούς και στόχους, ενώ στις «Καινοτόμες Δράσεις» οι στόχοι αναδεικνύονται
από το θεωρητικό υλικό που αναλύεται. Οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος των «Καινοτόμων Δράσεων» φαίνεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος, καθώς ακολουθούν και εφαρμόζουν τις οδηγίες του Επιμορφωτικού Υλικού. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί του Α.Π.Σ. αν και
δηλώνουν ότι γνωρίζουν, συμφωνούν και ακολουθούν τους στόχους του
Αναλυτικού Προγράμματος, δεν φαίνεται να ακολουθούν όλους τους στόχους, όπως διαγράφονται στο ΦΕΚ.
Όσον αφορά τους στόχους διδασκαλίας της λογοτεχνίας, τονίζεται και
από τα δύο προγράμματα η επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά κείμενα, η
εξοικείωση με το βιβλίο και με την ανάγνωση, η καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας, καθώς και η δημιουργία και έκφραση ιστοριών. Επίσης,
και τα δύο προγράμματα επιθυμούν την καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης, αλλά η επιδίωξη αυτή επιδιώκεται με διαφορετικό τρόπο. Διακρίνεται
μία λεπτή διαφορά ανάμεσα στις δύο επιδιώξεις που αφορά στην αντίλη-
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ψη για το γλωσσικό σύστημα, όπως εκφράζεται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι «Καινοτόμες Δράσεις» αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως χρήση, και επιδιώκουν την καλλιέργεια της προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα συμβάλλουν στο να υπάρχει επικοινωνιακό αποτέλεσμα,
ώστε να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν για να παράγουν οι ίδιοι αποτελεσματικό λόγο και να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις γλωσσικές περιστάσεις
στις οποίες βρίσκονται, με την κατανόηση των νοημάτων και την έκφραση των απόψεων τους (Χαραλαμπόπουλος-Χατζησαββίδης 1997: 60). Με
βάση το Α.Π.Σ. οι μαθητές πρέπει να μάθουν το γλωσσικό σύστημα και τις
δυνατότητες του, τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε συγγραφέας και να μάθουν να ανταποκρίνονται στις γλωσσικές περιστάσεις με
τρόπο «απαιτητικό». Η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως γλωσσικό γεγονός
με το οποίο οι μαθητές οφείλουν να εξοικειωθούν και να μάθουν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του.
Επίσης, στο Α.Π.Σ. παρατηρείται η συνεχόμενη χρήση του όρου «εθνικής»
λογοτεχνίας. Βεβαίως, αναφέρεται στη γνωριμία των παιδιών με την εθνική, παγκόσμια και βαλκανική λογοτεχνία, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται
στην εθνική. Επιδιώκεται η διδασκαλία κειμένων κυρίως της ελληνικής παραγωγής, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Η επιτόπια έρευνα καταδεικνύει την προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων κατά τις
περιόδους των Εθνικών Επετείων. Αντίθετα, το πρόγραμμα των «Καινοτόμων δράσεων» προτείνει βιβλία τα οποία αφορούν στη ζωή των μαθητών
και δεν διαχωρίζουν τη λογοτεχνία από τα άλλα κειμενικά είδη.
Στο Α.Π.Σ. δεν αναφέρεται η επιδίωξη της «ανασύστασης της τάξης ως
μια κοινότητα αναγνωστών» και «η δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση». Το
φιλαναγνωστικό πρόγραμμα επιδιώκει την από κοινού ανάγνωση ή την
ανάγνωση βιβλίων ενός κοινού θέματος, να γίνει δηλαδή η τάξη μία λέσχη
ανάγνωσης. Η «κοινότητα των αναγνωστών» συνάδει με την έννοια της λέσχης αναγνωστών, όπου τα παιδιά αισθάνονται ότι μέσω της ανάγνωσης
ανήκουν κάπου (Αποστολίδου, 2006: 342). Ακόμη, οι «Καινοτόμες Δράσεις»
επιδιώκουν τη χρήση λογοτεχνικών θεωριών με βάση τις οποίες ο μαθητής
γίνεται δημιουργός του νοήματος με απόλυτη ελευθερία. Οι εκπαιδευτικοί
επιδιώκουν οι μαθητές να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες στα κείμενα και,
ως εκ τούτου, δίνουν τον λόγο σ’ αυτούς, ώστε με πλήρη ελευθερία να εκφράσουν τις απόψεις τους και δεν διορθώνουν τις απαντήσεις τους ή δεν
τις χαρακτηρίζουν ως σωστές ή λανθασμένες. Επίσης, το φιλαναγνωστικό
πρόγραμμα επιθυμεί τον προσδιορισμό της σχέσης του αναγνώστη-μαθητή
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με το βιβλίο, σύμφωνα με τις τυπολογίες του Appleyard και του Poslaniek,
ώστε να οργανωθεί ανάλογα το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα της τάξης. Μέλημα των εκπαιδευτικών είναι στην αρχή της σχολικής χρονιάς να εντοπίσουν το φιλαναγνωστικό επίπεδο των μαθητών και να διαμορφώσουν με
βάση αυτό τη φιλαναγνωστική διαδικασία.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν το Α.Π.Σ. διαβάζουν λογοτεχνικά κείμενα από το Ανθολόγιο, κάθε πέντε ή έξι δίωρα από το μάθημα
της Γλώσσας. Ωστόσο, στην πράξη δε συμβαίνει αυτό, καθώς λόγω έλλειψης χρόνου, αφιερώνουν το περισσότερο δύο δίωρα σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων Δράσεων» αφιερώνουν μία
με δύο ώρες εβδομαδιαίως στη λογοτεχνία, ενώ υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πέρα από την «ώρα της φιλαναγνωσίας», διαβάζουν κάθε μέρα
για ένα τέταρτο της ώρας περίπου λογοτεχνικά βιβλία με τους μαθητές ή
προβαίνουν σε αναγνώσεις ή φιλαναγνωστικές δραστηριότητες, όποτε το
επιθυμούν τα παιδιά.
Οι εκπαιδευτικοί των Α.Π.Σ. χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικό υλικό τα κείμενα που υπάρχουν στο Ανθολόγιο, ενώ πολύ σπάνια διαβάζουν ένα απόσπασμα
από κάποιο βιβλίο. Η επιλογή των κειμένων γίνεται με βάση το θέμα που πραγματεύονται στην ενότητα της Γλώσσας. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα, έχουν ως βασικό εκπαιδευτικό υλικό τους
ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το
Ανθολόγιο, κυρίως για να διδάξουν ποίηση. Στο φιλαναγνωστικό πρόγραμμα η
επιλογή των βιβλίων γίνεται, είτε με βάση το πολιτιστικό πρόγραμμα, το project
ή το Δίκτυο Φιλαναγνωσίας που ακολουθεί η τάξη, είτε τυχαία από τον εκπαιδευτικό, είτε από τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των μαθητών.
Όσον αφορά στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση
λογοτεχνικών κειμένων, το Α.Π.Σ. επιδιώκει κυρίως την ανάγνωση, ακρόαση,
κατανόηση, γλωσσική επεξεργασία, αναδιήγηση και συζήτηση όπου προβάλλονται όλες οι ερμηνείες. Επίσης, επιδιώκει την απαγγελία και σύγκριση ποιημάτων, τη σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με τα υπόλοιπα μαθήματα
και τη σύγκριση κειμένων διαφορετικών περιοχών. Ακόμη, προτείνει την υλοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων φιλαναγνωσίας, είτε στην τάξη, είτε στη
σχολική βιβλιοθήκη. Το Πρόγραμμα των «Καινοτόμων Δράσεων» επιδιώκει
αποκλειστικά τη χρήση παιγνιωδών δραστηριοτήτων και προτείνει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων στους εκπαιδευτικούς. Γίνεται κατανοητό ότι το
Α.Π.Σ. ενέχει στοιχεία φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων, αν και το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα προτείνει συγκεκριμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες
με τα λογοτεχνικά βιβλία.
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Στη διδασκαλία, όμως, οι εκπαιδευτικοί του Α.Π.Σ. ακολουθούν μία συγκεκριμένη διαδρομή στην προσέγγιση των κειμένων, ενώ οι εκπαιδευτικοί
των «Καινοτόμων Δράσεων» χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν το Α.Π.Σ. επιδίδονται στην ανάγνωση του κειμένου και έπειτα τη συζήτηση του θέματος
του κειμένου με γνώμονα τις ερωτήσεις του Ανθολογίου, που υπάρχουν κάτω από το κείμενο. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα, διαβάζουν κατά βιωματικό τρόπο το λογοτεχνικό
βιβλίο και έπειτα προχωρούν σε μία φιλαναγνωστική δραστηριότητα. Σε
κάποιες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιείται η ανάγνωση του βιβλίου, καθώς επρόκειτο για βιβλία που οι μαθητές έχουν διαβάσει και προχωρούν
στη δραστηριότητά τους με βάση αυτά. Ακόμη, και στα δύο προγράμματα
επισημαίνεται η ανάγκη σύνδεσης των φιλαναγωστικών δραστηριοτήτων
με τα μαθήματα της θεατρικής αγωγής, της μουσικής και των εικαστικών.
Στην πράξη, βεβαίως, της διδασκαλίας αυτό δεν επιτυγχάνεται, καθώς οι
εκπαιδευτικοί περιορίζονται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για
τη χρήση οπτικού (εικόνες) και ηχητικού (μουσική) υλικού. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων Δράσεων» χρησιμοποιούν την ώρα της φιλαναγνωσίας για να προσεγγίσουν από την πλευρά της λογοτεχνίας ορισμένα θέματα, όπως της ιστορίας.
Ακόμη, στο φιλαναγνωστικό πρόγραμμα οι δάσκαλοι επιδιώκουν την
άμεση επαφή των μαθητών με τη βιβλιοθήκη. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν βιβλιοθήκη στην τάξη τους, φέρνοντας βιβλία τόσο οι ίδιοι όσο και οι
μαθητές. Η τάξη χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα βιβλία για τη διεξαγωγή
της ώρας της φιλαναγνωσίας, καθώς προχωρά σε ανάγνωσή τους ή οι μαθητές τα δανείζονται για ανάγνωση στο σπίτι τους. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται με τους μαθητές τους τη σχολική βιβλιοθήκη ή τη δημοτική, προκειμένου να γνωρίσουν οι μαθητές το χώρο της, να εξοικειωθούν με αυτόν και να εμπλακούν σε φιλαναγνωστικές δραστηριότητες που
προετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί ή οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης. Αναφορικά με τη χωρική διαμόρφωση, όλες οι τάξεις του φιλαναγνωστικού προγράμματος διαθέτουν βιβλιοθήκη, με βιβλία του εκπαιδευτικού ή των μαθητών ή του σχολείου και φιλαναγνωστικό πίνακα. Τους τοίχους κοσμούν
οι βιβλιοπαρουσιάσεις των μαθητών, λόγια των βιβλίων που έχουν διαβάσει ν και παρουσιάσεις από project που έχουν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας ή κολάζ. Επίσης, κάποιες τάξεις διαθέτουν μαξιλαράκια τα οποία χρησιμοποιούν για να βγαίνουν στην αυλή όταν ο καιρός
το επιτρέπει και να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία.
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των Νέων Τεχνολογιών, μέσω του
Υπολογιστή για να δείξουν εικόνες ή μουσική. Ωστόσο, μόνο οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων Δράσεων» χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να
διαβάσουν ηλεκτρονικά βιβλία, από τον Μικρό Αναγνώστη. Αξιοσημείωτη
θεωρείται και η άποψη των εκπαιδευτικών ότι προσεγγίζουν διαθεματικά
ένα θέμα, καθώς χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ωστόσο, κανένας εκπαιδευτικός δεν έχει προσπαθήσει να κάνει χρήση των νέων λογοτεχνικών μορφών και δράσεων, όπως της κυβερνολοτεχνίας ή υπερλογοτεχνίας, των διαδικτυακών ή εικονικών κοινοτήτων αναγνωστών, της δημιουργικής γραφής.
Όσον αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης των μαθητών, η αξιολόγηση
αφορά στον τρόπο εργασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, στις εργασίες των μαθητών καθώς και στις ιδέες που υπολανθάνουν σε κάθε διδακτικό πρόγραμμα (Χοντολίδου, 2006: 379). Το Α.Π.Σ. δεν αναφέρει κάτι
συγκεκριμένο για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας, παρά την εντάσσει στο
μάθημα της Γλώσσας. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι δεν αξιολογούν το μάθημα του Ανθολογίου, αλλά λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή
των παιδιών στο μάθημα και την ικανότητα κατανόησης του κειμένου, προκειμένου να βαθμολογήσουν τους μαθητές στο μάθημα της Γλώσσας. Αντίθετα, στο φιλαναγνωστικό πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν μόνο
την πορεία του φιλαναγνωστικού προγράμματος προκειμένου να προσαρμόσουν το επίπεδό του, μεταβάλλοντας τους στόχους, το υλικό ή τις πρακτικές. Απώτερος στόχος κάθε αξιολόγησης είναι να βλέπει στην πράξη τη
λειτουργία του προγράμματος, να τονίζει τα κενά και τις αδυναμίες και να
επανατροφοδοτεί τους ανθρώπους που το σχεδίασαν ώστε να το μεταβάλλουν και να το βελτιώσουν (Χοντολίδου, 2004: 58).
Οι εκπαιδευτικοί του Α.Π.Σ. δηλώνουν ότι το πρόγραμμα που ακολουθούν δεν συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, σε αντίθεση με
τους εκπαιδευτικούς που ακολουθούν τις «Καινοτόμες Δράσεις», οι οποίοι
έχουν την άποψη ότι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της φιλαναγνωστικής στάσης στους μαθητές τους. Αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών, οι
εκπαιδευτικοί είναι συνδημιουργοί παραγωγής του νοήματος μαζί με τους
συμμαθητές του. Όλοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας επιζητούν τον λόγο των
μαθητών και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους, ενώ επιβραβεύουν λεκτικά τη συμμετοχή στην ανάγνωση και τις δραστηριότητες, καθώς
και στις απαντήσεις τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων Δράσεων» δημιουργούν σε μεγαλύτερο βαθμό κίνητρα για ανάγνωση, εμπλοκή στην ιστορία, έκφραση και σύνδεση με προσωπικά βιώματα και δημι-
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ουργία προβλέψεων για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας. Οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν το Α.Π.Σ. διατηρούν μία περισσότερο τυπική στάση στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους μαθητές, καθώς ακολουθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις προς απάντηση, οπότε όλη η
συζήτηση φαίνεται να καθοδηγείται με έμμεσο τρόπο.
Η ανταπόκριση των μαθητών και στα δύο προγράμματα είναι θετική, καθώς σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι μαθητές δεν έχουν άγχος για την
ώρα της λογοτεχνίας, δεν το προσλαμβάνουν ως υποχρεωτικό γνωστικό
αντικείμενο και δεν έχουν την αίσθηση του υποχρεωτικού μαθήματος. Οι
μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα των «Καινοτόμων Δράσεων»,
σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια, είναι περισσότερο
ενθουσιασμένοι με την ενασχόλησή τους με τη Λογοτεχνία και τον τρόπο
με τον οποίο διδάσκεται στο σχολείο. Με στατιστικά σημαντικές διαφορές,
οι μαθητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα των «Καινοτόμων δράσεων» δηλώνουν πως τους αρέσει «πάρα πολύ» το μάθημα της Λογοτεχνίας
και επιθυμούν την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, δηλαδή της «Ώρας της
Φιλαναγνωσίας». Ωστόσο, παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των
μαθητών και στις δύο εκπαιδευτικές ομάδες δεν επιθυμεί την αλλαγή του
τρόπου διδασκαλίας της λογοτεχνίας.
Οι εκπαιδευτικοί των Α.Π.Σ. δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών, καθώς δεν είναι σε θέση να κρίνουν πόσα βιβλία διαβάζουν και αν διαβάζουν. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, των «Καινοτόμων δράσεων» γνωρίζουν επακριβώς τα βιβλία που έχουν διαβάσει οι
μαθητές τους, καθώς η ανάγνωση ακόμα και στο σπίτι είναι μια δραστηριότητα που συνδέεται με το σχολείο. Το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί λογοτεχνικά βιβλία και παροτρύνει τα παιδιά μέσω των πρακτικών του να διαβάζουν στο σπίτι τους. Οι μαθητές που παρακολουθούν τις
«Καινοτόμες Δράσεις» έχουν διαβάσει κατά το έτος διεξαγωγής της έρευνας, περισσότερα βιβλία από πέρυσι, σε αντίθεση με τα παιδιά που διδάσκονται Ανθολόγιο. Επίσης, τα παιδιά των «Καινοτόμων Δράσεων» δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί από το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα στην ανάγνωση βιβλίων, σε αντίθεση με τα παιδιά που ακολουθούν το Α.Π.Σ., όπου
η πλειονότητα τους δηλώνει πως έχει επηρεαστεί «λίγο» ή «καθόλου». Ανάλογες είναι οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση εάν έχουν επηρεαστεί στην ανάγνωση βιβλίων από τις προτάσεις του εκπαιδευτικού. Ακόμη,
οι μαθητές των «Καινοτόμων Δράσεων» εμφανίζεται να διαβάζουν περισσότερο συχνά λογοτεχνικά βιβλία, να επισκέπτονται περισσότερο βιβλιοθήκες και να δανείζονται βιβλία σε μεγαλύτερη συχνότητα. Οι εκπαιδευτι-
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κοί που συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας, προτείνουν συνεχώς βιβλία στους μαθητές για να διαβάσουν και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν συντείνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως οι επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες ή ακόμη και η δημιουργία βιβλιοθηκών στην τάξη προς δανεισμό.
Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά ανάμεσα στα αναγνωστικά κίνητρα,
στη στάση και στις προτιμήσεις των μαθητών, ενδεχομένως λόγω του γεγονότος ότι τα παιδιά έχουν την ίδια ηλικία και τα ίδια ερεθίσματα ανεξάρτητα από τα προγράμματα που ακολουθούν. Σύμφωνα με τους μαθητές, τους
αρέσει να διαβάζουν κόμικς και μυθιστορήματα, ενώ προτιμούν τις περιπέτειες και τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας.
Η συμβολή της οικογένειας στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας είναι
γνωστή (Τσιλιμένη, 2008: 97). Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σημαντική τη συμβολή της οικογένειας στην καλλιέργεια της φιλαναγνωστικής
στάσης και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί της. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί από το Α.Π.Σ. που
δηλώνουν ότι για το συγκεκριμένο μάθημα δεν έρχονται σε επαφή με τους
γονείς. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων Δράσεων» συνεργάζονται
πιο έμπρακτα με τους γονείς, καθώς τους ενημερώνουν για τις δράσεις τους
και τους καλούν να συμμετάσχουν και αυτοί στο πρόγραμμά τους, προτείνοντας επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία και παρέχοντας λίστες
βιβλίων, που θα ήταν καλό να διαβάσουν οι μαθητές.
Επίσης, το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει την αναγνωστική εξέλιξη των μαθητών αλλά οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τις
«Καινοτόμες δράσεις» φαίνονται περισσότερο αισιόδοξοι από τους εκπαιδευτικούς του Α.Π.Σ. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση και παρατηρούν τη συμπεριφορά των μαθητών και τη
μεταβολή στη στάση τους για την ανάγνωση. Ως προς τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας, οι εκπαιδευτικοί των Α.Π.Σ προτείνουν την προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων σε βιβλιοθήκες ή στον εξωτερικό χώρο του σχολείου,
την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων, την ενασχόληση με θέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τον προγραμματισμό συναντήσεων με συγγραφείς. Γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως ιδανικό τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας τον τρόπο, με τον οποίο αυτή υλοποιείται στις τάξεις της φιλαναγνωσίας. Οι εκπαιδευτικοί των «Καινοτόμων
Δράσεων» θεωρούν ως ιδανικό τρόπο τη συνέχιση του Προγράμματος των
«Καινοτόμων Δράσεων» με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών και τη δημιουργία κατάλληλων χώρων για την προσέγγιση της
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λογοτεχνίας, μιας αίθουσας, δηλαδή, με βιβλία, εικόνες αγαπημένων ηρώων, μουσική, υπολογιστές, τραπεζάκια, χρώματα και μαξιλαράκια.
Τέλος, οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της φιλαναγνωστικής στάσης στους μαθητές εντός του σχολικού περιβάλλοντος είναι το ίδιο το πρόγραμμα προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων που υλοποιείται, καθώς με βάση αυτό καθορίζεται ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων και στις δραστηριότητες
που εμπλέκεται ο μαθητής. Ακόμη, σημαντική είναι η επίδραση που ασκεί
η ύπαρξη βιβλιοθήκης εντός της τάξης και του σχολείου γενικότερα, οι επισκέψεις σε βιβλιοθήκες (δημοτικές) και βιβλιοπωλεία και η εμπλοκή σε δραστηριότητες εντός αυτών των χώρων. Οι βιβλιοθήκες, όχι μόνο εξοικειώνουν τους μαθητές με τα λογοτεχνικά βιβλία και τη χρήση τους, αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα επιλογής αυτών, καθώς εκούσια διαλέγουν τι θέλουν να διαβάσουν και δεν επιδίδονται σε αναγκαστική ανάγνωση προκαθορισμένου κειμένου. Επίσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, όσον αφορά τη δημιουργία κινήτρων, τη χρήση λόγου επιβράβευσης και της μίμησης της αναγνωστικής του συμπεριφοράς από τους μαθητές. Ακόμη, δεδομένου ότι η οικογένεια η συμβολή της οικογένειας είναι καίρια, και ως εκ τούτου η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια
του παιδιού κρίνεται απαραίτητη μέσω της ενημέρωσής τους για το φιλαναγνωστικό πρόγραμμα που παρακολουθούν και την παροχή συμβουλών
για τίτλους βιβλίων για δανεισμό από τα παιδιά. Βεβαίως, η διαμόρφωση
του σχολικού χώρου έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να παρέχονται στα παιδιά τα κατάλληλα κίνητρα και όρεξη για διάβασμα.
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ABSTRACT
The new curriculum for the teaching of the Greek Language focuses on the
pedagogy of critical literacy and simultaneously incorporates the principles
of the genre approach with a view to involving the students actively in the
process of elaborating on and reformulating the content and language
of a written text. The present article attempts to compare and contrast
the principles of the abovementioned approaches and at the same time
puts forward relevant lesson plans. Its main purpose is to remodel the
perceptions and enrich the teaching practices of the teachers who are
required to effectuate this educational innovation.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ΑΠΣ (http://dschool.edu.gr) το γλωσσικό μάθημα επαναπροσδιορίστηκε με τρόπο ώστε η διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας (α) εφαρμόζοντας τις αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης να επιδιώκει την παροχή βοήθειας προς τους μαθητές προκειμένου να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τη σχέση ποικίλων κειμενικών
ειδών με το κοινωνικό τους συγκείμενο (Cope & Kalantzis, 1993∙ Ματσαγγούρας, 2001), και παράλληλα (β) κινούμενη στο πλαίσιο της παιδαγωγικής
του κριτικού γραμματισμού να εστιάζει σε περισσότερο δυναμικούς και μεταβαλλόμενους τρόπους ανάλυσης των κειμένων (Χατζησαββίδης, 2007).
Με έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου, η κειμενοκεντρική προσέγγιση επιχειρεί να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν ότι τα
κειμενικά είδη είναι καθιερωμένοι τρόποι χρήσης της γλώσσας σύμφωνα με
τους οποίους κάθε κείμενο συμπεριλαμβάνει τα δικά του εναρμονιζόμενα
με τον κοινωνικό του σκοπό χαρακτηριστικά (Hyland, 2002). Παράλληλα, ο
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κριτικός γραμματισμός διατηρώντας την αναγκαιότητα της σύνδεσης των
παραγόμενων κειμένων με το κοινωνικό περικείμενο, επιχειρεί να εξελίξει
την κριτική σκέψη των μαθητών δίνοντας έμφαση στην παραγωγή κριτικού
γραπτού λόγου (Wray, 2006). Ωστόσο, χρειάζεται, περαιτέρω, να κατανοηθεί ότι οι επιδιωκόμενες για το γραπτό λόγο δεξιότητες δεν παραπέμπουν
σε αυστηρά πλαισιωμένα κειμενικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά επιδιώκονται στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, αλλά αφορούν κείμενα με εύκαμπτα όρια (Χατζηλουκά-Μαυρή & Ιορδανίδου, 2010· Χατζησαββίδης, 2007). Οι δεξιότητες, όμως, αυτές άμεσα συνδεδεμένες με τις διαδικασίες της κριτικής ανάγνωσης και γραφής ενδέχεται να προκαλέσουν διδακτικά προβλήματα, καθώς βασίζονται σε ένα «νέο» μοντέλο γραμματισμού, το κοινωνικοπολιτισμικό, και παράλληλα επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενός «νέου» τύπου αναγνώστη και συγγραφέα.
Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στο διαμορφωτικό ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού σχετικά με την παράλληλη, τόσο σε θεωρητικό όσο και
σε πρακτικό επίπεδο, αξιοποίηση των αρχών της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και του κριτικού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία της παραγωγής
γραπτού λόγου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικές διαπιστώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν καλλιεργείται ικανοποιητικά η κριτική σκέψη κατά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι. 2008: 532) και με στόχο να αξιοποιηθούν αφενός οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αφετέρου
οι τεχνικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο, επιχειρείται η καλλιέργεια της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και του κριτικού γραμματισμού μέσα από μια
αντίστοιχη διδακτική πρόταση.
2.0. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
2.1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Η Κειμενοκεντρική προσέγγιση δομημένη στη συστημική λειτουργική γλωσσολογία του Halliday (1994), αποτελεί μια κοινωνικά προσδιορισμένη θεωρία που αποβλέπει στη σαφή και συστηματική συσχέτιση της γλώσσας με
το κοινωνικό της συγκείμενο. Το θεωρητικό πλαίσιο αρχών και πρακτικών
της στηρίζεται σε δύο κύριες παραδοχές:
Αναγνωρίζει ως βασική μονάδα γραμματισμού το κειμενικό είδος, όπως
αυτό διαμορφώνεται από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο.
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Δέχεται ως κύριο μέσο κατάκτησης του σχολικού γραμματισμού την επεξεργασία και παραγωγή των γραπτών ειδών κειμένου που θεωρούνται σημαντικά για τον προσδιορισμό και τη μετάδοση της γνώσης σε ποικίλους
επιστημονικούς τομείς (Grabe & Kaplan, 1996).
Με στόχο την αντικατάσταση της παραδοσιακής γραμματικοκεντρικής
προσέγγισης, η οποία ήταν μονομερώς επικεντρωμένη στη γνώση των κανόνων του γλωσσικού συστήματος, και σε συνδυασμό με την προγενέστερή της επικοινωνιακή προσέγγιση, η κειμενοκεντρική προσέγγιση έχει επηρεάσει καταλυτικά τη διδασκαλία της γλώσσας. Περισσότερο αναγνωρίσιμος, όμως, είναι ο ρόλος της λόγω των αμεσότερων και πιο ρητών μορφών
διδασκαλίας που υιοθετεί.
Διδάσκοντας τρόπους συγκρότησης και βελτίωσης της σκέψης, των γνώσεων, των ιδεών και του λόγου των μαθητών (π.χ. επικοινωνιακές δεξιότητες και στρατηγικές) αποβλέπει στην ανάδειξη των τελευταίων σε άτομα
ικανά στη γραπτή επικοινωνία τους με το περιβάλλον καθώς και στη μακροπρόθεσμη ανέλιξή τους σε σκεπτόμενα άτομα (Ιορδανίδου, 2003). Στο
πλαίσιο του σχολικού εγγραμματισμού, προκειμένου να καταστεί αυτή η
γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση αποτελεσματική, εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας των κειμενικών ειδών, που αναπτύσσονται στις εξής φάσεις (Τσίγκου & Νούτσου, 2006):
Στην πρώτη φάση γίνεται «αποδόμηση προτύπων κειμένων» με
στόχο την ανάδειξη των δομικών τους στοιχείων και των λεξιλογικογραμματικών τους χαρακτηριστικών, έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται
σταδιακά με τη δομή και τα στοιχεία των κειμένων.
Στη δεύτερη φάση της «από κοινού διαπραγμάτευσης κειμένου» επιχειρούν όλοι μαζί με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο διευκολυντή να παραγάγουν
γραπτό κείμενο, το οποίο να ανήκει στο ίδιο κειμενικό είδος και να αφορμάται από την ίδια θεματική.
Στην τρίτη φάση της «αυτόνομης δόμησης κειμένου» οι μαθητές παράγουν σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο γραπτά κείμενα του διδασκόμενου κειμενικού είδους. Τα πρώτα τους σχεδιάσματα υπόκεινται
σε διαρκή επεξεργασία και αξιολόγηση, προκειμένου να καταλήξουν σε
τελικές μορφές αποτελεσματικών κειμένων.
Ωστόσο, όσον αφορά τη διεπίδρασή της προς το κοινωνικό γίγνεσθαι
δεν αξιοποιεί επαρκώς την κοινωνική διάσταση των κειμένων. Παράλληλα, έχει δεχτεί κριτική για το ότι περιορίζει τις δυνατότητές της σε μία μηχανική διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου: ελέγχει το βαθμό μίμησης
ενός κειμενικού προτύπου και επιβραβεύει την «κανονική» απόδοση των
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γλωσσικών και υφολογικών δομών κάθε «νέου κειμένου» (Harbord, 2005: 5).
Εκκινούμενος από αυτές τις αδυναμίες ο κριτικός γραμματισμός (α) θεµελιώνεται στην παραδοχή ότι το άτοµο ενεργεί εντός συγκεκριµένων κοινωνικών δοµών, πολιτικών σχηµάτων και ιστορικά διαµορφωµένων πραγµατικοτήτων, και (β) δομείται στην αλληλέξαρτηση των γλωσσικών στοιχείων και των κοινωνικών τεκτενόμενων (Χατζησαββίδης, 2009 στο Αναστασιάδου & Ηλιοπούλου, 2014).
Εστιάζοντας στις αναγνωστικές και συγγραφικές πρακτικές που υιοθετεί διευκρινίζεται ότι αυτές επικεντρώνονται στη μεταβλητότητα των κειμένων, καθώς επίσης και στη διαφοροποίηση, ανά περίσταση, των γλωσσικών υλικών τους και των εν γένει δομικών τους στοιχείων (McLaughlin, &
DeVoogd, 2004 στο Χατζηλουκά-Μαυρή, 2013). Οι καινοτόμες αυτές πρακτικές ορίζουν ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ των μελών της κειμενικής κοινότητας της τάξης και υλοποιούνται μέσα από συνεργασιακούς διαλόγους (Rogers, Marshall, & Tyson, 2006). Απώτερος στόχος είναι ο κριτικός
αναστοχασμός των μαθητών, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι μπορούν να παρεμβαίνουν και να διαμορφώνουν ανάλογα την κοινωνική πραγματικότητα.
Τι συνεπάγεται, ωστόσο, η αλλαγή από την κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού; Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία οικειοποίησης ενός νέου συστήματος για τη γλωσσική διδασκαλία, το οποίο, μολονότι
δεν προβαίνει σε ριζική αντικατάσταση υπαρχουσών εννοιών (καθώς αξιοποιεί έννοιες όπως γλωσσική χρήση, πλαίσιο, κείμενο), ωστόσο τις διευρύνει μέσω της διασύνδεσης της γλώσσας με την κοινωνία επιφέροντας ουσιαστικές αλλαγές στη σχολική πράξη;
2.2. Συγκριτική μελέτη
Η συγκριτική μελέτη των εξεταζόμενων προσεγγίσεων καταδεικνύει βασικές διαφορές σε πρωταρχικούς δομικούς άξονες. Ειδικότερα:
Στόχος διδασκαλίας: πρωταρχικός στόχος της διδασκαλίας με βάση την
κειμενοκεντρική προσέγγιση είναι η χρήση της γλώσσας σε προφορικό και
γραπτό επίπεδο για αποτελεσματική επικοινωνία. Αντίθετα, στον κριτικό
γραμματισμό στόχος της διδασκαλίας είναι η χρήση της γλώσσας όχι μόνο
για αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά και για συνειδητοποίηση-επίγνωση
των ρόλων που διαδραματίζει η γλώσσα στη διαμόρφωση του κοινωνικού
γίγνεσθαι (Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010).
Αντιμετώπιση του λόγου: ενώ η κειμενοκεντρική προσέγγιση αντιμετω-
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πίζει το λόγο χωρίς επιρροή από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, ο κριτικός γραμματισμός τον αντιμετωπίζει δυναμικά και τον διασυνδέει με το
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, αποδεχόμενος ότι τα νοήματα που δομούνται βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγμάτευση και προσεγγίζονται κριτικά
(Κοντοβούρκη & Ιωαννίδου, 2013: 85).
Περιεχόμενο: ενώ η κειμενοκεντρική προσέγγιση, χαρακτηρίζεται από
μία φορμαλιστική κατά γενικό κανόνα θεώρηση των κειμενικών ειδών, η
παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού χειρίζεται τα κειμενικά είδη με περισσότερη ευελιξία και ανατρεπτικότητα (Christie & Martin, 2007). Ειδικότερα, στην κειμενοκεντρική προσέγγιση το περιεχόμενο προκαθορίζεται και
προοργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε συγκεκριμένα γραμματικά στοιχεία
να αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένες λειτουργίες κειμένων (π.χ.: περιγραφή> ρήματα σε οριστική και επίθετα, οδηγίες>ρήματα σε προστακτική).
Αντίθετα, ο κριτικός γραμματισμός επιχειρεί μια νέα διάκριση, όσον αφορά τα κείμενα: (α) Οι κειμενικοί τύποι δηλώνουν τις λειτουργίες των γραμματικών στοιχείων (αφήγηση, περιγραφή, πληροφοριακή αναφορά, διαδικασία, επιχειρηματολογία), (β) Τα κειμενικά είδη δηλώνουν κείμενα που
πραγματώνονται σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και μπορεί να εμπεριέχουν περισσότερους του ενός κειμενικούς τύπους. (πχ. η διαφήμιση είναι κειμενικό είδος που εμπεριέχει στοιχεία από τους κειμενικούς τύπους της αφήγησης, της περιγραφής, της επιχειρηματολογίας κ.λπ.).
Πρακτικές διδασκαλίας: Στην κειμενοκεντρική προσέγγιση διακρίνεται
περισσότερο η γραμμική, αυτόνομη και διαδοχική διδασκαλία των κειμένων (Kostouli, 2001), σε αντίθεση προς την αντιπαραβολική, συγκριτική και
διακειμενική διδασκαλία του κριτικού γραμματισμού (πχ. αφήγηση με περιγραφικές και επιχειρηματολογικές λειτουργικές ενδείξεις).
Γλωσσική ποικιλότητα: ενώ στην κειμενοκεντρική προσέγγιση δεν αξιοποιείται επαρκώς η γλωσσική ποικιλότητα, στον κριτικό γραμματισμό η
γλωσσική ποικιλότητα είναι φορέας κοινωνικών/πολιτισμικών νοημάτων
και γίνεται αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης και αξιοποίησης.
Πολυτροπικότητα: σε αντίθεση με την κειμενοκεντρική προσέγγιση,
όπου δεν αξιοποιείται συστηματικά η πολυτροπικότητα των κειμένων (πχ.
το χρώμα, η γραμματοσειρά, τα σχήματα, οι εικόνες που «συνυπάρχουν»
με ένα γλωσσικό κείμενο κ.λπ.), στον κριτικό γραμματισμό υπάρχει σταθερή και συνεπής διερεύνηση των επιμέρους σημειωτικών τρόπων (πχ. γλώσσα, εικόνα, ήχος κ.λπ.), που συνθέτουν ένα πολυτροπικό κείμενο, για την
κατανόηση ή/και τη δόμηση ρητών ή υπόρρητων νοημάτων (Kress, 2000).
Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι ο κριτικός γραμματισμός δεν απαξι-
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ώνει την κειμενοκεντρική προσέγγιση. Προχωρεί όμως, όπως έχει διαφανεί,
διεισδυτικότερα αναδεικνύοντας σε κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνική διάσταση της γλώσσας. Επιπλέον, παρά τις μεταξύ τους διαφορές,
από παιδαγωγικής σκοπιάς έχουν στενή αλληλεπίδραση, αφού η γνώση και
η επίγνωση για τη λειτουργία των κειµένων και των κειµενικών ειδών είναι
αναγκαία για την εφαρμογή της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού
(Cope & Kalantzis, 1993 στο Κοντοβούρκη & Ιωαννίδου, 2013).
3.0. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η ανάγκη μετάβασης στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού γίνεται
ακόμη πιο έντονη αν ενδιατρίψει κανείς ενδελεχέστερα σε ζητήματα που ακροθιγώς μέχρι τώρα παρουσιάστηκαν αναφορικά με το γραπτό λόγο. Πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι να εξεταστεί το πώς καθεμία προσέγγιση χειρίζεται τα κείμενα, αξιοποιεί τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας της τάξης
στα εκάστοτε κειμενικά γεγονότα και, πρωτίστως, πώς χειρίζεται τα κειμενικά
γεγονότα κατά τη διδασκαλία των κειμένων.
Στην περίπτωση του κριτικού γραμματισμού τα κειμενικά γεγονότα τίθενται,
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, υπό ένα δυναμικότερο πρίσμα. Κατά την
παραγωγή γραπτού λόγου, οι συνομιλίες μεταξύ εκπαιδευτικού-παιδιών και οι
σύστοιχές τους δραστηριότητες όχι μόνο προσδιορίζονται κοινωνικά αλλά και
συγκροτούνται διακειμενικά, δηλαδή σχετίζονται άμεσα με συνομιλίες που είτε προηγούνται είτε έπονται (Κωστούλη, 2002). Στο σύνολό τους, αποσκοπούν
στη συνοικοδόμηση κειμένων, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαφορετικών πλαισίων επικοινωνίας και πραγματώνουν ποικίλα κειμενικά είδη,
συνήθως μεικτού ή υβριδικού τύπου. Η ανατροφοδότηση και η επακόλουθη
αναθεώρηση των κειμενικών αυτών πραγματώσεων βασίζονται σε μία πολυεπίπεδη κριτική σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους: (α) ως προς το σκοπό δόμησής τους, και (β) ως προς τα μέσα γλωσσικής πραγμάτωσής τους όπως
αυτά υπαγορεύονται από το κοινωνικό γίγνεσθαι (Knapp, 2007).
Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητο ότι στο χώρο της εκπαιδευτικής πρακτικής
τα χαρακτηριστικά του κειμένου αποτελούν περιεχόμενα σχολικής μάθησης
(Χατζησαββίδης, 2002). Μιας μάθησης όχι ευθύγραμμης και συσσωρευτικής,
αλλά που οφείλει να οικοδομείται σταδιακά στη διάρκεια της σχολικής πορείας καθώς και της μετέπειτα ζωής. Για την επίτευξη αυτού του διττού στόχου δύνανται να συνδράμουν και οι δύο προσεγγίσεις: η παραγωγή γραπτού λόγου
μετεξελίσσεται από μία απλή επικοινωνιακή δραστηριότητα σε μία διαδικασία
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κατασκευής ποικίλων κειμενικών μορφών, οι οποίες εν τούτοις δομούνται με
βάση τα ιδιαίτερα λεξικογραμματικά και υφολογικά στοιχεία, που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι, καλείται ο εκπαιδευτικός μέσα από διδακτικές στρατηγικές να επιτύχει αφενός τη γραμμική προσέγγιση των κειμένων
και αφετέρου να συμβάλλει στην προώθηση του εγγραμματισμού των μαθητών του. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ακόλουθη διδακτική πρόταση.
4.0. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Πλαίσιο εφαρμογής των παράλληλων προτάσεων αποτελεί το μάθημα της ΝΕ
Γλώσσας στο Γυμνάσιο και ειδικότερα η 4η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου
της Γ΄ Γυμνασίου «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες» με εστίαση στην
παραγωγή γραπτού λόγου. Το κείμενο που επιλέχθηκε ως κείμενο εκκίνησης για
την ανάπτυξη της ενότητας είναι απόσπασμα από το έργο του Jack Le Goff ‘Η
Ευρώπη: Μια αφήγηση για παιδιά και νέους’ (σελ.72 του σχολικού εγχειριδίου).
4.1. Κειμενοκεντρική προσέγγιση
Σε πρώτο στάδιο κινούμενοι κειμενοκεντρικά επιχειρούμε την αποδόμηση του
προτύπου κειμένου. Οι μαθητές εντοπίζουν ομαδοσυνεργατικά τα δομικά στοιχεία του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει με βάση σχεδιάγραμμα που αναδεικνύει τη δομή του διδασκόμενου κειμενικού είδους (Κατσαρού, κ.ά., Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, 2006: 9). Ταυτόχρονα τους παρωθούμε να ανακαλύψουν την
επικοινωνιακή λειτουργία των λεξιλογικογραμματικών χαρακτηριστικών του
εν λόγω κειμένου (π.χ. δεοντολογική διατύπωση, προτρεπτικός λόγος, α΄ πληθυντικό, συγκινησιακή χρήση της γλώσσας). Στη συνέχεια κάθε ομάδα των πέντε ατόμων παραλαμβάνει ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες για εξειδικευμένη
συλλογή στοιχείων από το κείμενο - ασκείται έτσι ο κατευθυντικός λόγος- σχετικών με το ύφος, τις λεξιλογικές και συντακτικές επιλογές και τη δομή. Συμμετέχοντας στη διαδικασία «αποδόμησης του κειμένου» οι μαθητές αποκτούν ένα
αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο του εν λόγω κειμενικού είδους. Στόχος είναι να
μπορούν αργότερα να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν τη δομή του, προφορικά και γραπτά, με την κατάλληλη χρήση λεξιλογίου και γραμματικής εντός
του ζητούμενου επικοινωνιακού πλαισίου.
Σε δεύτερο στάδιο οι μαθητές παράγουν δικά τους πρωτότυπα κείμενα
ενταγμένα στη θεματική περιοχή που ερευνήθηκε και στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος που επεξεργάστηκαν.
Στο τελευταίο στάδιο επιχειρείται «επανεξέταση» και βελτίωση του πρωτο-

305

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

γενούς μαθητικού κειμένου ακολουθώντας την παρακάτω μεθοδολογία: (α) Εργαζόμενοι σε ομάδες προτρέπονται να ανακοινώνουν στην ομάδα τους τμήματα ή και ολόκληρο το γραπτό τους κείμενο, επιτελώντας μια διπλή λειτουργία: ακούγοντας οι ίδιοι το κείμενό τους εντοπίζουν συντακτικές και λεξιλογικές
αστοχίες, ενώ ταυτόχρονα το γραπτό τους αποκτά αποδέκτη, για τον οποίο θα
πρέπει να γίνεται κατανοητό και ενδιαφέρον. (β)Βασιζόμενοι στα σχόλια των
συμμαθητών τους και τη φθίνουσα καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προχωρούν σε δεύτερη εμπλουτισμένη γραφή του κειμένου τους. (γ)Τα βελτιωμένα
κείμενα ανακοινώνονται σε ολόκληρη την τάξη, σχολιάζονται, αξιολογούνται
κριτικά και δημοσιεύονται.
4.2. Κριτικός γραμματισμός
Ο ακόλουθος σχεδιασμός του σεναρίου στηρίζεται στην εμπειρική παραδοχή
ότι οι εκπαιδευτικοί κατά την αρχική εφαρμογή της παιδαγωγικής του κριτικού
γραμματισμού θα έχουν την ανάγκη να ακολουθήσουν ένα δομικό μοντέλο και
σταδιακά να οδηγηθούν σε πιο ελεύθερες επιλογές που θα αναδεικνύουν τη
διαλογική φύση της κοινότητάς τους. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης προσέγγισης η έμφαση δεν θα επικεντρώνεται στην καλλιέργεια στόχων
εστιασμένων σε μεμονωμένες δεξιότητες (π.χ. αποκλειστικά στην παραγωγή
γραπτού λόγου) αλλά στη διαπλοκή και στη συνέργεια στόχων που μπορούν
να υλοποιούνται μέσα από μια ή περισσότερες δραστηριότητες. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η χρήση προτύπων κειμένων είναι σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί βοηθά τα παιδιά να αναγνωρίζουν πώς δομείται ένα
κείμενο και τα καθοδηγεί, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, να οικοδομούν με
μεγαλύτερη ευκολία αποτελεσματικά ως προς τη δομή τους κείμενα. Υπό το
πρίσμα των ανωτέρω το προτεινόμενο σενάριο στηρίζεται με ορισμένες τροποποιήσεις στο εξής σχήμα (Κωστούλη & Στυλιανού, 2013: 277):
• Ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης – καταγραφή των ιδεολογικών στάσεων της σχολικής κοινότητας έναντι του θέματος
• Αναζήτηση και επιλογή κειμένων για την σε βάθος διερεύνηση του
θέματος
• Οργάνωση και επεξεργασία κειμένων
• Ανάδειξη ‘φωνής’ για το θέμα μέσω γραπτού λόγου
• Αναστοχασμός της διαδικασίας
Σημείο εκκίνησης της θεματικής ενότητας στην τάξη αναμένεται να είναι η εξής γελοιογραφία (http://periklis12.wordpress.com/):
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Εικόνα1: Αφόρμηση-οπτικός γραμματισμός

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να ανιχνεύσουν επαγωγικά το μήνυμα
της γελοιογραφίας. Τους δίνεται φύλλο εργασίας (Πίνακας 1) με το οποίο
παρατηρούν τη γελοιογραφία, καταγράφουν τα πρόσωπα, την ένδυση και
τις εκφράσεις τους, αναζητούν την στάση τους και τέλος το νόημα της γελοιογραφίας.
Παρατηρήστε και καταγράψτε τα αντικείμενα και τα πρόσωπα
της γελοιογραφίας, την εμφάνιση και την έκφρασή τους
Άνθρωποι

Αντικείμενα

Ποιο είναι το επικοινωνιακό πλαίσιο της γελοιογραφίας:
πομπός, δέκτης, σκοπός
Ποια στοιχεία μας βοηθούν να καταλάβουμε
την οπτική γωνία της γελοιογραφίας
Ποιος νομίζετε είναι ο χρόνος σύνθεσης της γελοιογραφίας καθώς και
η ιστορική συγκυρία στην Ευρώπη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
Ποιο το νόημα της γελοιογραφίας;
Πίνακας 1: Αποδόμηση γελοιογραφίας

Η συζήτηση στην ολομέλεια διευρύνεται με το ερώτημα «Ποιος θα μπορούσε να συμφωνεί και ποιος να διαφωνεί με το μήνυμα της γελοιογραφίας;»
Ακούγονται οι απόψεις των μαθητών και καταγράφονται στον πίνακα με τη
μορφή ιδεοθύελλας. Παράλληλα, ενεργοποιείται και η προγενέστερη γνώση τους αναφορικά με το λεξιλόγιο-στόχο της ενότητας
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Στη συνέχεια ανατρέχουμε στο κείμενο 6 του σχολικού εγχειρίδιου το
οποίο θα λειτουργήσει ως πλαίσιο αναφοράς. Μετά την ανάγνωσή του οι
μαθητές καταγράφουν τις γνώσεις τους εμπλουτίζοντας το υλικό που έχουν
ήδη συγκεντρώσει με αφόρμηση τη γελοιογραφία και μελετούν σχετικά κείμενα που δίνονται από το διδάσκοντα. Επιλέγονται κείμενα ποικίλων κοινωνικών δραστών οι οποίοι μέσα από τις διαφορετικές γλωσσικές, υφολογικές
και επιχειρηματολογικές τους επιλογές αναδεικνύουν, συνειδητά ή όχι, ποικίλες (όχι κατ΄ ανάγκη διαφορετικές) προσεγγίσεις και ερμηνείες του θέματος (Πίνακας 2) ενισχύοντας το διάλογο μεταξύ διαφορετικών φωνών (θετική  ουδέτερη  αρνητική  επικριτική και παράλληλα διακριτικά ειρωνική). Επιπλέον, κυμαίνονται από απλά ως προς τη γλωσσική τους μορφή σε σύνθετα και μεικτά.
Λογοτεχνία

Πληροφοριακό
κείμενο

Σύγχρονη
αρθρογραφία

Συνέντευξη

G. Hofman1

Σελίδα
Ευρωπαϊκής
Ένωσης2

Ν. Δήμου3

Μ. Χατζιδάκις4

Πίνακας 2: Προτεινόμενες κειμενικές κοινότητες και κειμενικά είδη

Αποσκοπώντας στην καλλιέργεια πρακτικών λειτουργικού γραμματισμού δίνονται σε κάθε ομάδα διαφορετικά κείμενα προς επεξεργασία με
κοινά ωστόσο ερωτήματα. Οι ομάδες καταγράφουν τα κειμενικά είδη και
τις απόψεις που τα κείμενα αυτά απηχούν, με στόχο να εντοπίσουν αν το
κειμενικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει περιορίζει ή διευρύνει την πολυφωνία Η ανακοίνωση των απαντήσεων στην ολομέλεια στοχεύει στην ανάδειξη των διαφορετικών οπτικών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται στην τάξη ένα πολυτροπικό κείμενο:
γελοιογραφία (ως σύνδεση με τα προηγούμενα) συνοδευόμενο από διαλογικό κείμενο μεταφορικού χαρακτήρα (εικόνα 2) (http://skapanefs.blogspot.
gr/2012/04/4.htm).

1. Σχολικό εγχειρίδιο, σελ. 72
2. «2010 – μέχρι σήμερα. Μια δεκαετία ευκαιριών και προκλήσεων». http://europa.eu/about-eu/
eu-history/index_el.htm
3. «Μπορεί η Ευρώπη να γίνει πατρίδα;» http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=32365
4. Ραδιοφωνική συνέντευξη. http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/2013/10/Manos-Xatzidakis-aenaiepAnastasi.html
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Την επόμενη
φορά να πάρεις
ρετιρέ!

Όχι πάλι!!!
Ποιος με κουτσούλισε
αυτή τη φορά;

Εικόνα 2: Αποδόμηση πολυτροπικού κεμένου

Οι μαθητές διαβάζουν και ερμηνεύουν το κείμενο που συνοδεύει την εικόνα «αποδομώντας» την πολυτροπικότητα. Εντοπίζουν το μεταφορικό λόγο στη γραπτή απόδοση του μηνύματος της γελοιογραφίας και προσλαμβάνουν υπόρρητα μηνύματα. Στη συνέχεια τα συγκρίνουν με το θέμα που
θίγεται στο αρχικό κείμενο. Μέσα από αυτή την προοπτική ζητείται από κάθε ομάδα να γράψει ένα διάλογο στην ίδια εικόνα ανάλογη προς την οπτική που εκφράζει το δικό της αρχικό κείμενο.
Σε μια τελική φάση οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν ένα υβριδικό κεντρικό κείμενο, προορισμένο για «μια τηλεοπτική πολιτική εκπομπή»,
με στόχο να αναδειχθεί η πολυφωνική αναπαράσταση των εκπροσώπων
στην εκπομπή. Η κάθε ομάδα συντάσσει την επιχειρηματολογία του δικού
της εκπροσώπου. Τα επιχειρήματά της, όπως αυτά εντοπίζονται κατά την
παρουσίαση του εκπροσώπου της, συζητούνται και συγκρίνονται από την
ολομέλεια. Το εγχείρημα αποσκοπεί στο να διαμορφώσουν οι μαθητές ένα
επιχειρηματολογικό απόθεμα, να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες γλωσσικές
δομές και να αναπτύξουν γραμμές επιχειρηματολογίας.
Μετά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης, οι μαθητές μέσα από τις
ομαδικές δραστηριότητες αναμένεται να έχουν μάθει:
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•

•

•
•

Να σέβονται τις απόψεις των συμμαθητών τους, να επιλύουν προβλήματα με επιμερισμό ρόλων και να κατανοούν τη σημασία της
ατομικής συνεισφοράς σε μία ομαδική εργασία.
Να αναπτύσσουν μεθοδικότητα στην επίλυση ενός προβλήματος, με
τη χρήση του φύλλου εργασίας καθώς και δεξιότητες μεταγνωστικού
χαρακτήρα πάνω στα γραφόμενά τους μέσω της ετεροαξιολόγησης.
Να κατανοούν τις διαφορετικές αναγνώσεις που μπορεί να έχει ένα
γεγονός
Να αναπτύσσουν ως πολίτες ενεργητική στάση απέναντι σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η μετάβαση από την κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του
κριτικού γραμματισμού, όπως αναδεικνύεται στα νέα ΑΠΣ, αναμένεται να
δώσει μία νέα μετασχηματιστική διάσταση στη διδασκαλία του γραπτού
λόγου.
Βέβαια, κατανοούμε ότι η γόνιμη μοντελοποίηση ενός κειμενικού είδους είναι απαραίτητο στάδιο της διδασκαλίας του γραπτού λόγου. Ωστόσο, ακ.όμη και σε ένα διδακτικό σενάριο στο οποίο τείνει να κυριαρχήσει
η γραμμικότητα, οι φωνές των παιδιών που αναδεικνύονται μέσα από τις
πρακτικές του κριτικού γραμματισμού δύνανται να μετατραπούν σε επικουρικές πτυχές συνοικοδόμησης νοημάτων κοινωνικά πλαισιωμένων, έτσι
ώστε να γίνεται εμφανές το «τι», το «ποιος» και το «πώς» των εκάστοτε κειμενικών πραγματώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη επιχείρησε να αναδείξει την ανάγκη για μετάβαση των εκπαιδευτικών από την ‘ανάγνωση και παραγωγή
κειμένων’, ως μια σχολική διαδικασία με σταθερό γνωστικό προσανατολισμό, στην παραγωγή υβριδικού γραπτού κειμένου, όπως αυτό προέκυψε
μετά την εφαρμογή των υιοθετούμενων στην τάξη αναγνωστικών και παραγωγικών πρακτικών. Μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία οι μαθητές αναμένεται να κατανοήσουν ότι η παραγωγή γραπτού λόγου δε συνιστά μια μοναχική αλλά μια έντονα διαλογική και κοινωνική διαδικασία, μέσω της οποίας τα άτομα οργανώνουν τις γνώσεις τους, συνομιλούν με άλλα κείμενα και παρεμβαίνουν στην κοινωνική πραγματικότητα.
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Η διδασκαλία των μορφολογικών
διαδικασιών της παραγωγής
και της σύνθεσης της αρχαίας ελληνικής
υπό το πρίσμα των Α.Π.Σ.:
μια κριτική θεώρηση
Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού
Μαρίνα Τζακώστα
ABSTRACT
Aim of the present study is the bibliographical review of the Greek teaching
curricula (1999-2011) regarding the teaching of ancient Greek in secondary
education. The focus is on the teaching of derivation and compounding as
word formation processes. We relate the main axes of the new curriculum
(2011) which is driven by the theory of critical literacy with the goals of other
curricula regarding the parallel and comparative teaching of Modern Greek
and older forms of the language. We suggest learning strategies which will
facilitate the accomplishments of the goals of the curriculum.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σπουδών από το 2011 και εξής (Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την αρχαία ελληνική γλώσσα στο γυμνάσιο
2011: 4), αφενός, σηματοδοτεί μια απόπειρα κριτικής της λειτουργικότητας
της μορφολογίας της αρχαίας ελληνικής (στο εξής αε) υπό το πρίσμα της
επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας προκειμένου καταρχάς να καταστεί εφικτή η προσπέλαση κειμενικών αποσπασμάτων από το πρωτότυπο.
Αφετέρου, το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (στο εξής Π.Σ.) αποσκοπεί
στη βαθμιαία εξοικείωση των μαθητών με τους στοιχειώδεις και βασικούς
μηχανισμούς λειτουργίας της αε, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η νέα ελληνική
αποτελεί μετεξέλιξη της αε (Π.Σ. 2011: 202). Στο πλαίσιο της απομάκρυνσης
από τις παραδοσιακές γραμματικοκεντρικές και δασκαλοκεντρικές μορφές
διδασκαλίας της μορφολογίας, περιορίζεται η ρυθμιστική προσέγγιση της
γλώσσας και δίνεται προτεραιότητα στην αναγνώριση δομών και κανόνων
που επιβιώνουν διαχρονικά. Ενδεικτικά, ανεξάρτητα από το χαμηλό ή υψη-
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λό βαθμό παραγωγικότητας θεμάτων, προθημάτων, επιθημάτων και μορφολογικών κανόνων οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά το σχηματισμό λέξεων μέσω της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης στην αε, τα πρώτα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται συγχρονικά και στον καθημερινό
και στον επίσημο γραπτό λόγο και αποτελούν τη βάση σχηματισμού νεολογισμών κυρίως στην επιστημονική ορολογία των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (1999-2011) (στο εξής Α.Π.Σ.) για την
αε, όπως αυτή διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά όσον
αφορά τη διδασκαλία των μορφολογικών διαδικασιών της παραγωγής και
της σύνθεσης. Συσχετίζουμε τις αρχές οργάνωσης του νέου Πιλοτικού Π.Σ.
(2011) στο πλαίσιο της θεωρίας του κριτικού γραμματισμού με τους στόχους του παλαιότερου Π.Σ. για την παράλληλη και συγκριτική διδασκαλία
της νέας ελληνικής (στο εξής νε) με παλαιότερες μορφές της γλώσσας στο
γυμνάσιο. Στη θεώρησή μας, μέσω της συστηματικής διδασκαλίας και επαφής με γραπτά κείμενα από το πρωτότυπο εστιάζουμε στην εμπέδωση των
εγγενών κατά τη μορφολογική κατάκτηση δομών οι οποίες είναι κοινές στη
νε και την αε. Πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου και τον
εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών διαδραματίζει η μορφολογική
επίγνωση της νε, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να παράγουν και να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σύμφωνα με τους συγκεκριμένους
κανόνες. Η αλληλεξάρτηση της μορφολογικής επίγνωσης των παιδιών με
την αντίστοιχη φωνολογική επίγνωση και με την γενικότερη ομαλή γλωσσική τους ανάπτυξη δεν συνάδει με την προβλεπόμενη από τα Α.Π.Σ ολιστική θεώρηση και διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε ενδεικτικές μαθησιακές στρατηγικές προκειμένου να διευκολύνουμε μαθητές και διδάσκοντες στην επίτευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων.
Το υπόλοιπο του άρθρου μας είναι διαρθρωμένο ως εξής: στο κεφάλαιο
2 συζητούμε τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο γυμνάσιο σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της αε από το 1999 μέχρι το 2011
και προχωρούμε σε μια κριτική θεώρησή τους. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά της μορφολογικής επίγνωσης και συζητούμε τους
τρόπους με τους οποίους η μορφολογική επίγνωση επηρεάζει τη διδασκαλία και εκμάθηση της μορφολογίας κατά τη φοίτηση στις αντίστοιχες τάξεις. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 προχωρούμε σε κάποιες προτάσεις βελτίωσης
των αναλυτικών προγραμμάτων όσον αφορά τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης.
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2.0. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στο Π.Σ. της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του 1999 (ΦΕΚ
367) για το Γυμνάσιο επισημαίνεται ο επικουρικός ρόλος της συστηματικής
διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος στην «κατάκτηση» από τους
μαθητές της αε γλώσσας (Π.Σ. 1999: 4864). Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
των μαθητών και η γνώση της δομής της μητρικής τους επιτυγχάνεται μέσω της σταδιακής εξοικείωσης των παιδιών με το σύστημα και το λεξιλόγιο της αε και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στη συγχρονική μορφή της νε με παλαιότερες μορφές της γλώσσας προκειμένου
να αναδειχθεί η τυπολογική συγγένεια των συστημάτων της νε και της αε
(Π.Σ. 1999: 4878). Αυτή ακριβώς τη σχέση επιδιώκει να πιστοποιήσει και η
μόνη ρητή αναφορά στις μορφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων,
της παραγωγής και της σύνθεσης, μέσω της διδασκαλίας απλών κανόνων
λειτουργίας τους (Π.Σ. 1999: 4878).
Σε σημασιολογικό επίπεδο, προϋπόθεση για τη γλωσσική ανάπτυξη των
μαθητών και τη σωστή χρήση της μητρικής τους γλώσσας αποτελεί η εξοικείωση με τις οικογένειες ετυμολογικά συγγενών λέξεων. Παράγοντες για
την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της μορφολογίας του ονόματος και
του ρήματος είναι, καταρχάς, η μετάβαση από τη συγχρονία στη διαχρονία,
η συχνότητα εμφάνισης κάθε φαινομένου και ο βαθμός δυσκολίας του και
η ένταξη του ονόματος/ ρήματος σε μια ευρύτερη μονάδα λόγου ξεκινώντας από την πρόταση (Π.Σ. 1999: 4880-4881). Η εκμάθηση της μορφολογίας και του λεξιλογίου της αε και η εμπέδωση της σχετικής γνώσης ελέγχεται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης με ασκήσεις κοινές και για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου, οι οποίες αφορούν, αφενός, τη
γραμματική –αν και αυτές δεν προσδιορίζονται με απόλυτη σαφήνεια- και,
αφετέρου, το λεξιλόγιο, και συγκεκριμένα εστιάζουν στο σχηματισμό παράγωγων και σύνθετων λέξεων, στην ανάλυση στα επιμέρους συστατικά τους
και στη δημιουργία οικογενειών ομόρριζων λέξεων (Π.Σ. 1999: 4880-4881).
Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. του 2003 για την αε γλώσσα δεν εμφανίζει
αξιομνημόνευτες διαφορές από το Π.Σ. του 1999 όσον αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία της αε από το πρωτότυπο στο γυμνάσιο αποσκοπεί στη βαθμιαία εξοικείωση των μαθητών με τα
θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος της αε, ώστε μέσω συγκρίσεων, παράλληλης διδασκαλίας φαινομένων τα οποία είναι κοινά στη διαχρονία και
τη συγχρονία της ελληνικής και συνεξέτασης των ομοιοτήτων και των δι-
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αφορών να γίνει αντιληπτό ότι η αε αποτελεί τη βάση μετεξέλιξης της νε
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. 2003: 3810-3811, 3823). Για πρώτη φορά προβλέπεται
και αναφέρεται ρητά η διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης ως διαδικασιών σχηματισμού λέξεων. Πιο συγκεκριμένα, η αυτόνομη και ρυθμιστική αρχική προσπέλαση της παραγωγής ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων και επιρρημάτων της αε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ολοκληρώνεται κατά τη φοίτηση των μαθητών στην πρώτη γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.Σ.
& Α.Π.Σ. 2003: 3811-3812).
Συνολικά, 13 από τις 18 ενότητες του σχολικού εγχειριδίου του μαθητή έχουν αφιερώσει το Β2 μέρος κάθε κεφαλαίου σε κανόνες και ασκήσεις
αναφορικά με την παραγωγή στην αε. Συνδυασμός θεωρητικών αρχών
και ασκήσεων επανάληψης και εμπέδωσης που αφορούν τη διαδικασία
της σύνθεσης στην αε, τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου συνθετικού, -εφόσον είναι λέξη κλιτή (ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα) ή άκλιτη (επίρρημα, πρόθεση, αχώριστο μόριο) αντίστοιχα-, τον
τονισμό των σύνθετων λέξεων, ορισμένες ιδιότυπες κατηγορίες σύνθετων
λέξεων (όπως τα νόθα σύνθετα ή τα παρασύνθετα), τη σημασία των τελικών σχηματισμών τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά καθώς και εναλλακτικούς τρόπους σχηματισμού λέξεων, όπως η κύρια και καταχρηστική
παραγωγή, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της υποενότητας Β2 όλων
των διδακτικών ενοτήτων του βιβλίου του μαθητή της δευτέρας γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. 2003: 3812-3813, 3825).
Η διδακτική προσέγγιση της παραγωγής και της σύνθεσης λέξεων είναι σπειροειδής, καθώς η προσπέλασή τους επαναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια των μαθησιακών διεργασιών και στην τρίτη
τάξη. Στο πλαίσιο θεωρητικής ανατροφοδότησης και εκπόνησης δραστηριοτήτων σχετικών με την ετυμολογική σύνδεση της ελληνικής με την αε,
έξι ενότητες αφορούν την παραγωγή και μόνο δύο τη σύνθεση, η έβδομη
και η όγδοη, στις οποίες επαναλαμβάνονται χάριν εμπέδωσης τα σχετικά
με την κλιτή ή άκλιτη μορφή του πρώτου συνθετικού. Στις υπόλοιπες τέσσερεις ενότητες τα σύνθετα και τα παράγωγα λεξήματα συνυπάρχουν σε
ποικιλία επαναληπτικών ασκήσεων, ώστε να αφομοιωθούν παράλληλα και
οι δυο μορφολογικές διαδικασίες. Τα παράγωγα και σύνθετα λεξήματα δεν
αντιμετωπίζονται αποπλαισιωμένα παρά μόνο στους λεξιλογικούς πίνακες
της υποενότητας Β1 κάθε κεφαλαίου του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη του γυμνασίου. Σε αυτούς τους πίνακες καταγράφονται και ερμηνεύονται σημασιολογικά παράγωγα και σύνθετα λεξήματα ομόρριζα ενός ονοματικού ή ρηματικού τύπου του πρωτότυ-
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που κειμένου. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα προσφέρονται για συγχρονική και διαχρονική εξέταση της παραγωγής και της σύνθεσης και στη συνέχεια εντάσσονται σε ευρύτερες μονάδες λόγου - προτάσεις στο πλαίσιο
εξάσκησης (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. 2003: 3823-3825). Παράλληλα, παράγωγες
και σύνθετες λέξεις της αε συσχετίζονται με επιστημονικούς/ τεχνολογικούς
όρους ευρύτατα διαδεδομένους τόσο στη νε όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. 2003: 3812-3814), σχηματισμούς γνωστούς ως νεοκλασικά σύνθετα (Ράλλη, 2007). Όσον αφορά την αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών της αε, μια ποικιλία ασκήσεων, όπως η δημιουργία οικογενειών ομόρριζων λέξεων, η παραγωγή, η σύνθεση ή/ και η
ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους, αναμένεται να αξιοποιείται μαθησιακά προς αυτή την κατεύθυνση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. 2003: 3824), όπως συμβαίνει και στο Π.Σ. του 1999.
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) για την αε γλώσσα στο γυμνάσιο ενστερνίζεται την απομάκρυνση από τις παλαιότερες γραμματικοκεντρικές προσεγγίσεις χάριν των κειμενοκεντρικών (Π.Σ. 2011: 4-5) προκειμένου
να δημιουργούνται νοηματικές συνδέσεις ανάμεσα στο γλωσσικό παρελθόν και παρόν. Ως βασικός στόχος τίθεται η απόκτηση μορφολογικής επίγνωσης της νε (Π.Σ. 2011: 9, 14) η οποία, εν προκειμένω, επιτυγχάνεται και
μέσω της διδασκαλίας της αε γλώσσας από το πρωτότυπο. Η εξοικείωση
με το σύστημα της αε σε επίπεδο μορφολογίας συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της γλώσσας από το πρωτότυπο και στην εμπέδωση, αφενός, της λεξιλογικής και ορθογραφικής συνέχειας της ελληνικής στο επίπεδο της διαχρονίας και, αφετέρου, της γλωσσικής αλλαγής. Παράλληλα, συντελεί στην κατανόηση, παραγωγή και ορθή χρήση λόγιων απολιθωμάτων
(θεμάτων, λέξεων, προσφυμάτων) που επιβίωσαν και αναβίωσαν από παλαιότερες φάσεις της γλώσσας (όπως αγγελιαφόρος) και χρησιμοποιούνται
κυρίως στον επίσημο γραπτό λόγο, ή ορισμένων νεολογισμών της ελληνικής, οι οποίοι παράγονται βάσει ελάχιστων παραγωγικών κανόνων που αποτελούν απολιθώματα της λόγιας παράδοσης της ελληνικής (π.χ. αλεξίσφαιρο) (για περισσότερα βλ. Ράλλη, 2007), ή επιστημονικής ορολογίας των ευρωπαϊκών γλωσσών (Π.Σ. 2011: 36-38, 199-200, 204, 207-208). Υιοθετείται
η συγκριτική εξέταση δομών της ελληνικής με αναγωγή από τη συγχρονία
στη διαχρονία, και όχι αντίστροφα (Π.Σ. 2011: 39-41).
Όσον αφορά τη διδασκαλία της γραμματικής της αε, το Π.Σ. του 2011
διαφοροποιείται από τα προηγούμενα, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι τόσο στην απομνημόνευση και παραγωγή αλλά κυρίως στην αναγνώριση τύπων σύνθετων και παράγωγων λέξεων από το πρωτότυπο από
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ένα πλήθος πολυτυπιών (Π.Σ. 2011: 39, 208). Στο πλαίσιο της ετυμολογικής
προσπέλασης του λεξιλογίου προκρίνεται η διδασκαλία των βασικών μεταπτωτικών βαθμίδων των θεμάτων και η εξάσκηση στη σύνθεση λέξεων
με προθήματα και στην παραγωγή με επιθήματα και κατάταξη των λέξεων
σε θεματικές κατηγορίες, προκειμένου μέσω της μεταγλωσσικής μορφολογικής επίγνωσης να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των μαθητών και να βελτιωθεί η συνειδητή χρήση των δομών αυτών από τα παιδιά, καθώς μέσω της
επαγωγής οι μαθητές οδηγούνται τη συστηματοποίηση των κανονικοτήτων και στην εμπέδωση των κανόνων (Π.Σ. 2011: 39).
Συνοψίζοντας, κατά την επισκόπηση των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. των ετών
1999-2011 όσον αφορά τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης
για τα αε στο γυμνάσιο, είναι φανερή η σταδιακή απομάκρυνση από την
παραδοσιακή γραμματικοκεντρική προσέγγιση και η επιδίωξη εκμάθησης και εμπέδωσης των παραγωγικών μορφολογικών δομών της ελληνικής συγχρονικά και διαχρονικά. Στο πρόγραμμα του 1999 οι αναφορές στις
δυο μορφολογικές διαδικασίες ήταν ελάχιστες και απόλυτα ενταγμένες στο
πλαίσιο διδασκαλίας της παραδοσιακής γραμματικής με ασκήσεις δομικού
τύπου. Στα δυο τελευταία Α.Π.Σ., του 2003 και του 2011, προβλέπεται η συστηματική συγκριτική διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης στην
αε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
3.0. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Η επίτευξη των στόχων των δυο τελευταίων Α.Π.Σ. όσον αφορά τη διδασκαλία της παραγωγής και της σύνθεσης στην αε ως διαδικασιών που θα
προωθήσουν την αναγνώριση της τυπολογικής συγγένειας της νε με την αε,
την αναγνώριση της σημασίας πολυμορφηματικών λέξεων και όρων προερχόμενων από τη λόγια παράδοση και τη διεύρυνση του γλωσσικού ορίζοντα των μαθητών προϋποθέτει την ενεργοποίηση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων. Σε αυτές τις δεξιότητες εντάσσονται η φωνολογική, η μορφολογική, η σημασιολογική, η πραγματολογική και η συντακτική επίγνωση (Carlisle, 2003). Η μορφολογική επίγνωση νοείται ως η συνειδητή γνώση και ο
σκόπιμος χειρισμός των μορφημάτων προκειμένου κάθε ομιλητής να είναι
σε θέση να προβεί στην ανάλυση, τον τεμαχισμό1 ή στο συνδυασμό των
μορφημάτων στο πλαίσιο των λέξεων στον προφορικό του λόγο σύμφωνα με τους κανόνες της μητρικής του γλώσσας και δίχως οι λέξεις να είναι
ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο (Kuo & Anderson, 2006). Η μορφολο1. Βλ. σχετικά το άρθρο των Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μητσιάκη (2009).
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γική επίγνωση αναπτύσσεται σταδιακά, από τη ηλικία των 6-7 ετών (Carlisle, 2003) και μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης στο σχολείο (Carlisle &
Nomanbhoy, 1993), καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη ανώτερου επιπέδου
γνωστικών ικανοτήτων. Επιμερίζεται στην επίγνωση της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης, των τριών μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων. Η επίγνωση της παραγωγής αφορά την κατανόηση της δομής παράγωγων λέξεων και τη συνειδητή χρήση θεμάτων και παραγωγικών
προσφυμάτων. Η επίγνωση της σύνθεσης συνίσταται στη συνειδητή γνώση
της δομής των σύνθετων λέξεων και στην εμπρόθετη συνδυαστική αξιοποίηση των θεμάτων ή ολόκληρων λέξεων ως συστατικών τους για την παραγωγή υπαρκτών αλλά και μη υπαρκτών σύνθετων λέξεων (Carlisle, 2003).
Παράγοντες που επηρεάζουν την μορφολογική επίγνωση σε παιδιά δίχως γλωσσικές ή άλλες διαταραχές είναι η παραγωγικότητα της εκάστοτε
μορφολογικής διαδικασίας, η φωνολογική και σημασιολογική διαφάνεια ή
αδιαφάνεια τόσο των σύνθετων και παράγωγων λέξεων όσο και των επιμέρους συστατικών τους, η ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών (Πόρποδας, 2002). Η μορφολογική επεξεργασία και η σημασιολογική αποκωδικοποίηση συχνά επανεμφανιζόμενων λέξεων που επιβιώνουν από την αε ή
έχουν σχηματιστεί βάσει θεμάτων ή κανόνων κληροδοτημένων από παλαιότερες φάσεις της γλώσσας συμβάλλει διευκολυντικά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, ειδικά στο πλαίσιο παροχής συστηματικής ρυθμιστικής
διδασκαλίας στο σχολικό περιβάλλον υπό το πρίσμα της θεωρίας του κριτικού γραμματισμού (Henry, 1988˙ Henry, 1993).2
Η αξία της μορφολογικής επίγνωσης της αε αποτυπώνεται στο Α.Π.Σ.
του 2003 και κυρίως στο πιλοτικό Π.Σ. του 2011 σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του λεξιλογίου των μαθητών μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν
την ετυμολογική και σημασιολογική προσπέλαση λέξεων αρχαιοελληνικής προέλευσης είτε ως επιβιώσεις είτε ως εξειδικευμένη τεχνολογική και
επιστημονική ορολογία άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, τον τεμαχισμό λέξεων στα συστατικά τους, τον σχηματισμό οικογενειών ομόρριζων λέξεων
με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και επικοινωνιακής
ικανότητας των μαθητών (Π.Σ. 2011: 36).
4.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το βασικότερο ζήτημα όσον αφορά την υιοθέτηση των καταλληλότερων
2. Βλ. έρευνα της Carlisle (1993) για τη συμβολή της συστηματικής διδασκαλίας της λατινικής ως Γ2
στη βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας φυσικών ομιλητών της αγγλικής.
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διδακτικών στρατηγικών για τη θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της
μορφολογίας της παραγωγής και της σύνθεσης στην αε έγκειται στην ένταξη της διδασκαλίας της αε στο πλαίσιο της γλωσσικής κατάκτησης, όπως
δηλώνει ρητά το Π.Σ. του 2011, ή της εκμάθησης, όπως προτείνουμε.
Όσον αφορά τη διδακτική πράξη, ισχύουν τα εξής: Στο Β2 υποκεφάλαιο
της τρίτης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου του μαθητή για την πρώτη
γυμνασίου ορίζονται διαφοροποιητικά η παραγωγή και η σύνθεση ως μορφολογικές διαδικασίες κοινές σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της ελληνικής. Εν
προκειμένω, ενώ ως σύνθετες αναφέρονται οι λέξεις που σχηματίζονται από
δυο άλλες λέξεις, στα υποστηρικτικά παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται
εκτός των θεμάτων και οι αρχαιοελληνικές προθέσεις ως πρώτα συνθετικά. Με τον τρόπο αυτό τα βιβλία του μαθητή ως προς τη θεωρία, αφενός,
ευθυγραμμίζονται με το Α.Π.Σ. του 2011 και με το εγχειρίδιο γραμματικής
της νε γλώσσας για το γυμνάσιο (Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου, 2012)
και, αφετέρου, διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες συγχρονικές γλωσσολογικές προσεγγίσεις οι οποίες εκλαμβάνουν τα σύνθετα ως πολυμορφηματικά λεξήματα αποτελούμενα από δυο ή περισσότερα θέματα. Στις υπόλοιπες ενότητες, παρουσιάζεται η παραγωγή ονοματικών και ρηματικών τύπων της αε από τα αντίστοιχα μέρη του λόγου με ορισμούς, διαίρεση σε σημασιολογικές κατηγορίες, καταγραφή και ερμηνεία παραγωγικών καταλήξεων, ενδεικτικά παραδείγματα και ασκήσεις εφαρμογής της νέας γνώσης.
Όσον αφορά τη δευτέρα γυμνασίου, δίνεται έμφαση στους πιθανούς συνδυασμούς και στη μεταβολή των θεμάτων των συνθετικών κατά το σχηματισμό των σύνθετων λέξεων και στην προσθήκη των συνδετικών φωνηέντων (ε, ι, ο). Επομένως, η κατηγοριοποίηση της διδακτέας ύλης σε αυτούς
τους άξονες, όπου η ρητή διδασκαλία της γραμματικής και της μορφολογίας της παραγωγής και της σύνθεσης και τα εισαγόμενα γραπτής μορφής
γλωσσικά ερεθίσματα από την αε έχουν προτεραιότητα έναντι της παραγωγής λόγου, εγγίζει περισσότερο την παραδοσιακή μεθοδολογία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας η οποία είναι γνωστή ως μέθοδος γραμματικής και μετάφρασης (Richards & Rodgers, 2014).
Και στις δυο πρώτες τάξεις του γυμνασίου δίνεται έμφαση σε οικογένειες ομόρριζων παράγωγων και σύνθετων λέξεων της ελληνικής με παρουσία διαχρονική, ώστε να είναι εμφανής (λιγότερο ή περισσότερο ανά περίπτωση) η εφαρμογή κοινών κανόνων και θεμάτων, η επιβίωση ή αναβίωση λέξεων, η σημασιολογική αλλαγή ως επιδείνωση, βελτίωση ή διεύρυνση
του περιεχομένου τους και η εξάσκηση στην κυριολεκτική και μεταφορική χρήση στον ανεπίσημο και επίσημο λόγο. Συγκεκριμένα, η επιλογή των
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μορφημάτων που θα διδαχθούν ανά ενότητα (όπως ομόρριζα των «άγω»,
«φέρω», «πάσχω») στο πλαίσιο ταχείας εκμάθησης συγκεκριμένου λεξιλογίου εμπίπτει στην κατηγορία της εμπρόθετης-εστιασμένης διδασκαλίας
κατά τον Nation (2001) και επικεντρώνεται στη λεξική μονάδα και όχι στην
επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας (εξειδικευμένες ενότητες-λίστες
λεξιλογίου, γραπτές και προφορικές επαναλήψεις λέξεων) (βλ. αναλυτικά
Schmitt, 1997). Σαφώς, μέσω απλών διασκευασμένων αυθεντικών κειμένων επιδιώκεται και η έμμεση επικοινωνιακή διδασκαλία, εστιάζοντας περισσότερο στο μήνυμα. Επιπλέον, αξιοποιούνται μεταγνωστικές στρατηγικές (προγραμματισμένες και δομημένες επαναλήψεις ευρύτερων ενοτήτων) και προσδιοριστικές στρατηγικές ανεύρεσης της σημασίας (γραμματική κατηγορία, μορφολογικός τεμαχισμός) και λιγότερο κοινωνικές (χρήση
συνωνύμων, αντωνύμων και ορισμών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες
απουσία φυσικών ομιλητών) (Schmitt, 1997) προκειμένου να οικοδομηθεί
η νέα γνώση στο πλαίσιο εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας.
Σε θεωρητικό επίπεδο και αντιπαραβολικά προς την εκμάθηση μιας
γλώσσας, η γλωσσική κατάκτηση ως μια από τις όψεις της γλωσσικής ανάπτυξης αφορά μια δυναμική, έμφυτη, καθολική και διαγλωσσικά ομοιόμορφη ως προς τα εξελικτικά της στάδια διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης γνώση και ο τέλειος χειρισμός του γραμματικού συστήματος της προφορικής διάστασης της μητρικής γλώσσας (Clark, 2000). Σε
παιδιά δίχως γλωσσικές ή άλλες διαταραχές η γλωσσική κατάκτηση εκτείνεται χρονικά από τη γέννηση ως τα εφτά πρώτα τους χρόνια, με εξαίρεση
βέβαια το λεξιλόγιο του οποίου η ανάπτυξη επεκτείνεται χρονικά (Ingram,
1989). Η γλωσσική κατάκτηση πραγματώνεται χωρίς συστηματική και σχεδιασμένη διδασκαλία, καθώς αποτελεί μη συνειδητή μαθησιακή διαδικασία και γνώση (Jackendoff, 1993), δεν ταυτίζεται με και/ ή δεν εξαρτάται
από τη μιμητική αναπαραγωγή γλωσσικών δεδομένων, αν και προϋποθέτει
την έκθεση σε ένα «φυσιολογικό» ως προς την παροχή εξωτερικών γλωσσικών ερεθισμάτων περιβάλλον. Η κατάκτηση των μορφολογικών διαδικασιών σχηματισμού λέξεων ακολουθεί τα εξής αναπτυξιακά στάδια˙ προηγείται χρονικά η κατάκτηση της παραγωγής και έπεται της σύνθεσης (Booij,
1994˙ Booij, 1996)˙ η τελευταία εμφανίζεται μετά την ηλικία των τριών και
προϋποθέτει την κλίση και την παραγωγή (Clark, 1993).
Βάσει όσων προαναφέρθηκαν, οι κανονικότητες που εμφανίζονται ανάμεσα στη νε και σε πρότερες μορφές της αποδεικνύουν μεν την ιστορική
και δομική σχέση μεταξύ τους χωρίς όμως να τεκμηριώνουν την αναγωγή
της αε σε μητρική γλώσσα. Άλλωστε, οι αντισταθμιστικές στρατηγικές της
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μεταφοράς και της γενίκευσης από τη νε στην αε είναι διαισθητικές στρατηγικές και με περιορισμένη σύνδεση με τη φορμαλιστική διδασκαλία. Συνεπώς, η απουσία έκθεσης των μαθητών σε αυθεντικά γλωσσικά ερεθίσματα φυσικών ομιλητών της αε, η έλλειψη τόσο της προφορικής όσο και
της γραπτής παραγωγής της γλώσσας, ο εμπρόθετος και κατευθυνόμενος
φορμαλιστικός χαρακτήρας της συστηματικής διδασκαλίας της αε στην
τάξη συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση της στις Γ2 γλώσσες προς εκμάθηση (Krashen, 1981).3 Επομένως, η διδακτική μεθοδολογία των διαδικασιών σχηματισμού νέων λέξεων, της παραγωγής και της σύνθεσης, οφείλει να αναπροσαρμοστεί στα δεδομένα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, προκειμένου τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι τα επιδιωκόμενα.
Συγκεκριμένα, να αξιοποιηθούν κείμενα κυρίως διασκευασμένα ή πλαστά
στα οποία θα επαναλαμβάνονται μοτίβα των δυο μορφολογικών διαδικασιών. Μέσα από δραστηριότητες εντοπισμού, ανάλυσης και σχηματισμού
πληθώρας παράγωγων και σύνθετων λέξεων θα προκύψουν επαγωγικά και
οι κανόνες σχηματισμού τους, η γνώση για τα πλέον παραγωγικά θέματα,
οι μεταβολές κατά την εφαρμογή των διαδικασιών, και θα επιτευχθεί η συστηματική επαφή των μαθητών με αυθεντικά παραδείγματα χρήσης. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο προσέγγισης αυθεντικών κειμένων να χρησιμοποιηθούν σώματα κειμένων της αε.
Επιπλέον, στους λεξιλογικούς πίνακες καταλογογραφούνται πολλοί όροι
οι οποίοι προέρχονται από την αε και είναι απολύτως αδιαφανείς σημασιολογικά στη νε, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν χρηστική αξιοποίηση στο λόγο ούτε καν ως απολιθώματα ή λεξικοποιημένες εκφράσεις. Επομένως, κρίνεται αναγκαία μια επικαιροποίηση - τροποποίηση των πινάκων
και ως προς τις λέξεις που λημματολογούνται και ως προς το κριτήριο επιλογής τους που δεν είναι σαφές αν αφορά για την υψηλή παραγωγικότητα
διαχρονικά. Συμπληρωματικά, θεωρείται χρήσιμο να προβάλλεται μέσω διαγλωσσικών συγκρίσεων και χρήση πολύγλωσσων λεξικών η σύνδεση των
αρχαιοελληνικής προέλευσης νεοκλασικών συνθέτων των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, σύμφωνα και με την αντίστοιχη πρόβλεψη από τα Α.Π.Σ.
του 2003 και 2011, που όμως δεν φαίνεται να εφαρμόζεται στην πράξη.
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Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Κυπριακής
Ιστορίας και οπτικές αναπαραστάσεις:
ή κοιτώντας τις εικόνες στα Φύλλα Εργασίας
«Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας,
οι ιστορίες μας» για την Τρίτη Δημοτικού
Μύρια Α. Κωνσταντινίδου

ABSTRACT
The presentation will focus on the visual material, the images, selected to be
placed in the Worksheets proposed for the teaching of history for the third
grade of Cypriot Primary Education. The teaching material “My Story, My
stories, our history, our stories” was constructed based on the requirements
of the New History Curriculum, which emphasized the need for production
and use of teaching material able to embrace modern methods in teaching
history, promote epistemological understandings and include universal
values, multiple narratives, alternative perspectives and focuses on various
parameters.The question that arises concerns whether the main principles
of the New Curriculum for a modern and democratic school, free from
any stereotypes and prejudices, reflected in the visual material or images
continue to reflect the traditionally dominant narratives or stereotypes.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρουσίαση πρόκειται να εστιάσει στο εάν και σε ποιο βαθμό οι εικόνες,
το οπτικό υλικό που επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στα Φύλλα εργασίας Ιστορίας που απευθύνονται στην Τρίτη τάξη της Πρωτοβάθμιας ελληνοκυπριακής εκπαίδευσης αντανακλούν, υιοθετούν ή συγκρούονται με τις επίσημες
επιδιώξεις και επιταγές των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων της Κύπρου.
Οι εικόνες που εντοπίζονται στα Φύλλα Εργασίας «Η Ιστορία μου, οι
ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας» για την Τρίτη Δημοτικού που
δομήθηκαν στη θέση του Επίσημου Σχολικού εγχειριδίου, επιλέχθηκαν ως
αντικείμενο διερεύνησης, καθώς στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μέσο, που
αποτελεί επίσημο μαθησιακό εργαλείο και μέσο μετάδοσης ιστορικής γνώσης και περιεχομένου, διαχείρισης και καλλιέργειας ιστορικού γραμματι-
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σμού,  οι εικόνες διαδραματίζουν κυρίαρχο και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Οι θεωρητικοί που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο δημιουργίας
των προαναφερόμενων φύλλων εργασίας εστίασαν στη σημασία των εικόνων (ως πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών) για τη δόμηση γνώσης περιεχομένου και την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης των παιδιών (Μακρυγιάννη,2011:11). Οι πρωτογενείς πηγές από τις εποχές οι οποίες μελετούνται στην Γ΄ τάξη είναι στην πλειονότητα τους παραστατικές, επιτρέποντας
την επεξεργασία τους ανεξάρτητα από το αναγνωστικό επίπεδο των παιδιών, γεγονός που επιτρέπει την εμπλοκή του συνόλου των παιδιών στη
μαθησιακή διαδικασία
2.0. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Ν.Α.Π. ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης συστάθηκε στα 2004 σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με τις επιταγές και τους ευρωπαϊκούς στόχους 1, με
βάση τους οποίους πολλά κράτη-μέλη επιχείρησαν την αναδόμηση των
Αναλυτικών τους Προγραμμάτων γενικά και των Αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας ειδικά, έτσι ώστε αυτά να ευθυγραμμισθούν με τo αίτημα για σφαιρική προσπέλαση των ποικίλων πτυχών του παρελθόντος και
την ισοτιμία των ιστορικών ερμηνειών (Καμπάνη, 2012:421).
Η προαναφερόμενη επιτροπή παρέδωσε γενική έκθεση που αφορούσε σε γενική μεταρρύθμιση της παιδείας. Αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, άσκησε έντονη κριτική στη χρήση
των σχολικών εγχειριδίων από την Ελλάδα, πρότεινε αναθεώρηση των υφιστάμενων διδακτικών μέσων και έδωσε έμφαση στην ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία (Ψάλτης, Λύτρα και Constance, 2011:16).
Οι εισηγήσεις της επιτροπής, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ποικίλους θρησκευτικούς και πολιτικούς κύκλους (Μακρυγιάννη,2014:4, Ψάλτη,
Λύτρα. και Constance,2011:14:), παρόλο που η εκκρεμούσα εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση αποσιωπήθηκε μέχρι και τα 2008, όπου κατά τη διάρκεια
του «Έτους Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης», όπως αυτό ονομάστηκε, τροχιοδρομήθηκε σειρά μεταρρυθμίσεων και γενικών αλλαγών στο κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα, με εισαγωγή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στο
1. Η Ευρώπη, μέσα από τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της σημερινής έντονα ανταγωνιστικής,
πλουραλιστικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, επιδιώκει να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μετατραπεί
σε κοινωνία και οικονοµία της γνώσης σίφωνα µε τους στόχους της Λισσαβόνας για το 2010
(Βαλιαντή,Σ., Κουτσελίνη,Μ. 2012:1084)
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σύνολο των γνωστικών αντικειμένων (Παπανικόλα και Παρμαξής 2012:387).
Η ομάδα που ανέλαβε την δημιουργία των καινούριων αναλυτικών προγραμμάτων για την Ιστορία συστάθηκε τελικά στα 2009, αποτελούμενη αποκλειστικά από ομάδα ακαδημαϊκών ιστορικών, που λόγω διαφωνιών μεταξύ των μελών της, που ερίζονταν σε έτερα ιδεολογικά, πολιτικά και επιστημολογικά υπόβαθρα, ετοίμασε και ολοκλήρωσε δύο εισηγήσεις, όπου η μία
προκρίθηκε ως επίσημη (Ψάλτη, Λύτρα. και Constance,2011:16). Η εισήγηση που τελικά υιοθετήθηκε αποτέλεσε και στην περίπτωση της Κύπρου2 πεδίο έντονων συζητήσεων που εστιάστηκαν κυρίως σε συνιστώσες που αφορούσαν κινδύνους που ελλοχεύουν σχετικά με την υποβάθμιση της εθνικής
ταυτότητας, ενώ ελάχιστα απασχόλησαν θεματικές εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (Περικλέους, 2008:98).
3.0. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία
μας, οι ιστορίες μας»
Το εκπαιδευτικό, διδακτικό υλικό «Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία
μας, οι ιστορίες μας» δομήθηκε στηριζόμενο στις επιταγές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ιστορίας, που τόνιζε την αναγκαιότητα για παραγωγή και χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικών μέσων (στη συγκεκριμένη περίπτωση φύλλων εργασίας)   που να ενστερνίζονται σύγχρονες
μεθόδους στη διδακτική της ιστορίας και της επιστημολογικής κατανόησής
της και που θα συμπεριλάμβαναν   οικουμενικές αξίες, πολλαπλές αφηγήσεις, εναλλακτικές προοπτικές και εστιάσεις (Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, Ιστορία, 2010: 160).
Τα ολοκληρωμένα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας, (2010) αναφέρουν πως βασικό σκοπό του μαθήματος της ιστορίας αποτελεί η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Ταυτόχρονα, με τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου
επιδιώκεται η συνεχής ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των
μαθητριών για το ιστορικό παρελθόν και προωθείται η κριτική προσέγγιση
των ιστορικών δεδομένων, απαλλαγμένων από πιθανά στερεότυπα και προκαταλήψεις, με στόχο τη διάπλαση ενεργών δημοκρατικών πολιτών (Νέα
Αναλυτικά Προγράμματα, Ιστορία, 2010: 160)
2. Αντίστοιχοι προβληματισμοί, έντονες συζητήσεις και συγκρούσεις αναφορικά με την υποβάθμιση
της εθνικής ταυτότητας εντοπίζονται στη δημιουργία του Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος στην
Αγγλία (Foster, 1998:157), στον καθορισμό των Εθνικών επιπέδων στης Η.Π.Α. (Dunn 2000: 397)καθώς
και στην εισαγωγή συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων στον ελληνικό χώρο (Κόκκινος, 2002: 144,
Περικλέους, 2008:100)
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Τα συγκεκριμένα Φύλλα εργασίας ολοκληρώθηκαν και εισάχθηκαν στο
σχολικό χώρο με την έναρξη σχεδόν του σχολικού έτους 2011-2012 (εγκύλιος 22/09/11). Η παρουσία των εικόνων και των οπτικών πηγών κυριαρχεί,
μια και δεν αποτελούν αποκλειστικά συνοδευτικό οπτικό υλικό αλλά αποτελούν αυτόνομές ιστορικές πηγές για διερεύνηση, η μελέτη των οποίων προάγει τον ιστορικό γραμματισμό των μαθητών. Η επεξεργασία και η ανάλυση των εικονικών πηγών και των συγκείμενων οπτικής αναπαράστασης και
αναπλαισίωσης του παρελθόντος εστιάζει στην άντληση ιστορικών πληροφοριών, την εξαγωγή ιστορικών ιχνών και συµπερασµάτων και την καλλιέργειά ιστορικής, κριτικής σκέψης (Ανδρέου και Βαμβακίδου, 2006, Μακρυγιάννη και Φωκαϊδου 2011:4), μη αγνοώντας προβληματισμούς που υφέρπουν
σχετικά με την υποκειμενική λειτουργία τους, αντίστοιχη με αυτή των κειμενικών πηγών, που εγείρουν θεματικές που αφορούν στα συμφραζόμενα,
στη λειτουργία, στη συλλογική μνήμη και τη διαχείρισή της.
Τα προαναφερόμενα φύλλα εργασίας, με ρόλο σχολικού εγχειριδίου, διαιρούνται στις τρεις περιόδους της προϊστορίας στο νησί, Παλαιολιθική, Νεολιθική και Εποχή του χαλκού, ενώ οι μαθητές αρχικά εισάγονται στο μάθημα της ιστορίας με μια ενότητα η οποία και αφορά τις ίδιες τις προσωπικές
τους ιστορίες.
Η μελέτη των τριών περιόδων της προϊστορίας πραγματοποιείται μέσα
από τις επισκοπήσεις που για κάθε ενότητα αφορούν στους άξονες «Πώς και
γιατί μετακινούμαστε οι άνθρωποι», «Πώς περνάμε τη μέρα μας», Τι σκεφτόμαστε» και «Πώς οργανωνόμαστε». Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές έχουν να
διαχειριστούν πλούσιο οπτικό υλικό, το οποίο και κυριαρχεί, που αφορά κυρίως σε αυθεντικές, πρωτογενείς πηγές, όπως φωτογραφίες αντικειμένων,
εργαλείων ή χώρων.
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4.0. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΥ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας είναι οργανωμένο και δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του «Αναλυτικού Προγράμματος για τα Δημόσια
Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας» και ερίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων, την καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη καθώς και στην καλλιέργεια ιδιοτή-

Γράφημα 1.Εικόνες στα Φύλλα Εργασίας
για την τρίτη Δημοτικού

των, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη σύγχρονη κοινωνία.
Κατά πόσο οι επιδιώξεις αυτές αντανακλούνται στο οπτικό υλικό που
τοποθετείται στα προτεινόμενα Φύλλα εργασίας;
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4.1. Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων,

Το αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει πως με τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα ιστορικών γνώσεων που αφορούν τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου, της Ελλάδας και του ευρύτερου ελληνικού κόσμου, καθώς και της ευρωπαϊκής και
της παγκόσμιας ιστορίας.
Το οπτικό υλικό που εντοπίζεται φαίνεται να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες επιδιώξεις και επιταγές των ΝΑΠ, μια και σε σύνολο 263 οπτικών
αναπαραστάσεων, εντοπίζονται 29 εικόνες που αναφέρονται σε αναπαραστάσεις επαγγελματικού βίου και αφορούν κυρίως στη μελέτη οστέινων,
λίθινων, χάλκινων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν από συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες τόσο στην Κύπρο (π.χ. οικισμός Χοιροκοιτίας, Λέμπας) όσο και στο ελληνικό χώρο (π.χ. Δισπηλίο) αλλά και στον ευρύτερο
μεσογειακό (π.χ. Αίγυπτο). Προσφέρει στους παιδαγωγούμενους τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων τόσο σε επίπεδο τοπικό αλλά και διεθνές, τονίζοντας τις συγκλίσεις στις επιλογές των προϊστορικών κατοίκων ώστε να
καλύψουν ουσιώδεις ανάγκες.
Εντοπίζονται ακόμη 68 εικόνες που αναφέρονται στον υλικό βίο των
κατοίκων της προϊστορίας, με αναφορές στην κατασκευή κατοικίας, τα ποικίλα οικιακά σκεύη πχ αγγεία με παραδείγματα τόσο από τον κυπριακό και
ελληνικό χώρο όσο και τον παγκόσμιο. Οι διαφορετικές επιλογές μπορούν
να αιτιολογηθούν μέσα από παρατήρηση των καιρικών συνθηκών είτε της
γεωμορφολογίας των περιοχών.
Το οπτικό υλικό που αφορά στον πνευματικό/θρησκευτικό βίο φτάνει τις 37 αναπαραστάσεις, παρουσιάζοντας κυρίως θεότητες με καταγωγή από την Ανατολή. Έμφαση δίνεται στην οπτικοποίηση των υλικών και
των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, στις τελετουργίες, που δεν διαφοροποιούνται σημαντικά στις γεωγραφικές ζώνες που παρουσιάζονται, αλλά
και στις μεταφυσικές αναζητήσεις, τόσο σε τοπικό, κυπριακό επίπεδο όσο
και σε εθνικό και παγκόσμιο
Επίσης, εντοπίζονται 66 εικόνες αφορούν στην κοινωνική δομή και οργάνωση οικισμών και πόλεων της Νεολιθικής Εποχής και της Εποχής του
Χαλκού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Οι αναπαραστάσεις που
αφορούν στην κοινωνική δομή και οργάνωση αποτελούν κομβικό σημείο
στο οποίο και αντανακλούνται εντονότερα οι διαφοροποιήσεις από προγενέστερα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία δεν είχαν δομηθεί στη βάση των
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ΝΑΠ, μια και σε αυτά η κοινωνική οργάνωση σε επίπεδο πόλεων είχε αποσιωπηθεί, με την τοποθέτηση στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια οπτικού υλικού που να αφορά την κοινωνική δομή και οργάνωση αποκλειστικά στον κυπριακό χώρο (με ελάχιστες αναφορές σε αντίστοιχα ελληνικά παραδείγματα) να πρωτοεμφανίζεται και να κυριαρχεί μετά την Κάθοδο των Αχαιών στο νησί3. Η Κύπρος της ανύπαρκτης Παλαιολιθικής περιόδου και της πρωτόγονης Νεολιθικής αποτελεί για τους συγγραφείς και εικονογράφους των προηγούμενων εγχειριδίων περιοχή αχαρτογράφητη,
ένα άδειο τοπίο, πρίν από τον εξελληνισμό και την υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας, επομένως δεν αναπαριστάται κοινωνικά. Αποτυπώνονται εικονιστικά στοιχεία υλικού βίου όμως οι δομές ενός οργανωμένου, εκπολιτισμένου, κοινωνικού συνόλου ή ομάδας πρωτοεμφανίζονται μετά την επαφή με τους Μυκηναίους.
Γενικά, στα φύλλα εργασίας, το σύνολο των εκφάνσεων της ιστορικής
ζωής αναπαρίσταται, παρέχοντας ένα επαρκές σώμα γνώσεων ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αριθμοί των εικονικών αναπαραστάσεων
κινούνται αριθμητικά σχεδόν ισότιμα στο σύνολο των χρονικών περιόδων
της Προϊστορίας που καλύπτουν, χωρίς να παραγκωνίζουν ιστορικά ίχνη.
Επομένως,η μετατόπιση των επιδιώξεων του επίσημου αναλυτικού προγράμματος αντανακλάται άμεσα στο οπτικό υλικό που έχει τοποθετηθεί στα
Φύλλα εργασίας, μια και σε αυτά παρουσιάζονται εικόνες που αφορούν
στο σύνολο των δράσεων της ανθρώπινης ζωής και δημιουργίας, δίνοντας
έμφαση στο τοπικό και εθνικό στοιχείο, εκπροσωπούνται ποικίλες κοινωνικές ομάδες, σε τοπικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Οι ετερότητες δεν αποσιωπούνται, οι κοινές συνιστώσες στον υλικό, επαγγελματικό βίο, στις μεταφυσικές αναζητήσεις αλλά και στην κοινωνική οργάνωση παρουσιάζονται οπτικά, και το εικονιστικό υλικό επιχειρεί να προσεγγίσει τη σύνθετη
ιστορική πραγματικότητα.
4.2. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη.
Ο δεύτερος βασικός άξονας των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων αναφέρει ότι με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες ικανοί να συμβάλουν στην
καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών και να προάγουν θεμε3. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το προηγούμενο σχολικό εγχειρίδιο για τη Γ Δημοτικού «Ο άνθρωπος
και η ιστορία του: από τον λίθο στον πηλό», όπου σε σύνολο 76 αναπαραστάσεων μονάχα 6
αναφέρονται σε κοινωνική δομή και οργάνωση, στο επίπεδο νεολιθικής κοινότητας
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λιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία και η ελευθερία.
Το οπτικό υλικό το oποίο και τοποθετήθηκε στα εξεταζόμενα φύλλα εργασίας προσφέρει στους παιδαγωγούμενους τη δυνατότητα να εξετάσουν
σφαιρικά πτυχές και εκφάνσεις της ιστορικής ζωής σε διάφορα γεωγραφικά πλαίσια, χωρίς να απαξιώνει αναφορές σε αλλότρια κοινωνικοπολιτιστικά δεδομένα, παρέχοντας πληροφορίες και τεκμήρια για τα επιτεύγματά
τους, προωθώντας μια κουλτούρα σεβασμού. Παράλληλα, η εργασία με
οπτικές πηγές, με εικόνες, παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον οποίο δομείται η γνώση
για το παρελθόν, (Μακρυγιάννη,2011:11), προβάλλουν πληροφορίες σχετικά με ομάδες ή πληροφορίες μέχρι τώρα «αόρατες» (όπως για παράδειγμα την κοινωνική δομή αφρικανικών ομάδων) ,ή χρησιμοποιώντας τα ίχνη
του παρελθόντος που εξακολουθούν να υπάρχουν στο παρόν να διατυπώσουν υποθέσεις για το παρελθόν.
Το υφιστάμενο υλικό παρουσιάζει και αποδέχεται την ύπαρξη ποικίλων απόψεων και στάσεων (πχ δραστηριότητα «σε ποιον να ανήκε αυτό το
εύρημα;), και υιοθετεί μια πολυπρισματική προσέγγιση ως προς την ερμηνεία των γεγονότων, καλλιεργώντας το διάλογο, τη θέση, την αντίθεση, τη
σύνθεση και την αποδοχή ποικίλων απόψεων και τοποθετήσεων.
Παρόλο που φαινομενικά και ο δεύτερος άξονας παρουσιάζεται να αντανακλάται στα Φύλλα εργασίας για την Τρίτη Δημοτικού, μια και η παρουσία και η εξέλιξη έτερων πολιτισμών δεν αποσιωπάται αλλά αποτελεί αντικείμενο μελέτης, προβληματισμό προκαλεί η απουσία έμφυλών αναπαραστάσεων που να αφορά γυναίκες. Oι άμεσες αναφορές σε άνδρες είναι
επίσης περιορισμένη, παρόλα αυτά η παρουσία των γυναικών περιορίζεται σε 2 μόνο αναπαραστάσεις, (ενώ οι εικόνες ανδρών είναι πολλαπλάσιες) που αντανακλούν έμφυλες, εικονικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται
με στερεότυπα που εδραιώθηκαν μέσα από πατριαρχικές δομές (φροντίδα και μέριμνα παιδιών στη σπηλιά, μητέρα-γη-καλλιέργια, όπου η θηλυκότητα ταυτιζεται στερεωτυπικά με τη γονιμότητα).
Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ιστορία καταγράφεται ότι στόχο
αποτελεί το να δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες να συνεργαστούν
με τις ιστορίες των διαφορετικών ομάδων: ανδρών, γυναικών,παιδιών,εθνοτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών ομάδων σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο,και ενώ εντοπίζονται συνιστώσες που ανάγονται στην
ανοχή, αποδοχή ή υιοθέτηση θρησκευτικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, τα δύο φύλα δεν εκπροσωπούνται ισάξια στα φύλλα εργασίας, από
τα οποία και απουσιάζουν αναφορές σε γυναικείες μορφές, ιστορίες, δρά-
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σεις και ενεργή πολιτότητα.
Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το περιεχόμενο της τρίτης δημοτικού απομακρύνεται από θεματικές που ανάγονται στο πρόσφατο, τραυματικό παρελθόν, επομένως δεν υπάρχουν ενδείξεις του κατά πόσο το οπτικό υλικό θα κατάφερνε να απεξαρτηθεί από το συμβατικό ηρωολατρικό
αφήγημα, μια και δεν υπάρχουν αναφορές σε διχαστικά ζητήματα και συγκρουσιακές αναγνώσεις του παρελθόντος (Κόκκινος, 2012:2).
4.3. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται
από την κοινωνία του 21ου αι.
Ο τρίτος άξονας των ΝΑΠ αναφέρει ότι με τη διδασκαλία του μαθήματος της
ιστορίας επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική γνώση σε συνδυασμό με την κριτική και
δημιουργική σκέψη. Επιδιώκεται, ακόμα, να αναπτύξουν δεξιότητες που να
τους επιτρέπουν την ενεργό εμπλοκή τους, μέσα από αφηγηματικές παρεμβάσεις και εργασίες, στη διεξαγωγή του μαθήματος (Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας, 2010:156)
Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ιστορική κατανόηση των παιδιών έχουν δείξει ότι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε
θέση να αναπτύξουν μηχανισμούς και εργαλεία και την εκμάθηση της ιστορίας. Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει επίσης ότι η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των μαθητών και των μαθητριών (Ψάλτη,Λύτρα, Constance, 2011:11).
Η παρουσία πληθώρας πηγών στα φύλλα εργασίας της τρίτης δημοτικού ωθούν τους μαθητές στην ανακάλυψη, τη διερεύνηση και την συνεξέταση ευρημάτων, μετατρέπουν το μάθημα της Ιστορίας σε μια δραστηριότητα βασισμένη στην εμπειρία, μια δραστηριότητα κατά την οποία η ιστορία
του παρελθόντος δεν προκαθορίζεται, αλλά γίνεται ταξίδι ανακάλυψης για το
κάθε παιδί ξεχωριστά (Μακρυγιάννη, Φωκαίδου 2011:11).
Παράλληλα η παρατήρηση, η μελέτη και η επεξεργασία εικόνων που
αναφέρονται ή τοποθετούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ενισχύει την επαφή των μαθητών με το παρελθόν και καλλιεργεί αναλυτικές
δεξιότητες, ασκεί στην παρατήρηση, στο να διακρίνουν, να διαχωρίζουν,
να συγκρίνουν, να αναγνωρίζουν και να αναφέρονται σε διάφορες και διαφορετικές οπτικές γωνίες, και να καταλήγουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. (Μακρυγιάνη, Φωκαίδου, 2011:4)
Η δόμηση των φύλλων εργασίας στις επισκοπήσεις υποβοηθεί στην
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ανάπτυξη νοητικού εργαλείου με το οποίο οι μαθητές οργανώνουν, σκέφτονται και κατανοούν την ιστορία ( Lee,1992: 10) Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική διαδικασία μέσα από την άμεση επαφή τους
με το πλούσιο οπτικό υλικό που αφορά το παρελθόν, και το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας γίνεται περισσότερο βιωματικό μέσα από τις εικόνες
που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αυτενεργήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία που οδηγούν σε μια πιο διεξοδική διερεύνηση μιας ιστορικής περιόδου (Τζόκας, 2002, Μακρυγιάννη και Φωκαϊδου 2011:6), καλλιεργώντας
τον ιστορικό γραμματισμό.
5.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι εικόνες που έχουν τοποθετηθεί στα φύλλα εργασίας ««Η Ιστορία μου, οι
ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας» για την Τρίτη Δημοτικού» φαίνεται να αντανακλούν και να αποτυπώνουν τις επιδιώξεις των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για απόκτηση ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσεων ενώ παράλληλα καλλιεργούν την ιστορική σκέψη και προάγουν τις αναγκαίες εκείνες δεξιότητες ιστορικού γραμματισμού που απαιτούνται από τις σύγχρονες ανταγωνιστικές κοινωνίες.
Προβληματική παρουσιάζεται η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα, που
αναφέρεται στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών που χαρακτηρίζουν το
σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη, που προωθείται στο επίπεδο εκείνο που
αφορά την αποδοχή λαών και των πολιτισμών,των οποίων τα επιτεύγματα που αφορούν στη κοινωνική δομή, στον υλικό και κοινωνικόοικονομικό
βίο επεξεργάζεται, δεν επεκτείνεται όμως στην άρση έμφυλων στερεοτύπων, αφήνοντας αόρατες αναπαραστάσεις και ιστορίες γυναικών, ενώ δεν
υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με πιθανή διαχείριση κυρίαρχων αφηγήσεων εθνική,θρησκευτική ταυτότητα, μια και το γνωστικό περιεχόμενο δεν
θίγει θεματικές που θεωρούνται ευαίσθητες ή τραυματικές.
Η πρόκληση αφορά τη συγγραφή επόμενων φύλλων εργασίας ή σχολικών εγχειριδίων για τις μεγαλύτερες βαθμίδες της δημοτικής εκπαίδευσης, όπου οι προκλήσεις είναι πολλαπλές λόγω και του περιεχομένου που
προσεγγίζουν χρονικά αλλά και λόγω της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την προσέγγισή του.

Σημείωση: Οι εξελίξεις και οι πολιτικές αλλαγές που μεσολάβησαν από
την εισαγωγή των φύλλων εργασιών έχουν θέση το συγκεκριμένο εκπαι-
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δευτικό μέσο σε διαδικασία αξιολόγησης (όπως το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού αναφέρει).
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Τι το νέο κομίζει το «Νέο Σχολείο»
για τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου;
Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης
ABSTRACT
Τhis paper deals with the curriculum of the “New School”, regarding the
subject of religious education in primary school. After a brief presentation of the main positions of the “New School” it proceeds with well-intentioned suggestions and comments about the topic units and the expected learning outcome. It also ascertains that the “New School” authors’ tendency to impart detailed knowledge to students about other religions is
evident, thus it is a multireligious program (polythriskeiako). It stresses
the need for identity awareness so that the students can learn the diversity and utilization of Orthodox culture, which has multiple benefits for today’s multicultural School.

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) –
Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους ΄Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια
Πράξη» και με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εκπονήθηκαν προγράμματα σπουδών και οδηγών για τον εκπαιδευτικό με τίτλο
«Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Εφαρμόσθηκε, μάλιστα, πιλοτικά
σε μικρό αριθμό σχολείων το νέο πρόγραμμα για τα Θρησκευτικά του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
Πολύ φιλόδοξη η προσπάθεια για τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου. Τι το νέο φέρνει στα πλαίσια του «νέου Σχολείου»;
΄Υστερα από μία σύντομη ανασκόπηση της πορείας του ΜτΘ και την παραδοχή ότι, στα βιβλία που γράφηκαν από το 2003 έως το 2006, η ύλη του
μαθήματος «προσεγγίζεται με πνεύμα διαλόγου, ελευθερίας και καταλλαγής, χωρίς ομολογιακή εμμονή, κατηχητισμό, φανατισμό ή μισαλλοδοξία»,
οι συντάκτες του πιλοτικού προγράμματος σπουδών ασχολούνται με τις νέες απαιτήσεις για τη θρησκευτική εκπαίδευση.
Κατ’ αρχήν διατυπώνεται η πανευρωπαϊκά αποδεκτή άποψη, ότι η θρησκευτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη μόρφωση

338

π. Ειρηναίος Χατζηευφραιμίδης
Τι το νέο κομίζει το «Νέο Σχολείο» για τα Θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου;

των μαθητών. Επιδοκιμάζεται ο ευεργετικός ρόλος των θρησκειών «στην
αντιμετώπιση των συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας». Τονίζεται η επισήμανση πολλών αναλυτών, ότι
οι θρησκείες «όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αναπτύσσονται και οργανώνονται με τεράστια δύναμη». Αναγνωρίζεται δε ότι οι θρησκείες «είναι πηγή ελπίδας για σωτηρία, αιτία προσωπικής δέσμευσης και συλλογικής πορείας»˙ επομένως πρέπει να προβληθούν αυτά τα στοιχεία κατά τη διδασκαλία των θρησκειών.
Διαφωνούμε, όμως, με την άποψη των συντακτών του νέου προγράμματος σπουδών, ότι «ένα ΜτΘ που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην
εξοικείωση των μαθητών σε μια μόνο ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση
έχει πλέον φτάσει στα όριά του»˙ ότι χρειάζεται να γίνει μία υπέρβαση, της
οποίας βασική προϋπόθεση είναι «η διευρυμένη γνώση γύρω από τις θρησκείες, αλλά και τις όποιες κοσμοθεωρήσεις που νοηματοδοτούν τον ανθρώπινο βίο.
Σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε, διότι αποτελεί τη βασική φιλοσοφία
αυτού του νέου προγράμματος σπουδών στις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Προκαταβολικά λέγουμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν είναι δυνατό να μετατρέπεται σε θρησκειολογία ή μόνο σε μάθημα ηθικής
και πολιτισμού. Στον κόσμο μας, κόσμο εθνικισμού, θρησκευτικού φανα
τισμού και μισαλλοδοξίας, είναι δυνατόν τα παιδιά μας να αγνοούν τα βασικά στοιχεία της πίστης μας και να δίνουμε έμφαση στη γνωριμία με τις
άλλες θρησκείες; Η γνώση της ετερότητας προϋποθέτει τη γνώση της ταυτότητας. Πρώτα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και κατόπιν τον Άλλο, με πνεύμα συνδιαλλαγής και σεβασμού στην ιδιοτυπία και ιδιοπροσωπία του καθενός ανθρώπου.
Στο νέο πρόγραμμα σπουδών του «νέου Σχολείου» τονίζονται ως κριτήρια των μαθησιακών διεργασιών τα εξής:
1. Η ανάδειξη της συνάφειας γνώσης και ικανοτήτων των μαθητών με
εφαρμογή στην καθημερινότητά τους
2. Η ενοποίηση των διαδικασιών απόκτησης γνώσης και μάθησης με
τη χρήση και εφαρμογή τους
3. Η οργάνωση των μαθητών σε ζητήματα που αφορούν την ζωή τους
4. Η εμπλοκή τους σε ενεργητικές μαθησιακές διαδικασίες.
Σίγουρα τα κριτήρια είναι κατά πάντα ορθά και διασφαλίζουν τις μαθησιακές διεργασίες. Το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη είναι το ζητούμενο. Οι μαθητές μαθαίνουν κάτι καλύτερα, εφαρμόζοντάς το στην καθημερινότητα. Learning by doing, είναι η βασική αρχή που διετύπωσε ο J. Dew-
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ey. Οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες. Είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες. Επειδή, μάλιστα, το μάθημα των Θρησκευτικών συνδέεται άμεσα με τα
βιώματα των παιδιών και είναι κατ’ εξοχήν παιδοκεντρικό, γι’ αυτό υπηρετεί άριστα τα ως άνω κριτήρια. ΄Αλλωστε ως μία από τις βασικές αρχές διδασκαλίας του ΜτΘ, κατά τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, τονίζεται η αρχή της επικοινωνίας, δηλαδή το μάθημα να μην είναι αποκομμένο από την
κοινωνία˙ να λαμβάνει υπόψη τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών από την κοινωνία που ζουν και να δίνει μηνύματα εφαρμογής στην
ζωή τους. Αυτούς, όμως, τους σκοπούς θεραπεύουν αρκούντως τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών, μαζί με την αυτοδιδασκαλία
και την αυτοδιαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών, την κριτική δεδομένων της κοινωνίας.
Στους γενικούς σκοπούς και προσανατολισμούς του ΜτΘ, σύμφωνα με
το νέο ΠΣ, συμπεριλαμβάνονται:
1. Η οικοδόμηση στέρεου μορφωτικού πλαισίου για τη γνώση και κατανόηση του Χριστιανισμού γενικά και της Ορθοδοξίας ειδικά ως
«πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και ως ζωντανής πηγής» για έμπνευση, πίστη, ηθική,
και νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής και ιστορίας.
2. Η παροχή στους μαθητές ικανοποιητικής κατάρτισης σχετικά με τη
φύση και το ρόλο του θρησκευτικού φαινομένου.
3. Η δημιουργία προϋποθέσεων και προσφορά ευκαιριών για να αναπτύξουν οι μαθητές «ικανότητες και επάρκειες».
4. Η προαγωγή γνωριμίας και σεβασμού προς τον ΄Αλλο.
5. Η συνεισφορά «στον ελεύθερο και υπεύθυνο αυτοπροσδιορισμό
της προσωπικής ταυτότητας» των μαθητών, καθώς και στην «ολόπλευρη» ανάπτυξή τους, «μέσα από την αναζήτηση του νοήματος
και την υπαρξιακή αναμέτρηση με την πολυπλοκότητα του μυστηρίου της ζωής».
Αυτά, βέβαια, δεν είναι άσχετα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο διαλαμβάνεται ότι σκοπός της παρεχόμενης
Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής είναι «να μεταδώσει στα παιδιά βασικά
στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας, παράδοσης και ζωής, να
συμβάλει στην ανάπτυξη της θρησκευτικής τους συνείδησης και να υποβοηθήσει την προοδευτική τόνωση της σχέσης τους με τον Θεό, ως Δημιουργό και Πατέρα». Αυτή δε η προοδευτική τόνωση γίνεται «σταδιακά, δίχως τον ιστορισμό, τη νοησιαρχία και τις στερεότυπες γνώσεις του παρελθόντος» (Γιαγκάζογλου, 2005: 128).
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Όταν τονώνουμε τη σχέση των μαθητών μας με τον Θεό, τονώνουμε τη
σχέση τους και με το συνάνθρωπό τους, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού,
ασχέτως φυλής, θρησκεύματος ή κάποιας άλλης ιδιαιτερότητας. Αναπτύσσοντας δε τη θρησκευτική τους συνείδηση, αναπτύσσουμε την προσωπική τους αναζήτηση για το νόημα της ζωής και λύνουμε τους υπαρξιακούς
προβληματισμούς τους.
Είναι, όμως, δυνατό να γίνουν αποδεκτά αυτά που γράφονται στο κεφάλαιο 4δ, ότι «η γνώση είναι αληθινή, όταν μας ελευθερώνει από ό,τι ονομάζεται πρόσδεση στο παρελθόν»; Θέλουμε να ξεχάσουμε το παρελθόν μας,
όταν η ελίτ των ξένων ασχολείται κατά κόρον με αυτό; ΄Η μήπως προτιμάμε να αγνοούμε το παρελθόν, για να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη; Φέρουμε στους ώμους μας παρελθόν ένδοξο. Μήπως είναι φορτίο βαρύ, από το
οποίο θέλουμε να απαλλαγούμε;
Γνώση του παρελθόντος δεν σημαίνει οπωσδήποτε και πρόσδεση σε
αυτό. Επισημαίνει ο Κ. Δεληκωσταντής: «΄Ηλθε η ώρα να κατανοήσουν οι
παιδαγωγοί, μετά από μια άγονη περίοδο δυσπιστίας απέναντι στην παράδοση, ανοιχτής απόρριψής της ή ταύτισής της με συντηρητισμό στο όνομα της προοδευτικότητας, ότι αυτό που προέχει είναι η δημιουργική αξιοποίηση των γνήσιων στοιχείων της παράδοσης στο χώρο της εκπαίδευσης» (Δεληκωσταντής, 2009: 234).
Ερχόμαστε τώρα στους επιμέρους κύκλους του προγράμματος σπουδών, τους οποίους προτείνει το «Νέο Σχολείο» για τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, με πρόθεση να κάνουμε κάποιες καλόβουλες παρατηρήσεις
και προτάσεις.
To πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης διαιρείται σε επτά θεματικές ενότητες, με τέσσερα δίωρα εκάστη.
Στην πρώτη ενότητα, υπό τον τίτλο «Ζούμε μαζί», οι μαθητές διδάσκονται, ως βασικά θέματα, περικοπές-διηγήσεις από την Παλαιά και την Καινή
Διαθήκη. Στις περικοπές από την Καινή Διαθήκη καλόν είναι να προστεθεί
η παραβολή του αγνώμονος δούλου (Μθ 18, 23-35), στην οποία τονίζεται
η αναγκαιότητα της συγγνώμης. ΄Αλλωστε γι’ αυτό το λόγο ο Χριστός είπε
την παραβολή, απαντώντας στην ερώτηση του αποστόλου Πέτρου, πόσες
φορές πρέπει να συγχωρεί τον αδελφό του.
Οι δραστηριότητες, επίσης, είναι καλά οργανωμένες θεωρητικά, αρκεί
να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Τώρα, αν πρέπει τα παιδιά να λαμβάνουν
«δουλειά στο σπίτι», είναι ένα ζήτημα, το οποίο ειδικά για την περίπτωση
των Θρησκευτικών χρειάζεται συζήτηση, εκτός και αν είναι κάτι απλό, όπως
η εν προκειμένω πρόταση για σχεδιασμό με σκίτσα της παραβολής του χα-
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μένου προβάτου. Αρκετά τα παιδιά μας φορτώνονται με εργασίες στο σπίτι.
Ας παίξουν και λίγο, γιατί και το παιχνίδι είναι μάθημα. «Για το παιδί το παιχνίδι είναι κάτι το πολύ σοβαρό, που σημαίνει ότι το παιδί μαθαίνει τη σοβαρότητα και την εργασία και μέσα από το παιχνίδι» (Δεληκωσταντής, 1990: 74).
Στη δεύτερη ενότητα, υπό τον τίτλο «Κυριακή: Μια σημαντική ημέρα της
εβδομάδας», ως προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται: Πρώτον η περιγραφή και αξιολόγηση της σημασίας της Κυριακής «ως
μιας ξεχωριστής μέρας του χρόνου» των μαθητών, δεύτερον η αναγνώριση «ειδικών» ημερών του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού και η συνειδητοποίηση της σημασίας τους για τους πιστούς αυτών των θρησκευμάτων και τρίτον η αναγνώριση από τους μαθητές συμβόλων και ιερών τόπων του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ.
Διερωτάται εν προκειμένω ένας καλόβουλος αναγνώστης της ενότητας μήπως υποτονίζεται η σημασία της Κυριακής και εξισώνεται ο Χριστιανισμός με άλλα θρησκεύματα. Δεν τονίζεται η αξία του εκκλησιασμού.
Απλώς στις δραστηριότητες γράφεται: «Επίσκεψη σε ναό, συναγωγή ή τέμενος». ΄Αλλο ζήτημα είναι πώς θα μάθουν τα παιδιά δύσκολους ισλαμικούς όρους, που περιέχονται στα βασικά θέματα, όπως μενορά, κιπά, τεφιλίν, χατίπης, μάσμπαχ. Είναι δε απορίας άξιο πώς στα βασικά θέματα δεν
περιέχονται αναφορές της Κυριακής στην Καινή Διαθήκη, όπως Πρξ 20, 7˙
Α΄ Κο 16, 2˙ Απ 1, 10.
Στην πέμπτη ενότητα «Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός», καλό θα ήταν να
προστεθούν και άλλες περικοπές από την Καινή Διαθήκη και να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα αυθεντικότητας με την περικοπή Ιω 8, 3-11. Ουσιώδες λάθος, όμως, είναι το αναγραφόμενο στην ενότητα, ότι η περί ης ο
λόγος γυναίκα «άλειψε» τον Ιησού.
Στην έκτη ενότητα, με τον τίτλο «Γιορτάζοντας το Πάσχα», φρονούμε ότι
καλό θα ήταν να χαρακτηρίζεται το Πάσχα ως θρίαμβος κατά του κακού, ως
γιορτή της χαράς και της ελπίδας και όχι της αγάπης, χαρακτηρισμός που
αποδίδεται κυρίως στα Χριστούγεννα και έτσι κυρίως νοείται από τους περισσοτέρους. Η αγάπη του Θεού καταφαίνεται στην Ενανθρώπηση και στη
Σταύρωση του Χριστού. Εκτός, βέβαια, και αν θέλουμε να ονομάζουμε το
Πάσχα «γιορτή της Αγάπης», λόγω του εσπερινού ανήμερα του Πάσχα που
επικράτησε να λέγεται εσπερινός της αγάπης. Αλλά έτσι αδικούμε το βασικό νόημα της Ανάστασης.
Είναι δε αξιοπρόσεκτο ότι στο σχετικό λογισμικό της ΣΤ΄ τάξης, υπό τον
τίτλο «Επίκαιρα θέματα - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού», γίνεται λόγος για εικόνες, ακούσματα και διασυνδέσεις που εμπλουτίζουν το γραπτό
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υλικό, για έθιμα και άντληση περισσότερου πληροφοριακού υλικού «μέσω του internet», αλλά πουθενά λόγος για μετοχή των μαθητών στη Θεία
Κοινωνία, για μετάδοση βιωμάτων. Ένα μάθημα πλήρως νοησιαρχικό, καθόλου βιωματικό;
Γενικά, επικρατεί στο όλο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης η τάση να ακούσουν
οι μαθητές και για τα άλλα θρησκεύματα. ΄Αλλωστε αυτός είναι και ένας
από τους γενικούς στόχους σε αυτή την τάξη. Εφικτό;
Στην πρώτη ενότητα του προγράμματος της Δ΄ τάξης, υπό τον τίτλο
«Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται», υπάρχει ένα ερώτημα αν μπορούν οι
μαθητές να αντιληφθούν τη θέση της προσευχής «στις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις», θεωρητικά, με μία ή δύο δραστηριότητες. Επίσης αν είναι σε θέση να «αναγνωρίζουν τον ρόλο της προσευχής στη ζωή του Χριστού». Στα βασικά θέματα θα μπορούσαν να προστεθούν από μεν την Παλαιά Διαθήκη η περίπτωση του προφήτη Ηλία ως ανθρώπου της προσευχής (Ιακ 5, 17-18), ο 33ος Ψαλμός, η προσευχή του προφήτη Ιωνά (Ιν 2, 2-10),
από δε την Καινή Διαθήκη η προτροπή του Χριστού για προσευχή υπέρ των
εχθρών μας (Μθ 5, 44˙ Λκ 6, 28) και η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου για
ενσυνείδητη προσευχή (Α΄Κο 14, 15).
Στην έβδομη ενότητα «Ιερά βιβλία» γίνεται αναφορά στο λογισμικό της
ΣΤ΄ τάξης, με τον τίτλο «Η αλήθεια καταγράφεται - Η Βίβλος». Θα περίμενε
κανείς ότι θα τονιζόταν η αξία της Καινής Διαθήκης ως της αποκεκαλυμμένης αλήθειας του Θεού. Αντίθετα τονίζεται ο κοινωνικός της χαρακτήρας,
σαν να είναι αυτός η πεμπτουσία της. Κοινωνικές αξίες που επηρέασαν τον
κόσμο έχουν και άλλες θρησκείες. Η μοναδικότητα της Καινής Διαθήκης
-στον κοινωνικό τομέα- έγκειται στην αγάπη προς τους εχθρούς, στην εξύψωση της γυναίκας, του παιδιού, στην κοινωνική μέριμνα και πολλά άλλα.
Αλλ’ όλα αυτά είναι απόρροια της αλήθειας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με την Ενανθρώπησή Του, της αλήθειας που σώζει τον άνθρωπο και
αναμορφώνει την κοινωνία.
Το πρόγραμμα της Ε΄ τάξης περιλαμβάνει έξι θεματικές ενότητες. Οι γενικοί στόχοι σχετίζονται με τον Ιησού ως διδάσκαλο, την Καινή Διαθήκη,
την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία, τις προτάσεις του Χριστιανισμού για τις
ανθρώπινες σχέσεις, τα άλλα θρησκεύματα, το σεβασμό απέναντι στο διαφορετικό και την ανάκληση προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.
Στην πρώτη ενότητα «Μαθητές και δάσκαλοι» έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι ορθό το γραφόμενο για τον Χριστό: «Τον καταλάβαιναν όλοι: Ο παραβολικός λόγος». Ο Χριστός έλεγε τις παραβολές όχι για να
τον καταλαβαίνουν όλοι, αλλά για να αποκρύψει από τους «έξω» τα μυστή-
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ρια της βασιλείας του Θεού. Είναι χαρακτηριστικές οι περικοπές Μθ 13, 11.
13-15˙ Μρ 4, 11-12˙ Λκ 8, 10.
Στην τέταρτη ενότητα, υπό τον τίτλο «Η Εκκλησία του Χριστού», εφόσον, στα βασικά θέματα, γίνεται λόγος περί της Θείας Ευχαριστίας, θα περίμενε κανείς στις δραστηριότητες να γίνεται λόγος περί εκκλησιασμού και
μετοχής των μαθητών -όσων θέλουν- στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Η έκτη ενότητα, η οποία ασχολείται με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης,
νομίζουμε ότι περιέχει κάποια δυσκολία ως προς το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, να μπορούν, δηλαδή, οι μαθητές να «εξηγούν τους λόγους συγγραφής των κειμένων της Καινής Διαθήκης».
Οι θεματικές ενότητες της ΣΤ΄ τάξης είναι επτά. Δίνεται περισσότερη έμφαση στα του Χριστιανισμού, χωρίς πολλές αναφορές στις άλλες θρησκείες.
Εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη είναι στην τέταρτη ενότητα, που επιγράφεται «Από τους Χριστιανούς της χώρας μας στους
Χριστιανούς του κόσμου». Στα βασικά θέματα, ως «κοινή ταυτότητα» χαρακτηρίζονται το Βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία, η Ιερωσύνη. Αλλά σε αυτά
τα μυστήρια μάς χωρίζουν παραπολλά από τους ετεροδόξους. Λ. χ. το ράντισμα, η χωριστή τέλεση του Χρίσματος, η όστια, τα άζυμα, η υποχρεωτική αγαμία των κληρικών είναι τομείς που μας διακρίνουν και δεν μας ταυτίζουν με τους δυτικούς. Ζήτημα, επίσης, είναι αν πρέπει να “ζαλίζουμε” τους
μαθητές με την «κοινή δράση των Χριστιανών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
Εκκλησιών», με εκείνους τους ατέρμονες διαλόγους που δεν γνωρίζουμε
αν θα καταλήξουν κάπου, δεδομένου του ανυποχώρητου των παπικών σε
βασικά ζητήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ένωση των εκκλησιών, την
οποία όλοι ευχόμαστε.
Και να ήσαν μόνον αυτές οι διαφορές; Επί παραδείγματι, καλώς επισημαίνει ο Κ. Δεληκωσταντής ότι «η ιδέα του προσώπου ποτέ δεν είχε διεισδύσει στα βάθη της ψυχής του δυτικού ανθρώπου» και ότι οι δυτικοί δεν
μπόρεσαν «να πραγματοποιήσουν τη ζωή ως γεγονός κοινωνίας» (Δεληκωσταντής, 1989: 120).
Στο τέλος του κύκλου της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού υπάρχουν προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών. Μεταξύ αυτών είναι να «ανιχνεύουν τα
ιουδαϊκά και ισλαμικά στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον ελληνικό και
ευρωπαϊκό πολιτισμό». Καλόν είναι να μας διασαφηνίσουν οι συντάκτες
του προγράμματος ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Ως προς δε τη συμμετοχή
στη διδακτική διεργασία, πολύ φιλόδοξη είναι η προσδοκία μας για τους
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου να «μαθαίνουν να επεξεργάζονται με ερμηνευτικά κριτήρια τα βιβλικά κείμενα».
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Περατώνοντας την καλόπιστη τοποθέτησή μας, ας μας επιτραπεί να κάνουμε μία γενική παρατήρηση.
Είναι αναμφισβήτητη η τάση των συντακτών του προγράμματος σπουδών του «Νέου Σχολείου» να μάθουν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
πολλά στοιχεία από τις άλλες θρησκείες. Αυτό, όμως, είναι το ζητούμενο
στη θρησκευτική αγωγή του Δημοτικού Σχολείου; Να γνωρίσουν τον Άλλο, χωρίς να γνωρίσουν τον εαυτό τους; Δεν είναι καλό να μάθουν οι μαθητές ορθοδόξων γονέων -η συντριπτική πλειονότητα- πρώτα τα βασικά
στοιχεία της ορθόδοξης πίστης και τον ορθόδοξο πολιτισμό, να συνειδητοποιήσουν, δηλαδή, την ταυτότητά τους;
Στις δραστηριότητες προτείνονται από το «Νέο Σχολείο» συνεντεύξεις
μαθητών από ρωμαιοκαθολικό ιερέα, μουσουλμάνο και ραββίνο. Από ορθόδοξο ιερέα όχι; Σήμερα που αποκόπηκαν τα παιδιά μας από τη λειτουργική αγωγή και αγνοούν βασικά στοιχεία της λατρείας μας, δεν χρειάζεται
να συνομιλήσουν με ορθόδοξο ιερέα; Τον ιερέα που κακώς έχει γίνει απόμακρος; Τον ιερέα της Εκκλησίας μας, η οποία κατέχει το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να «συνεργάζεται μετά της Πολιτείας, προκειμένου περί
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ως τα της χριστιανικής αγωγής της νεότητος» και να «παρακολουθεί το δογματικόν περιεχόμενον των διά τα σχολεία της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικών βιβλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών» (Ν. 590/77 [ΦΕΚ Α/ 146],
Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άρθρο 2 και
άρθρο 9, παρ. 1, εδαφ. ε);
Συν τοις άλλοις, τόσο απαραίτητο κρίνεται να μάθουν οι μαθητές της Γ΄ και
της Δ΄ τάξης τις αρειανίζουσες και νεστοριανίζουσες απόψεις του Κορανίου για
τον Χριστό και την Παναγία (Γιαννουλάτος, 2006: 213-214); Τόσο σκόπιμο κρίνεται, στη θεματική ενότητα περί των Χριστουγέννων, να μάθουν οι μαθητές
της Γ΄ τάξης για τη Γέννηση του Χριστού στο Κοράνι, όταν, όπως παρατηρεί ο Ε.
Περσελής, αφού προηγηθεί η ανάλυση εμπειριών των παιδιών από τη γέννηση
ενός παιδιού ή τα γενέθλια, «θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της πίστης της Εκκλησίας στο μυστήριο της ενανθρώπησης» (Περσελής, 1994: 221);
Τα των άλλων θρησκειών αρκούντως πραγματεύεται το υπάρχον σχολικό
εγχειρίδιο της ΣΤ΄ τάξης. Όπως παρατηρεί ο Χ. Βασιλόπουλος, «όταν το μάθημα
έχει αποκλειστικά θρησκειολογικό προσανατολισμό, πέραν του ότι δημιουργεί
σύγχυση στους μαθητές λόγω επιπέδου ανάπτυξης και περιρρέουσας ατμόσφαιρας, που μπορεί να τους οδηγήσει και σε θρησκευτικό συγκρητισμό, παρακάμπτονται και ορισμένες σημαντικές πραγματικότητες της ελληνικής κοινωνίας», όπως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, η «πολιτιστική»

345

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

μας κληρονομιά και η ελληνορθόδοξη παράδοση ως «αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της νεοελληνικής ταυτότητας» (Βασιλόπουλος, 2008: 51).
Ομολογουμένως, όμως, το «Νέο Σχολείο» δεν προτείνει πρόγραμμα σπουδών με χαρακτήρα αποκλειστικά θρησκειολογικό. Αλλά μήπως τελικά οι μαθητές αποκομίζουν την εντύπωση ότι η ορθόδοξη πίστη είναι μία από τις γνωστές θρησκείες; Η Ορθοδοξία κατέχει κυρίαρχη ή μειονεκτική θέση στο πολυθρησκειακό νέο πρόγραμμα; Αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται ο ρόλος της
Ορθοδοξίας στην ζωή των μαθητών; Αυτά είναι κάποια κρίσιμα ερωτήματα.
Βέβαια, τονίζει ο Ε. Περσελής, οφείλουμε να είμαστε κατάλληλα ενημερω
μένοι για το τι και πώς πιστεύουν οι Ευρωπαίοι και μάλιστα από το σχολείο.
Αλλ’ αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει κυρίαρχη θέση η ορθόδοξη θρησκεία
και παράδοση και ότι υποτιμάται ή απορρίπτεται η παραδεδομένη θρησκευτική πίστη και παράδοση του τόπου μας (Περσελής, 1994: 121-122).
Στη σύγχρονη πολυπολιτισμική μας κοινωνία, όπου τα παιδιά μας έχουν
βρει τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, ασχέτως διαφορών, προηγείται η
ετερότητα ή η ταυτότητα; Αν τα παιδιά μας, μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών, γνωρίσουν την ορθόδοξη παράδοση και την κληρονομιά που
φέρουν, θα μάθουν να εκτιμούν και το διαφορετικό. Τα Θρησκευτικά, ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, παρατηρεί ο Π. Καλαϊτζίδης, «δεν θα αποβλέπουν στην ομολογιακή περιχαράκωση ή την πολιτισμική εσωστρέφεια,
αλλά στην οικουμενική καταλλαγή και τον διάλογο των θρησκειών και των
πολιτισμών» (Καλαϊτζίδης, 2005: 163). Δεν είναι η Ορθοδοξία ένα κλειστό σύστημα ούτε μία εταιρεία σεσωσμένων. Στους κόλπους της όλοι έχουν θέση.
Στο Δημοτικό Σχολείο, όπου κάνουμε μάθημα και όχι κατήχηση, μάθημα παιδοκεντρικό1 και όχι νοησιαρχικό, μάθημα βιωμάτων2 και όχι μόνο νοημάτων, καλλιεργούμε ψυχές, με αγάπη και σεβασμό στο διαφορετικό. Θεωρούμε το μαθητή ως προσωπικότητα. Λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματά του, τις συναισθηματικές και διανοητικές ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητές του, τις εμπειρίες του3, τα στάδια ανάπτυξης
και ωρίμανσής του.
1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδοκεντρικότητας είναι η προαγωγή της αυτενέργειας, της
αυτονομίας, της συνεργασίας και της κοινωνικοποίησης των μαθητών. Α. Κόπτσης, 2004: 77.
2. Με τη βιωματική προσέγγιση του μαθήματος, τα παιδιά καθορίζουν αυτόνομα τον τρόπο της
εργασίας και τη διαδικασία έρευνας. Α. Κόπτσης, 2004: 81. ΄Οσο δε αφορά στο ΜτΘ, με τη βιωματική
του προσέγγιση ο μαθητής μπορεί να «ασκηθεί σε χριστιανικούς τρόπους συμπεριφοράς, να τους
υιοθετήσει και να τους εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή και επαφή με τους συνανθρώπους του».
Α. Κόπτσης, 2005: 37.
3. Εύστοχα παρατηρεί ο Χ. Βασιλόπουλος ότι, στη σημερινή πραγματικότητα, «είναι παιδαγωγικά
αναγκαίο και θεολογικά αδιάβλητο η σχολική θρησκευτική αγωγή να αρχίζει με την εμπειρία αυτών
για τους οποίους προορίζεται». Χ. Βασιλόπουλος, 1993:138.
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Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι το πιο ενοποιητικό μάθημα, αλλά
και το πλέον εξανθρωπιστικό. Αποστολή μας δεν είναι μόνον η ανάπτυξη
της ικανότητας του παιδιού να αντιμετωπίζει την ζωή, αλλά και ο εξανθρωπισμός, η ελευθερία και η «συνελευθερία». Είναι κρίμα που αστοχούμε, όταν
«η μόρφωση δίνεται σε βάρος της μεταμόρφωσης, η εξασφάλιση σε βάρος
της δημιουργικότητας, η συμβατική απρόσωπη κοινωνικότητα σε βάρος
της περιπέτειας της ελευθερίας και της κοινωνίας των προσώπων» (Δεληκωσταντής, 2009: 60-61). Παραλλήλως η ορθή θρησκευτική αγωγή φέρνει
τους μαθητές αντιμέτωπους με υπαρξιακά προβλήματα, παρέχει καινούργιες δυνατότητες για κατανόηση της ταυτότητάς τους και «μπορεί να θέσει
τις βάσεις για τον κριτικό διάλογο με τις άλλες θρησκείες και τους πολιτισμούς» (Δεληκωσταντής, 1999: 34).
Η διδασκαλία του ορθοδόξου πολιτισμού, διά μέσου του ΜτΘ, μπορεί να καλλιεργήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών μας, οι οποίοι καταφέρνουν να συμβιώνουν σχεδόν χωρίς κανένα πρόβλημα, κρούοντας τις πανίσχυρες χορδές της καρδιάς. Επιπλέον μπορεί να άρει το φόβο
του ΄Αλλου, να δώσει το ορθόδοξο νόημα στην ετερότητα και στη διαφορά, διότι η κατασκευή αυτών των όρων επί αιώνες έχει συσχετισθεί, κατά
τον E. Said, με πρακτικές κατακτήσεων και κυριαρχίας (Γκέφου-Μαδιανού,
1999: 188). Μπορεί να καταδείξει τον πολιτισμικό θησαυρό που κατέχει η
Ορθοδοξία, το οικουμενικό της πνεύμα και την ανοικτοσύνη της, στοιχεία
της ορθόδοξης παράδοσής μας˙ ότι είμαστε “diversi, non adversi”, διαφο
ρετικοί, όχι αντίθετοι.
Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να συμφωνήσουμε σε όλα μεταξύ μας,
αλλά να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο. Εξάλλου, το ΜτΘ πολύ καλά κατευθύνει το μαθητή «στο να αναπτύξει μία διαλογική και συναινετική επικοινωνία στις διανθρώπινες σχέσεις του, διότι διδάσκει την κατανόηση της
κατάστασης του άλλου και τη μετοχή στον προβληματισμό του» (Βαγιανός,
1989: 216).
Η Ορθοδοξία, με την πίστη, τη διαλεκτικότητα και τον πολιτισμό της,
έχει πολλά να προσφέρει στο σημερινό Σχολείο, το οποίο, με την πολυπολιτισμική πραγματικότητα είναι σαν ταινία φερμένη από το μέλλον. Η πολυπολιτισμικότητα, βέβαια, δεν έχει καμιά σχέση με το συγκρητισμό, όπως
και η ταυτότητα δεν αναιρεί την ετερότητα. Στο πλαίσιο της ορθόδοξης διδασκαλίας δεν γίνεται αποσιώπηση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.
Αντίθετα προβάλλονται «ως εκφάνσεις της ιδιοπροσωπίας του ανθρώπου
και της κοινωνίας στην οποία ζει» (Κογκούλης, 2008: 66-67).
Τα γεγονότα μάς προλαβαίνουν. Η ζωή αποβαίνει το αληθέστερο σενά-
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ριο. Μπορούμε εμείς οι παιδαγωγοί να έχουμε πολύ καλά αντανακλαστικά,
για να αντεπεξέλθουμε στις νέες προκλήσεις;
Με όσα, βέβαια, είπαμε στην εισήγησή μας, δεν ακυρώνουμε ούτε
μηδενίζουμε την εκπληκτική όντως δουλειά των εκλεκτών συναδέλφων.
Πράγματι λαμβάνονται υπόψη οι προσλαμβάνουσες έννοιες και παραστάσεις των παιδιών, αξιοποιείται εκπαιδευτικό λογισμικό, υπάρχουν ο «συμμετοχικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» του μαθήματος και παραπολλά άλλα θετικά στοιχεία.
Ούτε ισχυριζόμαστε ότι τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια είναι τέλεια.
Χρειάζονται βελτιώσεις. Απλώς στον τόπο μας ίσως γίνονται μεταρρυθμίσεις που κάποιες απ’ αυτές τελικά γίνονται απορρυθμίσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σύνεση, υπευθυνότητα, περίσκεψη για ΜτΘ βιωματικό μάλλον παρά νοησιαρχικό, αγάπη στη δουλειά μας και στα παιδιά μας. Αυτά
είναι η ελπίδα μας και σ’ αυτά θα δώσουμε το έναυσμα, το σπίρτο (εκ του
spiritus, πνεύμα), για ν’ ανάψει μέσα τους η φωτιά της εργασίας, της καταλλαγής, της δημιουργίας ενός νέου κόσμου, διαφορετικού από αυτόν που
εμείς τους δημιουργήσαμε και γκρεμίσαμε τα όνειρά τους.
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Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική
τάξη τηλεδιάσκεψης και η μετασχηματίζουσα
μάθηση
Στέφανος Αρμακόλας
Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
Γεωργία Βασιλοπούλου
ABSTRACT
This work is aiming to explore the characteristics of a virtual classroom and
the implementation of the transformative learning theory in distance learning
courses supported by teleconference systems. According to transformative
learning theory, the education is a process with continuous interaction and
communication between trainer and trainees and the role of the educator
crucial. The results indicated that the course was less reflective on participants’
experience. The educational practices were rather limited than in a traditional
classroom, despite the fact that the role of the educator was as far as possible,
consistent with the adults’ education, and his/her effort was in the right
direction for creating a positive and powerful learning environment.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από μεθοδολογικής προσέγγισης, ο όρος τηλεδιάσκεψη σχετίζεται με τη δημιουργία δύο ή και περισσοτέρων περιβαλλόντων μάθησης όπου οι χρήστες
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν δεδομένα, αρχεία, παρουσιάσεις, γραφικά και
κοινές εφαρμογές (Αναστασιάδης, 2007). Η αποτελεσματικότητα της τηλεδιάσκεψης στην εκπαίδευση αποτελεί πεδίο πολλών ερευνών. Παρά τις όποιες
επιφυλάξεις μπορεί να προσφέρει σημαντικό έργο κυρίως στις περιπτώσεις
που είναι αδύνατη η συνάντηση διδάσκοντος – διδασκομένων και αποτελεί
ένα αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο υπό προϋποθέσεις (Παναγιωτακόπουλος, 2013· Panagiotakopoulos, Lionarakis, Xenos, 2003). Μπορεί έτσι να
υποστηρίξει την εκπαίδευση από απόσταση, η οποία συνίσταται από ένα οργανικό δομημένο σύνολο μέσων και διαδικασιών, που παρέχουν την κατάλληλη μεθοδολογία ώστε ο φοιτητής, να μπορεί να μελετήσει μόνος του σε τόπο, χρόνο και ρυθμό που αυτός επιλέγει (Λιοναράκης & Λυκουργιώτης, 1999).

353

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Από την άλλη πλευρά, η μετασχηματίζουσα μάθηση δεν είναι απλώς κάτι
νέο που μπορεί να προστεθεί στα αποτελέσματα της προηγούμενης μάθησης, δεν είναι μία διαδικασία μάθησης, αλλά μία διαδικασία αλλαγής (Βασιλοπούλου, 2012· Illeris, 2011). Κύριος εκφραστής της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης είναι ο Αμερικανός στοχαστής Jack Mezirow.
Ο Mezirow, θεωρεί ότι το μέσο για την επίτευξη της θεωρίας του είναι ο
«κριτικός στοχασμός». Ο Mezirow, ορίζει τον κριτικό στοχασμό ως μία διεργασία επανεξέτασης αντιλήψεων και αξιών βάσει των οποίων κατανοούμε την
πραγματικότητα και δρούμε. Στον κριτικό στοχασμό καταφεύγουμε όταν, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε μία νέα εμπειρία και αναζητούμε καθοδήγηση για εκκίνηση νέας δράσης. Ο κριτικός στοχασμός μπορεί να επιτευχθεί
και εκτός της διδακτικής αίθουσας, καθώς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι
ενσωματώνουν και απορροφούν την εμπειρία που συνέβη σε αυτή (Βασιλοπούλου, 2012). Η χρήση της αφήγησης και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που παίζουν καταλυτικό ρόλο
στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης (Magos 2011, σελ.678). Σκοπός
είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να νιώσουν άνετα, ώστε να εκφράσουν
όχι μόνο τις απόψεις τους αλλά και τα συναισθήματα τους, για να οικοδομηθεί η αλληλεπίδραση μέσω του διαλόγου (Βασιλοπούλου, 2012).
Σε όλες τις μορφές μάθησης ενηλίκων αυτό που επιδιώκεται είναι να προωθείται η αυτοδυναμία, η ανεξαρτησία, η δημιουργική και κριτική μάθηση
(Κnowles, 1998). Οι στόχοι αυτοί είναι ασυμβίβαστοι με την προσπάθεια για
μεταφορά πληροφορίας, αφού με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται η ικανότητα των συμμετεχόντων να δημιουργήσουν και να δραστηριοποιηθούν και να
γίνουν αυτόνομοι και ανεξάρτητοι (Καρατζά, 2005). Τα μαθησιακά προγράμματα σύμφωνα με τον Jarvis (1999) πρέπει να δίνουν μείζονα προτεραιότητα στην ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης παρά της μηχανιστικής μάθησης. Οι κύριοι μοχλοί της υποστήριξης του σπουδαστή είναι ο εκπαιδευτής
και το εκπαιδευτικό υλικό.
Οι εκπαιδευτές, αναπτύσσουν ένα μεγαλύτερο ενεργητικό ρόλο, που έχει
να κάνει με τις αυξημένες απαιτήσεις των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Κι
αυτό διότι, ενώ οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
δίνουν νέες διαστάσεις στην διδασκαλία, η προετοιμασία των εκπαιδευτών
περιλαμβάνει επιπλέον δραστηριότητες, τις οποίες αυτοί θα πρέπει συστηματικά να εξασκήσουν (Τζανάκος, 2012). Mία από αυτές, είναι και η υποστήριξη που προσφέρεται στους εκπαιδευόμενους. Δίνεται περισσότερο βάρος
στην εξατομικευμένη καθοδήγηση και σε προτροπές για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, γιατί και οι εκπαι-
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δευόμενοι αναλαμβάνουν ευθύνη στην διαδικασία της μάθησης. Κατά τη
θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, για να επιτευχθεί η αλλαγή (μετασχηματισμός) και η οικοδόμηση της νέας γνώσης, ο ρόλος του εκπαιδευτή,
χρειάζεται να είναι θεσμικός, να γεφυρώνει τις αποστάσεις, διαμεσολαβητικός και διευκολυντικός με κύρια χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια, την ευκαμψία και την υπομονή.
Παρατηρείται ότι και στις δύο περιπτώσεις (μετασχηματισμού και εικονικής τάξης τηλεδιάσκεψης) ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι κοινός, με κύριο
στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διευκόλυνση και ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, ώστε να
επεξεργάζονται την πληροφορία που τους παρέχεται μέσα από ένα τέτοιο
περιβάλλον με όσο το δυνατόν περισσότερο κριτικό τρόπο.
2.0. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν κατά τη διάρκεια μιας
εικονικής τάξης τηλεδιάσκεψης μπορεί να παίξει ρόλο η μετασχηματίζουσα
μάθηση. Οι επιμέρους στόχοι είναι να ερευνηθούν: α) ποια χαρακτηριστικά
της εικονικής τάξης τηλεδιάσκεψης αξιοποιούνται. β) ποιές μέθοδοι εφαρμόζονται και τι βαθμός αλληλεπίδρασης παρατηρείται, γ) ποιος είναι ο ρόλος
του εκπαιδευτή, δ) να διαπιστωθεί αν ορισμένες από τις βασικές αρχές της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης μπορούν εν τέλει να αξιοποιηθούν.
Με βάση το σκοπό και τους στόχους της έρευνας διατυπώθηκαν τα εξής
ερευνητικά ερωτήματα:
• Επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε μία εικονική τάξη τηλεκπαίδευσης η δημιουργία ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος;
• Πώς αντιλήφθηκαν οι συμμετέχοντες το ρόλο του εκπαιδευτή τους;
• Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων.
• Αξιοποιήθηκαν βασικές αρχές σχετικά με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης;
3.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων, χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός των ενηλίκων εκπαιδευομένων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που συμμετείχαν σε
εικονικές τάξεις τηλεδιάσκεψης με διάφορα εργαλεία όπως το Centra, το Big
Blue Button και το Flashmeeting. Για τα εργαλεία αυτά έχει γίνει εκτεταμένη
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έρευνα αναφορικά με τη χρήση τους (Schullo, Hibelink, Venable & Baron,
2007· Panagiotakopoulos, Tsiatsos, Lionarakis & Tzanakos, 2013· Moffatt,
Thorpe, Edmunds, Endean, Jones, Reuben, & Weidmann, 2009), αλλά όχι
σε σχέση με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης.
Από τα μέλη του πληθυσμό ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήματα κυρίως κλειστού τύπου. Σκοπός μας ήταν είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση και η λήψη
δεδομένων ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα.
Σύμφωνα με την Κυριαζή (2002), μέσω της ποσοτικής έρευνας μπορεί να
γίνει έλεγχος σε αιτιώδεις θεωρητικές υποθέσεις, κάτι που επιδιώχθηκε σ’
αυτή την έρευνα.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε με τη χρήση του google docs σε φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο φόρουμ της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Διατηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων, ενώ πριν την υποβολή των ερωτήσεων προσδιορίσθηκαν δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ηλικία και η ειδικότητα των φοιτητών. Στο ερωτηματολόγιο τελικά, απάντησαν πλήρως 52
από τους συμμετέχοντες.
Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε
4 θεματικούς άξονες, ως ακολούθως:
1ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους από τη συμμετοχή σε
μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης.
1. Πώς θα χαρακτηρίζατε την εμπειρία σας από τη συμμετοχή σε μία
εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης;
2. Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;
3. Τι ήταν αυτό που σας έλειπε περισσότερο (θεωρείτε σημαντικότερο) σχετικά με μία παραδοσιακή τάξη διδασκαλίας;
2ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτή
1. Σε τι βαθμό ο εκπαιδευτής, σας βοήθησε να ξεπεράσετε δυσκολίες-δισταγμούς;
2. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το χαρακτηριστικό του ρόλου του εκπαιδευτή, το οποίο σας βοήθησε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες ή τους
δισταγμούς σας;
3. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι άρθηκαν οι δυσκολίες σας;
4. Ποια είναι τα στοιχεία που είχατε ανάγκη, ώστε να μπορέσετε να εκφραστείτε περισσότερο;
3ος άξονας: ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν
1. Ποιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο κατά τη συμμετοχή
σας σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης;
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2. Ποιες από αυτές τις τεχνικές βοήθησαν περισσότερο στη συμμετοχή σας;
3. Τι θεωρείτε ότι δυσκόλεψε περισσότερο στην εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών;
4ος άξονας: ερωτήσεις σχετικά με τις αρχές της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης
1. Μετά από κάθε συμμετοχή σας σε εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, παρατηρήσατε αλλαγές ή απαντήθηκαν οι προβληματισμοί σας, σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης της γνώσης και τον τρόπο εργασίας σας;
2. Μπορέσατε στην επόμενη συνάντηση να εκφράσετε (μοιραστείτε)
τους προβληματισμούς σας;
3. Η συμμετοχή σας αυτή σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, σας βοήθησε να αναστοχαστείτε κριτικά σε ότι σας προβλημάτιζε;
4. Δράσατε διαφορετικά μετά τον αναστοχασμό σας – εφόσον έγινε
(πειραματισμός, προσωπική αναζήτηση, εξεύρεση λύσεων);
5. Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο προκειμένου να αναστοχαστείτε
κριτικά σχετικά με τους προβληματισμούς μετά τη συμμετοχή σας,
σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης;
4.0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Μετά από σύνοψη των απαντήσεων και με βάση τα δημογραφικά στοιχεία
προέκυψαν τα εξής:
Στο ερωτηματολόγιο τελικά συμμετείχαν 52 άτομα (25 άνδρες και 27
γυναίκες) απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. με το 67% να είναι ηλικίας 30-40 χρονών, προερχόμενοι κυρίως από ειδικότητες θετικής κατεύθυνσης. Από το
δείγμα των 52 ατόμων, αρκετοί (25 δηλαδή το 48,1%) είχαν συμμετάσχει
πριν τη διαδικασία σε εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης μόνο μία φορά, ενώ 27
(51,9%) είχαν συμμετάσχει σε εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης περισσότερες
από 4 φορές, άρα είχαν αρκετή εμπειρία από τη συμμετοχή τους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των απαντήσεων με βάση τους άξονες
του ερωτηματολογίου προέκυψαν τα ακόλουθα, τα οποία παρουσιάζονται
αμέσως πιο κάτω. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι όλοι οι εκπαιδευτές είχαν μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό μιας εικονικής τάξης μέσω τηλεδιάσκεψης και είχαν πραγματοποιήσει αρκετές τηλεδιασκέψεις.
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4.1 Oι δυσκολίες σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης
Από τις απαντήσεις του δείγματος των ερωτήσεων του 1ου άξονα: σχετικά με την εμπειρία από τη συμμετοχή σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης,
φαίνεται ότι το 50% (26 από τους συμμετέχοντες) βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα τη συμμετοχή τους σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, ενώ οι υπόλοιποι λίγο ή απλά ενδιαφέρουσα.
Σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι τώρα από την εμπειρία τους σε εικονικές τάξεις τηλεδιάσκεψης, το δείγμα θεωρούσε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες σε βαθμό «αρκετά» και «πολύ»:
• Λόγω τεχνικών προβλημάτων: 23 (44,3%)
• Στην επικοινωνία: 15 (33,8%)
• Στην αλληλεπίδραση: 25 (48,1%)
• Στη συμμετοχή: 37 (71,2%)
• Στις σχέσεις συνεργασίας: 33 (53,5%)
Στην ερώτηση σχετικά με τα στοιχεία που το δείγμα θεωρεί ότι του έλειψαν περισσότερο στις εικονικές τάξεις τηλεδιάσκεψης, τα αποτελέσματα ήταν:
Έλλειψη φυσικής παρουσίας-επαφής

16

30,8%

Δυσκολία συμμετοχής

12

23,1%

Δυσκολία ανάπτυξης σχέσεων με τον διδάσκοντα

7

13,5%

Δυσκολία δημιουργίας σχέσεων με τους συνεκπαιδευόμενους

5

9,6%

Δυσκολία ανταλλαγής εμπειριών

4

7,7%

Έλλειψη συνεργασίας

4

7,7%

Δεν έλειψε τίποτα σημαντικό

4

7,7%

52

100%

Σύνολο:

Πίνακας 1: Τα στοιχεία που έλειψαν στους φοιτητές (συχνότητες και %)

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες
έλαβαν μέρος στις τηλεδιασκέψεις με θετική διάθεση. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για να διαπιστώσουν αν θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι των διδασκαλιών και αν θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. Όμως, η δημιουργία ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος ήταν εφικτή σε πολύ μικρό
βαθμό λόγω των διάφορων δυσκολιών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
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Οι δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της έλλειψης μεγάλου βαθμού αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, αλλά και των τεχνικών προβλημάτων, είναι εγγενώς περισσότερες από αυτές που θα μπορούσαν να συμβούν σε μια παραδοσιακή τάξη.
4.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτή
Αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτή (απαντήσεις στην ερώτηση: «σε τι βαθμό ο εκπαιδευτής, σας βοήθησε να ξεπεράσετε δυσκολίες-δισταγμούς;»), φάνηκε ότι αυτός βοήθησε στην επίλυση των δυσκολιών ή δισταγμών των εκπαιδευομένων από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» σε ποσοστό 86,5% και «λίγο» σε
ποσοστό 13,5%.
Το χαρακτηριστικό του ρόλου του εκπαιδευτή, το οποίο βοήθησε να ξεπεραστούν δυσκολίες ή δισταγμοί σε βαθμό «αρκετά» έως «πολύ», φάνηκε ότι ήταν:
• η διευκόλυνση-καθοδήγηση - 84,6%
• η αλληλεπίδραση - 59,6%
• η επικοινωνία - 55,8%
• η ενθάρρυνση - 48,1%.
• Η άρση των δυσκολιών των εκπαιδευομένων από τον εκπαιδευτή τους έγινε σε βαθμό «αρκετά» και «πολύ» με τους εξής τρόπους:
• με τη βοήθεια διαλόγου - 53,8 %
• με την ενεργοποίηση της συνεργασίας - 55,7%
• με την προώθηση της συμμετοχικότητας - 65,3%
• με τη δημιουργία θετικού κλίματος - 61,5%.
Επίσης, η προσωπική επικοινωνία και επαφή, η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων και λιγότερο η επικοινωνιακή διάθεση, είναι τα στοιχεία που
είχαν ανάγκη οι σπουδαστές, ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν περισσότερο (Πίνακας 2 – συχνότητες και %).
Προσωπική επικοινωνία/επαφή

25

48,1%

Δεν ένιωσα να έχω κάτι περισσότερο ανάγκη

10

19,2%

Ενεργοποίηση συμμετεχόντων

8

15,4%

Επικοινωνιακή διάθεση

7

13,5%

Ειλικρίνεια/αυθεντικότητα

2

3,8%

52

100%

Σύνολο:

Πίνακας 2: Απαντήσεις στην ερώτηση «Τι ήταν αυτό που είχατε περισσότερο
ανάγκη από τον εκπαιδευτή σας ώστε να εκφραστείτε περισσότερο;».
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Από τα παραπάνω, ο ρόλος του εκπαιδευτή γενικά, φάνηκε να είναι διευκολυντικός-καθοδηγητικός, ενθαρρυντικός, ενισχυτικός της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας (όπως αρμόζει σε έναν εκπαιδευτή ενηλίκων) και
όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν και τα στοιχεία που είχαν περισσότερη ανάγκη οι συμμετέχοντες.
4.3 Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν
Οι κυρίαρχες τεχνικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, από τους οποίους ζητήθηκαν ιεραρχικά έως τρεις απαντήσεις, ήταν κατά σειρά η εισήγηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, ο διάλογος-συζήτηση και η επίδειξη. Σε πολύ μικρά ποσοστά κυμάνθηκαν οι απαντήσεις οι σχετικές με τις ομαδικές εργασίες και το παίξιμο
ρόλων. Από τις απαντήσεις προκύπτει μάλλον, ότι οι τεχνικές που η εφαρμογή τους ευνοείται περισσότερο σε μια εικονική τάξη από τους διδάσκοντες είναι κατά σειρά οι προηγούμενες. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 (συχνότητες και %).
Τεχνική

2η

3η

44 (84,6%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Ερωτήσεις -απαντήσεις

5 (9,6%)

28 (53,8%)

0 (0,0%)

Διάλογος-Συζήτηση

1 (1,9%)

11 (21,2%)

14 (26,9%)

Ομαδικές εργασίες

0 (0,0%)

4 (7,7%)

4 (7,7%)

Επίδειξη

0 (0,0%)

2 (3,8%)

12 (23,1%)

Παίξιμο ρόλων

2 (3,8%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Δεν απάντησαν

0 (0,0%)

7 (13,5%)

22 (42,3%)

Εισήγηση

1η

Πίνακας 3: Απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιές τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν
περισσότερο κατά τη συμμετοχή σας σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης;»
(έως 3 απαντήσεις)

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αρκετές έρευνες, η εργασία σε ομάδες θεωρείται εδώ και αρκετά χρόνια, ως αποδοτικότερη έναντι άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών (Hetz-Lazarowitz & Miller, 1992· Walberg & Haertel, 1997·
Waxman & Walberg, 1999).
Από τους συμμετέχοντες επίσης, ζητήθηκε να σημειώσουν τις τεχνικές εκεί-

360

Στέφανος Αρμακόλας, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Γεωργία Βασιλοπούλου
Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης και η …

νες (έως τρεις) που θεωρούν ότι βοήθησαν περισσότερο στη συμμετοχή τους. Οι
απαντήσεις τους έδειξαν ότι κυρίαρχο ρόλο στις απόψεις τους παίζουν η τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων, του διαλόγου-συζήτησης, της εισήγησης αλλά και της επίδειξης. Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 4 (συχνότητες και %).
Τεχνική

1η

2η

3η

Εισήγηση

16 (30,8%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Ερωτήσεις -απαντήσεις

20 (38,5%)

12 (23,1%)

0 (0,0%)

Διάλογος-Συζήτηση

10 (19,2%)

12 (23,1%)

6 (11,5%)

Ομαδικές εργασίες

4 (7,7%)

10 (19,%)

2 (3,8%)

Επίδειξη

2 (3,8%)

2 (3,8%)

10 (19,2%)

Παίξιμο ρόλων

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Δεν απάντησαν

0 (0,0%)

16 (30,8%)

34 (65,4%)

Πίνακας 4: Απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιές από αυτές τις τεχνικές βοήθησαν
περισσότερο στη συμμετοχή σας;» (έως 3 απαντήσεις)
Σε μεγάλο βαθμό δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, με αυτές που θα επιθυμούσαν οι συμμετέχοντες στην
εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης.
Τέλος αυτό που σύμφωνα με τους ερωτηθέντες δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης (έως δύο απαντήσεις), ήταν η δυσκολία στην
αίσθηση και στον συντονισμό των παρεμβάσεων (63,5%), η ανισότητα συμμετοχής λόγω έλλειψης αίσθησης της ετοιμότητας (42,3%) και λιγότερο η λανθασμένη διάταξη της τάξης και η δυσκολία πλήρους οπτικής επαφής (21,2%).
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, οι τεχνικές ενίσχυσης της ομαδοσυνεργατικότητας και της ενεργοποίησης των εκπαιδευομένων, οι οποίες βρίσκουν μεγάλη
εφαρμογή σε μια παραδοσιακή τάξη, δεν εφαρμόστηκαν εδώ σε μεγάλο βαθμό.
4.4 Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης
Στην ερώτηση: «Μετά από κάθε συμμετοχή σας σε τηλεδιάσκεψη, παρατηρήσατε
αλλαγές ή απαντήθηκαν οι προβληματισμοί σας, σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης της γνώσης και τον τρόπο εργασίας σας;», οι απαντήσεις που ελήφθησαν έχουν
ως ακολούθως (συχνότητες και %):
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Απαντήθηκαν μερικοί προβληματισμοί μου

25

48,1%

Απαντήθηκαν οι περισσότεροι προβληματισμοί μου

6

11,5%

Μου δημιουργήθηκαν επιπλέον προβληματισμοί

8

15,4%

Δεν μου δημιουργήθηκαν καθόλου προβληματισμοί

6

11,5%

Η διαδικασία μου ήταν αδιάφορη

7

13,5%

Σύνολο:

52

100%

Πίνακας 5 : Απαντήσεις σε σχέση με αλλαγές και προβληματισμούς
των συμμετεχόντων σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, σε σχέση με τη δυνατότητα έκφρασης προβληματισμών κατά την
επόμενη συμμετοχή σε εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, τα αποτελέσματα ήταν:
• Το 34,6% του δείγματος (18 συμμετέχοντες), εξέφρασε τους περισσότερους προβληματισμούς του.
• Το 32,7% του δείγματος (17 συμμετέχοντες), εξέφρασε μερικούς από
τους προβληματισμούς του.
• Το 11,5% του δείγματος (6 συμμετέχοντες), δεν μπόρεσαν να εκφράσουν κανέναν από τους προβληματισμούς του.
• Στο 11,5% του δείγματος (6 συμμετέχοντες), δημιουργήθηκαν περαιτέρω προβληματισμοί.
• Το 9,6% του δείγματος (5 συμμετέχοντες), δήλωσε ότι παρέμεινε αδιάφορο από τη διαδικασία.
Ο βαθμός αναστοχασμού με τη συμμετοχή στην εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, που καταγράφηκε με βάση την ερώτηση «Η συμμετοχή σας αυτή
σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης, σας βοήθησε να αναστοχαστείτε κριτικά
σε ότι σας προβλημάτιζε;», απέδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Πάρα πολύ (=5)
Πολύ (=4)
Αρκετά (=3)
Λίγο (=2)
Ελάχιστα (=1)
Σύνολο:

6
14
0
26
6
52

11,5%
27,0%
0,0%
50,0%
11,5%
100%

Πίνακας 6: Απαντήσεις για το βαθμό αναστοχασμού από τη συμμετοχή σε μια εικονική
τάξη τηλεδιάσκεψης (συχνότητες και % – μέσος όρος 2,77 και τυπική απόκλιση 1,3).
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Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Δράσατε διαφορετικά μετά τον αναστοχασμό σας – εφόσον έγινε (πειραματισμός, προσωπική αναζήτηση, εξεύρεση λύσεων);», οι απαντήσεις έχουν ως εξής:
Πάρα πολύ
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Ελάχιστα
Σύνολο:

0
4
20
21
7
52

0,0%
7,7%
38,4%
40,4%
13,5%
100%

Πίνακας 7: Απαντήσεις για το βαθμό αλλαγής του τρόπου εργασίας μετά
από τη συμμετοχή σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης (συχνότητες και %).

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην ερώτηση «Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο
προκειμένου να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε μέσα από τη συμμετοχή σας σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης;», απάντησαν ως ακολούθως:
Ο καθοδηγητικός ρόλος του εκπαιδευτή
Η αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν
Άλλο
Σύνολο:

22
16
13
1
52

42,3%
30,8%
25,0%
1,9%
100%

Πίνακας 8: Οι απαντήσεις στην ερώτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης
των δυσκολιών σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης (συχνότητες και %).

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η μετασχηματίζουσα μάθηση επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση, την ουσιαστική επικοινωνία,
την «αίσθηση της ομάδας» και τις εκπαιδευτικές τεχνικές. Με δεδομένο ότι
από το δείγμα των 52 ατόμων, οι 25 (το 48,1%) είχε συμμετάσχει σε εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης μόνο μία φορά και τελικά μπόρεσαν να αναστοχαστούν έστω και λίγο μέσα από αυτή τους την εμπειρία, είναι ένα στοιχείο
ενθαρρυντικό. Είναι προφανές, ότι ο αναστοχασμός θα είχε καλύτερα αποτελέσματα αν ο ρόλος του εκπαιδευτικού και όλη η διαδικασία ευνοούσε
περισσότερο την αλληλεπίδραση και την ενεργητική συμμετοχή.
Αξίζει να τονιστεί, ότι η εξοικείωση των εκπαιδευτών με την πλατφόρ-
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μα τηλεδιάσκεψης είναι σημαντική για την πορεία της διδασκαλίας και γι’
αυτό έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις, προϊόν έρευνας συγκεκριμένων
ερευνών (Αρμακόλας κ.ά., 2014).
Τέλος, από τη στατιστική ανάλυση, όπου αυτή ήταν εφικτή, δεν προέκυψαν διαφορές μεταξύ φύλου, ούτε και μεταξύ ηλιακής κατηγορίας.
5.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Mε βάση την παρουσίαση και την ανάλυση των ευρημάτων διαπιστώνεται
ότι η διαδικασία της μαθησιακής αλλαγής σε μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης δεν είναι μία εύκολη διαδικασία και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην έλλειψη της προσωπικής επαφής που την διαφοροποιεί από την παραδοσιακή τάξη διδασκαλίας. Πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικές δυσκολίες που να γεφυρώνουν την απόσταση τόσο μεταξύ εκπαιδευτή εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευομένων. Ο εκπαιδευτής σε
μία εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης μπορεί να είναι ενθαρρυντικός, καθοδηγητικός και να προσπαθεί να ενεργοποιεί τους συμμετέχοντες μέσω του διαλόγου, των ερωτήσεων και των απαντήσεων, όπως επιβάλλεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί ο ρόλος του είναι περισσότερο περίπλοκος από ότι φαίνεται, αφού λόγω της απόστασης, της έλλειψης φυσικής παρουσίας και της μειωμένης αλληλεπίδρασης δημιουργούνται δυσκολίες στον συντονισμό των παρεμβάσεων των συμμετεχόντων.
Για να ξεκινήσει όμως ο μετασχηματισμός της γνώσης πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να αισθανθούν ελεύθεροι να εκφραστούν.
Οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές τεχνικές είναι μάλλον περιορισμένες
και η αίσθηση της ετοιμότητας αλλά και της ισότητας, επίσης. Κι αυτό γιατί, η δια ζώσης επαφή και η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικατασταθεί από το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη
τεχνολογική συσκευή.
Αυτό που φαίνεται ότι είναι περιορισμένο και καθίσταται αναγκαίο κατά τη λειτουργία μίας εικονικής τάξης τηλεδιάσκεψης, είναι να δοθεί περισσότερη σημασία στη διαδικασία του συντονισμού των παρεμβάσεων από
την πλευρά του εκπαιδευτή, μέσω της εξεύρεσης μεθόδων ενίσχυσης της
αλληλεπίδρασης και της ενεργής συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων.
Είναι αναγκαίο επίσης, να αναπτυχθούν μεθοδολογίες χρήσης που θα
αμβλύνουν ή θα μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν εντελώς, κατά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση του κάθε άλλου εργαλείου τηλεδιάσκεψης
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(Αρμακόλας, Αλιμήσης & Παναγιωτακόπουλος, 2013). Ανεξάρτητα από την
τεχνολογική προσέγγιση, εκτός από το ρόλο του εκπαιδευτή που έχει την
ευθύνη και τη διαχείριση της ανθρώπινης επαφής, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό του υποστηρικτικού υλικού.
Τέλος, για να μπορέσει να βρει χώρο εφαρμογής η μετασχηματίζουσα
μάθηση σε ένα περιβάλλον εικονικής τάξης τηλεδιάσκεψης θα πρέπει πρώτιστα να διερευνηθεί αν στο ίδιο το περιβάλλον δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες ώστε η μαθησιακή διαδικασία να εκτυλίσσεται με τέτοιο τρόπο, που να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να νιώθουν άνετα, να εκφράζουν τις απόψεις, τα συναισθήματα τους και να μπορούν μέσα από την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή και τους συνεκπαιδευόμενους να επανεξετάζουν τις αξίες, βάσει των οποίων κατανοούν την πραγματικότητα μέσα στην οποία δρουν.
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Το διακύβευμα της νέας ευρωπαϊκή
πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση στο πλαίσιο
της Στρατηγικής “Europe 2020” (2010-2014)
Μαρία Δρακάκη
ABSTRACT
The paper deals with the new policy of LLL in the EU within the context of the
Strategy “Europe 2020” and the first two phases (2010-2014) of implementation
of the Work Programme “Education & Training 2020”. Especially, it focuses on
the new policy framework for LLL, as well as the new policy tools in the fields
of education and training. How has been transformed the conceptual and
functional role of LLL in the EU from 2010 to 2014? Is the new European LLL
policy a major tool for the recovery of the EU economy and the reinforcement
of EU competitive advantage in international markets or constitutes, merely, a
modernised version of the previous LLL policy in the context of Lisbon Strategy?
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έναρξη της νέας Στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση “Europe 2020” για
την περίοδο 2010-2020 σηματοδότησε μία ιδιαιτέρως σημαντική μεταβατική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς η τελευταία, εξερχόμενη από
ένα δύσκολο και «αποτυχημένο» μεταρρυθμιστικό εγχείρημα (Στρατηγική
της Λισαβόνας), ήταν επιφορτισμένη από μία σωρεία προβλημάτων και ελλειμμάτων που επέφερε το συγκεκριμένο project. Τόσο η έκβαση της ίδιας
της Στρατηγικής της Λισαβόνας όσο και οι επιμέρους αξιολογήσεις που ακολούθησαν ανακίνησαν ζητήματα αποτελεσματικής διακυβέρνησης και επαρκούς συντονισμού μεταξύ των εταίρων σε λειτουργικό και σε μεθοδολογικό
επίπεδο κατά την περίοδο εφαρμογής της (2000-2010) (Fritz-Vannahme et al
2010: 3, Council of the European Union, 2010a: 6, 21, Alexiadou et al., 2010:
348). Ο φιλόδοξος στόχος που ετέθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Στοκχόλμη το 2001 για την Ευρωπαϊκή Ένωση «…να γίνει η πιο ανταγωνιστική και
πιο δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.» (European Council, 2001: βλ. http://www.consilium.
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europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.
en1.html), καθώς επίσης και οι συνακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές προτεραιότητες που είχαν εξαγγελθεί δεν επέφεραν τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα και οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων εταίρων διαψεύσθηκαν παταγωδώς (Fritz-Vannahme et al 2010: 2-3).
2.0. Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ “EU2020”
2.1. Από τη Στρατηγική της Λισαβόνας στη Στρατηγική “EU2020”
Εν προκειμένω, σε ό,τι αφορά στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η υλοποίηση του “ET2010” ακολούθησε την ίδια ακριβώς πορεία με όλο
το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Ο πίνακας
(Πίνακας 1) που ακολουθεί αποτυπώνει συνοπτικά τις βασικές προτεραιότητες, τις τιμές-στόχους και την πρόοδο των κρατών-μελών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση όπως διαμορφώθηκε την προηγούμενη δεκαετία.
Πίνακας 1. Βασικές προτεραιότητες, τιμές-στόχοι & πρόοδος
των κρατών-μελών στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2000-2010).
Τιμές-Στόχοι
(2010)

Ευρ. Μέσος
Όρος (2010)

<10%

14,4%

2.Νέοι, 15 ετών, με χαμηλές επιδόσεις
στην ικανότητα της ανάγνωσης

17% (μείωση
τουλάχιστον κατά
20%)

20%

3.Ολοκλήρωση Ανώτερης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ποσοστό
ατόμων 22-24 ετών)

85% (τουλάχιστον)

78,6%

4.Συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΜ

12,5% (τουλάχιστον)

9,3%

5.Απόφοιτοι από τα Μαθηματικά, τις
Θετικές Επιστήμες & την Τεχνολογία με
ταυτόχρονη μείωση της ανισοκατανομής
των φύλων

αύξηση
(τουλάχιστον) κατά
15%

αύξηση
>37%

Στρατηγικοί Στόχοι
1.Πρόωρα διαρρέοντες από την
εκπαίδευση

Πηγή: Council of the European Union, 2003: 4, European Commission, 2006: 5859, European Commission, 2011: 12-16.
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Παράλληλα, με την αδυναμία επίτευξης των 2010 benchmarks, οι υπόλοιπες βασικές προτεραιότητες που είχαν τεθεί στα πεδία της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης δηλαδή η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
των 8 Βασικών Ικανοτήτων (European Parliament & Council of the European
Union, 2006a: 11-18 & European Commission, 2007: 3-12), η βελτίωση της ποιότητας και η προώθηση της ΕΕΚ με έμφαση στο reskilling (Commission of the
European Communities, 2006: 8-11, European Parliament & Council of the
European Union, 2006b: 48-51, 56-60), η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων (EQF) και η συνακόλουθη ένταξη όλων των πιστοποιημένων μορφών αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (NQFs) (Παπαδάκης, 2006: 110-112, Παπαδάκης, 2007/2008: 176-177) στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και στη μείωση ανεργίας (European Council, 2000: http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm & Παπαδάκης, 2007: 774-776), παρόλο που κατεβλήθησαν σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους, η έλευση της οικονομικής κρίσης
αναχαίτισε σε μεγάλο βαθμό την πρόοδό και τις επιμέρους στοχεύσεις τους.
2.2. Οι βασικές προτεραιότητες της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ε.Ε. (1η φάση: 2010-2011)
Η πρώτη φάση εφαρμογής (2010-2011) της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση ξεκινά με την Ε.Ε. απροετοίμαστη να διαχειριστεί την αποτυχία της Στρατηγικής της Λισαβόνας. «Πιο συνεκτική οικονομική
πολιτική συντονισμού, ενίσχυση των δεσμευτικών συμφωνιών διακυβέρνησης,
μείωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών στόχων, benchmarking, συνεχής παρακολούθηση και αποτελεσματική αξιολόγηση αποτελούν τις γενικές κατευθυντήριες
γραμμές της “EU2020”» (European Commission, 2010a: 2-3 όπ. αναφ. στο Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014).
Σε ό,τι αφορά τα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το νέο “ET2020”
Work Programme και οι βασικές του προτεραιότητες, για άλλη μία φορά, συνιστούν τα μείζονα «εργαλεία» ανάκαμψης της οικονομίας, ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ε.Ε. στις διεθνείς
αγορές και κατ’ επέκταση της εξόδου της από την κρίση (European Commission,
2010b: 10). Διατηρούνται οι κεντρικές τιμές-στόχοι με αναδιαμορφωμένο ή και
μετασχηματισμένο, πλέον, ποσοτικό και ποιοτικό περιεχόμενο, ενώ προστίθενται και νέοι δείκτες (European Commission, 2011: 10-11 & 17). Συγκεκριμένα
(βλ. Πίνακα 2):
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Πίνακας 2. Βασικές προτεραιότητες και τιμές-στόχοι στα πεδία
της εκπαίδευσης & της κατάρτισης στην “EU2020”
Κεντρικοί Στόχοι στην εκπαίδευση & την
κατάρτιση (EU2020)

EU Benchmarks (2020)

1. Πρόωρα διαρρέοντες από την εκπαίδευση και
την κατάρτιση1

Μείωση <10%

2.Ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης2
(30-34 ετών)

40% (τουλάχιστον)

3.Νέοι (15 ετών) με χαμηλές επιδόσεις στις
ικανότητες της ανάγνωσης, των μαθηματικών &
των θετικών επιστημών3

Μείωση στο 15%
(τουλάχιστον)

4.Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση4

95%
(τουλάχιστον)

5.Συμμετοχή ενηλίκων στη ΔΒΜ (25-64 ετών)

15%

6.Απασχόληση των αποφοίτων5

82%
(τουλάχιστον)

Πηγή: European Commission, 2009: 74-78, European Commission, 2011: 12-13,
16-19 & European Commission, 2012a: 8-9.12345

Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι δύο από τους προαναφερθέντες
βασικούς δείκτες, δηλαδή η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνονται στους headline targets της Στρατηγικής “EU2020”
(European Commission, 2010b: 5 & European Commission, 2011: 7).
Επιπλέον, συγχρόνως με τους βασικούς στρατηγικούς στόχους η νέα ευ1. Με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόωρα διαρρέοντες από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση θεωρούνται τα άτομα (18-24 ετών) που το επίπεδο της εκπαίδευσης ή της κατάρτισής τους
είναι έως το ISCED 3c short (ISCED 0, 1, 2 ή 3c short). (European Commission, 2012a: 17).
2. Αφορά στο ποσοστό των ατόμων (30-34 ετών) που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
ισοδύναμου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού επιπέδου (ISCED 5 ή 6) (European Commission, 2013: 8).
3. Αφορά στο ποσοστό των εφήβων (15 ετών) που οι ικανότητές τους στην ανάγνωση, τα μαθηματικά
και τις θετικές επιστήμες είναι κάτω από το επίπεδο 2 βάσει των συγκριτικών μετρήσεων του PISA του
ΟΟΣΑ (European Commission, 2013: 8).
4. Αφορά στα παιδιά από 4 ετών έως το έτος έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
((European Commission, 2012α: 9).
5. Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων (20-34) (ISCED
3-6) που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση έως και τρία χρόνια πριν από το
έτος αναφοράς και δεν συμμετέχουν πλέον σε κάποια δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης ((European
Commission, 2012a: 8-9, European Commission, 2013: 8, European Commission, 2014: 11, 19).
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ρωπαϊκή πολιτική για τη ΔΒΜ αναπτύσσεται στη βάση τεσσάρων κεντρικών αξόνων:
1. «Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας;
2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης;
3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά;
4. Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.» (Council of the European Union, 2009: 3).
Για την εκπόνηση της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής, η Ανοικτή Μέθοδος
Συντονισμού (Open Method of Coordination) εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό μεθοδολογικό εργαλείο, όπως και στη Στρατηγική της Λισαβόνας, για
τη βέλτιστη συνεργασία μεταξύ των εταίρων (Bjerkestrand, (n.d.): 7), ενώ προσετέθη ένα νέο εργαλείο πολιτικής, το Joint Assessment Framework (JAF) στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ της πολιτικής για τη ΔΒΜ με την πολιτική για την Απασχόληση μέσω ενός δικτύου κατευθυντήριων γραμμών (ειδικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές 8 & 9 στο σύνολό τους σχεδόν αφορούν ευθέως στην εκπαίδευση), δεικτών, υπο-δεικτών και
υπο-ομάδων (π.χ. φύλο, ηλικία κ.λπ.) (βλ. Εικόνα 1) για την αποτελεσματική ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της προόδου των κρατών-μελών (βλ. αναλυτικά
European Commission, 2012a: 8, European Commission, 2012b: 1-13, European
Commission 2013: 10-11 & Council of the European Union, 2010b: 3-23).

Εικόνα 1: Δομή JAF
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Πηγή: Council of the European Union, 2010b: 5.

Παράλληλα με τα παραπάνω, τίθενται σε εφαρμογή οι εμβληματικές
πρωτοβουλίες “Youth on the Move”, “An Agenda for new skills and jobs”
και “European Platform against Poverty” για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της νεανικής, κυρίως, ανεργίας, την εντατική προώθηση
του reskilling του ανθρώπινου δυναμικού και την κοινωνική ένταξη των
κοινωνικά ευπαθών ομάδων (βλ. αναλυτικά European Commission, 2010b:
12-13 & 17-19).
Η αντικατάσταση του δείκτη της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον αντίστοιχο για την Τριτοβάθμια, η εισαγωγή του δείκτη για την
απασχόληση των αποφοίτων, της μαθησιακής κινητικότητας, του JAF αλλά
και οι δείκτες για τις δεξιότητες των ενηλίκων, τις επιχειρηματικές και ψηφιακές ικανότητες, την ανίχνευση δεξιοτήτων για μελλοντικές αγορές εργα-
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σίας, της ΕΕΚ και τις δεξιότητες στις ξένες γλώσσες (European Commission,
2013: 12) μαρτυρούν την επιτακτική επιδίωξη της νέας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και παραγωγικού
high-skilled ανθρώπινου δυναμικού, που θα είναι σε θέση να προσαρμόζεται στους κανόνες της διεθνούς αγοράς εργασίας και να ελίσσεται, επαρκώς στις εκάστοτε μεταβολές της.
2.3.Η εφαρμογή της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ε.Ε..
Μία αποτύπωση των πρώτων αποτελεσμάτων της (2η φάση: 2012-2014)
Η δεύτερη φάση εκπόνησης της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ΔΒΜ
αποδεικνύεται πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη από την πρώτη περίοδο
της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολύ πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του
“Education & Training Monitor 2014”, στο οποίο αποτυπώνεται ευκρινέστατα η επιδίωξη της Ε.Ε. από την προηγούμενη δεκαετία: «Η εκπαίδευση συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα»
(European Commission, 2014: 12), χωρίς ωστόσο να χάνει τον παραδοσιακό της ρόλο ως εφαλτήριο για την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση
του ατόμου, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την ενεργό ιδιότητα του
πολίτη και την κοινωνική συνοχή (European Commission, 2014: 12).
Σε ότι αφορά στη συμμετοχή των ενηλίκων (25-64 ετών) στη ΔΒΜ, το
2013 ο ευρωπαϊκός μ.ό. ανήλθε μόλις στο 10,5%, δηλαδή 4,5 ποσοστιαίες μονάδες μακριά από την τιμή-στόχο του 15% για το 2020 (European
Commission, 2014: 77) (Διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1. Συμμετοχή ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014: 78.

374

Μαρία Δρακάκη
Το διακύβευμα της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση στο πλαίσιο της …

Σε παρόμοια επίπεδα με τη συμμετοχή στη ΔΒΜ κυμαίνεται και η διαρροή από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για το 2013, ο ευρωπαϊκός μ.ό.
μειώθηκε μόλις στο 12% από 13,9% που ήταν το 2010, αρκετά κράτη-μέλη
έχουν επιτύχει την τιμή-στόχο για το 2020 (<10%) αλλά, όπως και το 2010,
οι διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των κρατών-μελών είναι ανησυχητικές
(European Commission, 2014: 31-32) (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. Ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση
& την κατάρτιση κατά φύλο και εθνικότητα (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014: 32

Εξίσου σημαντικές είναι και οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών αναφορικά με τον δείκτη-στρατηγικό στόχο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό 30-34 ετών. Για το 2013, ο ευρωπαϊκός μ.ό. ανήλθε στο 36,9%, δηλαδή 3,1 ποσοστιαίες μονάδες από την
τιμή-στόχο του 40%. Οι επιδόσεις αρκετών χωρών βρίσκονται πάνω από
τον 2020 benchmark (European Commission, 2014: 35), ωστόσο η πρόοδος
που έχει σημειωθεί από το 2012 είναι μόνο μία μικρή αύξηση της τάξεως
του 1,2% (2012: 35,7%) (European Commission, 2013: 41) (βλ. Διάγραμμα 2).
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Διάγραμμα 2. Ποσοστά ολοκλήρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(% στο σύνολο του πληθυσμού 30-34 ετών) (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014: 35.

Σε άμεση συσχέτιση με τον δείκτη των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται ο δείκτης για την απασχόληση των αποφοίτων (20-34 ετών). Τα
αποτελέσματα είναι αποθαρρυντικά καθώς η οικονομική ύφεση συνέβαλε σε
μεγάλο βαθμό στην μείωση του ευρωπαϊκού μ.ό. στο 75,5% για το 2013, από το
78,3% που βρισκόταν το 2009, ποσοστό που απέχει πολύ από την τιμή-στόχο
του 82%, πλήττοντας περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες (European
Commission, 2013: 57, European Commission, 2014: 18-20) (Διάγραμμα 3).
Διάγραμμα 3. Ποσοστά απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων (20-34 ετών) (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014: 19.

Επιχειρώντας να προβούμε σε μία πρώτη ερμηνεία των βασικών προτεραιοτήτων στα πεδία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, βάσει των προαναφερθέντων στατιστικών δεδομένων του ΕΤ2020 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν
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το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο σχεδιάσθηκε και
εκπονείται η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ΔΒΜ, δύναται να προβλεφθεί
ότι οι τιμές-στόχοι για την εκπαίδευση και στη κατάρτιση για το 2020 δύσκολα θα επιτευχθούν6 (βλ. και Παπαδάκης, 2014, Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014).
Το νέο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υλοποιήσει μία νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη ΔΒΜ “from cradle to grave”., η οποία, στην πραγματικότητα, αποτελεί μία αναδιαμορφωμένη συνέχεια της προηγούμενης εκπαιδευτικής
πολιτικής της Στρατηγικής της Λισαβόνας, που υπόκειται, κυρίως, στους κανόνες της ανταγωνιστικότητας και της μακροοικονομικής πολιτικής, στοχεύοντας
στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων όπως εκείνων της νεανικής ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της νέας κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας, δηλαδή των NEETs (Young
People Not in Education, Employment or Training) (βλ. αναλυτικά European
Commission, 2014: 18, Παπαδάκης, 2013: 15-68, Δρακάκη, Παπαδάκης κ.ά. 2013:
209-234) αδυνατεί να φέρει εις πέρας όλο αυτό το βάρος που έχει επιφορτιστεί
και να αντιμετωπίσει μείζονα προβλήματα που ζητούν επίμονα λύση.
Παρ’ όλη την έμφαση που έχει δοθεί στην βελτίωση της ελκυστικότητας των
συστημάτων ΕΕΚ για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων
και την ομαλή μετάβασή τους στην αγορά εργασίας (European Commission,
2014: 72-76), την προσπάθεια πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων
και ικανοτήτων των ατόμων μέσα από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και των επιμέρους NQFs των κρατών-μελών, τη μαθησιακή
κινητικότητα (European Commission, 2014: 80-83), το πρόβλημα της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων (βλ. Διάγραμμα 4) και της νεανικής ανεργίας7, ιδίως
των low-skilled και medium-skilled αποφοίτων παραμένει. Για το 2013, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε στο
80,9%, ενώ το αντίστοιχο των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
69,5% (European Commission, 2014: 21-23) (βλ. Διάγραμμα 5).
6. Όσον αφορά στους υπόλοιπους μείζονες στόχους, η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση
ανήλθε στο 93,9% πολύ κοντά στην τιμή-στόχο του 95% για το 2020. Ωστόσο, από το 2009 αυξήθηκε
μόνο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες (92,1%) (βλ. αναλυτικά European Commission, 2014: 55-60).
Αναφορικά με τους low achievers, σημειώνεται μία μικρή μείωση των ποσοστών και στις τρεις
βασικές ικανότητες. Η τιμή-στόχος (15%) δεν έχει επιτευχθεί ακόμα όμως. Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός
μ.ό., το 2012, μειώθηκε στην αναγνωστική ικανότητα στο 17,8% (2009: 19,7%), στην μαθηματική
ικανότητα στο 22,1% (2009: 22,3%) και στις θετικές επιστήμες στο 16,6% (2009: 17,8%), με τα αγόρια
να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά (χαμηλές επιδόσεις) στις ικανότητες της ανάγνωσης και των
θετικών επιστημών και τα κορίτσια στα μαθηματικά αντίστοιχα (βλ. αναλυτικά European Commission,
2014: 42-44).
7. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η νεανική ανεργία, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, στην Ε.Ε.-28
ανήλθε στο 21,6% (δηλ. 4.988 εκ. άνεργοι νέοι) (Eurostat, 2014: βλ. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_PUBLIC/3-31102014-BP/EN/3-31102014-BP-EN.PDF).
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Διάγραμμα 4. Αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
(ενήλικες εργαζόμενοι), (25-64 ετών), (2011)

Πηγή: Cedefop based on EU labour force survey micro data. όπ. παρατ. στο CEDEFOP, 2014a: 1.
Διάγραμμα 5. Ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων βάσει εκπαιδευτικού
επιπέδου (ISCED 3-6) (2013)

Πηγή: Eurostat (LFS) όπ. παρατ. στο European Commission, 2014: 21

Επιπροσθέτως, η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς, ιδίως της ζήτησης, για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλού
επιπέδου δεξιότητες, που αναμένεται να υπάρξει εντός της τρέχουσας δεκαετίας (2010-2020) με αντίστοιχη μείωση των low-skilled προοιωνίζει την
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ενδεχόμενη ανεπιτυχή έκβαση των περισσοτέρων στρατηγικών στόχων και
προτεραιοτήτων του ΕΤ2020 (European Commission, 2012a: 56-57). Ειδικότερα, προβλέπεται μία άνοδος της τάξεως του 13% στην υψηλού επιπέδου προσόντων απασχόληση κατά την περίοδο 2013-2020 με ταυτόχρονη μείωση κατά 12% της χαμηλού επιπέδου προσόντων απασχόλησης. Με
άλλα λόγια, το ποσοστό της ζήτησης για υψηλού επιπέδου δεξιότητες έως
το 2020 θα κυμαίνεται περίπου στο 31% ενώ το αντίστοιχο για low-skilled
στο 21% (European Commission, 2014: 29) ((βλ. και Πίνακα 4).
Πίνακας 4. Προβλεπόμενες τάσεις απασχόλησης βάσει προσόντων
Επίπεδα (σε χιλιάδες)

Μεταβολή (%)

2008

2013

2020

2025

20082013

20132020

20202025

66.359

71.302

80.255

86.457

7,4%

12,6%

7,7%

Μέτρια
112.834 111.072 113.058 114.127
Προσόντα

-1,6%

1,8%

0,9%

Χαμηλά
Προσόντα

38.999

-15,2%

-12,3%

-9,3%

Όλα τα
237.068 231.443 236.328 239.583
Προσόντα

-2,4%

2,1%

1,4%

Υψηλά
Προσόντα

57.874

49.069

43.015

Πηγή: Cedefop, Skills Forecasts, Data published in 2014 όπ. παρατ. στο
Cedefop, 2014b: http://www.cedefop.europa.eu/events-and-projects/projects/
forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts-main-results/employmenttrends-by-qualification.

3.0. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Βάσει των προαναφερθέντων η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτή σχεδιάσθηκε και διαμορφώνεται έως την περίοδο που διανύουμε, παρουσιάζει στον πυρήνα της πολλές μεθοδολογικές και λειτουργικές αδυναμίες και ελλείματα. Το δρομολογημένο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, για επικυριαρχία της Ε.Ε. στο παγκόσμιο στερέωμα των αγορών μέσω της διαρκούς
επίκλησης σε ένα πολύπλοκο πλέγμα πολιτικών μέτρων και δράσεων, όπως
στο reskilling, στην απασχολησιμότητα, στην κινητικότητα, στην ΕΕΚ -ακό379
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μα και στη μείωση των low achievers- εργαλειοποιώντας τη μάθηση του ατόμου στο όνομα της ανταγωνιστικής οικονομίας αδυνατεί, έως τώρα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στους στρατηγικούς στόχους που η ίδια έθεσε.
Η εν λόγω μελέτη δεν αποσκοπεί στον αφορισμό ούτε της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ΔΒΜ αλλά ούτε και στη Στρατηγική “EU2020”. Εξάλλου,
ήδη, από την έναρξη της νέας Στρατηγικής διαφαινόταν ότι το εγχείρημα
θα είναι δύσκολο, ενδεχομένως, και ανεπιτυχές. Το ελλειμματικό παρελθόν
(Στρατηγική της Λισαβόνας) στοιχειώνει κάθε νέα μεταρρυθμιστική πολιτική
προσπάθεια. Ωστόσο, μία κοινή, ορθολογικοποιημένη και ευκρινώς προσδιορισμένη εκπαιδευτική πολιτική κατεύθυνση σε συνδυασμό με «…μία ανασυγκρότηση των όρων ένταξης των πολιτικών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, ιδίως ως αναπόσπαστων συστατικών
στοιχείων διαμόρφωσης και σύστασης της κοινωνικής πολιτικής με το σύγχρονο επαναπροσδιορισμό της σχέσης οικονομικής και κοινωνικής ορθολογικότητας και την αποσυνάρτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής από τον πλήρη επικαθορισμό από την μακρο-οικονομική ατζέντα» (Παπαδάκης & Δρακάκη, 2014) δύνανται να αποτελέσουν προτάσεις επαναεπικυροποίησης του εγχειρήματος
της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η σημασία του προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών ενηλίκων για τα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης
Φώτης Επ Ζυγούρης
Βασιλική Ν. Βλάχου
Ελένη Επ. Ζυγούρη
ABSTRACT
In recent years increased enormously operators offering adult education
programs. This led in turn increasing demand of these bodies for adult
educators. However they have skills which gained as instructors in various
educational contexts. The teacher training program is especially for
learners trainers because it gives them the opportunity to acquire relevant
knowledge and skills to respond effectively in the learning process. But it
has great significance for the Lifelong Learning Centres where most trainers
are in the registry and are certified.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σύγχρονος εκπαιδευτής μετασχηματίζεται από φορέα γνώσης σε συντονιστή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων. Παράλληλα αναπτύσσει σήμερα ένα ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξοικείωση με τις νέες θεωρίες γνώσης αλλά και τις θεωρίες στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα τον βοηθήσει στην κατανόηση του
νέου ρόλου του. Επίκεντρο της μάθησης είναι πλέον οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής από φορέα γνώσης μετασχηματίζεται σε συντονιστή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής δεν μεταφέρει
απλά την γνώση αλλά λειτουργεί και ως σύμβουλος, εμψυχωτής, υποστηρικτής και βοηθά στην ενεργητική συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων.
Προκειμένου οι εκπαιδευτές ενηλίκων να αποκτήσουν τα απαραίτητα
εφόδια, τις γνώσεις και δεξιότητες με κύριο στόχο την αποτελεσματικότητα της μάθησης απαιτείται η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές είναι σημαντικό να εξοικειωθούν με τα θεμελιώδη στοιχεία της
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θεωρίας και της πρακτικής του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, την επιμόρφωση τους σε θέματα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων
καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης σε ζητήματα σχεδιασμού μαθημάτων και αξιολόγησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και εκπαιδευομένων καθώς και η δυνατότητα κατανόησης
της διεργασίας και της εξέλιξης της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο τελικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων
2.0. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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.
Σύμφωνα με τον Κόκκο (1998) οι αρχές που διέπουν την μάθηση των ενηλίκων είναι:
1. 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.
2. 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.
3. 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
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και η ευρετική πορεία προς την γνώση.
4. 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.
5. Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων – διδασκομένων. Η μάθηση είναι
συνάρτηση της επικοινωνία και της αλληλεπίδρασης διδασκομένων
και διδασκόντων.
3.0. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
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 Σύμβουλος –Εκπαιδευτής λειτουργεί ως ζωντανό παράδειγμα με τον
τρόπο που οργανώνει και λειτουργεί το πρόγραμμα. Δημιουργεί κλίμα συνεργασίας και δημιουργίας , διαχειρίζεται τον χρόνο με άνεση, χρησιμοποιεί συμμετοχικές τεχνικές επικοινωνίας και λειτουργεί εμψυχωτικά και διευκολυντικά
. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΚΔΑ ο ρόλος του εκπαιδευτή προϋποθέτει και την εξατομικευμένη υποστήριξη των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών ( τηλεφωνικά –γραπτά – ηλεκτρονικά ), για την αποτελεσματικότερη μελέτη του διδακτικού υλικού .
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μία ατομική γραπτή εργασία καθώς και η ανάπτυξη των πιλοτικών και τελικών μικροδιδασκαλιών ( Κουλαουζίδης & Οικονόμου, 2011).Η Νίκου (2007) αναφέρει ότι η πολυπλοκότητα του ρόλου του Καθηγητή-Συμβούλου(Κ.Σ.) συνίσταται κυρίως στο ότι καλείται να συνδυάσει πολ-
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λούς 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 για να μπορεί έτσι να ξεπεραστεί η μοναξιά που νιώθουν από
την ΑεξΑΕ.
4.0. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι πρώτες αναφορές στην ανάγκη συστηματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών
έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του δικτύου της Λαϊκής Επιμόρφωσης. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την χρηματοδότησης των δικτύων δραστηριότητάς της Λαϊκής Επιμόρφωσης από το
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο αναδείχθηκε – έπειτα από μελέτη – η ανάγκη θεσμοθέτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διοργάνωση ενός σημαντικού αριθμού κύκλων επιμόρφωσης των
στελεχών και εκπαιδευτών του.
Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς οι οποίοι οργάνωσαν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Τέτοιοι φορείς είναι το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, ορισμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών καθώς και μερικές επιχειρήσεις. Αρκετοί εκπαιδευτές κάλυπταν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες τους συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή συνέδρια αλλά και
σε διαδικασίες αυτομόρφωσης. Επίσης τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε
πανεπιστημιακό επίπεδο η εκπαίδευση ενηλίκων μέσω προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Καραλής, χ.χ.).
Το 1997 σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2469/97 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών το οποίο μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) σύμφωνα
με το άρθρο 14 παρ. 2 του νόμου 3385/05. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι ο επίσημος εθνικός
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φορέας για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα. Προκειμένου μπορούν να διδάξουν οι εκπαιδευτές στα διάφορα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και συγκεκριμένα σε εκπαιδευόμενους των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης δημιουργήθηκε στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Μητρώο Εκπαιδευτών.(Κοινή
Υπουργική Απόφαση, 2005).
Από τις αρχές του 2008 για να αναλάβουν οι εκπαιδευτές διδακτικό έργο
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχή παρακολούθηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τον 07/2006 έως τον 12/2007 με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το ΙΔΕΚΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ και άλλοι φορείς .
5.0. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό οι φορείς που παρέχουν
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα με την σειρά του
την αύξηση ζήτησης από αυτούς τους φορείς για εκπαιδευτές ενηλίκων. Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι είναι μερικής απασχόλησης και δεν
είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων. Ωστόσο έχουν ικανότητες τις οποίες απέκτησαν ως εκπαιδευτές σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Είναι σημαντικό για αυτούς τους εκπαιδευτές να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών προκειμένου να πιστοποιηθεί η προηγούμενη εμπειρία και μάθησή τους (Παπαστεφανάκη , 2002).
Είναι πλέον ο Κ.Σ. ο οποίος περισσότερο ακούει παρά να μιλάει δίνοντας την
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση, να
εκφράζουν εμπειρίες και απόψεις και να συνεργάζονται ομαδικά. Έχει μεγάλη
αξία να επιμορφώνονται με τον κατάλληλο τρόπο και οι εκπαιδευτές τους να αποτελούν πρότυπα και για τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές μεταφέροντας και
αυτοί με την σειρά τους αυτά που έμαθαν στους δικούς τους εκπαιδευόμενους.
Αρχικά πρέπει οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών να επιμορφώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ζητήματα αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, Συμβουλευτικής αλλά και σε θέματα που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης
απαιτείται συνεχής επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται αλλά βοηθούν σημαντικά την μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ωστόσο όμως και οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές πρέπει να επιμορφώνο-
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νται στον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας η οποία αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι υπεύθυνοι αυτών των προγραμμάτων πρέπει να δημιουργήσουν κίνητρα προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν στην
πλατφόρμα επικοινωνίας, εκφράζοντας απόψεις και δημοσιοποιώντας στους
υπολοίπους συμμετέχοντες ενδιαφέροντα άρθρα αλλά και απόψεις.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτείται να κατέχουν γνώση σε διάφορα επίπεδα . Επιστημονικές και τεχνικές γνώσης που αποκτήθηκαν από την
άσκηση του επαγγέλματος , παιδαγωγικές γνώσεις , γνώσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές τεχνικές και κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις (Ντεμουντέρ Π, 2003) .
5.1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που στη συνέχεια
θα αναλάβουν να υλοποιήσουν διδακτικές ενότητες σε θέματα της ειδικότητάς τους στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων (ΚΔΒΜ). Το πρόγραμμα
έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε
όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο
τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.
Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αναφέρονται στην
εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα ακόλουθα:
• Πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.
• Βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, καθώς και τις
προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησής τους.
• Εκπαιδευτικές τεχνικές, ιδίως εκείνες που προωθούν την ενεργητική
συμμετοχή των εκπαιδευομένων, και να μπορούν να τις συνδυάζουν
και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.
• Μεθοδολογία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης
διδακτικών ενοτήτων.
• Κανόνες που διέπουν τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας ώστε
να είναι σε θέση να τη συντονίζουν και να την εμψυχώνουν αποτελεσματικά.
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ώστε να
μπορούν να οργανώνουν παρεμβάσεις για τα μέλη αυτών των ομάδων.
• Βασικές αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
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•

Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 37 διδακτικών ωρών από τις οποίες 13 ώρες αφορούν δια ζώσης
εκπαίδευση και 24 ώρες κατ΄ ιδίαν μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.

6.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η προσπάθεια των φορέων να επιμορφώνουν τους εκπαιδευτές τους προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική και δείχνει ότι ο εκπαιδευτής έχει ξεχωριστό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός πλέον δεν μεταφέρει απλά την γνώση αλλά συμβουλεύει, υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο και
τον έχει ως επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας.
Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μάθουν για τις θεωρίες μάθησης , το πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων , την διεργασία ομάδας και τις εκπαιδευτικές τεχνικές . Επίσης σε ζητήματα σχεδιασμού διδακτικής ενότητας και αξιολόγησης καθώς και στην παρουσίαση πιλοτικών και τελικών μικροδιδασκαλιών. Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής παρουσιάζοντας την μικροδιδασκαλία του, εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατά του σημεία και αναπτύσσει εκπαιδευτικές τεχνικές που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Αναγνωρίζει και εκτιμά ότι επίκεντρο της
μάθησης είναι οι εκπαιδευόμενοι και παράλληλα αξιοποιεί τις εμπειρίες τους .
Ο τελικός στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. Προκειμένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων
και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Η Συμβολή των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων στη Διά Βίου Μάθηση
των διδασκόντων. Το παράδειγμα
του προγράμματος RECIPE της Διεύθυνσης
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Κοντογιαννίδης
Χριστίνα Μέντζιου
Κωνσταντίνος Βασιλείου
Χρήστος Γεωργίου
Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης
Χαράλαμπος Ακριτίδης
Περικλής Χριστίδης
Abstract
In January of 2011, “the [European] Commission analyses the causes and
consequences of early school leaving. It presents the tools at the disposal of
Member States to tackle this issue, and the measures that the Union should
adopt in order reduce the drop-out rate in the EU” below of 10% by the year
2020. The ESL is a significant barrier for the increasing participation in lifelong
learning, especially for children of disadvantaged social groups. The program
aims to provide, in the context of lifelong learning, innovative, more adequate
and effective training and support to teachers so as to ensure that the schools
in cooperation with the Regional Educational Centers (REC) will achieve the
target of 10% and thus the program will manage to achieve measurable
results of participation in lifelong learning.
Εισαγωγή
Για την UNESCO η Δια Βίου Εκπαίδευση (ΔΒΕ) έχει σκοπό να βοηθήσει τον
άνθρωπο να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του ενώ θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία. Φορέας της ΔΒΕ
δεν είναι μόνο το σχολείο το οποίο θα πρέπει, ως προς αυτή, να συνεργάζεται και με άλλους εκπαιδευτικούς θεσμούς και φορείς. Η 19η σύνοδος της
UNESCO, στο Ναϊρόμπι το 1976, όριζε ότι η ΔΒΕ περιλαμβάνει όλες τις δεξιό-

393

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

τητες που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος στο σύνολο των γνωστικών τομέων. (Records of the General Conference, Nineteenth Session, Nairobi, 26
October to 30 November 1976)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε δύο ισότιμους στόχους αναφορικά με τη Διά
Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). «Την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά των ευρωπαίων πολιτών και την προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας που βασίζεται στις νέες γνώσεις
και επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή». Η
ΔΒΜ για την ΕΕ σχεδιάζεται έτσι ώστε «οι ευρωπαίοι πολίτες να εφοδιαστούν
με εκείνα τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την προσωπική ανάπτυξή τους
προκειμένου να παίξουν ενεργό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούν οι νέες τεχνολογίες». (Commission
Memorandum of 30 October 2000 on lifelong learning [SEC(2000) 1832 final)
Η ΕΕ το 2001 προσδιόρισε τους τομείς που θα αφορούσαν οι στρατηγικές
της για την επίτευξη της ΔΒΜ: «σχολική διαρροή», «επένδυση χρόνου και χρημάτων στη μάθηση», «απόκτηση βασικών δεξιοτήτων», «καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι», «συμμετοχή στην εξωσχολική εκπαίδευση» και τα ζητήματα που αφορούσαν στα εμπόδια των ευρωπαίων πολιτών να έχουν την ευκαιρία για μια ΔΒΜ. (Ανακοίνωση ΕΕΚ, «Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης, Βρυξέλλες 21.11.2001)
«Η διευρυμένη εκπαιδευτική και πολιτισμική γεωγραφία της Ενωμένης Ευρώπης παρέχει τις δυνατότητες να έρθουν σε επαφή παράγοντες της εκπαίδευσης από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης, εμπλουτίζοντας έτσι την εμπειρία
της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και μετασχηματίζοντας επαγγελματικά τους συμμετέχοντες υπό οποιονδήποτε τρόπο στο
πρόγραμμα». Το πρόγραμμα με τον τίτλο RECIPE (Regional Educational Centres
in Pedagogical Europe), στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, αποτελεί σύμπραξη
εκπαιδευτικών φορέων τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών. Εντάσσεται ακριβώς μέσα στα πλαίσια της «Διά Βίου Μάθησης» (ΔΒΜ) αλλά και των δεικτών που έχει
υιοθετήσει η ΕΕ προκειμένου να μετρήσει την έννοια αυτή. (Ιστοσελίδα RECIPE)
Το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε εδώ εμπίπτει στις εντός του
σχολείου ευκαιρίες ΔΒΜ, χωρίς να αποκλείονται οι διασυνδέσεις του με εξωσχολικούς παράγοντες, και αφορά τον περιορισμό της σχολικής διαρροής.
Ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους, όπως θα δούμε
πιο κάτω, τη συνεχή κατάρτιση στο θέμα αυτό των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της έννοιας της ΔΒΜ.
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2.0. Ευρωπαϊκή πολιτική και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
Η κρίση οδήγησε την ΕΕ να σχεδιάσει μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη.
Η νέα αυτή στρατηγική αποτελεί λιγότερο ένα σύνολο νέων στόχων για την
ΕΕ και περισσότερο αναδιάταξη των παλιών, με οργανωτικές αλλαγές και
νέες προσεγγίσεις τους και μετατοπίσεις στο κέντρο βάρος τους. Το Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για
μια «έξυπνη», «βιώσιμη» και «χωρίς αποκλεισμούς» οικονομία, με την ονομασία Europe 2020: a strategy for European Union Growth. (Europe 2020)
Ανάμεσα σε σχεδιασμούς που αφορούν παραμέτρους, όχι μόνο της οικονομίας, όπως της εργασίας, του περιβάλλοντος κλπ, περιλαμβάνεται ασφαλώς και η εκπαίδευση. Μια απ’ τις στοχεύσεις, αυτή που αφορά την εργασία μας, αποτελεί η μείωση της σχολικής διαρροής “Reducing Early School
Leaving” (ESL) σε ποσοστό από 14,5 % σε κάτω από 10% με χρονικό ορίζοντα
το 2020. (Europe 2020: a strategy for European Union growth, 3 March 2010)
Ο προβληματισμός, αναφορικά με τη σχολική διαρροή, οδηγεί σε μια
συζήτηση ένα χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2011, που αφορά την
ανάσχεση της σχολικής διαρροής στην Ευρώπη, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα μέτρα αφορούν διάφορους σχεδιασμούς όπως, καθορισμός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου δράσεων, ενίσχυση των προσφύγων μαθητών, εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.α. Τα μέσα για
την υλοποίηση των στόχων είναι ανάμεσα σε άλλα και η χρήση των προγραμμάτων με τη γενική ονομασία «Δια Βίου Μάθηση» (Lifelong Learning
Programme - LLP). (Tackling early school leaving, 31 January 2011)
Τον Φεβρουάριο του 2011 μια από τις δράσεις που συνδέεται και με το
ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ήδη επικεντρώνεται στη
φροντίδα και την εκπαίδευση των μικρών παιδιών ως βάση για το μέλλον
της Ευρώπης. Ανάμεσα στις στοχεύσεις του σχεδιασμού αυτού επαναλαμβάνεται και συνδέεται η πρόωρη αποχώρηση των μαθητών, με την εκπαίδευση και φροντίδα των μικρών παιδιών (με την έννοια «φροντίδα» γίνεται ειδική αναφορά και στην έξοδο των παιδιών από τη φτώχεια). (Early
Childhood Education and Care, 17 February 2011)
Το πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθησης» - LLP, είχε θεσμοθετηθεί ήδη από
το 2006, εισήγαγε νέους θεσμούς και εκσυγχρόνιζε παλαιούς, με σκοπό την
προώθηση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών, την κινητικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και συστήματα κατάρτισης μέ-
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σα στην ΕΕ. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια από το 2007 έως το 2013. Συμπεριλάμβανε υποπρογράμματα όπως το Comenius που αφορούσε την προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση, το Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση,
το Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση, την εκπαίδευση
ενηλίκων κ.α. (Lifelong Learning Programme 2007-13, 15 November 2006)
Τον Δεκέμβριο του 2013 στα πλαίσια της ΔΒΜ, ως γενική αρχή της ΕΕ
στον τομέα της εκπαίδευσης αυτή τη φορά, τη σκυτάλη παίρνει το πρόγραμμα Erasmus+, μια εμπλουτισμένη και με διαφοροποιημένες διαδικασίες εκδοχή του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» -LLP με διάρκεια από το
2014 έως το 2020. Μέσα του ενσωματώνονται και πάλι ποικίλα ευρωπαϊκά
προγράμματα όπως αυτά που αναφέραμε πιο πάνω και ακόμη το Erasmus
Mundus, το πρόγραμμα για τη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση, το «Νεολαία
σε Δράση». Ακόμη περιλαμβάνεται η τυπική και η άτυπη μάθηση και ο μαζικός αθλητισμός. (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013… “Erasmus+”…, 11
Δεκεμβρίου 2013)
2.1. Το πρόγραμμα RECIPE
Το πρόγραμμα ως πρόταση κατατέθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
Comenius – LLP τo 2013. Το RECIPE υπό την ομπρέλα του LLP έχει πρόθεση να
λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα του οποίου τα αποτελέσματά θα εμπίπτουν στην
έννοια της ΔΒΜ κυρίως για τους εκπαιδευτικούς. Αν και χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενό του θεωρείται πως εντάσσεται πλέον στο νέο σχεδιασμό του Erasmus
+. Η διάρκειά του είναι τρία χρόνια (2013-2016).
Με τη θέση στον τίτλο του προγράμματος των Regional Education Centers
(REC) – (Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα), επιχειρείται να περιληφθεί ένα ευρύ φάσμα φορέων και οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη
σε τοπικά δίκτυα σχολείων, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, τομείς παιδείας Δήμων και εξειδικευμένα παιδαγωγικά κέντρα.
Στο πρόγραμμα αυτό έρευνας και δράσης, με τη μεθοδολογία που βασίζεται στο «τι δουλεύει, πού και γιατί» παίρνουν μέρος πέντε χώρες: η Δανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Πορτογαλία. Στην πραγματικότητα η εθνική
συμμετοχή για κάθε χώρα αφορά θεσμούς που αφορούν στην εφαρμογή μέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. Έτσι από τη Νορβηγία συμμετέχει
το τμήμα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του δήμου Karmoy (Karmøy Oppvekstog Kulturetat), από τη Δανία το τμήμα Εκπαίδευσης του δήμου Albertslund, από
την Ιρλανδία το Εκπαιδευτικό Κέντρο της επαρχίας Clare και αποτελεί ένα από τα
τριάντα παρόμοια κέντρα στη χώρα, από την Ελλάδα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
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ας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και από την Πορτογαλία το σχολικό συγκρότημα βασικής εκπαίδευσης Carlos Gargaté.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο της ΕΕ για την Ευρώπη του
2020 στον τομέα της εκπαίδευσης και αφορά στη μείωση της σχολικής διαρροής.
Το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να διερευνήσει στο πώς τα REC μπορούν να βοηθήσουν τα σχολεία να επιτύχουν τον στόχο της μείωσης της σχολικής διαρροής.
Όπως φαίνεται πιο πάνω το πρόγραμμα καλύπτει διαφορετικούς τύπους REC
και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους στον εθνικό και τοπικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θεωρεί ότι τα REC μπορούν να παίξουν στρατηγικό ρόλο στην
αποτελεσματική ένταξη των σχολείων στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς σχεδιασμούς. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και με συνέπεια.
Οι πέντε εταίροι δεσμεύονται να διερευνήσουν και να διαδώσουν τους πιο
αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τρόπους για τα σχολεία προκειμένου να
αντιμετωπίσουν, σε συνεργασία με τα REC, τις διαφορετικές τους ανάγκες για
την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. (Ιστοσελίδα RECIPE)
2.2. Το πρόγραμμα και οι στόχοι του
«Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο πώς τα διάφορα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στην επιμόρφωση και υποστήριξη των αναγκών των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων
που εργάζονται με τα παιδιά αλλά και με τις οικογένειές τους, την υποστήριξη
ομάδων μαθητών με εκπαιδευτικά ελλείμματα, συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών και των μαθητών Ρομά». (Ιστοσελίδα RECIPE)
Λαμβάνει υπόψη του πως τα μέλη κράτη αντιμετωπίζουν «διαφορετικές
εκδοχές πρόωρης αποχώρησης» και ότι «αναπτύσσουν αντίστοιχα μετρήσιμες δράσεις στρατηγικής μάθησης και μεθόδους για να βοηθήσουν τους μαθητές που κινδυνεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα λόγω έμφυλων και άλλων
κοινωνικών προβλημάτων». Ακόμη το πρόγραμμα θεωρεί ότι τα κράτη μέλη
ενδιαφέρονται να «υποστηρίξουν και να κινητοποιήσουν μετανάστες μαθητές
και μαθητές Ρομά να εκπληρώσουν τις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες» στα
πλαίσια της Comenius Specific Priority 4.
Έτσι σε πρακτικό επίπεδο το πρόγραμμα σκοπό έχει να εντοπίσει τις ανάγκες των διευθυντών των σχολείων ή και των αντίστοιχων manager αλλά και
των εκπαιδευτικών, σε ζητήματα εκπαίδευσης και υποστήριξης του έργου τους
και να διερευνήσει και να διαδώσει καλές πρακτικές των REC στο θέμα της σχολικής διαρροής. Έτσι το πρόγραμμα θεωρεί ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης
συνδέεται με την ποιότητα στην ηγεσία της εκπαίδευσης και την ποιότητα της
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διδασκαλίας στα πλαίσια της LLP General Priority 3. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα συνδέει την σχολική διαρροή και με την διαρκή επαγγελματική εξέλιξή τους στα πλαίσια των Comenius Specific Priorities 1.2.2 and
1.2.4. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να επιχειρήσει να αλλάξει τα
δεδομένα στη σχολική διαρροή προς όφελος των μαθητών, με την παραγωγή καινοτόμων δράσεων και τη διάδοση καινοτόμων ευρημάτων από κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και την παραγωγή αξιόπιστου υλικού προκειμένου
να βοηθήσει τους επικεφαλής των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και τα REC
να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, πάντα για την επίτευξη
του ελάχιστου ποσοστού σχολικής διαρροής όπως το ορίζει η ΕΕ με χρονικό
ορίζοντα το 2020. (Lifelong Learning Programme, Application Form, 2013 Call
for proposals, Detailed Description of the Project RECIPE)
Το πρόγραμμα επιδιώκει να παράγει πρακτικές λύσεις για τη σχολική ηγεσία και δράσεις για την τάξη και όχι ποσοτικές εκτιμήσεις ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Κάθε εταίρος αναλαμβάνει ένα κομμάτι του προγράμματος. Η
επικοινωνία των ομάδων βασίζεται σε σαφείς γραπτές συμφωνίες, κατανοητές από όλους και αφορούν χρονικά όρια, δράσεις, πηγές, παρακολούθηση
του έργου, μηχανισμούς ελέγχου σφαλμάτων κ.α. Παρότι υπάρχει υπεύθυνη
ομάδα διαχείρισης του προγράμματος (Νορβηγία) οι αποφάσεις παίρνονται
από τους εταίρους από κοινού.
Το πρόγραμμα θα επιχειρήσει να καταδείξει και να αναλύσει καλές πρακτικές των χωρών που συμμετέχουν προκειμένου να υιοθετηθούν από τις
άλλες χώρες. Η διαδικασία προϋποθέτει τη διακρατική συνεργασία των ετέρων οι οποίοι θα συνεργαστούν κατά τρόπο τέτοιο ώστε να κατανοήσουν
τις διαφορετικές εκπαιδευτικές παραμέτρους από την χώρα που προέρχονται μέσα και από μια λογική συγκρητισμού.
Χωρίς αυτή τη διεργασία δεν θα ήταν εύκολο για τους ετέρους να αντιληφθούν πόσο πραγματικά καλές είναι οι πρακτικές των χωρών προκειμένου να ελεγχθούν, να εκτιμηθούν και να διαχυθούν ως καλές πρακτικές αποτελώντας τη βάση ενός καινοτόμου και έγκυρου οδηγού για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών όλων των ευρωπαϊκών χωρών στο έργο τους, όσον
αφορά τη μείωση της σχολικής διαρροής. Δηλαδή θεωρείται ότι χωρίς μια
διευρωπαϊκή συνεργασία είναι δύσκολο να γίνει διακριτός ο βαθμός ύπαρξης ενός κοινού πυρήνα καλών πρακτικών. Την ίδια στιγμή θα ήταν επίσης
δυσδιάκριτοι και λιγότεροι κατανοητοί οι λόγοι που θέτουν κοινωνικές ομάδες σε μειονεκτική θέση. Επίσης θα ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτό σε ποιο
βαθμό θα ήταν αναγκαίο να υιοθετηθούν αυτές οι καλές πρακτικές σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
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Μια τέτοιου είδους διευρωπαϊκή συνεργασία, ανάλυσης και αξιολόγησης
δεδομένων, εμφανίζεται επιτακτική υπό το πρίσμα της έλλειψης κατευθυντήριων γραμμών αλλά και υλικού που αφορά στη μείωση της σχολικής διαρροής για όσους τα χρειάζονται στην εργασία τους σαν αυτά που προτίθεται
το πρόγραμμα να παράγει.
Τα όσα θα καταγραφούν και θα παραχθούν θα αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα είναι δυνατό να εφαρμοσθούν από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να βοηθηθούν κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες και μειονοτικές κοινότητες. Τα ευρήματα θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις
χώρες της ΕΕ μέσω μιας δημόσια προσβάσιμης ιστοσελίδας, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Όλοι οι εταίροι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στις γλώσσες της χώρας τους.
Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί, οι επικεφαλής
των σχολείων, οι σύμβουλοι, οι σχολικοί managers και τα διοικητικά στελέχη
των REC καθώς και οι τοπικοί και εθνικοί διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην πραγματικότητα οι ουσιαστικά ωφελούμενοι θα είναι οι μαθητές, οι γονείς τους και οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικοί επιχειρηματίες, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι πληθυσμοί που σηκώνουν τα κοινωνικά και οικονομικά βάρη που προκαλεί η πρόωρη σχολική αποχώρηση. Μπορεί η αναφορά
σε κάποιους από τους ωφελούμενους να ακούγεται ανοίκεια για την ελληνική πραγματικότητα. Όμως οι ομάδες αυτές αποτελούν σε άλλες χώρες νομιμοποιημένους θεσμούς που μπορούν να συμπράττουν με την εκπαίδευση.
Τη σύμπραξη αυτή την αναγνωρίζει και την προωθεί η ΕΕ.
Μέσω του προγράμματος θα παραχθεί εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό
υλικό κατάρτισης και υποστήριξης, θα γίνει ανάλυση και τεκμηρίωση «βέλτιστων πρακτικών» καθώς και παραγωγή DVD που θα περιλαμβάνει παραδείγματα τέτοιων πρακτικών. Το πρόγραμμα βασίζει την αποτελεσματικότητά του στη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του μέσω ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων και μέσω
συμμετοχής των ετέρων σε συνέδρια.
Ακόμη θα διοργανωθεί εκπαιδευτικό συνέδριο με περιεχόμενο που θα
αφορά στη συνεργασία σχολείων και REC, με σκοπό πάντα τη μείωση της σχολικής διαρροής. Στο πρακτικό μέρος παραγωγής υλικού, επιπλέον, θα συνταχθεί εγχειρίδιο που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Τέλος έχει
ήδη αναφερθεί ότι θα δημιουργηθεί και θα διατηρηθεί εμπλουτιζόμενη και
μετά τη λήξη του προγράμματος ιστοσελίδα για τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Ιστοσελίδα RECIPE)
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Η διατήρηση μιας ιστοσελίδας η οποία θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται δεν
αποτελεί την κατακλείδα του προγράμματος. Καταδεικνύει την διάρκεια την
οποία επιθυμεί το πρόγραμμα να αποδώσει στα αποτελέσματά του. Ο πυρήνας της θα αποτελείται αθροιστικά από δομημένο υλικό, το οποίο θα μπορεί
να εφαρμοστεί στην πράξη για να καλύψει τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
μέσω καλών πρακτικών που θα αφορούν το ζήτημα της πρόωρης αποχώρησης. Η δυναμική της ιστοσελίδας θα βασίζεται ακριβώς στη δυνατότητά της
να αναπτύσσεται διαδραστικά, από όποιον θα έχει να καταθέσει μια πρόταση καλής πρακτικής, ανταποκρινόμενη και σε άμεσες ανάγκες τοπικού περιεχομένου, στις οποίες θα εντάσσεται, που μπορεί να προκύπτουν.
Με άλλα λόγια η βιωσιμότητα του προγράμματος βασίζεται σε μια σχεδιασμένη όσο και διαρκή εξέλιξη και προσαρμογή των ευρημάτων και των
αποτελεσμάτων του προγράμματος σε πρακτικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Έτσι το κλειδί για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι η παραγωγή ενός
αποτελέσματος του οποίου οι χρήστες θα έχουν πραγματική ανάγκη και το
οποίο θα ανταποκρίνεται προσαρμοζόμενο διαρκώς στις ανάγκες τους. Θα
αποτελεί το χώρο μιας προσέγγισης του ζητήματος της σχολικής διαρροής
«από κάτω προς τα πάνω» με την έννοια της παρέμβασης των ίδιων των εκπαιδευτικών με καινοτόμες δράσεις για το ζήτημα της πρόωρης αποχώρησης.
Η διάθεση του υλικού που θα συγκεντρωθεί, με δυνατότητα χρήσης του και
εμπλουτισμού του από οποιονδήποτε χρήστη, δίνουν την ευκαιρία μιας αυθόρμητης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών που
θεωρείται ότι θα συμβάλλουν με έμμεσο, ωστόσο καίριο τρόπο, στην αντιμετώπιση του ζητήματος.
Γίνεται την ίδια στιγμή κατανοητή η ανάγκη ότι η λειτουργία «από κάτω
προς τα πάνω» προκειμένου για την βιωσιμότητα του προγράμματος μετά
τη λήξη του, θα πρέπει να συνδυασθεί με μια πολιτική πολλαπλασιασμού
των αποτελεσμάτων του προγράμματος από τους τοπικούς και εθνικούς
σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. (Lifelong Learning
Programme, Application Form…, RECIPE)
2.3. Εξέλιξη του προγράμματος
Το πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη συνάντηση των πέντε ομάδων έγινε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2013, ενώ ακολούθησαν τον Απρίλιο του 2014 συνάντηση στην Κοπεγχάγη και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου στη Λισσαβώνα. Θα
ακολουθήσουν συναντήσεις στο Enis της Ιρλανδίας και στο Karmoy της Νορ-
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βηγίας. Οι συναντήσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες καθώς είναι απαραίτητη
η προσωπική επαφή των μελών των ομάδων και η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση των
εκπαιδευτικών συστημάτων της κάθε χώρας από τα μέλη. Μέσα από αυτή την
κατανόηση θα γίνει και η σύζευξη των καλών πρακτικών των διαφορετικών
χωρών, με κοινό στόχο τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Ήδη από την πρώτη συνάντηση επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε μια κοινή συνεννόηση (common understanding) προκειμένου να ξεπεραστεί και το εμπόδιο της γλώσσας, ώστε οι ομάδες μιλώντας για το ίδιο ζήτημα να το κατανοούν με τον ίδιο τρόπο. Ακόμη συμφωνήθηκε πώς θα έπρεπε να δοθεί βάρος
στην κατανόηση των διαφορετικών ερμηνειών που μπορεί να αποδίδουν τα
μέλη σε παρόμοιες εκπαιδευτικές έννοιες.
Το τέλος της κάθε συνάντησης οδηγεί στη σύνταξη πρακτικών της συνάντησης που εγκρίνονται στην έναρξη της επόμενης. Τα πρακτικά λειτουργούν
διττά. Στην καταγραφή, ως συμφωνία και υπενθύμιση, των συμφωνηθέντων
και εκτελεσμένων δράσεων και στη γραφειοκρατική υπόσταση και νομιμοποίηση του προγράμματος. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν και να ζητήσουν προσθαφαιρέσεις στο κείμενο των πρακτικών που θα πρέπει να βρίσκουν σύμφωνους όλους τους εταίρους.
Πυρήνας του προγράμματος θα πρέπει να θεωρηθούν οι μελέτες περίπτωσης (case studies) που σχεδιάζουν, εκτελούν, παρουσιάζουν και καταγράφουν οι εταίροι του προγράμματος. Τα case studies αφορούν καλές πρακτικές που εφαρμόζουν και προτείνουν τα μέλη ως καινοτόμες εκπαιδευτικές
πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση της σχολικής διαρροής. Αυτά λαμβάνουν χώρα σε σχολεία με πρωταγωνιστές μαθητές και
εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία κάποτε με εξωσχολικούς φορείς. Η Διεύθυνση ΠΕ Δ. Θεσσαλονίκης συμμετέχει με δύο case studies. Το ένα αφορά
προγράμματα αυλής, με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων των μαθητών
μέσα και από την ενίσχυση μαθητών που φοιτούν σε Τμήμα Ένταξης. Το δεύτερο είναι ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα ρομποτικής που εμπλέκει τόσο σχολεία όσο και θεσμούς όπως η Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως και
η EDUACT (The Organization for Future Education from Thessaloniki to EU
and the World). Παράδειγμα συνεργασίας σχολείων και εξωσχολικών παραγόντων, ως case study, θα μπορούσε να αναφερθεί η συνεργασία των πορτογάλων εταίρων με την πορτογαλική ποδοσφαιρική ομάδα Benfica, η οποία
οργανώνει και εκτελεί κοινωνικά προγράμματα, με ένα από αυτά να αφορά
την εγκατάλειψη του σχολείου (Ιστοσελίδα RECIPE). Τα case studies θα αποτελέσουν το υλικό τόσο του DVD που θα παραχθεί όσο και των εργαστηρί-
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ων (workshops) του εκπαιδευτικού συνεδρίου που θα οργανωθεί μέσα στο
2015. Στο παραγόμενο υλικό θα συμπεριλαμβάνεται και χρηστικό εγχειρίδιο
(handbook) που θα περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για το πρόγραμμα καθώς
και άρθρα που θα αφορούν τα case studies.
Το εκπαιδευτικό συνέδριο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλης της
ΕΕ με χορήγηση υποτροφιών. Στην περίπτωση της Ελλάδας από το ΙΚΥ. Στα
πλαίσια της ορισθείσας βιωσιμότητας του έργου και πέραν της διάρκειας
του, οργανώνεται ήδη η ιστοσελίδα στην οποία θα εναποτεθούν το υλικό και
τα συμπεράσματα του προγράμματος. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη ενώ
η ιστοσελίδα θα διατηρηθεί εμπλουτιζόμενη διαδραστικά και μετά τη λήξη
του προγράμματος.
3.0. Επίλογος
Ανακεφαλαιώνοντας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών
πρακτικών που σκοπό έχουν να μειώσουν τη σχολική διαρροή. Επίσης το
πρόγραμμα RECIPE θα επιχειρήσει να βοηθήσει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων μέσα από μια διευρωπαϊκή συνεργασία
ανίχνευσης, καταγραφής και διάδοσης καλών πρακτικών από χώρες της ΕΕ
για όλες τις χώρες της ΕΕ. Το πρόγραμμα επιχειρεί να συνδέσει τη δράση
των REC και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση μιας από της προκλήσεις της «Ευρώπης του 2020» που είναι η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Lifelong Learning Programme, Application Form, 2013 Call for proposals,
Detailed Description of the Project, RECIPE
Commission Memorandum of 30 October 2000 on lifelong learning [SEC(2000)
1832 final - http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11047_en.htm
- 5-12-2014
Early Childhood Education and Care, 17 February 2011, http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0027&qid=14191906516
40&from=EN&isLegissum=true – 5-12-2014
Europe 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm - 5-12-2014
Europe 2020: a strategy for European Union growth, 3 March 2010, http://
europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
eu2020/em0028_en.htm - 5-12-2014
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Lifelong Learning Programme 2007-13, 15 November 2006, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11082&qid=1419
190861221&from=EN&isLegissum=true – 5-12-2014
Records of the General Conference, Nineteenth Session, Nairobi, 26 October to 30
November 1976, http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038E.
pdf - 5-12-2014
Tackling early school leaving, 31 January 2011, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:ef0026&qid=1419190001379&from
=EN&isLegissum=true – 5-12-2014
The Organization for Future Education from Thessaloniki to EU and the World,
http://eduact.org/EL/ - 5-12-2014
Ανακοίνωση ΕΕΚ, «Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης, Βρυξέλλες 21.11.2001, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2001:0678:FIN:EL:PDF – 5-12-2014
Ιστοσελίδα RECIPE, http://recipeproject.eu/?page_id=1858 – 5-12-2014
Κανονισμός (ΕΕ)αριθ. 1288/2013…“Erasmus+”…, 11 Δεκεμβρίου 2013, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1288&rid=1 –
5-12-2014
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Διερευνώντας ζητήματα φύλου, εκπαίδευσης
και μετασχηματίζουσας μάθησης με τη χρήση
της εκπαιδευτικής βιογραφίας
Μαίρη Μαργαρώνη
Αναστασία Καραντζή
ABSTRACT
This study falls into the fields of non-formal education and informal education,
as well as transformative learning. This is a case study which aims to discuss
women’s issues and knowledge. We specifically explore whether this is
consistent with the processes of critical thinking, dialogue, and transformative
learning. Specifically, using the method of educational biography women (i.e.
the life-narratives focused mainly on individual educational paths narrating
subjects), we aim to highlight the role played predominantly by non-formal
and informal education pertaining to life-narratives. We analyze the issues
concerning the difficulty in reframing reference frameworks (e.g. family,
professional), and engage in a reflection of the (potential) transformation
relating to behaviors, life values, and self-perception.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη εγγράφεται στα γνωστικά αντικείμενα της μη τυπικής (non formal education) και άτυπης εκπαίδευσης (informal education),
όπως επίσης και της μετασχηματίζουσας μάθησης (ΜΜ) (Transformative
Learning). Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης που έχει ως στόχο να συζητήσει ζητήματα γυναικείας γνώσης και κατά πόσο αυτή συμπλέει με τις
διαδικασίες της κριτικής σκέψης, του στοχαστικού διαλόγου και της ΜΜ.
Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση της μεθόδου της εκπαιδευτικής βιογραφίας γυναικών (δηλαδή της βιοαφήγησης εστιασμένης κυρίως στις ατομικές
εκπαιδευτικές διαδρομές των αφηγούμενων υποκειμένων), προσπαθεί να
αναδείξει τον ρόλο που διαδραμάτισε η τυπική, η μη τυπική και κυρίως η
άτυπη εκπαίδευση των βιοαφηγούμενων σε ζητήματα που αφορούν την
αναπλαισίωση προβληματικών αρχικών πλαισίων αναφοράς τους (λ.χ. οικογενειακών, επαγγελματικών), τον αναστοχασμό και τον (εν δυνάμει) με-
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τασχηματισμό τους αναφορικά τόσο με συμπεριφορές, στάσεις και αξίες
ζωής όσο και με την αυτοεικόνα τoυς.
Σύμφωνα με τον Jarvis (1987), η μη τυπική εκπαίδευση –σε αντίθεση με
την τυπική εκπαίδευση (formal education) που έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα, είναι οργανωμένη και συγκροτημένη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται
σε ένα όχι απαραίτητα γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και σκοπεύει στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων συγκεκριμένων ατόμων. Όσο για την άτυπη εκπαίδευση είναι μία ευρεία έννοια, που
αποτυπώνει μία δια βίου διαδικασία, με την οποία κάθε άτομο, αξιοποιώντας τις καθημερινές του εμπειρίες, αφενός αποκτά γνώσεις και δεξιότητες
και αφετέρου διαμορφώνει αξίες, στάσεις ζωής και ευρύτερες νοοτροπίες.
ΜΜ είναι η διεργασία κατά την οποία τα υποκείμενα μετασχηματίζουν
προβληματικά πλαίσια αναφοράς, σύνολα πεποιθήσεων και προσδοκιών,
έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, στοχαστικά και έτοιμα για αλλαγή (Mezirow, 2003: 58-63). Μείζονος σημασίας στις εσωτερικές μετασχηματιστικές διαδικασίες αποτελεί ο στοχαστικός
διάλογος που οδηγεί στον (κριτικό) στοχασμό και την άντληση νοήματος
(Reflection and Μaking Meaning), που με τη σειρά τους συμβάλλουν –μεταξύ άλλων– στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού (Λιντζέρης: 2007) και
κατ’ επέκταση στη δημιουργία αυτού που ο Kegan (2007: 99) ονομάζει αυτο-μετασχηματιζόμενο νου, ο οποίος δύναται να σκέφτεται με διαύγεια, να
ελέγχει την εγκυρότητα των νοηματικών δομών και να τις αναδιαμορφώνει.
Σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί η αυθαίρετη καρτεσιανή διχοτόμηση
της ανθρώπινης εμπειρίας σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες κατηγορίες αντίθετων πόλων, όπως λ.χ. αρσενικό-θηλυκό, σκέψη-συναίσθημα και δημόσιο-ιδιωτικό, οι οποίες λειτουργούν ιεραρχικά, με το αρσενικό, τη σκέψη και
τον δημόσιο χώρο να πριμοδοτούνται σε σχέση με το θηλυκό, το συναίσθημα και το ιδιωτικό (Field Belenky & Stanton, 2007: 110-111· Habermas,
1964: 49-55), η ικανότητα των γυναικών για σκέψη και κριτικό στοχασμό
υποβαθμίστηκε και θεωρήθηκε ότι η ικανότητά τους για φροντίδα καθοδηγούνταν από το μητρικό ένστικτο, τη διαίσθηση και τη μητρική αγάπη
και όχι από τον στοχασμό και τη λογική. Υποστηρίχθηκε ότι ο προσανατολισμός των γυναικών είναι «η ηθική της φροντίδας» ή «ο τρόπος της ανταπόκρισης» και αντιπαραβάλλεται στον προσανατολισμό των ανδρών, που
είναι «η ηθική της δικαιοσύνης» ή «το πλαίσιο του δικαίου». Στους δύο αυτούς διαφορετικούς προσανατολισμούς εντοπίζονται διαφορετικοί τρόποι
προσέγγισης της μάθησης και κατ’ επέκταση της γνώσης, καθώς «το πλαίσιο
του δικαίου» δίνει έμφαση στην ομιλία, ενώ «ο τρόπος της ανταπόκρισης»
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εστιάζει στην ακρόαση (Field Belenky & Stanton, 2007: 110-115· Gal, 2001:
420-430). Έτσι, αναδύονται, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες των «σιωπηλών
γυναικών», των «υποδοχέων γνώσης» και των «υποκειμενικών γνωστών»
(Field Belenky & Stanton, 2007: 107-120), οι οποίες χρήζουν μετασχηματισμού των προβληματικών πλαισίων αναφοράς τους, μεταξύ άλλων, μέσα
από διάφορες μορφές μη τυπικής και κυρίως άτυπης (διά βίου) εκπαίδευσης.
2.0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1. Τα υποκείμενα της έρευνας
Ομάδα ερευνητικού στόχου αποτελεί μία ομάδα 10 τυχαία επιλεγμένων γυναικών, οι οποίες πληρούν δύο προϋποθέσεις ηλικιακού και μορφωτικού
χαρακτήρα. Αφενός βρίσκονται στη μέση ηλικία (50-60 ετών), έτσι ώστε εν
δυνάμει να έχουν βιώσει ένα σύνολο εμπειριών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αφετηρία άτυπης μάθησης, παρόλο που σαφώς η σχέση ηλικίας και βιωμάτων δεν προσλαμβάνεται απαραίτητα ως σχέση αναλογίας.
Αφετέρου η τυπική τους εκπαίδευση εξαντλείνται και δεν υπερβαίνει την
ολοκλήρωση της (υποχρεωτικής) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε
να μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέσου μορφωτικού επιπέδου. Για λόγους εποπτίας, κάποια επιμέρους βασικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται συνοπτικά σε μορφή πίνακα.
Όνομα – Βασικές πληροφορίες

Τυπική – Μη τυπική εκπαίδευση

1. Βίκυ Φ., 50 χρ., Βόλος, διαζευγμένη, 2
παιδιά, οικιακά

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο – παρακολούθηση μαθημάτων
στα ελεύθερα εργαστήρια εικαστικών
τεχνών του Καλλιτεχνικού Οργανισμού
του Δήμου Βόλου (ΚΟΔΒ) και μαθημάτων
κομμωτικής σε ιδιωτικό κομμωτήριο

2. Μαρίνα Α., 56 χρ., Βόλος, έγγαμη, 2
παιδιά, ιδιοκτήτρια ταβέρνας, υπάλληλος
σε ταβέρνα

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον Βόλο
– παρακολούθηση μαθημάτων κοπτικήςραπτικής στη ΝΕΛΕ Μαγνησίας

3. Άννα Χ., 54 χρ., Βόλος, έγγαμη, εργάτρια
σε χωράφια, ιδιωτ. υπάλληλος σε εταιρεία
οδικής βοήθειας, κρεοπωλείου, σχολικής
καντίνας, περιπτέρου

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο – μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε
ιδιωτικό φροντιστήριο

4. Μαρία Χ., 50 χρ., Πήλιο, έγγαμη, 2
παιδιά, οικιακά-αγρότισσα

Ολοκλήρωση του Γυμνασίου σε χωριό
του Πηλίου – μαθήματα ραπτικήςκοπτικής στη ΝΕΛΕ Μαγνησίας
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5. Σούλα Γ., 59 χρ., Πήλιο, άγαμη, οικιακά

Ολοκλήρωση του Γυμνασίου σε χωριό
του Πηλίου

6. Μιράντα Α., 51 χρ., Βόλος, διαζευγμένη,
1 παιδί, ιδιωτική υπάλληλος γραφείου,
άνεργη

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον Βόλο
– μαθήματα αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
σε ιδιωτικό φροντιστήριο

7. Κερασία Κ., 52 χρ., Πήλιο, έγγαμη,
2 παιδιά, ξυλογλύπτρια-κεραμίστριαδιακοσμήτρια

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο – παρακολούθηση μαθημάτων στα
ελεύθερα εργαστήρια εικαστικών τεχνών
του ΚΟΔΒ

8. Μαρία Μ., 58 χρ., Βόλος, έγγαμη, 1 παιδί,
υπάλληλος καταστήματος, άνεργη

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο –παρακολούθηση μαθημάτων H/Y
και ξένων γλωσσών στο Κέντρο Εκ/σης
Ενηλίκων Βόλου

9. Γεωργία Κ, 59 χρ., Βόλος, χήρα, οικιακά

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο – παρακολούθηση μαθημάτων
φωτογραφίας, γιόγκα και ισπανικώνσε
στέκι του ΚΟΔΒ

10. Αργυρώ Α., 57 χρ., Πήλιο, έγγαμη,
2 παιδιά, εργάτρια σε βιομηχανία
αυτοκινήτων στη Γερμανία, ιδιοκτήτρια
ενοικιαζόμενων δωματίων στο Πήλιο

Ολοκλήρωση Β΄/θμιας εκ/σης στον
Βόλο – παρακολούθηση μαθημάτων
γερμανικής γλώσσας στη Στουτγκάρδη

2.2. Βασικό ερευνητικό ερώτημα – μεθοδολογικό πλαίσιο – ερευνητική διαδικασία
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται, είναι το κατά πόσο και με ποιους
τρόπους διάφορες μορφές εκπαίδευσης δύνανται να συμβάλουν θετικά
στον εντοπισμό προβληματικών πλαισίων αναφοράς στη γυναικεία καθημερινότητα και να οδηγήσουν ενδεχομένως σε αναστοχασμό και –έως έναν
βαθμό– σε απόπειρα εσωτερικού μετασχηματισμού.
Επιλέγηκε η μέθοδος της εκπαιδευτικής βιογραφίας, που εντάσσεται
στα πλαίσια της ευρύτερης βιογραφικής μεθόδου, δίνοντας έμφαση κυρίως στις ατομικές εκπαιδευτικές διαδρομές των υποκειμένων. Η βιογραφική
μέθοδος, παρόλη την κριτική που δέχτηκε στο παρελθόν κυρίως για εγγενή
εμπειρισμό και για γενικότερη έλλειψη επιστημονισμού, τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να χρησιμοποιείται συστηματικά και επιτυχώς, καθώς αναγνωρίστηκαν τα εγγενή πλεονεκτήματά της, όσον αφορά τον ερευνητή, το
ερευνούμενο υποκείμενο και την ίδια την ερευνητική διαδικασία (Bertaux,
1980: 197-225· Dominice, 2000· Karpiak, 2003· Σαββάκης, 2003: 65-87· Παζιώνη-Καλλή, 2012: 23). Μάλιστα, η ίδια η βιοαφήγηση δύναται να αποτε-
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λέσει μία εκ βαθέων εκμυστήρευση, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτόν ως
αφετηρία αναστοχασμού και εσωτερικών μετασχηματιστικών διαδικασιών
(Ruppert Johnson, 2003: 227-244).
Σαφώς και η βιογραφία αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή με σημαντικές βιοκοσμικές και κοινωνικές λειτουργίες, όπως επίσης και μια ειδική
μορφή αυτο-θεματοποίησης και αυτο-παρουσίασης (Τσιώλης, 2012: 1213). Επιπλέον, η βιογραφία ή η ιστορία της ζωής (life story) είναι μια εσωτερικευμένη και εξελισσόμενη αφήγηση του εαυτού, στην οποία ενσωματώνει το ανακατασκευασμένο παρελθόν, το προσλαμβανόμενο παρόν και το
προσδοκόμενο μέλλον (McAdams, 2001: 100-122). Ως εκ τούτου, είναι αφελής και άνευ επιστημονικής υπόστασης η προσέγγιση «ψευδής-λάθος», καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο το αφηγούμενο υποκείμενο κατασκευάζει και εν συνεχεία απο-καλύπτει την αυτο-εικόνα του.
Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα κατά την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος
2014 στον Βόλο και σε τρία χωριά του Πηλίου. Έκαστη βιοαφήγηση ήταν
διάρκειας 1-2 ωρών και είχε ως βασικούς αφηγηματικούς άξονες τις εκπαιδευτικές διαδρομές των υποκειμένων αφενός στην τυπική και τη μη τυπική και αφετέρου στην άτυπη εκπαίδευση, δηλαδή σε βιώματα που –κατά
τη γνώμη τους– αποτέλεσαν «σημαντικό σχολείο στην ζωή τους».
2.3. Ευρήματα
2.3.1 Εντόπιση προβληματικών αρχικών πλαισίων αναφοράς
Μέσα από τον λόγο των αφηγητριών διαπιστώθηκε ότι οι τελευταίες στην
πορεία της ζωής τους εντόπισαν διάφορα προβληματικά αρχικά πλαίσια
αναφοράς, τα οποία για λόγους εποπτίας δύνανται να ομαδοποιηθούν –
μεταξύ άλλων– σε δύο κατηγορίες: α) στον ενδο-οικογενειακό χώρο και β)
στον εργασιακό χώρο.
Τα προβληματικά αρχικά πλαίσια αναφοράς στον ενδο-οικογενειακό
χώρο αφορούν κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) ζητήματα ενδοσυζυγικών
και διαγενεακών σχέσεων, όπως επίσης και ζητήματα έλλειψης προσωπικής ικανοποίησης λόγω μη δημιουργίας οικογένειας σύμφωνα με κυρίαρχα, παλαιόθεν ενστερνισμένα κοινωνικά πρότυπα.
Όσον αφορά τις ενδοσυζυγικές σχέσεις, ο γυναικείος αφηγηματικός λόγος εστιάζει συχνά στις έμφυλες σχέσεις εξουσίας. Οι τελευταίες ενσαρκώνονται, μεταξύ άλλων, μέσα από τον ανίσχυρο γυναικείο λόγο ή πολύ περισσότερο από τη γυναικεία σιωπή και την αναγκαστική υιοθέτηση της κυρί-
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αρχης έμφυλης ιδεολογίας, δηλαδή της ανδρικής, όπως φαίνεται στο επόμενο απόσπασμα:
«Τα παιδιά πήραν τα ονόματα από τα πεθερικά μου. Εγώ δεν το
θεωρούσα δίκιο αλλά κανένας, ποτέ και για τίποτε στο σπίτι δεν
ρωτούσε τη γνώμη μου.» (Απόσπασμα από τη βιοαφήγηση της
Βίκυς Φ.)
Όσον αφορά τις διαγενεακές σχέσεις, είτε ανιούσας μορφής, δηλαδή
με τους γονείς και τα πεθερικά, είτε κατιούσας μορφής, δηλαδή με τα παιδιά, ο γυναικείος αφηγηματικός λόγος εστιάζει κυρίως σε ζητήματα διαγενεακής εξουσίας:
«Πριν τον γάμο, είχα τον πατέρα μου που είχε το πάνω χέρι. Από
τον γάμο μου και μετά, έχω τον άντρα, τον πεθερό και την πεθερά να κάνουν κουμάντο, αφού είμαστε όλοι ένα σπίτι. Κι έτσι τρίτωσε το κακό, όπως λέμε.» (Απόσπασμα από τη βιοαφήγηση
της Μαρίας Χ.)
Όσον αφορά την έλλειψη προσωπικής ικανοποίησης λόγω της μη δημιουργίας οικογένειας σύμφωνα με κυρίαρχα, παλαιόθεν ενστερνισμένα κοινωνικά πρότυπα, ο γυναικείος λόγος εστιάζει στη μη δημιουργία εαυτής οικογένειας, έννοιας κατά βάση παραδοσιακά προσλαμβανόμενης σύμφωνα
με το πυρηνικό οικογενειακό μοντέλο. Στο πλαίσιο αυτό, λ.χ. η ατεκνία όχι
μόνο θεωρείται προβληματική, καθώς υιοθετείται ένα στερεοτυπικό τελεολογικό μοντέλο της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά και δεν αντιμετωπίζεται
εναλλακτικά, όπως λ.χ. με την υιοθεσία, λόγω έλλειψης μάθησης απαραίτητων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η σχετική μαρτυρία της Γεωργίας Κ. «δεν έχω
μάθει στη ζωή μου να παίρνω ρίσκα» καθιστά φανερή την έλλειψη μάθησης
στη διαχείριση λιγότερο συνηθισμένων πρακτικών.
Ο εντοπισμός προβληματικών αρχικών πλαισίων αναφοράς στον εργασιακό χώρο αφορά κυρίως ζητήματα ανεργίας, διπλοεργασίας και χαμηλού
βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης από ποικίλες απόψεις, όπως οικονομική, κοινωνικού status και σωματικής κούρασης. Όσον αφορά την ανεργία, φαίνεται ότι τα βιοαφηγούμενα υποκείμενα εσωτερικεύουν συχνά την
άποψη περί συσχετισμού του σχετικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου με
τη «χαμηλή» ή καθόλου εργασία. Επιπλέον, η ενασχόληση με την οικιακή
εργασία φαίνεται να αποτελεί αναγκαστική κατάσταση και όχι επιλογή των
βιοαφηγούμενων γυναικών, γεγονός που πολύ γρήγορα αναδεικνύεται σε
προβληματικό πλαίσιο αναφοράς. Εξίσου ως προβληματική προσλαμβάνεται και η διπλή εργασία: εντός και εκτός σπιτιού, εκ των οποίων η πρώτη
θεωρείται ως φυσική, δεδομένη και αυτονόητη.
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«Τόσο μυαλό είχα, τόσα κατάφερα. (...) Παιδεύομαι τώρα και προκοπή
δεν βλέπω, λάντζα στο σπίτι, λάντζα και στο μαγαζί.» (Απόσπασμα από
τη βιοαφήγησητης Μαρίνας Α.)
2.3.2 Συμβολή διαφόρων μορφών εκπαίδευσης στον κριτικό αναστοχασμό και σε ενδεχόμενες εσωτερικές μετασχηματιστικές διαδικασίες
Η έως έναν βαθμό έλλειψη προσωπικής ικανοποίησης στις προαναφερθείσες πτυχές της ζωής των βιοαφηγούμενων γυναικών (ενδοοικογενειακή και επαγγελματική) οδηγεί στον εντοπισμό της προβληματικότητας κάποιων αρχικών πλαισίων αναφοράς. Στο ερώτημα κατά πόσο τα υπό έρευνα υποκείμενα θεωρούν ότι η τυπική εκπαίδευση που έλαβαν, κατά τις δεκαετίας του 1960, 1970 και έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, συνέβαλε θετικά στην επαναπλαισίωση και αντικατάσταση αυτών των αρχικών
προβληματικών πλαισίων αναφοράς με άλλα περισσότερα αποτελεσματικά και λειτουργικά, η απάντηση είναι μάλλον συγκλίνουσα. Συγκεντρώνεται επιγραμματικά στο απόσπασμα από τη βιοαφήγηση της Άννας Χ. «Στο
σχολείο αυτά που μάθαινα, δεν με προετοίμασαν σε τίποτε να αντιμετωπίσω
τις δυσκολίες στη ζωή.»
Αντίθετα, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι βιοαφηγούμενες γυναίκες για τη
μη τυπική εκπαίδευση που επέλεξαν να ακολουθήσουν σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, όπως φαίνεται συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα, είναι
μάλλον θετικές, κυρίως όσον αφορά την αξιοποίηση της μη τυπικής εκπαίδευσης περισσότερο σε ενδο-οικογενειακό και έως έναν βαθμό σε εργασιακό επίπεδο. Ο αφηγηματικός τους λόγος εστιάζεται στο «άνοιγμα οριζόντων» όχι μόνο άμεσα, δηλαδή όχι μόνο μέσα από την επαφή με καινούργια γνωστικά αντικείμενα, αλλά και έμμεσα, μέσα από μία ευρύτερη καλλιέργεια του μυαλού, μέσα από την επαφή με άλλα ενδιαφέροντα άτομα, που
αποτελεί ένα είδος επανακοινωνικοποίησης, και μέσα από τη δημιουργία
ενός φιλικού υποστηρικτικού κύκλου, με έμμεσο αποτέλεσμα την αλληλοϋποστήριξη και την αυτοενδυνάμωση.
«Είχα ξεκινήσει τα μαθήματα ζωγραφικής, όταν έτρεχε η υπόθεση με το διαζύγιο. Εκεί γνώρισα δύο εξαιρετικές γυναίκες, που είχαν περάσει τα δικά μου πριν κάνα 2-3 χρόνια. Οι κουβέντες μαζί
τους μ’ έκαναν να σκέφτομαι και να αρχίζω σιγά-σιγά να μαθαίνω ν’ αντιμετωπίζω καλύτερα την καινούργια κατάσταση.» (Απόσπασμα από τη βιοαφήγηση της Βίκυς Φ.)
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Ωστόσο όλα τα υπό έρευνα υποκείμενα συμφωνούν ότι πολύ μεγαλύτερη συμβολή για την ανάπτυξη ικανοτήτων εντοπισμού και διαχείρισης
προβληματικών αρχικών πλαισίων αναφοράς αποτέλεσαν άτυπες μορφές
εκπαίδευσης ή ευρύτερα μάθησης, που αντιστοιχούν σε βαθιές εμπειρίες
ζωής, όπως, μεταξύ πολλών άλλων, η οργάνωση της οικογένειας και ολόκληρου του νοικοκυριού, που συνέβαλαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων και ανεύρεσης ενδο-οικογενειακών ισορροπιών· ή
η εγκυμοσύνη και ο τοκετός ως εν-σώματη μνήμη και στη συνέχεια η μητρότητα, που θεωρούν ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαμεσολάβησης, στην καλλιέργεια υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης ή και
στην αναθεώρηση σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων, όπως φαίνεται
ενδεικτικά στο παρακάτω απόσπασμα:
«Θυμάμαι τη γέννηση της κόρης μου σαν κάτι που άλλαξε τελείως τη ζωή μου. (...) Άρχισα να αντιδρώ στην όλο και πιο βίαιη συμπεριφορά του άντρα μου, που πριν την ανεχόμουν. (...) Άρχισα
να σκέφτομαι ότι δεν ήταν δίκιο η κόρη μου να μεγαλώνει με τέτοιο κυριαρχικό αντρικό πρότυπο κι έτσι γυρνόφερνα όλο και περισσότερο την ιδέα του διαζυγίου.» (Απόσπασμα από τη βιοαφήγησητης Μαρίας Α.)
3.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι Field Belenky & Stanton (2007: 107-135) διερεύνησαν τους γυναικείους τρόπους γνώσης, επισημαίνοντας, όπως προαναφέρθηκε, την αυθαίρετη καρτεσιανή διχοτόμηση της ανθρώπινης εμπειρίας σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες
κατηγορίες αντίθετων πόλων αρσενικού-θηλυκού, με την πρωτοκαθεδρία
του πρώτου (Habermas, 1964: 49-55· Μποκ, 1997: 411-450· Bourdieu, 1999·
Βαρίκα, 2000α: 9-38· Βαρίκα, 2000β: 116-137). Γίνεται μάλιστα λόγος για το
«στίγμα του κοριτσιού».
Συχνά μάλιστα η σιωπή αναδεικνύεται σε συστατικό στοιχείο της γυναικείας ταυτότητας (Herzfeld, 2001: 335-358), ενώ το γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες αρθρώνουν περιορισμένο λόγο, τις καθιστά λιγότερο αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα ανθρώπου που δύναται να συμμετέχει σε στοχαστικό διάλογο
και διατύπωση κριτικής σκέψης, όπως αυτή που περιγράφει ο Mezirow (2007:
43-71· 2009: 126-146) και οι σχολιαστές του (Kegan, 2007: 73-105· Brookfield,
2007: 157-179· Λιντζέρης, 2007). Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας, ονομαζόμενες και «σιωπηλές γυναίκες» είναι ανίκανες να εκφράσουν με λέξεις όσα
γνωρίζουν και θεωρούν δύσκολο να αποκτήσουν νέες κατανοήσεις, ακούγο-

412

Μαίρη Μαργαρώνη, Αναστασία Καραντζή
Διερευνώντας ζητήματα φύλου, εκπαίδευσης και μετασχηματίζουσας μάθησης με …

ντας αυτά που λένε οι άλλοι (Field Belenky & Stanton, 2007: 117- 118).
Άλλη κατηγορία γυναικών (αλλά και ανθρώπων γενικότερα) είναι αυτές που περιγράφονται ως «υποδοχείς γνώσης», δηλαδή ως άνθρωποι που
μαθαίνουν ακούγοντας άλλους ανθρώπους, τους οποίους θεωρούν αυθεντίες, γνώστες και ικανούς καθοδηγητές, αποκλείοντας συνάμα τον εαυτό
τους από τη δυνατότητα να είναι οι ίδιοι δημιουργοί ιδεών. Εξαρτώνται σε
σημαντικό βαθμό από άλλους και δεν έχουν μάθει να αναπτύσουν κριτική
σκέψη και στοχαστικό διάλογο, καθώς ο τελευταίος «αναπτύσσεται καλύτερα, όταν οι συμμετέχοντες είναι καλά πληροφορημένοι, απαλλαγμένοι
από πιέσεις, είναι ενεργοί ακροατές, έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και
τηρούν κριτική στάση απέναντι στις καθεστηκυίες πολιτισμικές νόρμες ή
απόψεις» (Field Belenky & Stanton, 2007: 107-108).
Τέλος, άλλη κατηγορία γυναικών είναι οι «υποκειμενοί γνώστες», που πιστεύουν ότι υπάρχουν τόσες αλήθειες όσοι είναι και οι άνθρωποι. Αντιμετωπίζουν την προσωπική άποψη του κάθε ατόμου ως μοναδική και ανεκτίμητη, απορρίπτοντας τοιουτοτρόπως τη θέση του Mezirow ότι κάποιος πρέπει να τηρεί κριτική και αξιολογική στάση απέναντι στις ιδέες των άλλων,
προκειμένου μέσα από τον διάλογο και τον κριτικό στοχασμό να προβεί
ευκολότερα στο στάδιο εσώτερων μετασχηματιστικών διαδικασιών (Field
Belenky & Stanton, 2007: 120).
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχουν μορφές γυναικείας γνώσης
και κατηγορίες γυναικών («σιωπηλές γυναίκες», «υποδοχείς γνώσης», «υποκειμενοί γνώστες») που προσεγγίζουν τη γνωστική διεργασία «σχεσιακά»
και όχι «διαχωριστικά», δηλαδή παίζουν το «παιχνίδι της πίστης» και όχι το
«παιχνίδι της αμφισβήτησης». Υποστηρίζεται ότι αυτές οι κατηγορίες γυναικών δεν είναι εξοικειωμένες με τις αρχές και τις διαδικασίες της θεωρίας της ΜΜ εξαιτίας της υφιστάμενης ανισότητας των ανθρώπινων σχέσεων (Field Belenky & Stanton, 2007: 120-122).
Ωστόσο, οι βιοαφηγούμενες γυναίκες, οι οποίες αρχικά φαίνεται να
εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες τόσο λόγω της σιωπής
τους όσο και λόγω της μη (κριτικής) αποδοχής της κυρίαρχης ανδρικής
κουλτούρας, στη συνέχεια μέσα από τη βίωση αποπροσανατολιστικών διλημμάτων φαίνεται να εντοπίζουν τα δυσλειτουργικά αρχικά πλαίσια αναφοράς (κυρίως αλλά όχι μόνο στον ενδο-οικογενειακό και τον επαγγελματικό χώρο) και να επιλέγουν την αντικατάστασή τους με άλλα, που θεωρούν
ότι μακροπρόθεσμα είναι περισσότερο ευέλικτα και λειτουργικά (λ.χ. επιλογή διαζυγίου, αλλαγή προβληματικού εργασιακού περιβάλλοντος, άρθρωση λόγου και μεγαλύτερη εμπλοκή στο οικογενειακό γίγνεσθαι, ανά-
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πτυξη αυτοπεποίθησης). Σε αυτή τη μετασχηματίζουσα γνωσιακή διεργασία, ο ρόλος της τυπικής εκπαίδευσης φαίνεται να είναι ανύπαρκτος, ενώ ο
ρόλος της μη τυπικής εκπαίδευσης σχετικά περιορισμένος. Αντίθετα, μορφές άτυπης γυναικείας μάθησης, συχνά υποτιμημένης, όπως λ.χ. η μητρότητα, η οργάνωση της οικογένειας ή διάφορες μορφές γυναικείας συλλογικότητας, φαίνεται να αναδεικνύονται σε βασικό καταλύτη στις μακροχρόνιες, δυναμικές, εσωτερικές μετασχηματιστικές διαδικασίες.
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Η επίδραση της συναισθηματικής
νοημοσύνης κατά τη διαχείριση της γνώσης
στην εκπαίδευση ενηλίκων
Βασιλική Ματιάκη
Σταυρούλα Επιμενίδου
ABSTRACT
In this paper we study the cognitive benefits associated with the de
velopment of Emotional Intelligence in the adult student population,
which are mostly emotional and cognitive. The purpose of our research
is to emphasize the positive reinforcing impacts of Emotional Intelligence
in the successful management of knowledge in Adult Education. Through
this study is being noted that Emotional Intelligence contributes positively
to the management of knowledge and develops the following emotional
skills - related to the effectiveness of learning and caused by the successful
management of knowledge by adult learners-: self-awareness, self-regula
tion, motivation, empathy, social skills.
1.0. Ο “ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ” ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ενηλίκων
Τη διαδικασία της μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, ένας μελετητής μπορεί να την προσεγγίσει μέσα από τρία θεωρητικά πρίσματα: α) τους όρους
της ανθρωπιστικής ψυχολογίας (Kolb, Knowles, Mezirow), β) τους όρους
των κοινωνικών θεωριών (Freire, Wenger & Lave) και γ) τους όρους της ολιστικής προσέγγισης (Jarvis). Η επιτομή όλων αυτών των προσεγγίσεων είναι μια περιγραφή της μαθησιακής διεργασίας, όπου η ίδια η εμπειρία (το
βίωμα) ανάγεται σε θεμελιώδη στοιχείο της ενήλικης μάθησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο θεωρητικός άξονας της παρούσας
μελέτης εστιάζεται, μερικώς, στη θεωρία της Ανδραγωγικής (Knowles, 1973,
Kolb, 1984), στην οποία εξαίρεται η ανάγκη των ενήλικων εκπαιδευόμενων
για αναγνώριση και ξεδίπλωμα όλου του δυναμικού που διαθέτουν, δηλ. το
εσώτερο αίτημά τους για αυτοπραγμάτωση.
Συνυπολογίζονται, επίσης, η προσέγγιση της επικοινωνιακής μάθη
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σης (communicative learning) (Mezirow 1990, 1991)1, η οποία αναφέ
ρεται στην προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλει ένας ενήλικος εκπαι
δευόμενος, ώστε να γίνει "κατανοητός" από τους άλλους και το αντίστροφο, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής συναλλαγής και μέσα από έργα δημι
ουργικής έκφρασης.
Σε μια επάλληλη διάταξη βρέθηκε, η παρατηρούμενη, σε παγκόσμια
κλίμακα, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων «Συναισθηματικής Παι
δείας» (emotional literacy) στις δομές της τυπικής εκπαίδευσης, γεγονός
που καταδεικνύει ότι το πεδίο της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ), ως
διδακτικό αγαθό και εκπαιδευτικός στόχος, έχει ήδη εμφιλοχωρήσει στην
επίσημη εκπαιδευτική πολιτική των κρατών. Για τον επιχειρούμενο συναι
σθηματικό γραμματισμό, (The New London Group, 1996: 69) ο Steiner είχε διαβλέψει σε σχετικό ορισμό τον άμεσο αντίκτυπο της συναισθηματι
κής εγγραματοσύνης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου, ως
αύξηση της "προσωπικής δύναμης". Ακόμη, εξήρε τη θετική επίδραση του
χειρισμού των συναισθημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διομα
δική εργασία, ως αναζωογονητική διασφάλιση του κοινοτικού αισθήματος
(Steiner, Perry, 1997: 11).
2.0. Η Διαχείριση της Γνώσης ως μεταγνωστική ικανότητα
Η "Διαχείριση Γνώσης" (ΔΓ), από την άλλη, είναι ένας τεχνικός όρος προερχό
μενος από το χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα της
επιχειρηματικής στρατηγικής για τον εντοπισμό και την ελεγχόμενη διά
δοση/ροή της κατακτημένης γνώσης. Η ΔΓ στον επιχειρησιακό κλάδο εξυπη
ρετεί το σκοπό της συνεχούς ανάπτυξης των οργανισμών και των επιχειρή
σεων, ενώ μέσω των χαρακτηριστικών της μπορεί να συνδράμει θετικά
στην απόκτηση, ανάπτυξη, συστηματική ανάλυση, αποθήκευση και χρήση της γνώσης. Σε μια εκτεταμένη συλλογιστική εφαρμογή, η ΔΓ συνιστά
μέρος της "συνολικής" (γενική γνώση, μαζική δράση) διαχείρισης της γνώσης που εστιάζει στη συστηματική ανάλυση, απόκτηση, ανάπτυξη, αποθήκευση και τέλος χρήση της γνώσης.
1. Ο Mezirow υποστήριξε στον πυρήνα της θεωρίας του ότι το πλαίσιο αναφοράς (αξιακό σύστημα)
των εκπαιδευόμενων διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη μάθηση, καθώς η ιδιαίτερη συμπεριφορά και
στάση που επιδεικνύει κάθε άνθρωπος, θεωρείται αποτέλεσμα του σύνολου πνευματικού και αξιακού
υπόβαθρου που διαθέτει, ενταγμένος στο ιδιαίτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνίας
του. Ωστόσο, ο επαναπροσδιορισμός και ο μετασχηματισμός του πλαισίου αναφοράς του Mezirow
σχετίζεται με τον κριτικό στοχασμό που οδηγεί στην επίγνωση, σε μια δηλ. διανοητική σύλληψη
αναθεώρησης και ανασυγκρότησης των νοηματοδοτικών σχημάτων, θεώρηση που δεν υιοθετείται
από την παρούσα μελέτη.
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Διερχόμενη από τα στάδια της πρόσληψης, κατανόησης, σύνθεσης, κριτικής αποτίμησης, εφαρμογής, υιοθέτησης και αλλαγής του τρόπου σκέ
ψης και εκτεινόμενη σε 3 χρονικές βαθμίδες (παρελθόν, παρόν και μέλλον),
η ΔΓ είναι άμεσα συνυφασμένη με το γεγονός της μάθησης· η κατανόηση της δραστικής επίδρασης του νέου στοιχείου στη διαδικασία της μάθησης και η εφαρμογή του σε άλλα πλαίσια, είναι, ακριβώς, αυτή η διαδικασία που περιγράφει ο Kolb στον "κύκλο μάθησης".2 Συμπερασματικά, η ΔΓ
είναι μια διεργασία νοητική, ένας πολυσυστηματικός μηχανισμός επεξεργασίας και νοηματικής πρόσληψης και ταυτόχρονα μια βιωματική εμπειρία
αφουγκράσματος της γνώσης.
Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούμε ότι οι επιθυμίες και τα συναισθήματα των ενηλίκων κατά την εκπαίδευσή τους αποτελούν οργανικά στοιχεία,
που αλληλοπεριχωρητικά συστήνουν ακέραιη, στερεή και ολοκληρωμένη
γνώση. Τα στοιχεία του θυμικού του ανθρώπου, είναι άμεσα συνυφασμένα
με εκείνα του λογικού και του επιθυμητικού, στοιχεία, που λειτουργούν
συνεπικουρικά στην παραγωγή της ανθρώπινης σκέψης.
Οι εμπειρίες και οι αισθήσεις του ατόμου συμμετέχουν καθοριστικά
στην προσέγγιση της νέας γνώσης, διότι αυτές διαμορφώνουν το γενι
κότερο ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο που φιλτράρει πληροφορίες και
γνώσεις, δίνοντας έμφαση: α. στο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το νέο
μαθησιακό υλικό, β. στις συναισθηματικές προκείμενες που υπεισέρχονται στη νέα γνώση, γ. στο υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο που θα στηρίξει
τη νέα γνώση. Υπογραμμίζουμε ότι η διαδικασία της μάθησης σ’αυτήν τη
λογική είναι ένας μοχλός κινητοποίησης των συσσωρευμένων εμπειριών
(νοηματοδοτήσεις) και ο ερμηνευτικός θύλακας, όπου αυτές οι εμπειρίες
αποκτούν -πλέον- "νόημα".
Επιπλέον, η ΔΓ συγκαταλέγεται στις μεταγνωστικές ικανότητες, που με
τη σειρά τους είναι τμήμα των "βασικών ικανοτήτων" της δια βίου μάθησης,
όπως αυτές έχουν οριστεί στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Είναι αξιο
πρόσεκτο ότι μ’αυτήν τη μεταφορά -την αναπλαισίωση δηλ. της έννοιας
στο χώρο της διδακτικής διαδικασίας-, ο παράγοντας "εκπαιδευόμενος" από
δέκτης των αποτελεσμάτων της ΔΓ (που επιτελείται από εξω-ατομικούς παράγοντες) στην κλασική θεωρία της ΔΓς, γίνεται χειριστής (γνωστικοί χειρισμοί) αλλά και πομπός της διαδικασίας αυτής.
2. O ίδιος αντιλαμβάνεται στο γνωστό μοντέλο του "κύκλου μάθησης", τέσσερα στοιχεία: εμπειρία,
στοχασμό, διαμόρφωση εννοι
ών και πειραματισμό (εφαρμογή). Ας μην ξεχνάμε τη σπουδαία
συμβολή της θεωρητικής προσέγγισης του Kolb στην εμπειρική μάθηση. Οι απόψεις του έστρεψαν
το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής έρευνας από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, σε μια bottom
up λογική (approach).
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Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της αυτοδια
χείρισης της γνώσης στους ενήλικες (κριτική επανεξέταση των νοητικών
συνηθειών και ικανότητα αναδιάπλασης των προβληματικών πλαισίων
αναφοράς) (Κόκκος, 2010: 76), πρέπει ν’αναγνωριστεί καταρχήν και ν’ανα
πτυχθεί κατ’επέκταση μία διαλεκτική ανάμεσα α. στο γνωστικό, β. στο ψυ
χοπνευματικό και κοινωνικοσυναισθηματικό και γ. στο αξιακό υπόβαθρο,
κατά την προσέγγιση της νέας μάθησης.
3.0. Οι Συναισθηματικές Δεξιότητες ως Υποστηρικτικό Πλαίσιο Μάθησης
Σύμφωνα με την Courau, παρατηρείται ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμ
 ενοι μαθαί
νουν: α. όταν κατανοούν το μαθησιακό υλικό (χρήση καθημερινής γλώσσας),
β. όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με τον έμπρακτο βίο, γ. όταν είναι αποσαφηνισμένοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σκοποί του προγράμματος εκπαίδευσης, δ. όταν οι εκπαιδευόμενοι ενεργούν και εμπλέκονται, ε. όταν είναι σε θέση
να διαχειριστούν τα αποτελέσματα τόσο της επιτυχίας όσο και της αποτυχίας,
ζ. όταν έχουν ικανοποιητικά ανεπτυγμένο συναισθηματικό κόσμο και ισχυρό
αίσθημα του «ανήκειν» και η. όταν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ακολουθούνται συμμετοχικές διαδικασίες, καθώς οι ενήλικοι επιδιώκουν να «ακουστούν»
και να ληφθούν υπόψη οι προσωπικές τους εμπειρίες (Courau, 2000: 26-29).
Τα διακριτικά γνωρίσματα της ενήλικης μάθησης διαμορφώνουν και τους
βασικούς στόχους στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως είναι ο προσδιορισμός των
απαιτούμενων προϋποθέσεων για ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μάθησης στο
εκάστοτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ως υποστηρικτικό πλαίσιο αναφέρουμε:
το κλίμα αποδοχής του εκπαιδευόμενου (κοινωνική αναγνώριση και "έγκριση"), το αίσθημα ομαδικότητας (συλλογικότητα), τη γνωστική και συναισθηματική ετοιμότητα για τη νέα γνώση και τέλος την ισορροπία μεταξύ του δημιουργικού και του βιωματικού μέρους της μάθησης (ενεργητικές και συμμετοχικές δράσεις).
Υπογραμμίζουμε εξαρχής ότι οι παραπάνω μεταβλητές νοηματικά συ
μπυκνωμένες εκβάλλουν -ως μια κοινή παράμετρο που τις διατρέχει- στην έννοια της ΣΝς, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από τους Mayer και Salovey (Mayer,
Salovey, 1993: 433-442), δηλ. ως ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη. Πρόκειται, σύμφωνα με τους επινοητές, για ένας είδος κοινωνικής ευφυΐας με χαρακτηριστικά: την κατανόηση και τη διάκριση των συναισθημάτων και τη χρήση αυτών των πληροφοριών για την καθοδήγηση των σκέψεων και των πράξεων.
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•

Βασικές ιδιότητες της ΣΝς, που συνιστούν παράλληλα μαθησιακά
αγαθά και παιδαγωγικούς στόχους είναι:
• Καθοδηγητική ικανότητα
• Ικανότητα μεταγνωστικού ελέγχου στις νοητικές λειτουργίες
• Ικανότητα συναισθηματικού ελέγχου
• Ικανότητα "διάκρισης" (διαπίστωση της ιδιαιτερότητας μιας κατάστασης/έννοιας κτλ).
Πράγματι, οι εκπαιδευόμενοι με ενδοπροσωπική νοημοσύνη χαρακτη
ρίζονται από αυτοπειθαρχία και χρειάζονται λιγότερο εξωτερικό έλεγχο και
παρωθητικούς μηχανισμούς για να προβούν στη γνωστική κατάκτηση. Δι
δακτικές μέθοδοι που στοχεύουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτής εί
ναι ενδεικτικά: αναστοχασμοί, έκφραση συναισθημάτων, ατομικές εργασί
ες, αυτοαξιολόγηση κ.ά.
Άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές που συστοιχίζονται στο τόξο του συναισθη
ματικού γραμματισμού, είναι:
• Η Μελέτη περίπτωσης
• Το Παίξιμο ρόλων (role playing)
• Η κατευθυνόμενη συζήτηση
• Ο "Καταιγισμός ιδεών" (brainstorming)
• Η Επίδειξη
• Οι Ομάδες εργασίας κ.ά.
Όπως διαπιστώνουμε, στην εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μαθαίνει μόνο μέσω ενίσχυσης
των γνωστικών δεξιοτήτων, όπως καταγραφή, περιγραφή, διαχωρισμός,
συσχετισμός, ανάλυση διαδικασιών, εμβάθυνση. Αντίθετα, η καλλιέργεια
γνωστικών δεξιοτήτων, ενώ είναι αναπόσπαστο στοιχείο στη διαδικασία της
μάθησης, επιτυγχάνεται σταθερότερα και πιο ουσιαστικά, όταν παράλληλα
καλλιεργούνται και οι συναισθηματικές δεξιότητες του εκπαιδευόμενου.
Σ’αυτό συμβάλλει επιπρόσθετα και η παγιωμένη θέση ότι υπάρχουν περισ
σότερα είδη νοημοσύνης (πολλαπλή νοημοσύνη), γεγονός που καταρρίπτει την αξιοπιστία του Δείκτη Νοημοσύνης, ως μοναδικού δείκτη αξιολόγησης του επιπέδου ευφυΐας του ατόμου (Gardner, 1983). Σύμφωνα με τα
παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι στην εκπαίδευση ενηλίκων η ανάπτυξη
γνωστικών δεξιοτήτων αποκτά ένα, σαφώς, εκτεταμένο και πολυσύνθετο
νόημα, καθόσον η καλλιέργειά τους αφορά σε μια «ενεργητική διαδικασία
δόμησης νοημάτων και εννοιολογικής αλλαγής» (Μηλιωρίτσας, 2012), την
οποία οφείλουν να υποστηρίζουν οι συμμετοχικές διαδικασίες σε συνθήκες ενεργοποίησης της ΣΝς.
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4.0. Συναισθηματικές Δεξιότητες και Συναισθηματική Νοημοσύνη
Οι συναισθηματικές δεξιότητες δεν αναπτύσσονται αυτόνομα σε μια καθαρά συναισθηματική προσέγγιση της ζωής με στόχο την ατομική ανάπτυξη
και δεν αφορούν σε μια διακριτή κατηγορία δεξιοτήτων διανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. Η Γνώση ως μεταβολή και αλλαγή δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε μια καθολική συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού: γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες συνθέτουν ένα ολιστικό σύστημα
επεξεργασίας, υιοθέτησης και μεταλλαγής των ερεθισμάτων, που συντη
ρεί και ενισχύει τη στάση ζωής και τον τρόπο σκέψης. Σ’αυτήν την εργώδη
προσπάθεια του ανθρώπινου γνωστικού μηχανισμού, οι συναισθηματικές
δεξιότητες επιτελούν διττή λειτουργία: α) επιβλέπουν και εποπτεύουν (δια
δικαστική γνώση) τον συνδυασμό των κατάλληλων μέσων για την μέγιστη
απόδοση και επιτυχία του εκτελούμενου έργου, ενώ ταυτόχρονα, β) οι συ
ναισθηματικές δεξιότητες αποτελούν σημαντικό μέρος του "συστήματος"
επιλογής αυτών των συνδυασμών. Οι συναισθηματικές δεξιότητες τελικά
είναι ένα ανατροφοδοτούμενο/αυτο-ελεγκτικό πολύπλοκο σύστημα δια
χείρισης συναισθημάτων αλλά και γνώσεων, καθώς και ένα μέσο για τη δι
εύρυνση των πνευματικών οριζόντων των ατόμων, στοιχείο που επιτρέπει
το πέρασμα από τη λειτουργική χρήση των συναισθηματικών και γνωστι
κών δεξιοτήτων στην ουσιαστική αφομοίωσή τους, ως μία ενδοπροσωπική βιωματική αυτοβελτίωση.
Συναισθηματικές δεξιότητες που ενισχύονται από τη ΣΝ και σχε
τίζονται με την αποτελεσματικότητα της μάθησης που επιφέρει η επιτυ
χημένη διαχείριση της γνώσης από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους είναι
(Goleman, 1998, 78-79):
• Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness): αναφέρεται στην επίγνωση των
συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση, και στην αυτοπεποίθηση.
• O Αυτοέλεγχος (self-regulation): αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία,
την αυτορρύθμιση, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την προσαρ
μοστικότητα, και την καινοτομία.
• Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία και η αισιοδοξία.
• Η Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων,
ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας. Σημαντική συσχέτιση,
ακόμη, έχει διαπιστωθεί μεταξύ της ενσυναίσθησης και των ακαδη
μαϊκών επιδόσεων, (Feshbach, 1987) αλλά και των διαπροσωπικών
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σχέσεων εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων (Mαλικιώση-Λοϊζου, 2001).
• Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης που σχετίζονται με: διαχείριση
κρίσης, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα.
Έτσι, τα ενήλικα άτομα που είναι σε θέση να αναπτύξουν συναισθηματικές
δεξιότητες και να εμπλακούν στο μαθησιακό υλικό διαπροσωπικά και συνεργατικά και ν’αναπτύξουν ΣΝ, θέτουν σε σθεναρή βάση τις γνωστικές δεξιότητες και είναι περισσότερο ικανοί να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις
και ν’αναπτύξουν θετικά κοινωνικά συναισθήματα. Σύμφωνα άλλωστε με
την αναπτυξιακή ψυχολογία, το πλούσιο σε συναισθηματικά ερεθίσματα και
κίνητρα μαθησιακό περιβάλλον κατατείνει στην επίτευξη περισσότερο σύνθετων στόχων, όπως την αυτοπραγμάτωση (Αναγνωστοπούλου 2001). Έτσι,
κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση των συναισθηματικών λειτουργιών του
ατόμου και η δημιουργία ενός ελεύθερου και άνετου περιβάλλοντος, όπου
τα άτομα θα εκδηλώνουν αμοιβαία τα συναισθήματά τους τόσο υπό το σχήμα "επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου" όσο και υπό το σχήμα "επι
κοινωνία εκπαιδευόμενου με συνεκπαιδευόμενο".
5.0. Οφέλη της καλλιέργειας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τα οφέλη που προβάλλονται από την ανάπτυξη της ΣΝς στον ενήλικο, και
όχι μόνο, πληθυσμό είναι συναισθηματικού, πνευματικού και γνωστικού
χαρακτήρα. Στο συναισθηματικό τομέα, η ισορροπημένη διαχείριση των
συναισθημάτων είναι οδοδείκτης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και ενδοπροσωπικής ευτυχίας. Στον πνευματικό τομέα, η συμβολή της ΣΝς είναι
αξιοσημείωτη, εφόσον καλλιεργεί αρετές, όπως εγκράτεια, υπομονή και
ενσυναίσθηση, παράγοντες που συμβάλλουν στην ηθικοπνευματική συ
γκρότηση των ανθρώπων (Ματιάκη, 2013: 163). Τέλος, και στο γνωστικό τομέα, σημαντική αποδεικνύεται η συμβολή της ΣΝς, καθώς σχετικές μελέτες
έχουν κατατείνει στη θέση "ότι η εξάσκηση της ΣΝ είναι μια διδάξιμη (διδακτέα) διαδικασία" που βελτιώνει τη σχολική επίδοση του μαθητή (Μαριδάκη-Κασσωτάκη, 2004), (Petersen, 2010: 36-46).
Πράγματι, η αμοιβαιότητα των συναισθημάτων που ενεργοποιείται
ανάμεσα σε εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή, εκκινεί ακριβώς απ’αυτήν την
ανάγκη: να μπορέσει το άτομο μέσα από την πολύπλευρη οργάνωση του
γνωστικού του συστήματος να περάσει σε επόμενο εξελικτικό στάδιο, όπου
θα διεισδύσει βαθύτερα στις γνωστικο-συναισθηματικές προκείμενες.
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Έτσι, η καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων αποτελεί μία «μετα-ικανό
τητα» (Goleman, 1998: 69), που ελέγχει θετικά τις νοητικές παραστάσεις και
ωθεί σε δημιουργική, αρμονική και παραγωγική ενεργό δράση. Ειδικότερα,
μέσα από την ενεργητική λειτουργία στην ομάδα, μέσω της αναγνώρισης
των ρόλων και της ικανοποιητικής διαχείρισης των σχέσεων και των συναισθημάτων, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρτήσει σε πιο στέρεες βάσεις τον ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο και να οδηγηθεί στην αυτοβελ
τίωση και την αυτεπίγνωση (Ζωγόπουλος, 2013: 63-65).
Εξάλλου, σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι η γνώση, όταν αποκόπτεται
από τη ζωή και τη βιούμενη εμπειρία, από τους συναισθηματικούς δεσμούς
και τα ιδιαίτερα αισθήματα και οράματα των ατόμων, οδηγεί σε υποσκελισμό
της ίδιας της γνώσης και σε έκπτωσή της σε Γνωσιοκρατία, που περιορίζει τόσο τα γνωστικά αποτελέσματα όσο και το ίδιο το προϊόν της γνώσης (νοησιαρχία) (Επιμενίδου, 2014). Πιο συγκεκριμένα, η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων
θεωρείται ελλιπής, όταν στη διαδικασία της μάθησης δεν υπεισέρχεται ο συναισθηματικός παράγοντας. Μέσω της θετικής καλλιέργειας αμοιβαίων συναισθημάτων ανάμεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο και της ύπαρξης ενός
ανοιχτού πλαισίου επικοινωνίας και ξεδιπλώματος του συναισθηματικού κόσμου, αναμένονται θετικότερα μαθησιακά αποτελέσματα για ακόμη έναν λόγο: μ’αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να καλλιεργήσει ο εκπαιδευόμενος μετα
γνωστικές ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες στο μετασχηματισμό των
παραδεδομένων γνώσεων σε νέες φόρμες.
Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μέσω των συναισθηματικών δεξιοτήτων και της διαπροσωπικής επικοινωνίας έμπρακτα το άτομο είναι σε θέση να
μετασχηματίζει γνώσεις και να διαμορφώνει στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις
(Mezirow, Taylor, 2009: 92), τότε αντιλαμβανόμαστε το ρόλο που θα πρέπει να
διαδραματίζει η διαπίστωση αυτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσω της καλλιέργειας της ΣΝς σε δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι εφικτό το άτομο: α.
ν’αποκτήσει τη δυνατότητα να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στις κοινές διαδικασίες, β. ν’αντιλαμβάνεται τους κοινούς σκοπούς και στόχους, γ. ν’αναγνωρίζει τόσο τις οικείες προθέσεις όσο και εκείνες των συνεκπαιδευόμενων
(empathy), δ. να προβαίνει στη λήψη απόφασης και στην ολοκλήρωση ενός
κύκλου σκέψης, ο οποίος θα περιλαμβάνει μία ποικιλία συμπεριφορών γνωστικής, αξιακής, κοινωνικής, αισθητικής και συναισθηματικής προέλευσης.
Επιλογικά, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στον κίνδυνο μιας αναποτελε
σματικής εργαλειακής χρήσης (με βραχύχρονη μόνο επίδραση) της Συναι
σθηματικής Νοημοσύνης και της Συναισθηματικής Παιδείας γενικότερα, υπό
την έννοια και τη μορφή μιας λογικά οργανωμένης διδακτικής τεχνικής στα πε-
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ριορισμένα πλαίσια μιας διδακτικής αλληλεπίδρασης. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη αναπτύσσεται γονιμότερα και με λειτουργική διάρκεια, σε συνθήκες
αλληλοπεριχωρητικής διαντίδρασης, όπου κυριαρχεί η απροσποίητη αμοιβαιότητα, ως βιωματική σύμβαση συμπλεόντων στόχων και συναισθημάτων.
Λεξικό όρων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Διαχείρισης Γνώσης
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Συναισθηματική Νοημοσύνη
και κοινωνικές δεξιότητες στην
εκπαίδευση ενηλίκων

Συναισθηματική Νοημοσύνη
και ατομικές δεξιότητες στην
εκπαίδευση ενηλίκων

Αμοιβαιότητα συναισθημάτων
Διαπροσωπική νοημοσύνη
Καλλιέργεια κοινοτικών δεσμών
Κοινωνική ευφυΐα
Υιοθέτηση της προσωπική
προοπτικής των άλλων

Αξιακό σύστημα
Αυτεπίγνωση
Αυτοβελτίωση
Αυτοέλεγχος
Ενδοπροσωπική ευτυχία
Ενσυναίσθηση
Ηθικοπνευματική συγκρότηση

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διαχείριση Γνώσης στην Εκπαίδευση
Ενηλίκων
Αναστοχασμός
Αυτο-αξιολόγηση
Αυτοδιαχείριση γνώσης
Αυτοπειθαρχία
Γνωστικές δεξιότητες
Δημιουργική σκέψη
Ικανότητα διάκρισης
Καθοδηγητική ικανότητα
Μεταγνωστικές δεξιότητες
Συναισθηματικές δεξιότητες
Συναισθηματικός Γραμματισμός
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Προσεγγίσεις στην διδασκαλία
των εκπαιδευτών ενηλίκων:
μια ερευνητική προσέγγιση
Ευτέρπη Μπιλιμπίνη
ABSTRACT
The paper studies the role of the adult educator in the educational
process using the theory and research of perspectives on teaching and
adult education. We try to outline the field using an empirical research.
Our research is based on the 5 perspectives on teaching, as these were
formed by Pratt, aiming at investigating the perspectives of adult educators
when approaching teaching and how these perspectives influence the
design of their practice. The results of the research show that there seems
to be no prevalent perspective for teacher educators in Greece, with the
negative exception of the perspective of social change, which seems to
be less relevant. It seems that adult educators do not favour any of the
perspectives which can be attributed to the lack of professional education.
1.0 Εισαγωγή
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι
καθοριστικός καθώς καλείται, πέρα από το γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει, να γνωρίζει αλλά και να διαχειρίζεται μια σειρά άλλων παραγόντων που άπτονται αυτής και είναι καθοριστικοί για την πορεία ενός
προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων – βασικός
διαμορφωτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας – είναι σημαντικός καθώς αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας της διαδικασίας αυτής. Αναμφισβήτητα, δεν
αποτελεί το μοναδικό κριτήριο ποιότητας, αλλά σύμφωνα με μελέτες, προηγείται όλων των άλλων κριτηρίων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (von Hippel & Tippelt, 2010). Σκοπός του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι
να σχεδιάσει την εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τους συμμετέχοντες σε αυτή, τους ποικίλους εκπαιδευτικούς στόχους και την κοινωνική φύση της μάθησης (Wilson, 1993). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
μελέτης διερευνήθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων κατά την εκπαι-
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δευτική διαδικασία. Η άποψη της κοινής προσέγγισης στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπου κάθε εκπαιδευτική
πράξη είναι μοναδική ως προς το πλαίσιο που την καθορίζει. Η προσέγγιση του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι καθοριστική αλλά και αυθεντική, καθώς
την προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τηw που διαμορφώνονται
σύμφωνα με τις απόψεις, τους στόχους και τις πρακτικές που αυτός υιοθετεί.
2.0 Προσεγγίσεις στη διδασκαλία
Η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν εξαιρετικά δύσκολες έννοιες ως
προς τον ορισμό τους και τον τρόπο διερεύνησής τους. Καθώς η αποτελεσματική μάθηση δεν είναι εύκολα μετρήσιμη και αποτελεί συνάρτηση
της διδασκαλίας, κρίθηκε απαραίτητο να κατηγοριοποιηθούν οι προσεγγίσεις στην διδασκαλία με στόχο να προκύψουν αναλογίες και θεωρητικά
μοντέλα που θα βοηθήσουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα την πρακτική τους . Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστούν
οι όροι που χρησιμοποιούνται όταν κανείς επιχειρεί μια ανάλυση των απόψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον τρόπο που προσεγγίζουν τη διδασκαλία. Θεωρήθηκε ότι η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού των εννοιών
δημιούργησε πρόβλημα στην εξέλιξη της έρευνας που αφορά τις απόψεις
των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία (Pajares, 1992). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης αξιοποιήθηκε ο ορισμός που δίνεται αρχικά από τον
Pratt (1992) στην έννοια conceptions (αντίληψη) – αργότερα ο όρος στα
αγγλικά προσαρμόστηκε σε perspectives (προσέγγιση) - για να συνδέσει:
«συγκεκριμένες αντιλήψεις σε φαινόμενα που προσδιορίζουν επαγωγικά
τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε καταστάσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα φαινόμενα». Η θεώρηση του Pratt όσον αφορά τις αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία συγκεντρώνει τρία κύρια χαρακτηριστικά, αυτά των δράσεων, των στόχων και των απόψεων ( σελ. 204 -206).
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αντιλήψεις απαντά στο ερώτημα «τι πιστεύετε
για τι διδασκαλία;», ο όρος στόχοι απαντά στο ερώτημα «τι προσπαθείτε
να επιτύχετε μέσα από τη διδασκαλία σας;» ενώ ο όρος δράσεις-πρακτικές
απαντά στο ερώτημα «τι πράττετε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας;».
Συνεπώς, αναφερόμαστε σε μια αλληλοσυνδεόμενη ομάδα απόψεων και
στόχων που δίνουν κατεύθυνση και αιτιολόγηση σε μια σειρά δράσεων. Ο
τρόπος που οι απόψεις και οι στόχοι μας οδηγούν σε πράξεις, ορίζεται από
τον Pratt ως ο τρόπος που προσεγγίζουμε την διδασκαλία. Ερευνητικά κρί-

429

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

θηκε απαραίτητο να διερευνηθούν και οι τρεις όψεις της έννοιας προσέγγιση γιατί θεωρήθηκε ανεπαρκές να επικεντρωθούμε μόνο σε μια πτυχή
της προσέγγισης. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η έννοια της αντίληψης δεν
συμπίπτει με αυτή της διδακτικής μεθοδολογίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί
να χρησιμοποιήσει την ίδια διδακτική μέθοδο για να υποστηρίξει διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και το αντίθετο, μπορούν δηλαδή πολλές
διδακτικές μέθοδοι να υποστηρίξουν μια μόνο διδακτική προσέγγιση. Είναι εξαιρετικά περιοριστικό και μονοδιάστατο για την εκπαιδευτική διαδικασία να αποδεχθούμε ότι η διδακτική μέθοδος που υιοθετείται κάθε φορά συμπίπτει με την συνολική αντίληψη και προσέγγιση που έχει ο εκπαιδευτικός για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η έρευνα για τις προσεγγίσεις στην διδασκαλία είναι εκτεταμένη αλλά
για μεγάλο χρονικό διάστημα επικεντρωνόταν στους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Pajares, 1992)1. Τη δεκαετία του ’90 η ανάγκη πιο στοχευμένης έρευνας σε μορφές διδασκαλίας που ξεπερνά τις δύο βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης προέκυψε ως
αποτέλεσμα της άποψης ότι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη διδασκαλία
δεν μπορεί να είναι ενιαίος για όλες τις βαθμίδες και όλους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και της εκπαίδευσης ενηλίκων θεωρούσαν συχνά τους εαυτούς τους λιγότερο εκπαιδευτικούς και περισσότερο μέλη της επιστήμης που υπηρετούν
(Becher, 1989 στο Kember, 1997:255).
Η μελέτη των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί για τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία εμφανίζει πέντε κάθετες διαστάσεις και πέντε οριζόντιες διαδικασίες που μελετήθηκαν συνδυαστικά προκειμένου να προκύψουν
οι παρακάτω κατηγοριοποιήσεις. Οι διαστάσεις που μελετήθηκαν είναι αυτές του εκπαιδευτικού, της διδασκαλίας, του μαθητή/εκπαιδευόμενου, του
περιεχομένου της διδασκαλίας και της γνώσης ενώ οριζόντια και σε σχέση
με τις παραπάνω πέντε διαστάσεις μελετήθηκαν η διαδικασία της παροχής πληροφοριών, της μετάδοσης της δομημένης γνώσης, της διάδρασης
μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, της διευκόλυνσης στην μάθηση και τέλος των εννοιολογικών αλλαγών (Kember, 1997). Αν και βασικός
στόχος της έρευνας πάνω στις κατηγοριοποιήσεις της διδασκαλίας είναι η
βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, ο στόχος αυτός δεν είναι ο
μοναδικός. Η μελέτη των προσεγγίσεων στη διδασκαλία συνδέεται και με
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς αποτελεί ένα μέ1. Για μια αναλυτική παρουσίαση των προσεγγίσεων στη διδασκαλία στις πρώτες βαθμίδες της
εκπαίδευσης βλ. Clark & Peterson, 1986.
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σο για να επικεντρώσουν στις απόψεις τους σχετικά με το επάγγελμα που
ασκούν και να μελετήσουν την πρακτική τους. Ο Fox τονίζει ότι οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί συνήθως υιοθετούν μια από τις
απλές θεωρίες για την προσέγγιση της μάθησης αλλά η εκπαίδευση που
αυτή θα λάβουν μπορεί να αλλάξει αυτόν τον προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η τάση της άριστης κατάκτησης του γνωστικού αντικειμένου – που είχε επικρατήσει για πολλά χρόνια- και αποτελούσε ικανή
– και συχνά μόνη - συνθήκη για τον εκπαιδευτικό προκειμένου να διδάξει
ένα αντικείμενο σε οποιαδήποτε από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση παρόλα αυτά κάποιας από τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις στη διδασκαλία αλλάζει τον τρόπο που εκπαιδεύουμε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ανάλογα και με τους στόχους που θέτουμε για το είδος του εκπαιδευτικού που επιθυμούμε. Συνεπώς, η μελέτη των προσεγγίσεων στην διδασκαλία δεν συνδέεται αποκλειστικά με τα αποτελέσματά της στην μάθηση
αλλά και με τον τρόπο που προετοιμάζουμε τους εκπαιδευτικούς να ανταπεξέλθουν στον σύνθετο ρόλο τους.
Ο Fox (1983) παρουσίασε μια πλήρη σχηματοποίηση των προσεγγίσεων στη διδασκαλία σε τέσσερις βασικές κατηγορίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις που υιοθετήθηκαν σε άλλες
έρευνες. Συγκεκριμένα διέκρινε δύο βασικές ομάδες. Αναφέρεται στην πρώτη ως απλές θεωρίες και περιλαμβάνει τη προσέγγιση της μεταφοράς σύμφωνα με την οποία η γνώση θεωρείται ως ένα αγαθό που καλείται να μεταφερθεί στον εκπαιδευόμενο από τον εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι άριστος γνώστης του γνωστικού αντικειμένου. Η προσέγγιση της διαμόρφωσης
αντιμετωπίζει τον εκπαιδευόμενο ως ένα ακατέργαστο υλικό το οποίο ο εκπαιδευτής καλείται να διαμορφώσει μέσα από τις διδακτικές πρακτικές του.
Στόχος του εκπαιδευτή είναι να επιτύχει συνδέσεις ανάμεσα στις εμπειρίες
των εκπαιδευομένων και στο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προχωρώντας στις ανεπτυγμένες θεωρίες ο Fox διακρίνει τη προσέγγιση της μετάβασης όπου ρόλος του εκπαιδευτή είναι να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο προς την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου.
Και σε αυτή την προσέγγιση ο εκπαιδευτής γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό το
γνωστικό του αντικείμενο και ο στόχος είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να το κατακτήσει κάθε φορά που αυτός αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η προσέγγιση της ανάπτυξης, όπου και εδώ ο βασικός
προσανατολισμός είναι ο εκπαιδευόμενος, που καλείται να συνδιαμορφώσει
τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο σχήμα που ακολουθεί είναι
εύκολο να διακρίνει κανείς τις τέσσερις βασικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία.
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Απλές Θεωρίες

Ανεπτυγμένες θεωρίες

Διδασκαλία του
αντικειμένου

Θεωρία της μεταφοράς

Θεωρία της μετάβασης

Διδασκαλία του
εκπαιδευόμενου

Θεωρία της
διαμόρφωσης

Θεωρία της ανάπτυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ . Οι 4 βασικές θεωρίες της διδασκαλίας σύμφωνα με τον Fox.

Καθώς ο εκπαιδευτικός αποκτά εμπειρία, στοχάζεται πάνω στην πρακτική
του και αλληλοεπιδρά με τους εκπαιδευόμενους φαίνεται σημαντικά πιο εύκολο για εκείνον να μετακινείται από τη μια προσέγγιση στην άλλη, και να τις
αξιοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της διδασκαλίας του. Αυτή η εμπειρία τον
βοηθά να εξελίξει την πρακτική του. Συχνά όμως όταν η εμπειρία δεν στηρίζεται σε μια βαθύτερη ανάλυση του τρόπου που προσεγγίζει τα πράγματα,
παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου από την υιοθέτηση πιο ανεπτυγμένων
θεωριών ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στην ανεπεξέργαστη επιλογή απλών θεωριών και πρακτικών, καθώς η περιστασιακή και όχι σωστά δομημένη υιοθέτηση προσεγγίσεων ανάπτυξης συχνά δεν έχει διάρκεια και δεν οδηγεί σε ουσιαστικές αλλαγές στις αντιλήψεις και στις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί (1983:160-161). Η ανάπτυξη των παραπάνω κατηγοριών αφορούσε αποκλειστικά την έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεπώς δεν θα ήταν ασφαλές να επιχειρήσει κάποιος να
υιοθετήσει αυτή την κατηγοριοποίηση στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πληρέστερη θεωρητική ανάλυση που αφορά τη διδασκαλία και αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων αναπτύχθηκε από τον Pratt (1992). Η αρχική
του πρόθεση δεν αφορούσε μόνο τους εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς απευθύνθηκε ερευνητικά σε όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτικών. Από την έρευνα που πραγματοποίησε, αξιοποιώντας ένα Εργαλείο Καταγραφής Προσεγγίσεων στη Διδασκαλία, οδηγήθηκε στην δημιουργία πέντε διαφορετικών
κατηγοριών- προσεγγίσεων, προσπαθώντας να ορίσει κατά το δυνατό πια
από τις πέντε αυτές προσεγγίσεις είναι κυρίαρχη σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Ο Pratt θεωρεί απαραίτητη την κατηγοριοποίηση ως ένα βασικό τρόπο να εξηγήσει ο ίδιος ο εκπαιδευτής την πρακτική που ακολουθεί αναλογιζόμενος πάνω στο τι πιστεύει για τη διδασκαλία, τι στόχους θέτει αλλά και
πως οδηγείται στη υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση η υιοθέτηση κάποιας προσέγγισης σε μια δεδομένη στιγμή δεν αποκλείει την υιοθέτηση μιας άλλης σε κάποια άλλη διδακτική δραστηριότητα. Σε
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κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε και η ταυτόχρονη αξιοποίηση δύο προσεγγίσεων. Αν και ο Pratt, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε, δεν παρατήρησε την επικράτηση περισσοτέρων των δύο προσεγγίσεων σε κάθε εκπαιδευτή, θεωρεί ότι είναι δυνατή η μετάβαση από την μια σε μια άλλη προσέγγιση ανάλογα με τις ανάγκες της διδασκαλίας κάθε φορά.
Οι πέντε αυτές προσεγγίσεις στη διδασκαλία οριοθετούνται ως εξής: α.
η προσέγγιση της μεταβίβασης της γνώσης η οποία χαρακτηρίζεται από την
βαθειά γνώση του γνωστικού αντικειμένου και τη δέσμευση του εκπαιδευτή στη γνώση αυτή. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας λειτουργεί προσθετικά,
καθώς στόχος του εκπαιδευτή είναι η παροχή νέων πληροφοριών και η προσήλωση στην εσωτερική δομή του περιεχομένου της γνώσης που πρόκειται
να μεταφερθεί. Οι εκπαιδευτές που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση αφιερώνουν πολύ χρόνο στην προετοιμασία και προσπαθούν να προβλέψουν
τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων όσον αφορά το γνωστικό
αντικείμενο (Pratt & Collins, 2002). Β. η προσέγγιση της ανάπτυξης βασίζεται στην θεωρία του κονστρουκτιβισμού για την μάθηση. Σύμφωνα με την
άποψη αυτή, ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι
να αναπτύξει σύνθετους και πολύπλοκους τρόπους αιτιολόγησης και επίλυσης προβλημάτων που να αφορούν σε ένα γνωστικό αντικείμενο ή σε μια
επαγγελματική πρακτική. Ο εκπαιδευτής προσπαθεί να συνδέσει την υπάρχουσα γνώση ή πρακτική που διαθέτει ο εκπαιδευόμενος με την καινούργια γνώση ή πρακτική που καλείται να ενσωματώσει. Ο εκπαιδευτής πρέπει
να είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως το πώς σκέφτονται οι εκπαιδευόμενοι
πριν αποφασίσει πως θα τους παρουσιάσει τον νέο γνωστικό αντικείμενο γ.
η προσέγγιση της μαθητείας αφορά τις περιπτώσεις εκείνες όπου η γνώση
επιτυγχάνεται δημιουργώντας πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσα στον
εκπαιδευτικό χώρο ή ακόμη και μεταφέροντας την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η
μάθηση διευκολύνεται σημαντικά όταν συντελείται σε αυθεντικά περιβάλλοντα και αναθέτοντας στον εκπαιδευόμενο πραγματικές δραστηριότητες
και προβλήματα προς επίλυση. Αν και κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί μέσα στην τάξη, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν καταφέρει να μεταφέρουν πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες μέσα στον
εκπαιδευτικό χώρο (Collins, Brown & Hollum,1991). Ο ίδιος ο εκπαιδευτής
καλείται να μεταβεί από το στάδιο του να εκτελεί μια δραστηριότητα αποτελεσματικά στο στάδιο του να διδάξει πως αυτή η δεξιότητα ολοκληρώνεται αποτελεσματικά δ. η συναισθηματική προσέγγιση βασίζεται στην άποψη
ότι τα άτομα επιτυγχάνουν περισσότερα πράγματα όταν αναλαμβάνουν τη
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διαδικασία της μάθησης χωρίς τον φόβο της αποτυχίας. Οι εκπαιδευόμενοι
ανατροφοδοτούνται από την πεποίθηση ότι η επιτυχία τους βασίζεται στη
δική τους προσπάθεια και ικανότητα, παρά στην καλή διάθεση του εκπαιδευτή και ότι η προσπάθειά τους να μάθουν θα υποστηριχθεί από αυτόν
αλλά και από τους συναδέλφους τους. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι συχνά
φέρνουν μαζί τους στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπειρίες από προηγούμενες εκπαιδευτικές προσπάθειες. Συχνά επίσης είναι εξαιρετικά ευάλωτοι όταν αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Νοιώθουν ότι η αυτοεικόνα τους απειλείται και κάτι τέτοιο μπορεί να μπλοκάρει ή να ελαχιστοποιήσει τη μάθηση. Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά
αποτελέσματα ο εκπαιδευτής προσπαθεί να ανταποκρίνεται τόσο στις συναισθηματικές, όσο και στις γνωστικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενθάρρυνση και υποστήριξη ε. η προσέγγιση της κοινωνικής αλλαγής αποτελεί την πιο δύσκολη στην αποσαφήνισή
της καθώς δεν διαθέτει μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών. Οι στρατηγικές
που οι εκπαιδευτές αυτοί ακολουθούν είναι στο μεγαλύτερο βαθμό κοινές
με τις άλλες προσεγγίσεις καθώς οργανώνουν το γνωστικό τους αντικείμενο, δημιουργούν ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τους εκπαιδευόμενους, τους θέτουν ερωτήματα και εστιάζουν στην προώθηση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων. Αυτές οι στρατηγικές όμως δεν αποτελούν
την ειδοποιό διαφορά για αυτούς καθώς λειτουργούν με βάση ένα ιδεολογικό πλαίσιο . Ο στόχος τους είναι η κοινωνική αλλαγή του πλαισίου μέσα
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευόμενοι και όχι τόσο η κατανόηση και η ερμηνεία του. Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους στην αναθεώρηση των δικών τους παραδοχών σε σχέση με το αντικείμενο που μελετούν και την ενεργό συμμετοχή τους στη συζήτηση που
αφορά την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών.
3.0 Η αυθεντικότητα και ο κριτικός στοχασμός σε σχέση με
τις προσεγγίσεις στη διδασκαλία
Η γνώση μας για την διδασκαλία είναι πρωταρχικά και από τη φύση της επικοινωνιακή και κατά συνέπεια δομημένη από μια ομάδα ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της πράξης. Μαθαίνουμε μέσω της εμπειρίας μας, του στοχασμού
πάνω στην πρακτική μας αλλά και του διαλόγου μας με άλλους που μοιράζονται τα ίδια επιστημονικά ενδιαφέροντα. Οι έννοιες της εμπειρίας και του στοχασμού είναι σε μεγάλο βαθμό ασαφείς, αν και έχουν μελετηθεί και διερευνηθεί σημαντικά από τη βιβλιογραφία (Brookfield, 1995, Schon, 1983). Ο κριτικός
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στοχασμός είναι βασικό στοιχείο της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow,
2000) και θεωρείται ότι πολλά από αυτά που γνωρίζουμε για την μάθηση είναι από τη φύση τους μετασχηματικά (Cranton,1996). Ο στοχασμός πάνω στις
κοινωνικές παραδοχές που αφορούν την διδασκαλία και την μάθηση, οδηγεί
συχνά στην απομάκρυνση και αποστασιοποίηση από τις παραδοχές που δεν
ενστερνιζόμαστε, από επιλογές που υιοθετούνται από το σύνολο των εκπαιδευτών και δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, αναπτύσσοντας μια μορφή αυθεντικής διδασκαλίας που προσδιορίζεται από τις προσωπικές μας αντιλήψεις
και τους στόχους που θέτουμε (Cranton & Caruseta, 2004:6). Το γεγονός ότι οι
περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν έχουν λάβει οργανωμένη επαγγελματική εκπαίδευση οδηγεί συχνά στην υιοθέτηση τεχνικών, στρατηγικών και
προσεγγίσεων που προκύπτουν είτε από την πρότερη δική τους εμπειρία ως
εκπαιδευόμενοι ή παρατηρώντας συναδέλφους να ακολουθούν συγκεκριμένες πρακτικές. Η εμπειρία και ο κριτικός στοχασμός πάνω στην πρακτική τους
βοηθά στον επαναπροσδιορισμό των υπαρχόντων αντιλήψεων και πρακτικών. Αυτό ορίζεται από τον Cranton ως η ανάπτυξη της αυθεντικότητας στη
διδασκαλία. Η αυθεντικότητα στην διδασκαλία ορίζεται σε τέσσερα επίπεδα:
να είσαι αυθεντικός, επιδεικνύοντας συνέπεια στις αξίες και στις πράξεις σου,
να αλληλεπιδράς με τους άλλους με στόχο να ενθαρρύνεις αντίστοιχα αυθεντικές συμπεριφορές και τέλος να στοχάζεσαι κριτικά. Αναλύοντας τις παραπάνω παραμέτρους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η έννοια της αυθεντικότητας ορίζεται ως η διαδικασία της αυτογνωσίας στα πλαίσια της επαγγελματικής
δράσης.. Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας είναι από τη φύση της μια μετασχηματική διαδικασία (Mezirow, 2000). Η δεύτερη παράμετρος είναι αυτή της συνέπειας που πρέπει να διέπει τις απόψεις που ο εκπαιδευτής υιοθετεί σε σχέση
με τις πρακτικές που ακολουθεί. Η αξιοπιστία του εκπαιδευτή είναι σύμφωνα
με τον Brookfield σημαντική για τον εκπαιδευτή ενηλίκων και συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της αυθεντικότητας (1997). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να εφαρμόζουν αυτό που διδάσκουν και να μην ευαγγελίζονται μια άποψη
ενώ στην πράξη να υιοθετούν κάτι άλλο. Την τρίτη παράμετρο υποστηρίζουν οι
θεωρίες των Jarvis (1992) και Freire (1972) σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτές μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί με τους εκπαιδευόμενους. Στους εκπαιδευτές υπάρχει έμφυτη η τάση να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εξελιχθούν μέσα από εμπειρικές και δημιουργικές διαδικασίες. Αναλύοντας την τέταρτη διάσταση ο Jarvis συνδέει την αυθεντικότητα στην προσέγγιση της διδασκαλίας με την στοχαστική μάθηση. Τα άτομα απαιτείται να αναπτυχθούν
ως αυτόνομες προσωπικότητες στα κοινωνικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα που αυτά δρουν. Στην αντίθετη περίπτωση, ελεγχόμενα από εξωτερικούς
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παράγοντες παύουν να δρουν αυθεντικά και υιοθετούν επαναλαμβανόμενες
και τυπολατρικές πρακτικές (1992: 115-116). Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προσεγγίζουμε την έννοια του κριτικού στοχασμού σύμφωνα με ανάλυση του Brookfield (1998) ο οποίος τον διερευνά σε αντιδιαστολή με την μάθηση που προκύπτει από την εμπειρία. Στην ανάλυσή του ο Brookfield δεν περιορίζεται στον κριτικό στοχασμό ως ένα μέσο ανάπτυξης της γνώσης από πλευράς του εκπαιδευομένου αλλά επιχειρεί να συνδέσει τον κριτικό στοχασμό ως
ένα αξιοποιήσιμο τρόπο προσέγγισης στην διδασκαλία. Υποστηρίζεται ότι ο
κριτικός στοχασμός θέτει σε αμφισβήτηση τις παραδοχές της εμπειρικής μάθησης όπως αυτές αξιοποιήθηκαν τόσα χρόνια και σε ένα μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να υποστηρίζονται.
Η άποψη ότι οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιώντας μια σειρά ουσιαστικών εμπειριών αμφισβητήθηκε από τον Brookfield με κύριο επιχείρημα ότι η ικανότητα να προσεγγίζουμε αναλυτικά τις εμπειρίες μας προσδιορίζεται εξ ορισμού από το πλαίσιο στο οποίο η εμπειρία λαμβάνει χώρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
ατόμου που αναλαμβάνει την ανάλυση της εμπειρίας (1998:128). Υπάρχει μια
σύγχυση ως προς το πώς η εμπειρία γίνεται αντιληπτή από το άτομο ως κάτι αντικειμενικό. Η εμπειρία από μόνη της δεν αποτελεί σαφή κατηγορία από
την οποία μπορεί το άτομο να αντλήσει πληροφορίες και να αναδιαμορφώσει
μια ανάλογη εμπειρία. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε τις εμπειρίες δίνει νόημα
και αξία στις εμπειρίες που το άτομο βιώνει. Για το λόγο αυτό θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αξιοποιήσουμε μια θετική εμπειρία ενός άλλου άτομου με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Προτείνεται η κριτική στάση απέναντι στην εμπειρία
και η προσέγγιση με διαφορετικούς τρόπους.
4.0 Οι προσεγγίσεις στη διδασκαλία των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των προσεγγίσεων στη διδασκαλία των εκπαιδευτών ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν:
• οι αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων
• πως αυτές επιδρούν στην εκπαιδευτική πρακτική τους
• πια προσέγγιση κυριαρχεί κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συλλογή των δεδομένων είναι η
επισκόπηση. Ο πληθυσμός της ομάδας στόχου είναι εκπαιδευτές ενηλίκων
από όλη την Ελλάδα. Η δειγματοληψία έγινε τυχαία και το δείγμα ήταν βο-
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λικό για τον ερευνητή. Το ερωτηματολόγιο απάντησαν ολοκληρωμένα συνολικά 75 εκπαιδευτές ενηλίκων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους
τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου. Η δόμηση του ερωτηματολογίου και τα ερωτήματα βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο του Pratt
(1998) με την ονομασία Καταγραφή των Προσεγγίσεων στη Διδασκαλία,
αποτελούμενο από 45 ερωτήματα. Μετά και από επικοινωνία με τον ερευνητή, αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί μικρότερος αριθμός ερωτήσεων
(29), καθώς κρίθηκε ότι μερικά από τα ερωτήματα δεν αφορούσαν την ελληνική πραγματικότητα και πιθανά να ήταν δύσκολα στη διαχείριση από
την ομάδα-στόχο. Κατά την προσαρμογή του ερωτηματολογίου φροντίσαμε να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στα ερωτήματα που αφορούν
τις αντιλήψεις, τους στόχους και τις πρακτικές.
5.0 Συμπεράσματα – Προτάσεις
Διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσεγγίσεις στη διδασκαλία αξιοποιούνται εξίσου
από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ο κάθε εκπαιδευτής κρίνει πως θα προσεγγίσει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά περίπτωση χωρίς
να υιοθετεί μια μόνο προσέγγιση στη διδασκαλία. Εξαίρεση αποτελεί η μειωμένη υιοθέτηση της προσέγγισης της κοινωνικής αλλαγής, κάτι που στην
έρευνα του Pratt εμφανίζεται εξαιρετικά υψηλό. Ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα αυτό, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι μια προσέγγιση που
απομακρύνεται από την εκπαιδευτική πρακτική που έχει υιοθετηθεί στην
Ελλάδα και θέλει το γνωστικό αντικείμενο κύριο μέλημα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Πιθανά η έννοια της κοινωνικής αλλαγής που επιδιώκεται μέσα
από την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει και ανάλογα αποτελέσματα και παραδείγματα
που να ενισχύουν μια τέτοια προσέγγιση.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι εμφανίζεται συχνά μια διφορούμενη στάση ανάμεσα σε αυτό που στοχεύει ο εκπαιδευτής και σε αυτό που τελικά πράττει. Η αντίληψή για τη διδασκαλία δεν υποστηρίζεται πάντα από την πρακτική που ακολουθείται. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται ως
μια προσπάθεια σε μια φιλόδοξη στόχευση που σε κάποιες των περιπτώσεων δεν πραγματώνεται λόγω παραγόντων που η συγκεκριμένη έρευνα δεν
ήταν σε θέση να μελετήσει. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις η πρακτική
δεν επαληθεύει την αρχική στοχοθεσία. Ο εκπαιδευτής φαίνεται να υιοθετεί
πρακτικές που εμπίπτουν σε μια προσέγγιση ενώ δεν έχει εκφράσει μια ανά-
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λογη της προσέγγισης στόχευση. Θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε αυτή την
διαφοροποίηση ως μια αδυναμία από πλευράς των εκπαιδευτών να συνδέσουν στόχους με πρακτικές πιθανά γιατί δεν είναι κάτι στο οποίο έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί. Το γεγονός ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει θεωρηθεί
ότι υιοθετεί τεχνικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία, στέρησε την προοπτική
της εμβάθυνσης στις θεωρίες διδασκαλίας που θα βοηθούσαν τους εκπαιδευτές να αναστοχαστούν πάνω στην πρακτική που υιοθετούν και να εντοπίσουν ουσιαστικότερες συνδέσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις, τους στόχους
τους και την πρακτική τους.
Η έλλειψη σταθερών συνδέσεων αλλά και οι αντιφάσεις στην υιοθέτηση
των προσεγγίσεων πιθανά να αποτελεί απόρροια της μη κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων πριν αναλάβουν τον συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο. Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτές ενηλίκων θεωρούνται
άριστοι επαγγελματίες σε κάποια επιστήμη ή τεχνικό τομέα πριν αναλάβουν
τον ρόλο αυτό. Η έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας έχει τονισθεί και στη
βιβλιογραφία (Cervero, 1987, Wilson & Hayes, 2000) μαζί με την ανάγκη να
διαμορφωθεί αυτή με στόχο τον σαφή προσδιορισμό των ηθικών και πολιτικών διαστάσεων του επαγγέλματος.
Οι προσεγγίσεις στην διδασκαλία είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι που προσδιορίζει την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων με πολλές
όμως προεκτάσεις και παρουσιάζει εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο
ως προς των τρόπο προετοιμασίας των εκπαιδευτών πριν αναλάβουν τον συγκεκριμένο επαγγελματικό ρόλο αλλά και την υιοθέτηση συγκεκριμένων, ενσυνείδητων πρακτικών μετά την είσοδό τους σε αυτό. Καθώς οι απαιτήσεις
και οι προκλήσεις της καθημερινής πρακτικής ξεπερνούν τα όρια των τεχνικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι πρακτικές αυτές ώστε
να ορισθεί το πεδίο και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές που θα οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα.
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Χτυποκάρδια ενηλίκων στα θρανία...
Μια ποιοτική προσέγγιση για την εκπαιδευτική
αξιολόγηση των ενηλίκων
Ελισάβετ Νεοφυτίδου
Ελένη Γιαννακοπούλου
Abstract
The research reported in this paper aimed at exploring views and recording
reactions of adults participating in educational activities toward assessment
of their learning. The data were collected employing a semi-structure
interview scheme by 17 unemployed adults following a vocational retraining course. The thematic analysis of the interviews revealed that stress
and anxiety about the assessment of their learning dominated the adults’
reactions, accompanied by various characteristic bodily reactions, as well
as by mostly negative psychological responses. However, at the same time
adult learners perceive evaluation of their learning as a personal challenge, a
criterion of their personal value and as a determinant factor of their identity.
1.0. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Η έννοια της αξιολόγησης εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά της μέτρησης, της
συμφωνίας σκοπών και αποτελεσμάτων στη μαθησιακή διεργασία, ή της
διαδικασίας κρίσης της αξίας ενός αποτελέσματος κυρίως μέσα από τεχνικές ποσοτικοποίησης. Στην εκπαίδευση ενηλίκων, ο προβληματισμός για
την αξιολόγηση εντοπίζεται, κυρίως, στην αποτίμηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συνέπεια να
παραγνωρίζει την αξιολόγηση των ίδιων των ενήλικων εκπαιδευομένων και
τα συναφή ζητήματα, όπως τους τύπους, τα κριτήρια, τις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και τις επιπτώσεις της. Η αξιολόγηση των ενηλίκων εκπαιδευομένων, με όποιους όρους και σε όποιες περιπτώσεις διεξάγεται στο
πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, φορτίζεται διαφορετικά, τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς τη σημασία της, από την αξιολόγηση των ανηλίκων μαθητών, στην οποία η έμφαση δίνεται στον έλεγ-
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χο και στην αποτίμηση της σχολικής προόδου τους μέσω διαδοχικών εξετάσεων και βαθμών.
Η εκπαίδευση ενηλίκων διακρίνεται από τα γνωρίσματα της ενηλικιότητας, που σημαίνει τάση προς ολοένα περισσότερη αυτοδυναμία και αυτοκαθορισμό του εκπαιδευόμενου, σε αντίθεση με την παιδικότητα που καθορίζεται από την απουσία επίγνωσης ικανοτήτων και ενδιαφερόντων, απουσία προοπτικής (υπερεκτίμηση ή υποτίμηση της αξίας εαυτού), και άρνηση
ευθυνών (Rogers, 1999: 62-64). Οι ενήλικοι “μαθητές” εισέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με ισχυρά εσωτερικά κίνητρα μάθησης, με επίγνωση
της επιλογής τους και των στόχων τους, με ήδη αποκρυσταλλωμένα μαθησιακά και εμπειρικά πρότυπα. Παράλληλα μια σειρά κοινωνικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και δυσκολιών αλλά και βιολογικοί παράγοντες,
όπως είναι μεταξύ άλλων η φυσική γήρανση, η σταδιακή έκπτωση των αισθήσεων (όραση, ακοή), η επιβάρυνση της σωματικής υγείας τους χαρακτηρίζουν τη φύση της ενηλικιότητάς τους. Οι ιδιαιτερότητες αυτές των ενηλίκων εκπαιδευόμενων συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των παραμέτρων
που καθορίζουν τη σημασία της αξιολόγησης και των κοινωνικών και ατομικών επιδράσεών της κατά τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, προκαλούν σε υποκειμενικό επίπεδο αρνητικές σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις, καθώς και ποικίλες στάσεις που σχετίζονται με διαστάσεις της ατομικής ευθύνης των ενηλίκων απέναντι στην
αξιολόγησή τους και τα αποτελέσματά της (ο.π.: 293-308).
2.0. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα έχει ως αφετηρία της την ανάγκη προβληματισμού για
την αξιολόγηση των ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διερεύνηση
των απόψεων και αντιδράσεών τους απέναντι στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους.
Στην έρευνα συμμετείχαν 17 ενήλικοι άνεργοι που εκπαιδεύονταν σε
ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων 12 γυναίκες και 5 άντρες με ηλικιακό εύρος από 23 έως
44 έτη. Στην πλειονότητά τους ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Γυμνασίου και ΤΕΕ), 4 απόφοιτοι ΙΕΚ και 2 πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε αντίθεση με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ενηλίκων (τυπικής ή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), βασίζεται κυρί-
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ως σε συνεντεύξεις, ή σε απλές μορφές ερωτηματολογίων που καλούνται
οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν ως πιστοποίηση των γνώσεων τους
στο τέλος προγράμματος της κατάρτισής τους.
Στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν προαιρετικά και
η συλλογή των στοιχείων της έγινε με τη διαδικασία των ημι-δομημένων
συνεντεύξεων, διάρκειας 20-25 περίπου λεπτών, στη διάρκεια των οποίων
οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων, οι
οποίες διερευνούσαν τους προβληματισμούς τους και τις αντιδράσεις τους
σε σχέση με την αξιολόγηση. Αφετηρία της συνέντευξης αποτελούσε η παρότρυνση κάθε συμμετέχοντα να απαντήσει στην ακόλουθη ερώτηση: «Περιγράψτε τον εαυτό σας, όταν πρόκειται να αξιολογηθείτε με κάποιον τρόπο κατά τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Ακολουθούσαν ερωτήσεις, οι οποίες διερευνούσαν τον προβληματισμό και τις σκέψεις τους για
την αξιολόγηση αλλά και γενικότερα τις αντιδράσεις τους σε σχέση με την
αξιολόγηση, όπως: «Τι σας προβληματίζει, όταν πρόκειται να σας αξιολογήσουν ως εκπαιδευόμενο/η;», «Τι σκέψεις σας προκαλεί η αξιολόγηση;», «Πώς
νιώθετε ως εκπαιδευόμενος/η απέναντι στην αξιολόγησή σας;» και «Πώς συμπεριφέρεστε συνήθως κατά τη διαδικασία αξιολόγηση;».
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες με στόχο την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων, αλλά και μια πρώτη απόπειρα απόδοσης νοήματος στο περιεχόμενο των απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας στις αντίστοιχες ερωτήσεις (Κυριαζή, 2000: 283-299).
3.0. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η ανάλυση των απαντήσεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων ανέδειξε το άγχος στις διάφορες εκδηλώσεις του ως την κύρια αντίδραση τους απέναντι σε
καταστάσεις αξιολόγησης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η αξιολόγηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν, δεν περιλάμβανε κανένα
από τα τυπικά χαρακτηριστικά των τύπων και των κριτηρίων αξιολόγησης
που είχαν βιώσει στο παρελθόν κατά τις σπουδές τους στο τυπικό σχολείο.
Συνοψίζοντας την ανάλυση των απαντήσεων μπορούν να διατυπωθούν
οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
(α) Η διαδικασία της αξιολόγησης φαίνεται να αποτελεί μια αγχογόνο κατάσταση, η οποία προκαλεί στο άτομο που την υφίσταται μια σειρά από σω-
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ματικές αντιδράσεις και συγκεκριμένα νευρικότητα στο σώμα, σωματικό πόνο και μεταβολή στη θερμοκρασία των σώματος, που εκδηλώνονται με διαφορετική συμπτωματολογία και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1.
Πίνακας 1: Σωματικές αντιδράσεις
Νευρικότητα

Σωματικός πόνος

Θερμοκρασία σώματος

Υπερκινητικότητα

Στομάχι

Εφίδρωση

Εγρήγορση

Κεφάλι
Καρδιά, ρυθμοί,
ταχυκαρδίες

Κάψιμο

Σφίξιμο στο στήθος

Ιδρωμένες παλάμες

Εκνευρισμός
Αμηχανία, αμήχανες
κινήσεις

Κρύο

Τα αποσπάσματα συνεντεύξεων, που παρατίθενται παρακάτω, αναδεικνύουν τη διάσταση των σωματικών αντιδράσεων και των ποικίλων εκφάνσεών τους:
“Σφίγγει το σώμα μου και ιδρώνω” (Υ12, γυναίκα 36 ετών, απόφοιτη
Γυμνασίου).
“Η αντίδραση του σώματος δείχνει στην αρχή έναν εκνευρισμό και μια
αμηχανία αλλά μετά την πρώτη ερώτηση επανέρχομαι στη φυσιολογική
κατάσταση” (Υ11, άντρας 38 ετών, απόφοιτος Λυκείου).
“Από το άγχος πολλές φορές πονάει το στομάχι μου και κρυώνω...” (Υ14,
γυναίκα 37 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
“Απέναντι στην αξιολόγηση το σώμα μου αντιδρά με εγρήγορση και άγχος (όσο χρειάζεται για να με κινητοποιήσει). Έχω αυξημένη θερμοκρασία, αυξημένους καρδιακούς παλμούς” (Υ 13, γυναίκα 25 ετών, απόφοιτη ενιαίου Λυκείου).
“...μέχρι να έρθω σε επαφή με ότι με αξιολογεί, αισθάνομαι μια αμηχανία σε συνδυασμό με έντονους χτύπους καρδιάς, οπότε προσπαθώ να
σκέφτομαι θετικά και ότι θα τα καταφέρω” (Υ3 , γυναίκα 28 ετών, απόφοιτη Τ.Ε.Ε).
“...είμαι σε εγρήγορση, αγχώνομαι, θυμάμαι να έχω μπερδέψει τα λόγια
μου. Κάνω βαθιές ανάσες, ευχάριστες σκέψεις” (Υ5, άντρας 34 ετών,
άγαμος, απόφοιτος ΙΕΚ).
“Από το άγχος πολλές φορές πονάει το στομάχι μου και κρυώνω...” (Υ6,
γυναίκα 37 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
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“Νομίζω ότι αντιδρώ αμήχανα, δεν ξέρω τι στάση να κρατήσω, πώς να χειριστώ τα χέρια μου και γενικότερα το σώμα μου. Νιώθω ότι καίει το κεφάλι μου
και μπλοκάρεται η σκέψη μου” (Υ8, γυναίκα 41 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
“...από το άγχος πολλές φορές πονάει το στομάχι μου και κρυώνω...” (Υ4,
άντρας 44 ετών, απόφοιτος Λυκείου).
“Το σώμα μου είναι σε υπερκινητικότητα λόγω άγχους...μπορεί να ιδρώνω..” (Υ7, γυναίκα 26 ετών, απόφοιτη ΤΕΙ Πληροφορικής).
“...αντιδρώ ακόμη με ταχυπαλμία, ιδρωμένες παλάμες, ανησυχία και εγρήγορση” (Υ17, γυναίκα 30 ετών, απόφοιτη ΙΕΚ).
Είναι εμφανές, ότι η αξιολόγηση λειτουργεί ως συνθήκη-ερέθισμα που
προκαλεί ένα σύνολο ποικίλων σωματικών αντιδράσεων, όπως η νευρικότητα και υπερκινητικότητα, ο πόνος σε ορισμένα σημεία του σώματος ή οι
διαφορετικές ενδείξεις θερμοκρασίας του. Άλλωστε, στη συναφή βιβλιογραφία της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας έχει υπογραμμιστεί η σύνδεση των καταστάσεων αξιολόγησης μέσω εξετάσεων με την εμφάνιση άγχους, το οποίο εκδηλώνεται με σωματικά συμπτώματα.
(β) Οι απαντήσεις των ερωτώμενων ενηλίκων σχετικά με το πώς νιώθουν,
όταν τους αξιολογούν, ανέδειξαν κατηγορίες ψυχολογικών αντιδράσεων,
που βρίσκονται σε συνάρτηση με τη διαδικασία της αξιολόγησης και το αξιολογικό της αποτέλεσμα και οι οποίες διακρίνονται σε αντιδράσεις άγχους
(όπως μπλοκάρισμα, αμηχανία, ένταση), φόβου (όπως ανησυχία, ανασφάλεια), αίσθημα χαμηλής αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης (αβεβαιότητα και αμφιβολία για προσωπική ικανότητα), αλλά και από ένα σύνολο θετικών συναισθημάτων (αποδοχή της αξιολόγησης, ηρεμία, σιγουριά απέναντι
στην επιτυχία, ελπίδα για θετική αξιολόγηση, αποδοχή της αξιολόγησης).
Ο παρακάτω πίνακας 2 αποτυπώνει μια ταξινόμηση των ψυχολογικών
αντιδράσεων των ενηλίκων εκπαιδευόμενων.
Πίνακας 2: Ψυχολογικές αντιδράσεις
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Άγχος
[διαστάσεις του
άγχους]
Μπλοκάρισμα

Φόβος

Θετικά
συναισθήματα//
συναισθήματα
αισιοδοξίας

Χαμηλή
αυτοπεποίθησηχαμηλή αυτοεκτίμηση

Ανησυχία

Αποδοχή της
αξιολόγησης

Αμφιβολία για την
προσωπική ικανότητα
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Άγχος για το
αποτέλεσμα της
αξιολόγησης

Ανασφάλεια
και φοβία για
τους κριτές
και τις γνώσεις
τους/είδος της
κατάρτισης

Ηρεμία

Άγχος για το
άγνωστο της
αξιολόγησης

Φόβος σε
εξάρτηση
με το είδος,
αντικείμενο της
εξέτασης

Σιγουριά, σε
περίπτωση
επιτυχίας (αν τα
έχω καταφέρει)

Αμηχανία

Φόβος για το
αποτέλεσμα

Δύναμη -θάρρος
απέναντι στην
αξιολόγηση

Ένταση
Κλιμάκωση του
άγχους ανάλογα
με την εξέλιξη της
αξιολόγησης

Αβεβαιότητα για την
προσωπική ικανότητα
ως προς την αξιολόγηση

Ελπίδα για θετική
αξιολόγηση
Ενδιαφέρον για την
αξιολόγηση

Ενδεικτικές του άγχους και του φόβου για τη διαδικασία της αξιολόγησης και του αποτελέσματός της αλλά και το αίσθημα της χαμηλής αυτοπεποίθησης είναι οι παρακάτω αναφορές των ενηλίκων, όπως αποδόθηκαν
στις συνεντεύξεις τους:
“Το πρώτο συναίσθημα είναι άγχος για το άγνωστο που θα αντιμετωπίσω. Εφόσον, όμως έρθω σε επαφή με ότι με αξιολογεί, θέλω λίγο
χρόνο για να ξαναεπανέλθω” (Υ3, γυναίκα 28 ετών, απόφοιτη Τ.Ε.Ε).
“..όσο πιο σοβαρή η αξιολόγησή μου και δεν γνωρίζω τον αξιολογητή μου νιώθω άγχος, όσο πιο χαλαρή είναι η κατάσταση είμαι πιο συγκεντρωμένος” (Υ5, άνδρας 34 ετών, απόφοιτος ΙΕΚ).
“..νιώθω φόβο απέναντι στην αξιολόγηση, άγχος για το αποτέλεσμα
(Υ4, άντρας 44 ετών, απόφοιτος Λυκείου).
“Νιώθω αγχωμένη, έλλειψη αυτοπεποίθησης, αβεβαιότητα, αμφιβολία για το πόσο κατάλληλη είμαι για τη συγκεκριμένη όσον αφορά την ηλικία ή την εμφάνισή μου (συνήθως σε συνεντεύξεις)... (Υ8,
γυναίκα 41 ετών, απόφοιτη λυκείου).
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“Νιώθω φόβο απέναντι στην κακή αξιολόγηση, άγχος για το αποτέλεσμα” (Υ14, γυναίκα 37 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
“Νιώθω ανασφάλεια και φοβία απέναντι στο που είναι καταρτισμένοι οι κριτές μου. Αν αποδειχτούν καλοί γνώστες, τότε το όποιο αποτέλεσμα το καλοδέχομαι...σχεδόν ποτέ δε νιώθω απογοήτευση.” (Υ4,
άντρας 44, απόφοιτος Λυκείου).
“Αισθάνομαι στρες σε περίπτωση που δεν έχω καλά αποτελέσματα...αμηχανία λίγο πριν το αποτέλεσμα” (Υ9, γυναίκα 28 ετών, απόφοιτη Τ.Ε.Ε).
“Απέναντι στην αξιολόγηση αγχώνομαι, κομπλάρω, ξεχνάω αυτά
που ξέρω, έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση (Υ16, άνδρας 23 ετών, άγαμος, απόφοιτος Λυκείου).
“...γενικά αγχώνομαι και προσπαθώ να είμαι ήρεμη” (Υ2, γυναίκα 30
ετών, απόφοιτη Λυκείου).
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, όμως, απαντούν και με διάφορα θετικά συναισθήματα απέναντι στην αξιολόγησή τους, τα οποία αποτυπώνονται στις
παρακάτω εκφράσεις:
“...νιώθω θάρρος, δύναμη απέναντι στην αξιολόγηση αλλά...” (Υ12,
γυναίκα 36 ετών, απόφοιτη Γυμνασίου).
“Νιώθω ευχάριστα, εάν υπάρχει σιγουριά για το γραπτό μου...σιγουριά αν τα έχω καταφέρει” (Υ9, γυναίκα 28 ετών απόφοιτη ΤΕΕ).
“νιώθω και θετικά απέναντι στην αξιολόγησή μου, όπως ανυπομονησία” (Υ17, γυναίκα 30 ετών, απόφοιτη ΙΕΚ).
“...αλλά νιώθω και ελπίδα για να ακούω θετικά πράγματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε δέχομαι τα αρνητικά” (Υ1, γυναίκα 43 ετών,
απόφοιτη ΑΠΘ).
Η ταυτόχρονη εκδήλωση αφενός αρνητικών αντιδράσεων και αφετέρου θετικών συναισθημάτων απέναντι στη διαδικασία της αξιολόγησης
και τα αποτελέσματά της αναδεικνύει τον αντιφατικό χαρακτήρα της αξιολόγησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων και ταυτόχρονα προβάλει ένα πρόβλημα, το οποίο φαίνεται να απαιτεί ιδιαίτερη διερεύνηση.
(γ) Η αξιολόγηση υποκινεί στους εκπαιδευόμενους προβληματισμούς και
για τους ίδιους σε ατομικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα θεωρείται ως ευκαιρία αυτοκριτικής και απόδειξης προσωπικής αξίας, πρόκλησης, αποδοχής αρνητικού αποτελέσματος, κ.ά. Τα υποκείμενα της έρευνάς μας αναστοχάζονται
την αξιολόγησή τους ως μια διαδικασία, μέσω της οποίας κρίνεται η αυτοεκτί-
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μηση και αυτοεικόνα τους, θεωρώντας ότι η αξιολόγηση αντανακλά την εσωτερική τους αξία και ικανότητα, ενώ το αποτέλεσμά της αποτελεί προσωπική
τους ευθύνη και υποκειμενική αναμέτρηση με αυτήν. Παράλληλα, οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι, όπως δηλώνουν στις συνεντεύξεις τους, φαίνεται να συλλογίζονται και να προβληματίζονται για την ίδια την αξιολόγηση και τα χαρακτηριστικά της, όπως για τους αξιολογητές-εξεταστές, τον τύπο και τα κριτήρια αξιολόγησης, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας, κ.ά.
Στο πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνεται μια σχηματική ταξινόμηση των
προβληματισμών αυτών.
Πίνακας 3: Σκέψεις και απόψεις για την αξιολόγηση
Επικέντρωση των προβληματισμών
στο πρόσωπο που αξιολογείται/
Αυτοαξιολόγηση.
Αυτοαντίληψη-ΑυτοεκτίμησηΑυτογνωσία

Η ίδια η αξιολόγηση ως αντικείμενο
προβληματισμού.

Προσωπική ικανότητα /δυνατότητα

Ποιοι είναι οι εξεταστές
[καταλληλότητα, επάρκεια]

Προσωπική ευθύνη

Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησής
τους

Προσωπική επίτευξη/επιτυχία/απόδειξη
της προσωπικής αξίας/των ατομικών
δυνατοτήτων

Ποια τα θέματα- αντικείμενα της
αξιολόγησης

Προσωπική ετοιμασία- κατάλληλη
συμπεριφορά

Η αντικειμενικότητα/αξιοπιστία της
διαδικασίας της αξιολόγησης

Προσωπική ανταπόκριση/
προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά
που ρυθμίζουν τη διαδικασία της
αξιολόγησης

Προβληματισμός για το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης

Στάση ως προς την αξιολόγηση [ως
ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση και
αυτοκριτική]
Ως πρόκληση
Αποδοχή της αρνητικής αξιολόγησης
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Οι ενήλικοι, ως αξιολογούμενοι “μαθητές” σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, αποτυπώνουν τους προβληματισμούς τους σε σχέση με την ίδια την
αξιολόγηση ως διαδικασία (τα αντικείμενα, τα κριτήριά της, τους αξιολογητές-εξεταστές, το πιθανό αποτέλεσμά της, αλλά και την αξιοπιστία της διαδικασίας) με τις παρακάτω εκφράσεις:
“Σκέφτομαι αυτός που θα με αξιολογήσει …χμ ποια μπορεί να είναι τα κριτήριά του, και αν έχω τα προσόντα που απαιτούνται” (Υ1,
γυναίκα, 43ετών, απόφοιτη ΑΠΘ).
“Η πρώτη σκέψη είναι ποιοι θα είναι οι εξεταστές και σε ποια θέματα θα αξιολογηθώ” (Υ11, άντρας 38 ετών, απόφοιτος Λυκείου).
“Υπάρχει σκέψη… και για αυτό αγχώνομαι αν θα με κρίνουν σωστά ή όχι” (Υ10, γυναίκα 40 ετών, απόφοιτη Γυμνασίου).
“Σκέφτομαι ότι θέλω να πετύχω και να έχω μια θετική αξιολόγηση... σα δεύτερη σκέψη υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μην καταφέρω να πετύχω” (Υ7, γυναίκα 26 ετών, απόφοιτη ΤΕΙ).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης, οι απόψεις των ενηλίκων εκπαιδευομένων που αναδεικνύουν τον προβληματισμό τους για τους ίδιους ως
αξιολογούμενους σε σχέση με την επάρκεια και την ικανότητά τους, την
προσωπική τους ευθύνη και γενικότερα ως ευκαιρία να ανταποκριθούν σε
κάθε μορφή αναμέτρησης και επίτευξης. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι της
έρευνάς μας ανέφεραν πόσο αναγκαία θεωρούν την αξιολόγηση ως διαδικασία που επιδιώκει την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους και με τον τρόπο αυτό αναδεικνύουν την έντονη παρουσία επιδράσεων εμπειριών του σχολικού τους παρελθόντος, διότι δεν υπήρχαν χαρακτηριστικά τέτοιας μορφής αξιολόγησης (απολογιστικής) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρακολούθησαν. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται
στις παρακάτω αναφορές:
“Σκέφτομαι αν κατάφερα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. ..ίσως να μην
έπιασα τη βαθμολογία που πρέπει για να περάσω. Εάν βρισκόμουν εκτός θέματος. Εάν έδινα λίγο αργότερα το γραπτό μου, ίσως να θυμόμουν την απάντηση που μπορεί να μην έδωσα” (Υ9, γυναίκα 28 ετών, απόφοιτη ΤΕΕ).
“Όταν είναι να αξιολογηθώ αναρωτιέμαι αν είμαι έτοιμη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, αν έχω διαβάσει καλά, αν η συμπεριφορά μου θα είναι αυτή που απαιτείται και ότι μου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξω, αν αξίζω κάτι” (Υ8, γυναίκα 41 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
“Σκέφτομαι πως θα μπορέσω να δώσω το 100% του εαυτού μου …να είμαι
ήρεμη, ειλικρινής και οργανωμένη” (Υ3, γυναίκα 28 ετών απόφοιτη ΤΕΕ).
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“..κρίνω την αξιολόγησή ως ένα υποχρεωτικό μέσο … σε καμία περίπτωση δε θεωρώ ότι τα στοιχεία και τα κριτήρια επιλογής δεν ανταποκρίνονται
στη γενική και ολοκληρωμένη εικόνα του εξεταζόμενου. Μπορεί ένας άριστος επαγγελματίας να μην πληρεί ή να μην δύναται να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα ζητούμενα και αξιολογήσεις. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν τον
καθιστά ανίκανο, μειονεκτικό ή ελλιπή. Ως εκ τούτου το εξεταζόμενο άτομο έχοντας πραγματική γνώση των δυνατοτήτων του που έχει επιβεβαιωθεί στο παρελθόν δεν πρέπει να νιώσει άσχημα στην περίπτωση της απόρριψής του…”(Υ4 , άντρας 44 ετών, απόφοιτος Λυκείου).
“ …σκέφτομαι αν θα καταφέρω να ανταπεξέλθω με ευκολία στις ερωτήσεις, στην κριτική και πως θα πρέπει να αντιμετωπίσω την κακή αξιολόγηση ή κριτική” (Υ14, γυναίκα 37 ετών, απόφοιτη Λυκείου).
“…συλλογίζομαι αν είμαι επαρκής, δηλαδή αν διαθέτω τα προσόντα στο
βαθμό που το ζητάνε” (Y12, γυναίκα 36 ετών, απόφοιτη Γυμνασίου).
“...σκέφτομαι ότι πρέπει να φανώ όσο πιο τυπικός γίνεται, να δείξω υπευθυνότητα και να δείξω ότι θα μπορέσω αργότερα να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες που θα μου ζητηθούν” (Υ15, άντρας 29 ετών απόφοιτος ΙΕΚ).
“σκέφτομαι ότι πρέπει να γράψω καλά” (Υ16, άντρας 23 ετών, απόφοιτος
Λυκείου).
“Όταν αξιολογούμαι προετοιμάζω τον εαυτό μου για την επικείμενη αξιολόγηση, και κάνω σκέψεις για το πώς μπορώ να ανταποκριθώ καλύτερα... για
το πώς είναι το άτομο που θα με αξιολογήσει και αν θα μπορώ να ανταποκριθώ” (Y17, γυναίκα 30 ετών , απόφοιτη Ι.Ε Κ.).
Οι ενήλικοι που αποτέλεσαν τα υποκείμενα της έρευνάς μας, παρόλο
που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως
εκφέρονται με τις δηλώσεις τους στα αντίστοιχα ερωτήματα μας, φαίνεται
να στέκονται στοχαστικά και αυτοκριτικά απέναντι στην αξιολόγηση. Οι
απόψεις τους αυτές σκιαγραφούν μια προσωπική σχέση με την αξιολόγηση ως αποτέλεσμα κυρίως της επίδρασής της πάνω στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση της εικόνας τους, δηλαδή της ταυτότητάς τους και της προσωπικής τους αξίας ως μανθάνοντες.
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ενήλικος ως μανθάνων συγκροτεί,
εντέλει, τη διάσταση της αυτο-αξιολόγησης και προσλαμβάνει την αξιολόγησή του ως σύγκριση, αλλά και τα αποτελέσματά της ως ενδιαφέρον να
πληροφορηθεί την πρόοδό του (Noye, Pivetaeu, 1999: 131-133). Παράλληλα, στην προσπάθεια αιτιολόγησης και αποτίμησης των ικανοτήτων του μέσα στο πλαίσιο των δικών του αξιών και πεποιθήσεων και σε αλληλεπίδρα-
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ση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, διαφαίνεται μια γενικά θετική
προσέγγιση στην αυτό-αξιολόγηση, παρά την έντονη παρουσία επιδράσεων των εμπειριών του σχολικού του παρελθόντος (Γιαννακοπούλου, 2013).
4.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι αντιδράσεις απέναντι στην αξιολόγηση ως εκδηλώσεις καταστάσεων
άγχους, οι οποίες εντοπίστηκαν στην παρούσα έρευνα και παρουσιάστηκαν συνοπτικά προηγούμενα, έχουν διαπιστωθεί στην ίδια ή σε παρόμοιες μορφές σε πολλές συναφείς έρευνες. Οι περισσότερες από αυτές υιοθετούν μια ψυχολογική οπτική στην ανίχνευση και ανάλυση των καταστάσεων άγχους σε διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης (Spielberger, 1972:
3-19). Το δε ενδιαφέρον τους εντοπίζεται στη διερεύνηση της συνάφειας
των εκδηλώσεων του άγχους με όψεις της ίδιας εκπαιδευτικής διαδικασίας
και με διαστάσεις της αποτελεσματικότητάς της στη μάθηση, όπως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η επίδοση, τα κίνητρα συμμετοχής,
ή η εκπαιδευτική διαρροή κ.ά. Η παρούσα έρευνα, όμως, επικεντρώθηκε
στην ανίχνευση και αποτύπωση των απόψεων των ενηλίκων που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης για την αξιολόγηση γενικά και των
νοημάτων που της αποδίδουν. Μέσα από τις απόψεις που καταγράφηκαν,
αναδείχθηκαν έμμεσα οι καταστάσεις άγχους που βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι σε κάθε αναφορά τους σε εμπειρίες αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, όμως,
υποδηλώθηκε από τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας μια αποδοχή της αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων της ως μια διαδικασία αποτίμησης της
μαθησιακής τους προόδου και ως ευκαιρία αυτογνωσίας και αυτοκριτικής.
Το άγχος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μάθηση και συνδέεται
κυρίως με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν έντονα χαρακτηριστικά ανταγωνισμού ή πρόκρισης και συσχετίζεται με πολλούς παράγοντες
(Sapp, 1999: 272-288). Το γεγονός ότι η εμφάνιση του άγχους δεν είναι μηχανιστική, αλλά μια σύνθετη και πολυδιάστατη κατάσταση που ενσωματώνει μια σειρά από αλληλένδετα ατομικά χαρακτηριστικά και αντιδράσεις,
τα οποία μπορούν να εμφανιστούν όλα μαζί, μερικά ή κανένα από αυτά σε
δεδομένη στιγμή, το καθιστά αντικείμενο διερεύνησης από πολλές οπτικές. Η ανάλυση και η ερμηνεία τους αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες συγκροτούν τη συναφή με το θέμα βιβλιογραφία (ενδεικτικά Zeidner, 1998: 61-88). Μεταξύ αυτών, η προσέγγιση του Spielberger (Spielberger, 1972, Lufi et al. 2004), διακρίνει τις καταστάσεις άγχους σε συνθήκες αξιολόγησης (εκπαιδευτικές ή κοινωνικές) σε
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δύο κατηγορίες. Στο άγχος, το οποίο προέρχεται από μια τάση του ατόμου
να βρίσκεται σε εγρήγορση απέναντι σε κάποια ερεθίσματα του περιβάλλοντος τα οποία προσλαμβάνει ως επικίνδυνα και απειλητικά, δηλαδή ως
ατομικό χαρακτηριστικό ή στοιχείο της προσωπικότητας (trait anxiety) και
στο άγχος, το οποίο ερμηνεύεται ως προσμονής και προσδοκίας, οι οποίες
βιώνονται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως αντίδραση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (state anxiety) (Zeidner, 1998: 21-25).
Από τις διαπιστώσεις της έρευνάς μας δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία
εκτίμηση για την ακριβή προέλευση του άγχους που βιώνουν οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι σε καταστάσεις αξιολόγησης, ούτε άλλωστε η επίδρασή
του στη συμμετοχή τους, επειδή δεν αποτέλεσαν αντικείμενα της παρούσας διερεύνησης. Ωστόσο, κάθε αναφορά σε θέματα αξιολόγησης σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα και με την ανάδειξη της προσωπικής αξίας του ενήλικου, οπότε η προέλευση και ερμηνεία του πρέπει, μάλλον, να αναζητηθεί σε προηγούμενα βιώματα και προσωπικές εμπειρίες από διαδικασίες
αξιολόγησης που έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.
Τέλος, μπορεί να διατυπωθεί η θέση ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης
ενηλίκων, ανεξάρτητα από τον τύπο και το περιεχόμενό τους, οφείλουν τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού όσο και στη διαδικασία υλοποίησής τους, να
λαμβάνουν υπόψη τους αντίστοιχες ερευνητικές διαπιστώσεις, ώστε να
περιορίζουν και κατά το δυνατόν να απαλείφουν όλους εκείνους τους παράγοντες, οι οποίοι είτε προκαλούν είτε ενισχύουν αντιδράσεις ανησυχίας
και άγχους στους ενήλικους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν σε αυτά.
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Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς
για τις ικανότητες-κλειδιά της δια βίου μάθησης:
προκλήσεις και δυνατότητες στην πρώιμη
παιδική ηλικία
Δέσποινα Ντεμίρη
ABSTRACT
This study discusses and analyses possibilities and conditions for
developing initiative and entrepreneurship competences in early childhood.
Planning an educational program and conducting a comparative study of
Recommendation of European Parliament and Council on key competences
and the Kindergarten Curriculum (2011) and elaborating reports published
on Eurydice network for education systems and policies, the study introduces
ways of implementation and utilization of initiative and entrepreneurship
competences within the context of national educational policy for early
childhood.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παγκόσμια ανάγκη για ανταγωνιστικότητα έχει ενεργοποιήσει και το ενδιαφέρον στην Ευρώπη για καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων, που θα συμβάλουν
στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική αναβάθμιση. Η γνώση, οι δεξιότητες και οι στάσεις στο ευρωπαϊκό δυναμικό είναι βασικός παράγοντας για
καινοτομία, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή οικονομία και στο κοινωνικό μοντέλο απαιτείται καινοτομία και δημιουργικότητα με πλήρη συμμετοχή από ομάδες, που θα έχουν ένα συνολικό
στόχο ΄΄ the big picture ΄΄, κίνητρα και δεξιότητες συμμετοχής και επικοινωνίας. Οι επενδύσεις για τη δια βίου μάθηση στηρίζονται στην αρχική εκπαίδευση,
επομένως η προσχολική ηλικία αποτελεί την αφετηρία του δρόμου της διαρκούς επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα οι στόχοι του στρατηγικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης(2020) είναι η υλοποίηση της δια βίου μάθησης και κινητικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την απόκτηση ικανοτήτων-κλειδιά, η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και ενεργούς συμμετοχής, η ενίσχυ-
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ση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. (Official Journal of the European Union C
119:1-2). Στην Ελλάδα ήδη από το 2002 υπήρχε ο προσανατολισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη διαθεματικών ικανοτήτων,
που διασφαλίζουν στους μαθητές τη δεξιότητα να αναλύουν αποτελεσματικά, να επεξεργάζονται θέματα και να λύνουν προβλήματα που ανακύπτουν
(ΔΕΠΠΣ), μέχρι το 2011 και τη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις βασικές ικανότητες(2006). (EACEA /Eurydice, 2002: 79-80).
2.0. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ(2006) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(2011)
2.1. Η προσέγγιση των βασικών ικανοτήτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο
Οι αλλαγές σε παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο έχουν δημιουργήσει την ανάγκη να μελετηθούν και κατ΄ επέκταση να ορισθούν οι βασικές εκείνες ικανότητες, που η απόκτησή τους βοηθούν τον πολίτη ΄΄ να προσαρμοστεί
με ευελιξία σε ένα γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλοεξαρτώμενο κόσμο ΄΄,
σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου.
(Official journal of the European Union L394, 2006: 6). Σύμφωνα με την ίδια λογική η αναθεώρηση του ΔΕΠΠΣ (2002) και η δημιουργία του νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο(2011), ανταποκρίνεται στην ανάγκη
για ΄΄ επικαιροποίηση και βελτίωση των στόχων, των περιεχομένων και της οργάνωσης της μάθησης και της διδασκαλίας ΄΄, ώστε να προετοιμασθούν οι πολίτες
για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα. (ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-Π.Ι (2011) ΄΄ Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου ΄΄: 9-10). Το πλαίσιο
των αλλαγών, όπως διαμορφώνεται στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, γίνεται ευκρινέστερο υπό το πρίσμα του σχεδιασμού του ΄΄ Νέου Σχολείου ΄΄, το οποίο
΄΄ κτίζεται με θεμέλια στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό και επικεντρώνεται εκεί
που μπαίνουν οι βάσεις της μάθησης ΄΄. Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς περί του εντοπισμού και του προσδιορισμού των βασικών ικανοτήτων που είναι αναγκαίες ΄΄ για την προσωπική ολοκλήρωση, την ιδιότητα του
ενεργού πολίτη, την κοινωνική συνοχή και την απασχολησιμότητα σε μια κοινωνία
της γνώσης ΄΄, υπηρετούνται και στο Νέο Σχολείο και ενσωματώνονται στους
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κοινούς εκπαιδευτικούς στρατηγικούς στόχους(2020), όπως προαναφέρθηκαν. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Νέου Σχολείου ΄΄ τα Προγράμματα Σπουδών
θα πρέπει να είναι ενιαία και συνεκτικά , από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, ώστε
να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η σύνδεση της γνώσης από τάξη σε τάξη και από
βαθμίδα σε βαθμίδα ΄΄. ( ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- Π.Ι (2010) ΄΄ Νέο
Σχολείο ΄΄). Υπό αυτή τη θεώρηση οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
Κοινοβουλίου υλοποιούνται και αξιοποιούνται από τη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
2.2. Οι Οριζόντιες ικανότητες της Ευρωπαϊκής Σύστασης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου(2011)
΄΄ Οι ικανότητες κλειδιά χωρίζονται στις βασικές και στις οριζόντιες ικανότητες. Οι
οριζόντιες ικανότητες περιλαμβάνουν την ψηφιακή ικανότητα, τις κοινωνικές ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα ΄΄.(EACEA /Eurydice, 2012: 29). Η κατάκτηση
του ΄΄ ψηφιακού γραμματισμού ΄΄, ορισμός που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα Σπουδών απαιτεί αρχικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της έρευνας,
της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και χρήσης εργαλείων
για παραγωγή και παρουσίαση πληροφοριών που θα στηρίζονται στην κριτική σκέψη και θα απαιτούν αναστοχαστική συμπεριφορά σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες παρουσιάζονται επίσης στο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μέσω της
στοχοθεσίας της μαθησιακής περιοχής Τ.Π.Ε. (Official journal of the European
Union L 394, 2006: 11-12, ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-Π.Ι (2011) ΄΄ Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου ΄΄: 114-117).
Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση, αποτελούν και
βασικούς στόχους της ευρύτερης μαθησιακής περιοχής Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη, στο δεύτερο σκέλος αυτής. Η γνώση των κωδίκων καλής
συμπεριφοράς αλλά και των εννοιών που σχετίζονται με το σεβασμό στην πολιτισμική ταυτότητα και την αποφυγή διακρίσεων, των δεξιοτήτων εποικοδομητικής επικοινωνίας, της δημιουργικής έκφρασης και της ανεκτικότητας, και
των στάσεων συνεργασίας και αυτοπεποίθησης, όπως αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση, καλύπτονται από τον τρόπο με τον οποίο στο Πρόγραμμα
Σπουδών συνδέεται η προσωπική ανάπτυξη με τις κοινωνικές ικανότητες, γεγονός που οδηγεί ταυτόχρονα στην αποδοχή της εικόνας του εαυτού αλλά και
της διαφορετικότητας. Η επίτευξη της αυτονομίας των ατόμων αλλά και ταυτό-
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χρονα της ομαδικότητας αποτελούν εκείνους τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών που εξασφαλίζουν την κατάκτηση της ικανότητας του πολίτη.
(Official journal of the European Union L 394, 2006: 14-15, Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 67-72).
2.2.1 Η ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου(2011)
Η ικανότητα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αποτελεί την τρίτη από
τις οριζόντιες ικανότητες. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη συγκεκριμένη ενότητα, δεδομένου ότι η μελέτη του τρόπου που εφαρμόζονται και αξιοποιούνται οι οριζόντιες ικανότητες στο Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί μέρος του σκοπού της
εργασίας, με κύριο φυσικά στόχο να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την καλλιέργεια ικανοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην προσχολική βαθμίδα της εκπαίδευσης. Από τη συγκριτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Σύστασης και του Προγράμματος Σπουδών προκύπτει πως δεν υπάρχει ρητά αναφορά στο επίσημο ελληνικό έγγραφο της
ικανότητας του επιχειρείν, εκ του ορισμού βέβαια και του περιεχομένου αυτής,
όπως αναλύεται στο ευρωπαϊκό έγγραφο, προκύπτουν οι επαρκείς αναλογίες και αντιστοιχίες που στοιχειοθετούν την ύπαρξη των προϋποθέσεων εκείνων που οδηγούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας στην προσχολική ηλικία, σύμφωνα με το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος.
Η ξεκάθαρη αναφορά της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των
βασικών ικανοτήτων, όπως προαναφέρθηκαν, αποτελούν κεντρικούς άξονες στη βάση των οποίων μπορεί να καλλιεργηθεί η ικανότητα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, κατά αναλογία προς τις γνώσεις, δεξιότητες
και στάσεις που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση και αφορούν την
προαναφερθείσα ικανότητα. Οι κοινωνικές ικανότητες και η επικοινωνία δεδομένου ότι σχολιάστηκαν σε προηγούμενη συγκριτική αναφορά δε θα επαναπροσεγγιστούν. Αξίζει βέβαια στο σημείο αυτό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά
στην πρόθεση καλλιέργειας της σκέψης σε παιδιά πρώιμης παιδικής ηλικίας,
η οποία εξακτινώνεται στη δημιουργική, στην κριτική και στη μεταγνωστική
σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Σύσταση αναφέρει στον ορισμό ΄΄ Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού προκειμένου να
επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι ΄΄. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της δη-

456

Δέσποινα Ντεμίρη
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ικανότητες-κλειδιά της δια βίου μάθησης: …

μιουργικής σκέψης, που οδηγεί σε πρωτότυπους και εναλλακτικούς τρόπους
αξιολόγησης των πραγμάτων και επίλυσης προβλημάτων. Οι οδηγίες βέβαια
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφείς ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας, ΄΄ ο εντοπισμός των διαθέσιμων ευκαιριών για δράση, η ανάλυση των δεδομένων, η αξιολόγηση και η καταγραφή τους ΄΄, βρίσκουν την εφαρμογή τους μέσα από την
καλλιέργεια της κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης. Συγκεκριμένα προωθείται από το Πρόγραμμα Σπουδών η ικανότητα των νηπίων να αξιολογούν
τα δεδομένα, να αιτιολογούν τις απόψεις τους, να αναστοχάζονται ώστε να
μπορούν αποτελεσματικά να επιλύουν προβλήματα μετατρέποντας τις πρωτότυπες και δημιουργικές τους ιδέες σε αποτελεσματική δράση.
Η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και της αυτονομίας τέλος είναι
εκείνη η ικανότητα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που καθιστά τα νήπια ικανά να ΄΄ υποστηρίζουν τις επιλογές τους, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να τολμούν να διατυπώνουν προτάσεις και να δοκιμάζουν ΄΄. Ο προσανατολισμός αυτός έρχεται σε πλήρη συνάφεια με την επιχειρηματική συμπεριφορά, όπως
ορίζεται στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από
την ηγετική και ενεργό στάση, την ανάπτυξη κινήτρων και τη στοχοπροσήλωση. (Official journal of the European Union L 394, 2006: 15-16, ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ. ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -Π.Ι (2011) ΄΄ Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου ΄΄: 9-20).
3.0. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3.1. Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στα σχολεία της Ευρώπης.
Σύμφωνα με εκθέσεις, που δημοσιεύονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ευρυδίκη, ένα δίκτυο που παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις των ευρωπαϊκών
συστημάτων και πολιτικών, οι χώρες της Ευρώπης έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των ικανοτήτων-κλειδιά στα εθνικά Αναλυτικά τους Προγράμματα και σε άλλα έγγραφα. (EACEA/Eurydice, 2012: 7).
Δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και προκλήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη, καλείται η εκπαίδευση να αποτελέσει το κλειδί για να διαμορφωθούν στάσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές στους νέους, ώστε να αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα, να σκέφτονται με καινοτόμους τρόπους, να έχουν το θάρρος να αντιμετωπίζουν τις
προκλήσεις που συναντούν . Μια τέτοια εκπαίδευση πρέπει να υιοθετείται
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από τη νεαρή ηλικία. (EACEA/Eurydice, 2012a: 5-7).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχει ορίσει με τη Σύστασή
του το περιεχόμενο και τους στόχους για την καλλιέργεια της ικανότητας
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον υποστηρίζει και ενισχύει την υπόθεση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με την ατζέντα για την παιδεία και την εκπαίδευση, το πλαίσιο
της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία ΄΄ Education and Training
2020 ΄΄, προσανατολίζεται στην ενίσχυση και την επέκταση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, περιλαμβάνοντας και την επιχειρηματικότητα
σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή συνεχίζει την υποστήριξή
της, μέσω της στρατηγικής που σχεδιάστηκε για την Ευρώπη του 2020 και
έχει τονιστεί σε τρία προγράμματα: ΄΄ Youth on the move ΄΄, ΄΄ An Agenda for
New Skills and Jobs ΄΄, ΄΄ Innovation Union ΄΄. (Official Journal C 119, 2009: 4).
3.2. Προσεγγίσεις για την επιχειρηματικότητα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράμματα των χωρών της Ευρώπης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές.

Πίνακας 1: Προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με κεντρικά καθοδηγητικά έγγραφα.
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 1. στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχεδόν τα
2/3 των χωρών ρητώς αναγνωρίζουν την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση υπερισχύει. Αναλυτικότερα το θέμα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα προσεγγίζεται διαθεματικά, εντάσσεται στα Αναλυτικά Προγράμματα των χωρών ως υποχρεωτικό μάθημα ή την ενσωματώνουν σε άλλα υποχρεωτικά μαθήματα, αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό προαιρετικό μάθημα ή ενσωματώνεται σε άλλα προαιρετικά μαθήματα και τέλος σε χώρες όπως η Ελλάδα ,η Τουρκία, η
Γερμανία, κ.α η επιχειρηματικότητα δεν αναφέρεται ρητά σε επίσημα καθοδηγητικά έγγραφα. (EACEA/Eurydice, 2012a: 13-18).
Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρούνται και στην περίπτωση αυτή έντονες
διαφοροποιήσεις.

Πίνακας 2: Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση
στην επιχειρηματικότητα, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Βλέποντας τη γενική εικόνα παρατηρούμε ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν μαθησιακά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα,
από το ένα σχολικό επίπεδο στο άλλο. Μόνο λίγες χώρες αναφέρουν ότι
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δεν έχουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα στα αναλυτικά τους προγράμματα, όπως η Ουγγαρία, η Δανία και
η Ολλανδία. Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ορίζουν μαθησιακά αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα, με τις μισές από αυτές να παρουσιάζουν ταυτόχρονα τόσο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και στη Δευτεροβάθμια. Τέλος η Ελλάδα με χώρες όπως η Νορβηγία, η Γερμανία, η Ιταλία
και η Τουρκία δεν παρουσιάζουν μαθησιακά αποτελέσματα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (EACEA/Eurydice, 2012a: 21-23).
4.0. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
4.1. Η ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας στην προσχολική εκπαίδευση
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεταρρυθμίσει τα Αναλυτικά τους Προγράμματα την τελευταία δεκαετία προς την προσέγγιση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, δηλαδή τι αναμένεται οι μαθητές να είναι ικανοί να κάνουν.
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη διδασκαλία των ικανοτήτων- κλειδιά,
στις οποίες ανήκει και η επιχειρηματικότητα. (EACEA/Eurydice, 2012: 21).

Πίνακας 3: Η ενσωμάτωση των Οριζόντιων ικανοτήτων στα εθνικά
Αναλυτικά Προγράμματα.
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πης έχουν ενσωματώσει στα εθνικά Αναλυτικά τους Προγράμματα την επιχειρηματικότητα. Με σημείο αναφοράς την Προσχολική εκπαίδευση, παρατηρείται ότι χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γαλλία,
η Ισπανία, έχουν εντάξει την επιχειρηματικότητα στα Προγράμματά τους.
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από τις
χώρες, που εμφανίζεται στο χάρτη της Ευρώπης να μην ενσωματώνει την
επιχειρηματικότητα γενικά στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει
και για τη Γερμανία, την Ιταλία τη Ρουμανία κ.α. Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Σύστασης και του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου, όπως παρουσιάστηκαν στη δεύτερη ενότητα, καταγράφεται η αναλογία και η αντιστοιχία του περιεχομένου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων ως προς την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας. Αν βέβαια προστεθεί και η χάραξη της εθνικής στρατηγικής, όπως αποτυπώνεται στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και προωθεί βασικές ικανότητες που αποτελούν κεντρικούς άξονες για
την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, ανακύπτει εύλογα το ερώτημα κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια μιας τέτοιας ικανότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία και τι δυνατότητες υπάρχουν
ώστε να ανήκει και η Ελλάδα στις χώρες που ενσωματώνουν την ικανότητα της επιχειρηματικότητας στα Προγράμματα της Προσχολικής ηλικίας.
4.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την
ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε Ολοήμερο νηπιαγωγείο, υπό την επιστημονική επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Καλλιόπης Βρυνιώτη, σχεδιάστηκε στη βάση των θεωριών του κοινωνικού εποικοδομητισμού του L.Vygotsky, της ανακαλυπτικής θεωρία του J.Bruner και τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του H.Gardner. Επελέγησαν οι θεωρίες αυτές ως καταλληλότερες, δεδομένου ότι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ως διαδικασία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, μέσω της συνδόμησης νοημάτων και γνώσεων, η ανακαλυπτική θεωρία
προσφέρει δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων, ανακάλυψης και εξερεύνησης και τέλος μέσω της ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης, τα παιδιά καθίστανται ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις με τρόπο κριτικό για να
επιλύουν προβλήματα και να κατασκευάζουν προϊόντα. (EACEA/Eurydice,
2012a: 19-22, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. ΄΄ Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΄΄: 9-63).
Οδηγό του προγράμματος αποτέλεσαν το Πρόγραμμα Σπουδών του Νη-
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πιαγωγείου (2011), εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και βέβαια η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις ικανότητες Δια βίου Μάθησης.
Το σύνολο του προγράμματος αποτελείται από βασικούς άξονες επίλυσης καταστάσεων προβληματισμού, που διέτρεχαν τις πέντε ημέρες υλοποίησης. (Official journal of the European Union L 394, 2006: 15-16). Η αφήγηση στα παιδιά μιας ιστορίας για τον ήλιο που χάθηκε και η επέμβαση μικρών παιδιών για την επιστροφή του, αλλά κυρίως η ύπαρξη ενός παιχνιδιού που ζωντανεύει την ιστορία, αποτέλεσαν εκείνα τα στοιχεία, που ενίσχυσαν τη θέληση των νηπίων να παίξουν στη δική τους αυλή το παιχνίδι.
Τα δεδομένα που ήταν γνωστά και έπρεπε να επεξεργαστούν ήταν οι κανόνες του παιχνιδιού, η τήρηση των οποίων όριζε και τις προβληματικές
καταστάσεις προς επίλυση, προκειμένου να παίξουν στη δική τους αυλή το παιχνίδι που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν οι εξής: 1ος, το παιχνίδι ξεκινάει από το νέο παλάτι του Ήλιου και
τελειώνει στη χώρα τους, 2ος, να ικανοποιήσουν τρείς επιθυμίες του Ήλιου
ώστε να επιστρέψει( με ένα δώρο της φύσης να δείξετε την αξία μου , με
μουσική να χαρώ, με χρώματα να παρουσιάσετε τη ζωή μαζί μου και μακριά μου), 3ος, σε 15΄ πρέπει να επιστρέψουν με τον Ήλιο στη χώρα τους,
4ος , κατά την επιστροφή τους θα περάσουν από μια σειρά εμποδίων, 5ος,
πριν τη λήξη του χρόνου πρέπει να τοποθετήσουν το σύμβολο της νίκης
στη χώρα τους.
Με άξονα την καλλιέργεια δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, το επικοινωνιακό πλαίσιο υπηρετήθηκε από την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας του παιχνιδιού. Από την αρχική δραστηριότητα εύρεσης του σημείου έναρξης και
λήξης του παιχνιδιού μέχρι και την καταληκτική δραστηριότητα, τα παιδιά
μετέφεραν με επιτυχημένο τρόπο πληροφορίες και μηνύματα σε πολλά και
διαφορετικά επικοινωνιακά περιβάλλοντα με συζήτηση, εξωλεκτικούς κώδικες, καλλιτεχνικές κατασκευές, επιχειρήματα. Καλούνταν κάθε φορά να
κατανοήσουν νοήματα που διατυπώνονταν, να επιλέξουν τους αποδοτικότερους τρόπους επικοινωνίας με σκοπό να πείσουν μέλη της ομάδας τους
για τον τρόπο που θα εργαστούν ή τα μέλη της άλλης ομάδας για τις επιλογές τους ως προς τα εμπόδια, σύμφωνα με κατασκευές της αυλής που προϋπήρχαν, ακόμη και να πείσουν τον Ήλιο να επιστρέψει, παρουσιάζοντας
με πρωτότυπο τρόπο κάθε φορά τη δημιουργία τους, με κατασκευές, με
μουσική και χρώματα. Η επικοινωνία, οι ικανότητες παρουσίασης και σχεδιασμού αλλά και η ομαδική εργασία είναι εκείνες οι διατέμνουσες δεξιό-
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τητες που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος.
(EACEA/Eurydice, 2012a: 19).
Η κάθε δραστηριότητα απαιτούσε την ανάπτυξη κριτικής, δημιουργικής και μεταγνωστικής σκέψης ακόμη και συνδυασμό αυτών. Καλούνταν τα παιδιά να εξετάσουν τα στοιχεία που είχαν, να διερευνήσουν τις ευκαιρίες, να τις προσαρμόσουν στα δεδομένα της ιστορίας και του χώρου
της αυλής, να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους και αυτό απαιτούσε κριτική
σκέψη. Σε πολλές περιπτώσεις όπως στις δραστηριότητες για την ικανοποίηση των επιθυμιών του ήλιου καλούνταν να μετατρέψουν με πρωτότυπο
τρόπο τις ιδέες τους σε πράξη αλλά και κατά την κατασκευή του δώρου να
βρούν εναλλακτικούς τρόπους λύσης σε προβλήματα που ανέκυπταν. Στο
τέλος κάθε δραστηριότητας τα παιδιά εμπλέκονταν ενεργά σε μεταγνωστικές διεργασίες και διαδικασίες, όταν καλούνταν στα πειράματα για την κατασκευή κλεψύδρας για τη μέτρηση του χρόνου, να εξηγήσουν την πορεία
των κινήσεών τους με βάση το αποτέλεσμα και όταν η μια ομάδα περιέγραφε στην άλλη τον τρόπο που δημιούργησε την κατασκευή. Με τον τρόπο
αυτό αναστοχάζονταν, εντόπιζαν και διόρθωναν τα λάθη τους, δε σκέφτονταν απλά αλλά εξέταζαν και αξιολογούσαν τη δική τους σκέψη. Η ικανότητα της επιχειρηματικότητας χαρακτηρίζεται κατά βάση από την ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει δημιουργικά και ευρηματικά τις σκέψεις του
σε δράση, να τις αξιολογεί κριτικά και να ιεραρχεί τα στάδια δράσης του.
Οι εναλλακτικοί τρόποι κατανόησης και σύλληψης πραγμάτων και η αξιολόγησή τους είναι τα στοιχεία εκείνα που κατευθύνουν τις αποτελεσματικές επιχειρηματικές δράσεις. (Official journal of the European Union L 394,
2006: 15, Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 15).
Προτεραιότητα του προγράμματος ήταν να δομηθεί η προσωπική ταυτότητα και να καλλιεργηθεί η αυτονομία των παιδιών μέσα από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν. Οι μέθοδοι υλοποίησης των δραστηριοτήτων, όπως αυτή της διερευνητικής προσέγγισης, της επίλυσης προβλήματος,
της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ενέπλεκαν ομαλά όλα τα παιδιά και ενεργοποιούσαν τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Η προσφορά επαρκούς χρόνου για να λειτουργήσει ο καθένας με το ρυθμό του και να βρεί το
ρόλο του, η σταδιακή αύξηση του βαθμού δυσκολίας της κάθε δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει πάντα ένα επίπεδο επιτυχίας, αυτοεκτίμησης και ικανοποίησης, αποτέλεσαν στοιχεία που βοήθησαν στην καλλιέργεια στάσεων
επιχειρηματικότητας, όπως η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση και η ανάπτυξη αισθήματος αξίας και αποτελεσματικότητας. (EACEA/Eurydice, 2012a: 21).
Απόρροια επίσης της συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες ήταν η
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καλλιέργεια των κοινωνικών τους ικανοτήτων με κεντρικό άξονα την επικοινωνία και τη συνεργασία, που αποτελούν βασικές δεξιότητες της επιχειρηματικότητας. Οι κοινές τους προσπάθειες για την επίτευξη ενός στόχου, όπως ο κύριος της δημιουργίας του παιχνιδιού, αλλά και επιμέρους, όπως η κατασκευή
μακέτας υπενθύμισης των σταδίων, η δημιουργία του τραγουδιού, του δώρου
της φύσης, της κλεψύδρας, εμπεριείχαν την πρόκληση να αποφασίσουν από
κοινού για την επίλυση ενός προβλήματος, να πάρουν το ρίσκο, να υπερασπιστούν τις επιλογές τους αλλά και στις ομαδικές δραστηριότητες να είναι ανεκτικοί στις απόψεις των άλλων. Κατά τη δημιουργική υλοποίηση των ιδεών τους
καλούνταν να συνεργαστούν αρμονικά και ταυτόχρονα διατηρούσαν την αυτονομία τους όταν έπαιρναν πρωτοβουλίες ή υποστήριζαν τις επιλογές τους. Η
έννοια και κατ΄ επέκταση η ικανότητα της επιχειρηματικότητας εξάλλου εμπεριέχει τα στοιχεία της επικοινωνίας, της στοχοπροσήλωσης και της ανάπτυξης
κινήτρων σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινών στόχων, απαιτεί αποτελεσματική εκπροσώπηση, σεβασμό των κανόνων, ικανότητας εργασίας σε
ατομικό και ομαδικό επίπεδο αλλά και εμπιστοσύνη στις προσωπικές και δημιουργικές ιδέες. (Official journal of the European Union L 394, 2006: 15-16).
Για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας αξιοποιήθηκε το παιδαγωγικό περιβάλλον όλων των μαθησιακών περιοχών που επιλέχθηκαν, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Ενδεικτικά στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών συνέβαλαν οι διδακτικές στρατηγικές της συλλογής δεδομένων με
σκοπό την επίλυση προβλημάτων, κατά τη διαδικασία κατασκευής της κλεψύδρας και του δώρου της φύσης, της διατύπωσης προβλέψεων και υποθέσεων, του ελέγχου πειραματικών καταστάσεων. Επίσης η χρήση Μαθηματικής σκέψης συνέβαλε στην ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη κοινωνία, όπως η επίλυση προβλήματος, η επεξεργασία δεδομένων, η
ανάλυση και η σύνθεση, οι γενικεύσεις. Από την προσπάθειά τους να τοποθετήσουν σωστά τα καρτελάκια υπενθύμισης των σταθμών μετά από μαθηματικούς υπολογισμούς, να προσανατολιστούν χωρικά και να ορίσουν την αρχή
και το τέλος αλλά και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν, αναπτύχθηκαν ικανότητες ενεργούς διαχείρισης σχεδίων, συλλογισμού και τεκμηρίωσης πρωτοβουλιών και αποφάσεων, ειδικά χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματικού εαυτού.
(EACEA/Eurydice, 2012a: 22).
Οπωσδήποτε οι δραστηριότητες στη μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας συνέβαλαν στο να βοηθηθούν τα παιδιά να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να αλληλεπιδράσουν και φυσικά να κοινωνικοποιηθούν. Στο πλαίσιο της Φυσικής
Αγωγής εκτός από την απόκτηση κινητικών εμπειριών και δεξιοτήτων, τα παιδιά κλήθηκαν κατά την προσπέλαση των εμποδίων στην αυλή να ενεργοποιή-
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σουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, ανέπτυξαν αισθήματα αυτοπεποίθησης και θάρρους καθώς και κοινωνικές δεξιότητες για την αποδοχή των
άλλων. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, το χειροκρότημα
από τους συμμαθητές και η επιβράβευση των ενεργειών, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των παιδιών στις δυνατότητές τους, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας. Τέλος μέσω των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση διαφόρων στοιχείων της Τέχνης για να εκφράσουν ιδέες και σκέψεις τους, κατά την ικανοποίηση των επιθυμιών του Ήλιου, στη συνέχεια να τις παρουσιάσουν και τέλος να
ανταποκριθούν σ΄ αυτό που βίωσαν αλλά και αυτό που ΄΄ είδαν ΄΄ στη δουλειά
των άλλων. (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011 : (67-256).)
5.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων, πάρα το γεγονός ότι
δεν υπάρχει ρητή αναφορά της επιχειρηματικότητας καθώς και αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, εντούτοις υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την πεποίθηση πως κάτι
τέτοιο είναι εφικτό. Η εφαρμογή και υλοποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Πρόγραμμα Σπουδών(2011) και κυρίως η αντιστοιχία
του ορισμού και του περιεχομένου της ικανότητας της επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων προς ανάπτυξη, όπως αυτές ορίζονται στις μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών, καταδεικνύουν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της ικανότητας του επιχειρείν. Αν
ληφθούν υπόψιν και τα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε, τότε αποδεικνύεται πως υπάρχουν οι δυνατότητες ώστε η Ελλάδα να ανήκει στις χώρες που ενσωματώνουν την επιχειρηματικότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα της Προσχολικής Αγωγής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Θετικές επιπτώσεις και κίνδυνοι
της αξιοποίησης της φορετής τεχνολογίας
στην εκπαίδευση με έμφαση στην ΑεξΑΕ
Αναστασία Παπαδοπούλου
Εμμανουήλ Αποστολάκης
Abstract
In recent years various wearable interfaces have been launched in the
market. Besides, every year, experts struggle to create devices with
attractive, original features which will be presented initially in wearable
tech conferences that take place every year (San Francisco, 2013, New York,
Munich 2014) and then to the market and the consumers. However, the use
of wearable technology in general and especially in education is a challenge.
Several reports on the subject exist showing the interest and concerns
of researchers and others on the wearable technology and its potential.
Development in technology is rapid and experts are already trying to find
the next breakthrough that will change the way of learning and education.
In this paper, we define wearable technology in detail and cite examples
of its application. Then, following the relevant literature review, we explore
the potential positive and negative effects, and the risks of exploitation in
education with an emphasis on distance education.
1.0. ΦΟΡΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1.1 Ορισμός της φορετής τεχνολογίας
Η φορετή τεχνολογία (wearable technology), όπως μπορούμε αρχικά από τις
λέξεις να υποθέσουμε, αναφέρεται σε συσκευές (gadgets) που φοριούνται. Αφορά συσκευές που μπορεί να λειτουργούν πάντα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε
(Barfield & Caudell, 2001), ακόμη και όταν ο χρήστης πηγαίνει για ύπνο (Dvorak,
2013), εντάσσονται στον προσωπικό χώρο του χρήστη προσφέροντας του πληροφορίες, δεδομένα δικτύων, υπενθυμίσεις και ελέγχονται από τον χρήστη
(Kostavelis, 2010).
Στις συσκευές χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αισθητήρων, οι πληροφο-
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ρίες επεξεργάζονται τοπικά και «παράγουν υλικό για την πλοήγηση, την επικοινωνία του ατόμου, τον απομακρυσμένο χειρισμό συσκευών κ.ά.» (όπ.π.). Μιλάμε για φορητή χρήση υπολογιστή (mobile computing) και συσκευές με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα που κάνουν ή θα κάνουν πράγματα αντί για το
χρήστη (Harmon, 2013).
Οι συσκευές αυτές είναι ελαφριές, με πολλούς αισθητήρες και τα τελευταία
χρόνια έχουν τη μορφή ενός αξεσουάρ που ο άνθρωπος φοράει όπως γάντια,
γυαλιά, ρολόι χειρός, t-shirt, παπούτσια, μπουφάν, γιλέκο (de Freitas & Levene,
2003 . Horizon Report, 2013). Οι συσκευές που κυκλοφορούν έχουν ως σημείο
αναφοράς το κεφάλι, το σώμα ή τον περιβάλλοντα χώρο (Ζήβελδης, 2004).
Έτσι υπάρχουν διεπαφές απτικές, χειρονομιών, κινητικές, φωνητικές, όσφρησης & γεύσης, ματιού, πολλαπλής αφής, φορετές, επαυξημένης πραγματικότητας, εγκεφάλου-υπολογιστή (ahci,χ.χ.). Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από μεγάλες εταιρείες (Calvin Klein, Adidas, Nike) να
συνδυάσουν την τεχνολογία με τη μόδα, (computer and fashion (Horizon Report,
2013) ή αλλιώς Fashionable Technology (Casebourne, 2013)).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους σχεδιαστές στην κίνηση του ανθρώπου
που δεν πρέπει να εμποδίζεται, στην αίσθηση που θα έχει ο χρήστης για τη διεπαφή ως μέρος του σώματος του, ενώ απώτερος σκοπός είναι η τεχνολογία
να μη γίνεται πλέον αντιληπτή από τον άνθρωπο (Ρουσελιωτάκης, 2013), να γίνει
«η προέκταση του εαυτού μας» («Ένα βήμα πιο μπροστά η φορητή πληροφορική με το iWatch», 2013) και να ενσωματωθεί στο φυσικό μας κόσμο (Pervasive
ή Ubiquitous Computing) (Ζήβελδης, 2004).
Η ανάπτυξη των υπολογιστών που φοριούνται ξεκίνησε το 1970 από τον
Prof. Steve Mann (Kostavelis, 2010). Παρατηρώντας την πορεία της φορετής τεχνολογίας: ξεκινώντας από συσκευές με πρακτική χρήση, όπως το φορητό ρολόι τσέπης, τα γυαλιά οράσεως με κρύσταλλο, αλλά ιδιαίτερα τη ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων, μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη διαπίστωση ότι γίνεται προσπάθεια στην τεχνολογία «απελευθέρωσης από οτιδήποτε το
σταθερό» (Σκιάννης, 2013).
Η αλματώδης πρόοδος των τηλεπικοινωνιών και της ασύρματης δικτύωσης
από τη δεκαετία του 1990 υπήρξαν τα κομβικά σημεία στην εξέλιξη της φορετής τεχνολογίας (Σκιάννης, 2013). Η τελευταία περίπου δεκαετία υπήρξε η περίοδος που η αγορά της φορετής τεχνολογίας σημείωσε αλματώδη πρόοδο
(www.businesswire.com) με το τρίτο κύμα των νέων τεχνολογιών (de Freitas &
Levene, 2003). Ο στόχος του επιστημονικού κλάδου της αλληλεπίδρασης του
ανθρώπου-υπολογιστή (human-computer interaction ή HCI) είναι να συμβάλλει στη δημιουργία εύχρηστων, ασφαλών και λειτουργικών συστημάτων.
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Από την άλλη πλευρά είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν με επιφύλαξη ή με
καχυποψία τη φορετή τεχνολογία, καθώς οι σχεδιαστές προσπαθούν να δελεάσουν τους πελάτες με ελκυστικά σχέδια, να δημιουργήσουν μια νέα αγορά και να χειραγωγήσουν την κοινωνία με τη δημιουργία αναγκών οδηγώντας
στην επιδεικτική κατανάλωση (Dvorak, 2013) ή τα αντιμετωπίζουν απλά ως διασκεδαστικά gadgets (Ρουσελιωτάκης, 2013). Έρευνα δείχνει ότι τα κέρδη στην
αγορά από τις φορετές συσκευές θα φτάσει στα 1,5 δις $ το 2014 (Roettgers,
2012b). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε φορετά προϊόντα και στους τομείς
εφαρμογής τους εκτιμώντας τις δυνατότητές τους.
1.2. Παραδείγματα εφαρμογής της φορετής τεχνολογίας
Στην αγορά συναντάμε φορετά πληκτρολόγια, διεπαφές ομιλίας (Vocollect,
Speech translation) για τις περιπτώσεις που η εργασία απαιτεί την ελευθερία
των χεριών (ahci, χ.χ.), όπως να δίνονται και να εκτελούνται παραγγελίες για την
εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας. Σε γενικές γραμμές οι συσκευές υπόσχονται πληροφόρηση, επικοινωνία, δημιουργία (Kostavelis, 2010).
Αρκετές οι εφαρμογές της φορετής τεχνολογίας στην ιατρική με συσκευές που επιβλέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό προσφέροντας εξειδικευμένες
λύσεις, όπως βηματοδότες, αυτόματοι χορηγοί ινσουλίνης, φακοί επαφής που
μετρούν τα επίπεδα του σακχάρου και ειδοποιούν το χρήστη με λαμπάκι led,
διεπαφή που ενσωματώνεται στο καπέλο για βελτίωση της ακοής, γάντια πoυ
ενισχύουν την ικανότητα της αίσθησης κατά τη χρήση στο χειρουργείο κ.ά.
(Horizon Report, 2013 . Kostavelis, 2010).
Ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν των συσκευών αφορά τη χρήση τους στο χώρο της υγείας (35,1%), ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της φορετής τεχνολογίας έχει να κάνει με τον έλεγχο της φυσικής δραστηριότητας (Σκιάννης,
2013). Στον τομέα της ιατρικής οι διεπαφές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη
ζωή των χρηστών, καθώς σώζουν ζωές (Ρουσελιωτάκης, 2013). Η συγκεκριμένη αξιοποίησή της φορετής τεχνολογίας έχει σίγουρα μέλλον, αφού σχεδόν 7
στους 10 ενήλικες χρησιμοποιούν κάποια συσκευή για τον έλεγχο της υγείας
τους (Σκιάννης, 2013).
Βέβαια, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τεχνολογικά προϊόντα, οι φορετές διεπαφές παρουσιάζουν υπερβολές κατά τη χρήση τους. Το κίνημα
Quantified Self (http://en.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self ), στο οποίο
οι χρήστες παρακολουθούν μέσω των φορετών συσκευών τα πάντα: από
τις δραστηριότητες τους στην εκπαίδευση, την υγεία, τη φυσική τους δραστηριότητα, ως τις συνήθειες του ύπνου τους με καθημερινή αναφορά, εί-
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ναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Αστείο, αν σκεφτεί κανείς ότι οι χρήστες είναι
ηλικίας 20-30 ετών και υγιείς! (Dvorak, 2013).
Στον τομέα της εργασίας γίνεται χρήση των συσκευών για την αύξηση της απόδοσης του εργαζομένου (ρομποτικά χέρια), ενώ υπάρχουν και
συσκευές για την προστασία του ανθρώπου (Darpa’s Exoskeleton, ειδική στολή που προσφέρει προστασία και δύναμη στο χρήστη) (Kostavelis,
2010). Στον τομέα της ασφάλειας γίνεται χρήση συστημάτων ανίχνευσης
οπλισμού, προσωπικής ανίχνευσης κ.ά.
Τελευταία δίνεται προτεραιότητα στο σχεδιασμό συσκευών που σκοπό έχουν
τη βελτίωση του τρόπου ζωής π.χ. κοσμήματα που προσφέρουν επικοινωνία
στο χρήστη λαμβάνοντας και στέλνοντας μηνύματα, φωτιζόμενα ρούχα, συσκευή που επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει τις ηλεκτρικές συσκευές από μακριά
και μόνο με τη σκέψη (Horizon Report, 2013), διάφοροι ανιχνευτές δραστηριότητας (Sportsbands της Nike) που επιτρέπουν στο χρήστη τη μέτρηση ανά πάσα στιγμή της δραστηριότητάς του κατά την άθληση και την κίνηση (Σκιάννης,
2013). Τα γυαλιά της επαυξημένης πραγματικότητας (Google glass) χρησιμοποιούν τον πραγματικό κόσμο ως πλατφόρμα (Roettgers, 2012a).
Στην ανώτατη και συνεχιζόμενη εκπαίδευση οι de Freitas και Levene (2003)
αναφέρουν 3 σενάρια εφαρμογής της φορετής τεχνολογίας, αν και οι περισσότερες εφαρμογές δεν προορίζονται για την εκπαίδευση: πανεπιστήμια που προσφέρουν διαλέξεις και εργασίες από απόσταση (3 Com University Learning Assistant),
πανεπιστήμια χωρίς συμβατικές αίθουσες (Active Campus University of California,)
εκπαιδευτικές εξορμήσεις με καταγραφή πληροφοριών (The Rememberer, για
επισκέψεις σε μουσεία, Cyber Tracker, για δραστηριότητες ζώων).
1.3. Επιπτώσεις της φορετής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην
ΑεξΑε
Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτήν τη στιγμή το κόστος τέτοιων
συσκευών είναι μεγάλο. Είναι όμως γνωστό ότι στην τεχνολογία τα ακριβά
gadgets πολύ γρήγορα γίνονται φτηνά και κατακλύζουν την αγορά (Τζώρτζης, 2013), ενώ παράλληλα και οι λειτουργίες τους γίνονται πιο απλές και
περισσότερο αποτελεσματικές (Ρουσελιωτάκης, 2013).
Με τον τρόπο αυτό πολλοί άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης
φορετών συσκευών με αποτέλεσμα την ανοικτή πρόσβαση μέσω των διεπαφών σε εκπαιδευτικό υλικό. Το κόστος τότε της εκπαίδευσης θα μειωθεί κατά πολύ δίνοντας σε όλο περισσότερα άτομα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτήν στο πλαίσιο του ιδεώδους της ανοικτής εκπαίδευσης,
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της εκπαίδευσης δηλαδή για όλους (Ally & Samaka, 2013).
Συνεχίζοντας λοιπόν θα λέγαμε ότι οι διεπαφές που φοριούνται (wearable
interfaces) δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας να πληροφορείται διαρκώς για το αντικείμενο που θέλει γρήγορα εξοικονομώντας χρόνο, όποτε θέλει, με όποιον τρόπο θέλει (όπ.π). Με τον τρόπο
αυτό συνδέεται η εκπαίδευση με την καθημερινή ζωή. Οι χρήστες λοιπόν
θα μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα, να αλληλεπιδρούν με την
ομάδα πέρα από χωροχρονικούς περιορισμούς (de Freitas & Levene, 2003),
να αντλούν πληροφορίες, να ενημερώνονται συνεχώς παράλληλα με άλλες δραστηριότητες ακόμη κι αν είναι πολυάσχολοι (Kostavelis, 2010), ζουν
σε απομακρυσμένες περιοχές ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση ή το περιβάλλον (Ally & Samaka, 2013), έχουν ιδιαίτερες ανάγκες/αναπηρίες, παρέχοντας στους χρήστες μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα μέσα από τη συνεργατική μάθηση (de Freitas & Levene, 2003).
Ο χρήστης μέσω της φορετής συσκευής μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικότερα το πρόγραμμά του αυξάνοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα (Ρίγγας & Χριστοπούλου, 2010), την παραγωγικότητά του και τις εμπειρίες μάθησης. Θα μπορεί να βρίσκει με φωνητικές εντολές ταχύτατα χρήσιμες πληροφορίες από βιβλιοθήκες, ψηφιακά περιοδικά, να του υπενθυμίζει
η διεπαφή τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνει (Horizon Report, 2013),
προσφέροντας αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη, του διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και των ομάδων επικοινωνίας (Ally & Samaka, 2013).
Όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν ενδέχεται η εκπαίδευση
να αξιοποιήσει τη νέα τεχνολογία. Μαθήματα online σύντομης διάρκειας
(modules) σε πραγματικό ή όχι χρόνο, με συμμετέχοντες που θα αυτοαξιολογούνται, ή και θα αξιολογούν ο ένας τον άλλον, θα ανατροφοδοτούνται,
με εργασίες προσαρμοσμένες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Ρίγγας &
Χριστοπούλου, 2010), θα είναι κάποιες από τις διαφαινόμενες προσαρμογές. Σημειώνουμε ότι μέσω της φορετής τεχνολογίας προωθείται η αυτονομία στην εκπαίδευση, ο προσωπικός, μη τυπικός, σχετικός με ένα υπαρκτό
πρόβλημα τρόπος εκπαίδευσης (όπ.π.) και ανοίγει ο δρόμος για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (Harmon, 2013).
Αρκετά ευκολότερη θα είναι η χρήση της στις θετικές επιστήμες και στην
ανεξάρτητη έρευνα, αφού επιτρέπει την προσομοίωση: ο χρήστης θα μπορεί
ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες, να συνθέσει, να κάνει πρακτικές
εφαρμογές σε πραγματικό περιβάλλον, να πειραματιστεί, να μεταβάλλει τις
συνθήκες (Κόκκος, Λιοναράκης, Ματραλής & Παναγιωτακόπουλος, 1998) ή
και να κάνει έρευνα στο πεδίο (Ρίγγας & Χριστοπούλου, 2010), αποτυπώνο-
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ντας τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (Schwartz, 2013). Ενδεικτικό το παράδειγμα των φοιτητών του Πολυτεχνείου της Σιγκαπούρης που διεξάγουν πειράματα χιλιόμετρα μακριά από τις αίθουσες διδασκαλίας (Ζήβελδης, 2004),
ενώ φορητές κάμερες μπορούν να τραβούν αμέτρητες φωτογραφίες ή να
μεταφέρουν πληροφορίες που μπορούν να σταλούν αργότερα οπουδήποτε (Horizon Report, 2013). Οι διεπαφές παρέχουν πολλές δυνατότητες για
τη χρήση τους στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία, όπως για τη βελτίωση
της παρουσίασης της διδασκαλίας (Casebourne, 2013. Rosenberg, 2013).
Μπορούμε να φανταστούμε την εφαρμογή της φορετής τεχνολογίας
σε μια εικονική «τάξη» χωρίς τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου
(Ζήβελδης, 2004) και επομένως πανεπιστήμιο χωρίς συμβατικές αίθουσες
(de Freitas & Levene, 2003); Ή την εφαρμογή της έξω από την τάξη, στη μη
τυπική εκπαίδευση (μουσεία, πανεπιστήμια) (Ρίγγας & Χριστοπούλου, 2010);
Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να παρέχεται η εκπαίδευση με τη χρήση της
φορετής τεχνολογίας και σε ποια γλώσσα (Ally & Samaka, 2013); Πιθανόν
με εκπαιδευτικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν (όπ.π.) και με υποκατάσταση του καθηγητή-συμβούλου, όπως γίνεται και σήμερα στο διαδίκτυο με
τα ελεύθερα μαθήματα και τα ΜOOCs;
Από την άλλη μεριά διαφαίνονται και έντονα αρνητικές επιπτώσεις. Μιλάμε λοιπόν για παροχή εκπαίδευσης και απόκτηση γνώσης ή για πληροφόρηση; Ποια θα είναι η ποιότητα της παρεχόμενης μαθησιακής διεργασίας και
πώς θα διασφαλίζεται; Λόγω της ελεύθερης πρόσβασης θα συμμετέχουν
άτομα που θα χειρίζονται τις συσκευές, αλλά αμφίβολο είναι αν θα έχουν
αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα.
Κριτική διατυπώνεται και για το βάθος της διερεύνησης των γνωστικών
αντικειμένων. Κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο για επιστημονικούς τομείς με
αφηρημένο περιεχόμενο, όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στις οποίες οι εργασίες είναι κάτι παραπάνω από την αναζήτηση μιας
σωστής απάντησης (Κόκκος, κ.συν., 1998). Νοητικές ικανότητες, όπως της
ανάλυσης, της σύγκρισης ενδέχεται να υποβαθμίζονται. Εξάλλου συνήθως
οι σχεδιαστές των συσκευών ασχολούνται στην τεχνολογία με τις τεχνικές
χρήσης τους και όχι με την παιδαγωγική τους διάσταση (όπ.π.).
Η εκπαίδευση κινδυνεύει να γίνει περισσότερο μια ατομική διαδικασία
(Ρίγγας & Χριστοπούλου, 2010), ενώ είναι μια κοινωνική διαδικασία. «Παραδοσιακές» μορφές διδασκαλίας στην ΑεξΑΕ, όπως οι Ομαδικές Συμβουλευτικές (δια ζώσης) Συναντήσεις πιθανόν δε θα γίνονται, θα διαφοροποιηθεί η μορφή του εκπαιδευτικού υλικού, όπως είναι σήμερα (έντυπο υλικό) και θα αντικατασταθεί από μικρές φορητές συσκευές (όπ.π.). Ο κάθε άν-
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θρωπος ωστόσο μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Για πολλούς εκπαιδευόμενους η ομάδα των συνεκπαιδευομένων και η ζωντανή επικοινωνία αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για τη μάθηση (Πολέμη – Τοδούλου, 2005. Rogers,
1999. Τσιμπουκλή, 2009).
Παρακολουθώντας σχετικά βίντεο που παρουσιάζουν τη μελλοντική χρήση
φορετών συσκευών βλέπουμε το χρήστη διαρκώς μόνο του και κάποιες στιγμές
να ανταλλάσσει μηνύματα με άλλους. Στην περίπτωση αυτή είναι αμφιλεγόμενη η ποιότητα της επικοινωνίας όπως και η συγκέντρωση του χρήστη στο αντικείμενο μελέτης, καθώς η προσοχή σε περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα είναι μειωμένη (Kostavelis, 2010). Συνήθως γίνεται υποσυνείδητη επιβράδυνση της μιας
εργασίας προς όφελος μιας άλλης (Ρουσελιωτάκης, 2013).
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τόσες πληροφορίες και να εκτελεί πολλά πράγματα ταυτόχρονα (multitasking), με αποτέλεσμα να αποσπάται από τον πραγματικό κόσμο (όπ.π.) ενέχοντας κινδύνους
για τη σωματική υγεία. Οι διεπαφές θα πρέπει να διατηρούν την ανθρώπινη
προσοχή και να μην κατακλύζουν το χρήστη με πληροφορίες (Kostavelis, 2010).
Η πλειοψηφία των διεπαφών ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
Οι κακές διεπαφές κοστίζουν ζωές (γνωστή η εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα της χρήσης ακόμα και κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης)
ή έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά φυσιολογικά από την ασύρματη σύνδεση (de
Freitas & Levene, 2003) ή ψυχολογικά προβλήματα (ahci, χ.χ.).
Ακόμη με αφορμή τις λειτουργίες φορετών συσκευών, όπως των επερχόμενων γυαλιών της Google, θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν σχέση με
την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια. Είναι άλλο να σε μαγνητοσκοπούν οικειοθελώς και τελείως διαφορετικό να μη γνωρίζεις πού, ποιος και για ποιους σκοπούς σε μαγνητοσκοπεί. Θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα διασφαλίζουν τέτοιου είδους θέματα (Casebourne, 2013).
Τέλος στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ότι ισχύει: «Το μέσο γίνεται το ίδιο το
μήνυμα» (Μcluhan, 1964). Η μορφή ενός μέσου εμπεριέχεται στα μηνύματα που
μεταδίδει, δημιουργώντας μια στενή σχέση μέσα από την οποία το μέσο επηρεάζει το πώς αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το μήνυμα. Η ρήση του Μcluhan μας
βοηθάει να κατανοήσουμε τη διαμορφωτική σημασία των ίδιων των μέσων επί
των περιεχομένων τους.
2.0. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Συνοψίζοντας μένει να αποδειχτεί στην πράξη, αν το ρεύμα της φορετής τεχνολογίας θα είναι επίτευγμα του ανθρώπου ή καταναλωτικό προϊόν, αν πρόκει-
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ται για εξέχοντα τεχνολογικά προϊόντα ή εκνευριστικά και ανόητα (Rosenberg,
2013). Μοιάζει να είναι μια μορφή νέου ανταγωνισμού, ενώ το ενδιαφέρον έχει
μετατοπιστεί από το άτομο στο gadget (Dvorak, 2013). Μήπως θα επιδεικνύει
ο χρήστης το φορετό gadget, όπως άλλοτε το κινητό τηλέφωνο;
Η μελλοντική ωστόσο επιτυχία της φορετής τεχνολογίας θα εξαρτηθεί από
τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών για να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή, από τη λειτουργικότητα των συσκευών και από την αναγνώριση των
καλύτερων εφαρμογών για τον καταναλωτή (Ziamou, 2013).
Ειδικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η φορετή τεχνολογία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με διάφορες μορφές, ώστε η εξΑΕ να ανταποκρίνεται σε μεγάλο φάσμα αναγκών και ειδικών καταστάσεων. Ενδιαφέρον
θα ήταν η διερεύνηση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων των φορετών διεπαφών, ώστε να ενισχύεται η αλληλεπίδραση και η συνεργασία των μελών (de
Freitas & Levene, 2003).
Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι οι υπολογιστές του μέλλοντος δε θα είναι
φορητοί, αλλά οι πληροφορίες θα είναι φορητές, δηλαδή προσβάσιμες από παντού, αλλάζοντας τον τρόπο μάθησης και την εκπαίδευση (Ζήβελδης, 2004).
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Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης
για τους γονείς της μειονότητας της Θράκης:
Η υποστήριξη της σχολικής επίδοσης
των παιδιών
Χρίστος Παπακωνσταντίνου
Abstract
Parents’ engagement in their children’s school performance concerning
the Muslim Minority in Thrace has been particularly low. The objectives
of this research were to collect data and register the characteristics of
the target-group so as to schedule an education programme and various
actions aiming to help parents support their children more effectively at
school. In the process of the research interviews were conducted and the
findings were analysed according to three major keystones: findings, “axial
coding” and “selective coding”. The conclusions of the research indicated
the lack of trust being the most important factor. What is more, the highlit
the keypoints on which suggestions were based. Therefore, an education
programme addressed to the parents of the Muslim Minority is advised
in order to enhance parents involvement in the education procedure and
restore confidence in the teachers and the educational system on the whole.
Εισαγωγή
Μελέτες έδειξαν πως η συμβολή της οικογένειας είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού. Η γονεϊκή υποστήριξη των
γονέων της μειονότητας είναι ελάχιστη και αυτό αντικατοπτρίζεται στην χαμηλή σχολική επίδοση και τη μεγάλη διαρροή που σημειώνεται στους μειονοτικούς μαθητές της Θράκης. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τα προβλήματα στη γλώσσα και στην επικοινωνία και το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το εκπαιδευτικό σύστημα και προς το κράτος είναι κάποιοι
επιπρόσθετοι παράγοντες που έθεσαν αναγκαία την εκπόνηση της έρευνας. Τέλος η απουσία ερευνών για το συγκεκριμένο θέμα, η ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση των μειονεκτικών γονέων και η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχετικών με το γονεϊκό ρόλο και τη γονεϊκή υποστή-
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ριξη, κατέστησαν αυτή την έρευνα επιτακτική. Η παρούσα έρευνα αποτελείται από τρία μέρη: Πρώτο μέρος αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο, δεύτερο, η έρευνα και τρίτο, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.
Α' Μέρος
Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα πεδία τα οποία
σχετίζονται με εννοιολογικά ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου
μάθησης και με παράγοντες επιτυχίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και με το ζήτημα της συμβολής της οικογένειας στην εκπαίδευση αλλά και την ανάγκη επιμόρφωσης των γονέων. Επίσης, διατυπώνονται στοιχεία σχετικά με τη Μουσουλμανική μειονότητα αλλά και την αναγκαιότητα εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Τέλος, περιγράφονται τα στάδια του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Το θεωρητικό πλαίσιο λειτούργησε ως υπόβαθρο για
τη διεξαγωγή της έρευνας.
Στην Ελλάδα, η εμφάνιση της εκπαίδευσης ενηλίκων σημειώνεται μετά
το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αρχικά, τα προγράμματα ενηλίκων σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν για να αντιμετωπιστούν θέματα όπως το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, η κατάρτιση των εργαζομένων και η επίτευξη
ιδεολογικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης του λαού. Στην πορεία, η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέθηκε και με άλλες ανάγκες και ζητήματα που δημιουργήθηκαν, όπως η επαγγελματική-τεχνολογική κατάρτιση και η εξειδίκευση, η ομαλότερη ένταξη στην κοινωνία, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η ικανοποίηση εσωτερικών αναγκών. Η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέθηκε, λοιπόν, με το εκάστοτε κοινωνικό-πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο (Βεργίδης, 2008). Η κατάρτιση και η Δια Βίου Μάθηση παρέχουν ανεκτίμητα εφόδια για εξειδίκευση, επανεκπαίδευση, κοινωνική και οικονομική ανέλιξη και ολοκλήρωση του ανθρώπου.
Κεντρικό είναι το ζήτημα των διαφόρων θεωριών που αναπτύχθηκαν
σχετικά με τη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Σύμφωνα με τον Rogers,
(όπως αναφέρεται στο: Κόκκος, 2008), θα πρέπει να επιδιώκεται ο εντοπισμός κοινών σημείων μεταξύ των θεωριών και όχι η υιοθέτηση μιας και μόνο άποψης. Οι θεωρίες μάθησης μπορούν να διακριθούν σε τρεις κεντρικές κατηγορίες: τις συμπεριφοριστικές, τις γνωστικές, και τέλος, τις ανθρωπιστικές (Rogers, 1999). Οι τέσσερις πιο σημαντικές θεωρίες που επηρέασαν την παγκόσμια σκέψη είναι η Θεωρία της Ανδραγωγικής του Malkolm
Knowles, η Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή του Paulo Freire,
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η Συνθετική Προσέγγιση του Peter Jarvis και η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow (Κόκκος, 2008).
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι το ζήτημα των ορισμών. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η έννοια του κάθε ορισμού που χρησιμοποιείται και, συνήθως, δημιουργείται σύγχυση.
Πιο δόκιμος είναι ένας ορισμός που διαμορφώνεται μέσα από την ανάλυση των εννοιών «εκπαίδευση» και «ενήλικος» (Κόκκος, 2008). Σύμφωνα με
το Knowles ενήλικος είναι αυτός που συμπεριφέρεται ως ενήλικος και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ενήλικο. Η επίγνωση των ατόμων για τον εαυτό τους και η αντίληψη των άλλων για αυτούς είναι δύο άξονες που καθορίζουν και απονέμουν την έννοια «ενηλικιότητα» (Jarvis, 2007). Οργανισμοί
και ινστιτούτα επιπλέον, διατύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις έννοιες της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για παράδειγμα ο
ΟΟΣΑ, η UNESCO και το (πρώην) Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(σήμερα NIACE) έχουν δώσει τους δικούς τους ορισμούς για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (Rogers, 1999:55-56).
Η εκπαίδευση ενηλίκων αφενός συνιστά ευρύ πεδίο της δια βίου μάθησης και αφετέρου αποτελεί βασικό παράγοντα της πραγμάτωσής της. Αναφορικά με την επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυτή καθορίζεται από παράγοντες όπως χαρακτηριστικά και τρόποι μάθησης των ενηλίκων, μοντέλα διδασκαλίας και διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, που
αναλύονται στη συνέχεια.
Η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ενηλίκων αποτέλεσε πεδίο ερευνών για πολλούς μελετητές (Brookfield, 1986, Courau, 2005,
Houle, 1992, Knowles, 1998, Jarvis, 2004, Smith, 1982, Rogers, 1989). Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων μαθητών διαφέρουν από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των ανηλίκων. Τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι ενήλικες ως εκπαιδευόμενοι είναι τα παρακάτω: (Κόκκος, 2008)
1. Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους.
2. Έχουν ευρύτερο και διαφορετικό φάσμα εμπειριών.
3. Έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης.
4. Έχουν τάση για ενεργητική συμμετοχή.
5. Αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση.
Ο Rogers, εκτός από τα παραπάνω, θεωρεί επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων την εξ’ ορισμού ενηλικιότητα των
συμμετεχόντων, τα ανταγωνιστικά τους ενδιαφέροντα και την εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξής τους(Rogers, 1999). Οι εκπαιδευόμενοι, ανάλογα
με τον μαθησιακό τρόπο που προτιμούν, χωρίζονται σε τέσσερις βασικές
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κατηγορίες, ενεργητικοί, στοχαζόμενοι, θεωρητικοί και πειραματιζόμενοι εκπαιδευόμενοι (Rogers, 2008).
Ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, εκτός από την μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και των σημαντικών δεδομένων, είναι η διερεύνηση των αναγκών της ομάδας-στόχου
(Βεργίδης & Καραλής, 2008). Για να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει πρώτα να ιεραρχηθούν γενικά οι ανάγκες της ομάδας-στόχου και να συσχετιστούν με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, θα πρέπει να
εντοπιστούν και να εξεταστούν οι αλλαγές που συμβαίνουν σε προσωπικό,
κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό, τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο.
Τα μοντέλα διδασκαλίας είναι ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, το οποίο
απασχόλησε πολλούς μελετητές. Με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις,
τα μοντέλα διδασκαλίας μπορούν να καταταχθούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: στα ψυχολογικά και ανθρωπολογικά μοντέλα, στα μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής παρόρμησης και στα φιλοσοφικά μοντέλα (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006).
Η οικογένεια είναι, αναντίρρητα, η πρώτη και βασικότερη πηγή πληροφόρησης των παιδιών. Έρευνες της εξελικτικής ψυχολογίας έχουν αποδείξει πως η επίδραση της οικογένειας, τόσο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα, όσο και στην πνευματική ανάπτυξη και μαθησιακή ικανότητα του παιδιού, είναι μοναδική και καθοριστική (Πυργιωτάκης,
2007). Για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι γονείς σε αυτό το ρόλο χρειάζονται συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και υποστήριξη (Σταύρου, 1987).
Ο ρόλος των γονέων, επιβαρύνεται από διάφορους ενδο-οικογενειακούς
και έξω-οικογενειακούς παράγοντες. Συνεπώς, οι γονείς νιώθουν, σε πολλές περιπτώσεις, ανέτοιμοι, ανάξιοι και ανασφαλείς σε ό,τι αφορά στο χειρισμό του παιδαγωγικού τους ρόλου (Μπεχράκη, 2002). Η έρευνα έχει δείξει πως η συμμετοχή των γονέων σε επιμορφωτικά προγράμματα συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή στο οικογενειακό περιβάλλον και στη βελτίωση του «γονεϊκού έργου» (Πανιτσίδου, 2007).
Σημαντικός παράγοντας εκτός από την εκπαίδευση των γονέων είναι και
η συνεργασία των τελευταίων με τους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία των
γονέων με τους εκπαιδευτικούς κρίνεται αναγκαία επειδή μέσω αυτής επιτυγχάνονται πολλοί στόχοι (Μπρούζος, 2007).
Η Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι η μόνη επίσημα αναγνωρισμένη μειονότητα στην Ελλάδα και διακρίνεται σε τρεις ομαδοποιήσεις: στους Τουρκογενείς, στους Πομάκους και στους Αθίγγανους. Κάθε
ομάδα έχει τη δική της γλώσσα και το μόνο κοινό σημείο είναι η θρησκεία,
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αν και εκεί υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις.
Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης ξεκίνησε επί ελληνικής διοίκησης
της Θράκης το 1920. Το νομικό πλαίσιο υπήρχε από το προγενέστερο καθεστώς των σχολείων των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Η Συνθήκη της Λοζάνης από το 1923 μέχρι και σήμερα αποτελεί το νομικό θεμέλιο της λειτουργίας των σχολείων στη Θράκη. Μέχρι το 1972 τα μουσουλμανικά σχολεία λειτούργησαν και στη Ρόδο και στην Κω και δίδασκαν την τουρκική
γλώσσα και τη μουσουλμανική θρησκεία (Τσιτσελίκης, 2006).
Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου έγινε επειδή η συμμετοχή των μειονοτικών γονέων στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους είναι ελάχιστη έως και μηδαμινή. Στην παρούσα έρευνα θίγονται θέματα
όπως οι μειονότητες σε σχέση με τις εκπαιδευτικές ανισότητες, η σημασία
και οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων της μειονότητας, ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
και η σχέση της εκπαίδευσης των γονέων με τη σχολική επίδοση των μαθητών. Οι μειονοτικοί μαθητές αντιμετωπίζονται συχνά από το εκπαιδευτικό σύστημα ως ανισότιμοι συνομιλητές. Η αίσθηση αυτή γίνεται αντιληπτή
από την πρώτη μέρα στο σχολείο, το οποίο θεωρεί μόνη σωστή γλώσσα
και κουλτούρα την πρότυπη ελληνική (Τσιούμης, 2000). Τα σημαντικότερα
προβλήματα των μειονοτικών μαθητών είναι πολύ χρήσιμο να εντοπιστούν
επειδή αυτό θα συμβάλει κατά πολύ στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των γονέων τους (Ανδρούτσου, κ.α., 2001. Δράγωνα, Σκούρτου &
Φραγκουδάκη, 2001) και (Αμπράζης, Ευγενιάδου Νικολαϊδου & Σολομωνίδου, 2012). Οι Έλληνες γονείς και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις μειονότητες
είναι αποκομμένοι και αμέτοχοι ή λειτουργούν συντηρητικά και είναι επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε καινοτομία και εκσυγχρονισμό (Ανδρούτσου,
κ.α., 2001). Σημαντικό όφελος εξαιτίας της μεγαλύτερης βοήθειας που θα
δέχονται οι μειονοτικοί μαθητές από τους γονείς τους είναι η ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Panitsides, 2012).
Παράγοντες που καθιστούν την επιμόρφωση των μειονοτικών γονέων
αναγκαία και άμεση είναι η χαμηλή σχολική επίδοση των παιδιών, η αυξημένη διαρροή, το ζήτημα της γλώσσας και της επικοινωνίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η απουσία συναφών ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ελλιπής ενημέρωση για τη σημασία της γονεϊκής
υποστήριξης και της δια βίου μάθησης και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς
το εκπαιδευτικό σύστημα.
Η έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων της μειονό-
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τητας και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα παιδιά
τους στο σχολείο είναι πολύ περιορισμένη έως και ανύπαρκτη.
Ο σχεδιασμός, η δόμηση και η υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων δεν αποτελούν μία τυποποιημένη και γραφειοκρατική διαδικασία αλλά είναι ένα αντικείμενο συστηματικής και επιστημονικής εργασίας και ένα προϊόν δημιουργικότητας, καινοτομίας και φαντασίας (Βεργίδης & Κάραλης, 2008).
Ο σωστός σχεδιασμός πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα στάδια. Στο πρώτο στάδιο είναι απαραίτητο να μελετηθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να εντοπιστούν τα σημαντικότερα προβλήματα και να προσδιοριστεί η ομάδα-στόχος. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, των διαθέσιμων υλικών και των ανθρώπινων πόρων, είναι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο,
προσδιορίζονται ο εκπαιδευτικός σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι καθώς και διατυπώνονται προβλέψεις και υποθέσεις για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός σκοπός απορρέει από την ανάλυση των σημαντικών δεδομένων και από τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Σύμφωνα με το Leirman (1995), οι εκπαιδευτικοί σκοποί χωρίζονται
σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων γνώσεων.
Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται στο τρίτο
στάδιο και περιλαμβάνει δύο σκέλη, την επιλογή και τη δόμηση του περιεχομένου. Στο επόμενο στάδιο, επιλέγονται οι παιδαγωγικές και διδακτικές
μέθοδοι και τα εκπαιδευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Στο πέμπτο
στάδιο, προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Τελευταίο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης, στο οποίο γίνεται πρόβλεψη και επιλογή των μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης (Βεργίδης & Καραλής, 2008, Κόκος & Λιοναράκης, 1998, Rogers, 1999).
Β' Μέρος
Η παρούσα έρευνα επεδίωξε να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
γονέων της μειονότητας της Θράκης και να αποτελέσει τη βάση ώστε να καταστεί δυνατή μια εκπαιδευτική παρέμβαση η οποία θα επιμορφώσει τους
μειονοτικούς γονείς και θα τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια που θα τους
βοηθήσουν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά-μαθητές στη σχολική επίδοση. Επιμέρους στόχοι είναι: Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
σχετικά με τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στη σχολική πορεία των παιδιών τους. Η καταγραφή
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των επιμορφωτικών αναγκών των γονέων της μουσουλμανικής μειονότητας
αναφορικά με την υποστήριξη του γονεϊκού τους ρόλου και την ενίσχυση
της ενεργητικής συμμετοχής τους στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών
τους. Και τέλος η διερεύνηση της επίδρασης μεταβλητών όπως η ηλικία, το
μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στην υποστήριξη που παρέχεται από την οικογένεια στη σχολική πορεία των παιδιών.
Η επιμόρφωση των μειονοτικών γονέων: Θα τους καταστήσει ικανότερους στην υποστήριξη των παιδιών τους στην εκπαιδευτική τους πορεία.
Θα τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μεθοδολογικά, προκρίθηκε η ποιοτική έρευνα και το εργαλείο της συνέντευξης. Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο επειδή
στη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, η πλειοψηφία αδυνατεί να διαβάσει και να
γράψει. Το δείγμα αποτελείται από εφτά εκπαιδευτικούς και εννέα γονείς.
Ως προς το σχέδιο συνέντευξης, αφού επισκοπήθηκε η σχετική βιβλιογραφία, διεξήχθη πιλοτική συζήτηση και κατόπιν προσδιορίστηκαν οι μεταβλητές, καθορίστηκαν τα ερωτήματα που απαιτούνταν για καθένα από
τους άξονες και τέλος συντάχθηκαν οι ερωτήσεις, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προς μέτρηση μεταβλητές και να εξασφαλίσουν τη συλλογή
των απαιτούμενων πληροφοριών.
Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας διήλθε τα παρακάτω στάδια:
1) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οριοθέτηση και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος.
2) Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, των γενικών σκοπών και
των επιμέρους στόχων.
3) Ελεύθερες συζητήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς.
4) Σύνταξη σχεδίου συνέντευξης και παρατήρησης και μεταγραφή των
στόχων σε ερωτήσεις.
5) Επιλογή του δείγματος.
6) Χορήγηση λίστας με τηλέφωνα εκπαιδευτικών και γονέων από Συλλόγους.
7) Διεξαγωγή της έρευνας.
8) Ακρόαση των συνεντεύξεων εντοπισμός συγκεκριμένων θεμάτων.
9) Κωδικοποίηση (ετικετοποίηση) και μεταφορά των δεδομένων των
συνεντεύξεων σε ειδικές κατηγορίες για να πραγματοποιηθεί η ανάλυσή τους
10) Κριτική αξιολόγηση, και σχολιασμός των ευρημάτων και διατύπω-
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ση συμπερασμάτων και προτάσεων.
Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει τρία επίπεδα αναγωγής,
την ανοιχτή, την αξονική, και την επιλεκτική κωδικοποίηση.
1ο Επίπεδο Ανάλυσης
Στην πρώτη κατηγορία διατυπώθηκαν απόψεις και στάσεις των γονέων σχετικά με την επιμόρφωση. Οι κυριότερες υποκατηγορίες που δημιουργήθηκαν ήταν η Σημασία και η Σπουδαιότητα της Επιμόρφωσης, η Ενημέρωση
Γονέων και η Αναπροσαρμογή Στάσεων.
Στη δεύτερη κατηγορία καταγράφηκαν τα κυριότερα Χαρακτηριστικά
των γονέων της μειονότητας. Οι υποκατηγορίες που δημιουργήθηκαν αφορούσαν τη Γλώσσα Επικοινωνίας, το Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων τη Χρήση Ελληνικής Γλώσσας τη Δια Βίου Μάθηση, και ΤΠΕ.
Τρίτη κατηγορία είναι το «Πλαίσιο υποστήριξης μειονοτικών μαθητών».
Σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν απόψεις σχετικές με την Υποστήριξη Παιδιών, τις Δυσκολίες Υποστήριξης Παιδιών την Ισορροπία μεταξύ Πατέρα και Μητέρας ως προς την υποστήριξη τα Προβλήματα Μειονοτικής
Εκπαίδευσης το Πολυπολιτισμικό Σχολείο και το ζήτημα της Διγλωσσίας.
Στην τέταρτη κατηγορία «Ρόλος Σχολείου», αποτυπώθηκαν απόψεις που
αφορούν στις Σχέσεις Γονέων και Εκπαιδευτικών, στην Υποστήριξη Γονέων
από το Σχολείο στην Υποστήριξη Γονέων από Εκπαιδευτικούς, στα Προβλήματα Σχέσεων Εκπαιδευτικών και Γονέων.
Στην Πέμπτη κατηγορία «Προτάσεις επιμορφωτικού πλαισίου» καταγράφηκαν απόψεις σχετικές με την Προθυμία Συμμετοχής Γονέων, την Κουλτούρα ΔΒΜ, τη Γλώσσα Υλοποίησης Προγράμματος,τις Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης, τους Στόχους επιμόρφωσης, τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα, τη Διερεύνηση Αναγκών και Σύνδεση με τις Πραγματικές Ανάγκες,
το Φορέα Υλοποίησης, τους Χώρους Υλοποίησης Προγράμματος, τον Τεχνικό Εξοπλισμό, τους Εκπαιδευτές, τη Χρονική Διάρκεια, τις Ώρες Εκπαίδευσης, την Αξιολόγηση και τέλος την Επιθυμία Συμμετοχής ως Εκπαιδευτές ή ως Εκπαιδευόμενοι.
2ο Επίπεδο Ανάλυσης
Οι άξονες που προέκυψαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κατά την αξονική κωδικοποίηση είναι οι ακόλουθοι:
Ανασταλτικοί παράγοντες. Πρόκειται για παράγοντες που έχουν ανασταλτική επίδραση τόσο στην συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα γονέων και στην κατανόηση της σπουδαιότητας της επιμόρφωσης, όσο και
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στην ικανότητα του γονέα της μειονότητας να υποστηρίζει αποτελεσματικά τα παιδιά του στο σχολείο. Εμπιστοσύνη- αναπροσαρμογή στάσεων. Η
ανεπάρκεια στην ελληνική και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όπως καταγράφηκε στα αποτελέσματα, δημιουργεί επιφυλακτικότητα και διστακτικότητα στο γονέα. Υπάρχει σύγχυση ρόλων και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με
τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Αναφορικά με την
εμπιστοσύνη, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες καθώς
επηρεάζει καθοριστικά τη γονεϊκή υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή
των γονέων στη μάθηση.
Κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδήγησε
στο συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων είναι πολλές
και άπτονται σημαντικών ζητημάτων όπως γλωσσικών, τεχνολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών.
Διαφαινόμενες προσδοκίες. Η βελτίωση του γονεϊκού ρόλου και της γονεϊκής υποστήριξης κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό. Η βελτίωση της
επικοινωνίας και των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους
είναι μία ακόμη από τις προσδοκίες των γονέων. Η κατανόηση της σημασίας της ΔΒΜ και της συνεχούς επιμόρφωσης και η ενθάρρυνση και παρότρυνση για αλλαγή στάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και των ιδίων, είναι επίσης κάποιες από τις προσδοκίες των γονέων.
3ο Επίπεδο Ανάλυσης
Κεντρικό φαινόμενο αναδείχθηκε το ζήτημα της εμπιστοσύνη. Όλοι οι άξονες που προέκυψαν κατά την αξονική κωδικοποίηση, σχετίζονται, επηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται από την εμπιστοσύνη. Σχετικά με τον πρώτο
άξονα, η συνεχής ενημέρωση από φορείς και εκπαιδευτικούς για τη σημασία της επιμόρφωσης και της γονεϊκής υποστήριξης θα βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη
που νιώθουν οι γονείς της μειονότητας προς τους εκπαιδευτικούς και προς
το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. Η εμπιστοσύνη σχετίζεται άμεσα με
την αναπροσαρμογή στάσεων. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού θα κάμψει την επιφυλακτικότητα και τη διστακτικότητα και θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του γονέα στο σχολείο και άρα και την υποστήριξη του παιδιού του στην εκπαίδευση. Τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, η διαχείριση κρίσεων, τα προβλήματα εφηβείας και συμπεριφοράς,
είναι ζητήματα που επιλύονται μόνο με εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού.
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Οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, που επιλέχθηκαν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων, σχετίζονται με την
έννοια της εμπιστοσύνης. Τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, η διαχείριση
κρίσεων, τα προβλήματα εφηβείας και συμπεριφοράς, είναι ζητήματα που
επιλύονται μόνο με εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού.
Η εμπιστοσύνη σχετίζεται και με τον τελευταίο άξονα, τις προσδοκίες
από ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι προσδοκίες αυτές είναι η
βελτίωση της γονεϊκής υποστήριξης, του γονεϊκού ρόλου, της επικοινωνίας, η κατανόηση της σημασίας της ΔΒΜ.
Γ' Μέρος
Οι γονείς της μειονότητας έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερες από
αυτές των υπολοίπων γονέων. Πληθώρα ανασταλτικών παραγόντων και
παγιομένων νοοτροπιών επηρεάζει την ικανότητά τους να υποστηρίζουν
τα παιδιά τους και προκαλεί έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το εκπαιδευτικό
σύστημα. Οι διαφαινόμενες ωστόσο προσδοκίες τους για τη βελτίωση του
ρόλου τους συνιστούν αισιόδοξο τεκμήριο και επιτρέπουν παρεμβατικές
κινήσεις προς την κατεύθυνση της άρσης των προβλημάτων αρκεί οι τελευταίες να σχεδιαστούν στη βάση της σφυρηλάτησης σχέσεων εμπιστοσύνης.
Τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν τη βάση ώστε να προταθεί μια εκπαιδευτική παρέμβαση που απευθύνεται στους γονείς της μειονότητας και σκοπός της είναι η επιμόρφωση
των γονέων ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους στο σχολείο. Συγκεκριμένα προτείνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα
διάρκειας εκατόν είκοσι ωρών. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η
παροχή γνώσεων προς τους γονείς της μειονότητας, ώστε οι τελευταίοι να
βελτιώσουν τη γονεϊκή υποστήριξη και το γονεϊκό ρόλο.
Οι στόχοι που αφορούν στις γνώσεις, με βάση τα ευρήματα, είναι η ενίσχυση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, οι γνώσεις σχετικά με νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο, η κατανόηση
της σημασίας της ΔΒΜ και της συμβολής της οικογένειας στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών-μαθητών. Τέλος, στόχοι που αφορούν στις γνώσεις
είναι επίσης οι σχετικές με ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, ενδοοικογενειακά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς και εφηβείας. Με βάση τα δεδομένα, οι στόχοι που αφορούν στις δεξιότητες είναι η ικανότητα των γονέων να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές και νέες τεχνολογίες, κα-
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θώς και η ικανότητα των γονέων να υιοθετούν τρόπους και πρακτικές που
θα βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευση. Στόχοι που αφορούν στις
στάσεις είναι η ενθάρρυνση των γονέων να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά
προγράμματα και η παρότρυνση ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Επίσης, στόχος που αφορά τις στάσεις είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών.
Οι διδακτικές ενότητες που προτάθηκαν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα δεδομένα, είναι οι εξής:
Α) Ενίσχυση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας.
Β) Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη σημασία του γονεϊκού ρόλου,
της γονεϊκής υποστήριξης και της ΔΒΜ.
Γ) Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και διαδίκτυο.
Δ) Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με ζητήματα διαχείριση κρίσεων,
ενδοοικογενειακών προβλημάτων, προβλημάτων συμπεριφοράς και
εφηβείας.
Οι επιλογές σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον φορέα υλοποίησης, το περιεχόμενο, την επιλογή των εκπαιδευτών, τη χρονική διάρκεια,
τον χώρο και την αξιολόγηση του συγκεκριμένου προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, έγιναν με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας.
Η ανεπάρκεια στην ελληνική και σε πολλές περιπτώσεις, τα πρόβλημα επικοινωνίας αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους περιορισμούς της
έρευνας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα διέθεταν όλοι υψηλό κοινωνικό και
μορφωτικό επίπεδο και η συμμετοχή των γυναικών ήταν πολύ μικρή. Επίσης, η ανομοιογένεια του πληθυσμού στόχου αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό της έρευνας και με βάση τα παραπάνω τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. Η άρση των περιορισμών αυτών θα προσφέρει αντιπροσωπευτικότερο δείγμα και πιο γενικεύσιμα συμπεράσματα.
Επίλογος
Η εμπιστοσύνη αναδείχθηκε ως το κομβικό σημείο το οποίο διατρέχει και
συσχετίζεται με όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες στις οποίες καταγράφηκαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Η επιφυλακτικότητα και η
διστακτικότητα προς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι στάσεις των γονέων
της μειονότητας που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη γονεϊκή υποστήριξη. Αν οι σχέσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών των παιδιών τους
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στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία, ενισχύεται η γονεϊκή
υποστήριξη και συνεπώς βελτιώνεται η σχολική επίδοση των μειονοτικών
μαθητών. Καταληκτικά, η εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των γονέων της μειονότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος από τη μια πλευρά
και η ενίσχυση της γονεϊκής υποστήριξης και του γονεϊκού ρόλου από την
άλλη, αποτέλεσαν της βασικές επιδιώξεις της προτεινόμενης εκπαιδευτικής παρέμβασης.
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Χαρακτηριστικά των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων
και Εμπόδια Μάθησης στην Ανοικτή και
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Μαρία Δ. Τζώτζου
ABSTRACT
Open and distance education should focus on the learning barriers that
adult learners have to cope with as it constitutes a new educational context
promoting mostly individualized and independent learning procedures.
This new learning environment places the adult learners at the ‘centre’ of
the whole learning process in which they have to be familiarized with new
terms and conditions, with new prospects and a new ‘identity’. The main
purpose of this paper is to profile the adult learners who join open and
distance education programmes by stressing their special traits in order
to discuss subsequently the actual learning barriers deriving or resulting
from an open education system.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) δεν αποτελεί απλά μία διδακτική μέθοδο αλλά ένα αυτοτελές σύστημα εκπαίδευσης που διαφέρει από τη
συμβατική στο ότι δεν βασίζεται στην ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ μετάδοση της
γνώσης αλλά στην εξατομίκευση, στην αυτονομία και ανεξαρτησία της μάθησης, κυρίως μέσα από την κατ’ ιδίαν μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρει το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό ίδρυμα (Τζώτζου, 2014).
Στο εκπαιδευτικό αυτό πλαίσιο οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε
φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα και τον εκπαιδευτικό φορέα και ο ρόλος τους αναβαθμίζεται, καθώς εμπλέκονται σε μια διαδικασία ‘εξατομικευμένης μάθησης’ ή αλλιώς ‘αυτομάθησης’, βάσει της οποίας θεωρείται ότι αναγνωρίζονται και ικανοποιούνται οι ατομικές διαφορές, οι ατομικές ανάγκες, εμπειρίες, προτιμήσεις και προσδοκίες τους.
Οι μετέχοντες σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακολουθούν
ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξατομικευμένων/ανεξάρτητων σπουδών, στο οποίο
δεν απαιτείται φυσική παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση. Με τον τρό-
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πο αυτό συνδυάζουν την ενδεχόμενη επιβαρυμένη κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους με την εκπαίδευσή τους.
Ειδικότερα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές των ανοικτών πανεπιστημίων οργανώνουν με προσωπικό, ελεύθερο, ανεξάρτητο και εξατομικευμένο τρόπο τις σπουδές και τη μελέτη τους, στο χώρο και χρόνο που επιθυμούν,
αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό αυτόνομα και ακολουθώντας μια ευρετική πορεία προς τη γνώση με ευθύνη των ατομικών τους επιλογών (Κόκκος &
Λιοναράκης, 1998: 38). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πράξη της μάθησης να συντελείται ανεξάρτητα από την πράξη της διδασκαλίας (Moore,
1972, 1973) και να επηρεάζεται αναπόφευκτα η στάση και συμπεριφορά τους.
Ωθούνται εκ των πραγμάτων να έχουν υψηλό βαθμό ευθύνης και ανεξαρτησίας σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τον έλεγχο της σπουδαστικής
τους πορείας αναλαμβάνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν
το χρόνο, τον τόπο, το χώρο και ρυθμό μελέτης τους, την επικοινωνία με
τον καθηγητή-σύμβουλο, την αυτοαξιολόγησή τους, την κατ’ ιδίαν μελέτη
και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Με
άλλα λόγια, η μάθηση στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφοροποιείται, ‘εξατομικεύεται’ (Moore, 1972, 1973, 1980) και αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία στα χέρια του ενηλίκου σπουδαστή-εκπαιδευόμενου, ο
οποίος αυτενεργεί, αυτοεκφράζεται, αυτοκαθορίζεται και αυτοεξελίσσεται.
Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα εμπόδια μάθησης που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι της ΑεξΑΕ δεδομένου ότι πρόκειται
για ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο εξατομικευμένης και ανεξάρτητης μάθησης. Το νέο αυτό μαθησιακό περιβάλλον ορίζει ως επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας τον ενήλικο εκπαιδευόμενο ο οποίος λειτουργεί με νέους
όρους και συνθήκες, με νέες προοπτικές και ‘ταυτότητα’. Με την παρούσα
μελέτη σκιαγραφείται το προφίλ του ενηλίκου εκπαιδευόμενου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έμφαση στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του
προκειμένου στη συνέχεια να συζητηθούν τα εμπόδια μάθησης που συνεπάγεται ένα σύστημα ανοικτής εκπαίδευσης.
2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται
ως ανεξάρτητα άτομα των οποίων τα χαρακτηριστικά, οι προηγούμενες εμπειρίες, το άγχος, οι φόβοι ή ανησυχίες τους για τις σπουδές, οι ατομικές ανάγκες
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και προσδοκίες τους κρίνεται σκόπιμο να διερευνώνται συστηματικά από ένα
σύστημα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ώστε να περιορίζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των σπουδών (Τζώτζου, 2014).
Αναπόφευκτα οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις και στάσεις, έχουν πλήθος εμπειρίες, γνώσεις και συμπεριφορές, βαθιά
ριζωμένες μέσα τους στις οποίες έχουν επενδύσει συναισθηματικά. Η προσπάθεια αλλαγής φαίνεται σε αυτούς ως απειλή. Η διαμορφωμένη στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση και στους εκπαιδευτές τους οδηγεί πολλές φορές στην
επιθυμία να δεχθούν έτοιμες γνώσεις και να συμμορφωθούν σε κανόνες παρά να συμμετέχουν ενεργητικά (Rogers, 1999˙ Κόκκος, 1999).
Σύμφωνα με τον Jarvis οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φέρνουν μαζί τους τις
δικές τους εμπειρίες, τις δικές τους ανάγκες και τις δικές τους αντιλήψεις εννοιών στη μαθησιακή κατάσταση. Ταυτόχρονα φέρνουν στη μαθησιακή κατάσταση τη δική τους αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη. Οι ενήλικοι
μαθαίνουν με τον καλύτερο τρόπο όταν δεν απειλείται το εγώ τους. Οι ενήλικοι έχουν αναπτύξει τους δικούς τους τρόπους μάθησης, έχουν διαφορετικό
εκπαιδευτικό παρελθόν, άρα ενδέχεται να μαθαίνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Στους ενηλίκους σπουδαστές αρέσει να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία (Jarvis, 2004: 156-157).
Ειδικότερα, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δεν υιοθετούν όλοι τους ίδιους τρόπους μάθησης. Κάθε εκπαιδευόμενος είναι διαφορετικός και μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικούς ρυθμούς. Μερικοί είναι ενεργητικοί και
αυτοκατευθυνόμενοι και μπορούν να αναζητήσουν ενεργητικά πληροφορίες,
ενώ άλλοι μπορεί να είναι παθητικοί στον τρόπο αποδοχής των πληροφοριών
που τους παρέχονται. Ορισμένοι άνθρωποι είναι άκαμπτοι στην προσέγγιση
της μάθησης, αφού μόλις ανακαλύψουν μια πετυχημένη μέθοδο προσπαθούν
να την εφαρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες, αφού παρουσιάζονται προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν με τη συνήθη προσέγγιση σύμφωνα με όσα επίσης αναφέρει ο Jarvis (2004: 127).
Με άλλα λόγια, ο κάθε ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει αναπτύξει το δικό του
τρόπο μάθησης, δηλαδή το μοντέλο μέσα από το οποίο μαθαίνει καλύτερα.
Ο τρόπος μάθησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος, ώστε να εφαρμοστούν τεχνικές που θα αναπτύσσουν και θα διευκολύνουν τόσο την ατομική όσο και την συλλογική διεργασία της μάθησης
(Rogers, 1999˙ Κόκκος, 1999). Ο Grasha (1996) τονίζει ότι ο τρόπος διδασκαλίας
πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους προς τις μαθησιακές τους προτιμήσεις. Συνεπώς, ο διδάσκων πρέπει να είναι βέβαιος ότι το υλικό, οι τεχνι-
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κές διδασκαλίας και οι δραστηριότητες που θα χρησιμοποιήσει θα ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των σπουδαστών και θα επιτρέπουν στις μαθησιακές
τους δυνατότητες να εξελιχθούν όσο το δυνατό καλύτερα (Μπιγιλάκη, 2003).
2.2 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι της ΑεξΑΕ
Επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους των ανοικτών πανεπιστημίων επισημαίνουμε ότι οι εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενοι/
σπουδαστές διαφέρουν από τους σπουδαστές των συμβατικών πανεπιστημίων. Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κυρίως σε ανοικτά προγράμματα είναι κατά κανόνα ενήλικοι, ώριμοι, εργαζόμενοι
και με οικογενειακές υποχρεώσεις (Sacchanand, 2002). Το πρόγραμμα ανοικτής
εκπαίδευσης δεν είναι συνήθως η μοναδική ασχολία στη ζωή τους. Πολλοί από
αυτούς έχουν πλήρες ωράριο εργασίας και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εργάζονται
μόνοι τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι ανεξάρτητοι μαθητευόμενοι. Ο Moore
(1986) θεωρεί ότι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
είναι ανεξάρτητος και έχει ως χαρακτηριστικό του γνώρισμα την αυξημένη ευθύνη. Είναι άτομο ενήλικο που αρχίζει σπουδές οικειοθελώς, γνωρίζοντας ότι
θα επενδύσει σ’ αυτές χρόνο, χρήματα και εργασία. Έχει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες, αν δεν ικανοποιούνται, δεν διστάζει να αποσυρθεί
από τις σπουδές του. Επιδιώκει να βελτιώσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις στον
επαγγελματικό του τομέα και είναι ιδιαίτερα απαιτητικός ως μαθητευόμενος,
εφόσον αναλαμβάνει τον κίνδυνο μιας βαθιάς προσωπικής αλλαγής, που θα
προέλθει από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αυξημένη ευθύνη του δημιουργεί ανησυχία και τρόμο για τις σπουδές, συναισθήματα τα οποία κορυφώνονται
στην πρώτη γραπτή εργασία ή στην πρώτη παρουσίαση των απόψεών του σε
κάποιο αντικείμενο μελέτης και εξαλείφονται με τη βοήθεια ενός διδάσκοντα
ο οποίος τον αντιμετωπίζει ως ενήλικο άτομο.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι στην ανοικτή εκπαίδευση έχουν συνήθως ζωηρό ενδιαφέρον. Συχνά έχουν αποφασίσει σοβαρά να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Φυσικά, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αποφασίσουν ότι σταματούν. Πολλοί από αυτούς συνειδητά διάλεξαν να μην ακολουθήσουν μια πιο τυπική και συμβατική μέθοδο εκπαίδευσης. Δεν επιθυμούν να
τους μεταχειρίζονται σαν μαθητούδια, αλλά ως έμπειρους, υπεύθυνους ενηλίκους (Race, 1999:195). Πολλοί από αυτούς που επιλέγουν ένα σύστημα ανοικτής εκπαίδευσης έχουν κακές αναμνήσεις από τον παραδοσιακό τρόπο εκ-
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παίδευσης και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να νιώθουν ευάλωτοι και εκτεθειμένοι.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι χαρακτηρίζονται από την τάση για εκπλήρωση
και αυτοκαθορισμό. Το στοιχείο αυτό από τη μια οδηγεί σε ενεργητικότητα και
τάση για συμμετοχή στην πορεία της μάθησης. Από την άλλη όμως, η αυτοεκπλήρωση είναι ένα ιδανικό που δεν επιτυγχάνεται εύκολα και έτσι πολλοί από
αυτούς περιμένουν να αντιμετωπιστούν σαν παιδιά και να καθοδηγηθούν. Οι
ενήλικοι έχουν ήδη διαμορφωμένη προσωπικότητα με πιθανά χαρακτηριστικά την έλλειψη αυτοπεποίθησης, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, το άγχος, το φόβο
της αποτυχίας, τα οποία σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες αποτελούν
εμπόδιο στη μάθησή τους. Έτσι δεν δέχονται εύκολα το καινούργιο και οχυρώνονται σε στερεότυπες αντιλήψεις και συμπεριφορές (Rogers, 1999˙ Κόκκος, 1999).
Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων που επηρεάζουν σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία κινούνται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: α) την προσωπικότητα τους,
β) τις εμπειρίες τους και γ) τους ρόλους που υπηρετούν (Μπιγιλάκη, 2003:550551): «Ο παιδαγωγός καλείται να κατευνάσει τις συμπεριφορές και αξίες των εκπαιδευομένων που υπεισέρχονται αρνητικά στη διαδικασία της μάθησης, ενώ
πρέπει να υποστηρίξει εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που
προωθούν τη μάθηση. Πρέπει επίσης να συνδέσει τις νέες γνώσεις, τις ερμηνείες, τις επεξηγήσεις και τις μαθησιακές δραστηριότητες με τις ήδη υπάρχουσες
εμπειρίες τους Τέλος, όσον αφορά στους διαφορετικούς ρόλους που καλείται
να παίξει ένα ενήλικος εκπαιδευόμενος, ο παιδαγωγός πρέπει αφενός να κατανοήσει τις συγκρούσεις και τους ανταγωνισμούς που δημιουργούν οι σχέσεις
των διαφορετικών ρόλων μεταξύ τους και αφετέρου να δημιουργήσει μαθησιακές δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές και αλληλένδετες με τα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων».
3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΕΞΑΕ
3.1 Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία
Η άγνωστη για τους περισσότερους εκπαιδευόμενους εξ αποστάσεως μεθοδολογία αποτελεί σημαντική πηγή εκδήλωσης συναισθημάτων φόβου και ανασφάλειας. Η ανεπαρκής επικοινωνία των εκπαιδευομένων τόσο μεταξύ τους όσο και
με τον καθηγητή, η μη εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, οι αυξημένες απαιτήσεις των εξ αποστάσεως εξατομικευμένων σπουδών και η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων είναι μερικές από τις πηγές αρνητικών συναισθημάτων που δια-
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κατέχουν τους φοιτητές, καθώς επίσης οι πολλαπλοί ρόλοι που καλούνται να
εκπληρώσουν. Πάντως η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκαλεί σε πολλούς προβληματισμό και ανασφάλεια κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικής επαφής (Ζεμπύλας, Θεοδώρου & Παυλάκης, 2007).
Πολλοί εκπαιδευόμενοι λοιπόν δεν είναι πάντοτε έτοιμοι να συμμετάσχουν
ενεργητικά στη διαμόρφωση της μαθησιακής τους πορείας με αποτέλεσμα να
αναπτύσσουν συχνά μηχανισμούς άμυνας ή παραίτησης απέναντι στη νέα γνωστική περιοχή ή στη νέα εκπαιδευτική μέθοδο (Κόκκος, 2001), και πιο συγκεκριμένα απέναντι στη μέθοδο της εξ αποστάσεως εξατομικευμένης μάθησης.
Παρά το ότι μερικοί φοιτητές αισθάνονται χαρά, ενθουσιασμό και ανακούφιση
για τις δυνατότητες και την ευελιξία που τους προσφέρει η εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση, ένα μεγάλο ποσοστό σπουδαστών εκφράζουν από την
αρχή αισθήματα αβεβαιότητας και φόβου για τη μεθοδολογία της ΑεξΑΕ, μια
αυθόρμητη αλλά δικαιολογημένη αντίδραση, αφού οι περισσότεροι ελάχιστα
γνωρίζουν για τις διαδικασίες και τις συνιστώσες της, αλλά και τις υποχρεώσεις
που συνεπάγονται για τους ίδιους (Ζεμπύλας κ.συν., 2007).
Οι εκπαιδευόμενοι δεν νιώθουν μόνο φόβο και αγωνία αλλά σχεδόν από την
αρχή του ακαδημαϊκού έτους, εμφανίζεται να κυριαρχεί σε μερικούς και το αίσθημα της απομόνωσης και της μοναξιάς. Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων
απαιτούν αυτοπειθαρχία και πολλές ώρες μελέτης, επιτείνοντας έτσι το αίσθημα της απομόνωσης, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους εκπόνησης των γραπτών εργασιών (Γ.Ε). Σε έρευνα των Ζεμπύλα κ.συν., (2007) αναφέρεται ότι πάρα πολλοί
σπουδαστές γράφουν στα ημερολόγιά τους πέντε μήνες μετά την έναρξη της
φοίτησής τους ότι αισθάνονται συναισθηματικά πιεσμένοι και καταβάλλονται
από αισθήματα φοβερού άγχους και πανικού. Με την ανάθεση των πρώτων Γ.Ε.,
η αγωνία και το άγχος σταδιακά εντείνονται για τους περισσότερους εκπαιδευόμενους, αλλά ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
3.2 Η εξατομίκευση των σπουδών
Σύμφωνα με τον Race (1999: 196-199) για πολλούς εκπαιδευόμενους/σπουδαστές
οι διαδικασίες και οι ευθύνες στην ΑεξΑΕ είναι κάτι εντελώς καινούριο, κυρίως
λόγω του υψηλού βαθμού εξατομίκευσης των σπουδών τους, και μπορεί να μην
έχουν ακόμη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να τις αντιμετωπίσουν, γι’ αυτό
το λόγο χρειάζονται να πειστούν ότι η ανοικτή εκπαίδευση είναι αποτελεσματική.
Πολλοί ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν αμφιβολίες για την ικανότητά τους να
επιτύχουν και αισθάνονται ανεπαρκείς. Την ίδια στιγμή ένας σημαντικός αριθμός
σπουδαστών στην ΑεξΑΕ νιώθουν μόνοι και απομονωμένοι - ενώ ταυτόχρονα
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αναρωτιούνται εάν οι άλλοι έχουν τις ίδιες αμφιβολίες, τους ίδιους φόβους, κι
ακόμη αν γεύονται τις ίδιες επιτυχίες. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από
την κατάσταση στην τάξη, όπου όλοι μοιράζονται πρόθυμα τους φόβους και τις
ελπίδες τους. Ο Race καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εάν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι απαλλαγούν από το αίσθημα αυτό της απομόνωσης, μπορεί να ανέβει
πολύ το ηθικό τους .
Οι Rowntree (1998), Race (1999) και Moore & Kearsley (1996) επισημαίνουν
ότι λίγοι είναι οι εκπαιδευόμενοι που μπορούν να μελετούν στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Ειδικότερα ο Κόκκος (1999) διευκρινίζει ότι
πρόκειται για εκείνους που είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης,
έχουν έντονο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο, σημαντικά κίνητρα για
την παρακολούθηση του προγράμματος, καθώς και αυξημένη ικανότητα αυτοοργάνωσης και ανάληψης μαθησιακών πρωτοβουλιών.
Για συναισθηματικούς κυρίως λόγους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Keegan (2001), εξακολουθεί να υπάρχει έντονη η εντύπωση ότι η ‘πρόσωπο με
πρόσωπο’ διδασκαλία στην αίθουσα είναι η μόνη μορφή πραγματικής διδασκαλίας και ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό για την κατάρτιση
των επιστημόνων του μέλλοντος.
Ο Wedemeyer (Keegan, 2001: 91) προειδοποιεί ότι όλοι οι διδασκόμενοι «δεν
ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του συστήματος δι’ αλληλογραφίας». Και επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται για μία εύκολη μέθοδο εκπαίδευσης» (1963:30). Καταγράφει πέντε σοβαρά εμπόδια στην επιτυχία του διδασκομένου των εξ αποστάσεως συστημάτων:
• ο διδασκόμενος θα πρέπει να αναπτύξει ενδιαφέρον για το αντικείμενο
και να αναπτύξει κίνητρα μάθησης,
• η ετοιμότητα για μελέτη είναι ένα πρόβλημα στις σπουδές δι’αλληλογραφίας που εμφανίζεται ως «απροθυμία να ξεκινήσει κανείς τις σπουδές,
πρώιμη εγκατάλειψη των σπουδών και χαμηλές επιδόσεις»,
• ο διδασκόμενος θα πρέπει να κατανοήσει τη δομή του μαθησιακού αντικειμένου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
• θα πρέπει να μάθει τόσο τον αναλυτικό όσο και τον καθοδηγούμενο τρόπο σκέψης,
• θα πρέπει να μάθει επίσης να αξιολογεί τη μαθησιακή του πρόοδο
(Wedemeyer, 1962: 14)
Ο διαχωρισμός της διδακτικής πράξης από τη μαθησιακή διαδικασία αποδυναμώνει τη διαπροσωπική επικοινωνία ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον διδασκόμενο. Το πρόβλημα αυτό έχει συνδεθεί με την ποιότητα της μάθησης στα
συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο γεγονός αυτό έχει αποδοθεί και η
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παρατηρούμενη διαρροή.
Κάνουμε λοιπόν την υπόθεση ότι η διδασκόμενοι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τείνουν να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους σε εκείνα τα ιδρύματα όπου οι δομές
επανασύνδεσης των διδακτικών ενεργειών δεν αποκαθίστανται σε ικανοποιητικό
βαθμό (Keegan, 2001: 146).
3.3 Η κουλτούρα του συμβατικού σχολείου
Σύμφωνα με τον Sewart, όπως αναφέρεται στον Keegan (2001), η κατάσταση του διδασκομένου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαφέρει αρκετά
από αυτήν των διδασκομένων στα συμβατικά ιδρύματα τόσο εξαιτίας της
έλλειψης άμεσης ανατροφοδότησης όσο και της απουσίας της μαθησιακής ομάδας. Τα δεδομένα αυτά συνεπάγονται μια ποικιλία προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι διδασκόμενοι στην ΑεξΑΕ που τον οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι η εισαγωγή του ανθρώπινου παράγοντα στο σύστημα είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί το ίδρυμα στο αίτημα για την εξατομίκευση των αναγκών των σπουδαστών.
Ο Daniel (1979) θεωρεί ότι όσο περισσότερη ελευθερία παραχωρείται
στον εκπαιδευόμενο τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει αυτός να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Ο Daniel αναζητεί την ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεπίδραση και στην ανεξαρτησία. Οι εκπαιδευόμενοι στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση εντάσσονται ελάχιστα στο σύστημα των κοινωνικών σχέσεων
του οργανισμού και αυτός είναι ο λόγος που αισθάνονται πως σχετίζονται
ελάχιστα μαζί του. Γι’ αυτό δεν νιώθουν ασφαλείς, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη των αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων, μέσα από
το συνδυασμό εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης (Keegan, 2001: 126).
Για παράδειγμα, οι Έλληνες ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που επιλέγουν και
εντάσσονται σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών έχουν συμμετάσχει για δώδεκα τουλάχιστον χρόνια στη δημόσια συμβατική εκπαίδευση
με κυρίαρχα χαρακτηριστικά τον έντονο βιβλιοκεντρισμό που συνδέεται
με μηχανιστικές μορφές μελέτης και απομνημόνευσης, σε μια ‘πρόσωπο
με πρόσωπο’ μετωπική διδασκαλία που εξαναγκάζει σε ομοιομορφία και
τυποποίηση χωρίς σεβασμό στην ατομικότητα, τη δημιουργικότητα, την
πρωτοβουλία, τη διαφορετικότητα και τον ατομικό ρυθμό (Μαυρογιώργος,
2001). Αυτή η κουλτούρα του συμβατικού σχολείου δημιουργεί ιδιαίτερες
δυσκολίες στους εκπαιδευόμενους της ΑεξΑΕ που καλούνται να εξοικειωθούν και να υιοθετήσουν την αντίληψη της ‘ανοικτής’ εξατομικευμένης μάθησης. Η μετάβαση λοιπόν από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης στο
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ανοικτό είναι ‘ανοικτή’ σε δυσκολίες και εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι (Τζώτζου, 2014).
3.4 Η ανεπαρκής κοινωνική δομή
Στις αδυναμίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εντοπίζει ο Sewart
(1981) περιλαμβάνονται τα εξής εμπόδια μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων (Keegan, 2001:128-129):
1. δεν υπάρχει πλαίσιο μελέτης για τον διδασκόμενο,
2. δεν υφίσταται πίεση από την ομάδα των συνδιδασκομένων αλλά
ούτε και η δυνατότητα να διευκρινίζονται ζητήματα στο πλαίσιο
της ομάδας αυτής,
3. δεν υπάρχουν ενδείξεις για την πρόοδο ή την αποτυχία του διδασκομένου.
Το γενικό χαρακτηριστικό είναι ότι η διακοπή, όταν συμβαίνει, συμβαίνει συνήθως στις αρχές των σπουδών. Ορισμένες φορές οι πρώτοι μήνες
των σπουδών θα πρέπει αναπόφευκτα να θεωρούνται μια πειραματική περίοδος. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να εξηγηθεί το φαινόμενο παραίτησης στην ανώτερη εκπαίδευση. Ο Tinto (1975) αναφέρεται αφενός στις
αυτονόητες αιτίες που είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος, ακαδημαϊκής ικανότητας και σκοπού, αφετέρου στην ανεπαρκή κοινωνική και ακαδημαϊκή δομή, π.χ. σε αισθήματα μη ένταξης. Ο Bajtelsmith (1988), ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως, τροποποιεί αυτή
την προσέγγιση και τονίζει την επίδραση των έξω από τις σπουδές παραγόντων, όπως είναι η οικογένεια και η εργασία. Ο Peters (1992) υποδηλώνει την ανάγκη άμεσης υποστήριξης των σπουδαστών σαν αντίδραση στο
πρόβλημα της παραίτησης (Holmberg, 2002: 258-259).
Ωστόσο όλοι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ικανότητα να υπερπηδήσουν
εμπόδια (Rogers, 1999) με την παροχή της κατάλληλης εξατομικευμένης
υποστήριξης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και με την προσπάθεια βελτιστοποίησης των λειτουργιών του στο σύνολό τους, προκειμένου κατά βάση να
αντιμετωπιστεί το βασικό μειονέκτημα της απομόνωσης εξαιτίας του υψηλού βαθμού εξατομίκευσης των σπουδών.
Σε κάθε περίπτωση που γίνεται διακοπή χωρίς την επίτευξη στόχων, είναι προφανής η επιθυμία λήψης μέτρων, όπως τονίζει ο Peters (1992). Το
καλύτερο αντίδοτο ενάντια στην ανεπιθύμητη διακοπή είναι η προσέγγιση της συναισθηματικής επαφής που δημιουργεί μια πραγματικά προσομοιούμενη επικοινωνία τύπου συζήτησης και οι προσωπικές σχέσεις μετα-
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ξύ εκπαιδευομένων/σπουδαστών και καθηγητών (Holmberg, 2002: 259).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμόζονται σε ενηλίκους εκπαιδευομένους από απόσταση οφείλουν να είναι διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται στη συμβατική εκπαίδευση. Η διαφορετικότητα επιβάλλεται από τον ιδιαίτερο τρόπο
με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικοι. Με άλλα λόγια, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος από απόσταση ευνοείται από διαφορετική διεργασία μάθησης σε
σχέση με εκείνη που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Η
επιτυχημένη στρατηγική για την εκπαίδευση από απόσταση θα πρέπει να
προωθεί την ενεργητική συμμετοχή, την αυτονομία και την ανεξαρτησία
του εκπαιδευόμενου, αλλά και την καθοδήγηση και την εφαρμογή πειθαρχίας με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων σε ένα
περιβάλλον εξατομικευμένης μάθησης (Τζώτζου, 2014).
Προς αυτή την κατεύθυνση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων
εκπαιδευομένων από απόσταση είναι καθοριστικά για την εκπαιδευτική
διαδικασία και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον Long (1990), η προσωπικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τις εμπειρίες και οι εμπειρίες των ενηλίκων σπουδαστών θεωρούνται ως
σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της μάθησης (όπ. αναφ. στη Μπιγιλάκη, 2007). Μέσα στο κάθε ενήλικο άτομο υπάρχει πλήθος μαθησιακών
επιθυμιών οι οποίες πηγάζουν από την ορμή της ενηλικιότητας και την επιθυμία που συνεπάγεται αυτή για περισσότερη ωριμότητα, για την αναζήτηση νοήματος, περισσότερης υπευθυνότητας και αυτονομίας, όπως άλλωστε συμπεραίνει και ο Rogers (1999:117-118).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι αποστολή της ανοικτής εκπαίδευσης είναι να διευκολύνει τη μάθηση των ενηλίκων εκπαιδευομένων τηρώντας τις βασικές αρχές μάθησης ενηλίκων μέσα από την εφαρμογή και προώθηση των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, λαμβάνοντας
υπόψη τους παράγοντες μάθησης που επηρεάζουν την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου, όπως οι προηγούμενες εμπειρίες μάθησης, η
ελευθερία που παρέχεται στον εκπαιδευόμενο να προσδιορίσει τη μάθησή
του και η ικανότητα να αναλαμβάνει την ευθύνη της μάθησής του, η προσέγγιση της μάθησης, η προσωπική του πρόοδος.
Με βάση, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και προσδοκίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων θα πρέπει να καθορίζεται η πολιτική και
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η μεθοδολογία που ακολουθείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών από απόσταση.
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Χαρτογράφηση Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Ελλάδα και σύνδεση
με την ανεργία
Ιωάννα Τσάρπα
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί ο θεσμός του Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στην ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα
να παρουσιαστεί η κατανομή τους ανά περιφέρεια και να εξεταστεί η σχέση
τους με την ανεργία σε επίπεδο περιφερειακό. Στόχος της εργασίας είναι να
διερευνήσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία και στα ΣΔΕ, δηλαδή αν οι άνεργοι της κάθε περιφέρειας χρησιμοποιούν τα ΣΔΕ για να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει στοιχεία ανά Περιφέρεια που αφορούν (α) την κατανομή των Σ.Δ.Ε.
(β) τους επιμορφούμενους και (γ) την ανεργία. Η σχέση των ΣΔΕ με την ανεργία εξετάζεται μέσα από τη σύγκριση ποσοστών ανεργίας ανά περιφέρεια και
κατανομής των ΣΔΕ. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η ολοκλήρωση του γυμνασίου από τους επιμορφούμενους μέσω του ΣΔΕ φαίνεται να συμβάλλει
έμμεσα στη σχέση με την ανεργία πανελλήνια και ανά περιφέρεια.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Δια Βίου Μάθηση, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),
Ανεργία, Επένδυση – Οικονομία, Περιφέρειες.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τον Jarvis (2004:78) «ως εκπαίδευση ενηλίκων θεωρήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία που στοχεύει στην κατανόηση και τη μάθηση αυτών που συμμετέχουν, όπου αυτοί που συμμετέχουν θεωρούν τους εαυτούς τους και θεωρούνται από τους άλλους κοινωνικά ώριμοι».
Τη δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη παρατηρούνται έντονες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και παράλληλη ανάπτυξη των τεχνολογιών με αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής των πολιτών στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες που διαμορφώνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Έτσι, το 1993 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προωθεί την κοινωνία της γνώσης μέσω της Λευκής Βίβλου
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και συγκεκριμένα τον τομέα «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση:
Οι προκλήσεις και οι δρόμοι προς τον 21ο αιώνα». Δύο χρόνια αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχοντας ως κύριο στόχο την οικονομική ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αποδεικνύοντας τελικά ότι η κοινωνία της γνώσης εισάγεται ως βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Το ευρωπαϊκό έτος 1996 για την Δια Βίου Εκπαίδευση που είχε ως βασικό
στόχο την κατανόηση ότι η Δια Βίου Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών και της ανεργίας. Έτσι,
ένα χρόνο αργότερα το ΥΠΕΠΘ με το νόμο Ν.2525/97 θεσπίζει την ίδρυση
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) τα οποία απευθύνονται στους ενηλίκους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση
και συγκεκριμένα το γυμνάσιο. Όπου οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στα
πλαίσια της δίχρονης φοίτησης στα ΣΔΕ είναι πλήρως ισότιμοι με αυτούς που
παρέχονται από τα ημερήσια γυμνάσια.
2.0 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Η Ελλάδα υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με το νόμο 2525/97 (ΦΕΚ Α 188/23-09-1997), θεσμοθετεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως «ειδικό ταχύρυθμο πρόγραμμα δημοτικής ή γυμνασιακής εκπαιδεύσεως». Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος των ΣΔΕ στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2525/97 ισχύουν τα εξής:
«1. Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και
Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας
τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση.
2. Η ίδρυση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από
συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών.
3. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ
και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσπαση ολική ή μερική ή και με ανάθεση
υπερωριακής διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.
5. Στους αποφοίτους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, κατά περίπτωση».
Το πρόγραμμα στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:
• Ευέλικτα εκπαιδευτικά μέσα που προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων και εξασφαλίζουν
την ενεργό συμμετοχή τους.
• Συνολική προσέγγιση των αναγκών των εκπαιδευομένων. Υποστήριξη
σε όλους τους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (οικογένεια, εργασία, κοινωνικός περίγυρος).
• Πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες (σύμβουλος ψυχολόγος και σύμβουλος σταδιοδρομίας) που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος
και στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που αναλαμβάνουν (Βεκρής, 2003:17-18).
Η φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας διαρκεί δύο σχολικά έτη δηλαδή 18 μήνες. Τα μαθήματα διεξάγονται τις απογευματινές με ωρολόγιο πρόγραμμα 25 ωρών ανά εβδομάδα.
Το πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας έχει ως στόχους κυρίως την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (40%), κοινωνικών δεξιοτήτων
(20%) και στη χρήση ξένης γλώσσας (10%) και δεξιοτήτων κατάρτισης (10%).
Οι θεματικές ενότητες (γραμματισμοί) είναι οι ακόλουθες:
• Γλώσσα
• Μαθηματικά
• Αγγλικά
• Πληροφορική
• Κοινωνική εκπαίδευση
• Πολιτισμική – αισθητική εκπαίδευση
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση
• Τεχνολογία
• Επαγγελματικός προσανατολισμός
• Συμβουλευτική υποστήριξη (Βεκρής, 2003: 21; Βεργίδης, 2010:12).
Έτσι, το Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευ-
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καιρίας περιλαμβάνει τους παραπάνω συγκεκριμένους γραμματισμούς και δεν
ακολουθεί ένα προκαθορισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Επομένως, οι γνώσεις
που παρέχονται είναι με βάση τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, της τοπικής κοινωνίας, της εποχής, της αγοράς εργασίας (Ανάγνου, Νικολοπούλου, 2007:51).
Όπως αναφέρεται και από τους υπεύθυνους του Προγράμματος ΣΔΕ: «Η διδακτική στα ΣΔΕ στοχεύει να μετατρέψει τα σχολεία από τόπο μετάδοσης της γνώσης σε τόπο παραγωγής της γνώσης. Η επιδίωξη αυτή προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών μεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευόμενους στην άμεση και ενεργό
εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης. Τους εθίζουν σε βιωματικές δημιουργικές ενέργειες και σε ερευνητικό πειραματισμό, στο πλαίσιο των οποίων η παρατήρηση, η μελέτη των δεδομένων, η διαμόρφωση υποθέσεων για τη λύση προβλημάτων, η συζήτηση, ο αναστοχασμός, η κριτική εργασία σε ομάδες οδηγούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους σε αυτοκατανόηση, σε συνεχή αξιολόγηση και
σε επανασχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων» (Βεργίδης, 2010:13-14).
Βέβαια, χρειάζεται να αναφερθεί ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψιν για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφούμενων στα ΣΔΕ, οι ενήλικες κατά τη διάρκεια της μάθησης καλούνται να
αντεπεξέρθουν σε μια σειρά εμποδίων. Τα εμπόδια είναι τα εξής:
• Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δεσμεύσεις,
• Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας,
• Προσωπικότητα σε σχέση με ψυχολογικούς παράγοντες και προϋπάρχουσα γνώση (Χατζηθεοχάρους, 2010:15).
Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι ο κύριος στόχος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί η απόκτηση του απολυτήριου τίτλου σπουδών του
γυμνασίου, ο οποίος προσφέρει στους επιμορφούμενους περισσότερα εφόδια στην αγορά εργασία.
Στα πλαίσια του ΣΔΕ λειτουργεί ο θεσμός της Συμβουλευτικής για τη Σταδιοδρομία, όπου ο θεσμός αυτός εστιάζεται στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, έμφαση
δίνεται στη δυνατότητα των εκπαιδευομένων να συνεχίσουν την εκπαιδευτική
τους πορεία και να ενδυναμώσουν τα προσόντα τους μέσω του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης (Αλογδιανάκη, 2004:355-360).
Αναφορικά με την έναρξη και τη λειτουργία των ΣΔΕ στην Ελλάδα αναφέρεται ότι η υλοποίηση των ΣΔΕ ξεκίνησε το 2001 με την ίδρυση του πρώτου
ΣΔΕ στο Περιστέρι. Ο θεσμός των ΣΔΕ από την έναρξη της ισχύος του μέχρι
και σήμερα το σχολικό έτος 2014-15 είχε μια πορεία ανοδική όσον αφορά στον
αριθμό των κεντρικών μονάδων που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν. Συγκεκριμένα παρακάτω δίνεται ο συνολικός αριθμός των κεντρικών μονάδων ανά έτος:
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2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός ΣΔΕ στην Ελλάδα 2000-2014 ανά σχολικό έτος

1

5

5

18

32

43

48

48

57

57

58

58

58

58

63

Πηγή: Λύτσιου, 2007:15; Νικολοπούλου, 2014; ΥΠΕΠΘ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2014 και επεξεργασία.

Ειδικότερα τα ΣΔΕ που ανά σχολικό έτος ιδρύθηκαν και λειτούργησαν
για πρώτη φορά από το 2000-01 έως το 2014-15 δίνονται παρακάτω:
Πίνακας 2: Δημιουργία ΣΔΕ ανάλογα με το έτος ίδρυσης.
Έτος
ίδρυσης

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

2000

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2001

ΑΧΑΡΝΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΤΥΛΙΣΟΥ

2003

ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ,
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2004

ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Φ.ΛΑΡΙΣΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ,
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΕΡΡΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2005

ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Δ.Φ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΑΠΩΝ, ΣΠΑΡΤΗΣ,
ΧΙΟΥ

2006

Δ.Φ.ΔΙΑΒΑΤΩΝ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ

2008

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΡΤΑΣ, Δ.Φ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ.Φ. ΔΟΜΟΚΟΥ, Δ.Φ.ΕΛΑΙΩΝΑ
ΘΗΒΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΥΡΟΥ, ΡΟΔΟΥ

2010

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2014

ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΔΕΛΤΑ,
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ -ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Πηγή: Λύτσιου, 2007:15; Νικολοπούλου, 2014; ΥΠΕΠΘ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 2014 και επεξεργασία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα παραπάνω δεδομένα δεν περιλαμβάνονται τα παραρτήματα ΣΔΕ τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της διεύθυν-
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σης ενός κεντρικού ΣΔΕ, αλλά σε άλλη περιοχή της περιφέρειας με στόχο
να είναι κοντά σε επιμορφούμενους. Αν ληφθούν υπόψη και τα παραρτήματα, για το σχολικό έτος 2013-14 ο αριθμός των μονάδων ΣΔΕ ανά Άξονα
Προτεραιότητας και Περιφέρεια δίνεται στον πίνακα 3.
Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι το 2013-14 στην Ελλάδα λειτούργησαν
58 κεντρικές μονάδες ΣΔΕ και 31 παραρτήματα (δηλαδή συνολικά 89 μονάδες).
Πίνακας 3: ΣΔΕ ανά περιφέρεια. Κεντρικές μονάδες και παραρτήματα 2013-14

Περιφέρειες ανά (ΑΠ) Άξονα
Προτεραιότητας

Αριθμός
Αριθμός
κεντρικών
παραρτημάτων
μονάδων ΣΔΕ
ΣΔΕ

Σύνολο
μονάδων
ΣΔΕ

1.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

7

3

10

2.ΘΕΣΣΑΛΙΑ
3.ΗΠΕΙΡΟΣ
4.ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
5.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
6.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
7.ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
8.ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ7

6
2
1
3
5
3
4
31

2
0
1
2
2
2
6
18

8
2
2
5
7
5
10
49

9.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10.ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11.ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ8

7
4
8
19

5
3
1
9

12
7
9
28

12.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
13.ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ9

6
2
8

2
2
4

8
4
12

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠ 7-8-9

58

31

89

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ομάδα έργου ΣΔΕ (2014) και επεξεργασία.

Η δυναμικότητα των ΣΔΕ με κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων και αντίστοιχα τον αριθμό των μαθητών ανά άξονα και περιφέρεια δίνεται στον πίνακα 4 και στο διάγραμμα 1.
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Πίνακας 4: Αριθμός τμημάτων και μαθητών στα ΣΔΕ στοιχεία 2014.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) (2014)
Περιφέρειες ανά (ΑΠ) Άξονα
Προτεραιότητας
1.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
2.ΘΕΣΣΑΛΙΑ
3.ΗΠΕΙΡΟΣ
4.ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
5.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
6.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
7.ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
8.ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ7

Αριθμός
τμημάτων
35
33
8
4
22
16
12
27
157

Αριθμός
μαθητών
543
487
156
87
337
207
254
282
2353

Ποσοστό
μαθητών %
14,92%
13,38%
4,29%
2,39%
9,26%
5,69%
6,98%
7,75%
64,66%

39
18
43
100

488
246
248
982

13,41%
6,76%
6,82%
26,99%

12.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
13.ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ9

32
8
40

206
98
304

5,66%
2,69%
8,35%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠ7-8-9

297

3639

100,00%

9.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10.ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11.ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ8

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ομάδα έργου ΣΔΕ (2014) και επεξεργασία.
Διάγραμμα 1: Ποσοστό επιμορφούμενων στα ΣΔΕ.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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Τo υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των επιμορφούμενων σε ΣΔΕ εμφανίζεται στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 7 με ποσοστό που ξεπερνάει
το 60%, στη συνέχεια ακολουθεί ο ΑΠ8 που βρίσκεται περίπου στο 30%,
ενώ ο ΑΠ9 παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό περίπου 10% συμμετοχής
των επιμορφούμενων στο συνολικό ποσοστό φοίτησης στα ΣΔΕ σε πανελλήνιο συνολικό επίπεδο (100%).
Σε σχέση με τις περιφέρειες παρατηρείται ότι η περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, η περιφέρεια της Θεσσαλίας και η περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής
(περίπου 12%-15%) των επιμορφούμενων που φοιτούν σε ΣΔΕ. Από την
άλλη διαφαίνεται ότι η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων και η περιφέρεια του
Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά συμμετοχής (περίπου 2%4%) των επιμορφούμενων που φοιτούν σε ΣΔΕ. Οι υπόλοιπες περιφέρειες βρίσκονται περίπου στα ίδια ποσοστά συμμετοχής (περίπου 7%-10%).
3.0 Ανεργία
Την τελευταία δεκαετία, η ανεργία, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση αποτελούν συνηθισμένα φαινόμενα σε πολλές οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Το φαινόμενο της ανεργίας φαίνεται να κυριαρχεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Μάλιστα, η σημερινή μορφή της ανεργίας είναι διαφορετική από αυτήν που επικρατούσε τη δεκαετία του ’70. Γενικότερα, «η ανεργία προκύπτει μέσα από την αέναη προσπάθεια εξισορρόπησης των δύο
αντίρροπων δυνάμεων της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης. Ωστόσο, έχει καταδειχθεί το πόσο τρωτή γίνεται η αγορά εργασίας στις διάφορες
οικονομικές διακυμάνσεις, καθώς συχνά αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτοιμη να τις υπερβεί» (Ταταρίδου, 2002:243).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας έχει μεταβάλλει τη φύση της εργασίας και την οργάνωση της
παραγωγής. Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της νέας αυτής κατάστασης συγκαταλέγονται αφενός η καθυστερημένη είσοδος των νέων στην
αγορά εργασίας και αφετέρου η επικράτηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Σήμερα τείνει να περιοριστεί η εφαρμογή του γνωστού μοντέλου
απασχόλησης σταθερού και πλήρους ωραρίου και να αντικατασταθεί με
νέες μορφές απασχόλησης, όπως είναι η μερική απασχόληση, η απασχόληση με συμβάσεις έργου ή συμβάσεις εργασίας περιορισμένης διάρκειας κλπ (Ναξάκης, 1998:53).
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Επιπλέον, οι αλλαγές στο χώρο και τη φύση της εργασίας δημιουργούν
πιέσεις για τη μετακίνηση εκατομμυρίων εργαζομένων από τις παραδοσιακές θέσεις εργασίας, σε άλλες υψηλότερου γνωστικού επιπέδου. Η πληροφόρηση εξελίσσεται σε νέο «συντελεστή παραγωγής» στον οποίον καλούνται να ανταποκριθούν οι νέοι, ενώ παράλληλα η Δια Βίου Μάθηση τείνει να είναι πλέον συνεχώς απαραίτητη (Ηλιάδης, 1999:36). Έτσι, σήμερα οι
οικονομικές δομές μπορούν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερη εργασία έχοντας ως αποτέλεσμα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης να συνοδεύονται με υψηλά επίπεδα ανεργίας (Ηλιάδης, 1999:38).
Από την άλλη πλευρά όμως η τεχνολογική ανάπτυξη δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί μια βασική βοήθεια στη
νέα κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Η επιμόρφωση σε νέους ανέργους
στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία περισσότερων προσόντων των νέων στην αγορά εργασίας.
Στην Ελλάδα το φαινόμενο της ανεργίας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται
σε υψηλά επίπεδα. «Η ελληνική αγορά εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως επαρκώς ρυθμισμένη, Καρακιουλάφη, 2010:62). Διακρίνεται από υψηλά
ποσοστά αδήλωτης ή/και ανασφάλιστης εργασίας, αλλά κυρίως από υψηλή ανεργία σε επίπεδο συνολικό αλλά κυρίως σε σχέση με τους νέους ή με
άλλες ευάλωτες ομάδες (π.χ. γυναίκες). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (2014) παρατηρείται διαφοροποίηση στα ποσοστά της ανεργίας ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία γίνεται αναφορά.
Πίνακας 5: Εγγεγραμμένοι άνεργοι συνολικά ανά περιφέρεια και % ανέργων.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2014)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

1.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
2.ΘΕΣΣΑΛΙΑ
3.ΗΠΕΙΡΟΣ
4.ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
5.ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
6.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
7.ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
8.ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ7
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
>= 12 ΜΗΝΕΣ
< 12 ΜΗΝΕΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό
ανέργων
%

28.038

25.826

53.864

6,28%

34.025
15.177
3.875
39.046
18.317
5.633
14.486
134.237

28.390
14.100
11.694
29.362
19.684
7.129
21.394
142.170

62.415
29.277
15.569
68.408
38.001
12.762
35.880
276.407

7,27%
3,41%
1,81%
3,34%
4,43%
1,49%
4,18%
32,21%
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9.ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10.ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11.ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ8

89.414

68.942

158.356

18,45%

14.686

13.953

28.639

7,97%

162.404
290.864

132.865
231.169

295.269
522.033

34,41%
60,83%

12.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
13.ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ9

23.519
4.478
27.997

20.027
11.661
31.688

43.546
16.139
59.685

5,07%
1,88%
6,96%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠ7-8-9

453.098

405.027

858.125 100,00%

Πηγή: ΟΑΕΔ (2014) και επεξεργασία.
Διάγραμμα 2: Ποσοστό ανέργων ανά περιφέρεια.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Από το παραπάνω διάγραμμα (2) είναι εμφανές ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στον ΑΠ 8 και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Αττικής (34,41%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας
(18,45%). Στις υπόλοιπες περιφέρειες τα ποσοστά της ανεργίας κινούνται
στα ίδια επίπεδα και περίπου 2%-5%.
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Πίνακας 6: Κατάταξη περιφερειών με βάση % ανεργία στοιχεία 2014.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

Μαθητές/
άνεργοι

Ανεργία

Κατάταξη
περιφερειών με
βάση % ανεργία

19,90
5,59
6,07
4,93
5,33
7,86
5,45
4,73
10,08
7,80
8,59
3,08
0,84

1,49%
1,81%
1,88%
3,34%
3,41%
4,18%
4,43%
5,07%
6,28%
7,27%
7,97%
18,45%
34,41%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 παρατηρείται ότι η κατάταξη των περιφερειών με βάση το ποσοστό της ανεργίας υποδηλώνει ότι η Περιφέρεια της Αττικής εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, ενώ η περιφέρεια του
Βόρειου Αιγαίου το μικρότερο ποσοστό ανεργίας.
Πίνακας 7: Ιεράρχηση Περιφερειών με βάση το ποσοστό μαθητών/ανέργων
στοιχεία του 2014.
Κατάταξη Περιφερειών (ως
προς ‰
Μαθητές/ άνεργοι)
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
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‰
%
Μαθητές/
Ανεργία
άνεργοι
0,84
3,08
4,73
4,93
5,33
5,45
5,59

34,41
18,45
5,07
3,34
3,41
4,43
1,81

Κατάταξη με
βάση ‰
Μαθητές/
άνεργοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κατάταξη
με βάση %
Ανεργίας
13
12
8
4
5
7
2
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

6,07
7,80
7,86
8,59
10,08
19,90

1,88
7,27
4,18
7,97
6,28
1,49

8.
9.
10.
11.
12.
13.

3
10
6
11
9
1

Στο πίνακα 7 παρουσιάζεται η ιεράρχηση των Περιφερειών με βάση το
ποσοστό μαθητών/ανέργων με στοιχεία του 2014 (στήλη 4), ενώ παράλληλα γίνεται συσχέτιση με βάση την ιεράρχηση των Περιφερειών ως προς
το ποσοστό ανεργίας (στήλη 5). Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι
σε ορισμένες περιφέρειες η ιεράρχηση είναι απόλυτα αντίθετα ως προς τη
στήλη 4 και 5, όπως συμβαίνει με την Περιφέρεια της Αττικής και την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Βέβαια, διαφαίνεται ότι μερικές περιφέρειες
βρίσκονται στην ίδια κατάταξη είτε με βάση μαθητές/άνεργοι είτε με βάση
την ανεργία, όπως είναι η περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου και η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
Πίνακας 8: Συντελεστής συσχέτισης
Συντελεστής συσχέτισης (Correlation)

‰
Μαθητές/
άνεργοι
Spearman's rho
% ανεργίας

Μαθητές/
άνεργοι

%
Ανεργίας

Correlation Coefficient

1,000

-,346

Sig. (2-tailed)

.

,247

N (περιφέρειες)

13

13

Correlation Coefficient

-,346

1,000

Sig. (2-tailed)

,247

.

N (περιφέρειες)

13

13

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ μαθητές/
άνεργοι και την ανεργία. Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, διαφαίνεται ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ τους, οπότε δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί ανάλυση μεταξύ των δυο μεταβλητών, άρα και να υπολογιστεί με ακρίβεια η αλληλε-
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πίδραση που ασκείται στην ανεργία λόγω της φοίτησης στα ΣΔΕ. Σίγουρα
όμως διαφαίνεται ότι οι επιμορφούμενοι που φοιτούν και ολοκληρώνουν
ένα ΣΔΕ, σύμφωνα με μαρτυρίες των αποφοίτων, αποκτούν εφόδια που
τους είναι απαραίτητα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική
τους ανάπτυξη, επομένως και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας αλλά και της χώρας.
4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ως στόχο την επανένταξη των νέων από 18 ετών και πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα και την
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Όπου, οι εκπαιδευόμενοι εκτός από την απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων θα καλλιεργήσουν και
θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα, οι επιμορφούμενοι θα
αποκτήσουν το απολυτήριο του Γυμνασίου και θα τους δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσουν και σε άλλες βαθμίδες την εκπαίδευσή τους.
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση της βασικής – υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποκτούν περισσότερα εφόδια τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης. Μάλιστα, σήμερα που τα ποσοστά ανεργίας είναι ιδιαίτερα αυξημένα η απόκτηση επιπλέον προσόντων και εφοδίων, όπως είναι η επένδυση στην εκπαίδευση, ενδεχομένως να συμβάλλει θετικά στη μείωση του ποσοστού της
ανεργίας και στη γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας. Βέβαια, από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της φοίτησης στα ΣΔΕ και στα ποσοστά της ανεργίας. Σίγουρα, όμως αλληλεπιδρούν μαζί και με άλλους παράγοντες, ώστε
να συμβάλλουν στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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Απόψεις ενήλικων εκπαιδευόμενων
ως προς την αποτελεσματικότητα των
προγραμμάτων εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας
στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Δήμου Πατρέων
Ιωσήφ Φραγκούλης
ABSTRACT
According to law 3879/2010 Centers for Lifelong Learning are established
and function by the Municipalities in Greece with the aim of providing study
programs for adult citizens, regardless of their demographic characteristics
(gender, age, educational level, country of origin, socio-economic status, etc.)
This study aims to record adult trainees' opinions in relation to the effectiveness
of programs for the learning of French as a foreign language in the Center for
Lifelong Learning of the Municipality of Patras. The research sample were adult
trainees who attended French language learning programs which took place in
the Center for Lifelong Learning of the Municipality of Patras between October
2013-June 2014. A questionnaire was used as an instrument for data collection,
which included both open and close question types.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζούμε σε μια εποχή που οι αλλαγές επιτελούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Η νέα
οικονομία βασίζεται στη γνώση. Η επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας γίνεται αισθητή όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνίας. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα δημιουργούν, συσσωρεύουν, διατηρούν και μεταβιβάζουν πληροφορίες. Παράλληλα μεταβάλλονται
οι τρόποι επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εργασίας (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000).
Στη σύγχρονη αυτή πραγματικότητα σημαντική είναι η συμβολή της Δια
Βίου Μάθησης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και έχει ως στόχο
τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
των πολιτών (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2012:7).
Η Δια Βίου Μάθηση επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση, προάγει την
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απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς προσφέρει ευκαιρίες
για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Στόχο της έχει την ισότιμη και
ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικίλα
μαθησιακά αντικείμενα σε άτομα όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, κοινωνική, εθνική προέλευση, εισόδημα κτλ) (Φραγκούλης, 2014:6).
2.0. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί σήμερα πολιτική προτεραιότητα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι σαφής η σύνδεσή της με
την απασχόληση, την οικονομική ευημερία, την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία. Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με το έλλειμμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού
και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθιστούν τη Δια Βίου Μάθηση κρίσιμο
παράγοντα ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2012:7).
Η βαρύτητα της Δια Βίου Μάθησης αποτυπώνεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναγνωρίζοντας την εκπαίδευση ως ένα από
τους πέντε κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής,
«Ευρώπη 2020», έχει θέσει στρατηγικούς στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης μέχρι το 2020.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
• Περιορισμό σε 15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες.
• Μείωση σε 10% του ποσοστού των νέων ηλικίας 18-24 ετών που
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση.
• Αύξηση σε 15% του ποσοστού των ενήλικων 25-64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις Δια Βίου Μάθησης.
Στη χώρα μας σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2013) η συμμετοχή των πολιτών που συμμετέχουν σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα., έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ειδικότερα σε όλες τις σχετικές έρευνες η Ελλάδα κατατάσσεται
στις τρεις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα ποσοστά
συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (Καραλής, 2013). Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη για διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα
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προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και η αύξηση της διείσδυσης
της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις ομάδες πολιτών (Καραλής, 2013).
Προς αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας καλείται να άρει τις ανισότητες
πρόσβασης των πολιτών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται: α) στην εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών, β) στην
ελάχιστη συμμετοχή εργατών, αγροτών και βιοτεχνών σε σύγκριση με στελέχη επιχειρήσεων, γ) στη διπλάσια συμμετοχή των κατοίκων αστικών περιοχών έναντι των κατοίκων ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, δ) στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών έναντι των ανδρών, καθώς και ε) στη
μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έναντι εκείνων με χαμηλό (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2013:29-47).
3.0. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν αποκεντρωμένες δομές παροχής
υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με
το νόμο 3879/2010. Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται
η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης από τους Δήμους με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλους τους ενήλικες πολίτες
ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, χώρα προέλευσης, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κτλ) (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, 2013:5-7).
Στόχοι των προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων
είναι οι ακόλουθοι:
• δημιουργία στους πολίτες κινήτρων για συμμετοχή σε προγράμματα
Δια Βίου Μάθησης
•
δημιουργία στους πολίτες θετικών στάσεων ως προς τη Δια Βίου μάθηση και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους πολίτες
• ενίσχυση της ικανότητας για προσαρμογή των πολιτών στις απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου εργασιακού και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος
• ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
• σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι
οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
• ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης των ενηλίκων στην αγορά ερ-
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γασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής τους εξέλιξης
• δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• ενίσχυση της ισότητας των φύλων
• ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων
Τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιούνται από τα Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) σε προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και β) σε προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας υλοποιούνται
προγράμματα τα οποία εντάσσονται στα θεματικά πεδία: α) οικονομία- επιχειρηματικότητα, β) ποιότητα ζωής- περιβάλλον, γ) νέες τεχνολογίες, δ) γλώσσαεπικοινωνία, ε) κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις, στ) πολιτισμός και τέχνη, ζ)
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Τη θεματολογία των προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας προτείνουν οι δήμοι με στόχο το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.
Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό πως η λειτουργία των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο,
με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις Δια Βίου Μάθησης, καθώς και της ικανοποίησης των ενδιαφερόντων και αναγκών των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
4.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
4.1. Σκοπός έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των ενήλικων εκπαιδευόμενων ως προς την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πατρέων.
4.2. Ερευνητικά ερωτήματα
1. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την ικανοποίηση των
προσδοκιών τους από την παρακολούθηση του προγράμματος εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
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2. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την προετοιμασία και
σχεδίαση του προγράμματος εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
3. Οι απόψεις των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το περιεχόμενο του
προγράμματος εξαρτώνται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.
4.3. Πληθυσμός - Δείγμα έρευνας- Περιορισμοί έρευνας
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των επιμορφούμενων των προγραμμάτων εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας του ΚΔΒΜ Δήμου Πατρέων κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2013 –Ιουνίου 2014, 58 άτομα συνολικά.
Λόγο του περιορισμένου αριθμού του δείγματος η έρευνά μας έχει απογραφικό χαρακτήρα (Δημητρόπουλος, 2009: 50).
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε συγκεκριμένο δείγμα επιμορφούμενων, του
ΚΔΒΜ Δήμου Πατρέων, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν για το σύνολο των προγραμμάτων εκμάθησης Γαλλικής Γλώσσας που υλοποιήθηκαν σε άλλα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης της
επικράτειας.
4.4. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων
Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, καθώς επέτρεπε τη συλλογή πλήθους δεδομένων σε σύντομο χρόνο σε συνδυασμό με το διαθέσιμο χρόνο και τη δυνατότητα μετακίνησης του ερευνητή (Δημητρόπουλος, 2001:210). Ο συνδυασμός ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου παρείχε τη δυνατότητα συλλογής των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τη διεξαγωγή της έρευνας (Cohen & Manion, 1997:140-141. Κυριαζή, 1999:127-131).
4.5. Στατιστική Επεξεργασία
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε με χρήση και αξιοποίηση του
στατιστικού προγράμματος (SPSS V.17), το οποίο ευρύτατα χρησιμοποιείται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Αξιοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα (SPSS V.17) πραγματοποιήσαμε ανάλυση των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων.
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5.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:
Σε σχέση με το φύλο:
Από τους 58 επιμορφούμενους , οι 20 ήταν άνδρες (34,4%) και οι 38
ήταν γυναίκες (65,6%).
Σε σχέση με την ηλικία:
Στην ηλικιακή ομάδα 25-35 ετών ήταν 22 υποκείμενα (37,9%), στην ηλικιακή ομάδα 36-45 ετών ήταν 18 υποκείμενα (31,0%), στην ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών, ήταν 11 επιμορφούμενοι (19,0%), ενώ στην ηλικιακή ομάδα 56-65 ετών ήταν 7 επιμορφούμενοι (12,1%).
Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 28 υποκείμενα (48,3%) ήταν απόφοιτοι Σχολών ΑΕΙ, 17 υποκείμενα (29,3%) ήταν απόφοιτοι σχολών ΤΕΙ, ενώ
Απόφοιτοι Λυκείου ήταν 13 υποκείμενα (22,4%).
Πίνακας 1: Κατανομή ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ- ΑΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

28
17
13
58

48,3%
29,3%
22,4%
100%

Σε σχέση με την παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων:
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 35 άτομα (60,3%) είχαν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ 23
άτομα (39,7%) δεν είχαν παρακολουθήσει κατά το παρελθόν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.
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5.2. Απόψεις εκπαιδευόμενων σε σχέση με την ικανοποίηση των προσδοκιών τους από την παρακολούθηση του προγράμματος
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σας βοήθησε στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και
εξέλιξη» από τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης προέκυψαν
τα ακόλουθα: πάρα πολύ και πολύ ανέφεραν 42 υποκείμενα (72,4%), αρκετά
12 υποκείμενα (20,7%), ενώ ελάχιστα και καθόλου δήλωσαν 4 υποκείμενα
(6,9%). Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο (p=0,00),
την ηλικία (p=0,00) και το επίπεδο εκπαίδευσης(p=0,001).
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σας βοήθησε στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού» από τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής
ανάλυσης προέκυψαν τα ακόλουθα: 32 υποκείμενα (55,2%) ανέφεραν πάρα
πολύ και πολύ, 20 υποκείμενα (34,5%) ανέφεραν αρκετά, ενώ 6 υποκείμενα
(10,3%) ανέφεραν ελάχιστα έως καθόλου. Από τη διμεταβλητή ανάλυση με
έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με την ηλικία (p=0,00) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,000).
Πίνακας 2: Βαθμός απόκτησης γνώσεων σε θέματα Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ & ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

32
20
6
58

55,2%
34,5%
10,3%
100%

Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκείμενων στην ερώτηση: «Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σας βοήθησε στην απόκτηση δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη Γαλλική Γλώσσα» από τα αποτελέσματα
της μονομεταβλητής ανάλυσης προέκυψαν τα ακόλουθα: 36 υποκείμενα
(62,1%) απάντησαν πάρα πολύ και πολύ, 15 υποκείμενα (25,9%) απάντησαν αρκετά, ενώ 7 υποκείμενα (12,0%) απάντησαν ελάχιστα. Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα
(α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο (p=0,00) την ηλικία(p=0,02)
και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,001).
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5.3. Απόψεις εκπαιδευόμενων σε σχέση με την προετοιμασία και σχεδίαση του προγράμματος
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο συμμετοχής σας στο πρόγραμμα αποσαφηνίστηκαν κατά την έναρξή του
ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί του στόχοι» από τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης προέκυψαν τα ακόλουθα: πάρα πολύ ανέφεραν 36
επιμορφούμενοι (62,1%), πολύ δήλωσαν 16 επιμορφούμενοι (27,6%), ενώ
αρκετά ανέφεραν 6 επιμορφούμενοι (10,3%). Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο των επιμορφούμενων(p=0,01), την ηλικία
τους (p=0,002) και το επίπεδο εκπαίδευσής τους (p=0,00).
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Σε ποιο
βαθμό σας δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσετε τους φόβους και τις ανησυχίες
σας από την παρακολούθηση του προγράμματος» πάρα πολύ και πολύ ανέφεραν 32 υποκείμενα (55,2%), αρκετά δήλωσαν 24 επιμορφούμενοι (41,4%),
ενώ ελάχιστα ανέφεραν 2 επιμορφούμενοι (3,4%).
Πίνακας 3: Δυνατότητα έκφρασης φόβων και ανησυχιών
κατά την έναρξη του προγράμματος
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ & ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

32
24
2
58

55,2%
41,4%
3,4%
100%

Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Υπήρχε δομική αλληλουχία στην παρουσίαση- διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος» από τη μονομεταβλητή ανάλυση προέκυψαν τα
ακόλουθα: πάρα πολύ και πολύ ανέφεραν 34 επιμορφούμενοι (58,7%), αρκετά δήλωσαν 18 επιμορφούμενοι (31,0%), ενώ ελάχιστα ανέφεραν 6 επιμορφούμενοι (10,3%). Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το
φύλο (p=0,00) την ηλικία (p=0,02) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,001).
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5.4. Απόψεις επιμορφούμενων σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο
του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες» από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα: πάρα πολύ και πολύ ανέφεραν 39 επιμορφούμενοι (67,2%), αρκετά ανέφεραν 14 (24,2%), ενώ ελάχιστα
δήλωσαν 5 επιμορφούμενοι (8,6%). Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο
του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση
με το φύλο (p=0,01) την ηλικία (p=0,01) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,00).
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν σύμφωνο με τις εμπειρίες σας» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 36 υποκείμενα (62,1%)
απάντησαν πάρα πολύ και πολύ, 15 υποκείμενα (25,9%) απάντησαν αρκετά, ενώ 7 υποκείμενα (12,0%) απάντησαν ελάχιστα.
Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο (p=0,00) την ηλικία (p=0,02) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,001).
Πίνακας 4: Σύνδεση περιεχομένου προγράμματος
με εμπειρίες εκπαιδευόμενων
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ & ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

36
15
7
58

62,1%
25,9%
12,0%
100%

Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Το περιεχόμενο του προγράμματος ήτα σύμφωνο με το ρυθμό συμμετοχής σας στο
πρόγραμμα» από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν τα ακόλουθα:
πάρα πολύ και πολύ ανέφεραν 34 επιμορφούμενοι (58,7%), αρκετά δήλωσαν 18 επιμορφούμενοι (31,0%), ενώ ελάχιστα ανέφεραν 6 επιμορφούμενοι
(10,3%). Από τη διμεταβλητή ανάλυση με έλεγχο του κριτηρίου x2 στατιστική σημαντικότητα (α≤0,05) παρατηρήθηκε σε σχέση με το φύλο (p=0,00)
την ηλικία (p=0,02) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,001).
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6.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι οι επιμορφούμενοι σε
υψηλό βαθμό εκφράζον την ικανοποίησή τους από την παρακολούθηση του
προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν πως η συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα τους βοήθησε σημαντικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
και εξέλιξη καθώς συνέβαλε στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα Γαλλικής
Γλώσσας και Πολιτισμού. Επίσης διατυπώνουν την άποψη ότι στο πλαίσιο
παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος απέκτησαν σε υψηλό
βαθμό δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη Γαλλική Γλώσσα. Τη θέση αυτή διατυπώνουν πιο έντονα οι γυναίκες, τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών καθώς και οι απόφοιτοι Λυκείου.
Οι επιμορφούμενοι στην πλειοψηφία τους εκφράζουν την ικανοποίησή
τους σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος. Ειδικότερα αναφέρουν πως το πρόγραμμα εκπλήρωσε σε σημαντικό βαθμό τις επιμορφωτικές τους ανάγκες καθώς το περιεχόμενό του ήταν σύμφωνο τόσο με τις
εμπειρίες και τα βιώματά τους όσο και με το ρυθμό συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα. Την άποψη αυτή διατυπώνουν πιο έντονα οι γυναίκες, τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 25-35 ετών καθώς και οι απόφοιτοι Λυκείου.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σε υψηλό βαθμό εκφράζουν την ικανοποίησή τους σε σχέση με την προετοιμασία και σχεδίαση του προγράμματος. Διατυπώνουν την άποψη πως αποσαφηνίστηκαν σε υψηλό βαθμό ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος. Παράλληλα εκφράζουν την
άποψη πως τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους
φόβους τους από την παρακολούθηση του προγράμματος. Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην παρακολούθηση του προγράμματος καθώς υπήρχε ισχυρή δομική αλληλουχία μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος. Τη θέση αυτή εκφράζουν πιο έντονα τα άτομα που
ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών καθώς και οι απόφοιτοι σχολών ΤΕΙ και ΑΕΙ.
7.0. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Mε βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της έρευνας και με ζητούμενο τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων εκμάθησης Γαλλικής
Γλώσσας που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Δια Βί-
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ου Μάθησης οδηγούμαστε στη διατύπωση των ακόλουθων προτάσεων:
• να ανιχνεύονται με συστηματικό τρόπο οι επιμορφωτικές ανάγκες
των επιμορφούμενων και να διερευνώνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους πριν από την έναρξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων,
• να συμμετέχουν ενεργητικά οι επιμορφούμενοι σε όλα τα στάδια
υλοποίησης των προγραμμάτων (σχεδιασμό- υλοποίηση- αξιολόγηση),
• να εκφράζουν οι επιμορφούμενοι τους φόβους και τις ανησυχίες
τους σχετικά με την έκβαση των προγραμμάτων σε όλα τα στάδια
υλοποίησής τους,
• να λαμβάνονται υπόψη από τους επιμορφωτές τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι επιθυμίες των επιμορφούμενων και με βάση αυτά
να οργανώνεται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων,
• να αξιοποιούνται από τους επιμορφωτές οι αρχές και η μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων,
• να αξιοποιούνται από τους επιμορφωτές βιωματικές συμμετοχικές
εκπαιδευτικές τεχνικές,
• να αξιολογούνται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο τα προγράμματα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
τους προς τους ενήλικες εκπαιδευόμενους.
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το κουκλοθέατρο
ως διαπολιτισμικό εργαλείο:
μια μελέτη περίπτωσης
Μάγδα Βίτσου
Abstract
In the present study we will present the use of puppetry as a tool for
strengthening the Greek identity among pupils that use Greek as a second
or foreign language in Stockholm. The main goal was to intuitively approach
the interaction of two cultures (Greek and Swedish) and their interculturalism
during the interaction with the puppets. We also used Persona Doll method
in order to boost confidence, self-esteem, identity formation and motivation
for learning. Children at the end of the implementation of the program
through forming identities and through their bond with the puppets and
the stories, were able to feel the others, to respect those who are different,
to adopt a loving attitude and become proud of their heritage in relation
to their attitude at the beginning of the program.
1.0. Εισαγωγή
Μέσα από τις παιδαγωγικές εμπειρίες που έχουν καταγραφεί, και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που αμφισβητούν τη μονοπολιτισμικότητα και υιοθετούν ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα, η διαπολιτισμική προσέγγιση έχει ως
στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται συνεχής διάλογος και διαπραγμάτευση και θα είναι εφικτή η ανάδειξη της πολλαπλότητας των αναφορών των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η
ενασχόληση με μορφές δραματικής τέχνης και ειδικότερα το κουκλοθέατρο
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν διαπολιτισμική ικανότητα (Κοντογιάννη, 2012).
Πώς όμως το κουκλοθέατρο μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση
του μαθητή μέσα από την ενίσχυση της πολιτισμικής του ταυτότητας, ενώ
μαθαίνει μία ξένη γλώσσα (Cummins, 2004); Η εφαρμογή προγράμματος
κουκλοθεατρικών παρεμβάσεων και της μεθόδου της Persona Doll που θα
παρουσιαστούν στην παρούσα μελέτη, προσπαθεί να απαντήσει σ’ αυτά
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τα ερωτήματα μέσα από την ακαδημαϊκή θεωρία και τη διδακτική πράξη.
2.0. ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Η χρήση του κουκλοθεάτρου στην εκπαίδευση βασίζεται στην Κοινωνική Γνωστική Θεωρία , η οποία είναι πολύπλευρη και δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω των προτύπων. Σύμφωνα με την θεώρηση αυτή, το άτομο μαθαίνει μια νέα συμπεριφορά παρατηρώντας τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων - προτύπων και τη μιμείται συνειδητά ή ασυνείδητα. Σύμφωνα με
τον Bandura (1977) γνωστική κωδικοποίηση των πληροφοριών που αποκτά το άτομο με παρατήρηση και μίμηση προτύπου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυτοκαθοδήγηση, αυτοενίσχυση και αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς του. Οι κούκλες μπορούν να δράσουν ως πρότυπο για τα παιδιά
και μπορούν να επηρεάσουν και τις τέσσερις λειτουργίες της μάθησης μέσω της παρατήρησης και μίμησης (προσοχή, κατάκτηση, αναπαραγωγή,
κίνητρο (Dolci, 2000, Depouny, 2002).
2.1. Διαπολιτισμικότητα και κουκλοθέατρο
Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα είναι να εφοδιάσει όλα τα παιδιά με μια ισορροπημένη εκπαίδευση
για την πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Να διασφαλίσει δίκαιη, ατομική
συμμετοχή σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας και να δοθεί στους ανθρώπους η δυνατότητα να διατηρήσουν τη δική τους κουλτούρα, συμμετέχοντας όλοι μαζί σε μια κοινή κοινωνία .
Η συμβολή του κουκλοθέατρου στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μεγάλη καθώς προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη (Brown, 2001, 2008). Βοηθά
στην ενδυνάμωση των παιδιών και στην ανάπτυξη της αντίληψης για τους
ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από αυτό. Ενδυναμώνεται η ικανότητα
να αντιστέκονται και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους στους άλλους όταν
αντιμετωπίζουν διακρίσεις (Βίτσου, Αγτζίδου, 2008, Μαγουλιώτης, 2009).
Ως μέθοδο διαπολιτισμικής προσέγγισης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ιστορίες κουκλοθέατρου που θα συνδέσουν με την προσωπική ιστορία του καθενός, θα συνδέσουν τις γνωστικές πληροφορίες με
τα βιώματα των μαθητών, δίνοντας έτσι έμφαση στις διαδικασίες οικοδόμησης ταυτότητας-ετερότητας, με στόχο την σταδιακή από μέρους των παιδιών συνειδητοποίηση των μηχανισμών που παράγουν το ρατσισμό (Short
& Carrigton, 1992).
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Όπως αναφέρεται και από τη Joyce (2005), όταν χρησιμοποιούνται πολυπολιτισμικά υλικά γίνεται γνωριμία με τον πολιτισμό του «άλλου» ξεπερνώντας εθνικιστικές προκαταλήψεις αλλά και προσκόλληση στα φολκλόρ
χαρακτηριστικά ενός λαού.
2.2. Η προσέγγιση της Persona Doll
Η καινοτόμος προσέγγιση Persona Doll είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών στην διαφορετικότητα και της κριτικής σκέψης απέναντι στις προκαταλήψεις, στις διακρίσεις
και την αδικία (Stephan & Vogt, 2004).
Οι κούκλες και οι ιστορίες τους βασίζονται στις εμπειρίες των παιδιών
(Brown, 2008). Χρησιμοποιούνται για να λένε ιστορίες για την ισότητα, να
προωθούν την επικοινωνία και τη συζήτηση των προσωπικών σκέψεων και
των συναισθημάτων απέναντι στη διαφορετικότητα. Έχουν σχεδιαστεί για
να εκπροσωπούν μια ποικιλία από πολιτισμούς και οικογενειακό υπόβαθρο
(Nutbrown, 2006). Σύμφωνα με τον Taus (2006) οι Persona Dolls έχουν ιδιαίτερη ταυτότητα όπως έχουν και τα παιδιά στην σχολική τάξη. Έχουν οικογένεια, ζουν σε μια συγκεκριμένη πόλη, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι ή διαμέρισμα, έχουν συγκεκριμένους φίλους και αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν (Brown, 2008).
Το βασικό εργαλείο του προγράμματος είναι οι πολιτισμικά κατάλληλες
υφασμάτινες κούκλες ύψους 70 εκατοστών. Κάθε κούκλα μεταμορφώνεται
σε μια προσωπικότητα με ένα μοναδικό πολιτιστικό και οικογενειακό υπόβαθρο, ικανότητες, ενδιαφέροντα, αναπηρίες, συναισθήματα και φόβους. Η
πολυμορφία των κούκλων είναι ως προς το φύλο, την αναπηρία, τον πολιτισμό, την θρησκεία, την εξωτερική τους εμφάνιση. Η κάθε κούκλα έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και εκπροσωπεί την μοναδικότητα του παιδιού από την εθνική ομάδα στην οποία ανήκει (Ducks & Smith, 2007). Δεν
είναι απλά παιχνίδια αλλά εκπροσωπούν αληθινούς ανθρώπους που παρουσιάζονται στην τάξη ως επισκέπτες. Όλη η προσέγγιση στηρίζεται στην
παραδοσιακή προσχολική πρακτική της αφήγησης (Stephan & Vogt, 2004).
Οι κούκλες επισκέπτονται τις τάξεις , όταν τα παιδιά βρίσκονται στο
χώρο της «παρεούλας» και η κάθε κούκλα έχει μοναδική προσωπικότητα,
ζωή, φύλο, ηλικία, όνομα, οικογενειακές ιστορίες, επιθυμίες και αντιπάθειες. Έχουν δικιά τους προσωπικότητα, δικιά τους ημερομηνία γέννησης, δικιά τους ιστορία ζωής, δικό τους γεωγραφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο
(Nutbrown, 2006). Αφηγούνται ιστορίες, μοιράζονται πληροφορίες για τα
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γεγονότα της ζωής τους και ενθαρρύνουν τα παιδιά να απαντήσουν με τις
δικές τους προσωπικές εμπειρίες.
Τα παιδιά αποδέχονται τις κούκλες σαν φίλους τους, τους εμπιστεύονται και συχνά συζητούν για τις ανησυχίες τους ή μοιράζονται αστεία μαζί τους. Ζητούν από τα παιδιά να τους βοηθήσουν βρίσκοντας λύσεις για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι ιστορίες δεν αφορούν μόνο προβληματικές καταστάσεις αλλά και απλές εμπειρίες που όλα τα παιδιά βιώνουν. Χαρούμενες στιγμές, δυσάρεστες, αστείες αλλά και δύσκολες. Τα παιδιά προσπαθούν να βοηθήσουν τις κούκλες για να είναι πιο ευτυχισμένες
(Netbrown, 2006).
3.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1. Πλαίσιο εφαρμογής
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελούνταν από ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής ηλικίας με έστω περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική. Πρόκειται για μαθητές, που εξαρτώνται και ταυτίζονται με την οικογένειά τους λόγω της ηλικίας τους και του σταδίου ανάπτυξής τους. Οι
οικογένειες αυτών των μαθητών, ακόμα κι αν είναι εθνοτικά μικτές και ανήκουν στην τρίτη γενιά, διατηρούν σχέσεις με την οργανωμένη παροικία,
έχουν συνείδηση της εθνοπολιτισμικής τους προέλευσης και συνήθως διατηρούν επαφές με την Ελλάδα.
Ως προς την ελληνομάθεια υπάρχουν έστω και λίγοι μαθητές των οποίων τα γλωσσικά χαρακτηριστικά προσεγγίζουν εκείνα ενός φυσικού ομιλητή αντίστοιχης ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης, αλλά υπάρχουν μαθητές με πολύ περιορισμένες επικοινωνιακές δυνατότητες.
Ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες της ακρόασης και της ομιλίας κατά
κανόνα υπάρχει ένας τέτοιος βαθμός επάρκειας που, όταν η επικοινωνιακή κατάσταση υποστηρίζεται από το περιβάλλον, καθίσταται δυνατή μια
ελληνόγλωσση επικοινωνία.
Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τις βασικές δομές της Ελληνικής. Το λεξιλόγιό τους είναι περιορισμένο και εξαντλείται σε θέματα που
σχετίζονται με το οικείο οικογενειακό και παροικιακό περιβάλλον και με κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελληνική
χρησιμοποιείται για κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών στο οικείο περιβάλλον του μαθητή και συνδέεται με κοινωνικούς ρόλους, επιτρέπει την αντιμετώπισή της ως δεύτερης και όχι ως ξένης γλώσσας (Δήμου, Βίτσου, 2012).
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3.2. Στόχοι της έρευνας
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση του κουκλοθέατρου
στην καθημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα σε θέματα ταυτότητας.
Αναλυτικότερα οι στόχοι μας ήταν:
• Οι μαθητές να προσεγγίσουν διαισθητικά την αλληλεπίδραση των
δύο πολιτισμών (ελληνικού και χώρας διαμονής) και τη δική τους
διπολιτισμικότητας, μέσω της ενασχόλησης και της λεκτικής σηματοδότησης αντικειμένων της φύσης και του διπολιτισμικού ή πολυπολιτισμικού περιβάλλοντός τους.
• Να προσεγγίσουν βιωματικά/διαισθητικά τη διαχρονική παρουσία πολιτισμικών στοιχείων του Ελληνισμού και να εξοικειωθούν με
στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης συγκρίνοντας τα με εκείνα της χώρας διαμονής τους.
• Να τονωθεί το συναίσθημα την ελληνικότητας και να νιώσουν την
επιθυμία να διατηρούν και να αναπτύσσουν δεσμούς μεταξύ των
Ελλήνων της Διασποράς, της Ελλάδας, μαθαίνοντας και διατηρώντας την ελληνική γλώσσα.
3.3. Δείγμα έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 4 τμήματα παιδιών νηπιακής ηλικίας με 60 μαθητές συνολικά, που ανήκαν στα τμήματα εκμάθησης ελληνικών της Στοκχόλμης. Τα δύο τμήματα αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα
και, αντίστοιχα, τα άλλα δύο αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου, καθώς χρησιμοποιήθηκε το οιονεί πειραματικό σχέδιο (quasi-experimental design) με
τη μορφή της δοκιμής, πριν και μετά, με πειραματική και ομάδα ελέγχου
(pretest-posttest control group design), όπου η ομάδα ελέγχου δεν εκτίθεται στην πειραματική εφαρμογή (Mertler, 2012).
3.4. Ερευνητικά εργαλεία
Η έρευνά μας στηρίχτηκε στην πολυμεθοδική προσέγγιση, η οποία είναι
ο πλέον ασφαλής τρόπος προκειμένου να συλλέξει ο ερευνητής τα δεδομένα της έρευνας και να τα ελέγξει, αποφεύγοντας την ύπαρξη ορισμένων
φαινομένων αλλοίωσης και επιβεβαιώνοντας την αλήθεια των αναφορών
των υποκειμένων (Bell, 2001). Για το σκοπό που προαναφέρθηκε η συλλογή των δεδομένων της έρευνας στηρίχθηκε σε ένα πλήθος μεθοδολογικών
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εργαλείων (Μάγος, 2005, Γραμματικόπουλος, 2010). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το ερευνητικό ημερολόγιο στο οποίο έγινε άμεση και λεπτομερειακή καταγραφή της γλωσσικής παραγωγής των παιδιών σε διαφορετικές
περιόδους κατά τη διάρκεια των δράσεων (στην προσέλευση, στο ελεύθερο παιχνίδι, στις οργανωμένες και αυθόρμητες κουκλοθεατρικές δραστηριότητες) και στις συνδιαλλαγές τους με τα άλλα παιδιά και τους ενηλίκους.
Παράλληλα χρησιμοποιήσαμε διάφορα οπτικοακουστικά μέσα (βιντεοκάμερα, μαγνητοταινίες, φωτογραφίες) διότι η χρήση αυτών των μέσων
μάς βοήθησε να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια, την αυθεντικότητα και την
αντικειμενικότητα των λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών καθώς και
τη λεπτομερή ανάλυσή τους (Altrichter et al., 2001).
Ως συμπληρωματικό εργαλείο της έρευνας εφαρμόστηκε η συμμετοχική παρατήρηση, με τον εκπαιδευτικό-ερευνητή στο ρόλο του συμμετέχοντος ως παρατηρητή (participant as observer) (Robson, 2010, Μάγος, 2005)
και με την καταγραφή λεπτομερειών από τον (εκπαιδευτικό-ερευνητή σε
ημερολόγιο (Mertler, 2012).
3.5. Εφαρμογή προγράμματος
Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ανάγκη να βρεθεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως δεύτερης ή ως ξένης και να ενισχυθεί η ταυτότητα των ομογενών μαθητών, αποσκοπώντας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής εισήχθησαν στην τάξη διάφορα είδη
κουκλοθέατρου (γαντόκουκλες, μαρότ, δακτυλόκουκλες). Τα παιδιά γνώρισαν τεχνικές, κατασκεύασαν κούκλες και σταδιακά καλούνταν οργανωμένα να παρουσιάσουν στιγμιότυπα-συμβάντα από την καθημερινή τους
ζωή στα οποία θίγονταν διάφορα θέματα διαχείρισης ταυτότητας, συναισθημάτων από τα παιδιά, όπως φιλικές αντιπαραθέσεις, διερεύνηση συναισθημάτων, σωματική επίγνωση, χαρούμενες-λυπημένες στιγμές, φόβοι,
όπως για παράδειγμα « Η Μαρία παίζει ήσυχα στο κουκλόσπιτο και η Κατερίνα παρεμβαίνει και της “χαλάει” το παιχνίδι». Τα παιδιά καλούνται να δραματοποιήσουν τη συγκεκριμένη στιγμή και να συνεχίσουν τη σκηνή δίνοντας
λύση στο «πρόβλημα». Ο εκπαιδευτικός με βοηθητικές ερωτήσεις, όπως
«Τι συνέβη; Τι πιστεύεις ότι λέει η Αφροδίτη και ο Γιάννης;», ή «Πώς πιστεύετε ότι νιώθει; Τι μπορεί να κάνουν οι άλλοι για να νιώσει καλύτερα; Τι θα γίνει
στη συνέχεια;» «κατεύθυνε» την εξέλιξη της ιστορίας και έμμεσα οδηγούσε στην σωστή λύση.
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Μετά τη συστηματική παρατήρηση της ομάδας και της διαπίστωσης
της «προβληματικής», που πρέπει να αντιμετωπιστεί παρουσιάστηκε στην
ομάδα μια κούκλα μορφή Persona Doll: ένα κορίτσι, τα οποίο μόλις μετανάστευσε με τους γονείς της στη Στοκχόλμη και δε γνώριζε καθόλου τη
σουηδική γλώσσα.
Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης εφαρμογής η κούκλα με τη συγκεκριμένη προσωπικότητα εισήχθηκε σταδιακά στην ομάδα, έγινε μέλος της και εισήγαγε «προβληματικές» τις οποίες τα παιδιά καλούνταν να διαχειριστούν,
να συναισθανθούν και να προτείνουν λύσεις.
Η κούκλα αφηγήθηκε την προσωπική της ιστορία, έδωσε λεπτομέρειες
από τη δική της ζωή και ζήτησε από τα παιδιά να κάνουν το ίδιο. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης συγκινησιακού δεσμού με τα παιδιά με
στόχο την ενσυναίσθηση μέσω της δημιουργίας συμβάντων στα οποία τα
παιδιά κλήθησαν να δώσουν λύση.
Η ιστορία της «Ελένης»: Στο συγκεκριμένο απογευματινό σχολείο φοιτά ένα κορίτσι (προνήπιο) ελληνικής καταγωγής, η οποία μιλά καλά ελληνικά αλλά ελάχιστα σουηδικά. Η κούκλα παρουσιάζεται στα παιδιά με την
εξής προσωπικότητα: είναι 5 ετών, ελληνικής καταγωγής, γνωρίζει λίγο την
σουηδική γλώσσα και μόλις μετακόμισε από την Ελλάδα στη Στοκχόλμη με
την οικογένειά της, τον μπαμπά της, το Γιάννη που δουλεύει σε εταιρία καθαρισμού και τη μαμά της, η Ντίνα, που ψάχνει για δουλειά. Αρχικά η κούκλα ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή, διστακτική και δεν ήθελε να μιλήσει πολύ στα
παιδιά. Το γεγονός αυτό παραξένεψε τα παιδιά, τα οποία είχαν συνηθίσει
σε μια πιο άμεση επαφή με τις κούκλες. Στις επόμενες συνεδρίες η κούκλα
παρουσίασε στα παιδιά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ένα νέο περιβάλλον, χωρίς φίλους, χωρίς να γνωρίζει τη νέα γλώσσα και εισήγαγε μια
προβληματική που ουσιαστικά ενεργοποιούσε τα παιδιά να βρουν λύσεις
στο πρόβλημά της αλλά και ταυτόχρονα να βρουν κοινά σημεία με τη δική
τους συμπεριφορά απέναντι σε έναν αλλόγλωσσο συμμαθητή. Με ερωτήσεις του τύπου «παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Έλενα να νιώσει
καλύτερα;», «Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει κανέναν να παίξει στη γειτονιά της;»
τα παιδιά κλήθηκαν να συναισθανθούν την κούκλα και να τροποποιήσουν
τη συμπεριφορά τους.
Ταυτόχρονα η κούκλα παρουσίασε πολλά στοιχεία της πολιτισμικής της
ταυτότητας, καθώς αφηγήθηκε ιστορίες στα ελληνικά, τραγούδησε τα αγαπημένα της τραγούδια, έφερε φωτογραφίες και αγαπημένα αντικείμενα με
στόχο να ενισχυθεί η ταυτότητα των ομογενών μαθητών.
Μετά από κάθε εμφάνιση της ακολουθούσε με τα παιδιά συζήτηση και
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προσπάθεια ανίχνευσης στερεοτυπικών αντιλήψεων τις οποίες στην επόμενη συνάντηση με την κούκλα αντιμετωπίζαμε, έως ότου να περιοριστούν
και να τονωθεί το αίσθημα της διττής ταυτότητας.
3.6. Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
Η ανάλυση όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τη χρήση των προαναφερόμενων εργαλείων συνέβαλε στην αναγνώριση των διαπολιτισμικών
δυνατοτήτων της χρήσης του κουκλοθεάτρου και της μεθόδου Persona Doll
ως εργαλείου στην παιδαγωγική πράξη. Μέσα από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως τα παιδιά, μετά το πέρας
των παρεμβάσεων προσέγγισαν διαισθητικά την αλληλεπίδραση των δύο
πολιτισμών (ελληνικού και σουηδικού), προσέγγισαν βιωματικά τη διαχρονική παρουσία πολιτισμικών στοιχείων του Ελληνισμού και εξοικειώθηκαν
με στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης συγκρίνοντας τα με εκείνα της
χώρας διαμονής τους. Επιπλέον τονώθηκε το συναίσθημα την ελληνικότητας και ένιωσαν την επιθυμία να διατηρούν και να αναπτύσσουν δεσμούς
μεταξύ των Ελλήνων της Διασποράς, της Ελλάδας, μαθαίνοντας και διατηρώντας την ελληνική γλώσσα.
Όλοι οι μαθητές ήθελαν να αγγίξουν την κούκλα Persona με μεγάλο ενθουσιασμό. Από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε αντικείμενο παρατήρησης και
έδωσε στα νήπια το κίνητρο για ποικίλες συζητήσεις και δραστηριότητες. Τα
παιδιά άκουγαν με προσοχή τις ιστορίες της. Στην περιγραφή της Persona για
το μέρος που ζει, αυθόρμητα έκαναν συσχετισμούς και ήθελαν να μιλήσουν
για το δικό τους σπίτι.. Σε μια άλλη περίπτωση, όταν η Persona έκανε αναφορά στα αδέρφια της, σχεδόν όλα τα παιδιά είχαν κάτι να πουν για τις δικές τους
σχέσεις με τα αδέρφια τους. Τη φιλούσαν, της χαμογελούσαν, την αγκάλιαζαν
και της μιλούσαν. Υπήρχε γέλιο και ενθουσιασμός. Η ενσυναίσθηση και η αγάπη τους για τη νέα φίλη τους ήταν εμφανής. Ένιωσαν για την Persona και για
όλες τις κούκλες που κατασκεύασαν ότι αποτελούν μέλη της ομάδας τους και
επιδίωκαν το διάλογο μαζί τους.
Η αρχική εμφάνιση της κούκλας στην τάξη προκάλεσε, όπως προαναφέρθηκε, το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών. Η σταδιακή εισαγωγή στοιχείων που
αφορούν την καταγωγή της, την ελληνική, έδωσε μια άλλη διάσταση στην επικοινωνία τους. Συγκεκριμένα, όταν άκουσαν ότι μόλις μετακόμισε από την Ελλάδα στη Σουηδία πολλά παιδιά αναφέρθηκαν σε προσωπικές τους εμπειρίες που αφορούν την Ελλάδα: «εγώ, πήγα Ελλάδα...», «min γιαγιά είναι Ελλάδα»,
«på sommaren jag ska gå till Grekland..” (το καλοκαίρι θα πάω στην Ελλάδα).
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Έδειξαν να συναισθάνονται την επιθυμία της Persona για παρέα στην
τάξη και με ενθουσιασμό ξεκίνησαν την κατασκευή κούκλων με διάφορα υλικά. Πολλά από τα παιδιά εκφράστηκαν άμεσα προς την Persona με
φράσεις όπως «εγώ, θα φτιάξω για σένα ένα φίλο», «μην είσαι ledsen,(λυπημένη) θα göra (φτιάξω) μία κούκλα εγώ...πολύ ωραία». Κατά τη διάρκεια της κατασκευής αρκετά από τα παιδιά σηκώνονταν και έδειχναν την κατασκευή
τους στην Persona «κοίτα, γεια σου....είναι för dig (για σένα);» «σου αρέσει;»
ενώ ταυτόχρονα απαντούσαν για χάρη της κούκλας της τάξης αλλάζοντας
τη φωνή τους «ναι, ναι πολύ ωραία, fin”.
Όταν τα παιδιά κατασκεύασαν τις δικές τους κούκλες, η ταυτότητα που
έδωσαν 31 από τους 40 μαθητές του δείγματος ήταν αυτή παιδιού που ζει
στη Σουηδία και μάλιστα με Σουηδικό όνομα. Όταν τους ζητήθηκε να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την οικογένειά τους μόνο 12 από αυτά είχαν ένα γονιό που είχε καταγωγή από την Ελλάδα.
Τα παιδιά που έδωσαν στοιχεία ελληνικής καταγωγής στις κούκλες τους,
επηρεάστηκαν αρκετά από την ιστορία της Persona και έτσι επανέλαβαν
τις ίδιες πληροφορίες. Μόνο 5 από τα 40 παιδιά παρουσίασαν μια ταυτότητα ελληνικής καταγωγής: δύο γονείς ελληνικής καταγωγής, γιαγιά και παππούς που ζουν στην Ελλάδα, επαφές –φίλες, φίλοι- ελληνικής καταγωγής.
Τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό με τα επικοινωνιακά συμβάντα που έπρεπε να εμψυχώσουν με τις κούκλες που κατασκεύασαν. Υπήρχε καθολική
συμμετοχή και από πιο συνεσταλμένα παιδιά. Οι κούκλες έδειχναν με την
κίνησή τους το συναίσθημά τους με εμφανή τρόπο. Η έκφραση του προσώπου τους ήταν όμοια με την έκφραση του συναισθήματος της κούκλας
και υπήρξε έντονη ενσυναίσθηση κάθε φορά που η κούκλα αντιμετώπιζε
δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούσαν συναισθηματικό λεξιλόγιο προσπαθώντας να τις καθησυχάσουν, να τις παρηγορήσουν, να τις προστατέψουν ή να τις επιβραβεύσουν.
[Α1: « Μη φοβάσαι...εγώ hjälpa dig (θα σε βοηθήσω).
Κ2: «Jag....εγώ είμαι...όχι κλαις....]
Κατά τη διάρκεια της περιγραφής των «προβληματικών» και πιο συγκεκριμένα με την περιγραφή του συμβάντος με τον αποκλεισμό της κούκλας
λόγω της καταγωγής της τα παιδιά άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή και στο
πρόσωπό τους αντανακλούνταν η αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης.
Στις ερωτήσεις τύπου «πώς νομίζετε ότι ένιωσε η Ελένη;», «Τι θα κάνατε αν
ήσασταν στη θέση της;», απάντησαν αυθόρμητα, αλλά ταυτόχρονα υπήρ-
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ξε ενσυναίσθηση. Ένα από τα παιδιά του δείγματος που είχε και εκείνο λίγο διάστημα παραμονής στη Σουηδία και δε γνώριζε τη σουηδική γλώσσα
και είχε πέσει θύμα αποκλεισμού στο σχολείο συναισθάνθηκε την κούκλα
και άρχισε να αφηγείται παρόμοια προσωπικά συμβάντα, αλλά και να δείχνει θυμωμένος για την αδικία που του είχε συμβεί. Μετά τις προτάσεις όλης
της ομάδας για επίλυση του θέματος και μετά από συζητήσεις με τη συγκεκριμένη κούκλα η συμπεριφορά των παιδιών άρχισε να διαφοροποιείται.
4.0. ΣυμπερΑσματα
Βασιζόμενοι στις προαναφερθείσες θεωρίες και έρευνες για τη χρήση κουκλοθέατρου ως εργαλείου ενίσχυσης της ταυτότητας των παιδιών και συγκρίνοντας τα δικά μας συμπεράσματα με τα συμπεράσματα άλλων ερευνών, διαπιστώσαμε τα εξής: η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει τους ομοεθνείς
μαθητές της προσχολικής ηλικίας, με περιορισμένη έστω ή ελάχιστη επικοινωνιακή επάρκεια στην ελληνική, να ενισχύσουν την πολιτισμική τους
ταυτότητα και να αποκτήσουν διαπολιτισμική ταυτότητα.
Τα παιδιά στο τέλος της εφαρμογής του προγράμματος μέσα από την
απόκτηση ταυτότητας και το δεσμό τους με τις κούκλες, αλλά και την εμπλοκή τους στις ιστορίες, μπόρεσαν να ενισχύσουν τη διπολιτισμικότητά τους.
Επίσης κατάφεραν να υιοθετήσουν άλλους ρόλους από τους δικούς τους,
να μπουν στη θέση των άλλων και να βιώσουν εκ των «έσω» τη θέση τους,
αποστασιοποιήθηκαν και άρα «είδαν» την πραγματικότητα των άλλων, των
διαφορετικών μέσα από το ίδιο το υποκείμενο (τον μετανάστη) και τους
απέναντι (τη κοινωνία της χώρας υποδοχής) (Brown, 2008).
Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι η δραματοποίηση ιστοριών με τη χρήση κουκλοθέατρου διαφοροποίησε τις συνηθισμένες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. Πρόσφερε στα παιδιά τα “πολιτισμικά εργαλεία” για να τα χρησιμοποιήσουν στον κόσμο της φαντασίας ενώ ο εκπαιδευτικός λειτούργησε ως
διαμεσολαβητής ανάμεσα στη γνώση και στη φαντασία (Bredikyte, 2011).
Τα παιδιά κατάφεραν να μάθουν ότι υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για
να λυθεί ένα πρόβλημα. Έμαθαν να εκτιμούν τις πιθανές συνέπειες μιας συγκεκριμένης λύσης ενός προβλήματος με την κατανόηση της ακολουθίας
των γεγονότων και την χρήση της επαγωγικής σκέψης με αποτέλεσμα να
ελεγχθεί ο παρορμητισμός τους και να αυξηθεί ο αυτοέλεγχος. Παράλληλα
τα παιδιά βοηθήθηκαν να “διαβάζουν” απλές συναισθηματικές ενδείξεις, να
αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα αλλά και τα συναισθήματα των
άλλων και να αντιληφθούν ότι δεν αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο
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για ένα πράγμα. Επίσης καλλιέργησαν τρόπους ελέγχου των σφοδρών συναισθημάτων και την ικανότητα αναγνώρισης προβληματικών καταστάσεων αλλά και την ικανότητα ενσυναίσθησης (Majaron, 2004).
Οι Persona Dolls ενθάρρυναν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην
αποδοχή της ποικιλομορφίας μέσα από την ιστορία και τη συζήτηση. Εκτίμησαν τη δικιά τους προσωπικότητα, αισθάνθηκαν καλά για τον εαυτό τους
και τον πολιτισμό τους, για το οικογενειακό τους υπόβαθρο μέσα από το σεβασμό των άλλων. Τα παιδιά εντόπισαν και αναφέρθηκαν στις ομοιότητες
και τις διαφορές ανάμεσά τους μαθαίνοντας, ότι είναι καλό να είμαστε διαφορετικοί. Η χρήση των Persona Dolls είχε σημαντική επιρροή στην κατανόηση των αντιλήψεων των παιδιών, των αξιών, των στερεοτύπων.
5.0. ΕπΙλογος
Μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική μας μελέτη επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή μας πως η εφαρμογή ενός κουκλοθεατρικού προγράμματος με τη
στήριξη της μεθόδου της Persona Doll αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μέθοδο που δίνει έμφαση στην προσωπικότητα του παιδιού και
βασίζεται στην ικανότητα του παιδιού να «παίζει» διαφορετικούς ρόλους.
Η χρήση του κουκλοθεάτρου αποτελεί ένα καινοτόμο, αποτελεσματικό,
ευχάριστο και μη «απειλητικό» τρόπο , ώστε να προωθηθεί η ποικιλομορφία, να παρασχεθεί η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και να προστατευτούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα (Ackerman, 2008).
Συνεπώς είναι σημαντική η εφαρμογή διαπολιτισμικών δράσεων στο
σχολικό περιβάλλον με τη χρήση κουκλοθεάτρου, καθώς καλλιεργείται η
ανάπτυξη ισοτίμων σχέσεων ανάμεσά στους μαθητές.
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Η στάση του μπορώ και δεν μπορώ:
Πώς η αυτοεκτίμηση της ικανότητας
ποικίλει μεταξύ διαφορετικών
κοινωνικοοικονομικών ομάδων
Αγάπη Ευθυμίου
Βασίλειος Κωτούλας
Abstract
How people think about their own abilities is an important predictor of
success in school. This study examines the differences between different
groups on the self-perception of competence in specific courses and the
written word. The present study compared the self-concept of ability in
children Roma and non Roma, taking into account social class, in a sample
of 48 students. Both ethnicity and social class were associated with selfassessment of ability (favoring non-Roma and middle-class students). The
non-Roma students seem to have an advantage in their self-image on their
performance in the courses compared with Roma pupils.
1.0. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι περισσότεροι μαθητές ξεκινούν με φιλοδοξίες για την εκπαίδευσή τους,
ωστόσο για κάποιους από αυτούς τείνουν να μειώνονται με την πάροδο
του χρόνου. Πολλοί μαθητές δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Παράγοντες που έχουν μελετηθεί για τις διαφορές αυτές είναι η ενεργός εμπλοκή των γονέων (Jeynes, 2005) και η απειλή των στερεοτύπων (Aronson &
Steele, 2005).
Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε μια άλλη πιθανή αιτία για τις διαφορές των ομάδων: την αυτοαντίληψη της ικανότητας. Η έννοια της αυτοαντίληψης είναι μια πολυδιάστατη έννοια ιεραρχικά οργανωμένη και συνδέεται άμεσα με την έννοια του εαυτού. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η αυτοαντίληψη επηρεάζεται από τους «σημανρικούς άλλους». Πηγές από όπου το άτομο πληροφορείται για την αξία του
είναι η οικογένεια και οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτή, το σχολείο,
το πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται, το φύλο και ο διαφορε-
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τικός τρόπος κοινωνικοποίησης, η προσωπική του ιστορία και ο ενεργητικός ρόλος του ίδιου του ατόμου.
Η διαδικασία διαμόρφωσης της αυτοαντίληψης είναι ψυχοκοινωνικής
φύσης και περιλαμβάνει τις σχέσεις του ατόμου μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο όπου ζει (Erikson, 1993 : 268 στο : Τσιάρας , 2007). Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η αυτοαντίληψη καθορίζεται θεωρητικά κυρίως μέσα από περιβαλλοντικούς παράγοντες και πολύ λιγότερο από ένα γενετικά προκαθορισμένο περιβάλλον. Φαίνεται ότι τα παιδιά διαμορφώνουν την
αυτοαντίληψη ή την εικόνα του εαυτού τους κατά ένα μεγάλο μέρος από
τα μηνύματα που παίρνουν από τους άλλους. Η εικόνα που διαμορφώνει το
παιδί στους πρώτους χρόνους αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
αλλά είναι κρίσιμη επειδή η αυτοαντίληψη θέτει τα θεμέλια για τις σχέσεις
και τη στάση απέναντι στους άλλους αλλά και στη διαμόρφωση της ίδιας
του της προσωπικότητας.
Το πώς βλέπει το άτομο τον εαυτό του έχει σχέση με το πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Το άτομο με θετική αυτοαντίληψη έχει και θετική αυτοεκτίμηση, συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασμού. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ικανό και άξιο άτομο, αρεστό στους άλλους, οι οποίοι
το εκτιμούν. Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, μπορεί να διακρίνει τα αρνητικά του σημεία, τις αδυναμίες του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν οι Ρομά, οι οποίοι συνιστούν πολλά και
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά υποσύνολα ατόμων με ποίκιλλες γεωγραφικές και γλωσσικές καταβολές -γεγονός, που σε συνδυασμό με το
διαφορετικό αξιακό τους σύστημα, διαμορφώνουν και διαφορετικές νοοτροπίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τον εαυτό τους σε
σχέση με τους άλλους και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν (Λαμπρίδης, 2004: 20-21). Το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν οι Ρομά
είναι παράγοντας που συνδιαμορφώνει την αυτοαντίληψη και επιδρά στον
τρόπο που το άτομο βλέπει τον εαυτό του. Οι πολιτισμικές συνήθειες και
οι προδιαθέσεις που κληρονομούνται από την οικογένεια παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική επιτυχία κατά τον Γάλλο κοινωνιολόγο Bourdieu
(Bourdieu, Passeron, 1979), σύμφωνα με τον οποίο οι οικογένειες επενδύουν στη σχολική εκπαίδευση τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα ανάλογα με
το πολιτιστικό τους κεφάλαιο.
Η μελέτη της έννοιας του εαυτού έχει γίνει αντικείμενο ερευνών και έχει
διαπιστωθεί η αλληλεπίδρασή της με τη σχολική επίδοση. Από τη μελέτη
σχετικής βιβλιογραφίας αναμένεται ότι τα παιδιά με διαφορετικά εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη, μη ικα-
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νοποιητικές σχολικές επιδόσεις, να παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή προσαρμογής και δυσκολίες στη σχολική και κοινωνική τους ένταξη (Μάρκου, 1997:56-60, Cropley 1983:34).
Σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνών ερευνών ( Wright & Tailor 1995,
Garcia 1995, Eccles, Wingfield & Schiefele 1998) οι γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών, που προέρχονται από εθνικές μειονότητες,
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, στην
αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμησή τους, στις σχολικές επιδόσεις, ακόμα και
στον τρόπο συμπεριφοράς τους και στην προσαρμογή στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά
που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στο
σχολείο και πολλές φορές διακατέχονται από το αίσθημα της ανασφάλειας
και της απογοήτευσης. Ωστόσο, οι έρευνες ακόμα είναι περιορισμένες στη
χώρα μας στον τομέα αυτό. Για το λόγο αυτό επιλέγεται να διερευνηθεί η
αυτο-αντίληψη της ικανότητας σε παιδιά Ρομά και μη Ρομά, με την υπόθεση ότι τα παιδιά Ρομά θα σημειώσουν χαμηλότερη βαθμολογία στο κομμάτι της αυτοαντίληψης σε σχέση με τα μη Ρομά παιδιά.
2.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. Σκοπός
Η παρούσα έρευνα μελετά την αυτο-αντίληψη της ικανότητας σε παιδιά Ρομά και μη Ρομά και συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσο η αυτοαντίληψη
των μαθητών σχετικά με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και κυρίως στο
μάθημα της γλώσσας είναι σύμφωνη με τις επιδόσεις τους στο γραπτό λόγο.
2.2. Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 48 παιδιά, ηλικίας 12 ετών, που φοιτούν στην Στ’
τάξη του 72ου δημοτικού σχολείου Τούμπας, του 2ου πειραματικού δημοτικού σχολείου και του 5ου δημοτικού σχολείου Μενεμένης. Επίσης, έλαβαν μέρος στην έρευνα και 5 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
οι οποίοι βαθμολόγησαν τα γραπτά των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος- Μάρτιος 2014.
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2.3. Εργαλεία
Επιλέχθηκε χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα
και εύχρηστα εργαλεία συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις και παρέχουν δομημένα αριθμητικά δεδομένα, μπορούν να επιδοθούν χωρίς την παρουσία του ερευνητή και είναι σχετικά εύληπτα και εύκολα στην ανάλυση
(Wilson και McLean, 1994). Το ερωτηματολόγιο σύλλεγε πληροφορίες για
το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, για το ενδιαφέρον και την αυτοεκτίμηση των ίδιων των μαθητών σχετικά με τα μαθήματα, ενώ επικεντρωνόταν
σε ερωτήσεις για το μάθημα της γλώσσας και το γραπτό λόγο. Τέλος, εξέταζε τις αυτοεκτίμηση της σχέσης με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου και τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα στα ναι- όχι- ίσως. Επιλέχθηκαν κλειστού τύπου
ερωτήσεις για την απλούστερη κατανόηση και διαχείριση από τα παιδιά.
2.4. Διαδικασία
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δεκαεπτά προτάσεις / σχόλια που αφορούσαν στις επιδόσεις του κυρίως στο μάθημα της
γλώσσας, για τις οποίες οι μαθητές έπρεπε να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη
διαφωνία τους. Στις περιπτώσεις αυτές βαθμολογούσαμε με 2 και 0 αντίστοιχα. Με 1 βαθμολογούσαμε όταν οι μαθητές δήλωναν «ίσως».
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν μια ιστορία,
εμπνευσμένοι από μια εικόνα που τους έδειξε η ερευνήτρια. Η διαδικασία
αυτή διαρκούσε μια διδακτική ώρα. Αφού δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και για τη συγγραφή της ιστορίας, μοιράστηκαν μαζικά τα ερωτηματολόγια προς όλους. Μόλις τελείωναν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ξεκινούσαν απευθείας τη συγγραφή της ιστορίας τους. Στο τέλος, οι ιστορίες αυτές βαθμολογήθηκαν με άριστα το 10
από πέντε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) ανάπτυξη του θέματος, β) λεξιλόγιο, γ) σύνταξη, δ) ορθογραφία, ε) πρωτοτυπία., έτσι ώστε να συγκριθεί κατά πόσο
οι αυτοαξιολήσεις των μαθητών συνάδουν με τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. Οι πέντε περιοχές αποφασίστηκε να συνεισφέρουν με το ίδιο ποσοστό στην τελική βαθμολογία. Η βαθμολόγηση ήταν «τυφλή», με την έννοια πως οι εκπαιδευτικοί δεν έβλεπαν το όνομα του παιδιού και σε κάθε
περίπτωση δε γνώριζαν αν ο μαθητής είναι Rroma ή όχι.
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Οι προτάσεις / σχόλια στα οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν οι μαθητές
Τα καταφέρνω με τα μαθήματά μου
Με ενδιαφέρει να πηγαίνω καλά στα μαθήματα
Παραιτούμαι εύκολα από τις σχολικές μου εργασίες
Είμαι καλός/ή στο να βρίσκω νέες και διαφορετικές ιδέες για την επίλυση των
ασκήσεών μου
Τα καταφέρνω καλά στο μάθημα της γλώσσας
Έχω πολλές ιδέες όταν γράφω εκθέσεις
Δυσκολεύομαι με την ορθογραφία
Είμαι καλός/ή στην ανάγνωση
Βγαίνει νόημα από αυτά που γράφω στις εκθέσεις μου
Περνάω ευχάριστα κατά τη διάρκεια της σχολικής μου ημέρας
Είμαι συχνά δυσαρεστημένος/η από τον εαυτό μου σχετικά με τις επιδόσεις
μου στα μαθήματα
Είμαι συνεργάσιμος/η κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
Δεν τσακώνομαι με τους/τις συμμαθητές/τριες μου και δε δημιουργώ
φασαρίες
Οι συμμαθητές/τριες μου με θεωρούν αρκετά έξυπνο/η
Ο/Η δάσκαλος/α με βοηθά με τα μαθήματα
Συνεργάζομαι με τον/την δάσκαλο/α μου
Ο/Η δάσκαλος/α με επαινεί

3.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Πίνακα 1, που ακολουθεί, αποδίδουμε τις μέσες επιλογές και τις τυπικές αποκλίσεις για καθεμιά από τις προτάσεις για καθεμιά από τις ομάδες
συμμετεχόντων και για το σύνολο του δείγματος.
Rroma Μαθητές
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Μη Rroma Μαθητές

Σύνολο Δείγματος

Μέση
επιλογή

Τυπική
Απόκλιση

Μέση
επιλογή

Τυπική
Απόκλιση

Μέση
επιλογή

Τυπική
Απόκλιση

Πρ 1

1.42

0.79

1.81

0.47

1.71

0.58

Πρ 2

2.00

0.00

1.94

0.23

1.96

0.20
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Πρ 3

1.83

0.39

1.78

0.59

1.79

0.54

Πρ 4

1.08

0.79

1.36

0.59

1.29

0.65

Πρ 5

1.58

0.67

1.67

0.59

1.65

0.60

Πρ 6

1.67

0.49

1.78

0.42

1.75

0.44

Πρ 7

1.42

0.79

1.64

0.64

1.58

0.68

Πρ 7α

0.58

0.79

0.36

0.64

0.42

0.68

Πρ 8

1.67

0.49

1.69

0.52

1.69

0.51

Πρ 9

1.50

0.67

1.67

0.59

1.63

0.61

Πρ 10

1.67

0.65

1.50

0.74

1.54

0.71

Πρ 11

1.50

0.67

1.44

0.73

1.46

0.71

Πρ 11α

0.50

0.67

0.56

0.73

0.54

0.71

Πρ 12

1.33

0.65

1.78

0.48

1.67

0.56

Πρ 13

0.83

0.83

1.64

0.54

1.44

0.71

Πρ 14

1.00

0.85

1.39

0.64

1.29

0.71

Πρ 15

1.42

0.79

0.94

0.89

1.06

0.89

Πρ 16

1.75

0.45

1.22

0.80

1.35

0.76

Πρ 17

1.50

0.80

1.11

0.82

1.21

0.82

Πίνακας 1. Μέσες επιλογές και τυπικές αποκλίσεις για κάθε πρόταση

Οι επιλογές των παιδιών σε δύο προτάσεις, τις 7 και 11, αντιστράφηκαν λόγω του ότι το νόημά τους είναι αρνητικό και προκειμένου να καταγραφεί ο βαθμός αυτοεκτίμησης έπρεπε όλες οι προτάσεις να είναι προσανατολισμένες σε
κοινή κατεύθυνση, αυτή της θετικής αποδοχής. Η αντιστροφή των επιδόσεων
έγινε αφαιρώντας τις ήδη επιλογές τους από το 2.
Η σύγκριση των επιλογών των δύο ομάδων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις προτάσεις Νο12 «Είμαι συνεργάσιμος/η κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων» (t=2,172, p=0,046), Νο13 «Δεν τσακώνομαι με τους/τις συμμαθητές/τριες μου και δε δημιουργώ φασαρίες» (t=3,129, p=0,007) και, Νο 16
«Συνεργάζομαι με τον/την δάσκαλο/α μου»(t=2,834, p=0,008). Στις δύο πρώτες
προτάσεις η υψηλότερη μέση επιλογή ανήκει στην ομάδα των μη Rroma μαθητών ενώ στην τρίτη πρόταση συμβαίνει το αντίθετο. Οι μαθητές Rroma συνεργάζονται με το δάσκαλό τους περισσότερο από ό,τι οι συνομήλικοί τους μη
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Rroma, δείχνοντας ίσως έτσι τη διάθεσή τους να φοιτούν στο δημόσιο σχολείο.
Οι μέσες βαθμολογίες που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και οι τυπικές αποκλίσεις κατά ομάδα συμμετεχόντων και συνολικά στο δείγμα,
αποδίδονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο έλεγχος για διαφορές μεταξύ των μέσων βαθμολογιών κάθε εκπαιδευτικού στο συνολικό δείγμα, δεν
επέστρεψε στατιστικώς σημαντικές διαφορές (F(4, 0,191)=1,026, p=0,395).
Rroma Μαθητές

Μη Rroma Μαθητές

Σύνολο Δείγματος

Μέση
Τυπική
Μέση
Τυπική
Μέση
Τυπική
βαθμολογία Απόκλιση βαθμολογία Απόκλιση βαθμολογία Απόκλιση
Εκπ 1

2.75

1.76

8.58

1.40

7.13

2.95

Εκπ 2

2.08

1.44

7.47

2.27

6.13

3.15

Εκπ 3

2.25

1.66

7.36

2.04

6.08

2.96

Εκπ 4

2.67

1.78

7.78

1.79

6.50

2.85

Εκπ 5

2.75

1.71

8.03

1.73

6.71

2.87

Πίνακας 2. Μέσες βαθμολογίες & τυπικές αποκλίσεις για κάθε εκπαιδευτικό

Η σύγκριση των μέσων βαθμολογιών Rroma και μη Rroma μαθητών, επέστρεψε στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις μέσες βαθμολογίες όλων των εκπαιδευτικών (Εκπ1 t=10,409, p<0,001, Εκπ2 t=9,568, p<0,001, Εκπ3 t=8,698, p<0,001,
Εκπ4 t=8,619, p<0,001, Εκπ5 t=9,221, p<0,001).Οι επιδόσεις των μη Rroma βρέθηκαν υψηλότερες σε σχέση με αυτές των Rroma μαθητών, δείχνοντας πως υπερέχουν στη δομή και λειτουργία του σημερινού δημοτικού σχολείου.
Επεξεργαστήκαμε τις επιλογές στο εργαλείο αυτοεκτίμησης και τις βαθμολογίες των εκπαιδευτικών, και δημιουργήθηκαν δύο νέες μεταβλητές, αυτή της
μέσης αυτοεκτίμησης και αυτή της μέσης βαθμολογίας. Η σύγκριση των δύο
ομάδων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο για τη μεταβλητή της
μέσης βαθμολογίας (Μέση αυτοεκτίμηση t=0,690, p=0,498, Μέση βαθμολογία
t=9,674, p<0,001). Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων από τη σύγκριση είναι πως η αυτοεκτίμηση των μαθητών Rroma στηρίζεται σε κριτήρια που
για την κοινότητά τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως ενδεχομένως είναι η συνέχιση της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους.
Προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση της μόρφωσης των γονέων με το επίπεδο αυτοεκτίμησης και επίδοσης, υπολογίστηκαν οι μεταβλητές της μέσης
επίδοσης και της μέσης αυτοεκτίμησης. Ο έλεγχος για διαφορές στην αυτοεκτί-
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μηση και στην επίδοση με βάση το κριτήριο μόρφωση κάθε γονέα, επέστρεψε
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο για τη μεταβλητή της μέσης επίδοσης.
Η σύγκριση με κριτήριο τη μόρφωση του πατέρα βρέθηκε στατιστικώς σημαντική (F(4, 0,418)=15,472, p<0,001) και η αναζήτηση διαφορών σε δεύτερο επίπεδο με το κριτήριο Tukey, ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ
α) του πρώτου με το τέταρτο (p=0,002) και το πέμπτο (p<0,001) επίπεδο εκπαίδευσης, β) του δεύτερου με το τέταρτο (p=0,001) και το πέμπτο (p<0,001) επίπεδο εκπαίδευσης και, γ) του τρίτου με το πέμπτο (p=0,031) επίπεδο εκπαίδευσης. Η σύγκριση με κριτήριο τη μόρφωση της μητέρας βρέθηκε επίσης στατιστικώς σημαντική (F(4, 0,418)=16,658, p<0,001) και η αναζήτηση διαφορών σε δεύτερο επίπεδο με το κριτήριο Tukey, ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές
μεταξύ α) του πρώτου με το τέταρτο (p=0,012) και το πέμπτο (p<0,001) επίπεδο
εκπαίδευσης, β) του δεύτερου με το τέταρτο (p=0,003) και το πέμπτο (p<0,001)
επίπεδο εκπαίδευσης και, γ) του τρίτου με το τέταρτο (p=0,003) και το πέμπτο
(p<0,001) επίπεδο εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια και πέρα από τους αριθμούς, οι
συγκρίσεις έδειξαν πως όσο πιο μορφωμένοι είναι οι γονείς – λύκειο και πανεπιστήμιο οι επιλογές στο τέταρτο και πέμπτο επίπεδο εκπαίδευσης αντίστοιχα
– τόσο υψηλότερη η βαθμολογία που δόθηκε για το κείμενο των παιδιών τους.
Άξιο αναφοράς επίσης το γεγονός πως για τις τρία πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης
– καμία εκπαίδευση, δημοτικό & γυμνάσιο αντίστοιχα – δεν καταγράφηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές.
Η σχέση μεταξύ αυτοεκτίμησης και επίδοσης στο σύνολο του δείγματος,
προσδιορίστηκε μέσω γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης, όπου εξαρτημένη
μεταβλητή ήταν η μέση επίδοση και ανεξάρτητες μεταβλητές όλες οι προτάσεις
που αποτελούσαν το κριτήριο της αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν
τρεις προτάσεις την πρώτη, την πέμπτη και τη δέκατη τρίτη, να συνεισφέρουν
στατιστικώς σημαντικά (F(47, 1,223)=10,560, p<0,001) και να προβλέπουν (διορθωμένο R2) το 37,9% της διακύμανσης της μέσης επίδοσης. Στον Πίνακα 3 που
ακολουθεί αποδίδονται οι τιμές που προέκυψαν από τη γραμμική παλινδρόμηση.
B

Τυπικό
σφάλμα

(Σταθερά)

1.722

1.223

Πρόταση 1

2.785

0.687

Πρόταση 5

-1.442

Πρόταση13

1.67

Beta

t

p

1.408

0.166

0.56

4.052

0.000

0.667

-0.299

-2.163

0.036

0.476

0.41

3.506

0.001

Πίνακας 3. Πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη μέση βαθμολογία
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Οι δύο πρώτες προτάσεις αφορούν στην εκτίμηση του μαθητή για την
αποτελεσματικότητά του στα μαθήματά του και στο μάθημα της γλώσσας,
ενώ η τρίτη πρόταση περιγράφει συμπεριφορά ήρεμου μαθητή που δεν
τσακώνεται με τους συμμαθητές του. Αυτές οι προτάσεις θα λέγαμε πως
περιγράφουν – με άλλα λόγια πως σχετίζονται με – το επίπεδο της μέσης
βαθμολογίας που δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς.
Πρέπει να αναφερθεί πως η διερεύνηση της σχέσης μέσης βαθμολογίας προς τις προτάσεις του κριτηρίου αυτοεκτίμησης με πολλαπλή παλινδρόμηση όταν πραγματοποιήθηκε για καθεμιά από τις δύο ομάδες, Ρομά
και μη Ρομά, μαθητών έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των Ρομά μαθητών, δεν έγινε δυνατό να περιγραφεί ένα μοντέλο πρόβλεψης λόγω μηδενικής διασποράς των τιμών σε κάποιες μεταβλητές. Συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία σύγκρισης της σχέσης μεταξύ αυτοεκτίμησης και επίδοσης σε κάθε ομάδα.
4.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1. Συζήτηση
Είναι γεγονός ότι οι αυτοαξιολογήσεις των παιδιών είναι πολλές φορές μη
ρεαλιστικές και σχετικά ανεξάρτητες από εξωτερικά κριτήρια (Marsh, 1989.
Stipek, 1981, 1984. Werner, 1957). Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και δέχονται τις επιδράσεις του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, οι εκτιμήσεις του
εαυτού γίνονται πιο ρεαλιστικές, με συνέπεια τη μείωση των βαθμών αυτοαντίληψης και των βαθμών αυτοεκτίμησης με την πάροδο του χρόνου.
Τα παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι Ρομά, πριν
εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο έρχονται σε επαφή μόνο με την κουλτούρα
της οικογένειας. Συνεπώς, έρχονται αντιμέτωπα με την άλλη κουλτούρα (ελληνική) όταν ξεκινούν το σχολείο. Αν δεν παρακολουθήσουν την προσχολική εκπαίδευση, τότε η σύγκρουση προκύπτει στο σχολείο, κάτι που καθιστά την προσαρμογή και την κοινωνικοποίησή τους πολύ δυσκολότερη.
Έτσι η συναισθηματική και διανοητική ενέργεια του παιδιού δε μπορεί να
επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο του εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά διαχέεται και στην κοινωνικοποίηση και τον επιπολιτισμό, δηλαδή την ανάπτυξη μιας ικανότητας πρόσληψης και κατανόησης της άλλης κουλτούρας.
Αυτό, φυσικά, είναι πέρα από τις δυνάμεις του μικρού παιδιού που συχνά
μένει πολύ πίσω σε σχέση με τους συνομηλίκους του (Fakirska, 2001:60).
Έρευνες από εμπειρίες παιδιών με ρομική προέλευση μέσα σε ποικίλα
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εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και εξηγήσεις της αποτυχίας τους έχουν
δώσει πολλές φορές έμφαση στην απροθυμία των παιδιών να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση (Διβάνη, 2001: 11). Αυτό παρουσιάζεται ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της κουλτούρας των Ρομά, εφόσον είναι ευρέως διαδεδομένο ότι το σχολείο δεν είναι μέρος του συστήματος των αξιών τους
(Διβάνη, 2001: 11). Ωστόσο, μια τέτοια ερμηνεία παραβλέπει τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πολλών μελών ρομικών ομάδων και τη σχέση τους με την εκπαιδευτική αποτυχία/ επιτυχία, ενώ κάνει τα στραβά μάτια στο ρόλο του κράτους και των συσκευών του, όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, και κατηγορεί (αποκλειστικά) τα θύματα (Ζάχος, 2007: 55).
Όσον αφορά τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, οι υποστηρικτικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών συνδέονται με υψηλότερη αυτοεκτίμηση, θετικότερες αυτοαντιλήψεις, χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και καλύτερη προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον.
Επιπλέον, στο ελληνικό σχολείο κυριαρχούν η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, οι προκαθορισμένες απαντήσεις, η έλλειψη ομαδικών και συλλογικών εργασιών, η έλλειψη εξατομικευμένης εργασίας του δασκάλου με το
κάθε παιδί, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της τάξης
μέσα από προκαθορισμένους και παγιωμένους τρόπους (Κωτσάκης, Μουρελή, Μπίμπου, Μπουτσουλούση, 2010: 259). Αυτού του είδους οι πρακτικές δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά των μειονοτικών ομάδων (και
στην περίπτωσή μας των παιδιών Ρομά) εφόσον καλλιεργούν συναισθήματα ασημαντότητας, οίκτου προς τον εαυτό τους, σύγχυσης της ταυτότητάς τους, επειδή, συν τοις άλλοις, ο πολιτισμός τους δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή συζήτησης, ούτε αξιοποιείται με κάποιον τρόπο στο αναλυτικό πρόγραμμα δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι είναι ελλειμματικός
(Κωτσάκης, Μουρελή, Μπίμπου, Μπουτσουλούση, 2010: 259).
Οι εκπαιδευτικοί πολλών σχολείων, στα οποία φοιτούν παιδιά Ρομά, συνήθως είναι εκπαιδευμένοι στο να διδάσκουν σε παιδιά που προέρχονται
από οικογένειες μη Ρομ, με αποτέλεσμα τα παιδιά των Ρομ που γράφονται
στο σχολείο αυτό να αντιμετωπίζονται όπως και τα παιδιά των μη Ρομ (Χατζησαββίδης,1999:554).
4.2. Συμπεράσματα
Στην έρευνα φαίνεται η σπουδαιότητα της κοινωνικής στήριξης, το διαπροσωπικό πλέγμα σχέσεων που δίνει στο άτομο τη δυνατότητα να ενδυναμώσει τη θέληση του και να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες μέσα από ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλοεπιδράσεις με τα άλλα άτομα, όπως
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τονίζεται και από τους Rosenberg (1986a, σελ 84) και Hattie (1992, σελ 53).
Οι υψηλότερες μέσες επιδόσεις των μαθητών Rroma στην πρόταση που
αναφερόταν στη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, σε συνδυασμό με την
εκτίμησή μας πως η παραμονή και μόνο – ανεξάρτητα από την επίδοση –
ενός μαθητή Rroma στο σχολείο οδηγεί σε μια θετική αυτοεικόνα, αποτελεί
εύρημα που είναι σύμφωνο με τις απόψεις του Gordon (1991), ο οποίος τονίζει ότι η δύναμη της εκπαίδευσης βασίζεται στην ποιότητα των σχέσεων
εκπαιδευτικού- μαθητών. Οι σχέσεις αυτές αποβαίνουν θετικές και αποτελεσματικές όταν είναι ανοιχτές, επιτρέπουν την ανάπτυξη της ατομικότητας, και χαρακτηρίζονται από φροντίδα, αλληλοεξάρτηση και αμοιβαιότητα.
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη θετικής αυτοεκτίμησης δεν είναι μόνο η
θετική εκτίμηση από τους άλλους, αλλά και η άνευ όρων αποδοχή, δηλαδή
η πλήρης αποδοχή του ατόμου με τις όποιες εμπειρίες και συμπεριφορά
του, χωρίς καμιά διάθεση κριτικής αξιολόγησης ή κτητικής και δεσποτικής
τάσης, γεγονός που τονίζεται από τον Rogers (1951,1959,1961).
Το επίπεδο των γονέων εξασφαλίζει καλύτερες επιδόσεις στους μαθητές, γεγονός που συμφωνεί με τον υπέρμαχο της θεωρίας του πολιτισμικού
κεφαλαίου Pierre Bourdieu (1994), ο οποίος υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση
επιβάλλει έναν ιδιαίτερο τύπο πολιτισμού, αυτόν της κυρίαρχης τάξης και
τον αναφέρει ως «συμβολική βία». Ο Bourdieu, επίσης, υποστηρίζει ότι τα
παιδιά της μεσαίας τάξης επιτυγχάνουν, επειδή οι αξίες, οι αντιλήψεις και
η συμπεριφορά τους συμπίπτουν με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών,
σε αντίθεση με τους μαθητές που ανήκουν στην εργατικής τάξης, οι οποίοι αποτυγχάνουν, γιατί η γνώση και οι αξίες τους εκλαμβάνονται ως κατώτερες και σε δυσαρμονία με τη «φύση» του σχολείου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνών
ερευνών ( Wright&Tailor 1995, Garcia 1995, Eccles, Wingfield & Schiefele
1998) σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και έχουν γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στο σχολείο της κυρίαρχης κουλτούρας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σε ερευνητικές και σε εκπαιδευτικές – διδακτικές συνέπειες. Σε μελλοντικές έρευνες πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι, μέθοδοι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοαντίληψης των μαθητών, τόσο των Ρομά, όσο και των μη Ρομά,
η καλλιέργεια συνεργατικών σχέσεων εκπαιδευτικών μαθητών και η δυνατότητα εκπαίδευσης των ενήλικων γονέων Rroma στην κατεύθυνση υποστήριξης των παιδιών τους.
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Προσωπικές θεωρίες εκπαιδευτικών
για τους αλλοδαπούς μαθητές τους
στις ελληνικές τάξεις
Κυριακή Θεοδοσιάδου
Βασιλική Παπαδοπούλου
Abstract
Migration is a phenomenon that is evolving rapidly, changing the host countries in a social level, converting them from homogeneous to multicultural.
Within this framework, nor education remains unaffected, as similar change
occurs in the student population by the entry of foreign students into the
education system of the host countries. This change has been accompanied by various problems these students face, such as marginalization, low
school achievements etc. Given the very important role played by teachers
on how they manage the cultural diversity within the classroom, this research seeks to detect and record the personal theories shaped by teachers teaching in multicultural classes of primary education and lead their action. Specifically, the participants of the research are five female teachers,
and the qualitative method used is called retrospection (anaskopisi) and
is a combination of the methods of subsequent loud thinking and thinking recall through stimulus.
1.0 Εισαγωγή
Η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εξελίσσεται ραγδαία,
χωρίς να αφήνει ανεπηρέαστη καμιά γωνιά του κόσμου. Συνέπεια αυτού
του φαινομένου είναι η διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στις χώρες υποδοχής, μια και μετατρέπονται από ομοιογενείς σε πολυπολιτισμικές1. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εύλογα η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να
μείνει ανεπηρέαστη. Ως εκ τούτου, διαμορφώθηκαν εκπαιδευτικές πολιτικές από τις χώρες υποδοχής, με σκοπό να αντιμετωπιστεί η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα (Τζωρτζοπούλου & Κοτζαμάνη, 2008). Ωστόσο, το
1. Η πολυπολιτισμικότητα περιγράφει μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία
(diversity) και πολλαπλές ταυτότητες (multipleidentities) και ορίζει μια συγκεκριμένη κοινωνία, τη
στιγμή που η τελευταία παρουσιάζει θετική στάση απέναντι σε αυτήν την αλλαγή (Bloor, 2010).
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γεγονός που φαίνεται να απασχόλησε περισσότερο την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως ήταν η αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών που
ακολούθησαν οι χώρες υποδοχής, από τη στιγμή που οι σχετικές έρευνες
σε όλο σχεδόν τον κόσμο έδειξαν πως μαθητές από μειονοτικές ομάδες μέσα από πρακτικές που αγνοούν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους συχνά οδηγούνται από τη μια μεριά στην περιθωριοποίηση ή από την άλλη
στην πλήρη αφομοίωσή τους από την κοινωνία στην οποία ζούνε (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003∙ όπως στο: Τρέσσου, & Μητακίδου, 2007: 85∙ Μίτιλης, 1998). Παρά τις θεωρητικές διακηρύξεις, η πραγματικότητα δείχνει
διάκριση σε βάρος εθνικών ή φυλετικών μειονοτήτων τόσο μέσα στο κοινωνικό όσο και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Akkari, 2001).
Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις κρίνεται αναγκαία. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του διδακτικού έργου του λαμβάνει υπόψη τόσο τις ρητές όσο και τις άρρητες γνώσεις που διαθέτει (Βουγιούκας, 2010∙ Θεοδώρου, 2012∙ Λιακοπούλου 2012∙ Παπαδοπούλου, κ.ά.,
2011). Οι άρρητες γνώσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελούν την προσωπική θεωρία του, την οποία έχει αρχίσει να διαμορφώνει ήδη από τα μαθητικά ή φοιτητικά του χρόνια και η οποία ασύνειδα καθοδηγεί την εκπαιδευτική πράξη του (Παπαδοπούλου, κ.ά., 2011). Για τον εκπαιδευτικό, λοιπόν, που διδάσκει σε πολυπολιτισμική τάξη αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
μελέτη την προσωπικής θεωρίας του σε σχέση με τη διαχείριση της ετερότητας, καθώς μέσα από αυτήν θα έχει ο ίδιος την ευκαιρία να περιγράφει με
μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα την σύνθετη παιδαγωγική διδακτική
πράξη και να εξηγεί τη συμπεριφορά του απέναντι σε διάφορες προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν, με αποτέλεσμα να τις αντιμετωπίζει ικανοποιητικότερα (Θεοδώρου, 2012).
2.0 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλοδαποί μαθητές στο ελληνικό σχολείο
Παρά το γεγονός της αναγνώρισης της πολυπολιτισμικής φύσης της ελληνικής κοινωνίας μένει ακόμη η αποδοχή αυτής της κατάστασης από το γηγενή
πληθυσμό αλλά και από την επίσημη πολιτεία (Δαμανάκης, 2004∙ Gundara,
2009), καθώς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα μας καλούνται να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη πραγματικότητα που περιλαμβάνει προβλήματα στην ανεύρεση εργασίας αλλά και την επιβίωση
ή την προσαρμογή τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους στην κυρίαρ-
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χη κουλτούρα. Ακόμη και οι παλιννοστούντες αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα προσαρμογής, καθώς δεν ήταν εξοικειωμένοι με την πραγματικότητα που άφησαν πίσω τους, όταν έφευγαν πριν από χρόνια (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003).
Για τα παιδιά των μεταναστών η διαδικασία τόσο της μετανάστευσης όσο
και της προσαρμογής στη χώρα υποδοχής είναι εξίσου δύσκολη και αγχωτική. Όσον αφορά την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο βαθμός προσαρμογής
του κάθε μαθητή διαφέρει, κάτι που σημαίνει πως οι μαθητές προσαρμόζονται λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά στην κοινωνία γενικότερα και
στο σχολικό περιβάλλον ειδικότερα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί στο πλαίσιο του σχολείου σχετίζονται κυρίως με τη γλωσσική τους
υστέρηση, καθώς, λόγω ελλιπούς καλλιέργειας της κυρίαρχης γλώσσας μέσα
στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά το σχολικό πρόγραμμα (Cummins, 2002∙ Μίτιλης, 1998∙ Νικολάου, 2000∙ Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003∙ Τζωρτζοπούλου, & Κοτζαμάνη, 2008).
Επιπλέον, το κοινωνικό-πολιτισμικό κεφάλαιο που κληρονομεί το κάθε
παιδί από το οικογενειακό του περιβάλλον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την
πορεία- ανοδική η καθοδική- που θα ακολουθήσει στο σχολείο. Ως εκ τούτου, τα παιδιά των μεταναστών ξεκινούν το σχολείο, υστερώντας σε πολιτισμικά εφόδια σε σχέση με τα παιδιά του γηγενούς πληθυσμού κάτι που οδηγεί, συγκριτικά τουλάχιστον, στη σχολική τους αποτυχία (Νικολάου, 2000),
ενώ το εν λόγω πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσα από διαφοροποιημένη διδασκαλία, μια και η διαφοροποίηση της εργασίας μέσα
στην τάξη προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή, βοηθώντας στη μέγιστη δυνατή μαθησιακή ανάπτυξη του καθενός (Tomlinson, 2004).
Πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούν οι αλλοδαποί
μαθητές ως απόρροια της ανεπιτυχούς ή ανεπαρκούς προσαρμογής τους
στο περιβάλλον του σχολείου μπορούμε να αντλήσουμε κυρίως μέσα από
τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών∙ έτσι, διαπιστώνουμε πως αυτά έχουν να κάνουν με ενοχλητικές συμπεριφορές των μαθητών μέσα στη τάξη, όπως συνομιλίες, επιθετικότητα ή ανυπακοή, με έλλειψη προσοχής και κινήτρων για
μάθηση, με αδιαφορία και παρεμπόδιση του μαθήματος κ.ά. (Γεραρής, 2011∙
Μίτιλης, 1998∙ Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003), ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται πως οι ιδιαίτερες ανάγκες των αλλοδαπών, κυρίως, μαθητών καθώς και
το πολιτισμικό και γνωστικό κεφάλαιο που μεταφέρουν από τη χώρα προέλευσής τους παραγκωνίζονται τελείως, σε σημείο να εμποδίζεται σημαντικά
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η ομαλή ένταξή τους στο σχολείο (όπως στο: Τρέσσου, & Μητακίδου, 2007).
Με βάση τα παραπάνω, μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία είναι
αναγκαία η ισότιμη αντιμετώπιση των μελών της και η αποδοχή της διαφορετικότητας (Gundara, 2009∙ Taylor, 1997). Ως εκ τούτου και ο ρόλος του
σχολείου έγκειται στην αποδοχή της διαφορετικότητας, φυλετικής, εθνοτικής, θρησκευτικής, από όλους τους μαθητές, προκειμένου να αντιληφθούν
πως οι «διαφορετικοί» συμμαθητές τους είναι μοναδικές προσωπικότητες
με δικά τους χαρακτηριστικά και όχι εκπρόσωποι των χωρών από τις οποίες κατάγονται (Γκότοβος, 2010), ενώ και ο ρόλος της διαπολιτισμικής αγωγής αφορά τον τρόπο που θα διαχειριστεί το σχολείο αυτές τις πολιτισμικές
διαφορές ατόμων ή ομάδων ατόμων (Γκότοβος 2008∙ Δαμανάκης 2000).
3.0 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι προσωπικές του θεωρίες
Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών ορίζονται ως προσωπικές κατασκευές που μεταβάλλουν συνεχώς το σύστημα γνώσεων και εμπειριών
των εκπαιδευτικών και κατευθύνουν τη δράση τους μέσα στη σχολική τάξη (Sanders&McCutcheon, 1987:52-53). Αποτελούν ένα θεωρητικό σύστημα
πεποιθήσεων, αξιών και στάσεων σε λανθάνουσα μορφή και το οποίο δημιουργήθηκε χωρίς συστηματοποιημένη προσπάθεια, μέσα από τις εμπειρίες
των εκπαιδευτικών αλλά και τη διδακτική διαδικασία (Βούλγαρης&Ματσαγγούρας, 2004∙ Γεωργόπουλος κ.ά., 2008∙ Ματσαγγούρας, 2002∙ Παπαδοπούλου κ.ά., 2011). Οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στις προσωπικές τους θεωρίες,
προκειμένου να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τη διδασκαλία τους αλλά και
να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη (Clark&Peterson,
1986∙ Θεοδώρου, 2012∙ Λιακοπούλου 2012). Επιπλέον, ο κάθε εκπαιδευτικός
διαμορφώνει και διαθέτει τις δικές του θεωρίες, διαφορετικές από αυτές των
υπολοίπων, ενώ οι θεωρίες μπορεί να διαφέρουν ανά περίσταση και στον ίδιο
εκπαιδευτικό (Sanders&McCutcheon, 1987).
Μέσα στο πλαίσιο που περιγράφηκε, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει έναν
πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια
του εκπαιδευτικού συστήματος και, μαζί με τον μαθητή, βασικό παράγοντα
για τη μαθησιακή διαδικασία (Ξωχέλλης, 2005∙ Τζάνη, 1983). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, λοιπόν, για τον εκπαιδευτικό που διδάσκει σε πολυπολιτισμική τάξη είναι σημαντική η μελέτη της προσωπικής θεωρίας του
σε σχέση με τη διαχείριση της ετερότητας, καθώς μέσα από αυτήν θα αποκτήσει συνείδηση των πρακτικών που χρησιμοποιεί και κατά πόσο είναι κατάλληλες για την αποτελεσματική διαχείριση της ετερότητας μέσα στην τάξη.
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4.0 Ο σκοπός και οι συμμετέχουσες της έρευνας
Σκοπός της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση και καταγραφή των προσωπικών θεωριών εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις
και που κατευθύνουν τη δράση του σε θέματα διαχείρισης της ετερότητας
μέσα στη σχολική τάξη.
Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε (5) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Λόγω της ποιοτικής φύσης της έρευνας και του ότι δεν υπήρξε εξαρχής καμία πρόθεση γενίκευσης των συμπερασμάτων, θεωρήθηκε πως ο αριθμός των συμμετεχουσών είναι ικανοποιητικός, προκειμένου να ερευνηθεί το υπό εξέταση
θέμα σε βάθος και για τις 5 περιπτώσεις δασκάλων. Η συμμετοχή των δασκάλων στην έρευνα, παρά την εξασφάλιση της άδειας για τη διεξαγωγή
της από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήταν προαιρετική και δεδομένης της πλειοψηφίας των γυναικών στον εν λόγω επαγγελματικό κλάδο οι συμμετέχουσες είναι μόνο γυναίκες. Να σημειωθεί πως υπήρχε περιορισμός για τα άτομα που θα συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς στην τάξη
τους θα έπρεπε να υπάρχει έστω και ένα αλλοδαπό παιδί, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της έρευνας.
5.0 Η μεθοδολογία της έρευνας
Η μέθοδος αναδόμησης των προσωπικών θεωριών
Για την ανίχνευση των προσωπικών υποθέσεων που κατευθύνουν τη συμπεριφορά και τη στάση των δασκάλων απέναντι στους μαθητές τους καταλληλότερη μέθοδος κρίθηκε η ανασκόπηση.
Συγκεκριμένα, σχετικά με τον τρόπο αναδόμησης της προσωπικής θεωρίας, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα α) να παρατηρήσει τη συμπεριφορά του υποκειμένου και να διατυπώσει την προσωπική του θεωρία με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρατήρηση ή/και β) να ρωτήσει το υποκείμενο, στηριζόμενος στις αυτοαναφορές του τελευταίου. Όσον
αφορά τον δεύτερο τρόπο αναδόμησης της προσωπικής θεωρίας, τίθεται
θέμα εγκυρότητας, καθώς δεν είναι σίγουρο κατά πόσο το υποκείμενο έχει
πρόσβαση στις γνωστικές διεργασίες και γνώσεις του, προκειμένου να τις
αναφέρει στον ερευνητή. Η δυσκολία που προκύπτει και αφορά το ζήτημα εγκυρότητας των προσωπικών θεωριών που θα διαμορφωθούν μέσα
από τις αυτοαναφορές του υποκειμένου έγκειται στο γεγονός ότι οι γνώ-
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σεις και οι γνωστικές διεργασίες μπορεί να είναι υποσυνείδητες ή μη συνειδητές. Με βάση τα παραπάνω, σε καταστάσεις ρουτίνας το υποκείμενο
τείνει να δρα χωρίς να συνειδητοποιεί τις γνωστικές διεργασίες που καθοδηγούν τη δράση του, κάτι που κάνει μόνο σε περιπτώσεις που προκύπτει
πρόβλημα ή πρέπει να διαχειριστεί μια κρίση. Λόγω της σημασίας της αναδόμησης των προσωπικών θεωριών που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε διεργασίες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση, ο ερευνητής οφείλει να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία της ενδοσκόπησης με όποιο τρόπο διαθέτει.
Από την άλλη, η ποικιλία των επιστημολογικών παραδοχών καθορίζει και
την ποικιλία στις μεθόδους αναδόμησης των προσωπικών θεωριών. Έτσι, η
ταξινόμηση γίνεται με βάση α) τον βαθμό δόμησης και β) τη χρονική στιγμή κατά την οποία εφαρμόζεται η μέθοδος (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας από το υποκείμενο) (Θεοδώρου, 2012).
Όσον αφορά τις κλειστές μεθόδους με υψηλό βαθμό δόμησης, αυτές
επικρίθηκαν, καθώς θεωρήθηκε πως εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό το υποκείμενο να εκφραστεί ελεύθερα και δε βοηθούν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ερευνητή και το υποκείμενο. Έτσι, καταλληλότερες θεωρήθηκαν οι ανοιχτές μέθοδοι με χαμηλό βαθμό δόμησης
(Füglisteretal., 1985, στο: Θεοδώρου, 2012) ή οι διαλογικές μέθοδοι, που
εμπλέκουν ενεργά το υποκείμενο στην ερευνητική διαδικασία (Mutzeck,
1988, στο: Θεοδώρου, 2012) ή οι φυσικές μέθοδοι, οι οποίες ερευνούν τις
γνωστικές διεργασίες του υποκειμένου μέσα στο φυσικό περιβάλλον δράσης του (Wahl, 1981∙ Wahl 1991, στο Θεοδώρου, 2012). Τέτοιες μέθοδοι είναι η μέθοδος της έκφωνης σκέψης, της ανάκλησης μέσω ερεθίσματος και
των αναδρομικών σχολιασμών (Θεοδώρου, 2012).
Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος της έκφωνης σκέψης διερευνά τη σχέση
ανάμεσα στη σκέψη από τη μια και τη δράση και τη γλώσσα από την άλλη. Η μέθοδος ανάκλησης σκέψεων μέσω ερεθίσματος χρησιμοποιεί οπτικοακουστικά μέσα, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη σκέψη του υποκειμένου πάνω σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και καταστάσεις. Τέλος, στη
μέθοδο των αναδρομικών σχολιασμών ερευνητής και εκπαιδευτικός παρακολουθούν μαζί την μαγνητοσκοπημένη ή μαγνητοφωνημένη διδασκαλία και ο τελευταίος καλείται να διακόψει τη ροή σε όποιο σημείο θελήσει
ο ίδιος, ενώ ο ερευνητής είναι απαλλαγμένος από τη διεύθυνση της συνομιλίας. Η μέθοδος τόσο της έκφωνης σκέψης όσο και της ανάκλησης σκέψεων μέσω ερεθίσματος παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα∙ αφενός
στην πρώτη ο ερευνητής εστιάζει σε σημεία που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά
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και για τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να μην έχει κάτι να σχολιάσει, κάτι
που μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα και αφετέρου στη δεύτερη ο εκπαιδευτικός αναμένεται να στέκεται μόνο σε σημεία για τα οποία
έχει να πει κάτι θετικό.
Γι’ αυτό το λόγο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για την παρούσα
έρευνα κρίθηκε καταλληλότερος ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων,
ή αλλιώς η μέθοδος της ανασκόπησης (Θεοδώρου, 2012).Ειδικότερα, έγινε
ηχογράφηση της διδασκαλίας και παράλληλη παρατήρηση από την ερευνήτρια. Με την παρατήρηση είχαμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε στην
έρευνα και εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως χειρονομίες, κινήσεις, εκφράσεις
κ.ά., που δεν θα ήταν δυνατό να ανιχνευτούν μέσα από την ηχογράφηση
της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας κρατούσαμε σημειώσεις, προκειμένου να προετοιμάσουμε κατάλληλα την μετέπειτα συζήτηση που θα ακολουθούσε με τη δασκάλα και να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εκ των προτέρων σε ποια σημεία θέλουμε να εστιάσουμε. Επιπλέον,
αντλώντας δεδομένα και μέσω της παρατήρησης μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις προσωπικές υποθέσεις των δασκάλων, με σκοπό τη δόμηση της προσωπικής θεωρίας της κάθε μιας, μια
και δε θα περιοριζόταν μόνο στις δικές τους αναφορές αλλά και στα δεδομένα που θα έδινε η παρατήρηση (Παπαδοπούλου, 1999).
5.1. Η εγκυρότητα της μεθόδου
Ένα πολύ βασικό ζήτημα που αφορά τη μελέτη των προσωπικών θεωριών είναι η εγκυρότητά τους, καθώς μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες κατά
πόσο μπορούμε να στηριχτούμε στις αναδομημένες προσωπικές θεωρίες
που προέκυψαν, με βάση τις οποίες εξηγούμε τη δράση του υποκειμένου.
Για το λόγο αυτό περάσαμε από τη φάση της επικοινωνιακής επικύρωσης
που περιλαμβάνει τον διάλογο συναίνεσης, στη διάρκεια του οποίου προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε την προσωπική θεωρία του ερευνώμενου ενώ ο τελευταίος ήλεγχε την ορθότητά της. Η προσωπική θεωρία που
προέκυψε αποτέλεσε έναν συνδυασμό της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς
του υποκειμένου από τον ερευνητή και των αυτοαναφορών του υποκειμένου στη φάση της επικοινωνιακής επικύρωσης. Ο βαθμός συνάφειας αυτών των στοιχείων αποτέλεσε τη βάση της εξηγητικής επικύρωσης (Wahl,
1988, στο: Θεοδώρου, 2012). Η συγκεκριμένη συνδυαστική πρόταση κρίθηκε περισσότερο αποτελεσματική, καθώς στη διαδικασία διαμόρφωσης
μιας ολοκληρωμένης θεωρίας δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ούτε η εσω-

563

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

τερική οπτική του υποκειμένου ούτε η εξωτερική οπτική του ερευνητή. Ο
συνδυασμός των δύο οπτικών οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση άρα και
εξήγηση (Groeben, 1988, στο: Θεοδώρου, 2012).
6.0 Τα ευρήματα της έρευνας
Από το τελικό υλικό που προέκυψε μετά το διάλογο εμβάθυνσης, και πριν
την εξαγωγή των βασικών ευρημάτων της έρευνας, διαμορφώθηκαν τρεις
βασικές κατηγορίες με τις υποκατηγορίες τους, μέσα στις οποίες εντάχθηκαν οι προσωπικές υποθέσεις των δασκάλων:
1. Διδακτική διαδικασία (Διεξαγωγή διδασκαλίας- Αξιολόγηση μαθητών)
2. Παιδαγωγική διαδικασία (Επίδραση οικογένειας- Διαπροσωπικές σχέσεις)
3. Διαχείριση ετερότητας (Διαφοροποίηση/Εξατομίκευση διδασκαλίας- Αξιολόγηση επίδοσης- Παιδαγωγικό πλαίσιο/Ενίσχυση- Θεσμικό
πλαίσιο διαχείρισης ετερότητας- Διαπροσωπικές σχέσεις- Επίδραση
οικογένειας- Αντιλήψεις περί ετερότητας)
Στη στάση που πρέπει να κρατά ο εκπαιδευτικός κατά τη διδακτική διαδικασία και συγκεκριμένα όσον αφορά τη συμμετοχή ή μη των μαθητών
στο μάθημα, οι δασκάλες ανέφεραν πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
αρκετά νευραλγικός, μια και έχει τη δυνατότητα αν το θελήσει να δώσει κίνητρα, προκειμένου να προκαλέσει τη συμμετοχή των μαθητών του. Ακόμη, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να ελέγχει τις
γνώσεις των μαθητών, προκειμένου να «επεμβαίνει» όπου το θεωρεί απαραίτητο, να επιβραβεύει τους αδύναμους μαθητές, για να τους δίνει κίνητρα μάθησης, να δουλεύει εξατομικευμένα με τους πιο αδύναμους, να μην
πιέζει και να μη τους φέρνει σε δύσκολη θέση.
Όσον αφορά την επιρροή της οικογένειας στη φοίτηση και αγωγή των
μαθητών στο σχολείο, οι τέσσερις από τις πέντε δασκάλες θεωρούν πως
είναι εξαιρετικά σημαντική. Συγκεκριμένα, η οικογένεια μέσω του κοινωνικοοικονομικού και μορφωτικού επιπέδου που διαθέτει διαμορφώνει τη
στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο, τη συμπεριφορά του, τα κίνητρα
μάθησης κ.ά.. Αξιοσημείωτη είναι μία (1) περίπτωση δασκάλας που θεωρεί
περισσότερο σημαντικές τις έμφυτες ικανότητες των μαθητών, παρά την
επίδραση της οικογένειας στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης, ενώ μία
(1) ακόμη δασκάλα, παρά το γεγονός ότι θεωρεί την επίδραση της οικογένειας πολύ σημαντική, αναφέρει πως οι δυνατότητες ενός παιδιού μπο-
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ρούν να καλλιεργηθούν από το σχολείο, ακόμη κι αν η οικογένεια δεν είναι
σε θέση να το κάνει, κάτι που στηρίζει στην άποψη που θέλει το περιβάλλον να αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα από την κληρονομικότητα στη διαμόρφωση επίδοσης.
Στον άξονα που αφορά τη διαχείριση της ετερότητας αναφέρθηκε το ζήτημα της διδασκαλίας σε μια πολυπολιτισμική τάξη και πόσο διαφέρει από
αυτήν σε μια ομοιογενή τάξη. Οι τέσσερις από τις πέντε δασκάλες μίλησαν
καθαρά για την αξία της εξατομίκευσης, κάτι που, όπως ανέφεραν, μπορεί
να απευθύνεται κυρίως στους αλλοδαπούς μαθητές τους, λόγω δυνατοτήτων, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να αφορά και τους Έλληνες μαθητές. Οι
τρεις από τις πέντε ανέφεραν πως όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, και μάλιστα μία (1) δασκάλα δήλωσε πως δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις από τον εκπαιδευτικό ούτε κατά αλλά ούτε και υπέρ των αλλοδαπών μαθητών του. Επιπλέον,
δύο δασκάλες θεωρούν πως η διδασκαλία σε μια πολυπολιτισμική τάξη διαφέρει από μια ομοιογενή, ενώ η μία είναι της άποψης πως δεν υπάρχουν
πλέον διαφορές ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς, ούτε σε μαθησιακό
ούτε σε πολιτισμικό επίπεδο, ή τουλάχιστον δε φαίνονται.
Όσον αφορά τη σχολική επίδοση των αλλοδαπών μαθητών και κατά πόσο σχετίζεται με την εθνικότητά τους, όλες οι δασκάλες δίνουν αρνητική
απάντηση, θεωρώντας πως αυτό που επηρεάζει τις επιδόσεις των εν λόγω παιδιών είναι κυρίως η προσωπική τους προσπάθεια και έπειτα οι δυνατότητές τους. Ορισμένες δασκάλες σημειώνουν πως ο λόγος που κυρίως οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα θεωρητικά μαθήματα είναι η έλλειψη γλωσσικών ερεθισμάτων από το σπίτι τους, κάτι που
ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε πως σχετίζεται με την εθνικότητά τους.
Τέλος, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών, οι δύο
από τις πέντε δασκάλες ανέφεραν πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρεμβαίνει κάθε φορά που προκύπτουν συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών, παίρνοντας το μέρος των τελευταίων, όχι μόνο για να δώσει παράδειγμα σεβασμού και ανοχής στους Έλληνες, αλλά και για να στηρίξει ψυχολογικά τους αλλοδαπούς.
7.0 Συζήτηση
Αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί
πως η εθνικότητα ενός παιδιού δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στο μάθημα
και έτσι την αποδίδουν σε άλλους παράγοντες, όπως τον χαρακτήρα ή το εν-
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διαφέρον του για το μάθημα, ενώ όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη, αυτός από το σύνολο των δασκάλων θεωρείται νευραλγικός, με
πιο σημαντική λειτουργία για τη βελτίωση τόσο της συμπεριφοράς όσο και
των επιδόσεων των μαθητών αυτή της επιβράβευσης. Επίσης, πολύ σημαντική θεωρούν τη βοήθεια που οφείλει να παρέχει ο εκπαιδευτικός σε κάθε μαθητή του ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.
Το σύνολο των δασκάλων θεωρεί την οικογένεια πολύ σημαντικό παράγοντα που επιδρά στην αγωγή και φοίτηση των μαθητών. Ωστόσο, αναφέρθηκε
και η άποψη πως παρά το γεγονός ότι η επίδραση της οικογένειας είναι πολύ
μεγάλη στη διαμόρφωση της επίδοσης των μαθητών, αν δεν υπάρχουν και οι
κατάλληλες έμφυτες ικανότητες τότε η οικογένεια (όπως και το σχολείο) δεν
μπορεί να αλλάξει κατά πολύ τις επιδόσεις που θα παρουσιάσει ο μαθητής.
Όσον αφορά την διαφοροποίηση της διδασκαλίας, όλες οι δασκάλες έκαναν λόγο για το πόσο σημαντική είναι, εξαιτίας του διαφορετικού επιπέδου
των μαθητών. Από την παρούσα έρευνα, φάνηκε πως η εν λόγω διαφοροποίηση συνίσταται στη συχνότερη επιβράβευση στους πιο αδύναμους μαθητές,
σε πιο συχνή επαφή και συνεργασία μαζί τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην διατύπωση ερωτήσεων μικρής δυσκολίας όταν απευθύνονται σε αυτούς και γενικότερα στην προσφορά βοήθειας ανάλογα με αυτή που χρειάζεται ο κάθε μαθητής.
Κάτι που επίσης φάνηκε μέσα από την έρευνα και στο οποίο συγκλίνουν οι
απόψεις όλων των δασκάλων που έλαβαν μέρος σε αυτήν είναι η σημασία της
προσαρμογής των αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό περιβάλλον για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και καλλιέργειά τους. Συγκεκριμένα, το σύνολο των
δασκάλων ανέφερε πως όσο πιο μικροί σε ηλικία είναι οι αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα τόσο πιο εύκολα προσαρμόζονται στην ελληνική κοινωνία, μια και αφενός αναπτύσσουν στενούς δεσμούς με τους Έλληνες συνομηλίκους τους και αφετέρου εξοικειώνονται με την ελληνική γλώσσα, κάτι που
τους βοηθά στη φοίτησή τους στο ελληνικό σχολείο.
Στο κομμάτι των σχέσεων αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών, η πλειοψηφία
των δασκάλων θεωρεί πως η απομόνωση και περιθωριοποίηση των πρώτων
από τους δεύτερους είναι θέμα που μπορούν να λύσουν οι ίδιοι οι αλλοδαποί
μαθητές, μια και όσο πιο κοινωνικοί και εξωστρεφείς είναι αλλά και όσο καλύτεροι μαθητές είναι στο σχολείο, τόσο πιο εύκολα δημιουργούν φιλικούς δεσμούς με τους Έλληνες συμμαθητές τους. Παρ’ όλα αυτά, μια και τέτοια άποψη
μοιάζει κάπως άδικη, μια και ρίχνει το βάρος της περιθωριοποίησης των αλλοδαπών μαθητών στους ίδιους και όχι ενδεχομένως στις σχολικές και κοινωνικές δομές που ευνοούν ανισότητες και αδικίες σε βάρος αυτών των μαθητών.
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Κάτι εξίσου αξιοσημείωτο που φάνηκε μέσα από την έρευνα και επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα που έχει ήδη επισημανθεί είναι το γεγονός ότι η ελληνική κουλτούρα, γλώσσα, ιστορία και ο πολιτισμός φαίνονται να διατηρούν
κυρίαρχη θέση στα αναλυτικά προγράμματα του ελληνικού σχολείου, μη δίνοντας κανένα περιθώριο στον εθνικό πολιτισμό μαθητών από μειονοτικές ομάδες να διδαχθεί έστω και σε στοιχειώδη μορφή. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να δοθεί σημασία στα ήθη και τις παραδόσεις αλλοδαπών μαθητών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού και είναι τυχαίου και αποσπασματικού χαρακτήρα.
Τέλος, από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση
της συμπεριφοράς των δασκάλων απέναντι στους αλλοδαπούς και τους Έλληνες μαθητές τους και πόσο αυτή διαφέρει, αν διαφέρει. Έτσι, με βάση τις αναφορές των δασκάλων στην ανάγκη ισότητας των μαθητών, στην παροχή βοήθειας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή αλλά και στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των πιο αδύναμων μαθητών, που στις περισσότερες περιπτώσεις
επρόκειτο για αλλοδαπούς, φαίνεται πως υπάρχει διαφοροποίηση της συμπεριφοράς «υπέρ» των αλλοδαπών μαθητών τους.
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Abstract
This study at investigating the role, the views and the attitude of the school
leadership towards issues of cultural diversity. It's about a field of research in
which there is great shortage in Greece. The target of the present research is
the recording of the views of 224 school principals from different schools of
Primary School Education units all around Greece, on matters of bilingualism
and bilingual education, through questionnaires. The results demonstrate
the head teacher's positive attitude towards bilingualism, as they seem to
identify various learning advantages. The sample shows how important the co
operation with the foreign student's parents is, while the biggest percentage
has not noticed phenomena of racism in the school environment. As far as
the application of bilingual education in Greece is concerned, the sample
believes that the institutional framework is inadequate and inapplicable, the
teachers are not properly trained and the educational system is not ready to
handle problems that have to do with interculturalism.
1.0. ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η μετανάστευση και η μετακίνηση των ανθρώπων από χώρα σε χώρα για ποικίλους λόγους (οικονομικούς, προσωπικούς επαγγελματικούς κ.λπ.) αποτελούν μια σύγχρονη πραγματικότητα. Στα σχολεία, οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα μπορεί να έχουν άριστη γνώση της δεύτερης
γλώσσας ή να μην τη γνωρίζουν καθόλου ή να έχουν καλύτερη γνώση της
μητρικής τους γλώσσας ή ακόμα να γνωρίζουν ελάχιστα τη γλώσσα των γονιών τους. Επομένως η εικόνα ενός δίγλωσσου μαθητή δεν είναι μονοδιάστατη και δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός (Σκούρτου, 2005).
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Με δεδομένη την εθνοτική ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες, η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία, αφού έχει διαμορφωθεί μια νέα παιδαγωγική κατάσταση, με κύρια
χαρακτηριστικά την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία. Στην Ελλάδα, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν τον μεγάλο αριθμό των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Επομένως η συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού
πλαισίου, το οποίο επιτρέπει την γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και ενθαρρυντικά για την εξέλιξη των αλλοδαπών μαθητών (Τσοκαλίδου, 2005).
Δίπλα στον εκπαιδευτικό, τόσο θεσμικά, όσο και ουσιαστικά βρίσκονται τα στελέχη εκπαίδευσης, δηλαδή, οι διευθυντές, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί διευθυντές, οι οποίοι, ο καθένας με τη δική του ιδιότητα και αρμοδιότητα, είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν το έργο του εκπαιδευτικού. Το σώμα των στελεχών εκπαίδευσης, έχοντας ένα ουσιαστικό
ρόλο στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί να αναδείξει
τις πτυχές της εκπαίδευσης των μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα. H συνεχής επαφή τους, ιδίως των διευθυντών, με το σχολικές δραστηριότητες, αναδεικνύουν την προσπάθεια που καταβάλλουν, ώστε να ανταποκριθούν στο έργο τους. Επομένως, το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση δεν είναι κάτι που αφορά
αποκλειστικά τους μαθητές που διαφέρουν γλωσσικά και πολιτισμικά από
την πλειοψηφία. Αντίθετα, είναι κάτι που αφορά το σύνολο της εκπαίδευσης τόσο στο μακρο- επίπεδο ως κοινωνικό θεσμό, όσο και σε μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης, 2004).
1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της διγλωσσίας
Η διγλωσσία, θα μπορούσε ο καθένας να ισχυριστεί, πως είναι μια κατάσταση, η οποία παρουσιάζεται σε ένα άτομο, όταν αυτό χρησιμοποιεί στην καθημερινή του επικοινωνία δύο γλώσσες. Όμως, στην πραγματικότητα, είναι
πολύ δύσκολο να οριστεί πότε ένα άτομο θεωρείται δίγλωσσο και πότε όχι,
αφού πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο για το οποίο δεν υπάρχει
ένας σαφής και κοινά αποδεκτός ορισμός. Για κάποιον που θέλει να μελετήσει το φαινόμενο της διγλωσσίας θα πρέπει εξ' αρχής να την αποδεχτεί ως
κάτι σχετικό και όχι απόλυτο (Mackey, 1956). Το προφίλ του δίγλωσσου μαθητή δεν είναι σίγουρα μονοδιάστατο (Σκούρτου, 2005). Η διγλωσσία επομένως, αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί μια διεπιστημονική μελέτη για να ερμηνευθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια.
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Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι δίγλωσσος είναι ο ομιλητής
εκείνος που γνωρίζει συστηματικά δύο ή και περισσότερες γλώσσες. Δίνεται δηλαδή βαρύτητα περισσότερο στη χρήση και λιγότερο στο βαθμό κατοχής των δύο γλωσσών. Η συγκεκριμένη άποψη συμφωνεί με τις επιταγές
του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσικής Αναφοράς του Συμβουλίου
της Ευρώπης (2001), σύμφωνα με το οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει
να έχουν την ικανότητα να μεταπηδούν από τη γλώσσα του οικογενειακού
τους περιβάλλοντος στη γλώσσα άλλων λαών, χρησιμοποιώντας συνδυασμούς κωδίκων επικοινωνίας που εμπεριέχουν όχι μόνο στοιχεία γλωσσικής γνώσης, αλλά και εμπειρίας για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.
2.0. ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η δίγλωσση εκπαίδευση δεν αποτελεί φαινόμενο του 20ου αιώνα. Στις
Η.Π.Α. η δίγλωσση εκπαίδευση γεννήθηκε στη δεκαετία του 1960, ενώ στην
Ουαλία η ιστορία της ξεκινά στα 1939, με την ίδρυση του πρώτου ουαλόφωνου δημοτικού σχολείου. Η δίγλωσση εκπαίδευση είναι "ένα απλό όνομα για ένα σύνθετο φαινόμενο" (Cazden & Snow, 1990a). Σε πολλές χώρες
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή συνδυαστικά περισσότερα από ένα είδος
προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης. Ο Καναδάς π.χ. είναι η χώρα όπου
αναπτύχθηκε και τεκμηριώθηκε σε πληθώρα ερευνητικών πορισμάτων,
το μοντέλο της γλωσσικής εμβάπτισης (immersion) (Baker, 2001, Δραγώνα κ.α., 2007). Στην Αυστραλία, από το 1976 διασφαλίστηκε η πολιτισμική
και γλωσσική κληρονομιά των μαθητών, καθώς διδάσκονται στα σχολεία
πάνω από 40 γλώσσες των μεταναστών (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003).
Στη Βρετανία ως προς την αναγνώριση των μητρικών γλωσσών από το
σχολικό σύστημα παρατηρείται η ανάπτυξη μιας σταδιακής αναγνώρισης
τους στη δεκαετία του 1980, όμως η διδασκαλία τους δεν είναι διαδεδομένη και όπου διδάσκονται εξυπηρετούν το στόχο της μετάβασης στις κανονικές τάξεις (μεταβατική διγλωσσία). Στην Ελλάδα, η παρουσία και διαβίωση ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών έχει αλλάξει το τοπίο σε πολλές
περιοχές της χώρας και έχει επηρεάσει τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού χαρακτηρίζεται από γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία (Unicef, 2001).
Αναφορικά με τη Δίγλωσση Εκπαίδευση, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να την υποστηρίζει, αν εξαιρέσουμε τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, όπου λειτουργούν δίγλωσσα προγράμματα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα. Έχουμε δίγλωσσους σε ένα μονόγλωσσα προσανατολισμένο
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εκπαιδευτικό σύστημα. Τα δημόσια σχολεία φιλοξενούν έναν τυχαίο αριθμό μεταναστών μαθητών με τυχαίο αριθμό γλωσσών. Αντί για τη Δίγλωσση
Εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μαθητές που προέρχονται
από μεταναστευτικά περιβάλλοντα Το ελληνικό σχολείο, oυσιαστικά, απαίτησε την πολιτισμική και γνωστική τους συμμόρφωση στο ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο αποτελούσε υποχρέωση
των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους (Δαμανάκης, 2001:77-78).
3.0. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1. Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα
Η ίδρυση των τάξεων υποδοχής το 1980, σηματοδοτεί την απαρχή μιας
σειράς προσπαθειών θεσμικής διαχείρισης της πολιτισμικής και γλωσσικής
διαφορετικότητας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην
ελληνική εκπαίδευση. Το 1983 επίσης, ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα
(ΠΔ494/1983) Τάξεις Υποδοχής για μαθητές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτη μέλη αυτής. Αυτού του είδους
οι τάξεις υποδοχής δεν λειτούργησαν στην Ελλάδα. Ο βασικός προσανατολισμός παραμένει ό ίδιος, η εντατική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Η πρόκληση της σχολικής ένταξης ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού
αλλοδαπών μαθητών αποτέλεσαν το έναυσμα για τη νομοθέτηση του νόμου 2413/96 για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 34,
σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.
4.0. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το σχολείο είναι ένας πολυδύναμος οργανισμός με συγκεκριμένη δομή και
επιφορτισμένο να εκπληρώσει μια συγκεκριμένη αποστολή, σύμφωνα με
τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία και το Υπουργείο
Παιδείας. Η παρουσία αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο εισάγει νέα θέματα, που το συνδέουν με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η διοίκηση της σχολικής μονάδας διακρίνεται για τον προγραμματισμό των στόχων, τη δημι-
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ουργία του κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας στις σχέσεις των μελών που εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία. Γι'
αυτό τον λόγο, προτεραιότητα της διοίκησης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της πολιτιστικής διαφοράς, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, αλλά και η αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από μια προσπάθεια κατανόησης και διαλόγου. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας φέρει
τη συνολική ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του. Ο διευθυντής του σχολείου καλείται να ανακαλύψει τον κοινό τόπο οράματος και
των στόχων του σχολείου με τους συντελεστές της επίτευξης τους, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς (Walker, 1987:158). Το μοντέλο του
διευθυντή - διεκπεραιωτή, φαίνεται ότι είναι παρωχημένο σε μια εποχή που
απαιτεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση. Έτσι, ο διευθυντής μιας πολιτισμικής σχολικής μονάδας πρέπει να προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από την αλληλοκατανόηση, την αμοιβαιότητα και
τη συνεργασία, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις όχι μόνο με το εκπαιδευτικό προσωπικό άλλα και τους μαθητές. Απέναντι σε ένα σχολείο μονοπολιτισμικό πρέπει να αντιπαρατίθεται το πολυπολιτισμικό, το οποίο θα είναι
προσανατολισμένο στο άτομο και την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, ένα
σχολείο εκμάθησης, συμπεριφορών μέσω της «παραφωνίας» ή της γνωστικής σύγκρουσης (Μάρκου, 2005: 109).
5.0. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ενώ είναι μεγάλος ο αριθμός των συγγραφέων και μελετητών που έχουν
ασχοληθεί και αναλύσει τις διάφορες προσεγγίσεις στο θέμα της διαπολιτισμικότητας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε, μετά από ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πως έχουν διερευνηθεί σε ελάχιστο βαθμό οι απόψεις των διευθυντών και γενικότερα των στελεχών ηγεσίας σε θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στον
διεθνή επιστημονικό χώρο, είναι αξιόλογη η μελέτη της McGlynn (2008), η
οποία διερευνά την προσέγγιση διαπολιτισμικότητας σε σχέση με το μοντέλο ηγεσίας που υιοθετείται. Η έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι διευθυντές
ακολουθούν τη φιλελεύθερη πολυπολιτισμική προσέγγιση και κάποιοι την
πλουραλιστική, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για διευθυντές που ασπάζονται την κριτική πολυπολιτισμικότητα. Στην Ισλανδία, οι Sigrun και Eyrun,
σε έρευνα τους το 2006, επεξεργάστηκαν τις απόψεις και τις εμπειρίες ενός
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ηγέτη - στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός διευθυντή - ενός δημοτικού σχολείου του Ρέικιαβικ. Προσπαθώντας να σκιαγραφήσουν τη δράση του παραπάνω διευθυντή, επιθυμούν ταυτόχρονα να ενισχύσουν το έργο και άλλων διευθυντών πολυπολιτισμικών σχολείων. Το Μάιο του 2011, ο Polat διερεύνησε τις απόψεις των διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 209 διευθυντές δημόσιων σχολείων της πόλης Κοτσαελί της
Τουρκίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές έχουν
πιο θετική στάση από τους εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα, η βιβλιογραφία
υπολείπεται σε έρευνες σε σχέση με την ήδη περιορισμένη βιβλιογραφία
σε διεθνές επίπεδο. Μία έρευνα που έχει εντοπιστεί σε επίπεδο μεταπτυχιακής εργασίας είναι της Αντωνοπούλου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με
τίτλο «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο», το 2011.
6.0. Η ΕΡΕΥΝΑ
6.1. Σκοπός
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των διευθυντών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ζητήματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα εξής:
• Πώς οριοθετείται το προφίλ του δίγλωσσου μαθητή από τους διευθυντές;
• Έχουν παρατηρήσει οι διευθυντές φαινόμενα ρατσισμού σε μαθητές από μεταναστευτικά περιβάλλοντα;
• Ποια είναι η άποψη των διευθυντών για το θεσμικό πλαίσιο σχετικά
με τη γλωσσική διδασκαλία των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα;
• Ποιος είναι βαθμός της διοικητικής επάρκειας των διευθυντών, όσο
αφορά γενικά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση;
• Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από τους διευθυντές για την
ομαλή ένταξη των δίγλωσσων μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα στο σχολικό πλαίσιο;
• Ποιες διαφοροποιήσεις μπορούν να εντοπιστούν στις απόψεις των
διευθυντών σε σχέση με το φύλο, την περιοχή σχολείου που διευθύνουν και τα χρόνια υπηρεσίας τους ως διευθυντές;
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6.2. Συμμετέχοντες
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 224 διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή σε 400 συνολικά
διευθυντές σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας. Το 74,1% των συμμετεχόντων διευθυντών αποτελείται από άντρες και το 25,9% από γυναίκες. Η περιοχή του σχολείου που διευθύνουν οι διευθυντές χωρίστηκε σε τρεις τομείς:
αγροτική, με ποσοστό διευθυντών 34,8%, αστική, με ποσοστό διευθυντών
40,2% και ημιαστική, με ποσοστό διευθυντών 25%. Οι κατηγορίες για τα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντές ανάμεσα στις οποίες είχαν να επιλέξουν οι διευθυντές ήταν οι εξής: 0-5 χρόνια, 6-10 χρόνια, 11-20 χρόνια και 21 και πάνω χρόνια. Στην πρώτη κατηγορία, από 0-5 χρόνια ανήκει και το μεγαλύτερο ποσοστό διευθυντών, 55,4%, με 124 διευθυντές. 68 διευθυντές ανήκουν
στην δεύτερη κατηγορία, από 6-10 χρόνια, με ποσοστό 30,4%. Οι διευθυντές
που είχαν 11-20 χρόνια υπηρεσίας ήταν 26, με ποσοστό 11,6, και τέλος οι διευθυντές με χρόνια υπηρεσίας 21 και πάνω ήταν μόλις 6, με ποσοστό 2,7%.
6.3. Μέθοδος
Το προς διερεύνηση ζήτημα εξετάστηκε μέσα από τη χρήση ερωτηματολογίων. Ο σχεδιασμός της έρευνας περιλαμβάνει αρχικά τον καθορισμό της
συλλογής των δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Η κατασκευή του ερωτηματολογίου είναι αποτέλεσμα του καθορισμού του σκοπού της παρούσας
έρευνας και της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Ανάλογα με τα ερευνητικά
ερωτήματα που τέθηκαν, προέκυψαν και οι παρακάτω θεματικοί άξονες του
ερωτηματολογίου: 1. Το προφίλ του δίγλωσσου μαθητή, 2. Τα χαρακτηριστικά ενός δίγλωσσου μαθητή, 3. Η σχολική επίδοση του δίγλωσσου μαθητή, 4.
Το θεσμικό πλαίσιο δίγλωσσης εκπαίδευσης, 5. Η διοικητική επάρκεια των
διευθυντών σε θέματα δίγλωσσης εκπαίδευσης, 6. Ένταξη και εκπαιδευτική
υποστήριξη των δίγλωσσων μαθητών στο σχολικό πλαίσιο. Πρωτύτερα διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα σε μικρό δείγμα διευθυντών για τη διαμόρφωση της τελικής μορφής του ερευνητικού εργαλείου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2013.
6.4. Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο (SPSS)
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19.0, με το οποίο υπολογίστηκαν οι περιγραφικές συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά. Επιπλέον, διενεργήθηκαν οι έλεγχοι Chi-Square (έλεγχος
χ2) με πίνακες διασταυρώσεων, Μαnn-Whitney U, Kruskal-Wallis. Πιο συγκεκριμένα διενεργήθηκε ο έλεγχος χ2 με πίνακες διασταυρώσεων για να διερευνηθούν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των διευθυντών σε ερωτήσεις ως προς τις εξής μεταβλητές: φύλο, περιοχή σχολείου, χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια.
7.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά στις τάξεις υποδοχής και
στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο πρώτο υποερώτημα "Λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής στο σχολείο σας;", το 75,9% απάντησε ΟΧΙ, (170 διευθυντές), ενώ το υπόλοιπο 24,1%, (54 μόνο διευθυντές), απάντησε ΝΑΙ. Στο
δεύτερο υποερώτημα "Προσφέρει το σχολείο σας ενισχυτική διδασκαλία στην
ελληνική γλώσσα;", το 53,6% απάντησε ΝΑΙ, (120 διευθυντές), και το υπόλοιπο 46,4%, απάντησε ΟΧΙ (104 διευθυντές). Στην ερώτηση αν "Το σχολείο
τους λαμβάνει επιπρόσθετη μέριμνα για τη διδασκαλία και τη γενικότερη εκπαιδευτική στήριξη των δίγλωσσων μαθητών", το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων είναι αρκετά υψηλό (69,6%) για τους 156 διευθυντές, οι οποίοι θεωρούν πως το σχολείο δε λαμβάνει επιπρόσθετη μέριμνα για τη διδασκαλία και τη γενικότερη εκπαιδευτική υποστήριξη των δίγλωσσων μαθητών.
Αντίθετα 68 διευθυντές απαντούν θετικά στην παραπάνω ερώτηση, σε ποσοστό 30,6%. Στην ερώτηση "Έχετε παρατηρήσει στο σχολείο σας φαινόμενα ρατσισμού ανάμεσα σε δίγλωσσους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (π.χ. μεταναστευτικά) και μαθητές ελληνικής
καταγωγής;", το 77,7% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν έχει παρατηρήσει ρατσιστικά φαινόμενα (174 διευθυντές), ενώ το 17,9% έδωσε θετική
απάντηση (40 διευθυντές). Τέλος το 4,5% (10 διευθυντές), δε γνωρίζει την
ύπαρξη φαινομένων ρατσισμού ανάμεσα σε μαθητές από μεταναστευτικά
περιβάλλοντα και μαθητές ελληνικής καταγωγής. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά ενός δίγλωσσου μαθητή από μεταναστευτικά περιβάλλοντα, οι
διευθυντές κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους σε 3βάθμια
κλίμακα Likert. Οι δηλώσεις που συγκέντρωσαν τους μεγαλύτερους βαθμούς συμφωνίας αφορούν το πλεονέκτημα του δίγλωσσου μαθητή στην
εκμάθηση γλωσσών σε σύγκριση με το μονόγλωσσο, καθώς και την άποψη ότι η διγλωσσία επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση του μαθητή. Πιο
συγκεκριμένα, σε ένα μεγάλο ποσοστό (63,4%), 142 διευθυντές του δείγ-
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ματος ανέφεραν πως η επίδοση των δίγλωσσων δεν είναι χαμηλότερη από
αυτή των μονόγλωσσων, ενώ ένα ποσοστό 30,4%, με 68 αναφορές θεωρεί
ότι οι δίγλωσσοι μαθητές έχουν χαμηλότερη επίδοση. 14 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν σχετικά με την επίδοση (6,3%).
Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των διευθυντών αναφορικά με τις δηλώσεις τους
για τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου μαθητή ως προς το φύλο, την περιοχή του σχολείου και τα έτη υπηρεσίας ως διευθυντές. Ενδεικτικά, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις απαντήσεις των διευθυντών σε σχέση με την περιοχή του σχολείου, στις δηλώσεις
πως: " δίγλωσσοι και μονόγλωσσοι μαθητές έχουν την ίδια επίδοση στον προφορικό λόγο, πως οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσιάζουν συχνά γνωστικές καθυστερήσεις, πως η διγλωσσία επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση του μαθητή, πως η ανάμειξη/εναλλαγή των δύο γλωσσών είναι σημάδι γλωσσικής σύγχυσης και τέλος πως ο δίγλωσσος μαθητής πλεονεκτεί στην εκμάθηση γλωσσών από το μονόγλωσσο μαθητή" (Πίνακας 1).
Πίνακας 1
Ποια από τα παρακάτω
πιστεύετε ότι είναι τα
χαρακτηριστικά ενός
δίγλωσσου μαθητή/
περιοχή σχολείου
Count
ΑΣΤΙΚΗ
% of Total
Count
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
% of Total
Count
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
% of Total
Count
Total
% of Total

Β) Δίγλωσσοι και μονόγλωσσοι μαθητές έχουν την ίδια
επίδοση στο γραπτό λόγο
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

Total

Παρατηρήσεις

30
13.4%
18
8.0%
18
8.0%
66
29.5%

46
20.5%
36
16.1%
54
24.1%
136
60.7%

14
6.3%
2
0.9%
6
2.7%
22
9.8%

90
40.2%
56
25.0%
78
34.8%
224
100.0%

χ2 = 9,690,
df= 4,
p=0.046

Δ) Οι δίγλωσσοι μαθητές παρουσιάζουν συχνά γνωστικές καθυστερήσεις
ΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Total

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

30
13.4%
28
12.5%
34
15.2%
92
41.1%

42
18.8%
28
12.5%
38
17.0%
108
48.2%

18
8.0%
0
0.0%
6
2.7%
24
10.7%

90
40.2%
56
25.0%
78
34.8%
224
100.0%

χ2 =16,513,
df=4,
p=0,002

Ε) Η διγλωσσία επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση του μαθητή
ΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Total
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Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

44
19.6%
30
13.4%
30
13.4%
104
46.4%

26
11.6%
22
9.8%
38
17.0%
86
38.4%

20
8.9%
4
1.8%
10
4.5%
34
15.2%

90
40.2%
56
25.0%
78
34.8%
224
100.0%

χ2 =11,704,
df=4,
p=0.020
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Στ) Η ανάμειξη / εναλλαγή των δύο γλωσσών είναι σημάδι γλωσσικής σύγχυσης
Count
16
54
20
90
% of Total
7.1%
24.1%
8.9%
40.2%
Count
20
30
6
56
χ2 = 13,272,
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
% of Total
8.9%
13.4%
2.7%
25.0%
df=4,
Count
32
36
10
78
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
p=0,010
% of Total
14.3%
16.1%
4.5%
34.8%
Count
68
120
36
224
Total
% of Total
30.4%
53.6%
16.1%
100.0%
Ζ) Ο δίγλωσσος μαθητής πλεονεκτεί στην εκμάθηση γλωσσών από το μονόγλωσσο
μαθητή
Count
52
14
24
90
ΑΣΤΙΚΗ
% of Total
23.2%
6.3%
10.7%
40.2%
Count
28
20
8
56
χ2 = 13,097,
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
% of Total
12.5%
8.9%
3.6%
25.0%
df=4,
Count
52
16
10
78
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
p=0,011
% of Total
23.2%
7.1%
4.5%
34.8%
Count
132
50
42
224
Total
% of Total
58.9%
22.3%
18.8%
100.0%

ΑΣΤΙΚΗ

Στην ερώτηση για το πως εκτιμούν τη διοικητική τους επάρκεια όσον
αφορά στη διοίκηση σχολικών μονάδων, το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών, 52,7% απάντησε πως θεωρεί ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ τη διοικητική του επάρκεια (118 διευθυντές). Με μικρή διαφορά ακολουθεί το ποσοστό των διευθυντών, 43,8% που προτίμησε την επιλογή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ (98 διευθυντές).
ΕΛΑΧΙΣΤΗ διοικητική επάρκεια στη διοίκηση των σχολικών μονάδων θεωρούν πως έχουν 8 διευθυντές σε ποσοστό 3,6%. Αναφορικά με την επάρκεια των διευθυντών στη διοίκηση σχολικών μονάδων όπου φοιτούν και δίγλωσσοι μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια, 130 διευθυντές (58,0%) προτίμησαν την επιλογή ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ, ενώ πολύ μικρότερος αριθμός διευθυντών, 52 από τους 224 συνολικά του δείγματος, θεωρεί ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ τη
διοικητική του επάρκεια. ΕΛΑΧΙΣΤΗ διοικητική επάρκεια δηλώνει πως έχει
το 15,2% των διευθυντών (34 διευθυντές), και ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ το 3,6% δηλαδή 8 διευθυντές.
Στην τελευταία ανοιχτού τύπου ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους διευθυντές να απαριθμήσουν σε 4 σειρές, τα μέτρα, τα οποία
πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ληφθούν για την ομαλή ένταξη των δίγλωσσων μαθητών από μεταναστευτικά περιβάλλοντα στο σχολικό πλαίσιο
και στην επιτυχή σχολική τους επίδοση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
• Επιμόρφωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας
και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
• Συμμετοχή δίγλωσσων εκπαιδευτικών στα σχολεία.
• Εποπτεία ειδικών συμβούλων για θέματα διγλωσσίας στο σχολικό
πλαίσιο.
• Αποδοχή της διαφορετικότητας.
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•
•
•
•

Υποδοχή και ενημέρωση των γονέων μεταναστών μαθητών.
Πρόσληψη ψυχολόγων - κοινωνιολόγων στα σχολεία με δίγλωσσους μαθητές.
Καθιέρωση ενός έτους προετοιμασίας των δίγλωσσων μαθητών πριν
την εισαγωγή τους στα ελληνικά σχολεία.
Ίδρυση τμημάτων υποδοχής, επέκταση του θεσμού των ΖΕΠ και ενίσχυση των φροντιστηριακών τμημάτων.

8.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Όσον αφορά στο προφίλ του δίγλωσσου μαθητή, οι διευθυντές προσδιόρισαν εννοιολογικά τους δίγλωσσους, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του
επιπέδου επάρκειας στις δύο γλώσσες. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιλαμβάνονται ως δίγλωσσο τον μαθητή που χρησιμοποιεί τις δύο γλώσσες
σε διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας, προσδιορίζοντας τον ως τον
τύπο του λειτουργικά δίγλωσσου. Επίσης οι περισσότεροι από τους διευθυντές του δείγματος θεωρούν πως ο δίγλωσσος μαθητής μπορεί να εκφραστεί ολοκληρωμένα και με επάρκεια και στις δύο γλώσσες, ορισμός
που συμφωνεί με την άποψη του Mackey (2000), o οποίος θεωρεί πως η
διγλωσσία ορίζεται ως η εναλλακτική χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών σε ένα άτομο. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου μαθητή
που προέρχεται από διαφορετικά μεταναστευτικά περιβάλλοντα, οι διευθυντές στις δηλώσεις τους συμφωνούν πως ο δίγλωσσος μαθητής παρουσιάζει πλεονέκτημα στην εκμάθηση γλωσσών σε σχέση με το μονόγλωσσο, αφού θεωρούν τη διγλωσσία πλεονέκτημα και χάρισμα. Η άποψη αυτή θυμίζει τις αναφορές του Odlin (1989), ο οποίος θεωρεί ότι οι προηγούμενες γνώσεις των δίγλωσσων μαθητών σε μια άλλη σχετική γλώσσα τους
βοηθούν πολύ. Άλλο ένα σημείο το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η συμφωνία του μεγαλύτερου ποσοστού των διευθυντών με τη δήλωση πως η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα θετικό για την σχολική επίδοση των δίγλωσσων μαθητών. Η άποψη αυτή βρίσκει σύμφωνο τον Καραμπάτσο, ο οποίος θεωρεί πως ο ρόλος του
εκπαιδευτικού, όσον αφορά την διδακτική του ετοιμότητα, το βαθμό ανταπόκρισής του δηλαδή στα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν στη διδακτική πράξη από τη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα θεωρείται κομβικός (Καραμπάτσος, 2000). Από τα αποτελέσματα καταδείχθηκε πως οι διευθυντές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρούν τη διοικητική τους επάρκεια αρκετά καλή, δήλωση που συμφωνεί με τις απόψεις του
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Σαΐτη, ο οποίος αναφερόμενος στα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, θεωρεί πως το σχολείο, ως κοινωνικός οργανισμός, δεν πρέπει να περιορίσει τη δράση του μέσα στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά
να επεκτείνει την ενεργό συμμετοχή του και στο κοινωνικό περίγυρο (Σαΐτης, 2007). Επίσης, οι περισσότεροι από τους διευθυντές που ρωτήθηκαν
για τη γνώση του νόμου 2413/96 απάντησαν θετικά, όμως όσον αφορά το
χαρακτηρισμό του νόμου, τον θεωρούν ελλιπή και ανεφάρμοστο. Λιγότεροι
είναι οι διευθυντές που πιστεύουν πως ο νόμος είναι αντιφατικός και επιτυχημένος. Οι απόψεις τους εναρμονίζονται με αυτές των μελετητών που διατείνονται πως ο συγκεκριμένος νόμος εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό αντιφάσεις, αφού στην ουσία ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων παραπέμπουν σε ένα μονοπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, οπότε δεν υπάρχει ξεκάθαρη και σαφής διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική (Ακριτίδης & Συνεργάτες, 2005).
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Γλωσσική ικανότητα, χρήση,
στάσεις και αντιλήψεις εθνογλωσσικής
ζωτικότητας Αλβανών μεταναστών πρώτης
και δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα
Δόμνα Μιχαήλ
Νίκος Γογωνάς
Abstract
The present study investigates language competence, language use, language
attitudes and the relationship between Albanian speakers’ ethnolinguistic
vitality (EV) perceptions and their language maintenance, language use and
choice among first and second-generation Albanian immigrants in Greece
(Gogonas & Michail 2014). It is complementary to previous, similar studies
(Chatzidaki 2005, Gogonas 2007, 2009, 2010, Michail 2009, 2010, Maligkoudi
2009) on issues of language maintenance/shift within the Albanian ethnic
group in Greece and it draws on the fields of sociolinguistics and social
anthropology. The sample consists of 200 adult Albanian 1st and 2nd generation
immigrants (18-48 years old) from all over Greece. The study employs a
combined quantitative and qualitative methodology including two Likertscale questionnaires capturing domain-specific language use and attitudes,
a subjective EV questionnaire and open response interviews. Our sample
consists of 200 Albanian immigrants of first and second generation residing
in various areas all over Greece. Findings indicate a clear tendency towards
language shift into Greek within the 2nd generation: Both first and secondgeneration Albanian migrants in this study have perceptions of very low EV.
1.0 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ
Η παρούσα έρευνα ακολουθεί την κοινωνική-ψυχολογική κατασκευή της
εθνογλωσσικής ζωτικότητας (ΕΖ) (ethnolinguistic vitality) (ήτοι αυτό που
κάνει μία ομάδα να συμπεριφέρεται ως διακριτή και ενεργή συλλογική οντότητα σε περιβάλλον διομαδικών σχέσεων (Giles, Bourhis, και Taylor 1977,
308). Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς, η εθνογλωσσική ζωτικότητα μιας
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εθνοτικής ομάδας απαρτίζεται από τη δημογραφική της δύναμη, το κοινωνικό της κύρος και τη θεσμική υποστήριξη που δέχεται στην χώρα υποδοχής, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από στατιστικά και κοινωνιολογικά
στοιχεία (αντικειμενική ζωτικότητα). Περισσότερη σημασία για την ανάλυση της εθνογλωσσικής ζωτικότητας μιας ομάδας όμως, έχουν οι αντιλήψεις
της ομάδας για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες (υποκειμενική ζωτικότητα).
Η πρόκληση για το μοντέλο της εθνογλωσσικής ζωτικότητας μίας ομάδας
είναι να παρέχει μία υποκειμενική εκτίμηση του πώς τα μέλη των εθνοτικών ομάδων κατασκευάζουν τις κοινωνικές συνθήκες που ενεργούν στην
έσω και στις έξω-ομάδες. Για τον σκοπό αυτό οι Bourhis, Giles, και Rosenthal
(1981) δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο Υποκειμενικής Ζωτικότητας (ΕΥΖ)
(Subjective Vitality Questionnaire) για να εκτιμήσουν τις αντιλήψεις ΕΖ των
ατόμων σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Το θεωρητικό μοντέλο της Εθνογλωσσικής Ζωτικότητας έχει χρησιμοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο για την έρευνα θεμάτων γλωσσικής διατήρησης/
μετατόπισης στη δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών (Gogonas 2009). Η
παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μίας μεγαλύτερης έρευνας που ερευνά τη
γλωσσική ικανότητα, τη γλωσσική χρήση και στάσεις. Τα ευρήματα της έρευνας δηλώνουν σαφείς τάσεις γλωσσικής μετατόπισης προς τα ελληνικά, κυρίως στη δεύτερη γενιά τα μέλη της οποίας φαίνεται να έχουν ως κυρίαρχη
γλώσσα την ελληνική και να τη χρησιμοποιούν σε όλους τους τομείς χρήσης.
Tα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι τα παρακάτω: α) Πώς
αντιλαμβάνονται το κύρος της ομάδας τους οι Αλβανοί μετανάστες στην
Ελλάδα; Σε ποιο βαθμό αισθάνονται θύματα διακρίσεων; Πώς διαφοροποιούνται οι δύο γενιές ως προς αυτές τις αντιλήψεις;
β) Σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι ‘ανήκουν’ στην Ελλάδα. Θεωρούν την Ελλάδα ‘πατρίδα’ ή χώρα στην οποία διαμένουν προσωρινά έτσι ώστε να καλύπτουν οικονομικές τους ανάγκες; Πώς διαφοροποιούνται τα συναισθήματα του ‘ανήκειν’ ανάμεσα στις δύο γενιές; Πώς αυτά τα συναισθήματα επιδρούν στην γλωσσική επιλογή και στη γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση;
2.0 ‘ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ’ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
2.1 Δημογραφικά στοιχεία.
Βιβλιογραφικές εκτιμήσεις δηλώνουν ότι πάνω από τους μισούς μετανάστες
στην Ελλάδα είναι Αλβανοί. Σύμφωνα με τους Lambrianidis & Hatziprokopiou
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(2005) ο συνολικός αριθμός των Αλβανών στην Ελλάδα είναι 450.000 με
550.000. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό τμήμα των Αλβανών πολιτών είναι εθνοτικά Έλληνες. Αυτή η κατηγορία έχει ειδική ταυτότητα ομογενούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα
δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών τον Απρίλιο του 2008 υπήρχαν περίπου 275.000 Αλβανοί με έγκυρες κάρτες διαμονής στην Ελλάδα. Έγκυρα
στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των Αλβανών μεταναστών δεν είναι διαθέσιμα και θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία τέτοια εκτίμηση είναι πολύ δύσκολη δεδομένης της προ-και δώθε κινητικότητας μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ακανόνιστων Αλβανών μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία και επίσης έχει αρθεί η βίζα για την είσοδο στην Ελλάδα. Σαφώς επίσης υπάρχει μεγάλη τάση επαναπατρισμού λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα. (Maroukis 2012, Michail 2013).
2.2 Κοινωνικό κύρος
Ως το τέλος της δεκαετίας του ’90 η μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη. Οι μαζικές απελάσεις ήταν το μοναδικό μέτρο ρύθμισης της ακανόνιστης μετανάστευσης. Το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης πραγματοποιήθηκε το 1998 ενώ ακολούθησαν άλλα δύο το 2001 και
το 2005. Σταδιακά η πλειοψηφία των Αλβανών νομιμοποιήθηκε καιοι Αλβανοί έπαψαν να είναι οι περισσότερο στιγματισμένοι πλέον. Όπως αναφέρει
ο Maroukis (2009) ο εθνικός δείκτης έχει δώσει τη θέση του στον φαινοτυπικό. Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, τα σκληρά μέτρα της αστυνομίας κατευθύνονται πλέον προς μετανάστες και αιτούντες άσυλο από την Ασία και
τη Μέση Ανατολή. Επίσης, σύμφωνα με τους Hatziprokopiou και Evergeti
(2014) υπάρχει μία αλλαγή στο δημόσιο αίσθημα όσον αφορά στον ‘μετανάστη’. Από εθνική/εθνοτική διαφοροποίηση που στοχοποιούσε κυρίως
τους Αλβανούς τη δεκαετία του ΄90, η ‘διαφορά’ τώρα πια κατασκευάζεται
με στόχο την αυξανόμενη μουσουλμανική παρουσία στη χώρα.
2.3 Θεσμική υποστήριξη
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι παράνομοι Αλβανοί μετανάστες είχαν
τρεις ευκαιρίες για να ρυθμίσουν το καθεστώς παραμονής τους στην Ελλάδα: το 1998, το 2001 και το 2005. Οι άδειες παραμονής στην Ελλάδα ανανεώνονται κάθε ένα με δύο χρόνια κατά τα πρώτα 10 χρόνια, με τον όρο
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ότι οι μετανάστες εργάζονται νόμιμα και είναι ασφαλισμένοι. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες εργοδότες αδυνατούν να ασφαλίσουν και να
δηλώσουν τους εργαζομένους τους για το ποσό των €10.200 που έχει τεθεί ως ελάχιστο εισόδημα από το φορολογικό σύστημα (αντί του παλαιότερου €5.000), και οι περισσότεροι μετανάστες έρχονται αντιμέτωποι με την
πιθανότητα της αναγκαστικής εξόδου από τη χώρα μόλις λήξουν οι υπάρχουσες άδειές τους (Michail, 2013). Γενικά η ένταξη μέσα από την πολιτογράφηση δεν είναι εύκολη, επειδή η ελληνική ιθαγένεια βασίζεται κυρίως
στην αρχή του ‘δικαίου του αίματος’ (jus sanguinis) και αποτελεί μία χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα ακόμα και για τον
αιτούντα που πληροί τις τυπικές προδιαγραφές (Gropas & Triandafyllidou
2012, Michail 2014). Ο νόμος 3838/2010 για την ιδιότητα του πολίτη και την
νομιμοποίηση εισάγει για πρώτη φορά το στοιχείο της αρχής του ‘δικαίου
του εδάφους’ (jus soli). Μια από τις βασικές καινοτομίες του νόμου (άρθρο
1Α) αφορούσε στο καθεστώς των μεταναστών δεύτερης γενιάς, συγκεκριμένα τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς ή τα
παιδιά που γεννήθηκαν σε άλλη χώρα από αλλοδαπούς γονείς που όμως
είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι χρόνια φοίτησης σε σχολεία της Ελλάδας, και διέμεναν στην Ελλάδα (Gropas & Triandafyllidou 2012).
Αυτός ο καινούριος νόμος μείωνε τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής
προκειμένου να αιτηθεί κάποιος ιθαγένεια από δέκα σε επτά χρόνια, με
την προϋπόθεση ότι ο μετανάστης ήταν ήδη στο ευρωπαϊκό καθεστώς μακράς διάρκειας, το οποίο μπορούσε κανείς να αποκτήσει μετά από πέντε
χρόνια νόμιμης παραμονής. Επιπλέον, ο νόμος 3838/2010 προέβλεπε πολιτικά δικαιώματα (όσον αφορούσε στις δημοτικές εκλογές) για τους αλλοδαπούς που ζούσαν στην Ελλάδα για πέντε και πλέον χρόνια (Gropas &
Triandafyllidou 2012).
Τον Δεκέμβρη του 2012 αυτός ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός από
την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη βάση του ότι θίγει
την κατοχυρωμένη από το σύνταγμα αρχή του ‘δικαίου του αίματος’.1 Στην
πραγματικότητα, το Σύνταγμα και ειδικά το άρθρο 4, δεν απορρίπτει ανοιχτά
την αρχή του ‘δικαίου του εδάφους’, αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο υπονοείται από την συνταγματική ιστορία της Ελλάδας. Το Δικαστήριο ξεκαθάρισε
ότι το Άρθρο 1Α του νόμου του 2010 δεν παρείχε εγγυήσεις ότι η ‘διαμονή’
και μόνο ήταν αρκετή για να τεκμηριώσει κάποιος αληθινό δεσμό μεταξύ
του αιτούντος ιθαγένειας και της Ελλάδας, και ως συνέπεια ελλόχευε κίνδυνος για την εθνική κυριαρχία. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο νόμος του
1. Απόφαση 60/2013
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2010 έκρυβε πολιτικά κίνητρα με τη μορφή δέλεαρ προς μετανάστες που
θα εξαργύρωναν την νομιμοποίησή τους με την ψήφο τους προς το κόμμα
που θα έφερνε τον σχετικό νόμο (Μιχαήλ & Μπαντέκας, 2015).
3.0 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
3.1 Στρατηγικές ένταξης και κατασκευή ταυτότητας των Αλβανών μεταναστών.
Οι πρακτικές και οι στρατηγικές ένταξης των Αλβανών μεταναστών εν μέρει αποτελούν μία απάντηση στις ελληνικές πολιτικές απέναντί τους. Σύμφωνα με την Μιχαήλ (2010) η ‘μη-κεφαλαιακή επένδυση’στην εκπαίδευση
λαμβάνει χώρα στην χώρα υποδοχής ως βασική στρατηγική κοινωνικής
ένταξης, όπως και η γλωσσική μετατόπιση προς τα ελληνικά. Ένας αριθμός
ερευνών επισημαίνουν τάσεις γλωσσικής μετατόπισης στη δεύτερη γενιά
Αλβανών στην Ελλάδα (Chatzidaki & Xenikaki 2012, Tsokalidou 2005, Χατζηδάκη 2005, Gogonas 2007, 2009, 2010, Μαλιγκούδη 2010, Michail 2008α,
2008β, Μιχαήλ 2010). Σε μερικές έρευνες (Gogonas 2007, 2009, 2010, Μιχαήλ 2010), ένας βασικός παράγοντας που οδηγεί την αλβανική κοινότητα
στην ‘εγκατάλειψη’ της αλβανικής γλώσσας είναι ο στιγματισμός που έχει
δεχτεί στην ελληνική κοινωνία καθώς και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για
τη διδασκαλία της αλβανικής στα ελληνικά σχολεία, παρά το γεγονός ότι
φοιτά αξιοσημείωτος αριθμός μαθητών αλβανικής καταγωγής σε αυτά. Από
ορισμένες έρευνες προκύπτει ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν
τη διγλωσσία των μαθητών μεταναστευτικής καταγωγής ως εμπόδιο παρά
ως εφόδιο (Gkaintartzi & Tsokalidou 2011, Gkaintartzi, Kiliari, & Tsokalidou
2014). Παράλληλα, οι Αλβανοί γονείς δεν ακολουθούν συστηματική γλωσσική πολιτική για τη διατήρηση της γλώσσας (Chatzidaki & Maligkoudi 2012),
ενώ τα ποσοστά συμμετοχής σε μαθήματα μητρικής γλώσσας που οργανώνονται από διάφορες αλβανικές κοινότητες είναι ιδιαίτερα χαμηλά (Μαλιγκούδη 2010, Γκαϊνταρτζή 2012).
3.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων και περιγραφή του δείγματος
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 στο
πλαίσιο διεπιστημονικού σεμιναρίου για τη μεθοδολογία έρευνας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ.
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Συμμετείχαν 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι δυο συγγραφείς της ανακοίνωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και διεξήγαγαν τις συνεντεύξεις στην ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες διεπιστημονικές έρευνες πραγματοποιούμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο μαθημάτων Ανθρωπολογίας της Εκπαίδευσης προκειμένου να δώσουμε την ευκαιρία στις
φοιτήτριες και τους φοιτητές να σταθούν κριτικά απέναντι στα στερεότυπα που αφορούν στους μετανάστες, αναζητώντας τους οι ίδιες/οι και συνομιλώντας μαζί τους στο πλαίσιο των συνεντεύξεων. Μάλιστα πέντε από
τις έρευνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στον τόμο που εκδόθηκε πρόσφατα με τίτλο: «Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα - Μελέτες και Ζητήματα
(Μιχαήλ 2014).
Η διαδικασία αυτή τους δίνει την δυνατότητα, όπως επισημαίνει και η Van
Boeschoten αναφορικά με αντίστοιχα προγράμματα προφορικής ιστορίας με
μετανάστες που διεξήγαγε με τους φοιτητές της, να έλθουν αντιμέτωποι με την
οπτική του «μετανάστη», του «ξένου» του «διαφορετικού» και μέσα από μια βιωματική εμπειρία να προβληματιστούν πάνω στο ζήτημα της μετανάστευσης,
της κοινωνικής ένταξης και των ταυτοτήτων (2008). Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη
στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το
πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, ήταν το Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) 19 για Windows
Το δείγμα μας αποτελούνταν από 200 ενήλικες Αλβανούς/ίδες μετανάστες/
ριες (110 γυναίκες και 90 άνδρες όλοι εθνοτικά Αλβανοί/ίδες). Οι 99 ανήκαν στην
πρώτη γενιά (28-48 χρόνων) και οι 101 στη δεύτερη γενιά (18-27). Οι 196 έχουν
γεννηθεί στην Αλβανία και 4 στην Ελλάδα. Διαμένουν σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δυτική/Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και νησιά του Ιονίου). Η πλειοψηφία τους προέρχεται από περιοχές της κεντρικής Αλβανίας (114) ενώ οι 54 από την νότια και 28 από τη βόρεια
Αλβανία. Την περίοδο της συλλογής δεδομένων, η πλειοψηφία των πληροφορητών (170) που γεννήθηκαν στην Αλβανία είχαν ήδη συμπληρώσει 8 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα και οι 26 είχαν 5-8 χρόνια. Είχαμε θέσει τον περιορισμό των
5 χρόνων ως το ελάχιστο διάστημα διαμονής στην Ελλάδα για τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας.
Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα παρατηρούμε ότι αυτό είναι αρκετά υψηλό καθώς το 32,5% των συμμετεχόντων
έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο και το 23,5% από το Γυμνάσιο. Ένα ποσοστό
11,5% έχει τελειώσει Τεχνική Εκπαίδευση ενώ ένα 6,5% έχει πραγματοποιήσει
πανεπιστημιακές σπουδές. Το υπόλοιπο 26% έχει τελειώσει το δημοτικό σχολείο .
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Σε σχέση με την επαγγελματική τους απασχόληση, 26% εργάζονται στον
ιδιωτικό τομέα, 14,5% στον κατασκευαστικό, 19% σε αγροτικό, 1,5% στην
κτηνοτροφία, 19,5% είναι σπουδαστές, 4,5% επαγγελματίες και 11,5 ασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και στην φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων
(10,5% και 1% αντίστοιχα). Το υπόλοιπο 12,5% δήλωσαν άνεργοι κατά την
περίοδο που έγινε η έρευνα .
Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χωρίσαμε το δείγμα σε δύο
ηλικιακές κατηγορίες: α) 18-27 χρόνων, β) 28-48 χρόνων. Ο χωρισμός αυτός κρίθηκε σημαντικός για την διεξαγωγή σύγκρισης μεταξύ των δύο γενεών Αλβανών μεταναστών όσον αφορά στις γλωσσικές τους στάσεις και
πρακτικές.
4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αναφέρονται: (1) στις
αντιλήψεις ως προς την εθνογλωσσική ζωτικότητα των Αλβανικών και των
Ελληνικών στις δύο γενιές, (2) ποιοτικά αποτελέσματα αναφορικά με τις
αντιλήψεις σε σχέση με την θεσμική υποστήριξη, το κοινωνικό κύρος και
τη σημασία της γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Τα αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης των Αλβανών όσον αφορά την γλωσσική ικανότητα στην Αλβανική και Ελληνική γλώσσα, καθώς και τις γλωσσικές του επιλογές/γλωσσική χρήση με ποικίλους συνομιλητές (τα οποία δεν μπορούμε να παραθέσουμε εδώ λόγω έλλειψης χώρου) μας δείχνουν γλωσσική μετατόπιση
προς τα ελληνικά, περισσότερο στη δεύτερη γενιά.
4.1 Υποκειμενική εθνογλωσσική ζωτικότητα
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για την υποκειμενική ΕΖ σε γενικές γραμμές δείχνουν αντιλήψεις χαμηλής ζωτικότητας και στις δύο γενιές
Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα (πίνακας 1). Θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε το πώς αντιλαμβάνονται οι πληροφορητές μας το κοινωνικό κύρος, το κύρος της αλβανικής και ελληνικής γλώσσας και την θεσμική υποστήριξη συνδυάζοντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα.
4.1.1 Οι αντιλήψεις των Αλβανών μεταναστών για το κοινωνικό
τους κύρος στην Ελλάδα
Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο της ΕΖ δείχνει ότι οι Αλβανοί, εξίσου και οι δύο γενιές που αποτελούν το δείγμα μας, αντιλαμβάνονται ότι η
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ομάδα τους έχει χαμηλό κοινωνικό κύρος στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα οι τιμές
για το πως αντιλαμβάνονται την κοινωνική επαφή μεταξύ Αλβανών και Ελλήνων είναι πολύ ψηλότερες. Τα ποσοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πληροφορητών μας (170
από τους 180 που δέχθηκαν να μας παραχωρήσουν συνέντευξη) ισχυρίζονται ότι έχουν πολύ συχνές και ποιοτικές επαφές με τους Έλληνες. Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία πληροφορητές ισχυρίζονται ότι
αυτές οι επαφές δημιουργούνται κυρίως στον εργασιακό χώρο ενώ αρκετοί
από αυτούς αναφέρουν ότι οι Έλληνες τους προσκαλούν σε γάμους. Φαίνεται ότι γενικά αυτές οι σχέσεις είναι μάλλον τυπικές. Αντίθετα, πιο ‘ουσιαστικές’ σχέσεις φαίνεται να αναπτύσσει η νεώτερη (δεύτερη) γενιά.
4.1.2 Αντιλήψεις των Αλβανών μεταναστών για τη θεσμική υποστήριξη στην Ελλάδα
Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της ΥΖ σε σχέση με τις αντιλήψεις
των Αλβανών για την θεσμική υποστήριξη που έχουν στην Ελλάδα, αναφορικά με την πολιτική συμμετοχή δείχνουν ότι οι Αλβανοί αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων. Όπως
παρατηρούμε από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου της ΥΖ (πίνακας 6), αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι υπερβολικές καθώς το δικαίωμα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές αλλά και το δικαίωμα ευκολότερης πρόσβασης στην ιθαγένεια ήδη προβλέπονταν από το νόμο 3838/2010 που εντέλει κρίθηκε αντισυνταγματικός από την ολομέλεια του ΣτΕ τον Δεκέμβριο
του 2012.2 Τα ποιοτικά δεδομένα δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
πληροφορητών (130 από τους 180) θα ήθελαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια/υπηκοότητα. Από αυτούς οι 69 είναι από την πρώτη γενιά και
οι 61 από τη δεύτερη. Μόνο 13 πληροφορητές από αυτούς δήλωσαν ότι θα
ήθελαν την ιθαγένεια/υπηκοότητα για συναισθηματικούς λόγους (π.χ. «αισθάνομαι Έλληνας/ίδα» ή «αγαπάω την Ελλάδα». Αξίζει να επισημάνουμε
ότι όλοι από αυτούς είναι εθνοτικά Αλβανοί και 9 από αυτούς ανήκουν στη
δεύτερη γενιά. Οι υπόλοιποι 117 πληροφορητές αναφέρουν πρακτικούς
λόγους για τους οποίους θα ήθελαν την ελληνική ιθαγένεια/υπηκοότητα.
Για παράδειγμα 20 αναφέρουν ότι θα ήθελαν να αποκτήσουν την ιδιότητα
του έλληνα πολίτη για να αποφύγουν την γραφειοκρατία και το υψηλό κό-

2
Η απόφαση του ΣτΕ είναι μεταγενέστερη της έρευνάς μας
και δεν αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πληροφορητών μας κατά
τις συνεντεύξεις.
590

Δόμνα Μιχαήλ, Νίκος Γογωνάς
Γλωσσική ικανότητα, χρήση, στάσεις και αντιλήψεις εθνογλωσσικής ζωτικότητας …

στος της ανανέωσης της άδειας παραμονής, 23 για να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες και 8 για χάρη των παιδιών τους. Τέλος, 66 πληροφορητές δηλώνουν ότι τους ενδιαφέρει να μπορούν να ψηφίζουν, να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ειδικά να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρώπη,
να βρίσκουν ευκολότερα δουλειά και να αντιμετωπίζουν λιγότερες διακρίσεις. Από αυτούς οι 36 ανήκουν στην πρώτη γενιά και οι 30 στη δεύτερη.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα Υποκειμενικής Εθνογλωσσικής Ζωτικότητας
για την 1η γενιά (n=99) και τη 2η γενιά (n=101). Οι μέσες τιμές βασίζονται
σε 7βάθμια κλίμακα Likert, όπου το ‘1’ δηλώνει ελάχιστη
και το ‘7’ μέγιστη ζωτικότητα

Άξονες
του ερωτηματολογίου

Ελληνική
Ζωτικότητα

Αλβανική
Ζωτικότητα

2η Γενιά

1η γενιά

2η γενιά

1η γενιά

1.Αναλογία πληθυσμού

6.14

6.06

2.98

3.16

2.Αντίληψη του κύρους της
γλώσσας στην Ελλάδα

6.65

6.73

1.83

2.01

3. Αντίληψη του κύρους
της γλώσσας διεθνώς

3.95

3.85

2.09

2.03

4.Χρήση ελληνικής/
αλβανικής στις κρατικές
υπηρεσίες

6.81

6.72

1.54

1.47

5.Ποσοστά γεννήσεων
Ελλήνων/Αλβανών

5.07

4.86

3.94

4.03

6.Ελληνικός/αλβανικός
έλεγχος επιχειρήσεων

6.02

5.93

2.56

2.40

7.Χρήση της ελληνικής/
αλβανικής στα ΜΜΕ

6.75

6.74

2.37

2.47

8.Αντίληψη του κύρους της
ομάδας

6.08

6.07

2.56

2.73

9.Αναλογία ελληνικού/
αλβανικού πληθυσμού τοπικά

6.04

6.17

3.08

2.86

10. Χρήση ελληνικής/
αλβανικής γλώσσας
στα σχολεία

6.87

6.82

1.20

1.20
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11. Ελληνικά/αλβανικά
μοντέλα μετανάστευσης

2.95

2.70

4.45

4.22

12. Βαθμός εξωγαμίας

5.49

5.64

4.77

5.02

13. Βαθμός ελληνικής/
αλβανικής πολιτικής
δύναμης

6.54

6.49

1.69

1.61

14.Βαθμός χρήσης ελληνικών/
αλβανικών στις επιχειρήσεις

6.40

6.42

2.00

1.80

15. Ελληνικά/αλβανικά
μοντέλα εξωτερικής
μετανάστευσης

3.51

3.28

3.23

2.78

16. Περηφάνια για την
ιστορία του τόπου τους
Ελλήνων και Αλβανών

6.50

6.52

5.63

6.07

17.Βαθμός θρησκευτικής
προσήλωσης Ελλήνων και
Αλβανών

6.66

6.84

1.66

1.74

18.Εκτίμηση της πολιτισμικής
παρουσίας της ομάδας

6.50

6.66

2.32

2.07

19.Αντίληψη της ισχύος
της ομάδας

6.06

6.14

3.31

2.99

20. Αντίληψη της
ευημερίας της ομάδας

5.60

5.48

3.66

3.59

21. Πρόβλεψη για την
μελλοντική δύναμη της
ομάδας

5.37

5.40

4.81

4.30

22.Αντίληψη της επαφής
μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών

4.98

4.72

4.98

4.72

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών σε αυτή την έρευνα έχουν αντιλήψεις πολύ χαμηλής ΕΖ. Η μελέτη έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο
οι Αλβανοί μετανάστες αντιλαμβάνονται το κύρος της ομάδας τους, την πολιτι592
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κή τους δύναμη στην Ελλάδα, καθώς και τις στάσεις τους απέναντι στην ελληνική πολιτειότητα/ιθαγένεια και τον βαθμό κοινωνικών επαφών μεταξύ Ελλήνων
και Αλβανών, δηλώνει ότι υπάρχει μία τάση από τη μεριά της δεύτερης γενιάς να
νιώθει περισσότερο ενταγμένη στην Ελλάδα. Επίσης, η δεύτερη γενιά αναπτύσσει περισσότερο ουσιαστικές κοινωνικές επαφές με τον γηγενή πληθυσμό, ενώ
η πρώτη γενιά δείχνει να αισθάνεται περισσότερο συνδεδεμένη με τη χώρα καταγωγής. Εν τω μεταξύ, και για τις δύο γενιές η πολιτογράφηση συνδέεται με την
επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν τάσεις γλωσσικής μετατόπισης και στις δύο
γενιές. Ο μόνος τομέας χρήσης στον οποίο η πρώτη γενιά χρησιμοποιεί την αλβανική παραμένει το σπίτι. Σε όλους τους άλλους τομείς χρήσης και για όλες τις άλλες λειτουργίες επικρατεί η ελληνική. Η δεύτερη γενιά χαρακτηρίζεται από έντονη
μετατόπιση και ιδιαίτερη προτίμηση για τη χρήση των ελληνικών σε όλους τους
επικοινωνιακούς τομείς. Αυτό δεν μας εκπλήσσει δεδομένου του ότι η πλειονότητα της δεύτερης γενιάς φοίτησε σε ελληνικό σχολείο και όπως μας είναι γνωστό από τη βιβλιoγραφία οι διαπολιτισμικές δράσεις στα ελληνικά σχολεία είναι
σπάνιες (Gkaintartzi & Tsokalidou 2011, Chatzidaki & Maligkoudi 2012). Ενώ η
γνώση της ελληνικής για την πρώτη γενιά αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα και
όχημα κοινωνικής κινητικότητας, για τη δεύτερη γενιά τα ελληνικά αποτελούν την
κύρια γλώσσα κοινωνικοποίησης και άρα σημαντικό στοιχείο ταυτοποίησής της.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τον επαναπατρισμό μεγάλου αριθμού Αλβανών μεταναστών (Maroukis
2012, Michail 2013). Ως εκ τούτου, η γνώση των αλβανικών αρχίζει να αποτελεί
αναγκαιότητα, ειδικά για τη δεύτερη γενιά που σε αυτή την έρευνα χαρακτηρίζεται από ελλιπείς δεξιότητες στην αλβανική γλώσσα. Αναμένεται να δούμε εάν αυτή η τάση επιστροφής συνοδεύεται από θετικότερες στάσεις ως προς την αλβανική γλώσσα καθώς και πώς κατασκευάζουν και διαπραγματεύονται την ταυτότητά τους στην‘πατρίδα’οι νέοι επαναπατριζόμενοι Αλβανοί. Για αυτά τα θέματα
είναι απαραίτητες έρευνες με ποιοτικές μεθόδους και με μεγαλύτερη διάρκεια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση
Γκαϊνταρτζή Α. (2012). Ζητήματα διγλωσσίας σε παιδιά προ σχολικής και
σχολικής ηλικίας: κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ.
Μαλιγκούδη, X. (2010). Η γλωσσική εκπαίδευση των Αλβανών μαθητών στην
Ελλάδα. Κυβερνητικές πολιτικές και οικογενειακές στρατηγικές. Αδημο-

593

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

σίευτη διδακτορική διατριβή, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Μιχαήλ, Δ. (2010α). Γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση στην δεύτερη γενιά
Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα: Κοινωνική ενσωμάτωση και κινητικότητα. Εθνολογία,14, 207-224.
Μιχαήλ, Δ. (2014). Αλβανική Mετανάστευση στην Ελλάδα Μελέτες και Zητήματα. Ανθρωπολογικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη:
Αντ. Σταμούλης.
Μιχαήλ, Δ. & Μπαντέκας, Η. (2015). Μετανάστευση/κινητικότητα και η ιδιότητα του πολίτη: μια προσέγγιση μέσα από την ανθρωπολογία και το
διεθνές δίκαιο. Στο Δ. Μιχαήλ & Α. Χρήστου (επιμ.), Ενδο-ευρωπαϊκή κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης.
Xατζηδάκη, Α. (2005). Mοντέλα διγλωσσικής συμπεριφοράς σε οικογένειες
Αλβανών μαθητών: δεδομένα από εμπειρική έρευνα. Στο Α. Χατζηδάκη
(επιμ.) «Δίγλωσσοι μαθητές στα ελληνικά σχολεία: διδακτικές παρεμβάσεις
και θεωρητικά ζητήματα». Θεματικό τεύχος για το 2005 του περιοδικού
Επιστήμες Αγωγής, σς. 79-102.
Ξενόγλωσση
Bourhis, R. Y., Giles, H. & D. Rosenthal. (1981). Notes on the Construction of
a ‘Subjective Vitality Questionnaire’ for Ethnolinguistic Groups. Journal
of Multilingual and Multicultural Development 2(2), 145-155.
doi:10.1080/01434632.1981.9994047
Chatzidaki, A., & Maligkoudi, C. (2012). Family Language Policies among
Albanian Immigrants in Greece. International Journal of Bilingual
Education and Bilingualism 16 (6), 675-689. doi:10.1080/13670050.20
12.709817
Chatzidaki A., & Xenikaki, I. (2012). Language Choice among Albanian
Immigrant Adolescentsin Greece: The Effect of the Interlocutor’s
Generation. Menon 1, 4-16. http://www.kosmit.uowm.gr/site/journal
Giles, H., Bourhis, R.Y. & D. M. Taylor (1977). Towards a theory of language in
ethnic group relations. Στο H. Giles (ed.), Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London: Academic, 307-48.
Gkaintartzi, A., Kiliari, A. & R. Tsokalidou. (2014). ‘Invisible’ Bilingualism
-‘Invisible’ Language Ideologies: Greek Teachers’ Attitudes towards
Immigrant Pupils’ Heritage Languages. International Journal of Bilingual
Education and Bilingualism. doi:10.1080/13670050.2013.877418
Gkaintartzi, A., & Tsokalidou, R. (2011). “She is a Very Good Child but

594

Δόμνα Μιχαήλ, Νίκος Γογωνάς
Γλωσσική ικανότητα, χρήση, στάσεις και αντιλήψεις εθνογλωσσικής ζωτικότητας …

She doesn’t Speak”: The Invisibility of Children’s Bilingualism and
Teacher Ideology. Journal of Pragmatics 43 (2), 588–601. doi:10.1016/j.
pragma.2010.09.014
Gogonas, N. (2007). Ethnolinguistic Vitality and Language Maintenance in
Second Generation Immigrants: A Study of Albanian and Egyptian Pupils
in Athens. (Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Sussex).
Gogonas, N. (2009). Language shift in second-generation Albanian
immigrants in Greece. Journal of Multilingual and Multicultural
Development, 30 (2), 95-110.
Gogonas, N. (2010). Bilingualism and Multiculturalism in Greek Education:
Investigating Ethnic Language Maintenance among Pupils of Albanian
and Egyptian origin in Athens. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing.
Gogonas, N. & Michail, D. (2014). Ethnolinguistic Vitality, Language Use and
Social Integration amongst Albanian Immigrants in Greece. Journal of
Multilingual and Multicultural Development.doi:10.1080/01434632.201
4.909444
Gropas, R., & Triandafyllidou A. (2012). Migrants and Political Life in Greece:
Between Political Patronage and the Search for Inclusion. South European
Society and Politics 17 (1), 45–63. doi:10.1080/13608746.2011.605612.
Hatziprokopiou, P. & Evergeti, V. (2014). Negotiating ethnic and religious
diversity in Greek urban spaces. Στο Social and Cultural Geography.
Special Issue on Public religion and post-secular urban space in Europe.
doi:10.1080/14649365.2014.894114
Lambrianidis, L., & P. Hatziprokopiou. (2005). “Albanian Return Migration:
Migrants Tend to Returnto Their Country of Origin after All.” Στο The New
Albanian Migration, edited by R. King, N. Mai, & S. Schwandner-Sievers,
93-117. Brighton: Sussex Academic Press.
Maroukis, T. (2009). Undocumented Migration: Greece. Report for the
CLANDESTINO EC funded project. http://clandestino.eliamep.gr/.
Maroukis, T. (2012). Update report Greece: The Number of Irregular Migrants
in Greece at the End of 2010 and 2011. Database on Irregular Migration,
Update report. http://irregular-migration.net/.
Michail, D. (2008a). Constructing identity among the Albanian immigrant
students in Western Macedonia–Kastoria–Greece. Paper presented at
the 2008 Convention of the Association for the Study of Nationalities, April
10–12, in Columbia University, New York.
Michail, D. (2008b). Albanian immigrants in Western Macedonia - Kastoria

595

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Greece: A challenge for rethinking Greek nationalism. Στο E. Marushiakova
(Ed.), Dynamics of national identity and transnational identities in the
process of European integration. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge
Scholars Publishing.
Michail D. (2009). Working here, investing here and there: present economic
practices, strategies of social inclusion and future plans for return
amongst Albanian immigrants in a Greek-Albanian border town. Journal
of Southern European and Black Sea Studies, 9(4), 539-554.
Michail, D. (2013). Social Development and Transnational Households:
Resilience and Motivation for Albanian Immigrants in Greece in the Era
of Economic Crisis. Journal of Southern European and Black Sea Studies
13(2), 265-279. doi:10.1080/14683857.2013.789673
Tsokalidou, R. (2005). Raising ‘Bilingual Awareness’ in Greek Primary Schools,
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 8 (1), 48-61.
Van Boeschoten, R. (2008). Public Memory as Arena of Contested Meaning:
A Student’s Project on Migration. Στο P. Hamilton & L. Shopes (eds), Oral
History and Public Memories, Philadelphia, Temple University Press.

Δόμνα Μιχαήλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σ. Σικαβίτσα 4, 52200 Άργος Ορεστικό
2467041660, 6932300188
dmihail@uowm.gr
Νικόλαος Γογωνάς
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
l'Education Research Unit ECCS
Postal Address Université du Luxembourg
Maison des Sciences Humaines 11, Porte des Sciences
L-4366 Esch-sur-Alzette
Campus Office MSH, E03 35-300
Email nikolaos.gogonas@uni.lu
Telephone (+352) 46 66 44 9753
Fax (+352) 46 66 44 39753
Email nikolaos.gogonas@uni.lu

596

Αποτίμηση του Προγράμματος
Μουσουλμανοπαίδων της Θράκης με βάση
τα κριτήρια της Αυθεντικής Διδασκαλίας:
«Η φωνή των εκπαιδευτικών»
Νιγκιάρ Μουμίν
ABSTRACT
Authentic learning signals components of the learning process suitable
for the management of diversity in light of the principles of intercultural
education. The notice referred to in the empirical investigation of the views
of teachers on the characteristics of authentic learning that incorporates
the training program for children of the Muslim minority in Thrace (http://
museduc.gr/el/), which aims at improving the education of Muslim children
and promoting the Attainment For research used a questionnaire with closed
questions, which was answered by 43 teachers participating in the program,
serving as the minority schools and Centers (KESPEMs). The results show that
the Program include sufficiently the characteristics of authentic learning,
exploited but depends on factors related to the professional development of
teachers, especially in the aspect of intercultural competence (Dhmhtriadou,
Papadopoulou, Moumin, 2014).
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πολυπολιτισμική κοινωνία της Θράκης εγκυμονεί στα μέλη της, ζητήματα συνύπαρξης, κοινωνικο- οικονομικής ανισότητας και ένταξης, που βασίζονται κυρίως σε θέματα περιορισμένης γνώσης της ελληνικής γλώσσας
από αυτούς (Κανακίδου, 1997˙ Μαυρομμάτης, 2003 & 2005). Έτσι, έχοντας
ως στόχους:
• την αρμονική ένταξη των παιδιών της Μειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ευρύτερη κοινωνία,
• την αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην καλή γνώση
της ελληνικής γλώσσας που θα βοηθήσει τη μελλοντική τους ένταξη στην εργασία με καλύτερους όρους,
• τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευ-
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τικό προσωπικό και όλους τους πολίτες της Θράκης,
• την παροχή στους εκπαιδευτικούς αφενός ειδικών γνώσεων, αφετέρου κατάλληλου και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού,
• την υποστήριξη των οικογενειών για να ενισχύσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους,
(Αβδελά, Ασημακοπούλου, Πετρίδης & Ρόμπου, 2007: 3) ξεκίνησε το
1997 στα μειονοτικά σχολεία, το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», με τις εξής διακριτές φάσεις:1997-2000 Α φάση, 2002-2004 Β΄Φάση, 2005-2008 Γ΄Φάση, (Δραγώνα & Φραγκουδάκη, 2008). Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται από το 2010 μέχρι το τέλος του 2014 με τον τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης»
(http://museduc.gr/el/).
Το παρακάτω άρθρο επιχειρεί μια αποτίμηση του Προγράμματος, καθώς αποτυπώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό το πρίσμα μιας σειράς παιδαγωγικών κριτηρίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο μοντέλο της αυθεντικής μάθησης
(Lombardi, 2007∙ Mims, 2003∙ Peterson, 2002∙ Newmann & Wehlage, 1993).
2.0. ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ»
Ο σκοπός του μειονοτικού σχολείου ορίζεται από το άρθρο 2 του Νόμου
694/1977. Από τις διατάξεις του κεφαλαίου (V) με τίτλο «Σεβασμός της
θρησκευτικής, φυλετικής και εθνικής συνειδήσεως» του ελληνοτουρκικού
Μορφωτικού Πρωτοκόλλου του 1968 και με το άρθρο 17 της Υπουργικής
Απόφασης 55369/78, διατυπώνεται η αρχή της μη προσβολής της εθνικής
ταυτότητας και της θρησκευτικής πίστης των μουσουλμάνων μαθητών, στο
πλαίσιο βέβαια της υπακοής των τελευταίων στους ελληνικούς νόμους, καθώς και το δικαίωμά της στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία (Τσιτσελίκης, 2007), και από την άλλη όμως καλούνται να
μάθουν την επίσημη γλώσσα της χώρας τους, δηλαδή την ελληνική, για να
μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία.
Το θέμα όμως αρχίζει στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη γλώσσα από τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο τους. Παρόλο που διδάσκεται σε ισόποσο χρόνο (Τσιτσελίκης, 2005: 375) με την τουρκική γλώσσα, οι μαθητές αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα κατανόησης, ομιλίας και επικοινωνίας με την ελληνι-
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κή γλώσσα. Γι αυτόν τον λόγο δυσχεραίνεται η ένταξη των παιδιών αυτών
οδηγώντας τους σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και σε κάθε περίπτωση όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων (Κανακίδου, 1997˙ Δήμου και
Μηλιάζημ, 2003).
Έτσι, το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» έρχεται για
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών της Μειονότητας και την
αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία ως ισότιμων πολιτών της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά μόνο τη Μειονότητα, αλλά συμβάλλει γενικότερα στην πρόοδο τόσο της Θράκης όσο και ολόκληρης της
Ελλάδας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, φέροντας μεγάλες εκπαιδευτικές αλλαγές στην εκπαίδευση της μειονότητας. Η πολύπλευρη δράση της έγινε σε δύο άξονες: με
την παρέμβαση μέσα στο σχολείο, δηλαδή την δημιουργία νέων σχολικών
εγχειριδίων και εκπαιδευτικών υλικών που ακολουθούν σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και με την παρέμβαση εκτός σχολείου, με την δημιουργία των πολιτιστικών κέντρων ΚΕΣΠΕΜ, εξοπλισμένων με εργαστήρια υπολογιστών και δανειστικές βιβλιοθήκες, που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών με δασκάλους επιμορφωμένους, καθώς και πολλά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά και παιχνίδια. Επιπλέον, το εικονογραφημένο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος (Ανδρούσου, 2004) ευνοεί την ανάπτυξη της γλωσσικής καλλιέργειας
των μαθητών με τη διαμόρφωση επικοινωνιακών περιστάσεων, τη δημιουργία πλαισίου για την πρόσληψη μηνυμάτων, τη δόμηση, ανάλυση και
ερμηνεία σύνθετων εννοιών και την κατασκευή νοημάτων που ενθαρρύνουν την παραγωγή λόγου από ενεργούς μαθητές (Δημητριάδου,2007).
3.0. Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η αυθεντική μάθηση εντάσσει τους μαθητές σε έναν κόσμο «σχολικής εργασίας», όπου διδάσκει μέσα εργασίες που συμβαίνουν για έναν πραγματικό σκοπό. Η κινητοποίηση μέσα στην διαδικασία της μάθησης είναι κριτική, καθώς η αυθεντική μάθηση συνδέει με ότι συμβαίνει στο σχολείο με
τη ζωή των μαθητών. Το στοιχείο αυτό γίνεται το κλειδί για την πραγματική μάθηση, ιδίως για την περίπτωσή της μειονοτικής εκπαίδευσης. Έτσι, οι
μαθητές κατανοούν και εξοικειώνονται περισσότερο με την ελληνική γλώσσα μέσα από θέματα της καθημερινής τους ζωής και του πολιτισμού τους.
Από την άλλη επειδή έχουν αξία και υπάρχει μια λογική για τους μαθητές,
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εργάζονται δυναμικά. Είναι γνωστό ότι ο υψηλός βαθμός προσπάθειας και
επιτυχίας οδηγούνται σε μια αίσθηση του νοήματος, καθώς αυξάνεται η
ενεργητική εμπλοκή τους και αισθάνονται ότι έχουν δύναμη, ρόλο και φωνή (Peterson, 2002∙ Newmann και Wehlage, 1993). Έτσι, ο διαφορετικός πολιτισμός της μειονότητας της Θράκης εντάσσεται και στην διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία, ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη μάθηση στους μαθητές (Peterson, 2002).
Οι αυθεντικές εργασίες παρέχουν ένα περιεχόμενο ειδικών δεξιοτήτων
για μάθηση που περιλαμβάνει από βασικές μαθηματικές δεξιότητες έως και
την ικανότητα να προφέρουν ή να χρησιμοποιούν σωστά την γραμματική,
που στην περίπτωση των μειονοτικών μαθητών είναι αρκετά σημαντική η
ορθή διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Τελικά, οι αυθεντικές εργασίες δημιουργούν έναν χώρο για τους μαθητές για να εργάζονται και να βελτιώνουν τα επίπεδα των ικανοτήτων τους (Peterson, 2002).
Σύμφωνα με τον Peterson, η αυθεντική μάθηση διέπεται από ένα αριθμό αρχών οι οποίες είναι οι εξής: η αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών, η χρήση πολλών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας, η εμπλοκή
των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες πολλών επιπέδων, η μέθοδος «σκαλωσιάς» (Bowe, 2005: 307-323), οι ετερογενείς ομάδες μαθητών,
η καλλιέργεια σκέψης ανωτέρας τάξης, η εκμάθηση δεξιοτήτων μάθησης,
η εστίαση στο νόημα και στη λειτουργία, η καλλιέργεια του σεβασμού, μαθητές με ενδιαφέροντα, επιλογές, δύναμη και φωνή, η χρήση συνεργατικής μάθησης, ο αναστοχασμός, εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες πολλών επιπέδων, χρήση σχεδίων εργασίας και πολυτροπικότητας, η διαφοροποίηση (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 2008).
Έχοντας ως κριτήριο αυτές τις αρχές, η έρευνα που παρουσιάζεται στη
συνέχεια στοχεύει σε μια αποτίμηση του Προγράμματος μέσα από τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν
τα εξής (Δημητριάδου, Παπαδοπούλου, Μουμίν, 2014):
• Κατά πόσο το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» ενσωματώνει χαρακτηριστικά
της αυθεντικής μάθησης, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτό;
• Ποιες εκτιμήσεις για το Πρόγραμμα εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί που
το εφαρμόζουν στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης;
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4.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1. Το δείγμα
Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 43 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν σε μειονοτικά δημοτικά
σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της Θράκης ή σε διάφορες δράσεις του Κέντρου
Στήριξης (ΚΕΣΠΕΜ), όπως η ενισχυτική διδασκαλία, τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ και η
ελληνομάθεια σε ενήλικες. Κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων αποτέλεσε η υποχρεωτική ή μη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα (1997-2014).
4.2. Μέσο συλλογής δεδομένων
Για την πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο, στο οποίο παρατίθενται τα χαρακτηριστικά της αυθεντικής διδασκαλίας για την αποτίμηση του Προγράμματος. Το εργαλείο μέτρησης του ερωτηματολογίου αποτελείται από μια πεντάβαθμη κλίμακα
Likert, στην οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να σημειώσουν το βαθμό
στον οποίο το Πρόγραμμα ανταποκρινόταν στα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 41 ερωτήσεις κλειστού και μία ανοιχτού
τύπου. Για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων και της επαγγελματικής
κατάστασης των συμμετεχόντων υπήρχαν τρεις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και πέντε μονολεκτικής απάντησης στο τέλος του ερωτηματολογίου.
5.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη μελέτη που διεξήχθη από τα 43 ερευνητικά υποκείμενα, το 33% αποτελούνταν από άντρες και το 67% αποτελούνταν από γυναίκες. Η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών, δηλαδή το 72% υπηρετούσαν στη περιοχή της Ροδόπης, ενώ το 19% των εκπαιδευτικών στην πόλη της Κομοτηνής, το 7% στη
περιοχή της Ξάνθης και το 2,3% στην περιοχή της Έβρου. Tο 88% των εκπαιδευτικών προέρχονταν από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 12%
από τη Δευτεροβάθμια. Σε ποσοστό 84% οι εκπαιδευτικοί είχαν μόλις τρία
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι (16%) είχαν συμπληρώσει από 10 έως 28 χρόνια υπηρεσίας.
Αρχικά, αξίζει να επισημανθεί ότι οι συμμετέχοντες αποφεύγουν να σημειώσουν τις ακραίες βαθμίδες της κλίμακας, δηλαδή το καθόλου, το λίγο
και το πάρα πολύ, επιλέγοντας το μέτριο και το πολύ.
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Ξεκινώντας με την πρώτη βαθμίδα το περισσότερο βαθμό στο «λίγο»
συγκεντρώνει το χαρακτηριστικό της αυτοαξιολόγησης των μαθητών και
το χαρακτηριστικό της έμφασης της ελληνικής κοινωνικο- πολιτισμικής
ταυτότητας.
Συνεχίζοντας στην μέτρια βαθμίδα της κλίμακας παρατηρούμαι ότι τον
μεγαλύτερο βαθμό σε αυτήν την κλίμακα συγκεντρώνει το χαρακτηριστικό της απόφασης του εκπαιδευτικού στις ομαδικές εργασίες. Ακολουθούν
τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας δεξιοτήτων των μαθητών σε εξατομικευμένο πλαίσιο, η υποστήριξη των μαθητών με υψηλές μαθησιακές ικανότητες, η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών στο σύνολο, η χρήση ομαδικών εργασιών με την πρωτοβουλία των μαθητών. Ύστερα, διακρίνουμε
την διδακτική αξιοποίηση των λαθών των μαθητών, τη χρήση εργασιών με
βάση στα δυνατά σημεία των μαθητών, προβληματισμού των μαθητών σε
μετα-γνώση, τη χρήση εργασιών με υψηλές απαιτήσεις και τέλος τη συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και σε λήψη αποφάσεων και τον αναστοχασμό του μαθητή.
Αυξάνοντας την βαθμίδα, στο «πολύ» διακρίνουμε η χρήση της
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και ακολουθούν οι δραστηριότητες για ανάπτυξη κριτικής σκέψης, παιγνιωδών καταστάσεων και ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, η χρήση της μεθόδου «σκαλωσιά» και η δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας. Την υψηλότερη συχνότητα στην ίδια βαθμίδα παρουσιάζουν και η εμπλοκή των μαθητών σε έρευνα της καθημερινής ζωής, η χρήση αυθεντικών κειμένων και η ανάπτυξη
διαδικασιών που δίνουν φωνή στους «σιωπηλούς» μαθητές, καθώς και η
χρήση πολλών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας. Ακολουθούν η έμφαση
στα ενδιαφέροντα των μαθητών, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
με εναλλακτικούς τρόπους, η σύνδεση της διδασκαλίας με περιστάσεις της
καθημερινής ζωής και η μάθηση μέσω άλλων «οδών» εκτός από τη γλώσσα. Την υψηλότερη συχνότητα στην ίδια βαθμίδα –αλλά πάντως σε χαμηλά ποσοστά– συγκεντρώνουν η χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, η έμφαση στην κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα των μουσουλμάνων μαθητών,
η σύνδεση κειμένων του γλωσσικού μαθήματος και σχεδίων εργασίας με
την καθημερινότητα των μαθητών, η χρήση ασκήσεων ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών και η συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και λήψη
αποφάσεων (ποσοστό ίδιο με εκείνο της βαθμίδας πάρα πολύ).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ «ΠΟΛΥ»

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

Χρήση ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας

51,20%

Αξιοποίηση παιγνιωδών καταστάσεων

46,50%

Δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης των μαθητών
Χρήση δραστηριοτήτων ανάπτυξης κριτικής σκέψης
Εμπλοκή των μαθητών σε έρευνα ζητημάτων καθημερινής
ζωής
Δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας
Χρήση μεθόδου σκαλωσιάς.
Η χρήση αυθεντικών κειμένων
Χρήση διαδικασιών που δίνουν φωνή στους «σιωπηλούς»
μαθητές
Χρήση πολλών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας

46,50%
46,50%

Έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητών

34,90%

Χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου στους μαθητές
Έμφαση στην κοινωνικο-πολιτισμική ταυτότητα των
μουσουλμάνων μαθητών
Χρήση διάφορων στυλ μάθησης
Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών με εναλλακτικούς
τρόπους
Σύνδεση κειμένων του γλωσσικού μαθήματος με τη ζωή των
μαθητών
Σχέδια εργασίας σχετικά με την καθημερινότητα των μαθητών
Χρήση εργασιών σε μικτές ομάδες μαθητών
Χρήση ασκήσεων ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών
Δραστηριότητες κριτικής σκέψης
Αξιολόγηση προόδου μαθ. χωριστά
Σύνδεση διδασκαλίας με περιστάσεις από την καθημερινή ζωή
των μαθητών
Μάθηση μέσω άλλων οδών

30,20%

46,50%
46,50%
46,50%
41,90%
41,90%
37,20%

30,20%
25,60%
34,90%
30,20%
30,20%
32,60%
30,20%
34,90%
27,90%
34,90%
34,90%

Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά αυθεντικής διδασκαλίας που περιλαμβάνονται
κατά «πολύ» στο Πρόγραμμα.
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Στην 5η βαθμίδα της αξιολογικής κλίμακας εμφανίζονται η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να κάνουν πράγματα (46%), η χρήση πολυτροπικών κειμένων (37%), η χρήση χιούμορ κατά τη διδασκαλία (32%) (Σχήμα 2).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ»

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

Ενθάρρυνση των μαθητών για πράξη

46%

Χρήση πολυτροπικών κειμένων

37%

Χρήση χιούμορ κατά τη διδασκαλία

32%

Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά αυθεντικής διδασκαλίας που περιλαμβάνονται
κατά « πάρα πολύ» στο Πρόγραμμα.

Τέλος, ένα φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι τα δύο χαρακτηριστικά της αυθεντικής μάθησης η συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και λήψη αποφάσεων και η αξιολόγηση της προσπάθειας που καταβάλλουν οι
μαθητές ανεξάρτητα από την επίδοσή τους εμφανίζουν ίδιες τιμές στην 4η
και 5η βαθμίδα (Σχήμα 3).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ «ΠΟΛΥ» ΚΑΙ
«ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ»

«ΠΟΛΥ»
ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

«ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ»
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Αξιολόγηση της προσπάθειας των μαθητών

37,20%

37,20%

Συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και λήψη
αποφάσεων

30,20%

30,20%

Σχήμα 3: Χαρακτηριστικά αυθεντικής διδασκαλίας που περιλαμβάνονται
κατά «πολύ» και « πάρα πολύ» στο Πρόγραμμα.

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, η απάντηση προκύπτει
από τις απόψεις των εκπαιδευτικών στην τελευταία ανοιχτού τύπου ερώτηση του εργαλείου (αν έχουν να προσθέσουν κάτι σχετικά με το Πρόγραμμα). Οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί (σε ποσοστό 16% του δείγ-
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ματος, όλοι εργάζονται στα ΚΕΣΠΕΜ) είναι οι εξής: «Δεν συμβαδίζουν με την
εποχή. Για παράδειγμα, η αξία μετράται σε δραχμές και όχι σε ευρώ. Δεν έχουν
οι μαθητές ευκαιρία για εξάσκηση πάνω σε κάτι που έμαθαν, καθώς περιέχουν
πολύ λίγες ασκήσεις». «Τα κείμενα για τις τάξεις Ε και ΣΤ του βιβλίου της Γλώσσας, που είναι από εφημερίδες και περιοδικά, δυσκολεύουν πολύ τα παιδιά και
δεν προσφέρουν τίποτα». «Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μου (5 χρόνια σε μειονοτικά) δυσκολεύουν παρά ευκολύνουν τη γνώση. Δεν αντιμετωπίζουν την
ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα των μαθητών δηλαδή όχι ως μητρική
τους». «Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ ευέλικτο και μπορεί ο δάσκαλος να το
προσαρμόσει στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των μαθητών. Τα θέματα που διαπραγματεύεται ενδιαφέρουν τους μαθητές και για τις μικρές τάξεις
υπάρχουν δραστηριότητες. Όσο μεγαλώνουν οι τάξεις ο δάσκαλος πρέπει να
παράγει δικό του υλικό ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών». «Τα βιβλία ειδικά
στα δευτερεύοντα μαθήματα χρειάζονται αλλαγή». Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί που έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους για το Πρόγραμμα αυτό,
είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία, ενώ οι εκπαιδευτικοί,
που εργάζονται στα Κέντρα Στήριξης του Προγράμματος δεν έχουν προσθέσει κάτι. Ωστόσο, το 83,7% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
έρευνα δεν έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους.
6.0. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι αρχές της αυθεντικής μάθησης υπό το πρίσμα των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, περιλαμβάνονται και προωθούνται σε μεγάλο βαθμό στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» (Δημητριάδου, Παπαδοπούλου, Μουμίν, 2014). Αυτό επιβεβαιώνεται
από τον αριθμό του συνόλου των χαρακτηριστικών που θεωρήθηκαν από
τους εκπαιδευτικούς ότι υλοποιείται κατά πολύ στο Πρόγραμμα.
Οι συμμετέχοντες, όπως παρατηρείται απέφυγαν να σημειώσουν την 1η
και 2η βαθμίδα της αξιολογικής κλίμακας, πράγμα που δεν αποκλείει τελείως την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα χαρακτηριστικά τα συγκεντρώνει η 4η («πολύ») βαθμίδα της αξιολογικής
κλίμακας, ενώ τα λιγότερα τα συγκεντρώνει η 1η («καθόλου») και 2η («λίγο»)
βαθμίδα. Ωστόσο, υπάρχει και ένα χαμηλό ποσοστό όπου οι εκπαιδευτικοί
δεν έχουν δώσει τιμή στα χαρακτηριστικά.
Από την άλλη η χρήση ομαδικών εργασιών με την πρωτοβουλία των
μαθητών και η αυτοαξιολόγηση των μαθητών που αποτελούν σημαντικά
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στοιχεία της αυθεντικής μάθησης και σχετίζονται με διαδικασίες διαφοροποίησης της σχολικής εργασίας και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων,
βαθμολογούνται αρκετά χαμηλά στην αξιολογική κλίμακα και δεν υλοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.
Οι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος
μάθησης που ευνοεί την εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες, την παροχή υποστήριξής τους για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και την ενθάρρυνσή τους, ώστε να αναπτύσσουν ανώτερες νοητικές λειτουργίες καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη. Το Πρόγραμμα κατά
τη γνώμη τους δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη μαθησιακών διαδικασιών
που να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της μειονότητας, δημιουργώντας
περιστάσεις μάθησης που έχουν νόημα για τους μαθητές. Ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ομάδες, αξιοποιεί την πολυτροπικότητα στο υλικό υποστήριξης
και προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών (Σχήμα 4).

Σχήμα 4: Ποσοστό συμπερίληψης των χαρακτηριστικών της αυθεντικής
διδασκαλίας στο Πρόγραμμα.

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί,
το 88% δεν έχουν απαντήσει στο ανοιχτό ερώτημα. Εκείνοι που διατύπωσαν
τις απόψεις τους έγραψαν ότι το εκπαιδευτικό υλικό χρειάζεται επικαιροποίηση ως προς το περιεχόμενό του, ενώ άλλοι έγραψαν ότι τους παρέχει ευε-
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λιξία για να διαμορφώσουν τη διδασκαλία τους. Επίσης άλλοι κρίνουν υψηλό το βαθμό δυσκολίας των κειμένων για το επίπεδο αυτών των μαθητών
και εκφράζονται αρνητικά για τα βιβλία των δευτερευόντων μαθημάτων.
Οι απαντήσεις κυρίως στο ανοιχτό ερώτημα, οι αντιφάσεις στις δηλώσεις
των εκπαιδευτικών, αλλά και το χαμηλό σκορ των χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και με την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων προφανώς εντοπίζουν ορισμένα κρίσιμα σημεία για τη βελτίωση του Προγράμματος. Για παράδειγμα, το ζήτημα της διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτικών μέσω της διαρκούς επιμόρφωσής τους (Dimitriadou,
Pougaridou και Vrantsi, 2009˙ Κεσίδου και Παπαδοπούλου, 2008).
Τέλος, στο πλαίσιο μιας ενιαίας γραμμής στη δίγλωσση εκπαίδευση της
μειονότητας στη Θράκη, είναι απαραίτητη και η ανάπτυξη μιας διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του ελληνόφωνου και του τουρκόφωνου προγράμματος, ώστε να μπορούν να συσχετιστούν τα μαθήματα των δύο γλωσσών και να υπάρξουν διαθεματικές προσεγγίσεις. Έτσι μπορεί να μειωθεί και το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας
των μουσουλμανοπαίδων όταν πηγαίνουν στην επόμενη βαθμίδα, καθώς
συνεχίζουν να παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες στην ελληνική γλώσσα.
7.0. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Είναι καλό να διευκρινιστεί ότι το δείγμα της ερευνητικής εργασίας αυτής
μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα αυτό για να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς από όλες τις περιοχές της Θράκης στην οποία υπάρχουν μειονοτικά σχολεία. Επίσης, για τον
έλεγχο της εγκυρότητας των απαντήσεων των εκπαιδευτικών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν περισσότερες ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ή να εφαρμοστεί συνέντευξη, προκειμένου να αναλυθούν σε μεγαλύτερο βάθος οι απόψεις των ερωτηθέντων και να γίνει τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων, με
στόχο τη διασφάλιση της εγκυρότητάς τους. Σε ορισμένα ερωτήματα του
ερωτηματολογίου όπου –για λόγους εγκυρότητας του εργαλείου– εξετάστηκε η ίδια παράμετρος με διαφορετική διατύπωση, παρατηρήθηκαν αντιφατικές δηλώσεις των εκπαιδευτικών στις συνεπτυγμένες συχνότητες. Για
παράδειγμα, σε ό,τι αφορά θέματα αυτενέργειας, βλ. την ενθάρρυνση των
μαθητών να κάνουν πράγματα (79%) και τη συμμετοχή των μαθητών σε διάλογο και λήψη αποφάσεων (60%), σε αντίθεση με τη χρήση ομαδικών εργασιών με πρωτοβουλία των μαθητών (23%). Ωστόσο η παράμετρος εργασία
σε ομάδες με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού παρουσιάζει συχνότητα 42%.
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Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ως Εργαλείο για τη Διαπολιτισμική Τάξη:
Μελέτη Περίπτωσης
Μαρία Μπάτσιου
Αναστασία Κουρεντζή
ABSTRACT
The influx of immigrants in Greece has made cultural diversity and
multiculturalism a major issue for the Geek society and its schooling system.
As a result, schools adopted practices in an attempt to foster interculturalism
through their manifest and hidden curriculum. European Multilateral
Partnerships are a powerful tool towards interculturalism, in terms of both
subject selection and cooperation among different peoples, shaping positive
attitudes towards diversity in students and parents. The case of the Vocational
Senior High School of Agria in Magnesia is a proof of that.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια η εισροή μεταναστών σε μία εκλαμβανόμενη ως σχετικά αμιγή πληθυσμιακά χώρα, την Ελλάδα, δημιούργησε σημαντικές ανακατατάξεις αλλά κι εντάσεις στην τοπική κοινωνία. Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, βίωσε την αλλαγή αυτή μέσα από τη διαφοροποίηση
της σύστασης του μαθητικού δυναμικού. Οι αλλοδαποί μαθητές σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν σημαντικό ποσοστό μέσα στη σχολική
τάξη, μερικές φορές ξεπερνώντας σε αριθμό τους γηγενείς μαθητές. Ήταν,
λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, όσο και στη δημιουργία συνθηκών που θα συνέβαλλαν στην αρμονική συμβίωση διαφορετικών λαών μέσα στον ίδιο χώρο.
Τα σχολικά προγράμματα δραστηριοτήτων ενθάρρυναν τη συνεργασία
μεταξύ των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων που απασχολούσαν τη
σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής του διαφορετικού, ενώ τα Ευρωπαϊκά Σχολικά Προγράμματα προσέφεραν το επιπλέον
χαρακτηριστικό της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί την επίδραση μίας Πολυμερούς Σύμπρα-
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ξης Σχολείων Comenius1 στη στάση των μαθητών απέναντι στο «ξένο» παρακολουθώντας την πορεία του προγράμματος από τη σχολική τάξη μέχρι
τις συναντήσεις των εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι αποτιμά τους
παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχία του εγχειρήματος.
2.0. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ
2.1. Πολιτισμός, Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικότητα
Η σχολική τάξη ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισμική καθώς ο πολιτισμός δε συνδέεται αποκλειστικά με την εθνική καταγωγή του κάθε ανθρώπου. Απλώς,
οι μετανάστες έδωσαν το έναυσμα για να διερευνηθεί η πολυμορφία στο
σχολείο επειδή η «διαφορετικότητά» τους ήταν εύκολα αντιληπτή, καθώς
μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, είχαν διαφορετική ενδυμασία και τηρούσαν διαφορετικά ήθη κι έθιμα.
Σύμφωνα με τη Hollins (2006:27) ο πολιτισμός είναι η γνώση για τον κόσμο, ένα σύστημα εννοιών και πεποιθήσεων, την οποία μοιράζονται τα μέλη μιας ομάδας. Βρίσκεται παντού, σαν τον αέρα που αναπνέουμε. «Η κουλτούρα ενός ατόμου μπορεί να είναι προσωπική, οικογενειακή, κοινοτική, θεσμική, κοινωνική ή παγκόσμια». Κατ’ αυτήν την έννοια, ακόμα και τα άτομα
της ίδιας οικογένειας είναι πολιτισμικά διαφορετικά εφόσον ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες όπως αυτές του σχολείου,
της εργασίας ή των φίλων (Banks & Banks, 2007: 33-35).
Οι πολιτισμικές ομάδες είναι πολύπλοκες και δυναμικές. Το ίδιο ισχύει
και για την πολιτισμική ταυτότητα των ατόμων, την οποία η μαθητές φέρνουν στην τάξη μαζί με την εθνική τους ταυτότητα, εφόσον ανήκουν σε κάποιο έθνος, και την παγκόσμια, εφόσον υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα
στα έθνη (Banks, 2006:136). Επομένως, η πολυπολιτισμικότητα στην τάξη,
και στην κοινωνία κατ’ επέκταση, είναι δεδομένη. Η διαπολιτισμικότητα,
όμως, δηλαδή η συνάντηση και ο αλληλοσεβασμός των πολιτισμών, αποτελεί το ζητούμενο και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης (Λιακοπούλου, 2006:19,20).

1. Χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση διετής συνεργασία τριών, τουλάχιστον, σχολείων
Ευρωπαϊκών χωρών για την εκπόνηση Κοινού Σχεδίου Μάθησης. Η συνεργασία περιλάμβανε εργασία
στο σχολείο και συναντήσεις στις χώρες των εταιρικών σχολείων. Από τη 1η Ιανουαρίου 2014 η
Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη Comenius έχει αντικατασταθεί από την ΚΑ2 δράση του προγράμματος
Erasmus+.
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2.2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει, αφενός μεν, στο να παρέχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση και περεταίρω ακαδημαϊκή εξέλιξη σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως πολιτισμικών χαρακτηριστικών, κι, αφετέρου, στο να
περιορίσει τις ρατσιστικές τάσεις.
Ο συνηθέστερος τρόπος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενσωμάτωση στη διδασκαλία περιεχομένου από διαφορετικές κουλτούρες, όπως
πληροφορίες για τη γλώσσα, την ενδυμασία και τις διατροφικές συνήθειες
άλλων λαών. Οι Banks και Banks (2007: 42) χαρακτηρίζουν τα παραπάνω
ως την «ορατή» πλευρά του πολιτισμού, η οποία μολονότι διδάσκεται και
μαθαίνεται, μέχρι ενός σημείου, συνειδητά, αποτελεί μόνο την κορυφή του
παγόβουνου. Κατά συνέπεια, ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού είναι
«αόρατο». Για παράδειγμα, το τι θεωρεί κάποιος αργοπορία ή ποια θέματα
συζήτησης είναι προσβλητικά μπορεί να αποτελέσουν σημείο τριβής στις
σχέσεις των ανθρώπων όταν δεν ερμηνευθούν ως πολιτισμική διαφορά.
Μία άλλη παράμετρος είναι ότι και το σχολείο διαθέτει ένα εμφανές κι ένα
μη εμφανές αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το πρώτο συνδέεται με τα μαθήματα και τα βιβλία και το δεύτερο με τη στάση του σχολείου στα ζητήματα που ανακύπτουν, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου αντιμετώπισης
των μαθητών ως ατόμων διαφορετικού φύλου, θρησκείας, εθνικότητας ή ικανότητας. Αυτό αποτελεί, κατά τον Jackson (1992), το «αδίδακτο μάθημα» το
οποίο, ενώ δε διδάσκεται, όλοι οι μαθητές το μαθαίνουν επειδή η κουλτούρα είναι κάτι που μαθαίνεται υποσυνείδητα (Banks & Banks, 2007: 22 - 24, 42).
Η εμπειρία έχει δείξει ότι το «αδίδακτο μάθημα» είναι μάλλον ανέφικτο να
δομηθεί και να προβλεφθεί πλήρως εφόσον διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, από τις πεποιθήσεις, στάσεις και εμπειρίες του κάθε μέλους της σχολικής
μονάδας. Επιπλέον, και το μη ορατό κομμάτι του πολιτισμού, δηλαδή ο τρόπος
που αντιλαμβάνεται κάποιος την πραγματικότητα κι αντιδρά στα ερεθίσματα, δε διδάσκεται αλλά βιώνεται. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί δεν απαλλάσσουν το σχολείο από την ευθύνη για παροχή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας
μέσα από δραστηριότητες που εμπλέκουν όλους τους μαθητές, πρακτικές
που δηλώνουν ίση μεταχείριση και τη συνειδητή προσπάθεια για κατάργηση των «ετικετών». Παιδιά με χαμηλή απόδοση στην τάξη συχνά είναι εξαιρετικά στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ άτομα που προδιαθέτουν αρνητικά λόγω εμφάνισης ή καταγωγής, αποδεικνύονται εξαιρετικοί χαρακτήρες. Τέλος, μολονότι ο μη ορατός πολιτισμός δε διδάσκεται, η ύπαρξή του
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μπορεί να γίνει αντιληπτή και σεβαστή μέσα από συζητήσεις, βιωματικές
ασκήσεις κι επαφή των μαθητών με σχολεία του εξωτερικού.
3.0. ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3.1. Ευρωπαϊκά Σχολικά Προγράμματα: περιεχόμενο και μεθοδολογία
Τα Ευρωπαϊκά Σχολικά Προγράμματα αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση λόγω της μεθοδολογίας τους και
της ελεύθερης επιλογής τού προς διερεύνηση θέματος.
Αναφορικά με τον τρόπο εργασίας, η ύπαρξη διαφορετικών τρόπων προσέγγισης του θέματος, όπως η συζήτηση, η διάλεξη, οι βιωματικές δραστηριότητες, η διαμόρφωση υποθέσεων, η βιβλιογραφική έρευνα και η επίσκεψη στο πεδίο, καθώς επίσης και η εργασία σε ομάδες επιτρέπει στην πλειονότητα των μαθητών να ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους
και να δείξουν τα ταλέντα τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται μαθητές από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και προάγεται η διαπολιτισμικότητα. Επιπλέον, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας προϋποθέτει την
αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας.
Η Λιακοπούλου (2006:78) μιλώντας για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών
στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική τονίζει τη σημασία της καλλιέργειας τάσεων μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των διδασκομένων αρχών κι αξιών και την επίτευξη της ενσυναίσθησης, δηλαδή της τοποθέτησης των εκπαιδευομένων «στη θέση των πολιτισμικά διαφορετικών υποκειμένων, με
την απόπειρα κατανόησης της συμπεριφοράς των ξένων». Το ίδιο μπορεί
να λεχθεί και για τους μαθητές. Η επιλογή ενός θέματος εργασίας που επικεντρώνεται σε ζητήματα ρατσισμού και προκατάληψης και η διερεύνησή του μέσα από δυνατές βιωματικές ασκήσεις μπορεί αλλάξει σημαντικά
τη στάση των παιδιών και να θέσει υπό αμφισβήτηση τα στερεότυπα που
έχουν διαμορφώσει εντός κι εκτός σχολείου.
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω σχεδόν οποιασδήποτε σχολικής δραστηριότητας. Ωστόσο,
αυτό που κάνει τα Ευρωπαϊκά Σχολικά Προγράμματα εξαιρετικά ως διαπολιτισμικά εργαλεία είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους λαούς διαδικτυακά αλλά και δια ζώσης. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπορούν να
δουν τον εαυτό τους σε ένα έντονα διαπολιτισμικό περιβάλλον συνεργασίας όπου κανείς δεν αποτελεί την πλειοψηφία ή τη μειονότητα. Εκεί έχουν τη
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δυνατότητα να αναπτύξουν «ισορροπημένες και μη στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη δική τους φυλετική και πολιτισμική ομάδα και για τους ανθρώπους άλλων πολιτιστικών και φυλετικών καταβολών». Επίσης, μαθαίνουν
να «αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά σε μεικτές πολιτισμικά συνθήκες» και
να βλέπουν κριτικά την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν αναγνωρίζοντας
τη αδικία και το ρατσισμό (Coehlo 2007:489, 493). Τέλος, στις δια ζώσης συναντήσεις οι μαθητές βιώνουν, ως ένα βαθμό, την έννοια της μειονότητας
εφόσον την πλειονότητα αποτελούν οι μαθητές του σχολείου υποδοχής.
3.2. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius στο Επαγγελματικό Λύκειο
Αγριάς
Το Επαγγελματικό Λύκειο Αγριάς στο Νομό Μαγνησίας είναι ένα έντονα πολυπολιτισμικό σχολείο από πολλές απόψεις. Το ποσοστό των αλλοδαπών
μαθητών αγγίζει το 25% ενώ δέχεται παιδιά από το αστικό περιβάλλον του
Βόλου, το ημιαστικό της Αγριάς και τα χωριά του Πηλίου.
Κατά το σχολικά έτη 2012-2014 το σχολείο συμμετείχε ως συντονιστής
σε Πολυμερή Σχολική Σύμπραξη Comenius με εταίρους από την Ιταλία,
Ισπανία, Πολωνία και Λετονία. Η θεματολογία του προγράμματος αφορούσε στα ανθρώπινα δικαιώματα και έννοιες σχετιζόμενες με αυτά: διαφορετικότητα, ρατσισμός, στερεότυπα, κοινωνικός αποκλεισμός, ομάδες ευπαθείς στο ρατσισμό (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, μετανάστες κι ΑμεΑ). Ο
τίτλος του ήταν «Walking Hand in Hand can take us to Fair(y)land», δηλαδή «Περπατώντας Χέρι-Χέρι μπορούμε να φτάσουμε στη Χώρα του Δικαίου (Νεραϊδοχώρα)» με το λογοπαίγνιο να παραπέμπει στο ότι η Χώρα του
Δικαίου είναι τόσο ιδανική όσο η Νεραϊδοχώρα, αλλά αν είμαστε ενωμένοι
μπορούμε να πετύχουμε αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο.
Η επιλογή του θέματος είχε διττό στόχο: α) να αφυπνίσει τους μαθητές
σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και β) να τους βοηθήσει όχι μόνο να αποδεχθούν το διαφορετικό, αλλά και να αντιληφθούν την ομορφιά
της ποικιλομορφίας. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσα
από εργασία στο σχολείο, ανταλλαγή απόψεων με Ευρωπαίους εταίρους
και συναντήσεις στις συμμετέχουσες χώρες.
3.3. Μέθοδος εργασίας και δραστηριότητες στο σχολείο
Το πρόγραμμα λειτούργησε σε επίπεδο σχολείου, με ενσωμάτωση της θεματολογίας του σε σχολικά μαθήματα όπου αυτό ήταν εφικτό, αλλά και σε
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επίπεδο ομάδας Comenius, παιδιών, δηλαδή, τα οποία δούλευαν πιο συστηματικά και είχαν προτεραιότητα στις εξειδικευμένες δράσεις του προγράμματος. Η μέθοδος εργασίας ήταν η project με ποικιλία δραστηριοτήτων
κατάλληλων για έρευνα και κριτική θεώρηση κι αναθεώρηση στάσεων και
συμπεριφορών. Ωστόσο, αυτό που ιδιαίτερα κινητοποίησε και προβλημάτισε τους μαθητές ήταν οι βιωματικές ασκήσεις και η επίσκεψη στο πεδίο.
Αρχικά η ομάδα «δέθηκε» μέσω ασκήσεων γνωριμίας και κατόπιν συνέταξε και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της ώστε να αντιληφθούν ότι για την ομαλή συμβίωση απαιτούνται κανόνες και σεβασμός προς το συνάνθρωπο.
Κατόπιν έμφαση δόθηκε στη συνειδητοποίηση του ότι ο καθένας είναι
διαφορετικός και ότι, εφόσον αυτό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, κανένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει τις επιλογές του. Προς αυτήν την
κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκαν βιωματικές ασκήσεις μεταξύ των οποίων
και οι παρακάτω:
α) Bingo: Τα παιδιά αναζήτησαν στην ομάδα άτομα που θα απαντούσαν θετικά στις ερωτήσεις που περιείχε ο πίνακας bingo με σκοπό να συμπληρώσουν πρώτοι όλα τα κουτάκια. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την οικογένεια, την καταγωγή, τις συνήθειες, τα κατοικίδια ζώα κι άλλα θέματα
καθημερινότητας.
β) Κι εγώ: Η ομάδα κάθονταν σε κύκλο και το άτομο που έμενε όρθιο
έλεγε μια φράση για τον εαυτό του καλώντας τα άτομα για τα οποία ίσχυε
η φράση αυτή να σηκωθούν επίσης. Οι υπόλοιποι χειροκροτούσαν ενισχύοντας την ιδιαιτερότητα των ατόμων. Στην πορεία τής δραστηριότητας αρκετά παιδιά κατέθεσαν πληροφορίες που τους έκαναν μοναδικούς.
γ) Η ιστορία της Άννας: Τα παιδιά άκουσαν μία ιστορία με πέντε χαρακτήρες και, μετά από συζήτηση, τους κατέταξαν - ο καθένας ατομικά – από
τον πιο συμπαθή στο λιγότερο συμπαθή. Καθώς η συμπεριφορά των χαρακτήρων επιδέχονταν διαφορετικές ερμηνείες, ανάλογα με τις αξίες του κάθε παιδιού, η συζήτηση και η τελική κατάταξη απέδειξε ότι οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα.
δ) Αν εγώ πω…εσύ θα πεις…: Δόθηκε στα παιδιά πίνακας με καθημερινές έννοιες, όπως φιλία, οικογένεια, σχολείο, και τα ονόματα των πέντε χωρών-εταίρων και τους ζητήθηκε να γράψουν αυθόρμητα τρεις σχετικές λέξεις. Κατόπιν έγινε αντιπαραβολή των λέξεων των εταιρικών σχολείων και
διαπιστώθηκε ότι ήταν επηρεασμένες από την κουλτούρα της κάθε χώρας
και τα διαμορφωμένα στερεότυπα.
ε) «Πώς νιώθει ένας μετανάστης;» : Οι υπεύθυνες καθηγήτριες καλημέ-
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ρισαν τα παιδιά στα Γερμανικά (μία γλώσσα που δε γνώριζαν) και τους ζήτησαν να συμπληρώσουν μία αίτηση δίνοντας οδηγίες στην ίδια γλώσσα.
Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές παραδέχθηκαν ότι ένιωσαν σύγχυση κι εκνευρισμό – μάλιστα μία μαθήτρια ήθελε να δείρει τις καθηγήτριες. Στόχος της άσκησης ήταν η ενσυναίσθηση, να βιώσουν, δηλαδή, οι μαθητές τα συναισθήματα των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων
όταν αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία σε μία άγνωστη γλώσσα.
Τέλος, οι ιστορίες των νεαρών προσφύγων στον Ξενώνα Ανηλίκων Αιτούντων Πολιτικό Άσυλο (Άρσις, Μακρινίτσα Πηλίου), συγκλόνισαν τα παιδιά και παρακίνησαν τους μαθητές Αλβανικής καταγωγής να μιλήσουν για
τα δικά τους βιώματα.
3.4. Η διαδικτυακή επαφή με τους μαθητές των Ευρωπαϊκών σχολείων
Μία άλλη εξίσου σημαντική πτυχή του προγράμματος ήταν η επικοινωνία
των μαθητών του σχολείου με τους εταίρους τους στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκε το Twinspace του προγράμματος
eTwinning2. Οι παράμετροι στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ήταν η
γλώσσα επικοινωνίας και το περιεχόμενο των σχολίων. Τόσο μέσα από δραστηριότητες και συζητήσεις όσο και με την παρακολούθηση των μηνυμάτων στον «τοίχο» των παιδιών διασφαλίστηκε ότι, σε κάθε περίπτωση, η
χρησιμοποιούμενη γλώσσα θα ήταν η Αγγλική προκειμένου τα γραφόμενα να είναι κατανοητά από όλους. Επιπλέον, επισημάνθηκε η πιθανότητα
οι φαινομενικά «αγενείς» συμπεριφορές να οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές και ζητήθηκε από τα παιδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στα σχόλιά τους και στη χρήση του χιούμορ.
Η επικοινωνία αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής, μολονότι αφορούσε μαθητές από εντελώς διαφορετικές κουλτούρες, και τα παιδιά αντιλήφθηκαν
ότι, τελικά, είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους παρά την απόσταση που τα χώριζε. Επιπλέον, συνειδητοποίησαν ότι και οι διαφορές τους παρουσίαζαν
ενδιαφέρον και ήταν μία καλή ευκαιρία να μάθουν καινούργια πράγματα
και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε, αναπόφευκτα, στο Facebook και ήταν εξίσου ομαλή. Με τον καιρό φιλίες αναπτύχθηκαν, τα παιδιά συζητούσαν για τους μαθητές των άλλων σχολείων
και σχεδίαζαν τη γνωριμία τους από κοντά σε κάποια από τις συναντήσεις
του προγράμματος. Οι συναντήσεις, τόσο στη Ελλάδα όσο και στο εξωτε2. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων μέσω διαδικτύου. Η πλατφόρμα παρέχει εργαλεία
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για ανταλλαγή και δημοσίευση αρχείων κι
επικοινωνία.

618

Μαρία Μπάτσιου, Αναστασία Κουρεντζή
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως εργαλείο για τη Διαπολιτισμική τάξη: Μελέτη περίπτωσης

ρικό, ήταν αυτές που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στους μαθητές.
3.5. Η εμπειρία των συναντήσεων εργασίας στις χώρες των εταιρικών
σχολείων
Ένα Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα Συνεργασίας, ανεξάρτητα από το θέμα
του, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό διαπολιτισμικό εργαλείο όταν οι μαθητές
συμμετέχουν σε καλά προετοιμασμένες διά ζώσης συναντήσεις με τους εταίρους και φιλοξενούνται σε οικογένειες. Αυτό, τουλάχιστον απέδειξε η εμπειρία στο ΕΠΑΛ Αγριάς.
Αρχικά παρατηρήθηκε απροθυμία των παιδιών να συμμετέχουν στις συναντήσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις λιγότερο γνωστές χώρες. Η πλειονότητα ζητούσε να ταξιδέψει στην Ιταλία και την Ισπανία, ενώ η Πολωνία και η Λετονία αντιμετωπίζονταν με δισταγμό, προφανώς λόγω της επιρροής των στερεότυπων στις αποφάσεις παιδιών και γονέων. Η απροθυμία αυτή μπορεί επίσης
να ερμηνευθεί κι ως φόβος προς το άγνωστο, εφόσον η πλειονότητα των μαθητών όχι μόνο δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά θα
έπρεπε επιπλέον να φιλοξενηθούν από μία οικογένεια την οποία δε γνώριζαν.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον τομέα της προετοιμασίας γονέων και
παιδιών ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Οι γονείς έπρεπε να νιώσουν βέβαιοι
ότι τα παιδιά τους θα ήταν ασφαλή στο ταξίδι. Για το λόγο αυτό, τους δόθηκε
πλήρης ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος, για τη συγκεκριμένη συνάντηση, την επιλογή των οικογενειών και τη δυνατότητα επικοινωνίας
με τα παιδιά και τους καθηγητές καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Οι αντιρρήσεις των μαθητών εστιάζονταν στα φιλοξενούντα παιδιά. Μολονότι είχαν το δικαίωμα επιλογής, πολλοί, τελικά, έμεναν με τις οικογένειες που όριζε το τοπικό σχολείο. Αυτό, κάποιες φορές, δημιουργούσε δυσανασχετήσεις κυρίως όταν τα παιδιά είχαν διαμορφώσει μία αυθαίρετη εικόνα για τους συμμαθητές τους στη χώρα υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση,
οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να λογικεύσουν το παιδί αλλά, παράλληλα, καθιστούσαν σαφές ότι δεν θα προχωρούσαν σε καμία αλλαγή εφόσον
δεν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων κι αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική
για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν επανειλημμένα με τα παιδιά τη συμπεριφορά τους στη καινούργια
τους οικογένεια ώστε να φέρονται ευγενικά, ακόμα κι όταν, για παράδειγμα, το φαγητό δεν τους αρέσει, και να μην παρεξηγούν καταστάσεις με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, προκειμένου να νιώθουν ασφαλείς τους δόθηκε το
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ελεύθερο να επικοινωνούν με τους συνοδούς καθηγητές οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας ή της νύχτας.
Όταν πλέον ξεκινούσε το ταξίδι, τα συναισθήματα των μαθητών ήταν
ανάμεικτα με κυρίαρχα την προσμονή και το φόβο για το καινούργιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα όσα έγραψαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Πολωνία όταν τους ζητήθηκε να καταγράψουν σε
ομάδες τι προσμένουν και τι φοβούνται σε αυτή τη συνάντηση. Στην πλειονότητά τους αυτά που ανυπομονούσαν να βιώσουν αποτελούσαν και τους
φόβους τους: διαφορετική κουλτούρα, καιρός, άνθρωποι, συνήθειες, φαγητά και χρήματα. Από την άλλη υπήρχαν και φόβοι ότι θα χαθούν στην πόλη,
μολονότι το σχολείο ήταν σε μία μικρή κωμόπολη, θα παγώσουν, θα συναντήσουν παράξενους ανθρώπους κι ότι οι ξένοι μαθητές θα είναι εχθρικοί.
Η πρώτη επαφή με τις οικογένειες αποτελούσε επίσης σταθμό στο ταξίδι. Μολονότι οι οικογένειες ήταν εξαιρετικά φιλικές και φιλόξενες, κάποια
παιδιά έτειναν να μεγαλοποιούν ή να εφευρίσκουν προβλήματα κατά την
πρώτη ημέρα της διαμονής τους. Μαθητής, για παράδειγμα, ο οποίος φιλοξενήθηκε σε σπίτι στην εξοχή, άμεσα «διαπίστωσε» ότι επρόκειτο για πολύ
φτωχή οικογένεια και παρακαλούσε τους καθηγητές του να τον φιλοξενήσουν στο ξενοδοχείο όπου έμεναν. Τη επόμενη ημέρα ο ίδιος μαθητής περιέγραφε τα έξι αυτοκίνητα στο γκαράζ της «φτωχής» οικογένειας.
Η δεύτερη ημέρα ήταν πάντα πολύ διαφορετική από την πρώτη. Τα παιδιά φαινόταν πλήρως εγκλιματισμένα στις νέες τους οικογένειες και αναφερόταν στα μέλη τους αυθόρμητα με όρους όπως «η μαμά μου», «ο μπαμπάς
μου», «ο αδελφός μου», «η αδελφή μου» γεγονός που εντυπωσίασε τους εκπαιδευτικούς. Αλλά και για τις οικογένειες τα φιλοξενούμενα παιδιά ήταν τα
νέα τους παιδιά αφού σε πολλές περιπτώσεις μέλη της ευρύτερης οικογένειας επεδίωκαν να τα γνωρίσουν. Επιπλέον, είχαν ξεπεράσει τον αρχικό φόβο
της επικοινωνίας καθώς διαπίστωναν ότι, αφενός μεν, τα αδέλφια τους δεν
ήταν εξαιρετικοί ομιλητές των Αγγλικών κι, αφετέρου, ότι μπορούσαν να
συνεννοηθούν. Χρησιμοποιούσαν, μάλιστα, ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών
διάδρασης το οποίο περιλάμβανε λεκτική επικοινωνία, και με τη συνδρομή μηχανικού μεταφραστή, γλώσσα του σώματος ακόμη και ζωγραφική.
Η τελευταία ημέρα ήταν τόσο συγκινητική όσο κι απρόσμενη. Μολονότι
οι μαθητές είχαν περάσει μόλις τέσσερις ημέρες με τις «οικογένειές» τους,
τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τις αποχωριστούν. Η διαπολιτισμικότητα
είχε επιτευχθεί καθώς οι μαθητές όχι μόνο είχαν αποδεχθεί το διαφορετικό αλλά είχαν ταυτιστεί με αυτό.
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3.6. Η επίδραση των συναντήσεων εντός κι εκτός Ελλάδας στους μαθητές
Η εμπειρία στο εξωτερικό και η φιλοξενία σε οικογένειες ίσως ήταν η ισχυρότερη βιωματική δράση για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης στους μαθητές. Η διαμονή τους σε ένα «ξένο» σπίτι σε μία «ξένη» χώρα συνέβαλε στο
να συναισθανθούν το πώς νιώθει ένας μετανάστης όταν εγκαταλείπει το
σπίτι του. Η φιλική ατμόσφαιρα υποδοχής και η ζεστή φιλοξενία τους βοήθησε να αντιληφθούν το βαθμό που η θετική στάση απέναντι στο διαφορετικό μπορεί να διευκολύνει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Μελετώντας κανείς τα στάδια της μετανάστευσης όπως τα περιγράφει
η Coehlo (2007:98-106), μπορεί να διακρίνει ομοιότητες με τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τις συναντήσεις στο εξωτερικό. Αρχικά, η άφιξη και
οι πρώτες εντυπώσεις χαρακτηρίζονται από την ικανοποίηση ότι τα «κατάφεραν» αλλά κι από αρκετό άγχος. Στη συνέχεια ακολουθεί το πολιτισμικό σοκ με τα άτομα να εντοπίζουν τις αρνητικές πλευρές και να βιώνουν
ανάμεικτα συναισθήματα περιέργειας κι αισιοδοξίας, απώλειας κι απελπισίας. Όταν πλέον ξεπερνούν το πολιτισμικό σοκ, τα άτομα νιώθουν αισιοδοξία καθώς αισθάνονται ικανά να ξεπερνούν τις δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων και της γλώσσας. Στο τέλος, οι μετανάστες ξαναδημιουργούν
την ταυτότητά τους κι αφομοιώνονται. Τα παραπάνω στάδια διαρκούν ένα
με δύο χρόνια σε αντίθεση με τα παιδιά του Comenius που τα βίωσαν μέσα σε τέσσερις ημέρες.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές έλεγξαν τα στερεότυπα που είχαν διαμορφώσει, δοκίμασαν την εγκυρότητά τους και διαπίστωσαν τους κινδύνους που
εγκυμονεί η συναγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων. Οι Πολωνοί ήταν πολύ φιλικοί, η Λετονία δεν ήταν απλώς μια παγωμένη χώρα ενώ υπήρχαν αρκετές διαφορές με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς οι οποίοι είναι Μεσογειακοί λαοί και θεωρητικά πλησιέστεροι στην Ελληνική κουλτούρα. Όσο για
τις φιλοξενούσες οικογένειες, όλα τα παιδιά μιλούσαν με ενθουσιασμό για
την εγκαρδιότητα και τη ζεστασιά τους μερικά, μάλιστα, θεωρώντας τες καλύτερες από τις δικές τους στην Ελλάδα.
Έγινε αντιληπτό, ακόμα, ότι τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα
πολιτισμικών διαφορών κι ομοιοτήτων κι άρχισαν να τις θεωρούν φυσιολογικές κι αναμενόμενες εκφάνσεις του πολιτισμού. Για παράδειγμα, παρατήρησαν ότι οι μαθητές της Ισπανίας, Πολωνίας και Λετονίας κάθονταν
στο πεζοδρόμιο αντί να περιμένουν όρθιοι σε αντίθεση με τους Έλληνες και
τους Ιταλούς που προτιμούσαν να κουραστούν παρά να λερώσουν τα ρού-
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χα τους. Στην πορεία, ωστόσο, όλοι υιοθέτησαν τη συνήθεια των πρώτων.
Παρά τις διαφορές, τα παιδιά δημιούργησαν φιλίες κι άρχισαν να σκέφτονται πώς θα ξαναβρεθούν εκτός προγράμματος. Επιπλέον, μαθητές που είχαν εξ αρχής δηλώσει αδυναμία να φιλοξενήσουν άτομα κατά τη συνάντηση στην Ελλάδα, μετά την επίσκεψή τους στο εξωτερικό, πρόσφεραν φιλοξενία ακόμα κι όταν υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Εκτός αυτού, τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους καθώς αντιλήφθηκαν ότι μπορούσαν να επιβιώσουν μόνοι τους σε μία ξένη χώρα, να επικοινωνήσουν και να γίνουν αποδεκτοί από άτομα διαφορετικών πολιτισμών. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που επαναλάμβανε ένας μαθητής γεμάτος ενθουσιασμό: «Όλοι μ ’αγαπάνε!». Τέλος, διαπιστώθηκε βελτίωση της απόδοσης στην τάξη, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα της ξένης γλώσσας και διάθεση να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συμμαθητές και καθηγητές τους.
Τα παραπάνω συμπεράσματα βασίστηκαν στην παρατήρηση των παιδιών εντός κι εκτός σχολείου, την προσωπική συνέντευξη, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και τη συζήτηση με τους γονείς.
3.7. Η επίδραση του προγράμματος στους γονείς
Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία γονέων – σχολείου φαίνεται να υστερεί
μολονότι αποτελεί κεφάλαιο για την εκπαίδευση καθώς εκείνοι είναι οι πρώτοι δάσκαλοι του παιδιού διαμορφώνοντας, σε μεγάλο βαθμό, το σύστημα
αξιών του. Ένας τρόπος να έρθουν οι γονείς στο σχολείο είναι να αναλάβουν
οι εκπαιδευτικοί την πρωτοβουλία να τους προσεγγίσουν και να τους εξηγήσουν πώς μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξή των στόχων του σχολείου. (Banks & Banks, 2007:454)
Το πρόγραμμα Comenius, για το οποίο γίνεται λόγος, ενίσχυσε την προσέγγιση σχολείου – γονέων εφόσον ήταν απαραίτητη η συναίνεση τους για
τη μετακίνηση των παιδιών αλλά και για τη φιλοξενία στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι γονείς ενημερώθηκαν για τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο κι
εκτίμησαν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να γίνουν
πιο θετικοί σε επόμενες δράσεις. Τέλος, η διαπολιτισμικότητα άγγιξε και
τους ίδιους άμεσα κι έμμεσα.
Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς φάνηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι από την
εμπειρία των παιδιών τους και την αύξηση της αυτοπεποίθησής τους. Πατέρας μαθητή επαναλάμβανε πόσο διαφορετικός και σίγουρος για τον εαυτό
του επέστρεψε ο γιος του από το ταξίδι. Ήταν, επίσης, ιδιαίτερα πρόθυμοι
να φιλοξενήσουν παιδιά των εταιρικών σχολείων και δεν έκρυβαν τη χαρά
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τους για αυτό κάνοντας σχέδια για τις ημέρες φιλοξενίας, για τα φαγητά που
θα ετοίμαζαν και τα δώρα που θα έπαιρναν για τους φιλοξενούμενούς τους.
Επιπρόσθετα, είδαν και τα δικά τους στερεότυπα να καταρρέουν και διαπίστωσαν με ενδιαφέρον τις διαφορές και τις ομοιότητες στις αντιλήψεις
και τις συνήθειες των άλλων λαών. Για παράδειγμα, μητέρα αναθεώρησε
το στερεότυπο ότι όλοι οι Έλληνες τρώνε χωριάτικη σαλάτα όταν ο έφηβος
«γιος» της δεν έτρωγε τα φρέσκα λαχανικά που εκείνη του είχε εξασφαλίσει
Δεκέμβρη μήνα στη χιονισμένη Λετονία. Και μία άλλη μητέρα στην Ελλάδα
διαπίστωσε με χαμόγελο ότι η προσπάθειά της να κάνει τη νέα της «κόρη»
να αισθανθεί άνετα στο σπίτι δείχνοντάς της τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα στην κουζίνα είχε παρερμηνευθεί ως επίδειξη σερβίτσιων.
Τέλος, μητέρα με καταγωγή από την Πολωνία χάρηκε ιδιαίτερα όταν της
δόθηκε η ευκαιρία να φιλοξενήσει Πολωνέζα μαθήτρια.
4.0. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η διαπολιτισμικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στο πολυπολιτισμικό σχολείο τόσο για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας βραχυπρόθεσμα, όσο και για την ειρηνικότερη συμβίωση στην κοινωνία μακροπρόθεσμα. Προς αυτή την κατεύθυνση τα σχολεία επιδίδονται σε ποικιλία δράσεων που στοχεύουν στην εκμάθηση του ορατού πολιτισμού και την εμπειρία του μη ορατού.
Τα Ευρωπαϊκά Σχολικά Προγράμματα, και ιδιαίτερα αυτά που υποστηρίζουν την κινητικότητα μαθητών, αποτελούν εξαιρετικά αποτελεσματικό
εργαλείο διαπολιτισμικότητας αλλά και συνεργασίας σχολείου-κοινωνίας.
Ωστόσο, για να πετύχουν το σκοπό τους πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένα και δομημένα με δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους στόχους
του προγράμματος κι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή παιδιών και γονέων. Αυτό απαιτεί οργάνωση, αφοσίωση κι άπειρες ώρες δουλειάς. Ωστόσο, τα χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών και η αλλαγή στον τρόπο θεώρησης των
πραγμάτων αποδεικνύουν ότι η προσπάθεια αξίζει τον κόπο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
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Έρευνα – Δράση σε σχολικό πολυπολιτισμικό
περιβάλλον με παιδιά Ρομά.
Project: Το τρένο. Κειμενοκεντρική προσέγγιση
Δέσποινα Παναγιωτίδου
ABSTRACT
The purpose of this action – research is the students to become participants
in the program and not just recipients of the changes. Partly the action
objectives of the investigation are: a) be recorded, reported and addressed
as well as find and solve the reasons for the poor attendance of Roma pupils
in the school, b) practicing speaking with the students, c) comprehension
and writing, d) developing critical thinking and conceptual text processing,
e) systematic recording and addressing behavioral problems of students.
This action – research organized in the form of six successive cycles, six
cycles of action and critical reflection, each one consists of four steps:
planning, application, self-enquiring, redesign.
1.0. Εισαγωγή
Η έρευνα - δράση είναι μια μορφή αναστοχαστικής έρευνας που υλοποιείται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικό ή γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Σκοπός της έρευνας-δράσης αποτελεί η βελτίωση των κοινωνικών ή εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων αλλά και η βαθύτερη κατανόηση των πρακτικών αυτών και του πλαισίου μέσα στο οποίο
πραγματοποιούνται.
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας - δράσης ακολούθησα το κλασσικό σπειροειδές μοντέλο με τα στάδια του σχεδιασμού, της
δράσης, της παρατήρησης, του στοχασμού, του επανασχεδιασμού κ.ο.κ.
(McNiff, 1999).
Στο Λιανοβέργι όπου βρίσκεται το σχολείο που εφαρμόστηκε η έρευνα
– δράση υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός, έτσι επιλέχθηκε ως θέμα του
Project: Το τρένο. Η μέθοδος ανάπτυξης σχεδίου εργασίας (Project) αποτελεί τη συνήθη πρακτική για τη διδασκαλία μέσα στη σχολική τάξη, με στόχο την κινητοποίηση των μαθητών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
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καλλιέργεια ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους.
Την κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παραγωγή γραπτού λόγου επέλεξα μετά από μια ημερίδα και πρόταση που έγινε από το σχολικό σύμβουλο στους εκπαιδευτικούς της περιοχής προκειμένου να ασχοληθούν με την
προσέγγιση αυτή. Βασική θέση του κειμενοκεντρικού - διαδικαστικού μοντέλου διδασκαλίας γραπτού λόγου είναι ότι το θέμα της παραγωγής του
γραπτού λόγου δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως διδακτικό, γλωσσολογικό και
ψυχολογικό θέμα, αλλά και ως θέμα κοινωνικοπολιτικό. Το σχολείο πρέπει
να διασφαλίζει τις αναγκαίες γλωσσικο - γνωστικές γνώσεις και δεξιότητες
που θα παρέχουν στους μαθητές δυνατότητες επικοινωνίας στους χώρους
όπου διαμορφώνεται το κοινωνικό γίγνεσθαι (κοινωνικός εγγραματισμός).
2.0. Προφίλ σχολείου
Η παρούσα έρευνα - δράση έλαβε χώρα στο 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου - Αράχου). Πρόκειται για ένα συγχωνευμένο σχολείο τριών χωριών, Παλαιοχωρίου, Λιανοβεργίου, Αράχου.
Στο σχολείο φοιτούν 170 μαθητές, απ’ αυτούς 97 είναι αγόρια και 73 είναι κορίτσια. Οι Ρομά μαθητές του σχολείου είναι 54 εκ των οποίων οι 46
φοιτούν στις Τάξεις Υποδοχής. Οι μαθητές μετακινούνται με λεωφορείο.
3.0. Αντικείμενο της έρευνας-δράσης
Το διδακτικό πρόβλημα που παρουσιάζεται έντονα στο γλωσσικό μάθημα
με τα παιδιά Ρομά της ΤΥ2, είναι ο φτωχός προφορικός λόγος των παιδιών
αυτών καθώς και η δυσκολία που παρουσιάζουν στην παραγωγή γραπτού
λόγου. Δεδομένου ότι τα μαθησιακά τους προβλήματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ελλιπή φοίτηση που παρουσιάζουν οι μαθητές αυτοί, αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε και η καταγραφή, αναφορά και αντιμετώπιση των λόγων που απουσιάζουν συχνά από το σχολείο. Επίσης η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών για το υλικό καθώς και η αναζήτηση
και πειραματική και υλοποίηση στρατηγικών πρακτικών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν ένα κλίμα αποδοχής στην τάξη και να δώσουν ευκαιρίες στους μαθητές για συνεργατική αλληλεπίδραση αποτελεί αντικείμενο
της έρευνας - δράσης. Τέλος η παρατήρηση και συστηματική καταγραφή
της συμπεριφοράς των παιδιών τόσο για την καλύτερη κατανόηση αυτής
όσο και για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πρακτικών αποτελεί αντικείμενο της έρευνας – δράσης.
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4.0. Σκοπός και στόχοι της έρευνας – δράσης
Η συνεργατική φύση του προγράμματος της έρευνας - δράσης παρακινείται στο πραγματικό επίπεδο από την αρχή της αποτελεσματικότητας της
συλλογικής δράσης και από την κριτική της αξίας της συνεργατικής μάθησης. Σκοπός της έρευνας δράσης είναι οι μαθητές να γίνουν συμμέτοχοι στο
πρόγραμμα και όχι απλά αποδέκτες της αλλαγής. Επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης είναι:
• Η καταγραφή, η αναφορά και η αντιμετώπιση των λόγων του προβλήματος της ελλιπούς φοίτησης των μαθητών Ρομά στο σχολείο.
• Η εξάσκηση προφορικού λόγου των μαθητών. Η κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και νοηματικής επεξεργασίας κειμένου.
• Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας, σεβασμού στις
απόψεις του άλλου και στις αρχές του διαλόγου. Η ελεύθερη έκφραση και αυτενέργεια των μαθητών. Η εικαστική ευαισθητοποίηση. Η
καλλιέργεια φαντασίας των μαθητών και τέλος να καλλιεργήσουν
πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.
5.0. Μεθοδολογικά εργαλεία - Υλικό
Στην έρευνα – δράση είχα την ευκαιρία να αξιοποιήσω για τη συλλογή δεδομένων τόσο ανοιχτές και ελεύθερες τεχνικές (ημερολόγιο, ηχογραφήσεις
διδακτικών διαδικασιών) όσο αυστηρές και ποσοτικές (όπως ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις, κλείδες παρατήρησης, δομημένη συνέντευξη).
Πιο συγκεκριμένα:
α. Για την καταγραφή και αντιμετώπιση των λόγων της ελλιπούς φοίτησης των μαθητών Ρομά, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς, παρουσία των κριτικών φίλων του σχολείου, ηχογράφησα κάποιες από τις συνεντεύξεις με τους γονείς, και έκανα επισκέψεις στα σπίτια τους. Επίσης πήρα συνεντεύξεις από τα παιδιά του σχολείου που απουσιάζουν συχνά με τη
χρήση ερωτηματολογίου.
β. Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων στο γλωσσικό
μάθημα αλλά και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών Ρομά της
ΤΥ2, στα οποία μου δόθηκε η ευκαιρία παρατήρησης και παρέμβασης μέσα στις τυπικές τάξεις, τήρησα ημερολόγιο που αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της έρευνας - δράσης αλλά και γενικότερα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που οργανώθηκαν στην τάξη. Επι-
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λέχθηκε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γιατί παρέχει το κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο για την άσκηση των μαθητών, αλλά όπου ήταν απαραίτητο γινόταν και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αν και ο χρόνος που διατίθεται στο σχολείο είναι περιορισμένος, για τη γραπτή έκφραση έγινε προσπάθεια να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα στάδια και της φάσεις του κειμενοκεντρικού – διαδικαστικού μοντέλου (προσυγγραφικό, συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο). Δραματοποιήσεις, θεατρική παράσταση από τους
μαθητές της ΤΥ2 έγιναν με σκοπό την ελεύθερη έκφραση και αυτενέργεια
των μαθητών αλλά και για να καλλιεργηθεί μεταξύ τους πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.
Το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδίασα, δημιούργησα και αξιοποιήσαμε με
τους μαθητές (έντυπο υλικό, video, φύλλα εργασιών, παραμύθια) αλλά και
αυτό που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των ίδιων
των μαθητών (διάλογοι, ερωτηματολόγια, ζωγραφιές, αφίσες) καθώς και η
επιλογή των μεθοδολογικών εργαλείων έγινε με βάση τις αξίες της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση.
6.0. Η Έρευνα - Δράση
Δεδομένου ότι στην εκπαίδευση τουλάχιστον η βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης πρέπει να θεωρείται ως διαδικασία ατέρμονη, η συγκεκριμένη
Έρευνα - Δράση οργανώθηκε με τη μορφή έξι επάλληλων κύκλων, έξι κύκλων δράσης και κριτικού στοχασμού, καθένας από τους οποίους έχει τέσσερα «βήματα» (Hopkins, 1993, 48 Kατσαρού & Δάλκος 1994, 232 Kemmis
& Wilkinson1998, 21):
• Το σχεδιασμό συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση
ενός προβλήματος που έχει διαπιστωθεί και οριοθετηθεί (εξάσκηση προφορικού λόγου - κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου)
• Την εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης και την παρατήρηση της
διαδικασίας.
• Την αυτοδιερεύνηση μέσω και της αξιολόγησης των ερευνητικών
δεδομένων.
• Τον ανασχεδιασμό με βάση την κριτική ανάλυση της διαδικασίας
κ.ο.κ.
Η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και στρατηγικών (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εξατομικευμένη υποστήριξη, κειμενοκεντρική προσέγγιση, τεχνικές αυστηρής και χαλαρής καθοδήγησης στην παραγωγή γραπτού λόγου) καθώς
και η επιλογή υλικού που ελκύει το ενδιαφέρον και απαιτεί τη συμμετοχή των μα-
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θητών) έγιναν με έναν ακόμα σκοπό: να ενισχύσουν ένα κλίμα αποδοχής στην
τάξη και να δώσουν στους μαθητές ευκαιρίες για συνεργατική αλληλεπίδραση.
Τέλος στη συγκεκριμένη Έρευνα - Δράση ασχολήθηκα και με τους λόγους
της ελλιπούς φοίτησης των παιδιών αυτών και με την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος μια και είναι θεωρώ μία σημαντική αιτία των μαθησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Στην εκπαιδευτική έρευνα - δράση εκτός από τον εκπαιδευτικό ερευνητή,
συμμετέχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, σχολικοί σύμβουλοι, κ.α.), αλλά και ο διευκολυντής (facilitator) αυτός που συντονίζει
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο κριτικός φίλος – συνεργάτης (critical friend).
(McNiff,J. Lomax, P. Whitehead 1996) Στη συγκεκριμένη έρευνα - δράση οι διευκολυντές λειτούργησαν υποστηρικτικά, καθώς παρείχαν στους εκπαιδευτικούς
ερευνητές την πρόσβαση στο θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με την πρακτική μας
ή τη θεωρία της έρευνας – δράσης και της δυναμικής των ομάδων και φρόντισαν να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Λειτούργησαν ανατροφοδοτικά, καθώς μέλημά τους είναι η κριτική ανατροφοδότηση της ομάδας και η διασφάλιση ποικιλίας οπτικών κατά την προσέγγιση της
κατάστασης που διερευνάται. Λειτούργησαν τέλος δεσμευτικά, καθώς προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των συμμετεχόντων σε μια συνεργατική
και συστηματική έρευνα.
Πιο περιορισμένος ήταν ο ρόλος του κριτικού φίλου - συνεργάτη, ο οποίος καλείται να βοηθήσει κυρίως σε φάσεις ανατροφοδότησης, στη φάση
δηλαδή του κριτικού στοχασμού. Στο σχολείο είχα δύο κριτικές φίλες, η μία
ήταν η δασκάλα που έκανε μάθημα στο άλλο τμήμα υποδοχής και η άλλη
στο τμήμα ένταξης. Συμμετείχαν επίσης στη συλλογή δεδομένων, για να παράσχουν μια ακόμη οπτική στην τριγωνοποίηση των στοιχείων και των ερμηνειών. Επίσης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης ενημερώθηκε και ο σχολικός σύμβουλος. Οι online συναντήσεις με τους
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ερευνητές ήταν εποικοδομητικές και σταδιακά
η ερευνητική ομάδα πήρε τη μορφή κριτικής κοινότητας συνειδητοποιώντας ότι είχαμε εκτός από τους ιδιαίτερους ο καθένας και κοινούς στόχους.
7.0. Ο στοχασμός
Η τήρηση του ημερολογίου λειτούργησε ενισχυτικά στην πρόκληση του
αναστοχασμού. (Zeichner & Liston, 1987) Σε άλλες περιπτώσεις ο αναστοχασμός προέκυψε από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων των επιλεγμένων πρακτικών και την κριτική επανατοποθέτησή μου σε σχέση με αυ-
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τές. Άλλες φορές ο αναστοχασμός αφορούσε την αλλαγή πεποιθήσεων και
πρακτικών σε σχέση με το ρόλο μου, τις ικανότητες των παιδιών και τις επιλεγμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούσαν είτε τους διδακτικούς
στόχους είτε τις συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών.
8.0. Δράσεις
8.1. Δράση 1η, (3/4/2014 - 8/4/2014)
Με αφορμή τη διδακτική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
31/3/2014 στο σιδηροδρομικό σταθμό Πλατέος, έγινε συζήτηση με κάθε
μία από τις ομάδες των μαθητών της ΤΥ2 για τις εντυπώσεις αλλά και τις
γνώσεις που αποκόμισαν από αυτή την επίσκεψη. Μερικοί από τους μαθητές δεν είχαν έρθει αλλά όλοι έχουν πάει σε σιδηροδρομικό σταθμό, αφού
και στο Λιανοβέργι, στο χωριό που βρίσκεται το σχολείο, υπάρχει σταθμός και όλοι έχουν ταξιδέψει με τρένο. Ανάφεραν τα ταξίδια τους με τρένο, προβληματίστηκαν σχετικά με τους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους όλων των εποχών να μετακινούνται από τόπο σε τόπο. Δείξαμε
στο χάρτη της Ελλάδας τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο άφιξης τους.
Δόθηκε χρόνος για διάλογο, συζήτηση με τη βοήθεια ερωτήσεων που
έκανα στα παιδιά, υπήρχε το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή όλων. Τα θέματα που μας απασχόλησαν φάνηκαν ενδιαφέροντα στους μαθητές, οι οποίοι εκφράστηκαν ελεύθερα Μοίρασα κατόπιν στους μαθητές διαδοχικά 3
φύλλα εργασιών, α) με μέσα μεταφοράς, τα εντόπισαν και τα κατηγοριοποίησαν σε ξηράς, αέρα και θάλασσας. β) με εικόνες και φράσεις που καλούνται να συνδυάσουν (π.χ. παίρνουμε το τρένο από το σταθμό) και γ) εικόνες και φράσεις που καλούνται να κάνουν αντιστοίχιση (π.χ. ένα πλοίο
μπαίνει στο λιμάνι).
Η παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών είναι ένας ακόμη στόχος, έτσι
τη δεύτερη διδακτική ώρα αποφάσισα να γράψουν οι μαθητές, με την τεχνική του «καταιγισμού ιδεών», σκέφτομαι και γράφω με θέμα: «Μία επίσκεψή μου στο σιδηροδρομικό σταθμό». Το θέμα επιλέχθηκε από τους ίδιους
τους μαθητές μια και αφορά κείμενο βιωματικής αναδιήγησης.
Αφού έγραψα το θέμα στον πίνακα, τα επιμέρους μέλη της ομάδας καταθέτουν λέξεις, ιδέες, πτυχές που συνειρμικά ή λογικά συνδέονται με το
κύριο θέμα και θεωρούν ότι μπορούν να συμπεριληφθούν κατά την ανάπτυξή του. Το γενικότερο κλίμα ενθαρρύνει την υποβολή ιδεών «σχετικών»
ή «άσχετων» χωρίς καμιά διάθεση κριτικής και απόρριψης, αλλά και χω-
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ρίς καμιά έγνοια οργάνωσής τους σ’ αυτή τη φάση. Κατέγραψα στη φάση
αυτή τις ιδέες με τη σειρά που προτάθηκαν στον πίνακα. Οι λέξεις είναι οι
εξής: Σταθμάρχης, Σ.Σ. Πλατέος, ταξίδι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άνετο, γρήγορο, καθυστέρηση, ευχάριστο, οικονομικό, εισιτήριο, αίθουσα αναμονής.
Παρατήρησα ότι τους βοήθησε η συζήτηση που προηγήθηκε. Στη συνέχεια
γίνεται λογική ταξινόμηση των προτάσεων συλλογικά και τέλος οι μαθητές
επιλέγουν ελεύθερα και αξιοποιούν κατά το δικό τους τρόπο, το υλικό που
προτάθηκε και οργανώθηκε συλλογικά από τα μέλη της ομάδας.
Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά τα παιδιά εκφράστηκαν ελεύθερα.
Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσίασαν τα μαθητικά κείμενα αφορούν:
α) επαναλήψεις, β) την έλλειψη ακριβολογίας και γ) τα ορθογραφικά λάθη.
Τα γραπτά κείμενα των μαθητών αναρτήθηκαν στην αίθουσα. Έτσι θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει επανορθωτική διδασκαλία. Η συμμετοχή των
μαθητών στην αυτοβελτίωση και την αυτοαξιολόγηση των γραπτών τους
και η εμπλοκή τους σε συλλογικές ή εταιρικές βελτιώσεις και αποτιμήσεις
κρίνεται απαραίτητη. Μοιράστηκαν στην ομάδα των μαθητών της Ε’ και ΣΤ’
τάξης φωτοτυπημένα, διαδοχικά, δύο «σκέφτομαι και γράφω» και ακολούθησε επανορθωτική διδασκαλία. Οι μαθητές μετά από προσεκτική, σιωπηρή ανάγνωση σημείωσαν λάθη, αστοχίες ή αδυναμίες που εντόπισαν.. Οι
βελτιώσεις έγιναν σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων, παραγράφων.
Ο μαθητής γράφει διορθωμένο το « σκέφτομαι και γράφω» και το διαβάζει μεγαλόφωνα.
8.2. Δράση 2η, (7/4/2014 - 10/4/2014)
Έγινε συζήτηση με τους μαθητές των ομάδων για ταξίδια που έχουν κάνει
με τρένο. Ρώτησα τον κάθε μαθητή από ποιον σιδηροδρομικό σταθμό πήρε το τρένο και ποιος ήταν ο προορισμός του. Με τη βοήθειά μου δείξαμε
στο χάρτη της Ελλάδας τη διαδρομή που είχαν κάνει. Στόχος της παραπάνω δραστηριότητας ήταν η εξάσκηση του προφορικού λόγου των μαθητών, στη χρήση του χάρτη και η εκμάθηση των μεγάλων πόλεων και των
περιφερειών της χώρας μας. Γνώριζαν όλοι οι μαθητές ότι για να ταξιδέψουμε με τρένο πρέπει να έχουμε κόψει εισιτήριο. Στη διδακτική επίσκεψη που προηγήθηκε στο Σ.Σ. Πλατέος είχαν μοιραστεί έντυπα εισιτηρίων
στους μαθητές και είχε γίνει σχετική ενημέρωση.
Μοίρασα στους μαθητές φύλλο εργασίας και διάβασαν τα δρομολόγια
τρένων και τον πίνακα αφίξεων των αεροπλάνων.
Διαμορφώσαμε ένα μικρό πάγκο (θρανίο), σε εκδοτήριο εισιτηρίων,
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στο διάδρομο του σχολείου, έξω από την αίθουσα. Έβαλα πάνω στον πάγκο έντυπα εισιτηρίων τρένου, ένα έντυπο με τα δρομολόγια τρένων , ένα
μολύβι, μια σβήστρα. Εξήγησα στους μαθητές ότι θα παίξουμε τους ρόλους του υπαλλήλου εκδοτηρίου εισιτηρίων και του ατόμου που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει με τρένο. Έβαλα έναν μαθητή να καθίσει πίσω από τον
πάγκο και εγώ έπαιξα το ρόλο αυτής που ήθελε να ταξιδέψει με το τρένο,
ακολούθησε διάλογος.
Στη συνέχεια καλούνται όλοι οι μαθητές να παίξουν εναλλακτικά τους
δύο ρόλους. Η δραματοποίηση συνεχίστηκε μέχρι να εξοικειωθούν πλήρως οι μαθητές με τη συγκεκριμένη γλωσσική πράξη. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να γράψουν το διάλογο.
Η παραπάνω δραστηριότητα άρεσε στους μαθητές, τους φάνηκε ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Οι στόχοι της δραστηριότητας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μετά από μερικές επαναλήψεις οι μαθητές κατάφεραν να εκφράζονται, προφορικά, όσο αφορά τις απαιτήσεις του διαλόγου,
με μεγάλη άνεση και σωστά. Έμαθαν να διαβάζουν το δρομολόγιο τρένου
και τα εισιτήρια συμπληρώνοντάς τα.
Τα γραπτά κείμενα των μαθητών είχαν γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα, έγινε σωστή χρήση της παύλας. Τα ορθογραφικά λάθη
ήταν αρκετά και η έκφρασή τους ήταν φτωχή σε σύγκριση με τον τρόπο
που εκφράστηκαν στο διάλογο προφορικά.
8.3. Δράση 3η, (29/4/2014 - 7/5/2014)
Έγινε και πάλι αναφορά από τους μαθητές στους λόγους που αναγκάζουν
τους ανθρώπους όλων των εποχών να μετακινούνται από τον ένα τόπο στον
άλλο, έγινε σύντομη συζήτηση για τους λόγους μετακίνησης των τσιγγάνων.
Αναφέρθηκαν από τους μαθητές τα μέσα μεταφοράς που γνωρίζουν και
κατηγοριοποιήθηκαν από τους ίδιους σε στεριάς, αέρα και θάλασσας (προφορικά).
Κατόπιν προβλήθηκε video στον Η/Υ σχετικό με την ιστορία των ελληνικών τρένων. Διάβασα τις λεζάντες και έκανα τις απαραίτητες επεξηγήσεις
και επισημάνσεις.
Μοιράστηκαν στις ομάδες των μαθητών εικόνες με τρένα διάφορων εποχών και εικόνα σιδηροδρομικών γραμμών. Ακολούθησε σχετική συζήτηση.
Διάβασα πληροφορίες από αποσπάσματα από τον τύπο και το διαδίκτυο
για το τρένο στην Ελλάδα ως μέσο μεταφοράς. Έγινε συζήτηση και δόθηκαν οι
απαραίτητες επεξηγήσεις με απλά λόγια από εμένα για τις πληροφορίες αυτές.

632

Δέσποινα Παναγιωτίδου
Έρευνα-Δράση σε πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον με παιδιά Ρομά. Project …

Κάλεσα τους μαθητές των δύο ομάδων της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης να επιλέξουν από τις υπογραμμισμένες προτάσεις στο έντυπο υλικό λεζάντες για
δυο εικόνες τρένων που τους δόθηκαν. Τις έγραψαν και εξήγησαν με λίγα
λόγια το μήνυμα που δίνει η κάθε αφίσα που δημιουργήθηκε.
Τέλος έκαναν τη δική τους αφίσα ζωγραφίζοντάς την και γράφοντας μια
δική τους λεζάντα, που διαφημίζει το τρένο ως μέσο μεταφοράς .
Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της παραπάνω δράσης. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και εκφράστηκαν ελεύθερα.
Χάρηκαν με τη δημιουργία της αφίσας τους.
8.4. Δράση 4η, (8/5/2014 - 12/5/2014)
Προβλήθηκαν δύο video στον Η/Υ σχετικά με τη δυσκολία, την επικινδυνότητα και υπευθυνότητα του επαγγέλματος των μηχανοδηγών. Διάβασα
πληροφορίες από αποσπάσματα από έντυπα σχετικά με το επάγγελμα του
μηχανοδηγού. Έγιναν οι απαραίτητες επεξηγήσεις, αν και οι μαθητές κατανοούσαν τις περισσότερες από τις πληροφορίες που τους δόθηκαν, ρωτούσαν να μάθουν τη σημασία των άγνωστων σ’ αυτούς λέξεων και εκφράσεων και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το θέμα. Αποφασίσαμε να παίξουμε το ρόλο του δημοσιογράφου και του μηχανοδηγού. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει ένα ερωτηματολόγιο. Με την τεχνική χορήγησης βασικών
λέξεων: σχολή, επάγγελμα, γυναίκες, ώρες, οικογένεια, κίνδυνοι, ατύχημα,
οι οποίες γράφτηκαν στον πίνακα και είναι λέξεις - κλειδιά για τις πληροφορίες που δόθηκαν πριν στους μαθητές, ομαδοσυνεργατικά έκαναν από
ένα ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε η συνέντευξη ανάμεσα σε δύο μαθητές.
Όλοι οι μαθητές έπαιξαν το ρόλο του δημοσιογράφου και του μηχανοδηγού. Η συνέντευξη άρχισε με τους μαθητές που έχουν μεγαλύτερη άνεση
στον προφορικό λόγο και κατέληξε σταδιακά σ’ αυτούς που δυσκολεύονται
περισσότερο. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τη δραστηριότητα αυτή.
Κατόπιν οι μαθητές είπαν ποιο μέσο μεταφοράς θα ήθελε να οδηγήσει
ο καθένας και γιατί. Καθένας έλεγε και κάποιο διαφορετικό μέσο μεταφοράς και εξηγούσε το λόγο.
Τέλος μοιράστηκε φύλλο εργασίας στους μαθητές στο οποίο οι μαθητές διαβάζουν τις λεζάντες που βρίσκονται κάτω από τέσσερα πλαίσια, μαντεύουν ποιο μεταφορικό μέσο είναι και το ζωγραφίζουν. Όλη η παραπάνω δράση άρεσε στους μαθητές, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και για μένα.
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8.5. Δράση 5η, (12/5/2014 - 20/5/2014)
Διαβάστηκε, για δεύτερη φορά, απόσπασμα από το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά «Όταν είναι να φύγει το τρένο». Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το παραμύθι αυτό και τους άρεσε ιδιαίτερα η εικονογράφηση. Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις κατανόησης κειμένου. Κατόπιν δόθηκαν
φωτοτυπημένες εικόνες από το παραμύθι, (τεχνική με εικόνες), (Look and
write) και ατομικά οι μαθητές προσπάθησαν να συνθέσουν τις εικονιζόμενες πληροφορίες σε συνολικό νοητικό σχήμα, συμπληρώνοντας τα κενά της εικονικής πληροφόρησης με υποθέσεις, εξηγήσεις προβλέψεις και
περιγραφές, ώστε το κείμενο να αποκτήσει πληρότητα και συνοχή, και από
την άλλη να εκφράσουν τη νοητική τους σύνθεση λεκτικά με τη μορφή συγκροτημένου λόγου.
Ακολούθησε επανορθωτική διδασκαλία, τα παιδιά ομαδοσυνεργατικά
έκαναν επαναδιατύπωση ενός γραπτού.
Τέλος έγινε διδασκαλία του ψυχοκινητικού τραγουδιού: «το τρενάκι των
μικρών κυριών». Προβλήθηκε video του τραγουδιού, τα παιδιά άκουσαν,
τραγούδησαν και αφού το έμαθαν βγήκαμε στην αυλή του σχολείου και το
τραγουδούσαν σχηματίζοντας τρενάκι το ένα πίσω από το άλλο και κάνοντας τις κινήσεις που έλεγαν τραγουδώντας.
8.6. Δράση 6η, (15/5/2014)
Διάβασα για δεύτερη φορά το παραμύθι: το «φτερωτό βαγονάκι» στους μαθητές. Έγιναν ερωτήσεις κατανόησης κειμένου
1. Ακολούθησε συζήτηση για το μήνυμα της αποδοχής του διαφορετικού άλλου, που δίνει το παραμύθι.
2. Σε χαρτί του μέτρου τα παιδιά ζωγράφισαν ένα τρένο και έγραψαν σε
κάθε βαγόνι τα συναισθήματα που ένιωθαν σ’ όλη τη διάρκεια του παραμυθιού τα βαγονάκια του συρμού και το φτερωτό βαγονάκι .
3. Με την τεχνική της αρχικής παραγράφου αφηγήθηκαν γραπτά οι
μαθητές το κείμενο, συνεχίζοντάς την. Στις ομάδες των μαθητών της Δ΄, Ε΄,
και ΣΤ΄ τάξης έδωσα χρωματιστό χαρτί και τους εξήγησα ότι θα το χρησιμοποιήσουν σαν πρόχειρο για την εργασία τους, ότι δεν πρέπει να ανησυχούν υπερβολικά για τα θέματα ορθογραφίας, ενώ η προσοχή τους πρέπει
να επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν το σύνολο του γραπτού. Η χρήση δύο διαφορετικών χρωμάτων σηματοδοτεί τη θέση ότι η συγγραφική
σύνθεση δεν είναι κάτι που γίνεται «μία και έξω», αλλά κάτι που θα περά-
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σει από πολλά στάδια πριν φτάσει στο οριστικό της. Ακολούθησε επανορθωτική διδασκαλία με τη συμμετοχή των μαθητών στη βελτίωση των γραπτών κειμένων. Οι μαθητές έγραψαν το βελτιωμένο κείμενο σε λευκό χαρτί. Συγκεκριμένα έγιναν: α) διόρθωση λαθών, β) προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων, γ) αφαίρεση περιττών στοιχείων, δ) αναδιατύπωση προτάσεων, ε) παραγραφοποίηση. Ο χρόνος δε μας επέτρεψε να γίνει επαναδιατύπωση σε όλα τα γραπτά.
Οι μαθητές του ΤΥ2 παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «το φτερωτό βαγονάκι», με επιτυχία, στους μαθητές και σε γονείς των μαθητών του
σχολείου σε σχολική εκδήλωση που έγινε στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Τέλος οι μαθητές σχεδίασαν και έκοψαν ήλιους και συννεφάκια σε χαρτόνι κάνσον. Στου ήλιους έγραψε ο κάθε μαθητής τι του άρεσε περισσότερο
από τις δραστηριότητες που κάναμε, ενώ στα συννεφάκια τι τους δυσκόλεψε περισσότερο. Συμμετείχαν έτσι μ’ έναν ακόμη τρόπο στην αξιολόγηση
των δραστηριοτήτων. Κολλήσαμε τους ήλιους και τα συννεφάκια σε χαρτί
του μέτρου και το κρεμάσαμε στο διάδρομο του σχολείου.
9.0. Παρατήρηση
Εκτός από την ελλιπή φοίτηση των παιδιών που λειτουργούσε εις βάρος της
εφαρμογής του προγράμματος, ο χρόνος ήταν περιορισμένος, αφού συχνά
έπρεπε να αναπληρώνω τους συναδέλφους που έπαιρναν άδεια κάνοντας μάθημα στις τάξεις τους. Έτσι όμως επωφελήθηκα από την ευκαιρία να παρατηρήσω τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις των μαθητών της ΤΥ2 και μέσα στις
κανονικές τάξεις. Εκτός από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, ευκαιριακά και παρατηρώντας κάποιες επιθετικές συμπεριφορές κάναμε με τους
μαθητές της Ε΄ τάξης δραστηριότητες που αναφέρονταν στη σχολική επιθετικότητα. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η εξατομικευμένη υποστήριξη θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται για τα παιδιά της ΤΥ και μέσα στις κανονικές τάξεις.
Ξαναγυρνώντας στην ΤΥ2 παρατηρώ πως η χρήση του υλικού που σχεδίασα, επέλεξα και αξιοποιήσαμε με τους μαθητές ήταν εύκολη. Το υλικό ήταν
ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στους τρόπους μάθησης και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, κινητοποιούσε τη συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών, υποστήριζε την ελεύθερη έκφραση και ανταλλαγή μεταξύ των βιωμάτων
των μαθητών, αξιοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τη διαθεματική προσέγγιση, προωθούσε τη συνεργασία με το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών και καλλιεργούσε μη ανταγωνιστική ατμόσφαιρα στην τάξη.
Η ομάδα εξασφάλισε αυθεντικές καταστάσεις διαμαθητικής επικοινω-
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νίας που λειτουργούν ως μήτρα μάθησης και ανάπτυξης και βοηθούν τους
μαθητές να συνειδητοποιήσουν την κοινωνική βάση της μάθησης.
Η συμμετοχή των μαθητών στην αυτοβελτίωση και την αυτοαξιολόγηση και η εμπλοκή τους σε συλλογικές ή εταιρικές βελτιώσεις και αποτιμήσεις αύξησαν το ενδιαφέρον και βοήθησαν να αναπτύξουν τις μεταγνωστικές και μεταγλωσσικές τους ικανότητες.
Η επανορθωτική διδασκαλία και η βελτιώσεις των γραπτών τους βοήθησαν τα παιδιά στη γλωσσική τους ανάπτυξη. Μαζί με τις διορθώσεις έβρισκα
την ευκαιρία να κάνω και τις θετικές επισημάνσεις για την πρόοδο που έχει
ήδη σημειώσει κάθε μαθητής επισημαίνοντας με ακρίβεια τους τομείς της
προόδου του και συνδέοντάς την με τη μεθοδική προσπάθεια του μαθητή.
Στον προφορικό λόγο το λεξιλόγιό τους εμπλουτίστηκε με λέξεις που
πριν τους ήταν άγνωστες. Η έκφρασή τους παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση στο να εκφραστούν
προφορικά.
Τα προβλήματα συμπεριφοράς που είχαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, δεν υφίστανται πλέον, παρατηρώ σημαντική βελτίωση και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις σημαντική αλλαγή. Τα παιδιά έμαθαν να λειτουργούν
σαν ομάδα, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν. Οι ειδικές δραστηριότητες για την αποδοχή και τη διαφορετικότητα που έγιναν με τη συμμετοχή
όλων των ομάδων της ΤΥ2 (ζωγραφική σε χαρτί του μέτρου, ψυχοκινητικό
τραγούδι, θεατρική παράσταση), είχε σαν αποτέλεσμα να συνεργαστούν με
παιδιά διαφορετικών τάξεων. Οι σχέσεις των παιδιών είναι καλύτερες και
δημιουργήθηκε κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης στην ΤΥ2.
Το πρόβλημα της ελλιπούς φοίτησης των παιδιών συνεχίζει να υπάρχει.
Τα παιδιά απαντούν ότι τους αρέσει να έρχονται στο σχολείο και το θεωρούν σημαντικό γιατί μαθαίνουν γράμματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι γονείς αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οικονομικά, οικογενειακά και αρκετές οικογένειες μετακινούνται συχνά για δουλειά με αποτέλεσμα να μη στέλνουν τακτικά τα παιδιά τους στο σχολείο.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις παιδικής εργασίας που παλαιότερα ανάγκασαν πολλούς μαθητές να εγκαταλείψουν το σχολείο για να εργαστούν. Μερικοί από αυτούς μετά από μερικά χρόνια ήρθαν και πάλι στο σχολείο και
στην ΤΥ για να πάρουν το απολυτήριο του Δημοτικού.
Συμπερασματικά, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που συμμετείχα
σε αυτό το πρόγραμμα και εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία να το επαναλάβω. Είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές,
να αναστοχαστώ σχετικά με αυτές τις πρακτικές αλλά και το πλαίσιο που
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πραγματοποιήθηκαν, να αναλάβω πρωτοβουλίες και να αναζητήσω λύσεις
σε προβλήματα που προέκυψαν, να χτίσω ζεστές και συνεργατικές σχέσεις
με τα παιδιά και τους συναδέλφους.
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Από την «αφομοίωση» στην «ένταξη»:
Μια κριτική του υπάρχοντος θεσμικού
πλαισίου για την εκπαίδευση και γλωσσική
ανάπτυξη μαθητών από μεταναστευτικά
πλαίσια στην Κύπρο
Παναγιώτης Παντελή
ABSTRACT
Since Cyprus joined the E.U. in 2004, a main challenge for the Greek-Cypriot
education system was the implementation of certain measures in order to
comply with E.U.’s orientation towards a model of intercultural education.
The present study focuses on the education and language development of
students of immigrant background in the Greek-Cypriot education system.
The participants include: (a) Greek-Cypriot primary school teachers, (b) 5th
and 6th grade primary school immigrant students and (c) immigrant parents.
The data will be collected using questionnaires, semi-structured interviews
and participant observation, and will be analyzed both quantitatively and
qualitatively. The results from data analysis are expected to provide concrete
evidence whether the Greek-Cypriot education system has indeed adopted
in practice an intercultural education model.
Keywords: multiculturalism, bilingualism/multilingualism, inclusive education policy
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, ήδη από τις αρχές του ’90 έχει μετατραπεί
από χώρα αποδήμων προς το εξωτερικό σε χώρα υποδοχής μεταναστών.
Κατ’ επέκταση τα σχολεία απέκτησαν έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα,
με το 13% των μαθητών να προέρχονται από δίγλωσσα περιβάλλοντα. Με
την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την εισροή μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών κυρίως από χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας πολυπολιτισμικής κυπριακής κοινωνίας ήταν επιβεβλημένη. Ως
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εκ τούτου, με καθυστέρηση αρκετών χρόνων, στο πλαίσιο της ευρύτερης
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αποφασίστηκαν θεσμικές τομές για την εκπαίδευση μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια (Μ.Π.). Με γνώμονα τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές που αφορούν το εν λόγω ζήτημα, στις οποίες θα
γίνει αναφορά στη συνέχεια, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική μια κριτική του
υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και η διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει η αντίστοιχη αλλαγή στη διδακτική διαδικασία, ή αν αυτή η αλλαγή έχει
συμβολικό χαρακτήρα (Hajisoteriou & Angelides, 2013).
2.0. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙ/ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η Coelho (1998) ομαδοποιώντας τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης της
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, κατέληξε σε τέσσερα μοντέλα εκπαιδευτικής πολιτικής που έχουν παρατηρηθεί να εφαρμόζονται ανά καιρούς: (α)
το μοντέλο του διαχωρισμού (segregation), (β) το αφομοιωτικό μοντέλο
(assimilation), (γ) το μοντέλο της πολιτισμικής συγχώνευσης (cultural fusion),
και (δ) το μοντέλο του πολιτισμικού πλουραλισμού (cultural pluralism).
Στο μοντέλο του διαχωρισμού, παρατηρείται κοινωνικός και φυλετικός
διαχωρισμός, νομικά καθορισμένος, λαμβάνοντας υπόψη την εθνικότητα
ή ακόμη και το χρώμα, με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: (α) στο σύστημα του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική μέχρι το 1994 και (β) στην ύπαρξη ξεχωριστών σχολείων για αφροαμερικανούς στις ΗΠΑ, τα οποία καταργήθηκαν το 1954 μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (Jackson, 1973). Ωστόσο ο διαχωρισμός δύναται να μην ισχύει μόνο de
jure, αλλά και de facto, για παράδειγμα με την απαγόρευση συμμετοχής ή
την επιβολή κανονισμών που να περιορίζουν την πρόσβαση κάποιων ομάδων ανθρώπων σε διάφορες δραστηριότητες, ομίλους κλπ.
Στο μοντέλο της αφομοίωσης ακολουθείται στρατηγική απορρόφησης
κατά την οποία οι μειονότητες καλούνται να εγκαταλείψουν τις εθνικές
τους ταυτότητες, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο. Η αφομοίωση μπορεί
να οριστεί ως «η διαδικασία μέσα από την οποία άτομα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορετική τους προέλευση» (Γεωργογιάννης, 1999, σ. 46). Σε αντίθεση πάντως με
το μοντέλο του διαχωρισμού, αυτό το μοντέλο μπορεί να γίνει αποδεχτό
από κάποιες μειονοτικές ομάδες, ειδικότερα από μετανάστες που εισήλθαν
εθελοντικά σε μια χώρα. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις μειονοτικών ομάδων που καταπιέστηκαν από κατακτητές, η αντίσταση που παρα-
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τηρείται είναι ιδιαίτερα ισχυρή (Ogbu & Matute-Bianchi, 1986 όπ. αναφ. η
Coelho, 1998). Εξάλλου, αυτή η αντίσταση εμφανίζεται ειδικότερα στα πλαίσια της εκπαίδευσης από παιδιά και γονείς μειονοτικών ομάδων, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται το σχολείο ως ο φορέας που έχει στην αρμοδιότητά του
την αφομοίωσή τους. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιους μαθητές παρατηρείται το δίπολο, ενώ υπάρχει η επιθυμία της απόκτησης απαραίτητης εκπαίδευσης για να σταματήσει η περιθωριοποίησή τους, η ταυτότητά τους
ως μέλος μειονοτικής ομάδας τούς οδηγεί στην υιοθέτηση μιας αρνητικής
στάσης απέναντι στο θεσμό του σχολείου, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
κοινωνική περιθωριοποίηση.
Σύμφωνα με το μοντέλο της πολιτισμικής συγχώνευσης, η διαδικασία
της προσαρμογής και της αφομοίωσης είναι αμφίδρομη, τόσο από πλευράς μειονοτικής ομάδας, όσο και από πλευράς της επικρατούσας, και αυτή είναι η κύρια διαφορά του εν λόγω μοντέλου με το αντίστοιχο της αφομοίωσης. Ενώ το μοντέλο της αφομοίωσης είναι σχεδιασμένο ώστε να εξαλείφει την ποικιλομορφία, ο στόχος της πολιτισμικής συγχώνευσης είναι η
ένταξη πολιτισμικών στοιχείων των μειονοτικών ομάδων στην επικρατούσα πολιτισμική ταυτότητα, αλλάζοντας έτσι τη μορφή της επικρατούσας
πολιτισμικής ταυτότητας μιας χώρας.
Εξάλλου, στο μοντέλο του πολιτισμικού πλουραλισμού, παρατηρείται μια
μετατόπιση από τον εθνοκεντρισμό προς την αναγνώριση της αξίας της πολυπολιτισμικότητας (Γεωργογιάννης, 1999). Ο κύριος στόχος του μοντέλου
είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως προέλευσης αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν ισότιμα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις πολιτισμικές τους ταυτότητες. Στο μοντέλο του πολιτισμικού πλουραλισμού, η ποικιλομορφία θεωρείται πολύτιμο κεφάλαιο για τη χώρα, ως
εκ τούτου αντιμετωπίζεται ως κάτι το επιθυμητό.
3.0. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ Μ.Π ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η πρώτη αναφορά για μια πολυπολιτισμική Κύπρο από το Υπουργείο Παιδείας εντοπίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2001-2002, στην οποία
ωστόσο σκιαγραφείται η πολυπολιτισμικότητα ως ένα νέο φαινόμενο
(Philippou, 2007). Εξάλλου, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
«η κυπριακή κοινωνία που ήταν μία σχετικά ομοιογενής κοινωνία, βιώνει
τα τελευταία χρόνια τις συνέπειες της έλευσης αλλοδαπών εργατών, ομογενών Ελληνοποντίων και πολιτών από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης» (n.d.). Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μαθητών από Μ.Π. στα σχολεία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αυξάνεται με σταθερό ρυθμό (βλ. Πίνακα 1), με τις πέντε πρώτες
χώρες καταγωγής των μαθητών να είναι η Γεωργία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πίνακας 1
Αριθμός αλλόγλωσσων μαθητών στην ελληνοκυπριακή εκπαίδευση την τελευταία
πενταετία
Σχολική χρονιά

Αριθμός αλλόγλωσσων μαθητών

Ποσοστό

2008-2009

4605

9.0%

2009-2010

5281

10.5%

2010-2011

6047

12.0%

2011-2012

6670

13.3%

2012-2013

6672

13.4%

Πηγή: Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (n.d.)
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004, οι προσπάθειες για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εντατικοποιήθηκαν. Η διάσταση μεταξύ μιας ευρωπαϊκής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του υπάρχοντος κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη, λαμβάνοντας υπόψη τον εθνοκεντρισμό που επικρατούσε στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, 2004. Zembylas & Iasonos, 2010. Partasi, 2011.
Hajisoteriou & Angelides, 2013). Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
δεν έδινε την απαραίτητη έμφαση στην εκπαίδευση παιδιών από Μ.Π.
(Angelides et al., 2003), ενώ το ίδιο ίσχυε για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν πολυπολιτισμική ευαισθητοποίηση (Angelides, Stylianou & Leigh, 2004.Panayiotopoulos & Nicolaidou,
2007). Επιπλέον, φαίνεται ότι υπήρχε άγνοια των εκπαιδευτικών για τα μέτρα προώθησης της πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας (Panayiotopoulos & Nicolaidou).
Ενδεικτικό της προβληματικής κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στα
σχολεία ήταν η εγκύκλιος της 12ης Αυγούστου του 2004 (αρ. φακ. 7.1.19.1)
που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προς τις διευθύνσεις
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των δημοτικών σχολείων με θέμα «διαπολιτισμική εκπαίδευση» Στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται αναφορά στον «αυξανόμενο αριθμό Τουρκοκυπρίων,
τσιγγανοπαίδων και παιδιών αλλοδαπών» στα δημοτικά σχολεία, με αποτέλεσμα να προκύψει αβεβαιότητα για την εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών οι οποίοι διέμεναν παράνομα στο νησί. Το ζήτημα επιλύθηκε μετά
από σχετική γνωμάτευση από τη Γενική Εισαγγελία, με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί το δικαίωμα της εκπαίδευσης όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως
του καθεστώτος παραμονής των γονέων τους στη Δημοκρατία.
Παράλληλα, είχε ήδη αποφασιστεί η σύσταση μιας επταμελούς επιτροπής αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς, η οποία τον Ιανουάριο του 2005 μέσα από μια έκθεση απαρίθμησε τις αδυναμίες του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ εισηγήθηκε προτάσεις προς υλοποίηση (Ministry of
Education and Culture, 2008). Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 67.339 της
11ης Ιουνίου 2008) ξεκίνησε η διαδικασία «αναθεώρησης των αναλυτικών
προγραμμάτων της προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασιακής και λυκειακής
εκπαίδευσης», με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός «ανθρώπινου και δημοκρατικού» σχολείου (Επιτροπή Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων, 2008). Τα συνοπτικά Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.), που αφορούσαν
την εκπαίδευση από την προδημοτική μέχρι και την Α΄ Λυκείου, εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων σε μια πρώτη δοκιμαστική έκδοση το 2010, ενώ στη σχολική χρονιά 2010-11 έγινε μερική εισαγωγή των νέων Α.Π. στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, και παράλληλα άρχισε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά την εκπαίδευση μαθητών από Μ.Π., ένα από τα κύρια μέτρα που προωθήθηκαν για την εξάλειψη στερεοτύπων και την ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς ανεξαρτήτως εθνικότητας είναι η σύσταση Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), οι οποίες καθιερώθηκαν από τη σχολική χρονιά 2003-04 στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο, ενώ από το
2008-09 έχουν τεθεί σε λειτουργία και στη Λάρνακα (Ministry of Education
and Culture, 2008). Οι κύριοι στόχοι των ΖΕΠ ήταν μεταξύ άλλων η δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και
τον πολιτισμικό, θρησκευτικό και γλωσσικό πλουραλισμό. Πάντως, η λειτουργία των ΖΕΠ οδήγησε ένα αριθμό ελληνοκύπριων γονέων, φοβούμενοι
ότι η μεγάλη συγκέντρωση αριθμού μεταναστών θα υποβάθμιζε την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών τους, να μεταφέρουν τη φοίτησή τους
σε άλλα μη γειτονικά σχολεία, με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να
ανέχεται αυτή την κατάσταση παρά τις οδηγίες για υποχρεωτική φοίτηση
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σε γειτονικά σχολεία (Hajisoteriou & Angelides, 2013).
Παράλληλα, αποφασίστηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενσωμάτωση των μαθητών από Μ.Π. (Ministry of Education and Culture, 2008),
τα κύρια στοιχεία του οποίου είναι: (α) η δημιουργία ειδικών τάξεων για
την ταχεία εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, (β) ο σχεδιασμός ενός οδηγού υποδοχής σε οκτώ γλώσσες για τους μαθητές από Μ.Π. και τις οικογένειές τους, (γ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για το
γλωσσικό μάθημα στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, και (δ) η επίβλεψη των αναγκών και της προόδου των μαθητών αυτών.
Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται μια έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής από τα παιδιά μεταναστών, αφού η γλωσσική επάρκεια θεωρείται
πανάκεια για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσκολιών για κοινωνική
ενσωμάτωση (Hajisoteriou & Angelides, 2013).
Παρά τα μέτρα που έχουν παρθεί, αρκετή προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προς μια ουσιαστική διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική. Στην
τελευταία έκθεση της ECRI για την Κύπρο, κατακρίνεται η δυσανάλογα μεγάλη συγκέντρωση αριθμού τουρκοκυπρίων και ρομά μαθητών σε συγκεκριμένα σχολεία, κάνοντας λόγο για αποτυχία του συστήματος να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, κάτι που συνιστά άρνηση στο δικαίωμά τους για μόρφωση (ECRI, 2011). Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά σε αύξηση φαινομένων ρατσισμού στα σχολεία, κάτι που διασταυρώνεται από πρόσφατες έρευνες (Theodorou, 2011. Κλεάνθους et al., 2012).
Άλλωστε, η ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών πολιτικών από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού φαίνεται να είναι «συμβολική»
(Hajisoteriou & Angelides, 2013:108) με απώτερο σκοπό τη διατήρηση
της ελληνοκυπριακής ταυτότητας, κάτι που προκύπτει μέσα από παραδοχές σχεδιαστών πολιτικής από διάφορους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίοι κάνουν λόγο για κενό μεταξύ επίσημης ρητορικής και πρακτικής για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση.
4.0. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η παρουσίαση του ερευνητικού σχεδιασμού αποτελεί ένα μέρος μιας συστηματικής ερευνητικής δραστηριότητας που έχει ως σκοπό την κριτική θεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση και γλωσσική ανάπτυξη μαθητών από Μ.Π. στην Κύπρο, μέσα από τη διερεύνηση των
απόψεων και εμπειριών και πρακτικών τριών βασικών παραγόντων της εκπαίδευσης: των εκπαιδευτικών, των μαθητών από Μ.Π. και των μεταναστών
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γονέων μαθητών. Ειδικότερα, η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων:
• Πώς βιώνουν τη σχολική ζωή οι μαθητές από Μ.Π.;
• Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την ομαλή ένταξη των μαθητών από Μ.Π.;
• Πώς κρίνουν οι εκπαιδευτικοί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την
εκπαίδευση μαθητών από Μ.Π.;
• Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη γλωσσική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη μαθητών από Μ.Π.;
• Ποιες οι απόψεις των μεταναστών γονέων μαθητών για την γλωσσική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών τους;
4.1. Σημαντικότητα της έρευνας
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας σχετίζονται με τρεις βασικούς παράγοντες της εκπαίδευσης: τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
από Μ.Π. και τους μετανάστες γονείς μαθητών. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συνδέονται με τις πρακτικές και στρατηγικές που εφαρμόζουν στην
τάξη, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα και
επηρεάζουν τα κίνητρα και τις επιδόσεις των μαθητών (OECD, 2009). Από
την άλλη οι απόψεις, τα συναισθήματα και οι πρακτικές των γονέων επηρεάζουν τις στάσεις και τη διγλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους (Wu, 2005).
Ταυτόχρονα, με την εξέταση των εμπειριών και πρακτικών των μαθητών
από Μ.Π. στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, θα σχηματιστεί μια πιο σφαιρική
εικόνα για την πραγματική ποιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην
Κύπρο. Εξάλλου, με την πλειοψηφία των προϋπαρχουσών ερευνών σχετικών με την εκπαίδευση και γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών από Μ.Π.
στην Κύπρο να έχουν γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διερεύνηση του εν λόγω ζητήματος.
4.2. Οι συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν τρεις πληθυσμιακές ομάδες:
• ελληνοκύπριοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία
των περιοχών της Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.
• μαθητές από Μ.Π. που φοιτούν στην Ε΄ και Στ΄ τάξη δημοτικών σχολείων της Λευκωσίας.
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•

μετανάστες γονείς μαθητών του δημοτικού σχολείου.

4.3. Ερευνητικά εργαλεία
Για την υλοποίηση της έρευνας θα υιοθετηθούν πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις, ώστε να συνδυαστούν ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν:
α) Ημι-δομημένη συνεντεύξη για να διερευνηθούν οι πρακτικές και εμπειρίες των μαθητών από Μ.Π. Η συνέντευξη δομήθηκε γύρω από δύο
άξονες:
- Διγλωσσικές δεξιότητες και πρακτικές
- Εμπειρίες στη σχολική ζωή.
β) Ημι-δομημένη συνεντεύξη για να διερευνηθούν οι απόψεις και πρακτικές μεταναστών γονέων μαθητών, που σχεδιάστηκε με βάση τους
εξής άξονες:
- Απόψεις και πρακτικές για τη διγλωσσική ανάπτυξη του παιδιού
- Απόψεις για τον ρόλο του σχολείου στη διγλωσσική ανάπτυξη
του παιδιού
- Απόψεις για τη γλωσσική και ευρύτερη σχολική επίδοση του παιδιού
- Συνεργασία με το σχολείο
- Εμπλοκή των γονέων στις πρακτικές γραμματισμού του παιδιού.
γ) Γραπτό ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν οι απόψεις και διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων:
- διχοτομικές ερωτήσεις για σκιαγράφηση του προφίλ των εκπαιδευτικών («ναι/όχι»)
- ερωτήσεις τύπου Λίκερτ για διερεύνηση των απόψεών τους, (πενταβάθμιας κλίμακας «συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, δεν είμαι σίγουρη/
ος, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα» και «πάρα πολύ, πολύ, μέτρια, λίγο,
καθόλου») και των διδακτικών πρακτικών τους («συχνά, μερικές φορές,
σπάνια, ποτέ»).
Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν στους παρακάτω
άξονες:
• Γλωσσικό και γνωστικό προφίλ μαθητή από Μ.Π.
• Σχολική επίδοση του μαθητή από Μ.Π.
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•
•

•
•

Ο μαθητής από Μ.Π. και η σχολική ζωή
Συνεργασία – εμπλοκή μεταναστών γονέων μαθητών στα σχολικά δρώμενα
Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές από Μ.Π.
Κατάρτιση/ετοιμότητα για διδασκαλία σε μαθητές από Μ.Π.

δ) Μη συμμετοχική παρατήρηση, σε δύο σχολεία, ένα σχολείο ενταγμένο σε ΖΕΠ και ένα σχολείο της πλειονοτικής εκπαίδευσης, με τους εξής
άξονες:
• Μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών από Μ.Π. (λεκτική και μη
λεκτική επικοινωνία, ανταπόκριση σε ερωτήματα, διεκπεραίωση
δραστηριοτήτων κλπ)
• Διδακτική διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων (διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές εκπαιδευτικών).
5.0. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε μια εποχή όπου οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ένα πολυπολιτισμικό
χαρακτήρα, το αφομοιωτικό μοντέλο εκπαίδευσης δεν αποτελεί την κατάλληλη επιλογή, αφού οδηγεί στην αποδυνάμωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό μαθητών από Μ.Π. (Cummins, 2001). Στην Κύπρο, τουλάχιστον σε επίπεδο λήψης αποφάσεων έχει διαπιστωθεί η ανεπάρκεια του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, με μέτρα που φαίνεται να οδηγούν σε ένα πλουραλιστικό μοντέλο εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας
αναμένεται να αποτελέσουν μια βάση στην οποία θα σκιαγραφηθεί κατά
πόσον το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου κάνει ουσιώδεις προσπάθειες για να περάσει από την ‘αφομοίωση’ στην ομαλή κοινωνική και σχολική
‘ένταξη’ των μαθητών από Μ.Π.
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Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις
των εκπαιδευτικών για τους αλλοδαπούς
μαθητές. Η διάσταση της αξιολόγησής τους
Μαρία Πουρναρά
Μαρία Γκέκα
Abstract
Recently the number of foreign students in the Greek educational system
has been increasing continually. The changes in the composition of student
population have raised the need for an intercultural approach in their
education and there have been numerous discussions around the issue of
a multicultural class. The present paper focuses in studying the teachers’
social representations towards foreign students in the Greek primary school.
Additionally, it attempts to present the way that these representations
influence the process of the foreign students’ evaluation, demonstrating
its social dimension.
1.0. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καθοριστικά για την Ελλάδα όσον αφορά στη
σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Η παρουσία του μεγάλου αριθμού
αλλοδαπών μαθητών θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα σε αμφισβήτηση, το
οποίο αντιμετωπίζει πλήθος δυσκολιών ν’ ανταπεξέλθει στο καίριο ζήτημα της ένταξης και εκπαίδευσης των μαθητών αυτών στη νέα χώρα. Η διαπολιτισμική παιδαγωγική που αποτελεί το πλαίσιο της εργασίας μας, ορίζεται ως η απάντηση στην πρόκληση της σύγχρονης πολυπολιτισμικότητας
για διαμόρφωση κοινωνικών υποθέσεων που να επιτρέπουν τη συμμετρική αλληλεπίδραση των διαφορετικών πολιτισμών (Μήτσης, κ.α. , 2007: 2931). Σύμφωνα με την Κεσίδου (2008:26-27), η διαπολιτισμική αγωγή ορίζεται ως μια νέα σύλληψη για την εκπαίδευση και ως μια ριζικά διαφοροποιημένη πρακτική στα σχολεία που βασίζεται στην παραδοχή ότι η μονοπολιτισμική και στενά εθνικά προσανατολισμένη εκπαίδευση είναι ιστορικά
ξεπερασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα.
Είναι σημαντικό να διατυπωθεί ότι ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της
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ελληνικής κοινωνίας μπορεί να αποτελεί μια μακροχρόνια, δεδομένη κατάσταση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι τώρα την
αναγνωρίζουμε επίσημα ως πολυπολιτισμική. «Μια κατάσταση, δηλαδή, που
αντί να προσπαθούμε να της αντισταθούμε ή να την αγνοήσουμε, είναι υπαρκτή και δυναμική καθώς έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και
θεσμών. Κατά συνέπεια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναφέρεται όχι μόνο
σε χαρακτηριστικά, αλλά σε σχέσεις και όχι σε νέες σχέσεις, αλλά σε επαναδιαπραγμάτευση υπαρχουσών σχέσεων» (Κάτσικας & Πολίτου, 2005:29-31).
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές και διδακτικές διαδικασίες κατά την
εκπαιδευτική πράξη, λαμβάνουν χώρα σε αυτό το βασικό άξονα σχέσεων
μεταξύ δασκάλου –μαθητή και μαθητών της τάξης. Ο εκπαιδευτικός, ειδικότερα, φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη. Το θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων, εκπαιδευτικών πολιτικών, διδακτικών μεθόδων
που φέρει μετουσιώνεται στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί το τέλος του κύκλου. Οι διαδικασίες που συμβαίνουν στην
τάξη έχουν κατά κύριο λόγο διαπροσωπικό χαρακτήρα, επηρεάζονται από
τις σχέσεις που προαναφέραμε και αποκτούν ένα κοινωνικό χαρακτήρα.
Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού,
δεν αργούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτελεί και ο ίδιος ένα κοινωνικό ον. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο που φέρει, κοινωνικές αναπαραστάσεις, στάσεις, ίσως ατομικά στερεότυπα, εμπειρίες και απόψεις, βάσει των οποίων, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο και κατ’ επέκταση τον μικρόκοσμο της σχολικής τάξης. Επομένως, αν τα ατομικά αυτά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αντίληψή του, μπορούν ενδεχομένως να
επηρεάζουν και την εκπαιδευτική του πράξη και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους μαθητές.
Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία της αξιολόγησης του μαθητή και συγκεκριμένα του αλλοδαπού μαθητή. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για
τον αλλοδαπό μαθητή και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν και διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησής του στο σχολείο. Αξίζει να αναφέρουμε, εδώ, ότι η κοινωνική αναπαράσταση είναι ένα εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου ένα άτομο ή μια κοινωνική ομάδα αντιλαμβάνεται και ιδιοποιείται τον περιβάλλοντα κόσμο (Παπαστάμου, 1996). Θα μπορούσαμε
επίσης να προσθέσουμε ότι η έννοια αυτή προσδιορίζει μια μορφή ειδικής γνώσης της κοινής γνώμης, πιο πλατιά προσδιορίζει μια μορφή κοινωνικής σκέψης (Jodelet, 1984 στο Παπαστάμου, 1996). Δεδομένου ότι η αξιολόγηση εμπεριέχει την έννοια της υποκειμενικότητας του αξιολογητή, εί-
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ναι ενδιαφέρον να μελετηθεί η κοινωνική της διάσταση. Σε όλα τα επίπεδα
η αξιολόγηση είναι μία κοινωνική δραστηριότητα, πράγμα που μπορούμε
ν’ αντιληφθούμε, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, πολιτισμικό οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο στο οποίο υφίσταται (Sutherland, 1996
in Gipps, 1999). Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που
είναι το αποτέλεσμα μιας κοινωνικά επεξεργασμένης και κοινά αποδεκτής
γνώσης, είναι το καταλληλότερο εργαλείο στην έρευνά μας, ώστε ν’ ανιχνευθεί και να αναδειχθεί επαρκώς αυτή η κοινωνική διάσταση της δράσης του εκπαιδευτικού και η κοινωνική διάσταση της διαδικασίας της αξιολόγησης του μαθητή.
2.0. Η έννοια της αξιολόγησης
Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, παρατηρούμε ότι η έννοια της αξιολόγησης προσεγγίζεται μέσω του ορισμού της έννοιας και των ουσιαστικών χαρακτηριστκών της. Σύμφωνα με το Μαυρομάτη (2007:84) η αξιολόγηση του μαθητή ορίζεται ως «μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και
ελέγχου του βαθμού επίτευξης διδακτικών στόχων, της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και της εν γένει συμπεριφοράς του μαθητή στο σχολείο».
Στην παιδαγωγική, η έννοια της αξιολόγησης δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία αλλά κύριο συστατικό των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης,
αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Κακανά, 2006:31).
Οι βασικοί τύποι της αξιολόγησης είναι η αρχική/διαγνωστική, η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση (Bloom, Hasting, Madaus, 1971 in Μανωλάκος, 2010). Παράλληλα διακρίνουμε δύο βασικές μορφές αξιολόγησης,
οι οποίες εφαρμόζονται με αφετηρία την επιλογή του εκπαιδευτικού, αυτές
είναι η αξιολόγηση νόρμας και η αξιολόγηση κριτηρίου και διαφέρουν διαμετρικά ως προς τα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη τους με σκοπό την αξιολόγηση. Στην περίπτωση της νόρμας αξιολογείται η επίδοση του μαθητή
σε σχέση με την επίδοση του αντιπροσωπευτικού συνόλου μιας συγκεκριμένης ηλικίας και τάξης, ενός συνόλου που εκπροσωπεί το «κανονικό» (Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011:54). Αντίθετα, στην περίπτωση του κριτηρίου, η
σύγκριση γίνεται προς ένα απόλυτο κριτήριο. Τα κριτήρια, εδώ, έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων, π.χ. σύμφωνα με την ύλη που πρέπει να καλύψει ο
μαθητής, ενώ η επίδοσή του δε συγκρίνεται με εκείνη των συμμαθητών του.
Η προσοχή, κατά τη μελέτη του θέματος της αξιολόγησης του μαθητή,
στρέφεται γύρω από τις βασικές λειτουργίες που εξυπηρετεί ο θεσμός αυτός
και σε σχέση με την έννοια της επίδοσης του μαθητή. Η επίδοση αναφέρεται
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στην υποχρέωση παραγωγής έργου στην τάξη και ανάγεται στο στοιχείο του
μαθητικού ρόλου «μάθηση» (Γκότοβος, 1986:35). Οι παιδαγωγικές λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η κινητοποίηση του ατόμου, η βελτίωση του επιπέδου μάθησης και η ανάδειξη των αναγκών της τάξης (Κωνσταντίνου, 2002:49).
Τέλος, η έννοια της αξιολόγησης προσεγγίζεται συχνά στη βιβλιογραφία
μέσω του προβληματισμού που δημιουργείται σε τρεις βασικές διαστάσεις
της, την παιδαγωγική, την ψυχολογική και την κοινωνιολογική. Συνοπτικά
οι προτάσεις που εκφράζουν προβληματισμό αφορούν την αναντιστοιχία
μεταξύ προσπάθειας και επίδοσης του μαθητή, την μη καταλληλότητα της
μεθοδολογίας λόγω έλλειψης στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ακόμη,
υπάρχει αναφορά στις ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω του άγχους και του
ανταγωνισμού που καλλιεργείται μεταξύ των παιδιών. Τα προβλήματα που
σχετίζονται με την κοινωνιολογική όψη του θέματος αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στο ρόλο του σχολείου, μέσω της αξιολόγηση, στην κοινωνική επιλογή. Όπως αναφέρει ο Λάμνιας, η μεροληψία των «αντικειμενικών» κριτηρίων αξιολόγησης νομιμοποιεί μια κοινωνικά προκαθορισμένη επιλογή.
Αυτό συμβαίνει διότι οι ίσες ευκαιρίες που προσφέρει η εκπαίδευση έρχονται σε αντίθεση με τη διαφορετικότητα των ατόμων ως προς τις ικανότητες και την αφετηρία από την οποία ξεκινούν (Δημητρόπουλος, 2007:43).
Όπως παρατηρούμε, υπάρχει ένα κενό στη μελέτη του ρόλου του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και στο κατά πόσο και με ποιο τρόπο τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού μπορούν να επηρεάζουν
τη διαδικασία αυτή. Για το λόγο αυτό, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται
στη μελέτη και παρουσίαση της κοινωνικής διάστασης της αξιολόγησης.
Όπως αναφέρει η Κακανά (2006:34) «στη χώρα μας, φαίνεται να θεωρείται
αυτονόητο ότι κάθε εκπαιδευτικός είναι εν δυνάμει αξιολογητής και ότι η
αξιολόγηση είναι μια έμφυτη ικανότητα που αναπτύσσεται σε κάθε μελλοντικό εκπαιδευτικό με φυσικό τρόπο» (Κακανά, 2006:34). Κατανοούμε, έτσι,
ότι το θέμα της αξιολόγησης χρήζει περεταίρω μελέτης και εμβάθυνσης και
ειδκότερα στον τρόπο αυτό που διαμορφώνεται η έννοια της αξιολόγησης
στην αντίληψη των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδύονται επιπλέον ερωτήματα όπως, είναι η αξιολόγηση μια αντικειμενική διαδικασία; Επηρεάζεται
από κοινωνικούς παράγοντες, και αν ναι ποιοι είναι και ποιος ο ρόλος τους.
Έχοντας διερευνήσει τις αναπαραστάσεις του εκπαιδευτικού για τον αλλοδαπό μαθητή, θα παρακολουθήσουμε πώς αυτές οι κοινωνικά πλαισιωμένες αντιλήψεις μπορούν να διαμορφώσουν συγκεκριμένη συλλογιστική
πάνω στη διαδικασία της αξιολόγησης αλλά και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής.
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3.0. Μεθοδολογία της έρευνας
Επίδίωξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος αποτελεί η διερεύνηση των
κοινωνικών αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στην έννοια του αλλοδαπού μαθητή και στην αξιολόγησή
του. Τα ερευνητικά ερωτήματα θα μπορούσαν να διατυπωθούν ως εξής: 1ο)
Ποιες είναι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τον αλλοδαπό μαθητή και για την αξιολόγησή του; 2ο) Πώς οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τους αλλοδαπούς μαθητές επηρεάζουν
την αξιολόγηση των μαθητών αυτών;
Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη ή ημικατευθυνόμενη συνέντευξη, με
ερωτήσεις ανοικτού τύπου, στις οποίες ο ερωτώμενος μπορούσε να δώσει
τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες στη διατύπωση των απαντήσεων,
χρησιμοποιώντας δικές του εννοιολογικές κατηγορίες (Κυριαζή, 2005). Το
δείγμα αποτελούν 20 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ70), 17
γυναίκες και 3 άντρες από 8 δημοτικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Επιλέξαμε να εργαστούμε με συνεντεύξεις, με στόχο να συλλεχθούν γνώμες,
σκέψεις και αντιλήψεις σχετικά με τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Όλες οι
συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν πιστά, αναλύθηκαν θεματικά σε άξονες και κατηγορίες, με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου που στόχο έχει να
εντοπίσει τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του περιεχομένου να κωδικοποιήσει και να τα ερμηνεύσει (Τσιπλητάρης & Μπαμπάλης, 2006). Οι άξονες με
βάσει τους οποίους αναλύθηκαν τα αποτελέσματα είναι α) οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τους αλλοδαπούς μαθητές και β) οι αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των αλλοδαπών μαθητών.
4.0. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για τον αλλοδαπό μαθητή
Η θεματική ανάλυση της έννοιας του αλλοδαπού μαθητή ανέδειξε έξι κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1:Θεματικές κατηγορίες της έννοιας του αλλοδαπού μαθητή
(ν:20 εκπαιδευτικοί)
Κατηγορίες

Αλλοδαπός μαθητής

Δυσκολίες

60%

Διαφορετικότητα

35%
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Ενδιαφέρον-Πρόκληση

20%

Ιδιαίτερη προσέγγιση

30%

Ουδετερότητα

20%

Ρόλος της οικογένειας

20%

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους συνδέουν την έννοια του αλλοδαπού μαθητή με τις δυσκολίες που οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν και τις
δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εκπαίδευσή τους, κυρίως λόγω διαφορετικής μητρικής γλώσσας και άγνοιας της γλώσσας της χώρας υποδοχής. Οι
δυσκολίες αυτές εντοπίζονται στην επίδοση, στην παρακολούθηση των μαθημάτων, την προσαρμογή και την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον. Ως
κοινό χαρακτηριστικό στους αλλοδαπούς μαθητές αναδύεται η διαφορετικότητά τους που σύμφωνα με τους δασκάλους αφορά στη διαφορετική καταγωγή και νοοτροπία, το διαφορετικό τρόπο σκέψης, τη διαφορετική γλώσσα και τις διαφορές στις σχολικές επίδοσεις σε σχέση με τους ημεδαπούς. Το
20% των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στην τάξη ως μία εμπειρία ενδιαφέρουσα και προκλητική, αναφέροντας ως
θετικό παράγοντα την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως οι αλλοδαποί μαθητές
χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσέγγισης που διακρίνεται σε μαθησιακό, αλλά και
σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, λόγω της μετάβασή τους σ’ ένα νέο περιβάλλον
και των τυχόν δύσκολων συνθηκών ζωής. Ένα μεγάλο μέρος του δείγματος
(20%), παραμένει ουδέτερο απέναντι στο θέμα διατυπώνοντας πως οι αλλοδαποί μαθητές είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένοι, σχεδόν «ελληνοποιημένοι» και για το λόγο αυτό δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Στο σημείο
αυτό, γίνεται από τους εκπαιδευτικούς μία διάκριση δύο κατηγοριών αλλοδαπών μαθητών, αυτών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην
Ελλάδα και που είναι πλέον αφομοιωμένοι και των νεοεισελθέντων αλλοδαπών μαθητών, οι οποίοι φέρουν δυσκολίες και προβλήματα κατά την εκπαίδευσή τους. Τέλος, μέσα από τα λεγόμενα των δασκάλων αναδύεται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας του αλλοδαπού μαθητή (20%) και η επικοινωνία δασκάλου-οικογένειας που συχνά δυσχεραίνεται, λόγω της άγνοιας της
ελληνικής γλώσσας. Το οικογενειακό υπόβαθρο του μαθητή διαδραματίζει
επίσης σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού, η οποία μπορεί να καθορίζεται και από τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες αλλοδαποί, καθώς και η στάση των γονέων απέναντι στην εκπαίδευση του παιδιού τους.
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4.1. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για την αξιολόγηση του αλλοδαπού μαθητή
Οι εκπαιδευτικοί μπροστά στην έννοια της αξιολόγησης, προβάλλουν την αδυναμία του συστήματος αξιολόγησης-βαθμολόγησης στο σχολείο. Θεωρούν ότι
το διαμορφωμένο σύστημα επικεντρώνεται μόνο στη μαθησιακή διαδικασία
και αγνοεί τις κλίσεις και την ψυχοσωματική ανάπτυξη του μαθητή. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς μαθητές, οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν ότι τα κριτήρια
αξιολόγησης δεν αναδεικνύουν την πραγματική δράση του παιδιού και δε λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητά του. Για το λόγο αυτό, το 20% των εκπαιδευτικών πιστεύει πως πρέπει να υπάρχει κάποια επιείκια στην αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό υπόβαθρο του παιδιού, αλλά και τις γενικότερες
συνθήκες ζωής του. Επίσης βασικός παράγοντας για την ελαστικότητα στην αξιολόγηση, αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς ο βαθμός κατάκτησης της ελληνική
γλώσσας από τα παιδιά, αλλά και απ’ τους γονείς τους που δεν είναι σε θέση να
τα ενισχύσουν γλωσσικά. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία αναγκαία (20%), διότι αναδεικνύει την εξέλιξη του
παιδιού και του εκπαιδευτικού, καθώς και τις ανάγκες για περεταίρω αναπροσαρμογή και βελτίωση της διδασκαλίας. Τέλος, η αξιολόγηση εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ως μία διαδικασία δύσκολη (25%) ως προς στο χειρισμό της, τον
καθορισμό κριτηρίων και ειδικότερα στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών,
παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες και διαφορετικές δυνατότητες.

Διάγραμμα 1: Η έννοια της αξιολόγησης και η αξιολόγηση του αλλοδαπού μαθητή
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5.0. Οι παράγοντες αξιολόγησης του αλλοδαπού μαθητή
Το 30% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο χρόνος παραμονής τους στη χώρα υποδοχής, καθώς υποστηρίζουν ότι αυτός είναι
ανάλογος της ένταξής τους στο σχολικό, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος
(30%). Αυτός αναλύεται στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάτω απ’ τις
οποίες ζει ο αλλοδαπός μαθητής, τις δυσκολίες που προκύπτουν απ’ αυτές, καθώς και κατά πόσο οι γονείς τους είναι ενταγμένοι κοινωνικά και μιλούν την ελληνική γλώσσα. Ακολουθεί το επίπεδο της γλώσσας που έχουν
κατακτήσει οι μαθητές αυτοί στη χώρα υποδοχής (25%) και η τυχόν παρουσία μαθησιακών δυσκολιών στο παιδί (25%). Τέλος το νοητικό επίπεδο του μαθητή (10%) αναφέρεται σε δυσκολίες που προκύπτουν από νοητικές ιδιαιτερότητες.

Διάγραμμα 2: Οι παράγοντες αξιολόγησης του αλλοδαπού μαθητή

5.1. Τα κριτήρια αξιολόγησης του αλλοδαπού μαθητή
Η πλειοψηφία των δασκάλων (45%) αξιολογούν με βάση την προσπάθεια που
καταβάλλει ο μαθητής, ώστε να επιτύχει κάποιο στόχο. Ακολουθεί η πρόοδος του
μαθητή (30%), κατά πόσο βελτιώνεται και σε πόσο χρονικό διάστημα, και η αυτή
καθ’αυτή επίδοση (30%) στα σχολικά μαθήματα, το βαθμό που επιτυγχάνει τους
μαθησιακούς στόχους κάθε φορά. Το 10% θεωρεί πως ένας μαθητής πρέπει ν’
αξιολογείται με βάση τις δυνατότητές του, τα εν δυνάμει, δηλαδή, στοιχεία του.
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Διάγραμμα 3: Τα κριτήρια αξιολόγησης του αλλοδαπού μαθητή

6.0. Συζήτηση
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας μας οδήγησε στη διατύπωση συμπερασμάτων που αφορούν στις κοινωνικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τον αλλοδαπό μαθητή και την αξιολόγησή του.
Οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν για τους εκπαιδευτικούς μια ξεχωριστή ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες στην εκπαίδευσή τους, άρα και ανάγκη
ιδιαίτερης προσέγγισης. Ο αλλοδαπός μαθητής είναι κατά βάση ένας μαθητής που παρουσιάζει δυσκολίες, κυρίως στην επίδοσή του. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα όσον αφορά στη μητρική γλώσσα, την πολιτισμική προέλευση και τη νοοτροπία. Οι δάσκαλοι κάνουν μια
βασική διάκριση ανάμεσα στους αλλοδαπούς που διαμένουν χρόνια στην
Ελλάδα και στους νεοεισελθέντες, θεωρώντας ότι οι πρώτοι είναι αφομοιωμένοι, σε αντίθεση με τους δεύτερους που φέρουν δυσκολίες στην προσαρμογή, την ένταξη και τη σχολική επίδοση. Η διάκριση αυτή φέρει στην
επιφάνεια δύο διαφορετικές τάσεις, την λογική της αφομοίωσης που εξαρτάται από τους μαθητές και τη λογική της ισότητας, κατά την οποία επανακαθορίζεται η στάση των εκπαιδευτικών, ώστε η παρέμβασή τους να γίνει
πιο αποτελεσματική.
Στο θέμα της αξιολόγησης παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη διαδικασία αυτή με ιδιαίτερο προβληματισμό. Θεωρούν πως είναι
μια διαδικασία δύσκολη και περίπλοκη και φαίνεται πως δεν τους ικανοποιεί ο τρόπος που πραγματοποιείται στο δημοτικό σχολείο. Επικεντρώνουν
την προσοχή τους στις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης
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και φανερώνουν μία έλλειψη ευελιξίας από μέρους τους. Ακόμη, υποστηρίζουν ότι η ελαστικότητα στην αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών, καθώς η αντικειμενικότητα καταλήγει
να είναι μεροληπτική ειδικά για τα παιδιά αυτά που, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία. Κατά συνέπεια, ο τρόπος που αξιολογούν ένα αλλοδαπό μαθητή, περιλαμβάνει παράγοντες παιδαγωγικούς, όπως το επίπεδο της γλώσσας και τις μαθησιακές δυσκολίες,
αλλά και κοινωνικούς, όπως ο οικογενειακός περίγυρος, οι οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες ζωής και ο χρόνος παραμονής στη χώρα υποδοχής.
Παρατηρούμε ότι οι αναπαραστάσεις που έχουν για τον αλλοδαπό μαθητή οι εκπαιδευτικοί, επαναλαμβάνονται ως παράγοντες αξιολόγησής τους.
Ενώ αρχικά οι παράγοντες αυτοί έχουν την μορφή ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που φέρουν οι αλλοδαποί μαθητές, στην περίπτωση της αξιολόγησης, αποτελούν βασικούς λόγους διαμόρφωσης του αποτελέσματος της
αξιολόγησης. Αξίζει ν’αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως οποιαδήποτε επιείκια στην αξιολόγηση γίνεται για την ψυχολογική ενίσχυση του
μαθητή, αλλά και την επίτευξη μίας εξίσωσης των ευκαιριών για τους αλλοδαπούς μαθητές, η οποία δεν προσφέρεται από την αντικειμενικότητα που
υπαγορεύει το εκπαιδευτικό σύστημα.
Γενικεύοντας τα συμπεράσματά μας, μπορούμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν βάσει της εμπειρίας τους και της κοινής λογικής. Δημιουργούν έννοιες και κατηγορίες με σκοπό να διαχειριστούν την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αποδέχονται το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της τάξης,
τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν απ’ αυτόν, προβληματίζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς όμως να εκφράζουν την ανάγκη επιμόρφωσης σε ανάλογα θέματα. Αντίθετα, το βάρος πέφτει στις ενέργειες του αλλοδαπού μαθητή για την ένταξή του. Παράλληλα, ο μεγαλύτερος προβληματισμός παρατηρείται γύρω από τη γλώσσα και συγκεκριμένα τη γλώσσα της χώρας υποοδοχής. Οι ανησυχίες τους επικεντρώνονται στις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω άγνοιας της ελληνικής γλώσσας απ’ τους αλλοδαπούς μαθητές και στην ανάγκη της γρήγορης εκμάθησής της με στόχο
την εξυγίανση των δυσκολιών αυτών. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αναφοράς
στο ήδη υπάρχον μορφωτικό και γλωσσικό κεφάλαιο του αλλοδαπού μαθητή, έχει σαν αποτέλεσμα ν’ αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η μονοπολιτισμική και μονογλωσσική τάση του εκπαιδευτικού συστήματος, τάση
αντίρροπη προς τον αναδυομένο διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Μια ερμηνεία του παραπάνω φαινομένου, μπορεί να είναι το γεγονός
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ότι οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν να λειτουργούν σε μονοπολιτισμικές
τάξεις, ενώ το υλικό και οι μέθοδοι απευθύνονται κυρίως σε παιδιά με την
ελληνική ως μητρική γλώσσα.
Κλείνοντας, επισημαίνουμε πως η αξιολόγηση δεν αποτελεί μία τυπική
διαδικασία, αλλά διαμορφώνεται βάσει πολλών διαφορετικών παραγόντων
στην εκπαιδευτική πράξη. Κατ’ επέκταση, κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έχουν μία συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε ζητήματα αξιολόγησης και
σε θέματα διαχείρησης της πολυπολιτισμικής τάξης. Ωστόσο, για την επίτευξη ενός γόνιμου αποτελέσματος, ο επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να συνδυάζεται με την αναδιαμόρφωση των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάγκη του να υπηρετεί τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας.
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών
σχετικά με τα αίτια του φαινομένου
της σχολικής βίας που έχει αποδέκτες μαθητές
από οικογένειες μεταναστών
Δημήτρης Σακατζής
Χρήστος Γκόβαρης
Abstract
The analysis of seventeen individual and two group interviews given by a
sample consisting of eight teachers of primary and secondary school and
ten students of Greek and Albanian nationality at the secondary vocational
education in the county of Larissa showed the following results: a) for teachers
the hypothesis of contact is of big importance, while the recognition of the
diversity of students is a predictor of detecting discrimination, b) students
do not tend to the hypothesis of contact, since the interplay of relationships
within the school community negatively affects the "foreign" students in
shaping their identity; their feeling of frustration, which thus emerges, is
associated with manifestations of aggression that are strengthened by the
economic crisis.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.Θεσμικές και κοινωνικές παράμετροι που επιδρούν στη σχολική
κοινότητα
Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, που διαμορφώνουν σε
μεγάλο βαθμό το σχολικό κλίμα, εξαρτώνται από τις κοινωνικές σταθερές
που ενυπάρχουν και αφορούν στη στάση της κοινωνίας, τοπικής και ευρύτερης, έναντι της ετερότητας.Επιπρόσθετα, την κουλτούρα της κοινωνίας
αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα, τα οποία προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη «συμπυκνωμένη
σε πολιτική ρύθμιση κοινή γνώμη» (Γκότοβος 2002: 83) και τη ρητορική της
ΕΕ που «αυτοπροσδιορίζεται ως κοινότητα πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική» (Γκόβαρης & Ρουσάκης, 2008: 147).
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Ειδικότερα, η εκπαιδευτική απάντηση της πολιτείας στις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες που συντελούνται στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της
σχολικής κοινότητας, είναι η υιοθέτηση ενός μοντέλου διαπολιτισμικής μάθησης που προσεγγίζει και εννοιολογεί στατικά το πολιτισμικό κεφάλαιο των
μαθητών. Το μοντέλο αυτό έχει ως αφετηρία τη θέση περί ύπαρξης απόλυτα
διακριτών ορίων μεταξύ των πολιτισμών, των πολιτισμικών ομάδων και των
πολιτισμικών ταυτοτήτων. Για το λόγο αυτό περιγράφει ως βασικό στόχο της
διαπολιτισμικής μάθησης την ανάδειξη των εθνικοπολιτισμικών διαφορών,
την κατανόηση και την αποδοχή του «ξένου» (Govaris 2010).
Η κουλτουραλιστική προσέγγιση της διαπολιτισμικής μάθησης από την
πλευρά της πολιτείας συναντά την εκπαιδευτική πράξη που επηρεάζεται
έντονα από τις κοινωνικές σταθερές που ενυπάρχουν στην ελληνική κοινωνία για την ετερότητα και χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ξενοφοβικής συμπεριφοράς (Unicef, 2001). Εκπαιδευτική κατάληξη αυτής της συνάντησης, είναι η αντιστάθμιση του «ελλειμματικού» πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου των «ξένων» μαθητών, έτσι ώστε να επιτευχθεί απρόσκοπτα
η πολιτισμική και γλωσσική τους αφομοίωση στην ελληνική πραγματικότητα.
1.2. Οι εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με νέες πολυπολιτισμικές προκλήσεις
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των εκπαιδευτικών σήμερα έχει γίνει περισσότερο απαιτητικός, καθώς τα πολλαπλά πεδία των διαδράσεων που
αφορούν στις κοινωνικοποιητικές και γνωστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον της τάξης, έχουν εμπλουτιστεί με νέα πολιτισμικά παραδείγματα. Ο κίνδυνος της εθνοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας και της στερεότυπης παρουσίασης των άλλων πολιτισμών είναι υπαρκτός, γιατί οι εκπαιδευτικοί ως «προϊόντα» του ελληνικού εκπαιδευτικού, πολιτισμικού και κοινωνικού γίγνεσθαι (Τσιπλητάρης, 2004: 141143), είναι πιθανόν να υιοθετούν τις κυρίαρχες στάσεις και συμπεριφορές
που ενυπάρχουν στην ελληνική κοινωνία έναντι των μεταναστών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των εκπαιδευτικών και το 62,3% των γονιών τάσσονται θετικά στο ενδεχόμενο να φύγουν οι αλλοδαποί που ζουν μόνιμα
στη χώρα μας αλλά δεν είναι αναγκαίοι ή είναι παράνομοι (Unicef, 2001).
Οι ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη
διδακτική προσέγγιση που υιοθετούν έναντι των «ξένων» μαθητών, καθώς
οι στερεοτυπικές τους πεποιθήσεις, φαίνεται πως καθορίζουν ως ένα βαθμό
τον τρόπο που κατανοούν (Sleeter, 1992) και ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα της τάξης (Bandura, 1986), ενώ επιδρούν και στις πρακτικές δι-
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δασκαλίας που ακολουθούν (Van-Hook&Cheri, 2002). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, διαφάνηκε ότι όσοι εκπαιδευτικοί τάσσονται
υπέρ της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης αποδέχονται και εφαρμόζουν σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό παιδαγωγικά προγράμματα για τη βελτίωση των
διεθνικών σχέσεων στο σχολείο σε σχέση με εκπαιδευτικούς που τάσσονται υπέρ της αφομοίωσης των ξένων (Γκόβαρης&Ανδρεαδάκης, 2002: 45).
Πολλοί εκπαιδευτικοί προσεγγίζοντας μόνο το γνωστικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, αγνοώντας/υποτιμώντας τις κοινωνικοποιητικές παραμέτρους, τείνουν να έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για τους «ξένους»
μαθητές. Το στοιχείο αυτό αποτελεί συνηθισμένο εύρημα σε πολλές μελέτες/βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών στις Η.Π.Α. Τα προβλήματα σχετίζονται με την άγνοια των πολιτισμικών αναφορών με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν αυτά
τα παιδιά ως διαφορετικά, δυσπροσάρμοστα και ασύμβατα προς τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος (McKenzie, 2009).
Επαναφέροντας τη συζήτηση στην έρευνα της Unicef (2001), ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών αναφέρει ότι η παρουσία των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία τους ανησυχεί (44,7%) και τους ενοχλεί (8%),
αντίθετα η παρουσία των παιδιών των μεταναστών στο σχολείο θεωρούν
ότι είναι ένα φυσιολογικό (54,4%) και θετικό γεγονός (11,4%). Οι ποσοστιαίες διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ κοινωνικού και σχολικού συγκείμενου μπορεί να είναι υπαρκτές, οπότε ίσως εκδηλώνονται μέσω της ρητής ή
της άδηλης επικοινωνίας ή μη υπαρκτές. Στη δεύτερη περίπτωση η «πολιτισμική μετάφραση» που παρατηρείται από το ένα συγκείμενο στο άλλο, θα
μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της επαφής των εκπαιδευτικών
με τη διαφορετικότητα (Allport, 1954, όπ. αναφ. στο Βοσνιάδου, 1999: 106).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς το 2002 στο νομό Δωδεκανήσου, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση της επαφής. Στην ίδια διαπίστωση συγκλίνουν και πολλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό, καθώς ισχύει πλέον ως επαρκώς αποδεδειγμένο ότι
οι πολιτισμικές επαφές επιδρούν θετικά στη μείωση των προκαταλήψεων
(Γκόβαρης&Ανδρεαδάκης, ο.π.: 46, 54).
1.3. Ρατσιστική βία στο σχολικό περιβάλλον
Εισάγοντας τη συζήτηση στο ευρύτερο ζήτημα της βίας μέσα στη σχολική κοινότητα αποδεχόμαστε ότι η κοινή συνισταμένη και ταυτόχρονα ο ακρογωνιαίος
παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της, είναι το στίγμα της ετε-
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ρότητας, της απόκλισης από κάποιον κοινά αποδεκτό μέσο όρο χαρακτηριστικών και συμπεριφορών. Η ετερότητα μπορεί να αφορά ατομικά χαρακτηριστικά
του μαθητή ή στοιχεία της κοινωνικής του ταυτότητας. Η εθνική καταγωγή είναι
ένα μόνο στοιχείο της κοινωνικής ταυτότητας καθώς «η ταυτότητα δεν είναι στατική αλλά δυναμική, πολυπρόσωπη και ενεργός» (Vandenbroeck, 2004: 30). Στην
περίπτωση που το σύνθετο και πολύπλοκο μωσαϊκό που συγκροτεί την ταυτότητα του ατόμου κρυσταλλώνεται και περιορίζεται σε μία μόνο ομάδα αναφοράς, την εθνική, δηλαδή στο πιο στατικό στοιχείο, τότε η έννοια της σχολικής βίας/επιθετικότητας συναρτάται με αυτή του ρατσισμού.
Οι μορφές της ρατσιστικής σχολικής βίας ξεκινούν από τη λεκτική ή ψυχολογική επίθεση και κορυφώνονται στη σωματική βία. Βέβαια προτού κάνει την εμφάνιση της η βίαιη συμπεριφορά διαμεσολαβεί μια κυρίως ψυχολογική διαδικασία.
Εάν αρχικά υιοθετήσουμε και στη συνέχεια εξειδικεύσουμε στην προβληματική
του θέματος μας τις μελέτες πολλών κοινωνικών ψυχολόγων με τις οποίες αναλύουν το μηχανισμό λειτουργίας των στάσεων (Κοκκινάκη, 2005: 94), τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως το άτομο περνά από τις αρνητικές πεποιθήσεις
και αντιλήψεις για μια εθνοπολιτισμική ομάδα (αρνητικά στερεότυπα), στα αρνητικά συναισθήματα (προκαταλήψεις) και καταλήγει σε αρνητικές συμπεριφορές.
Εάν υποθέσουμε ότι επικρατεί ένα πλέγμα θεσμοθετημένων μέτρων που οργανώνονται με βάση το κυρίαρχο πολιτισμικό πρότυπο και αγνοείται ή υποτιμάται η παρουσία μειονοτικών/μεταναστευτικών ομάδων στη δημόσια σφαίρα, τότε τα άτομα που ανήκουν σε αυτές, εξαναγκάζονται έμμεσα ή άμεσα, σε κοινωνικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται ως υποτελείς. Ως δικαιολογία για τις διακρίσεις χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα της ομάδας, στην οποία προσάπτεται
συνήθως μια υποτιθέμενη κατωτερότητα ή επικινδυνότητα, γεγονός που ενισχύει
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Οι προαναφερόμενες υποθέσεις πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Τσιάκαλος (2000: 77-83) ώστε να καταλήξουμε στην έννοια του ρατσισμού. Από την άλλη, η κυκλική και ανατροφοδοτούμενη πορεία που ξεκινά από την ασύμμετρη κατανομή εξουσίας σε επίπεδο
κοινωνικής δύναμης και εκλογικεύει την επιλογή των διακρίσεων στηριζόμενη σε
ρατσιστικές αντιλήψεις αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία να μεταφραστούν, υπό τις
κατάλληλες προϋποθέσεις, οι ρατσιστικές στάσεις σε ρατσιστικές συμπεριφορές.
2.0. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας-ερευνητικά ερωτήματα
Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών με
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την οπτική της παιδαγωγικής πράξης που λαμβάνει υπόψη της τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των «ξένων» μαθητών για να πετύχει την ισότιμη
σχολική και κοινωνική τους ένταξη(Παιδαγωγική της Σύγκρουσης)(Govaris,
2010). Σε ένα δεύτερο επίπεδο διερευνώνται οι αντιλήψεις των μαθητών,
ελληνικής και αλβανικής καταγωγής, ώστε να εντοπιστεί αν μέσα στη σχολική κοινότητα λαμβάνουν χώρα διαδικασίες που ενεργοποιούν φαινόμενα διαχωρισμού και περιθωριοποίησης.
Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: α) ισχύει η υπόθεση της επαφής, β) η αναγνώριση της διαφορετικότητας των μαθητών αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα ανίχνευσης
διακρίσεων. Ενώ για τους μαθητές: α) ισχύει η υπόθεση της επαφής, β) το
πλέγμα σχέσεων της σχολικής κοινότητας επηρεάζει τους «ξένους» μαθητές στη διαμόρφωση της αυτο-εικόνας και ταυτότητας τους, δ) το αίσθημα
ματαίωσης που βιώνουν από το γεγονός αυτό συνδέεται με τα φαινόμενα
επιθετικότητας και, ε) επηρεάζουν και ανατροφοδοτούν την ένταση των
φαινομένων η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας.
2.2. Μέθοδος
Για την καλύτερη διερεύνηση του θέματος θεωρήθηκε καταλληλότερη η
επιλογή της ποιοτικής μεθόδου, που μας δίνει μια πιο λεπτομερή εικόνα
των «οικολογικών συνθηκών δράσης» (Lin&Erickson, 1986: 101),οι οποίες
αντιπροσωπεύουν τοπική γνώση, σκέψη και συμπεριφορά από τη σκοπιά
των δρώντων. Με στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα στην αλληλεπίδραση μεταξύ συνεντευξιαζόμενου και ερευνητή επελέγη η μέθοδος των ημι-δομημένων συνεντεύξεων μέσω ανοιχτού τύπου ερωτήσεων. Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων εντάσσεται στην κατανόηση της σημασίας του κειμένου των συνεντεύξεων.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οχτώ εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας. Έγινε διαστρωμάτωση του εκπαιδευτικού πληθυσμού ανάλογα με
τον τύπο σχολείου (δημοτικά, γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια).
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαίο τρόπο. Η σκοπιμότητα αφορούσε
ένα μόνο σημείο· τη διδασκαλία στην τάξη. Αναφορικά με τους μαθητές,
επελέγη ένα σκόπιμο δείγμα δέκα μαθητών ελληνικής και αλβανικής καταγωγής της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το πλεονέκτημα
που παρέχει η επιλογή αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι ότι τα πληροφοριακά δεδομένα εμπεριέχουν μια συνολική αποτίμηση της σχολικής τους ζωής.
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Οι εκπαιδευτικοί παραχώρησαν ατομικές συνεντεύξεις. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση την εθνικότητα και παραχώρησαν ομαδική συνέντευξη.Στησυνέχεια παραχώρησαν ατομικές συνεντεύξεις εκτός
από μία μαθήτρια ελληνικής καταγωγής που αρνήθηκε.Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δεκαεφτά ατομικές συνεντεύξεις και δύο ομαδικές.Οι εκπαιδευτικοί συμβολίζονται με τα αρχικά: ΔΑΑ, ΔΗΓ, ΓΑΓ, ΓΗΓ, ΛΑΓ, ΕΑΓ, ΕΗΑ1
και ΕΗΑ2 (Τύπος σχολείου, Αστική/Ημιαστική Περιοχή, Φύλλο). Οι μαθητές συμβολίζονται με τα αρχικά: ΑΑ1, ΑΑ2, ΑΑ3, ΑΚ1, ΑΚ2, ΕΑ1, ΕΑ2, ΕΚ1,
ΕΚ2, ΕΚ3 (Έθνος, Φύλλο).
3.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
3.1. Η υπόθεση της επαφής στους εκπαιδευτικούς
Ξεκινώντας από τους εκπαιδευτικούς, μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ανεξάρτητα από τον αφομοιωτικό-διαπολιτισμικό τρόπο που προσεγγίζουν
την πολιτισμική πολυμορφία, καταθέτουντην πρόθεση τους να προσεγγίσουνισότιμα όλους τους μαθητές. Ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς των
οποίων οι αντιλήψεις πλησιάζουν τις κυρίαρχες στερεοτυπικές τάσεις της
κοινωνίας καταγράφεται μια αντίφασηόταν συγκρίνουμε τις απόψειςτους
για το ευρύτερο θέμα της μετανάστευσης σε σχέση με το ρόλο που υιοθετούν στο σχολείο:«Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε διαρρήξεις, ακούμε ότι είναι ξένοι κάποιοι που δημιουργούν προβλήματα» και «να προσφέρω όσο γίνεται περισσότερο στη μάθηση αυτών των παιδιών» (ΔΑΑ).«Στην τηλεόραση
έδειχνε να μπαίνουν σε ένα χωριό μετανάστες και να σκοτώνουν Έλληνες» και
«δεν τους ξεχωρίζω ούτε σε επίπεδα, ούτε σε εθνικότητες» (ΓΑΓ).«Από την άλλη κλεψιές το ένα το άλλο, υπάρχουν πολλές» και «να τους εντάξω όλους μαζί»
(ΕΑΓ).«Κάποιος από μια άλλη χώρα έχει μάθει να είναι βίαιος, επειδή έτσι έζησε στη χώρα του» και «είμαστε και παιδαγωγοί» (ΕΗΑ2).
Σε μια προσπάθεια ερμηνείας θα μπορούσαμε να καταθέσουμε τρεις υποθέσεις. Η πρώτη αφορά στην πιθανότητα οι αντιφατικές δηλώσεις να οφείλονται στον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ρατσιστές αν αναφέρουν τις πραγματικές τους απόψεις. Προκειμένου, επομένως, να αποφευχθούν κατηγορίες προκατάληψης και διακρίσεων εμφανίζεται το φαινόμενο της συγκαλυμμένης προκατάληψης (Κοκκινάκη, ο.π.: 221).
Στη δεύτερη υπόθεση, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπερισχύει η καλή αποστολή της εκπαίδευσης, όπου το σχολείο θεωρείται πνευματικόςχώρος και
ο ρόλος του εκπαιδευτικού λειτούργημα.Αν θεωρήσουμε ότι η συμπεριφο-
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ρά είναι συνάρτηση τόσο του ατόμου όσο και της κατάστασης, η κατάσταση,
δηλαδή το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, ασκεί μια πίεση που τους οδηγεί
να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν είναι συνεπείς προς αυτά που πιστεύουν και νιώθουν. Σε έρευνα των Johnson&Dowing (1979 όπ. αναφ. στο
Atkinson&Atkinson, et. al, 2003: 591-592), η στολή της νοσηλεύτριας ή το
κοστούμι της Κου Κλουξ Κλαν, ενθάρρυναν το άτομο να παίξει το ρόλο που
υποδήλωνε η στολή ή το κοστούμι.
Στην τρίτη υπόθεση, που μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δεύτερη, οι εκπαιδευτικοί μέσω της άντλησης θετικών πληροφοριών από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τους «ξένους» μαθητές, οδηγούνται σε μια διαφοροποίηση των αντιλήψεωντους, οπότε ισχύει η «Υπόθεση της Επαφής».
3.2. Η «διαφορετικότητα» των μαθητών ως προβλεπτικός παράγοντας
ανίχνευσης διακρίσεων
Σημαντικός παράγοντας για την κατανόηση της συμπεριφοράς του άλλου
είναι η αναγνώριση ή όχι της διαφορετικότητας ή αλλιώς της μοναδικότητας του. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς οι «ξένοι» μαθητές διαφέρουν
(ΕΑΓ,ΕΗΑ1,ΓΗΓ,ΔΗΓ, ΕΗΑ2) ή έχουν ομοιότητες (ΓΑΓ,ΔΑΑ,ΛΑΓ) ως ομάδα με
τους γηγενείς. Παρατηρείται το εξής παράδοξο, η ίδια η διαφορετικότητα ομαδοποιείται στις εθνικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ομοιότητες
των «ξένων» μαθητών. Επομένως, το άτομο γίνεται συνώνυμο της ομάδας
στην οποία ανήκει ή αντίθετα περιορίζεται το σύνθετο μωσαϊκό της ταυτότητας του σε ορισμένες μόνο ψηφίδες του. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες οι εκπαιδευτικοί να υιοθετούν ή στην καλύτερη περίπτωση να βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που
ενυπάρχουν για την ετερότητα στην ελληνική κοινωνία.
Στη βάση αυτή θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ένα μηχανισμό όπου
η ομοιότητα των χαρακτηριστικών που «βλέπουν» οι εκπαιδευτικοί είναι
συνήθως πολύ μεγαλύτερη, επειδή είναι το προϊόν της δικής τους στερεοτυπικής όρασης. Εκλαμβάνουν από τους μαθητές όχι την πραγματική τους
εικόνα, αλλά τη στερεοτυπική εκδοχή που έχουν στο μυαλό τους. Στη συνέχεια, εφόσον τους εντάξουν σε μια ομάδα με κοινό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, μέσω της κυκλικής ανατροφοδότησης, τους αντιμετωπίζουν στη βάση
των στερεοτυπικών τους πεποιθήσεων (Γκότοβος, ο.π.: 51-52).
Ο ΕΗΑ2, με τη φράση:«άλλες φορές είναι προκλητικοί αυτοί άλλες φορές
είμαστε εμείς οι Έλληνες» εντάσσει τον εαυτό του σε μία ομάδα και ως μέλος της κουβαλάει το εννοιολογικό της φορτίο. Σύμφωνα με τα πειράματα

667

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

των ελαχίστων ομάδων, η απλή κατηγοριοποίηση ακόμη και αν στηρίζεται σε ένα αυθαίρετο και χωρίς σημασία κριτήριο είναι ικανή να προκαλέσει δι-ομαδική διάκριση(Taifel, 1971, όπ. αναφ. στο Βοσνιάδου, ο.π.: 100101). Πόσο μάλλον όταν το κριτήριο δεν είναι αυθαίρετο αλλά υποδηλώνει την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική ετερότητα.
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, όταν η συζήτηση πηγαίνει στη γνωστική εξέλιξη των «ξένων» μαθητών, κανένας εκπαιδευτικός δεν αναφέρει
το ζήτημα των εθνοπολιτισμικών διακρίσεων που ενδεχομένως να επηρεάζει και την επίδοση τους. Αντίθετα,οι απόψεις τους περιορίζουν την πολυμορφία του δικτύου στην καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας που συναρτάται από τη γέννηση ή όχι στην Ελλάδα και την ηλικία έλευσης σε αυτή(ΔΑΑ, ΔΗΓ, ΕΗΑ1, ΕΗΑ2), τη βοήθεια της οικογένειας(ΛΑΓ, ΓΗΓ), τη στάση του καθηγητή (ΓΑΓ) και τις ικανότητες του μαθητή (ΕΑΓ). Αναδεικνύουν
δηλαδή τις κανονιστικές προσδοκίες του σχολείου οι οποίες ανοιχτά ή κρυφά στιγματίζουν τους αλλοδαπούς μαθητές, παρέχοντας παράλληλα το άλλοθι της συσκότισης στα πραγματικά αίτια της περιθωριοποίησης των «ξένων» μαθητών (Govaris, 2010).
3.3. Σχολικό περιβάλλον και διακρίσεις
Για να είναι αποτελεσματική η επαφή μεταξύ γηγενών και «ξένων» μαθητών
στο σχολικό περιβάλλον, θα πρέπει να πραγματοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (Allpert, 1954, όπ. αναφ. στο Κοκκινάκη ο.π.: 246). Οι συνθήκες αυτές αφορούν στην ύπαρξη κοινωνικής και θεσμικής υποστήριξης, τη
δυνατότητα γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων και
την ισότιμη θέση τους κατά τη διάρκεια της επαφής.
Διαμορφώνονται ισότιμες σχέσεις σε κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο;Το
σύνολο σχεδόν των «ξένων» μαθητών είναι ανιθαγενείς καθώς ο Ν. 3838/2010
κρίθηκε αντισυνταγματικός και η τροποποίηση στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας δεν έχει γίνει ακόμη. Για το θέμα αυτό εκφράζει έντονο προβληματισμό
σε έκθεση της η Unicef (2013). Η κατοχή ιθαγένειας αποτελεί κρίσιμο δικαίωμα για κάθε παιδί και είναι ο κυριότερος αποκλεισμός που αναφέρουν στις
συνεντεύξεις τους όλοι οι μαθητές αλβανικής καταγωγής. Η ανεργία των γονιών τους έχει πολλαπλές επιπτώσεις καθώς μπορεί να οδηγήσει στην απέλαση τους από την Ελλάδα. Επιπλέον, μετά την αποφοίτηση τους, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν παράνομοι αν δεν εργαστούν και να απελαθούν.
Ποιο είναι το είδος και η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων; Ανάμεσα
στους μαθητές Ε’/ΣΤ’ Δημοτικού, 10 αστικών και περιφερειακών σχολεί-
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ων στην Κεντρική Ελλάδα, οι «ξένοι» μαθητές είναι οι λιγότερο δημοφιλείς,
ενώ η συμπεριφορά στιγματισμού απέναντι τους είναι συνήθης (Sarafidou,
Govaris&Loumakou, 2013). Οι ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ πλειονότητας-μειονοτήτων και οι αντιπαραθέσεις που γεννιούνται εξαιτίας των περιοριστικών
προσδοκιών του κοινωνικού περιβάλλοντος, αθροίζουν ένα σύνολο δεδομένων που χαρακτηρίζεται από διακρίσεις και αποκλεισμούς το οποίο λειτουργεί διαμορφωτικά στη συγκρότηση της ταυτότητας των «ξένων» μαθητών,
καθώς «κυρίαρχο συστατικό της ταυτότητας δεν είναι τόσο το (εθνικό) περιεχόμενο όσο η διαδικασία πρόσληψης του» (Γκόβαρης, 2008: 364).
Πως προσλαμβάνουν οι μαθητές αλβανικής καταγωγής τις πολιτισμικές
τους διαφορές μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τα μέλη της πλειοψηφίας; Ας σταχυολογήσουμε ορισμένες προτάσεις τους: «Ρατσισμό ένιωσα στο
Δημοτικό», «Σχολιάζουν και αποφεύγουμε να απαντήσουμε» (ΑΚ1). «Φοβόμασταν να μιλήσουμε, να πούμε αυτό που νιώθουμε» (ΑΚ2). «Αποδεχόμαστε (τις
προσβολές) επειδή ξέρουμε πως δεν είναι όπως τα λένε», «Γίναμε επιφυλακτικοί
και αυτό χειροτερεύει, ως χαρακτήρας πλέον» (ΑΑ1). «Με έχουν προσβάλει πολλές φορές και δεν έκανα κάτι. Απλά το αποδέχτηκα» (ΑΑ2). «Ναι είμαι Αλβανός
αλλά είμαι και γω παιδί σαν εσάς, δεν έχω καμιά διαφορά» (ΑΑ3). Τα στερεότυπα που ακολουθούν την εθνικότητα τους γίνονται προσωπικές κατηγορίες.
Στο σχολικό περιβάλλον βιώνουν τη ματαίωση της δυνατότητας να σχηματίσουν θετική αυτο-εικόνα. Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το στρες
που συνοδεύουν τις παραπάνω διακρίσεις, τους οδήγησαν στην αναζήτηση βοήθειας από εξωσχολικούς (ΓΑΓ), να συμπεριφερθούν επιθετικά (ΑΑ3),
να αποσυρθούν ή να αποδεχτούν την κατάσταση (ΑΑ2, ΑΚ1, ΑΚ2) και να
προσπαθήσουν να υπερβούν τα εμπόδια (ΑΑ1). Η απόκριση που επέλεξαν,
ήταν η απόκριση που τους είχε ανακουφίσει από τη ματαίωση στο παρελθόν.
Μια τέτοια περίπτωση είναι ο ΑΑ3 που ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία οχτώ
ετών, βίωσε την απομόνωση, εντάχθηκε σε ομάδα με μεγαλύτερους ομοεθνείς του και σταδιακά επέλεξε να επιλύει τις διαφορές του με τη βία, χρησιμοποιώντας την «ως άμυνα ώστε να δουν οι άλλοι, θα χτυπήσω αυτόν, θα
το δουν και δε θα με πειράζουν». Αυτό έχει τέσσερις επιπτώσεις.
Η πρώτη αφορά στις συνέπειες στη συμπεριφορά του ΑΑ3 και σχετίζονται με τις αυξημένες πιθανότητες στο μέλλον να ξεκινά και ο ίδιος βίαια
επεισόδια, καθώς τα παιδιά που αρχικά δεν ήταν επιθετικά αλλά που κατά
καιρούς κατάφερναν να σταματήσουν τις επιθέσεις με αντεπίθεση, σταδιακά
άρχισαν να ξεκινούν τα ίδια την επίθεση (Atkinson&Atkinson, et. al, ο.π.: 127)
Η δεύτερη αφορά στις επιρροές που ασκεί στην ομάδα του καθώς αντιδρώντας στις επιβολές της κυρίαρχης εθνικά ομάδας, τους παρασύρει σε
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πράξεις παρόμοιες με τη δική του. Μια τέτοια ανάγνωση επιβεβαιώνει έρευνες που αναφέρουν ότι η ύπαρξη ενός ατόμου που αντιδρά στις υποδείξεις
του συντονιστή αυξάνει τις πιθανότητες να επικρατήσει η τάση της ομάδας
στην ανυπακοή (Atkinson&Atkinson, et. al, ο.π.: 623).
Η τρίτη επίπτωση είναι στα μέλη της πλειοψηφίας που καταλογίζουν
την αρνητική συμπεριφορά στο πρόσωπο και όχι στην περίπτωση. Ο ΑΑ3,
για παράδειγμα, αναφέρει πως μετά την αρνητική εμπειρία που είχε από
την πρώτη του δασκάλα, φοβόταν και άλλους καθηγητές ότι θα φερθούν
το ίδιο:«όταν κάποιος με φώναζε, εγώ το παιρνα ρατσιστικά και αντιδρούσα».
Αντίστοιχα οι Έλληνες μαθητές ερμηνεύουνε παρόμοιες συμπεριφορές ως
εξής: «Απλά είναι μερικοί που το παίζουνε ότι είναι αυτοί και κανένας άλλος»
(ΕΚ2). «Υπάρχουν και αυτοί που δεν μας φέρονται καλά. Μέσα στην τάξη να
σου την πουν για κάτι άσχετο» (ΕΚ1).
Τέλος, αποδίδουν συλλογική ευθύνη στην ομάδα καθώς οι άνθρωποι
έχουν την τάση να γενικεύουν τη συμπεριφορά ενός μεμονωμένου ατόμου που «ξεχωρίζει» και να την καταλογίζουν ως χαρακτηριστικό ολόκληρης της ομάδας (Κοκκινάκη, ο.π.: 213). Επομένως ο ΑΑ3, μπορεί να προσδίδει στην ομάδα των μαθητών αλβανικής καταγωγής του σχολείου του,
το χαρακτηριστικό της βίας ως τρόπου επίλυσης των διαφορών π.χ. «Αυτοί
έτσι φέρονται. Μαχαίρια, μπύρες, τέτοια» (ΕΑ2).
Το σύνολο αυτών των διαδράσεων λειτουργούν μέσω των αρνητικών
ανατροφοδοτήσεων ως αίτιο και αποτέλεσμα ταυτόχρονα καθώς τα άτομα
έχουν άμεσο συμφέρον να διατηρούν μια θετικότερη εικόνα των ομάδων
που ανήκουν σε σχέση με αυτές στις οποίες δεν ανήκουν (Tajfel&Turner,
1986). Η δυναμική των αλληλεπιδράσεων τόσο στο εσωτερικό των ομάδων
όσο και στις σχέσεις τους με τις εξω-ομάδες, παράγει σύνθετα αποτελέσματα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να εμφανιστεί μια κλιμάκωση της βίας.
Μέσα από τις συνεντεύξεις παρατηρείται πως στο Γυμνάσιο σηματοδοτείται η συγκρότηση δύο κόσμων και εμφανίζεται μια κλιμάκωση της βίας,
καθώς καταγράφονται και τα περισσότερα επεισόδια μεταξύ μαθητών ελληνικής και αλβανικής καταγωγής. Επεισόδιο με σιδερολοστούς και συμμετοχή εξωσχολικών (ΓΑΓ), καυγάς μαθητών Γυμνασίου (ΛΑΓ), επεισόδιο βίας όπου ένα παιδί Γυμνασίου «επιτίθετο σε ένα παιδί μειονότητας» (ΓΗΓ) και
καυγάς μαθητή αλβανικής καταγωγής με Έλληνα συμμαθητή του (ΑΑ3). Οι
δύο αυτοί κόσμοι είναι πλέον ευδιάκριτοι στο χώρο του ΕΠΑΛ καθώς και
οι τρεις εκπαιδευτικοί του δείγματος που υπηρετούν σε αυτά (ΕΑΓ, ΕΗΑ1,
ΕΗΑ2), εστιάζουν στην ύπαρξη ομάδων με βάση το έθνος, οι οποίες αποτελούν το πρωταρχικό εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν.
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Στα παραπάνω προστίθεται ο εργασιακός ανταγωνισμός όπου Έλληνες
που ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και μετανάστες
διεκδικούν τις ίδιες θέσεις εργασίας.Τα αδιέξοδα που προκαλεί η εκάστοτε κυβέρνηση πολιτική (ιθαγένεια-ανεργία), επιλύονται όχι με σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά με μετάθεση της επιθετικότητας στους μετανάστες. Τα αυξημένα ποσοστά της ανεργίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης επιδεινώνουν το συγκρουσιακό κλίμα το οποίο εισβάλει στα σχολεία.
Η ΑΚ1 αναφέρει: «οι πολιτικοί τους φταίνε γιατί τα βάζουνε με μας». Από την
πλευρά του ο ΕΑ1 εκφράζει θυμό: «εμείς δουλεύουμε μια φορά το χρόνο και
αυτοί δουλεύουν κάθε μέρα (…) και γω είμαι ρατσιστής σ’ αυτό το θέμα. Ήθελα να τους διώξω όλους, να πάω να τους ρίξω ξύλο, να φύγουν όλοι». Οι υπόλοιποι Έλληνες μαθητές συμφωνούν. Η προσδοκία για δουλειά χάνεται και
νιώθουν ματαίωση. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τη «θεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης» (Κοκκινάκη, ο.π.: 229) και οφείλεται στον αμοιβαία
αποκλειόμενο στόχο της εργασίας.
Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι το περιβάλλον του σχολείου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η επαφή των διαφορετικών εθνικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων, οξύνει τις
σχέσεις μεταξύ τους, καθώς στερείται των τριών βασικών συνθηκών που
απαιτούνται για να καταστεί η επαφή αποτελεσματική.
4.0. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Το σχολείο καλείται να διαμορφώσει ένα πλαίσιο ισότιμων σχέσεων που θα
χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και γνωστικής εξέλιξης
των μαθητών ώστε να αντιμετωπίσει την ετερογένεια της «κοινής» ομάδας
των μαθητών όχι μόνο την ετερογένεια των μειονοτικών ομάδων. Στη δημιουργία αυτού του σχολικού περιβάλλοντος ο εκπαιδευτικός καλείται να
πρωταγωνιστήσει. Η ουσιώδης συμμετοχή και συνεισφορά του στην πορεία
εξατομίκευσης των μαθητών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες παιδαγωγικές και επιστημονικές προκλήσεις της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, καθιστούν ως αδήριτη ανάγκη τον εφοδιασμό του με το απαραίτητο διαπολιτισμικό παιδαγωγικό κεφάλαιο μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων.
Επιπλέον είναι θεμιτό να εστιάσουμε στην εκπαίδευση των νέων εκπαιδευτικών στο πεδίο της ενίσχυσης της πεποίθησης των σπουδαστών στο
ρόλο του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού με ταυτόχρονη ενίσχυση της αυτο-εικόνας τους. Η αξιολόγηση της επίτευξης αυτού του στόχου θα μπορού-
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σε να γίνει με συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατά την εγγραφή τους στην
παιδαγωγική σχολή, κατά την αποφοίτηση τους και μετά τα πρώτα πέντε
χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Εκεί ανάλογα με τον τύπο σχολείου και την
επαφή τους με τη διαφορετικότητα, θα μπορούσαν να γίνουν οι συγκρίσεις.
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Η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στο ελληνικό σχολείο: Περιγραφή
και αποτίμηση μίας καινοτομίας
Κατερίνα Σαμαρά
ABSTRACT
Nowadays, Greek society is characterized as multicultural, changing the picture
of school societies, which have to transform into intercultural ones. Modern
studies have shown that the deep knowledge of mother tongue promotes the
learning of the dominant language and reinforces the round cognitive – social
and psychological development of the pupils (Cummins, 2001). This paper refers
to the innovative ’’Action 5’’, a program of teaching the Albanian and Russian
languages in classes of primary and secondary schools with the purpose of
developing an intercultural curriculum. The evaluation of this implementation
has shown that the pupils learned their mother tongue better, they integrated
it in their everyday life and improved their relationship with their parents.
Moreover, they have earned back their self-confidence and developed positive
feelings about their origin. These results are expected to have many significant
social, educational and psychological effects.
1.0. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
1.1. Η εκμάθηση Δύο Γλωσσών Ταυτόχρονα
Οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές αλληλεπιδρούν μόνον με τη μητρική τους γλώσσα στα πρώτα στάδια της ζωής τους. Ωστόσο, αναγκάζονται
από μία ορισμένη ηλικία και μετά να βρεθούν σε ένα κοινωνικο – πολιτισμικό
περιβάλλον διαφορετικό από αυτό στο οποίο είχαν συνηθίσει έως τώρα. Μελέτες δείχνουν πως η σχολική επίδοση και επιτυχία συνδέονται στενά με τη διδασκαλία στη μητρική γλώσσα και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη γλώσσα πρέπει να εμφανίζεται στο προσκήνιο όταν ο μαθητής έχει ήδη σταθεροποιήσει
τη γνώση της αρχικής γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. (Τρέσσου & Μητα-
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κίδου,2007). Ο όρος δίγλωσση εκπαίδευση αναφέρεται στη χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών διδασκαλίας (Καραντζόλα, 1998). Διεθνώς ισχύουν και
εφαρμόζονται δύο μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης, το υποκαταστατικό και το
προσθετικό. Σύμφωνα με το υποκαταστατικό μοντέλο η μητρική γλώσσα αντικαθίσταται προοδευτικά από την επίσημη γλώσσα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο Γυμνάσιο. Από την άλλη, σύμφωνα με το προσθετικό μοντέλο,
η μητρική γλώσσα διδάσκεται μέχρι το Λύκειο, με στόχο την εκμάθηση και των
δύο γλωσσών (Κανακίδου, 1994).
1.2. Τα Οφέλη της Ανάπτυξης και Καλλιέργειας της Μητρικής Γλώσσας
και οι Κίνδυνοι από τη Μη Ενίσχυσή της
Αρχικά, η μητρική γλώσσα συμβάλλει στη συνολική προσωπική και παιδαγωγική ανάπτυξη των μαθητών. Σύμφωνα με έρευνες (Cummins, 2001), όταν τα
παιδιά εξακολουθούν να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους σε δύο ή περισσότερες γλώσσες κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου, αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της γλώσσας και του τρόπου με τον οποίον θα
την χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον, όταν τα σχολεία
οικοδομούν πάνω στην εμπειρία και στην γνώση που οι μαθητές φέρουν στο
σχολείο (εποικοδομισμός) η διδασκαλία προωθεί τις ικανότητες και τα ταλέντα των μαθητών (Φρυδάκη, 2009). Επίσης, το επίπεδο ανάπτυξης της μητρικής γλώσσας των παιδιών είναι ένας ισχυρός δείκτης πρόβλεψης της ανάπτυξης της δεύτερης γλώσσας. Μάλιστα, οι Palaiologou & Evaggelou (όπως αναφέρουν οι Dimitriadou et al., 2009) υποστηρίζουν πως οι δύο γλώσσες θεωρούνται αλληλοεξαρτώμενες και ενισχύουν εξίσου η μία την άλλη όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον επιτρέπει την πρόσβαση των παιδιών και στις δύο. Αυτό
συμβαίνει διότι, όταν τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη μητρική τους γλώσσα, μαθαίνουν γενικές ιδέες και νοητικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με
έννοιες και δεξιότητες στην κυρίαρχη γλώσσα.
Από την άλλη, καθώς μητρική γλώσσα των παιδιών είναι ευαίσθητη και
εύθραυστη, αλλοιώνεται εύκολα τα πρώτα χρόνια του σχολείου (Cummins,
2001· RTI International, MTB-MLE Network, 2011). Τα εθνικά παιδιά που ζουν
σε περιοχές με χαμηλή εθνική πυκνότητα μπορούν να χάσουν την ικανότητα να επικοινωνούν στη μητρική τους γλώσσα μέσα σε 2-3 χρόνια από την
έναρξη του σχολείου (Walter, 2011). Το ρήγμα στην κατάκτηση της μητρικής
γλώσσας, το οποίο επιδρά στην εξέλιξη και των δύο γλωσσών, έχει ως συνέπεια τη «διπλή ημιγλωσσία» (semilinguismus) ή «αφαιρετική διγλωσσία». Αυτό σημαίνει ότι το παιδί από την αλλοδαπή, καθώς προσπαθεί να κατακτή-
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σει και τις δύο γλώσσες ταυτόχρονα, αποτυγχάνει και καθίσταται σε σύγχυση. Αυτό έχει ως κατάληξη, την μη σωστή κατοχή ούτε της μητρικής ούτε της
ξένης γλώσσας (Νικολάου, 2009).
Eνώ οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές προσπαθούν να μάθουν
την ελληνική γλώσσα αλλά και βασικές γνώσεις στη γλώσσα αυτή, καταλήγουν να θεωρούν τη μητρική τους γλώσσα ως ένα εμπόδιο για την ενσωμάτωσή τους και ως μία γλώσσα κατώτερη της ελληνικής. Σε αυτό, βέβαια,
πολλές φορές συντελούν και οι παροτρύνσεις των εκπαιδευτικών. Παρατηρείται, λοιπόν, το φαινόμενο οι μαθητές αυτοί να έχουν την τάση να αποκόπτονται από τις ρίζες τους, να σταματούν να μιλάνε τη γλώσσα τους και να
μην αναφέρουν την καταγωγή τους γιατί ντρέπονται και δεν θέλουν να στιγματιστούν (Dimitriadou et al., 2009· Παπαδοπούλου, 2009). Το γεγονός αυτό
αναπόφευκτα οδηγεί σε κρίση ταυτότητας και σε αρνητικά συναισθήματα.
Επιπλέον, παρουσιάζουν διάφορες και ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις, όπως
σύνδρομο κατωτερότητας, άρνηση, εσωστρέφεια, επιθετικότητα, οι οποίες,
συχνά, εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου (Gogonas, 2007· Παπαδοπούλου, 2009). Τέλος, πολλοί μαθητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο.
1.3. Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ελλάδας απέναντι στους Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες μαθητές
Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η εκπαίδευση των παλιννοστούντων αλλά και των μαθητών μη ελληνικής καταγωγής θα μπορούσε και θα
έπρεπε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι
σήμερα, επειδή επιλέγεται μία μονοδιάστατη αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική (Χριστοδούλου, 2009· Gogonas, 2007). Τα μέτρα για την αντιμετώπιση
της ύπαρξης των παλιννοστούντων μαθητών στα ελληνικά σχολεία έως τώρα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μια αποτυχημένη μίμηση ξένων προτύπων, τα οποία δεν είναι προσαρμοσμένα στα δεδομένα της Ελλάδας. Τέτοιες προσπάθειες αποτελούν οι Τάξεις Υποδοχής, τα Φροντιστηριακά Τμήματα και τα Σχολεία Παλιννοστούντων.
Η μετονομασία των σχολείων των Παλιννοστούντων σε Διαπολιτισμικά
ήταν η πρώτη κίνηση για την ίδρυση Διαπολιτισμικών σχολείων. Ωστόσο,
όσον αφορά την Διαπολιτισμική Αγωγή, δεν διευκρινιζόταν με σαφήνεια το
περιεχόμενο, οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της. Μάλιστα, ενώ αρχικά ο νόμος προέβλεπε πως Διαπολιτισμικά θα μετονομαστούν
τα σχολεία που έχουν από 45% και πάνω αλλοδαπό μαθητικό πληθυσμό, στην
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πορεία επρόκειτο για σχολεία μόνο με αλλοδαπούς μαθητές. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός πως οι Έλληνες γονείς φοβούνταν πως η ύπαρξη αλλοεθνών μαθητών στο σχολείο θα αλλοίωνε τη μαθησιακή διαδικασία (Χαρίτος, 2011).
Ουσιαστικά, στην Ελλάδα, η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας εφαρμόζεται στην πράξη μόνο στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης (Dimitriadou
et al., 2009), όπου λειτουργούν δίγλωσσα προγράμματα στην ελληνική και
τουρκική γλώσσα. Εξαίρεση, επίσης, αποτελούν τα ιδιωτικά δίγλωσσα σχολεία, στα οποία εφαρμόζονται με επιτυχία προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης για αλλοδαπούς και Έλληνες μαθητές (Σακελλαροπούλου, 2007).
1.4. Προβλήματα που συνδέονται με την Ανεπάρκεια του Ελληνικού
Σχολείου στη Διαχείριση της Ετερότητας
Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να υλοποιήσει όλες τις διαπολιτισμικές του διακηρύξεις οφείλεται κυρίως στη μη κατάλληλη εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, έχοντας ενστερνιστεί τις πεποιθήσεις περί ομοιογένειας των μαθητών και περί προγραμμάτων με αποδέκτη
έναν πλασματικό μαθητή που αντιπροσωπεύει τον «μέσο όρο», είναι ελάχιστα
έως καθόλου προετοιμασμένοι να υποδεχτούν στην τάξη τους αλλοεθνή παιδιά
που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις ισχύουσες αντιλήψεις. Αντίθετα, έχουν μεγαλώσει, εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί στην παράδοση της μονογλωσσικής και
μονοπολιτισμικής γλώσσας (Gogonas, 2007). Φαίνεται πως παρόλο που μπορεί
να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα διαφορετικότητας, λίγοι αισθάνονται
προετοιμασμένοι στο να τα διαχειριστούν (Dimitriadou et al., 2009).
1.5. Η Ανάγκη για Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βασική αρχή της διαπολιτισμικότητας είναι πως κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ανεπανάληπτος. Είναι πολύ σημαντική η αξία της διαφοροποίησης και
της προσαρμογής της διδασκαλίας στα ατομικά ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών. Ο σεβασμός στην ποικιλότητα και την ατομική διαφορά
αποτελεί κεντρικό συστατικό της έννοιας «πολυπολιτισμική εκπαίδευση». Φαινόμενα ρατσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν και να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη και ο εξορθολογισμός (Χαρίτος, 2011).
1.6. Προγράμματα Διδασκαλίας Μητρικής γλώσσας σε άλλες Χώρες
Καινοτόμα προγράμματα για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε μει-
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ονοτικούς μαθητές εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες, όπου καθίσταται
αναγκαίο και υπάρχουν πληθυσμοί με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο.
• Σουηδία (ύπαρξη πολλών Φιλανδών μαθητών)
• Παρίσι (5 ώρες την εβδομάδα αραβικά, καθώς και Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Γυμναστική στα αραβικά, Παπαδοπούλου, 2009).
• Ινδία
• Νορβηγία
• Αυστραλία (50% διδασκαλία στην επίσημη γλώσσα και 50% διδασκαλία στη μητρική γλώσσα (Dimitriadou et al., 2009)
2.0. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Το Πλαίσιο μιας Καινοτόμου Παρέμβασης
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχεδίασε τη Δράση 5 του
Προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
(http://www.diapolis.auth.gr), το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» κατά
το διάστημα 2010-2013. Γενικός σκοπός της Πράξης ήταν η καταπολέμηση
της σχολικής αποτυχίας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο
ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η, κατά το δυνατόν, ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με τους γηγενείς μαθητές, καθώς και η
κοινωνική τους ένταξη. Κατά το σχολικό έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά μία εκπαιδευτική παρέμβαση - καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς διδάχτηκε η μητρική γλώσσα αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών (αλβανική και ρωσική) σε δεκατέσσερα τμήματα
Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων της επικράτειας.
2.2. Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας
Η έρευνα που διεξήχθη είχε χαρακτηριστικά έρευνας δράσης (action
research), που είναι μια ερευνητική διαδικασία που διενεργούν οι ίδιοι οι
άνθρωποι της πράξης, με στόχο να βελτιώσουν τις επαγγελματικές πρακτικές τους (Κατσαρού & Τσάφος 2003: 14). Κυρίαρχο στοιχείο σε μια τέτοια διαδικασία είναι ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού πάνω στο έργο του. Τα
μαθήματα αυτά δεν αποτελούσαν λειτουργικό μέρος του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, αλλά ήταν πρόσθετο σε αυτό. Έτσι, η διαδικασία
που εφαρμόστηκε ακολουθούσε το μοντέλο της «Προσθετικής Προσέγγι-
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σης» για την ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού Αναλυτικού Προγράμματος .
Τα μαθήματα μητρικής γλώσσας σε κάθε τμήμα διεξάγονταν δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, αφού πρώτα οι μαθητές κατατάχθηκαν σε τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων ύστερα από την εφαρμογή ενός τεστ κατάταξης, που πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Βασικός στόχος των μαθημάτων ήταν κυρίως η εκμάθηση κανόνων γραμματικής και λεξιλογίου. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τη μητρική γλώσσα
ως μέσον για τις συζητήσεις μέσα στην αίθουσα αλλά και για την παράδοση των νέων κανόνων και θεωριών.
2.3. Μεθοδολογία
2.3.1. Συμμετέχοντες
Μαθητές

42

Αγόρια

23

Κορίτσια

19

Μητρική γλώσσα

Μαθητές

Ρώσικα

31

Αλβανικά

10

Ελληνικά

1

Φύλλο

Αριθμός εκπαιδευτικών

Άντρας

1

Γυναίκα

6

Καταγωγή

Αριθμός εκπαιδευτικών

Ρωσία

4

Αλβανία

2

2.3.2. Ερευνητικά εργαλεία
Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας και την καλύτερη ανάλυση της πιλο-
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τικής εφαρμογής των διδασκαλιών ορίστηκε μια ομάδα από βοηθούς έρευνας. Το κύριο έργο τους ήταν η συστηματική παρατήρηση των διδασκαλιών της μητρικής γλώσσας, καθώς και η εφαρμογή ερευνητικών εργαλείων
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της παρέμβασης. Από αυτούς ζητήθηκε να καταγράψουν την εμπειρία τους ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την παρέμβαση
στη βάση ενός ερωτηματολογίου με επτά ανοιχτά ερωτήματα, το οποίο κατασκευάστηκε για αυτόν το σκοπό. Τα ανοιχτά ερωτήματα δίνουν τη δυνατότητα να υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης των βιωμάτων αναφορικά με την καινοτόμο παρέμβαση.
Από την άλλη, στους εκπαιδευτικούς δόθηκε ένα Φύλλο Παρατήρησης, το
οποίο συμπληρώθηκε για κάθε τμήμα ξεχωριστά ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την παρέμβαση και βασίστηκε στην παρακολούθηση ενός δίωρου μαθήματος από τους
ίδιους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαλείο ήταν αρκετά αναλυτικό επειδή θα
έπρεπε να συμπεριλάβει πολλά στοιχεία της διδασκαλίας, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε σχέση με
τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στις «κανονικές» τάξεις των μαθητών.
Τέλος, όσον αφορά τις συνεντεύξεις των μαθητών, στόχος της συνέντευξης
ήταν η συλλογή στοιχείων σχετικά με την απήχηση που αναμενόταν να έχει η
παρέμβαση στους μαθητές, σε ό, τι αφορά τις προσδοκίες τους (ΠΡΙΝ) και την
επαλήθευση ή μη των προσδοκιών αυτών (ΜΕΤΑ). Έτσι, μέσα από τη συνέντευξη οι μαθητές θα είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις εντυπώσεις τους για το
πρόγραμμα, αλλά και να αναφερθούν (ρητά ή έμμεσα) σε κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της στάσης και της συμπεριφοράς τους στη διάρκεια
του προγράμματος. Προκειμένου το δείγμα μας να είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικό, οι συνεντεύξεις εφαρμόστηκαν σε 3 μαθητές από κάθε τμήμα:
έναν μαθητή με καλή επίδοση στο μάθημα (καλός), έναν με μέτρια (μέτριος) και
έναν με χαμηλή επίδοση (αδύναμος). Σημειωτέον ότι επιδιώχθηκε οι μαθητές
στις δύο φάσεις εφαρμογής της συνέντευξης να είναι οι ίδιοι.
2.4. Αποτελέσματα
Η δράση 5 του προγράμματος για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στα
αλλόγλωσσα παιδιά που έχουν γεννηθεί ή ζουν στην Ελλάδα ήταν, σε γενικές
γραμμές, επιτυχημένη και αυτό διαφαίνεται από συγκεκριμένα σημεία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της παρέμβασης.

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

νείς τους. Οι μαθητές έρχονταν στα μαθήματα με χαρά, και τη χαρά αυτήν
την διατήρησαν μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Από άποψη λειτουργική δεν δημιουργήθηκε ποτέ κανένα πρόβλημα στα
τμήματα αυτά (παραδείγματος χάριν, ατύχημα ή περιστατικό παραβατικότητας ή επιθετικότητας), παρόλο που λειτουργούσαν σε ένα σχολείο όπου
είχαν λήξει τα μαθήματα της ημέρας.
Τα τμήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας κρατούσαν ανοιχτό το σχολείο και μετά το πέρας των μαθημάτων, καθώς έρχονταν γονείς, συναντούσαν την εκπαιδευτικό και τις βοηθούς έρευνας και ζητούσαν την εγγραφή
των παιδιών τους στα τμήματα.
Οι μαθητές στο τέλος της παρέμβασης δήλωσαν ευχαριστημένοι, επειδή
έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν στη μητρική τους γλώσσα, ενώ μέχρι
τότε την χρησιμοποιούσαν μόνο στον προφορικό λόγο.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στα τμήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας πολλά παιδιά βρήκαν μια «όαση» μέσα στις σκληρές συνθήκες στις
οποίες ζουν (χωρίς τους γονείς τους, με πολλά άτομα στο σπίτι ή με οικονομική δυσπραγία), συναντώντας μάλιστα εκεί πολλά στοιχεία της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
Αρνητικά σημεία
Τα τμήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας φαίνεται να διατήρησαν σε αρκετό βαθμό τον φροντιστηριακό χαρακτήρα που είχαν την προηγούμενη
χρονιά, καθώς ήταν αποκομμένα από την υπόλοιπη σχολική ζωή ˙ εξάλλου οι
εκπαιδευτικοί των «κανονικών» τμημάτων του σχολείου έμειναν μακριά από
την όλη διαδικασία.
Κουρασμένοι μαθητές, τμήματα αποκομμένα από το γενικό κορμό μαθημάτων του σχολείου, απουσία συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των «κανονικών» τάξεων, αποσπασματικότητα της διδακτικής διαδικασίας
Το οργανωτικό ζήτημα της διαμόρφωσης τμημάτων σε διακριτά επίπεδα δεν
λειτούργησε σε όλες τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα τμήματα όπου ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούσαν ήταν μικρός. Προέκυψαν έτσι μικτά τμήματα, στα οποία η διδασκαλία θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.
Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν τη γλώσσα είχαν άριστη γλωσσική κατάρτιση
ως φυσικοί ομιλητές της Ρωσικής και της Αλβανικής. Ωστόσο, και παρά το
γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν διδάξει στην παρέμβαση και την χρονιά
που προηγήθηκε, δεν φάνηκε να χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθόδους της
σύγχρονης διδακτικής για μικτές τάξεις.
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Σε επίπεδο γλωσσικό, κατά τη διδασκαλία κυριάρχησε το δομολειτουργικό μοντέλο και όχι εκείνο της ολικής προσέγγισης, παρά τις εξαγγελίες του
υποστηρικτικού υλικού. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι
και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν τη μητρική γλώσσα ίσως έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τέτοιου είδους προσεγγίσεις και δεν μπόρεσαν να
απομακρυνθούν από αυτές.
Αρνητική ήταν και η προσκόλληση των εκπαιδευτικών στο εγχειρίδιο, αν και
σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν κινήσεις για δημιουργία και χρήση νέου, αυτόνομου υλικού υποστήριξης.
2.5. Συζήτηση
2.5.1. Περιορισμοί της Παρούσας Μελέτης

Όπως αναφέρθηκε, η έρευνα περιλαμβάνει εκτός από ποσοτική και ποιοτική
ανάλυση δεδομένων. Όπως τονίζεται στην Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, η ποιοτική έρευνα διερευνά τις διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από τις
παρατηρούμενες συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων, χαρτογραφεί τις ατομικές
απαντήσεις και αναζητά τη σημασία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η συμπεριφορά. Ωστόσο, λόγω του ότι εξετάζονται τα ανοιχτά ερωτήματα
που τέθηκαν στους βοηθούς έρευνας, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, αναμένεται πως δεν θα είναι εύκολη η μέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.
Αρχικά, υπάρχει έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας η οποία δεν επιτρέπει τη
γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το δείγμα των ατόμων ή των μονάδων που χρησιμοποιείται στις ποιοτικές έρευνες είναι συχνά μικρό και εμπεριέχει, εξ αντικειμένου, παντός είδους μεροληψίες. Τα συμπεράσματα, επομένως, δεν μπορεί παρά να αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα και δεν υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την επέκτασή τους σε ένα πληθυσμό, με οποιουδήποτε βαθμού αξιοπιστία. Επιπλέον, απουσιάζει η δυνατότητα επαναληψιμότητας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματά της, την ευελιξία της. Η επανάληψη της έρευνας από άλλον ερευνητή
προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα είναι αδύνατη χωρίς αυστηρό προσδιορισμό της ερευνητικής διαδικασίας σε όλα της τα στάδια. Η ευελιξία, επομένως, της ποιοτικής προσέγγισης έχει ένα πολύ μεγάλο τίμημα: διαφορετικοί ερευνητές που μελετούν ποιοτικά το ίδιο φαινόμενο, στον ίδιο πληθυσμό, μπορεί κάλλιστα να μην καταλήξουν στα ίδια συμπεράσματα. Τέλος, η
απόδειξη αιτιωδών σχέσεων είναι πρακτικά αδύνατη στην ποιοτική έρευνα,
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καθώς το να διατυπώσει ο ερευνητής μια σχέση αιτίου-αιτιατού, που υπαγορεύεται από τη ανάλυση του υλικού του και φαίνεται να ισχύει στις περιπτώσεις που μελέτησε, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί υπόθεση προς επιβεβαίωση και όχι συμπέρασμα περί της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης.
2.5.2. Προτάσεις για Παρέμβαση
Οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν πιστεύουμε πως αποτέλεσαν πεδίο για
την ανάπτυξη θεωριών που αφορούν τα πλεονεκτήματα της ενίσχυσης της
μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Επίσης, προσδοκάται πως η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού και τα θετικά του αποτελέσματά του θα αποτελέσουν το έναυσμα για την ουσιαστική και πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας όλων των μαθητών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων, που φοιτούν
στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να προταθούν κάποιες παρεμβατικές εφαρμογές, όπως η αλλαγή της ώρας εφαρμογής του προγράμματος, καθώς πιστεύεται πως τα αποτελέσματα θα ήταν
ακόμη πιο ενθαρρυντικά και οι μαθητές θα απέδιδαν καλύτερα, εάν ήταν
πιο ξεκούραστοι. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμη μια ακόμη μελλοντική έρευνα στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ώστε να διαφανούν
να ευεργετικά αποτελέσματα της ενίσχυσης της μητρικής τους γλώσσας
σε βάθος χρόνου. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια καταγραφή των επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα που υπάρχουν τώρα στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και να συγκριθούν με τις επιδόσεις των μαθητών στα ίδια μαθήματα με το πέρας της εφαρμογής του προγράμματος.
Ίσως, έτσι να φανεί η θετική επίδραση της ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας στην καλύτερη εκμάθηση της ελληνικής. Τέλος, θα ήταν καλό όλο και
περισσότερα σχολεία και εκπαιδευτικοί θεσμοί να αναλάβουν καινοτόμες
και παρεμβατικές πρωτοβουλίες. Τα περισσότερα σχολεία της Ελλάδας χαρακτηρίζονται πλέον ως διαπολιτισμικά, οπότε θα ήταν πρέπον να θέσουν
σε εφαρμογή προγράμματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών τους.
3.0. Συμπεράσματα
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μεγάλη εισροή αλλοδαπών και παλιννοστούντων πληθυσμών στη χώρα μας, γεγονός που εισάγει μεγάλες διαφοροποιήσεις τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση.
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Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική έχει ως μοναδικό στόχο να αφομοιώσει
τους μαθητές και να τους μάθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ελληνική
γλώσσα. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα βιώματα και τα πολιτισμικά στοιχεία που
συνιστούν την μοναδική προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Η βαθειά γνώση
της μητρικής γλώσσας των μαθητών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και για την απόκτηση της δεύτερης γλώσσας.
Επομένως, μοναδική λύση για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών
αποτελεί η προσαρμογή του μαθήματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Μία καινοτόμος πρακτική είναι η διαπολιτισμική αγωγή που θα σέβεται
και θα ενθαρρύνει τους μαθητές να αγαπήσουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητά τους. Τέλος, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι αλλόγλωσσοι μαθητές, είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Σχολών
οφείλουν να διαμορφωθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να ευαισθητοποιήσουν και
να καταστήσουν ικανούς τους φοιτητές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.
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Ρομά, συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευση:
μια συσχέτιση
Δώρα Τζήκα
Abstract
Recent years there is an increasing interest by educational institutions
concerning vulnerable social groups, such as minorities, immigrants and
Roma people. The purpose of this paper is to examine the correlation
between the living conditions of Roma children and their educational career.
It also tries to investigate if educational integration can be achieved without
social integration or if both of them should be attempted simultaneously.
Data has been collected using the qualitative method of observance.
There have been observed the living conditions of Roma families living
in houses (settlement) and of Roma families living in a camp. Moreover,
data concerning the presence of Roma children at school have been
used. The paper is based on the theoretical principles of critical pedagogy
and concludes with proposals for the organization of schools, the role of
teachers and the general social interventions which are compulsory in order
educational and social integration to be achieved.
1.0 Εισαγωγή
Αποτελεί δεδομένη πραγματικότητα ότι και στη χώρα μας ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Αυτή η πραγματικότητα δεν
θα μπορούσε να μην αντικατοπτρίζεται στην εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, η
φοίτηση σχεδόν σε κάθε τάξη παιδιών από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες
είναι πλέον ο κανόνας. Βέβαια οι κοινωνίες, παρά τη στάση του εθνικισμού απέναντι στο διαφορετικό, δεν ήταν ποτέ απόλυτα ομοιογενείς, αλλά πάντα διαφορετικές κουλτούρες συνυπήρχαν (Μάρκου, 1998: 2). Ωστόσο, από τα τέλη της
δεκαετίας του ’80 η χώρα μας άρχισε να γίνεται χώρα υποδοχής μεταναστών. Το
ενδιαφέρον για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση1 ξεκίνησε από τη δεκαετία του
’80 και ενισχύθηκε από τη δεκαετία του ’90 και μετά με την ίδρυση στα σχολεία
1. Ο M.Apple σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Αμερική αναφέρει ότι πρόκειται για
αναγκαστική ενσωμάτωση από την κυρίαρχη τάξη ριζοσπαστικών αιτημάτων με μετριοπαθή τρόπο,
έτσι ώστε να διατηρηθεί η πολιτισμική ανωτερότητα της κυρίαρχης ομάδας (Apple: 610-612).
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Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ν.1404 και Ν.1894), καθώς
και με την ίδρυση Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ν.2413). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση κατέχει πλέον κύρια θέση στα προγράμματα σπουδών
των πανεπιστημιακών τμημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Επίσης, ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ένταξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι μειονότητες, οι μετανάστες, οι Ρομά, εκπονούνται από πανεπιστημιακά ιδρύματα ήδη από τη δεκαετία του ’902
ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στα δημόσια σχολεία από το Υπουργείο
Παιδείας με ευρωπαϊκά κονδύλια το πρόγραμμα «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (Ζ.Ε.Π.) (Υπ. Απ. 821/3412Ρ/157476/Ζ1).
Όλες αυτές οι προσπάθειες αναγνωρίζουν και αποδέχονται μια διαπίστωση: ότι τα παιδιά αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων είτε δεν φοιτούν τακτικά στο σχολείο είτε, όταν φοιτούν, δεν έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις. Πολλοί
παραδέχονται ότι, και όταν συμμετέχουν σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρόλη τη βελτίωση των επιδόσεων υστερούν σε σχέση με τις επιδόσεις
των παιδιών των «μη αποκλεισμένων» κοινωνικών ομάδων.
Ποιοι παράγοντες είναι, όμως, αυτοί που δυσκολεύουν την ένταξη των ομάδων αυτών και έχουν προκαλέσει αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον; Κατά πόσο η εγχάραξη «καλών πρακτικών» σε επίπεδο σχολείου και τοπικής κοινότητας, που οπωσδήποτε λειτουργεί ανατροφοδοτικά, με απώτερο σκοπό την
κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ομάδων αυτών, είναι επαρκής συνθήκη για την επίτευξη αυτού του σκοπού; Είναι δυνατή η πραγματοποίηση της
ένταξης χωρίς παράλληλες αλλαγές στις συνθήκες ζωής των ομάδων αυτών3;
Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τα ερωτήματα αυτά, μέσα από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πληθυσμούς Ρομά. Η
έρευνα είναι ποιοτική και περιορίζεται σε συγκεκριμένο δείγμα οικογενειών
Ρομά, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική για όλους τους
πληθυσμούς Ρομά. Στόχος είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι κοινωνικές
συνθήκες ζωής και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας επηρεάζει τη σχολική φοίτηση και την επίδοση των παιδιών Ρομά στο σχολείο.
2. Για παράδειγμα η πρώτη προσπάθεια για ένταξη των τσιγγάνων, μαζί με την ένταξη προσφύγων
και γενικότερα αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη
από το Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα Φτώχεια Ι και
ΙΙ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ακολούθησε το πρόγραμμα για την ένταξη των τσιγγάνων
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. - Τομέας Παιδαγωγικής «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο
Σχολείο»( ΕΠΕΑΕΚ І І - Γ′ ΚΠΣ ) Διάρκεια Έργου: 1/5/1997- 31/12/1999.
3. Το επάγγελμα, η οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων έχουν γενικά
καθοριστική επίδραση στην επίδοση των παιδιών, όπως μας έδειξε η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
(βλ. για παράδειγμα: Φραγκουδάκη Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, θεωρίες για την
κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης).
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Η επαφή με τις οικογένειες Ρομά και η καταγραφή των παρατηρήσεων
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας μου ως δασκάλας στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που διεξάγεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθώς η εργασία μου – πέρα από το κομμάτι της διδασκαλίας
– απαιτούσε την επαφή με τις οικογένειες των Ρομά, μου δόθηκε η ευκαιρία να τους γνωρίσω καλύτερα, να συνομιλήσω μαζί τους, να αφουγκραστώ τις «φωνές» τους. Ιδιαίτερα με βοήθησε η συνεργασία με ψυχολόγο και
κοινωνική λειτουργό, συνεργάτιδες του προγράμματος.
2.0 Τα ερευνητικά ερωτήματα και η μέθοδος
Τα ερευνητικά ερωτήματα γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στο
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που διεξάγεται
από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εργάστηκα σε δύο σχολεία σε διαφορετικές περιοχές, στα οποία φοιτούσαν μόνο παιδιά Ρομά. Ωστόσο, παρόλο που ο μαθητικός πληθυσμός και στα δύο σχολείο αποτελούνταν αμιγώς από παιδιά Ρομά και πραγματοποιούνταν η ίδια παρέμβαση του προγράμματος στην Α΄ Δημοτικού, σύντομα παρατήρησα πολύ σημαντικές διαφορές στους ρυθμούς φοίτησης και στην επίδοση των παιδιών. Αυτό
με οδήγησε να αναρωτηθώ γιατί συμβαίνει αυτό, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί
που ευθύνονται για τις διαφορές αυτές και να αναζητήσω τις αιτίες στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους.
Αρχικά τα δεδομένα σχετικά με τους ρυθμούς φοίτησης και τη σχολική διαρροή συστηματοποιήθηκαν ώστε να βγουν κάποια ποσοτικά δεδομένα. Για το
σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν τα παρουσιολόγια των παιδιών που φοιτούσαν στην
Α΄ Δημοτικού στο κάθε σχολείο, δηλαδή στις τάξεις στις οποίες εργαζόμουν. Τα
παρουσιολόγια τηρούνταν στο πλαίσιο της εργασίας μου στο ίδιο πρόγραμμα4.
Τα δεδομένα σχετικά με την επίδοση των παιδιών προέρχονται από προσωπικές
σημειώσεις, που γίνονταν και πάλι στο πλαίσιο της εργασίας μου στο πρόγραμμα.
Αν όμως τα ποσοτικά δεδομένα απεικονίζουν μια κατάσταση, στόχος
μας είναι μέσα από μια ποιοτική προσέγγιση να δείξουμε το γιατί συμβαίνει αυτό: «Η ποσοτική προσέγγιση είναι που επιτρέπει να μάθουμε “τι συμβαίνει;” ενώ η ποιοτική να εξετάσουμε το “γιατί συμβαίνει;”» (Κεδράκα). Έτσι, στη
4. Ευχαριστώ τις επιστημονικές υπεύθυνες του Προγράμματος κ.κ. Ε. Τρέσσου, Σ. Μητακίδου, Π.
Καραγιάννη που μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία αυτά.
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συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος της παρατήρησης των οικογενειών. Μελετήθηκαν 10 οικογένειες από την κάθε περιοχή. Οι οικογένειες επιλέχθηκαν με τη μέθοδο των τυχαίων αριθμών από τα παιδιά που
φοιτούσαν στην Α΄ τάξη των δύο σχολείων. Η παρατήρηση των οικογενειών του πρώτου σχολείου έγινε από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Η παρατήρηση των οικογενειών του δεύτερου σχολείου έγινε από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Με την ποιοτική μέθοδο
της παρατήρησης συλλέχθηκαν δεδομένα με τη μορφή σημειώσεων σχετικά με τις κοινωνικές συνθήκες ζωής των Ρομά κάθε περιοχής και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών, τα οποία συστηματοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν5 δίνοντάς μας ορισμένους παράγοντες στους
οποίους παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες (Παρασκευόπουλος, Ι., 1993: 133-135). Η παρατήρηση ήταν ημιδομημένη (Cohen, L.
– Manion, L. - Morrison, K., 2007: 513-514) και ως προς το βαθμό εμπλοκής
του παρατηρητή θα λέγαμε ότι έχουμε τον «παρατηρητή ως συμμετέχοντα»6. Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής:
• Ύπαρξη ή όχι σταθερής κατοικίας
• Επάγγελμα γονέων
• Οικονομικά προβλήματα της οικογένειας
• Ενήλικες με τους οποίους ζουν τα παιδιά (γονείς, παππούδες)
• Αριθμός παιδιών ανά οικογένεια
• Επίπεδο αλφαβητισμού γονέων
• Προσδοκίες των γονέων σε σχέση με τη σχολική φοίτηση των παιδιών
3.0 Η εκπαιδευτική σταδιοδρομία των Ρομά
Η παρατήρηση από τη μια πλευρά της παρουσίας, της επίδοσης και της
συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και από την άλλη η επαφή και η
επικοινωνία με τους γονείς – πράγμα που απαιτεί το επάγγελμα του δασκάλου - ήταν μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και η κάθε πλευρά με έκανε να
αντιλαμβάνομαι την άλλη καλύτερα, με αποτέλεσμα να σχηματίσω μια πιο
σφαιρική αντίληψη για τους Ρομά και τη ζωή τους7.
5. Στην παρατήρηση «ο ερευνητής «καταγράφει – με κάποιο τρόπο – τις παρατηρήσεις του και στη
συνέχεια τις επεξεργάζεται και τις ερμηνεύει» (Κεδράκα).
6. Ο παρατηρητής αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής της ομάδας, ωστόσο κρατά κάποιες αποστάσεις
από αυτήν, (Cohen, L. – Manion, L. – Morrison, K., 2007: 522).
7. «…τα δεδομένα της παρατήρησης δίνουν στον ερευνητή τη δυνατότητα να εισχωρήσει στην
κατάσταση που περιγράφει και να την κατανοήσει», (Cohen, L. – Manion, L. – Morrison, K., 2007: 513).
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Παρουσίες - απουσίες παιδιών - 1ο σχολείο

Απουσίες
18,47%
Παρουσίες
81,53%

Καταγράφοντας τις παρουσίες των παιδιών και στα δύο σχολεία, το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Παρουσίες - απουσίες παιδιών - 2ο σχολείο

Απουσίες
50,84%

Παρουσίες
49,16%

Σχετικά με την επίδοση των παιδιών και στις δυο ομάδες, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
α) Όλα τα παιδιά του πρώτου σχολείου είχαν φοιτήσει τακτικά στο νηπιαγωγείο. Από τα 10 αυτά παιδιά, τα δύο επαναλάμβαναν την Α΄ Δημοτικού. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα 8 από τα 10 παιδιά μπορούσαν να
διαβάζουν και να γράφουν με μεγάλη άνεση. Μάλιστα μπορούσαν να παράγουν δικό τους γραπτό λόγο, φτάνοντας στο σημείο της δημιουργίας
δικού τους παραμυθιού. Το ένα από τα παιδιά που δεν έμαθε να διαβάζει
προερχόταν από οικογένεια μουσουλμάνων Ρομά, που στο σπίτι μιλούσαν
τούρκικα. Αντιμετώπιζε δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς δεν μπορούσε
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να κατανοήσει τη σημασία κάποιων λέξεων. Η αδυναμία παρακολούθησης
του μαθήματος και των δραστηριοτήτων που διεξάγονταν στην τάξη ήταν
πιθανό επακόλουθο αυτής της κατάστασης. Το άλλο παιδί ήταν το ένα από
τα δύο που επανέλαβαν την Α΄ τάξη. Στο σχολείο σταματούσε να φοιτά κάθε χρόνο από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο γιατί, για λόγους επαγγελματικούς των γονέων, η οικογένεια άλλαζε τόπο κατοικίας.
β) Η επίδοση των παιδιών του δεύτερου σχολείου παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Η Α΄ Δημοτικού λειτούργησε ως η τάξη μέσα στην οποία τα
παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον. Έπρεπε πρώτα από όλα να μάθουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες, να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα, να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και σε δεύτερο επίπεδο να καλλιεργήσουν γλωσσικές δεξιότητες. Στο
τέλος της σχολικής χρονιάς μόνο δύο παιδιά είχαν μάθει να διαβάζουν και
να γράφουν. Από τα 10 παιδιά, τα τέσσερα θα έπρεπε να φοιτούν στη Β΄ τάξη. Ωστόσο επαναλάμβαναν την Α΄ τάξη είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε λόγω μηδενικής φοίτησης στο σχολείο την προηγούμενη σχολική χρονιά. Από τα υπόλοιπα 6 παιδιά κανένα δεν είχε φοιτήσει στο νηπιαγωγείο.
Παρατηρώντας αυτά τα δεδομένα γεννιούνται διάφορες ερωτήσεις.
Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά; Τι είναι αυτό που προκαλεί τη στερεοτυπική
αντίληψη ότι «τα παιδιά Ρομά δεν μαθαίνουν»; Η διερεύνηση των συνθηκών ζωής της οικογένειάς τους, των ασχολιών των γονέων και των ζητημάτων που τους απασχολούν, μας οδηγούν αφενός στο να δώσουμε μια ερμηνεία και αφετέρου να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως μέλη της κοινωνίας.
4.0. Οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά
Ποιοι είναι όμως οι Ρομά; Πού και πώς ζουν; Όταν γίνεται λόγος για τους πληθυσμούς Ρομά, σίγουρα δεν μιλούμε για ομοιογενείς ομάδες. Οι διαφορές
τους εντοπίζονται στην κατοικία τους, στα επαγγέλματά τους, στη γλώσσα
τους8, στη θρησκεία και ακόμα στον τρόπο με τον οποίο αποκαλούν οι ίδιοι
τον εαυτό τους9.
Στην πρώτη από τις δύο ομάδες Ρομά που μελετήθηκαν συγκριτικά, όλες οι
οικογένειες κατοικούν σε σπίτια. Κάποια πιο πλούσια, κάποια πιο φτωχά, ωστόσο ικανά να καλύψουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες. Συχνά συγγενικές οικογέ8. Κυρίως μιλούν την Ρομανί αλλά υπάρχουν και κάποιες ομάδες που μιλούν τα Ρουμανοβλάχικα. Οι
τελευταίοι θεωρούν ότι η καταγωγή τους είναι Ρουμάνικη.
9. Για παράδειγμα, στις περιοχές που οι Ρομά θεωρούν ότι προέρχονται από τη Ρουμανία
αυτοαποκαλούνται «Ρουμανόβλαχοι».
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νειες ζουν μαζί στο ίδιο σπίτι ή μαζί με την οικογένεια μένει ο παππούς και η
γιαγιά. Έχουμε να κάνουμε με έναν οικισμό και άρα με μόνιμη εγκατάσταση.
Τα επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνται οι γονείς παρουσιάζουν την
εξής εικόνα:
Επαγγέλματα γονέων - 1ο σχολείο

Ψαράς

10%

Άνεργοι /
Εποχιακή
συλλογή
παλιοσίδερων

30%

Πώληση ειδών
ένδυσης σε
λαϊκές αγορές

Πώληση
φρούτων

40%

Εποχιακοί
μικροπωλητές

10%

10%

Στις 10 οικογένειες οι τρεις αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι υπόλοιπες δεν έχουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και τα σπίτια
τους παρουσιάζουν καλή εικόνα. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με καθαρά
ρούχα, έχουν τσάντες και σχολικά είδη.
Ο παράγοντας «Ενήλικες με τους οποίους ζουν τα παιδιά» αποτυπώνεται παρακάτω:

Με τη γιαγιά
(γιατί οι γονείς
ζουν αλλού) 10%

Με τη μητέρα
(γιατί ο πατέρας Με ποιους ζουν τα παιδιά - 1ο σχολείο
είναι στη φυλακή)
0

10%

Και με τους δυο
γονείς

80%

Οι 7 στους 10 γονείς γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.
Στη δεύτερη ομάδα Ρομά που μελετήθηκε, τα 5 από τα 10 παιδιά ζουν
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σε παράγκες. Πρόκειται για έναν καταυλισμό. Η έλλειψη βασικών αγαθών
είναι εμφανής με μια πρώτη ματιά στο χώρο. Οι παράγκες είναι κατασκευασμένες με ξύλα και μουσαμάδες. Σε κάθε παράγκα - που είναι βέβαια μονόχωρη - ζουν το λιγότερο τέσσερα άτομα. Με ελάχιστα έπιπλα, χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα, χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής. Αλλά και τα σπίτια
των υπόλοιπων 5 παιδιών (που βρίσκονται δίπλα στον καταυλισμό) συχνά
μέσα δεν έχουν έπιπλα και είναι τελείως απεριποίητα.
Οι ασχολίες των γονέων φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:
Προνομιακά
επιδοματα

Επαγγέλματα γονέων - 2ο σχολείο

10%

Εποχιακή
συλλογή
παλιοσίδερων

Άνεργοι

60%

30%

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή είναι
άμεσα και βιοτικής σημασίας. Τα 5 από τα 10 παιδιά έρχονταν πεινασμένα
στο σχολείο. Τα 5 από τα 10 παιδιά έρχονταν στο σχολείο χωρίς μπουφάν
το χειμώνα, ενώ τα ρούχα τους ήταν σχεδόν κάθε μέρα τα ίδια.
Ο παράγοντας «Ενήλικες με τους οποίους ζουν τα παιδιά» αποτυπώνεται παρακάτω:
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Με ποιους ζουν τα παιδιά - 2ο σχολείο
Με τον παππού /
τη γιαγιά (γιατί οι
γονείς ζουν
αλλού) 20%
Με τη μαμά (20%
γιατί ο πατέρας
είναι στη φυλακή
/ 10% γιατί ο
πατέρας ζει
αλλού) 30%

Και με τους δυο
γονείς

50%

Μία μητέρα μόνο γνωρίζει ανάγνωση και μπορεί λίγο να βοηθήσει το
παιδί της. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.
5.0 Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη
Έχοντας τα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι οι οικογένειες στις οποίες οι γονείς εργάζονται, μένουν σε σπίτια, αντιμετωπίζουν λιγότερα οικονομικά προβλήματα και είναι περισσότερο κοινωνικά ενταγμένες. Το ποσοστό των μονογονεϊκών οικογενειών (λόγω φυλάκισης του ενός γονέα ή διάλυσης του γάμου) είναι μικρότερο. Η φοίτηση των παιδιών είναι τακτικότερη και η σχολική τους επίδοση καλύτερη. Πολλοί από τους γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στα μαθήματά τους στο σπίτι, καθώς το επίπεδο αλφαβητισμού τους είναι καλύτερο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς των παιδιών του καταυλισμού δεν επιθυμούν τον γραμματισμό ή τη μόρφωση των παιδιών τους. Όλοι οι γονείς
του καταυλισμού – όπως και του οικισμού - δηλώνουν ότι θέλουν τα παιδιά
τους να συνεχίσουν τη σχολική φοίτηση. Ίσως έτσι ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτά. Ωστόσο, υπάρχουν βασικά εμπόδια για τη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη
ανάπτυξη των παιδιών και την ομαλή σχολική τους φοίτηση.
Τα κύρια εμπόδια είναι: α) οι στερήσεις βασικών αγαθών και η δυσκολία έως αδυναμία κάλυψης βιοτικής σημασίας αναγκών. Για παράδειγμα,

696

Δώρα Τζήκα
Ρομά, συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευση: μια συσχέτιση

για να έρθουν τα παιδιά στο σχολείο, χρειαζόταν τις περισσότερες φορές
να πάει κάποιος, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος ή δάσκαλος στο σπίτι
να ξυπνήσει τις οικογένειες. Γιατί πολλοί δεν είχαν ρολόι, ή γιατί πολλοί γονείς δεν βρίσκονταν εκεί. Παρά την παρακίνηση (από συνεργάτες του Προγράμματος, στους οποίους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό σχολικής φοίτησης των παιδιών του καταυλισμού), πολλά παιδιά δεν έρχονταν
στο σχολείο γιατί ντρέπονταν να έρθουν χωρίς χρήματα, ή γιατί δεν είχαν
τσάντα και τετράδια, ή γιατί τα ρούχα τους ή τα παπούτσια τους ήταν βρεγμένα από τη βροχή που είχε ποτίσει ουσιαστικά την παράγκα. Το αποτέλεσμα ήταν να απουσιάζουν πολύ συχνά από το σχολείο και η επίδοσή τους
να είναι χειρότερη.
β) Η έλλειψη κατάλληλης μόρφωσης των γονέων η οποία θα τους έκανε
να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση μέσα στην οποία ζουν και να κινητοποιηθούν ώστε να την αλλάξουν. Ο Freire μιλούσε για «κριτική συνειδητοποίηση», για την κοινωνική εκείνη διαδικασία «μέσα από την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις, όχι ως απλοί αποδέκτες αλλά ως υποκείμενα ενσυνείδητα,
κατορθώνουν να μετασχηματίσουν την πραγματικότητα, που επηρεάζει και δίνει μορφή στη ζωή τους» (Φρέιρε, 1974: 11). Η μόρφωση δεν είναι η απλή κατάκτηση των μηχανισμών της γραφής και της ανάγνωσης. Είναι η νοηματοδότηση του κόσμου (Φρέιρε, 1974: 18). Έκανε λόγο για μια διαδικασία που
συντελείται από συγκεκριμένους ανθρώπους, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα από την οποία «μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις με κριτική διάθεση τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με
πρόθεση να μεταβάλλεις θεσμούς…». Με την αφύπνισή τους οι άνθρωποι
αναλύουν την πραγματικότητα που είναι γύρω τους, σπάνε την «κουλτούρα σιωπής», ελευθερώνονται και αποκτούν την αξιοπρέπειά τους ως ανθρώπινες υπάρξεις (Φρέιρε, 1974: 18-19).
γ) Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο είναι ξένο προς την πραγματικότητα των παιδιών Ρομά. Θα
ευνοούνταν ποτέ μια εκπαίδευση τέτοια που να αφυπνίζει, να κινητοποιεί,
να απελευθερώνει τους ανθρώπους; Όσο το σχολείο δεν ευνοεί την πραγματική σύνδεση με τη ζωή, τόσο απομακρύνεται από την επίτευξη της κριτικής συνειδητοποίησης, η οποία «αναπτύσσεται μόνο πάνω στη συγκεκριμένη πραγματικότητα» (Φρέιρε, 1974: 14).
Συνεπώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινωνική ένταξη των
ομάδων ως ένα μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών και την ύπαρξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Επίσης εξαρτάται και από το επίπεδο της μόρφωσής τους. Βασικοί άξονες, τους
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οποίους η κοινωνία επιμένει να αγνοεί, αφήνοντας τους Ρομά στις παραγκουπόλεις του περιθωρίου των αστικών κέντρων να στηρίζουν την επιβίωσή τους στο τυχαίο και στο εφήμερο.
6.0 Αντί επιλόγου
Τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες; Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τη σημασία των Προγραμμάτων παρέμβασης στους
πληθυσμούς Ρομά, που προσπάθησαν να ασχοληθούν με τα παραπάνω προβλήματα που εμποδίζουν την ένταξη. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά στις Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που διεξάγεται από το
Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το
οποίο ξεκίνησε το 2011 και «τρέχει» μέχρι και σήμερα, με ένα δίκτυο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προσπάθησε όχι μόνο να παρέμβει
βελτιώνοντας την καθημερινότητα των Ρομά αλλά και να αφήσει παρακαταθήκες δείχνοντάς τους πρακτικές και τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους από τους ίδιους, βάζοντας στην καθημερινότητά τους συνήθειες, όπως την τακτικότητα της σχολικής φοίτησης. Επίσης με μια σειρά
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων προσπάθησε να φέρει τα παιδιά κοντά στο
σχολείο και το σχολείο κοντά στα παιδιά, να γίνει αυτό αγαπημένη συνήθεια και μέρος της ζωής τους. Σε περιπτώσεις επιχειρήθηκε και η λειτουργία σχολής γονέων. Όμως οι δράσεις αυτές έχουν έναν χρονικό ορίζοντα.
Και παρά τα θετικά τους αποτελέσματα πολλές φορές τα προβλήματα των
Ρομά είναι τέτοια που δεν λύνονται ριζικά. Γιατί, για παράδειγμα, ο δήμος
δεν βάζει παρά μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς λεωφορεία
για τη μεταφορά των μαθητών Ρομά στο πλησιέστερο σχολείο. Γιατί η έλλειψη εργασίας θα οδηγήσει στην επαιτεία ή στην εγκληματικότητα, στην
εγκατάλειψη των παιδιών, στη σχολική διαρροή.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ουσιαστική ένταξη των
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι Ρομά, θα πρέπει
να είναι ένταξη κοινωνική και εκπαιδευτική μαζί. Είναι μια διαδικασία δύσκολη που απαιτεί πρώτα από όλα ανάληψη δράσης από την πολιτεία για
την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των ομάδων αυτών, που προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο αξιοπρεπή διαβίωση. Τέτοια είναι η στέγη, η
ύδρευση ο ηλεκτρισμός, η εξασφάλιση σταθερής εργασίας.
Απαιτεί, επίσης, αφενός τη μόρφωση τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών μέσα σ’ ένα σχολείο που θα προσπαθεί να αναπτύξει την κριτική σκέ-
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ψη και συνειδητοποίηση, άμεσα συνδεδεμένο με την πραγματικότητα των
Ρομά και αφετέρου τον πραγματικό προσανατολισμό των προγραμμάτων
σπουδών και τη λειτουργία των σχολείων προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση με συνειδητοποιημένους εκπαιδευτικούς. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το αστικό κράτος – το ίδιο που αναπαράγει τη φτώχεια και την
ανεργία - επιθυμεί πραγματικά την ένταξη των ομάδων αυτών μέσω και της
εκπαίδευσης (Maclaren, P. & Farahmandpur, R.: 238).
Κι αν ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα και το πλαίσιο λειτουργίας των
σχολείων σήμερα δεν είναι προσανατολισμένο προς μια πραγματική διαπολιτισμική κατεύθυνση, ο εκπαιδευτικός που έχει συνείδηση του ρόλου του
όχι ως απλού μεταφορέα γνώσης αλλά ως βοηθού στην «απελευθέρωση»
των ανθρώπων, δέχεται την παιδεία ως «άσκηση ελευθερίας» και οργανώνει την εκπαιδευτική του δράση γύρω από τον άξονα αυτό (Φρέιρε, 1974:
19-21). Προσαρμόζει τα περιεχόμενα μάθησης στις ανάγκες της διδασκαλίας και απορρίπτει τα προκατασκευασμένα διδακτικά πακέτα (Γρόλλιος,
2005: 13-17), ωθεί προς την επιστημονική ανάλυση της πραγματικότητας,
δεν απομονώνει το γνωστικό περιεχόμενο από πολιτικό και ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο, καλλιεργεί τον διάλογο, κινητοποιεί τους μαθητές να στοχαστούν και να αναλάβουν δράση (Λιάμπας, 2009: 15-18), δέχεται τις γνώσεις των μαθητών και με βάση αυτές αναπροσαρμόζει το περιεχόμενο της
διδασκαλίας του «ως πληροφορημένο υποκείμενο που βρίσκεται πρόσωπο
με πρόσωπο με άλλα πληροφορημένα υποκείμενα» (Freire, 1998: 104-135).
Βέβαια, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που το βιοτικό επίπεδο συνολικά του λαού όλο και υποβιβάζεται και κάθε εργασιακό δικαίωμα καταπατάται, θα φαινόταν παράλογο να γίνεται λόγος για δαπάνη χρημάτων
και μέτρα προς την ένταξη των ομάδων αυτών. Ωστόσο, ως λαός και ως άνθρωποι που κατανοούμε ότι όσο επιτρέψαμε ή επιτρέπουμε την κοινωνική διαφοροποίηση και την κοινωνική αδικία τόσο κινδυνεύουμε οι ίδιοι να
γίνουμε θύματα της, είναι καιρός να αποφασίσουμε πως θέλουμε τις ομάδες αυτές στον κοινό κοινωνικό αγώνα για τη διεκδίκηση καλύτερων όρων
ζωής για όλους.
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Η εφαρμογή της μεθόδου Project
σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Αγγελική Τσαλαμπούνη
ABSTRACT
This paper describes the teaching intervention that resulted from a project
applied to an elementary school in Imathia, where many Roma pupils
attend. The project was carried out in the framework of the supporting
courses of the Programme "Education of Roma children in the regions of
Central Macedonia, West Macedonia, East Macedonia and Thrace", aimed
at motivating the particular students, taking initiatives and cultivating
their special interests. An emphasis on creative activities and procedures
in involving these students, which are quite different from those required
by the traditional teaching, is given.
1.0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας και κατ' επέκταση της σχολικής τάξης έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις στην επίσημη εκπαίδευση.
Η παρουσία ετερογενών μαθητικών ομάδων στην σχολική αίθουσα αυξάνει
τη συνθετότητα της διδασκαλίας και καθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους
μάθησης αναποτελεσματικές. Για την επιτυχή προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στη νέα πραγματικότητα, κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και η εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής πολυπολιτισμικής τάξης (Αλαχιώτης, 2003:1).
Οι τελευταίες μελέτες υποστηρίζουν την ανάγκη προσανατολισμού του
σχολείου προς βιωματικές μορφές μάθησης και συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα (Τσιάκαλος, 2003). Σε αντίθεση
με τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα παλαιότερα Αναλυτικά Προγραμμάτα, τα οποία είχαν υιοθετήσει παραδοσιακές προσεγγίσεις
στη διδακτική διαδικασία, τα σχέδια εργασίας (projects) κερδίζουν ολοένα
και περισσότερο την αποδοχή των Ελλήνων εκπαιδευτικών. H oλιστική και
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τα σχέδια εργασίας ανάγει
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την αποσπασµατική γνώση-που συνεπάγεται ο πλήρης διαχωρισµός των
γνωστικών αντικειµένων-σε πραγµατική γνώση που αξιοποιείται στην καθηµερινή ζωή (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002).
Ιδιαίτερα στις πολυπολιτισμικές τάξεις η εφαρμογή της μεθόδου project
προωθεί την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών και αναπτύσσει εσωτερικά κινητρα για συμμετοχή και ένταξη στην οργανωμένη
εργασία της σχολικής τάξης. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση οι
δίγλωσσοι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια, αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες και παράγουν γραπτό και προφορικό
λόγο με νόημα. Το σχολείο αποστασιοποιείται από το παραδοσιακό πρότυπο παροχής πληροφοριών και επικεντρώνεται στην καλλιέργεια σημαντικών «ικανοτήτων-κλειδιών», οι οποίες είναι επωφελείς για το κάθε άτομο
στους τομείς της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της ζωής του ως ενεργού πολίτη και της ένταξής του στην αγορά εργασίας (Τσιάκαλος, 2003).
Η εργασία αυτή αποτελείται από το θεωρητικό μέρος, στο οποίο περιγράφεται η μέθοδος σχεδίων εργασίας (Project) και τα οφέλη της εφαρμογής της σε πολυπολιτισμικές τάξεις, και από το πρακτικό μέρος, όπου παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός Project, διάρκειας δύο μηνών, με θέμα «Αναδιαμόρφωση σχολικής αυλής», το οποίο πραγματοποιήθηκε με τους Τσιγγανόπαιδες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου της Καψόχωρας Ημαθίας, στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2.0. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PROJECT ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Οι δίγλωσσοι μαθητές βιώνουν συχνά τη περιθωριοποίηση, τη σχολική αποτυχία και στερούνται κινήτρων για μάθηση. Οι γρήγοροι ρυθμοί της τάξης,
ο γνωσιοκεντρικός και δασκαλοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου, καθώς και η δυσκολία κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού
λόγου οδηγούν σταδιακά στον αποκλεισμό τους από τη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα για τα Τσιγγανόπαιδα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο
μαθητικό πληθυσμό που ομιλεί την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, τα μεγάλα ποσοστά σχολικής διαρροής ενισχύονται από τα φαινόμενα ρατσισμού στο σχολικό περιβάλλον και την απουσία σεβασμού στην τσιγγάνικη
κουλτούρα, οδηγώντας τη συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα στη μελλοντική κοινωνική, οικονομική και πολιτική περιθωριοποίηση.
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Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων «το σχολείο πρέπει να αλλάξει προσανατολισμούς κυρίως στη μαθησιακή και παιδαγωγική του διαδικασία και πρακτική. Οφείλει, δηλαδή να εισάγει μεθόδους και
πρακτικές που περιθωριοποιούν τη στείρα μαθησιακή διαδικασία και ευνοούν την ενεργητική μάθηση, την κριτική και δημιουργική σκέψη, τη συνεργατικότητα και συλλογικότητα καθώς και την αναζήτηση και επιλογή της παιδαγωγικά αξιόλογης και χρήσιμης γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, χωρίς αλαζονικές προκαταλήψεις και ιδεοληψίες» (Κωνσταντίνου, 2007). «Μια από τις πιο
κατάλληλες μεθόδους που μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή σχολική
πρακτική και να λειτουργήσει θετικά στη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, είναι η μέθοδος σχεδίων εργασίας, γνωστή και ως μέθοδος project» (Νικολάου 2000: 253).
Τα σχέδια εργασίας «είναι ένας από τους καταλληλότερους οδηγούς για
την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο δρόμο της ισότιμης αποδοχής και της
κατάργησης των διακρίσεων» (Μάγος, 2002: 45). Μέσα από την εργασία σε
ομάδες οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις, γνωρίζουν, υποστηρίζουν και
αποδέχονται τους συμμαθητές τους. Η επίτευξη του κοινού στόχου «δένει»
τα μέλη της ομάδας και οδηγεί στην ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων, την
κατανόηση των διαφορών, τον περιορισμό των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τον «άλλον», την ανακάλυψη των μη εμφανών ομοιοτήτων, την ανάπτυξη της αμοιβαίας αποδοχής. Το φιλικό κλίμα της τάξης εμπνέει τους δίγλωσσους μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και να ενταχθούν στην ομάδα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες απομόνωσης και περιθωριοποίησης τους.
Σύμφωνα με τον Νικολάου, η εφαρμογή της μεθόδου project είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε πολυπολιτισμικές τάξεις, καθώς αποβλέπει στην
ολόπλευρη ανάπτυξή των δίγλωσσων μαθητών, συμβάλλει στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους και στην ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων
για μάθηση (Νικολάου, 2000). Η κινητοποίηση των μαθητών και η ενεργητική συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση των σχεδίων εργασίας, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι αποφασίζουν για το θέμα με το οποίο επιθυμούν να ασχοληθούν, συμμετέχουν στον καθορισμό των δραστηριοτήτων
και αναλαμβάνουν τον ρόλο του ερευνητή. Σε «ένα μαθησιακό περιβάλλον
ευέλικτο, πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες» (Φωτίου, Σουλιώτη, 2006) παρέχεται η δυνατότητα στους δίγλωσσους μαθητές να αξιοποιήσουν και να
αναπτύξουν το υφιστάμενο δυναμικό τους, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες και όχι στις αδυναμίες τους και αιχμαλωτίζοντας, παράλληλα, το ενδιαφέρον τους.
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Μέσα στο χαλαρό κλίμα που δημιουργούν τα σχέδια εργασίας, χωρίς το
άγχος της αξιολόγησης, «επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών
δεξιοτήτων, που είναι η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού
λόγου» (Φωτίου, Σουλιώτη, 2006). «Η εκμάθηση μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας μέσω της Παιδαγωγικής μεθόδου Project αποτελεί μια διαδικασία γλωσσικής ενεργοποίησης που ενσωματώνει τη γλωσσική πρόσληψη με τη γλωσσική
παραγωγή γραπτού λόγου. Ακολουθείται μια κειμενοκεντρική προσέγγιση του
γραπτού λόγου μέσω της οποίας οι μαθητές προσλαμβάνουν και παράγουν διαφορετικά είδη κειμένων ενσωματώνοντας τις γλωσσικές δεξιότητες με αυθεντικά κείμενα με βάση έναν θεματοκεντρικό άξονα» (Γεωργίου, 2007). Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας συζητούν, διαπραγματεύονται, αντλούν πληροφορίες από κείμενα που έχουν μελετήσει και κατανοήσει και παράγουν γραπτό λόγο μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας. Η παραγωγή αποτελεσματικών κειμένων έχει πλέον σκοπό και νόημα. Η απόκτηση γλωσσικής επάρκειας οδηγεί σταδιακά τους δίγλωσσους
μαθητές στη σχολική επιτυχία και μακροπρόθεσμα τους βοηθά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγελματικού και κοινωνικού χώρου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003: 379).
Επίσης, ως αυριανός πολίτης ο μαθητής χρειάζεται να έχει καλλιεργήσει «ικανότητες – κλειδιά», ώστε να μπορεί να «αντιμετωπίσει με επιτυχία τις
απαιτήσεις των προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών του δραστηριοτήτων στην κοινωνία του 21ου αιώνα» (Χαραλάμπους,
2010). Μέσα από τις διαθεματικές δραστηριότητες των σχεδίων εργασίας οι
μαθητές συλλέγουν, επεξεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους, καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, αναπτύσσουν κριτική σκέψη καθώς και δεξιότητες διαπροσωπικής
επικοινωνίας. Πρόκειται για μερικές από τις «ικανότητες – κλειδιά» που εξασφαλίζουν στον πολίτη τη δυνατότητα να δρα αυτόνομα, υπεύθυνα και ενσυνείδητα στο προσκήνιο των διάφορων εξελίξεων (Χαραλάμπους, 2010).
Τέλος, οι διαθεματικές δραστηριότητες της μεθόδου Project ευνοούν
τη σύνδεση σχολικής και εξωσχολικής γνώσης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων για τα οποία απαιτείται ο συνδυασμός περισσοτέρων επιστημών. Οι μαθητές μελετούν ένα θέμα σφαιρικά, συνδυάζοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από διάφορα σχολικά μαθήματα. Σύμφωνα μάλιστα με τους Σαλτέρη και Καγκά (όπως αναφέρεται στις Φωτίου, Π. & Σουλιώτη, Ε. 2006), ο διαθεματικός χαρακτήρας
των σχεδίων εργασίας προβάλλεται ως μόνη λύση για τον εκσυγχρονισμό
και την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος και με την εφαρμογή του
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προωθούνται οι αρχές της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
3.0. Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
Τη μέθοδο Project εισηγήθηκε πρώτος το 1918 ο παιδαγωγός William H.
Kilpatrick, μαθητής του J. Dewey, εκφραστή του κινήματος της Προοδευτικής Εκπαίδευσης. Οι απαρχές της μεθόδου βρίσκονται στην εμφάνιση του
αμερικανικού Πραγματισμού τον 19ο αιώνα, του φιλοσοφικού ρεύματος
που θεωρεί αληθινό ό,τι είναι αποτελεσματικό και μπορεί να εξυπηρετήσει τη δράση (Ταρατόρη, 2002) και δίνει προβάδισμα στην πρακτική αξιοποίηση της γνώσης στην καθημερινή ζωή (Frey, 1986).
Στο ομώνυμο έργο του Κ. Frey αναφέρεται η «μέθοδος project» ως ένας
τρόπος ομαδικής διδασκαλίας, που το περιεχόμενό της σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων (Frey, 1986). Σύμφωνα με τον Kilpatrick πρόκειται για «μια προγραμματισμένη δράση που γίνεται με όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον»
(Kilpatrick, 1935). Έχει ως αφετηρία συγκεκριμένους προβληματισμούς μεμονωμένων μελών ή του συνόλου της διδακτικής ομάδας, στοχεύει δε στην
επίτευξη κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος. Στηρίζεται στις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις απορίες των μαθητών και για το λόγο αυτό ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2000).
Ένα σχέδιο εργασίας (project) ακολουθεί τα εξής στάδια: α) Αφόρμηση
- Προβληματισμός, β) Προγραμματισμός Δράσεων, γ) Υλοποίηση Δράσεων, δ) Παρουσίαση Αποτελεσμάτων, ε) Αξιολόγηση.
Το στάδιο Αφόρμησης – Προβληματισμού περιλαμβάνει τον εντοπισμό
και τη διερεύνηση του θέματος. Μετά από κριτική συζήτηση, ανταλλαγή
απόψεων και διατύπωση προβληματισμών και ενδιαφερόντων σχετικά με
την πρωτοβουλία, οι συμμετέχοντες καταλήγουν σε ένα αδρομερές σχεδιάγραμμα σχετικά με το πρόβλημα που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ακολουθεί ο Προγραμματισμός Δράσεων κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες αποφασίζουν ποιο θα είναι το τελικό προϊόν της εργασίας, εκφράζουν τις προτιμήσεις τους σχετικά με τους τομείς που επιθυμούν να εργαστούν, σχεδιάζουν τις φάσεις εξέλιξης του project και προβαίνουν σε κατανομή εργασιών (Frey, 1986). Ως φυσικό αποτέλεσμα του προηγούμενου
σταδίου έρχεται η εφαρμογή στην πράξη του προγράμματος που έχει ήδη
καταστρωθεί, στάδιο Υλοποίησης Δράσεων. Τα μέλη ασχολούνται με τον
τομέα της δικής τους επιλογής με στόχο να ολοκληρώσουν το έργο τους.
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Συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και ταξινομούν το υλικό που προκύπτει
από τις δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου πραγματοποιούνται διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, ώστε να ελέγχεται η πορεία των εργασιών όλων των ομάδων και να αντιμετωπίζονται τυχών δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας. Στο στάδιο της Παρουσίασης Αποτελεσμάτων τα μέλη κοινοποιούν τα συμπεράσματα του σχεδίου εργασίας στη σχολική και ευρύτερη
κοινότητα. Τέλος, πραγματοποιείται το στάδιο της αξιολόγησης, στο οποίο
αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό και κυρίως από τους μαθητές το τελικό
προϊόν του σχεδίου εργασίας, καθώς και η πορεία του κάθε μέλους καθ' όλη
τη διάρκεια των διεργασιών. Εξετάζεται η επίτευξη ή μη των στόχων που
αρχικά είχαν τεθεί, αξιολογείται η συνεργασία μεταξύ των ομάδων και γίνονται προτάσεις βελτίωσης για τα σχέδια εργασίας που θα ακολουθήσουν.
Αντίθετα με την παραδοσιακή διδασκαλία, στην οποία ο δάσκαλος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της διδακτικής διαδικασίας, στη μέθοδο project
ο δάσκαλος δρα από το παρασκήνιο. Κατευθύνει τον προγραμματισμό και
επεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια. Ο ρόλος του μετατρέπεται σε συμβουλευτικό και υποστηρικτικό (Frey, 1986).
4.0. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το σχέδιο εργασίας που ακολουθεί, συνολικής διάρκειας δύο μηνών (18 διδακτικές ώρες), υλοποιήθηκε στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο της Καψόχωρας
Ημαθίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 11 Τσιγγανόπαιδες Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού, δύο μαθητές Αλβανικής
καταγωγής και ένας μαθητής μη ρομά (9 κορίτσια και 5 αγόρια).
Οι Τσιγγανόπαιδες της Καψόχωρας προέρχονται από οικογένειες χαμηλού-μεσαίου κοινωνικοοικονομικού και μορφωτικού επιπέδου που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή. Οι γονείς των μαθητών Ρομά της περιοχής μιλούν την Ελληνική, ωστόσο αρκετοί από αυτούς δεν έχουν κατακτήσει ακόμη
το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής.
Οι περισσότεροι μαθητές Ρομά που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση και ελλιπή φοίτηση. Παρουσιάζουν απροθυμία ενασχόλησης με τις εργασίες του σχολείου και ιδιαίτερα με
την παραγωγή γραπτού λόγου. Εξαιτίας της χαμηλής αυτοπεποίθησης και της
απουσίας εσωτερικών κινήτρων, δε συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Επίσης,
μην έχοντας εμπειρία από ομαδικές εργασίες, αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά
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τους συμμαθητές τους και δεν επιδιώκουν την συνεργασία μαζί τους.
Σκοπός του συγκεκριμένου Project ήταν να αποκτήσουν οι Τσιγγανόπαιδες
ομαδικό πνεύμα, να νιώθουν ικανοποίηση για το έργο που παράγουν, να καλλιεργήσουν το αίσθημα προσωπικής ευθύνης και δέσμευσης απέναντι στα τοπικά
ζητήματα που τους αφορούν και τέλος να αποκτήσουν θετική εικόνα για το σχολείο, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, αξιοποιώντας παράλληλα τις προσωπικές τους δεξιότητες.
Παρακάτω, ακολουθούν τα στάδια του σχεδίου εργασίας με θέμα «Αναδιαμόρφωση σχολικής αυλής». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος Project
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στους μαθητές του Oλοήμερου της Καψόχωρας.
α) Αφόρμηση – Προβληματισμός – 1 διδακτική ώραΈναυσμα για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε η διαφωνία δύο μαθητών που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο χώρο της
αυλής για διαφορετικά παιχνίδια, καθώς και ο πρόσφατος βανδαλισμός ορισμένων εγκαταστάσεων. Τα παιδιά αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους τρόπους
αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Επίσης, ανέφεραν τις εντυπώσεις τους
για τη σχολική αυλή και τις βελτιώσεις που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν αν τους δινόταν η ευκαιρία. Ζωγράφισαν τη σχολική που ονειρεύονται
και μετά από δική μου παρότρυνση, αποφάσισαν να παρουσιάσουν μια πρόταση για αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής στο διευθυντή του σχολείου.
β) Προγραμματισμός Δράσεων – 2 διδακτικές ώρεςΟι μαθητές χωρίστηκαν, ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούσαν, σε
τρεις ομάδες των 4 και 5 ατόμων. Ακολούθησε ο καθορισμός των κανόνων
στους οποίους θα έπρεπε να υπακούν όλα τα μέλη, έγινε καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υπεγράφη το συμβόλαιο συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, οι ομάδες συμφώνησαν ότι το τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας θα ήταν η μακέτα της αυλής που ονειρεύονται και η επιστολή που θα συνόδευε την πρότασή
τους. Τέλος, οργάνωσαν τις επιμέρους δραστηριότητες που έπρεπε να υλοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί η περάτωση του project. Εξαιτίας της ελλιπούς
εμπειρίας των Τσιγγανόπαιδων σε ομαδοσυνεργατικές εργασίες και στο σχεδιασμό δράσεων και τη λήψη αποφάσεων, η ενθάρρυνση και παρέμβαση του
εκπαιδευτικού σε αυτό το στάδιο ήταν απαραίτητη.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης επιδιωκόταν να
επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
Οι μαθητές να:
• καλλιεργήσουν «ικανότητες – κλειδιά» - δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, θεωρητική σκέψη και
ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, ικανότητες και δεξιότη-
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τες ανάλυσης και σχεδιασμού, προθυμία και ικανότητα για συλλογική
εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και
ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών - (Χαραλάμπους, 2010).
• αντιληφθούν ότι για την ολιστική αντιμετώπιση ενός θέματος, είναι απαραίτητη η σύγκλιση των επιστημών
• καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας
• παράγουν αποτελεσματικά κείμενα χρησιμοποιώντας τη μορφή και το
ύφος που αρμόζει στην περίπτωση επικοινωνίας
• κατανοήσουν την έννοια του μέτρου και των υποδιαιρέσεών του
• μετρήσουν αποστάσεις και να υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν επιφανειών.
• παρουσιάσουν τα αποτελέσματα έρευνας που έχουν διεξάγει σε ραβδογράμματα
γ) Υλοποίηση Δράσεων -14 διδακτικές ώρες- Πρώτη δραστηριότητα: Προβλήθηκαν εικόνες από αυλές σχολείων σχεδιασμένες με αισθητικά και λειτουργικά κριτήρια, ώστε να πάρουν οι μαθητές
ερεθίσματα και να σχεδιάσουν τη δική τους αυλή έχοντας κάποια πρότυπα.
- Δεύτερη δραστηριότητα: Στις εγκαταστάσεις που επιλέχθηκαν για την αυλή συμπεριλήφθηκαν το επιδαπέδιο σκάκι και ο λαβύρινθος, τα οποία παρατήρησαν οι μαθητές στις φωτογραφίες των άλλων σχολείων. Ωστόσο, μετά από
συζήτηση στις ομάδες, έγινε αντιληπτή η άγνοια των μελών για τη σκοπιμότητα των δύο κατασκευών. Μετά από παρότρυνση, οι ομάδες πραγματοποίησαν μια μικρή έρευνα σχετικά με την ιστορία και την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων παιχνιδιών.
• 1η ομάδα (Δ΄ τάξη): κατασκεύασαν το λαβύρινθο και το σκάκι με πλαστελίνη, χαρτόνι και κλαδιά θάμνων.
• 2η ομάδα (Ε' τάξη): αφηγήθηκαν το μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου και εξήγησαν στις υπόλοιπες ομάδες τη σκοπιμότητα του λαβύρινθου.
• 3η ομάδα (ΣΤ' τάξη): ανέλαβαν να μάθουν τους κανόνες του σκακιού
και να τους παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες.
• Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με την ομάδα ειδικών που είναι απαραίτητοι για
την αναδιαμόρφωση της αυλής (αρχιτέκτονες, γεωπόνοι, μηχανικοί).
- Τρίτη δραστηριότητα: Οι μαθητές με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την πρόταση αναδιαμόρφωσης της αυλής, καθώς και τον
εντοπισμό των προτιμήσεων των συμμαθητών τους σχετικά με τις προτάσεις
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βελτίωσης, σύνταξαν ερωτηματολόγια, τα οποία διένειμαν στις μεγάλες τάξεις του σχολείου. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων
αποτυπώθηκαν σε ραβδόγραμμα με τη συμβολή όλων των ομάδων (η πρώτη
ομάδα έκανε την καταμέτρηση αποτελεσμάτων, η δεύτερη κατασκεύασε το
ραβδόγραμμα και η τρίτη βρήκε τα ποσοστά των προτιμήσεων).
- Τέταρτη δραστηριότητα: Αφού έγινε μια μικρή υπενθύμιση σχετικά με τη
μονάδα μέτρησης του μήκους, οι ομάδες βγήκαν στην αυλή για να μετρήσουν
και να υπολογίσουν την περίμετρό της. Στη συνέχεια, σχεδίασαν σε χαρτί μιλιμετρέ τις εγκαταστάσεις τις οποίες αποφάσισαν ότι θα εμπεριέχει η μακέτα τους.
- Πέμπτη δραστηριότητα: Οι μαθητές κατασκεύασαν τη μακέτα χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών.
- Έκτη δραστηριότητα: Πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της επιστολής, μέσα από την οποία εξέφραζαν επίσημα στο διευθυντή του σχολείου την επιθυμία τους για αλλαγή της αυλής. Έχοντας ως πρότυπο αυθεντικές επιστολές, οι
μαθητές σύνταξαν τα δικά τους κείμενα και τα διόρθωσαν με τη βοήθεια των
υπόλοιπων μελών. Έπειτα, επέλεξε η κάθε ομάδα από μια επιστολή την οποία
και πληκτρολόγησαν στον υπολογιστή.
Με το πέρας της έκτης δραστηριότητας, ολοκληρώθηκε το τρίτο στάδιο του
σχεδίου εργασίας. Από την ανάλυση του θέματος και των δραστηριοτήτων που
υλοποιήθηκαν, γίνεται αντιληπτή η διεπιστημονική συσχέτιση με τα μαθήματα
της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Ιστορίας, της Φυσικής, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των Εικαστικών. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το μάθημα της
Γλώσσας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν κείμενα και να αντλήσουν πληροφορίες από αυτά. Επίσης, παρήγαγαν γραπτό λόγο χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που άρμοζε στην περίσταση επικοινωνίας. Στα Μαθηματικά, μέτρησαν το μήκος και το πλάτος της αυλής και υπολόγισαν το εμβαδόν και την περίμετρό της. Ακόμη, πραγματοποίησαν μια έρευνα, κατέγραψαν
τα αποτελέσματα και τα παρουσίασαν σε ραβδόγραμμα. Στην Ιστορία, τη Φυσική και την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή έγινε μια μικρή αναφορά στο μύθο
του Μινώταυρου, τον τρόπο λειτουργίας του θερμοκηπίου και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την κατασκευή και διαμόρφωση αυλής. Τέλος, αναφορικά με το μάθημα των Εικαστικών, τα παιδιά ανέμειξαν τα χρώματα, ζωγράφισαν την σχολική αυλή και την αποτύπωσαν σε μακέτα.
δ) Παρουσίαση Αποτελεσμάτων – 1 διδακτική ώραΤα παιδιά παρουσίασαν τη μακέτα στο διευθυντή του σχολείου και διάβασαν τις επιστολές ενώπιον της σχολικής κοινότητας. Η χαρά από την προβολή
και αναγνώριση του έργου τους από τον κοινωνικό περίγυρο ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπά τους.
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ε) Αξιολόγηση
Αξιολογήθηκε η ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών. Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας από τους μαθητές και
τον εκπαιδευτικό, ελέγχοντας την πορεία όλων των μελών προς την επίτευξη
των στόχων.
5.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξιολογώντας τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου Project,
κατά το οποίο οι αρχικοί στόχοι βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις διδακτικές αρχές όπως: διαθεματικότητα, βιωματική μάθηση, ανάληψη πρωτοβουλιών, συνεργασία και συμμετοχικότητα των μαθητών στην κατάκτηση και ανακάλυψη της
γνώσης, είναι δυνατό να ειπωθεί ότι κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα κοινωνικό πλαίσιο αποδοχής, συνεργατικότητας και ενθάρρυνσης. Τα ενδογενή κίνητρα
των παιδιών Ρομά για συμμετοχή στο σχέδιο εργασίας οφείλονταν στο γεγονός
ότι τα ίδια είχαν επιλέξει να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα και η τελική
παρουσίαση τους ενδιέφερε. Ακόμη και τα πιο ζωηρά παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις, εξέφραζαν τις απόψεις τους και συνεργάζονταν.
Η τάξη μετατράπηκε σε χώρο χαράς και δημιουργίας. Οι ευχάριστες δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών
Ρομά, σε συνδυασμό με το αίσθημα αυτοπεποίθησης που ένιωθαν ως πολύτιμα μέλη της ομάδας, συντέλεσαν στην παραμονή μεγάλου ποσοστού των μαθητών στο απογευματινό τμήμα του Ολοήμερου. Η δημιουργία θετικής εικόνας
για το σχολείο και κατ' επέκταση η μείωση της σχολικής διαρροής αποτελεί βασική επιδίωξη των εκπαιδευτικών που απευθύνονται σε παιδιά κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και γλωσσικών- πολιτισμικών μειονοτήτων.
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας οι Τσιγγανόπαιδες συνεργάστηκαν με τους μαθητές της ομάδας τους και την υπόλοιπη
μαθητική κοινότητα. Ο κοινός στόχος της τελικής παρουσίασης «έδενε» τις ομάδες, οι οποίες ένιωθαν σαν να εκπληρώνουν μια σημαντική αποστολή, δύσκολο
να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία και τη συνεισφορά όλων των μελών. Αλληλοβοήθεια, συλλογικότητα και αναγνώριση του έργου κάθε μέλους ήταν το κλίμα που επικρατούσε στην τάξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Project. Από
τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η συνεισφορά της ομαδοσυνεργατικής μάθησης στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και απομόνωσης των κοινωνικά αποκλεισμένων μαθητικών πληθυσμών. Πιο συγκεκριμένα, «καλλιεργεί εκείνο το κλίμα της τάξης και εκείνες τις στάσεις και δεξιότητες που οδηγούν σε άμβλυνση των προκαταλήψεων μεταξύ πλειοψηφούσας ομάδας και μειονοτήτων και επι-
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τρέπουν μια πιο γόνιμη και δημιουργική παραμονή των μειονοτικών μαθητών στης
σχολικές τάξεις» (Χατζηδάκη, 2005).
Επίσης, μέσα στις ομάδες τα παιδιά Ρομά του Ολοήμερου χρησιμοποίησαν
διάφορες στρατηγικές επεξεργασίας των πληροφοριών, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν τη γλωσσική τους ικανότητα, καθώς είχαν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν απόψεις για περισσότερο χρόνο σε ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας.
Παράλληλα, συνεργάστηκαν και προσπάθησαν να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα της σχολικής κοινότητας. «Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις συλλογικές διερευνητικές διαδικασίες συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων» (Ματσαγγούρας, 2002), απαραίτητων για τη διαμόρφωση πολιτών με ισχυρό αίσθημα ευθύνης για τα προβλήματα του περιβάλλοντός
τους. Η κινητοποίηση για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων της ζωής τους, αποτελεί βασική επιδίωξη για την εκπαίδευση των Τσιγγανόπαιδων. «Το
σχολείο οφείλει να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, ώστε τελικά να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως υπεύθυνοι, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες σε μια κοινωνία που συνεχώς μεταβάλλεται» (Ματσαγγούρας, 1998).
Ακόμη, η έντονη προθυμία των παιδιών Ρομά να παράγουν προσεγμένων
κείμενα, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συγγραφή της επιστολής που απευθυνόταν στο διευθυντή. Τα κείμενα που προέκυψαν μετά τη δεύτερη διόρθωση από τους μαθητές ήταν καλύτερα οργανωμένα, με ολοκληρωμένες προτάσεις, συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα. Η κατάκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα και κυρίως η παραγωγή αποτελεσματικών κειμένων, μπορεί να συμβάλλει, ώστε οι Τσιγγανόπαιδες να
έχουν την ικανότητα αργότερα «να διατυπώνουν τα αιτήματά τους χωρίς την ανάγκη παρουσίας διαμεσολαβητών». Στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν τον εαυτό
τους ως «αναδυόμενο συγγραφέα» δίνοντας «φωνή στις εμπειρίες» τους. Να μετατραπούν, ουσιαστικά, «σε συντελεστές της ιστορίας καθημερινά έξω και μέσα
στο σχολείο» (Χατζηνικολάου, 2008).
Η μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάστηκε κατά την εφαρμογή του προγράμματος ήταν η έλλειψη εμπειρίας των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και σε διαδικασίες ανάληψης πρωτοβουλιών και σχεδιασμού δράσεων. Οι μαθητές περίμεναν από τον εκπαιδευτικό να δώσει λύση σε
δυσκολίες που προέκυπταν και να διευθετήσει συγκρούσεις μεταξύ μελών των
ομάδων, γεγονός που μπορεί, βέβαια, να βελτιωθεί με την υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού σχεδίων εργασίας από τους συγκεκριμένους μαθητές.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διδακτική παρέμβαση,
φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η εφαρμογή της μεθόδου Project σε
πολυπολιτισμικές τάξεις έχει θετικά αποτελέσματα ως προς τη δημιουργία ενδια-
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φέροντος για μάθηση, την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων, την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, συλλογικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας, την απόκτηση αυτοεκτίμησης και κατ' επέκταση την μείωση της περιθωριοποίησης, της σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Ωστόσο, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει διδακτική πανάκεια. Εξάλλου, τα συμπεράσματα που προέκυψαν υπόκεινται στους περιορισμούς του συγκεκριμένου μικρού δείγματος του μαθητικού πληθυσμού. Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας περισσότερο εκτεταμένης
εφαρμογής, που θα οδηγήσει σε ασφαλέστερα συμπερασμάτα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αλαχιώτης, Σ. (2003). Πώς η παιδεία θα αποκτήσει «σύστημα». Το Βήμα.
Γεωργίου, Σ. (2007). Διεπιστημονικές Θεωρήσεις της Διγλωσσίας και της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση. (Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
Frey, K. (1986). «Η μέθοδος project». Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Καρατζιά – Σταυλιώτη, Ε. (2002). Η διαθεματικότητα στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: Παραδείγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία και
πρακτική. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7, 52-65.
Kilpatrick, W.H. (1935) «Die Projekt-Methode. Die Anwendung des
zweckvollen Handelns im pädagogischen Prozeß» στο: Dewey, J.,
Kilpatrick, W.H., Der Projekt Plan. Grundlegungumd Praxis, Weimar:
Böhlau
Κωνσταντίνου, Χ. (2007). Η σχολική διαπαιδαγώγηση σε περιθωριακό ρόλο. Πρακτικά Συνεδρίου, Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Ιωάννινα: Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μάγος, Κ. (2002). Η μέθοδος Project. Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ματσαγγούρας, Ηλ. (2002). Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα και ενιαιοποίηση στα νέα προγράμματα σπουδών. Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων – Ειδικό αφιέρωμα
στη διαθεματικότητα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 7, 19-35.
Ματσαγγούρας, Ηλ. (1998). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Gutenberg: Αθήνα
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Ιστοσελίδα Π.Ι., (www.pi-schools.gr).
Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο

713

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ταρατόρη, Ε. (2002). Η μέθοδος project στη θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Α.Ε.
Τσιάκαλος, Γ. (2003). Προβληματισμοί για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Περιοδικό του Α.Π.Θ Πανεπιστημιου-πολη, τ. 12, 22-25.
Φωτίου, Π. και Σουλιώτη, Ευ. (2006). Η μέθοδος project στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση. Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, Το ελληνικό
σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ιωάννινα.
Χαραλάμπους, Μ. (2010). Οι Ικανότητες – Κλειδιά και η καλλιέργειά τους μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. (Ανέκδοτη διδακτορική
διατριβή). Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.
Χατζηδάκη, Α. (2005). «Η συμβολή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
στη διδασκαλία της γλώσσας σε μειονότητες: Ένα σχέδιο μαθήματος»
στο Μητακίδου, Σ. (επιμ.) (2005). Η διδασκαλία της γλώσσας: Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Χατζηνικολάου, Α. (2008). Διαμορφώνοντας Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες με παιδιά των Ρομά (Τσιγγανόπουλα) μέσα από τις εμπειρίες τους.
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τευχ. 14, σ.σ. 148-162
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα:
Gutenberg.

Αγγελική Τσαλαμπούνη
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εθνικής Αντίστασης 56, 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τηλέφωνο: 6981308364
E-mail: angelinat22@hotmail.com

714

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση
της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο
και την τάξη
Ευαγγελία Τσιλώνη
ABSTRACT
It was not possible for our country to remain intact following the economic
and geopolitical changes taking place in Europe in recent years. The
purpose of this research is to explore the attitudes and opinions of teachers
(undergraduates and professionals) of primary education concerning school
multiculturalism. More specifically, the present study investigates attitudes
and ideas about the planning and organization of teaching in a multicultural
class, the conduction and the evaluation of the instruction, the discipline
and the social relations in a multicultural class, and finally how teachers and
future teachers are influenced by stereotypes and anxiety.
1.0 Εισαγωγη
Η Ελλάδα, παραδοσιακά αποτελούσε χώρα «εξαγωγής» μεταναστών, η
οποία λόγω των οικονομικών, ιστορικών και γεωπολιτικών συνθηκών, που
διαμορφώθηκαν, σταδιακά μετατράπηκε σε χώρα «υποδοχής» όλων όσων
εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη μακριά από τη πατρίδα τους. Τα πολυπολιτισμικά στοιχεία που προσέδιδαν
στην ελληνική κοινωνία οι τσιγγάνοι και οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες,
και αργότερα οι παλιννοστούντες, πολλαπλασιάστηκαν με την έλευση μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών από διάφορες χώρες, που πλέον
εργάζονται και ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση ως η βασικότερη
διαδικασία διαμόρφωσης του χαρακτήρα, των στάσεων και της συμπεριφοράς του ατόμου, είναι ίσως το καταλληλότερο εργαλείο διαχείρισης αυτής της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας της ελληνικής κοινωνίας.
Η ελληνική ιστορία δείχνει ότι η Ελλάδα ήδη από την αρχαιότητα οδηγήθηκε στη δημιουργία αποικιών σε διάφορες περιοχές του εξωτερικού,
κυρίως εξαιτίας οικονομικών λόγων. Αργότερα, κατά τα νεότερα χρόνια, οι
Έλληνες συνέχισαν να αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Το
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μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων προς το εξωτερικό ακολούθησε ένα
έντονο κύμα παλιννόστησης, μεταξύ άλλων και λόγω των προβλημάτων
σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, που αντιμετώπισαν οι Έλληνες στις χώρες υποδοχής τους (Γεωργογιάννης, 1999: 40). Συνεχίζοντας
ο ίδιος αναφέρει ότι ( 1999: 40-41) από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 παρατηρείται προσέλευση στην Ελλάδα χιλιάδων αλλοδαπών από διάφορες
χώρες. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία των αθίγγανων στον ελληνικό χώρο ήδη από το 14ο αιώνα. Το ποσοστό των παιδιών Ρομ που εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο είναι αρκετά μικρό, ενώ η απουσία τους από
τις σχολικές αίθουσες είναι συχνή, όπως και η διακοπή της φοίτησής τους
(Ντούσας, 1999).
2.0 Χρήσιμοι Όροι
Σύγχυση προκαλεί η χρήση των όρων «πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα». Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση» εμφανίζεται κατά το 1980, αναφερόμενος στην ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στην ελληνική σχολική και κοινωνική πραγματικότητα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει ο αγγλόφωνος όρος «πολυπολιτισμική εκπαίδευση» (Παπάνης & Παλαιολόγου, 2007). Ο διευθυντής
του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Gundara (στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003: 70) υποστηρίζει ότι οι
σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται για την πολυπολιτισμικότητά τους,
ενώ η διαπολιτισμικότητα αναφέρεται στην αλληλεπίδραση και αμοιβαία
συνεργασία που πρέπει να επιδιώκεται ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Την
ίδια άποψη εκφράζει και ο Hohmann (στο Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003:
70) υποστηρίζοντας ότι η πολυπολιτισμικότητα χαρακτηρίζει την υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή «το τι είναι», ενώ η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο, δηλαδή «το τι θα’ πρεπε να είναι».
3.0 Ο Ρόλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στο δημοτικό σχολείο συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, ενώ εδώ βρίσκεται και το σύνολο των Τάξεων Υποδοχής
και των Φροντιστηριακών Τμημάτων που λειτουργούν στη χώρα μας (Νικολάου, 2000: 194-195). Ο κύριος λόγος που επιλέχθηκε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο Δημοτικό σχολείο αναφέρεται στις κατάλληλες προϋποθέσεις, που ανιχνεύονται στη βαθμίδα αυτή και επιτρέπουν την ανάπτυξη της
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διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις
θεωρείται η θετική στάση των δασκάλων, καθώς φαίνεται να αντιμετωπίζουν χωρίς προκαταλήψεις την ετερότητα των μαθητών τους. Βέβαια, θα
ήταν ψευδαίσθηση να πιστέψουμε ότι οι δάσκαλοι είναι εντελώς απαλλαγμένοι και ανεπηρέαστοι από τους μύθους «περί ελλείμματος» των αλλοδαπών μαθητών (Νικολάου, 2000: 195-197).
Οι συνθήκες, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, και η φανερή ύπαρξη της
πολυπολιτισμικότητας οδήγησαν σε μια προσπάθεια να ενσωματωθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση οριζόντια – διαθεματικά, αλλά και κάθετα, σε κάθε μάθημα, αλλά και να επισημανθεί ότι οι μαθητές πρέπει να αντιληφτούν
ότι η πολυπολιτισμικότητα επηρεάζει τη κοινωνία μας και ότι η αναγνώριση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για αρμονική συμβίωση (ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ, Γενικό μέρος, σελ. 4). Πιο συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει ο Νικολάου στον Οδηγό Επιμόρφωσης
για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή (2008: 43-44), το 2003 το ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επεξεργάστηκε και παρέδωσε το νέο προγραμματικό σχεδιασμό για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) αποτελεί την απόπειρα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αφενός να εξορθολογήσει τα περιεχόμενα στις διάφορες βαθμίδες και τάξεις
της εκπαιδευτικής πυραμίδας και αφετέρου να εισαγάγει την έννοια της διαθεματικότητας στην οικοδόμηση της γνώσης. Το ΔΕΠΠΣ εξειδικεύεται για
κάθε τάξη και βαθμίδα στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ). Στα
νέα Αναλυτικά Προγράμματα λαμβάνεται υπόψη η πολυπολιτισμική σύνθεση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και αποπειράται η προσέγγισή
της μέσα από ένα πνεύμα αλληλοκατανόησης, ανεκτικότητας και διαλόγου.
Μέσα στο πλαίσιο διαμόρφωσης του ΔΕΠΠΣ εντάσσεται και η «Ευέλικτη
Ζώνη διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων» για το Δημοτικό
και η «Ζώνη καινοτόμων δράσεων» για το Γυμνάσιο (ανάλογες σχετικές δραστηριότητες προβλέπονται και για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου). Η Ευέλικτη Ζώνη, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της, αποτελεί μια ευνοϊκή
περίσταση για καλύτερη ένταξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, αφού η μεθοδολογία εργασίας σ’ αυτήν είναι καθαρά ομαδοσυνεργατική. Επιπλέον, η προσέγγιση των αντικειμένων γίνεται διαθεματικά, μέσα από Σχέδια Εργασίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και
στους μαθητές που δεν κατέχουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, να αναδείξουν, παρόλα αυτά, τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Τέλος, το Ολοήμερο
Σχολείο αποτελεί μια σημαντική καινοτομία, που ξεκίνησε πιλοτικά στα τέ-
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λη της δεκαετίας του ’90. Το Ολοήμερο Σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό
και κοινωνικό περιεχόμενο, ενώ η ορθή λειτουργία του παρουσιάζει σημαντικά οφέλη για παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Ένας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε το 1980 και
σταδιακά συμπληρώθηκε και σταθεροποιήθηκε είναι αυτός των Τμημάτων
Υποδοχής. Εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν στη λειτουργία των
Τ.Υ λίγο αργότερα με το νόμο 1404/83 θεσμοθετήθηκαν τα Φροντιστηριακά Τμήματα. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη τα Φ.Τ. δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και εδώ, όπως και στις Τάξεις Υποδοχής, παρατηρήθηκε αδυναμία εξασφάλισης κατάλληλων διδακτικών μέσων και απουσία συστηματικής επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011: 114).
4.0 Προβλήματα Αλλοδαπών Μαθητών
Σύμφωνα με τον Χαραμή (2004), οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών
στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά τους
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο που οδηγεί εύκολα στη σχολική αποτυχία των μεταναστών μαθητών στα ελληνικά
σχολεία. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές στο ελληνικό σχολείο είναι οι εξής:
• Η πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και η εγγραφή τους στο ανάλογο με την ηλικία και τις γνώσεις τους εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
• Η ακαμψία του περιεχομένου σπουδών (curriculum).
• Οι μέθοδοι αξιολόγησης που ακολουθούνται από το εκπαιδευτικό
σύστημα - συνεχείς εξεταστικές δοκιμασίες.
• Η έλλειψη ευαισθησίας σε ζητήματα γλώσσας.
• Η συχνά αρνητική και απορριπτική στάση κάποιων εκπαιδευτικών,
μαθητών και άλλων παραγόντων της σχολικής κοινότητας έναντι των
αλλοδαπών, ακόμη και των παλιννοστούντων, μαθητών, που συνήθως τροφοδοτείται από το αρνητικό κλίμα που κυριαρχεί στην ευρύτερη κοινωνία.
5.0 Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στο Πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο
Η πλειοψηφία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με
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τους αλλοδαπούς μαθητές, έχει ως αφετηρία το θέμα της γλώσσας το οποίο
συχνά συνδυάζεται και με το πρόβλημα του ανομοιογενούς γνωστικού επιπέδου των παιδιών. Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές είναι το διδακτικό υλικό.
Είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός, ότι το σύγχρονο διδακτικό υλικό χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό γλωσσικής δυσκολίας για τους αλλοδαπούς
μαθητές. Παράλληλα, oι ίδιοι οι λειτουργοί της εκπαίδευσης, δεν θεωρούν
ότι είναι επαρκώς καταρτισμένοι, ενώ θεωρούν ότι χρειάζονται στήριξη
από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς επίσης και εξειδίκευση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης , προκειμένου να μπορούν
να διδάξουν σε μαθητές που η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική τους.
Οι εκπαιδευτικοί καλούμενοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
προβλήματα που προαναφέρθηκαν και να ανταποκριθούν στον ρόλο τους,
όπως αυτός προκύπτει στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, χρειάζονται την κατάλληλη αρχική εκπαίδευση και επαρκή επιμόρφωση τους.
Δεδομένου ότι στην Ελλάδα σήμερα υιοθετείται το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, επιβάλλεται η ανάλογη προετοιμασία των εκπαιδευτικών,
προκειμένου να μην αποτελέσει κάτι τέτοιο διατύπωση δεοντολογικού χαρακτήρα, αλλά στοιχείο του θεωρητικού προβληματισμού και της δράσης
των εκπαιδευτικών, και κατ’ επέκταση χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαίδευσης (Λιακοπούλου, 2006: 55). Συνεπώς, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να αποτελεί συνδυασμό
θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011:71).
Επιπροσθέτως, για να επιτευχθούν οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι, προϋποθέτεται μια όσο το δυνατόν απρόσκοπτη επικοινωνία, τόσο
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών όσο και μεταξύ των μαθητών.
«Και αν βέβαια, στο πλαίσιο της καταστατικά ασύμμετρης σχέσης μεταξύ
εκπαιδευτικού και μαθητών, η επικοινωνία είναι μια διαδικασία ήδη ευάλωτη και εύθραυστη, μπορούμε να φανταστούμε πόσο πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση, όταν επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε από διαφορετικό
πολιτισμικό μετερίζι» (Παπαδοπούλου, 2008:5).
6.0 Μεθοδολογία	
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2013 με τη διανομή ερωτηματολογίων. Συνολικά διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια, 75
σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και 75 σε φοιτητές και φοιτήτριες. Η έρευνα των απόψεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών διεξήχθη αποκλειστικά
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στο νομό Φλώρινας, με τη βοήθεια των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ η έρευνα που αφορά τους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς διευρύνθηκε και στο νομό Άρτας.
Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους φοιτητές τροποποιήθηκε
έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού που απευθύνθηκε. Η επιλογή των δημοτικών σχολείων έγινε τυχαία, ενώ όσον αφορά τους φοιτητές προτιμήθηκαν όσοι βρίσκονταν στο τρίτο ή τέταρτο έτος
της φοίτησης τους, προκείμενου να έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τη διδακτική πράξη και τη σχολική πραγματικότητα.
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν τη διερεύνηση:
• της επιμόρφωσης που έχουν λάβει οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί των
φορέων, με τη βοήθεια των οποίων παρακολούθησαν τα ανάλογα
προγράμματα επιμόρφωσης.
• των απόψεων των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών σχετικά με την οργάνωση μιας διδασκαλίας που απευθύνεται σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο.
• των στάσεων τόσο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όσο και των φοιτητών αναφορικά με την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών
κατά την διδασκαλία μιας διαπολιτισμικής τάξης.
• των ερωτημάτων που θέτουν στον εαυτό τους όταν καλούνται να
διδάξουν σε μια πολυπολιτισμική τάξη.
• των απόψεων τους σχετικά με τη πειθαρχία, τις συγκρούσεις και τις
κοινωνικές σχέσεις αλλοδαπών και γηγενών μαθητών.
• της σημασίας που δίνουν σε στερεότυπα, προκαταλήψεις και προηγούμενες εμπειρίες.
Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο σχολείο που διδάσκουν, την περιοχή, το φύλο, την ηλικία, τον τύπο της τάξης, τα έτη υπηρεσίας αλλά και την επιμόρφωση και πληροφόρηση που δέχτηκαν όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στη συνέχεια,
το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια ερώτηση, η οποία αποτελείται από 45
υπό – ερωτήματα κλειστού τύπου. Η ερώτηση αυτή απαρτίζεται στην ουσία από πέντε άξονες, οι οποίοι αφορούν τις στάσεις και τις δράσεις των εκπαιδευτικών κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση μια διδασκαλίας σε διαπολιτισμική τάξη, τις στάσεις και τις δράσεις τους κατά την διεξαγωγή της
διδασκαλίας, τα ερωτήματα που θέτουν στον εαυτό τους κατά την αξιολόγηση της διδασκαλίας, τις απόψεις τους για την πειθαρχία και τις κοινωνι-
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κές σχέσεις μέσα σε μια διαπολιτισμική τάξη και τέλος τις απόψεις σχετικά
με το κατά πόσο επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως άγχος,
προκαταλήψεις και προηγούμενες εμπειρίες.
Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του δείγματος ακολουθεί την ίδια δομή. Το πρώτο μέρος αφορά και πάλι τα δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά, ενώ στο δεύτερο μέρος, όπως και στη περίπτωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, αποτελείται
από τους ίδιους άξονες, με τη διαφορά ότι οι φοιτητές απαντούν υποθετικά στα ερωτήματα που τους τίθενται.
7.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.1 Δημογραφικά Στοιχεία
Στην περίπτωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, τα περισσότερα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από δασκάλους και δασκάλες του νομού Άρτας (75%). Η
πλειοψηφία αυτών ήταν γυναίκες (61%) ενώ η ηλικία τους κυμαινόταν ανάμεσα
στα 40 με 60 έτη (85%). Επιπλέον, οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
είχαν αρκετά έτη υπηρεσίας με τη πλειοψηφία (75%) να ξεπερνά τα 16 χρόνια.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
δεν έχουν διδαχθεί κάποιο μάθημα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους (61%), ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει μέρος σε κάποια επιμορφωτική δράση (76%). Ο φορέας διεξαγωγής προγραμμάτων επιμόρφωσης στον οποίο φαίνεται να συμμετείχαν οι
περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς είναι τα ενδοσχολικά προγράμματα επιμόρφωσης (47%), ενώ αντίθετα με μικρότερο ποσοστό συμμετοχής παρουσιάστηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλοι φορείς. Ακόμη, ως κύρια πηγή ενημέρωσης για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιλέχθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια (61%) ενώ αντίθετα στο αντίποδα βρίσκεται η ενημέρωση από
τον διευθυντή του σχολείου αλλά και από τους συναδέλφους. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν έχει ενημερωθεί
επαρκώς σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (69%), ενώ όσοι απάντησαν θετικά υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση τους αποτελεί προϊόν προσωπικής
προσπάθειας (77%).
Στην συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα δημογραφικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών και των φοιτητριών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Το σύνολο των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δείγματος προέρχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας, ενώ και πάλι η πλειοψη-
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φία αυτών είναι γυναίκες (65%). Οι περισσότεροι από αυτούς (52%) έχουν διδαχθεί κάποιο μάθημα δια-πολιτισμικής εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι το μόνο μάθημα που αναφέρεται στον τομέα αυτό είναι επιλεγόμενο και όχι υποχρεωτικό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν έρθει σε επαφή με
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τις αρχές της, μόνο ένα μικρό ποσοστό (33%)
θεωρεί ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς.
Πρώτος Άξονας: Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας σε μια Διαπολιτισμική Τάξη
Στον πρώτο άξονα του ερωτηματολογίου, που αφορά τον σχεδιασμό και την
οργάνωση της διδασκαλίας, στο ερώτημα που αφορά το αν λαμβάνεται υπόψη
όχι μόνο το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και η σύσταση της τάξης, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (92%), αλλά και των φοιτητών (95%)
απάντησε θετικά. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών (88%) υποστήριξε ότι θα δημιουργούσε δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας με διαπολιτισμική χροιά , ενώ το ποσοστό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, που έδωσε θετική απάντηση, κυμάνθηκε σε μικρότερα επίπεδα. Παρόμοιος είναι ο τρόπος που
απαντήθηκαν και οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην συμπερίληψη πολιτισμικών, ιστορικών και γλωσσικών στοιχείων των χωρών και των πολιτισμών των αλλοδαπών μαθητών, αλλά και στον συνυπολογισμό των ιδιαίτερων μαθησιακών
αναγκών των αλλοδαπών, με τη πλειοψηφία τόσο των εν ενεργεία εκπαιδευτικών όσο και των φοιτητών να συμφωνεί ή να συμφωνεί απολύτως. Και στα ερωτήματα αυτά, όμως, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν περισσότερο
μετριοπαθείς. Ακόμη, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και φοιτητές δηλώνουν ότι
δημιουργούν ή θα δημιουργούσαν διαφορετικό φύλλο εργασίας για τους αλλοδαπούς μαθητές τους, ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο, ενώ υπήρξαν θετικοί και ως προς τη κατασκευή δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γλωσσικά μαθήματα. Ακόμη, η πλειοψηφία και των δυο
ομάδων απάντησαν ότι επιλέγουν ή θα επέλεγαν να χρησιμοποιούν μορφές διδασκαλίας, οι οποίες να προωθούν την ομαδική και συνεργατική δράση αλλοδαπών και Ελλήνων. Ενώ, όταν ρωτήθηκαν εάν θα στήριζαν την διδακτική τους
προσπάθεια σε μορφές διδασκαλίας, οι οποίες να προωθούν την ατομική δράση,
ώστε να αποφεύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών, η πλειοψηφία τόσο των εκπαιδευτικών (54%) όσο και των φοιτητών απάντησε θετικά, με τους φοιτητές όμως να διαφωνούν ή να εμφανίζονται ουδέτεροι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (38%). Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο ομάδων
ήταν θετικό απέναντι στον εξαρχής καθορισμό των σκοπών και των στόχων της
διδασκαλία που υλοποιούν.
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Δεύτερος Άξονας: Διεξαγωγή Διδασκαλίας σε μια διαπολιτισμική Τάξη
Η πλειοψηφία τόσο των εκπαιδευτικών (58%) όσο και των φοιτητών (53%) υποστήριξε ότι στην περίπτωση που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα κάποιου μαθητή
θα καλούσαν έναν ομόγλωσσό του να βοηθήσει στη μετάφραση. Παράλληλα,
το μεγαλύτερο μέρος των δύο ομάδων υπήρξε θετικό και ως προς την παραπομπή των αλλοδαπών μαθητών σε λεξικό της γλώσσας τους, αλλά και στην ενεργοποίηση στρατηγικών, όπως αναζήτηση συνωνύμων. Στην ερώτηση σχετικά με
το εάν θα προέτρεπαν τους αλλόγλωσσους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους στα πλαίσια της σχολικής ζωής, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και φοιτητές κράτησαν ουδέτερη στάση (35% και 43% αντίστοιχα), ενώ σε μικρότερα
ποσοστά οι φοιτητές συμφώνησαν και οι εκπαιδευτικοί διαφώνησαν. Ακόμη, το
μεγαλύτερο μέρος και των δυο ομάδων απάντησε θετικά ως προς την προσαρμογή του λεξιλογίου τους με τη χρήση απλών και εύκολα κατανοητών λέξεων,
όταν απευθύνονται σε παιδιά που δε γνωρίζουν ακόμη καλά την ελληνική γλώσσα, ενώ επίσης θετικοί υπήρξαν ως προς τη προώθηση της συνεργασίας γηγενών – αλλοδαπών μέσα από ανάλογες δραστηριότητες ή ερωτήσεις.
Επιπλέον, η πλειοψηφία και των εκπαιδευτικών (84%) και των φοιτητών (71%)
δίνει ή θα έδινε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στους αλλόγλωσσους μαθητές,
ώστε να απαντήσουν μια ερώτηση, ενώ αν και οι φοιτητές θα προτιμούσαν να
μη διορθώσουν άμεσα τα πιθανά γλωσσικά λάθη, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται στο
μεγαλύτερο μέρος τους να το πράττουν. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία και των δυο
ομάδων απάντησε θετικά ως προς την επανάληψη ή τροποποίηση μιας ερώτησης εάν δε γινόταν αντιληπτή από τους αλλόγλωσσους μαθητές, ενώ αρνητική
ήταν η στάση τους ως προς το να δώσουν αμέσως τον λόγο σε κάποιο ελληνόφωνο μαθητή, όταν κάποιος αλλοδαπός δυσκολεύεται να απαντήσει. Ακόμη,
όσον αφορά τα διανομή ειδικά προσαρμοσμένου φύλλου εργασίας στους αλλοδαπούς μαθητές για όλα τα μαθήματα, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών (54%) και των φοιτητών συμφωνεί (53%). Αντίθετα, στην ερώτηση που αφορά τη διανομή ειδικά προσαρμοσμένου φύλλου εργασίας μόνο για το μάθημα
της Γλώσσας, οι απόψεις των δύο ομάδων διαφοροποιούνται με τους εκπαιδευτικούς να απαντούν θετικά (44%) και τους φοιτητές να είναι αρνητικοί (37%). Έπειτα, όσον αφόρα τη βαθμολόγηση των αλλοδαπών μαθητών, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (43%) και φοιτητές (44%) διαφωνούν με την βαθμολόγηση τους με
βάση τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούν για τους υπόλοιπους μαθητές και παράλληλα αποφεύγουν, όπου είναι εφικτό, να βαθμολογούν μαθητές, οι οποίοι
πρόσφατα ξεκίνησαν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Τέλος, η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών (69%) και των φοιτητών (67%) διαφωνεί με την αξιολόγηση
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του κάθε αλλοδαπού μαθητή σε σύγκριση με την υπόλοιπη τάξη, ενώ συμφωνεί με την αξιολόγηση που βασίζεται στο βαθμό βελτίωσης που έχει παρουσιάσει ο κάθε αλλοδαπός μαθητής.
Τρίτος Άξονας: Αξιολόγηση της Διδασκαλίας σε μια Διαπολιτισμική Τάξη
Θετική είναι η στάση και των δυο ομάδων απέναντι στον συνυπολογισμό των
προϋπάρχουσων γνώσεων των αλλοδαπών μαθητών όπως και απέναντι στην
ύπαρξη δραστηριοτήτων που να καλούν τους αλλοδαπούς μαθητές να μοιραστούν στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας και της γλώσσας τους. Παράλληλα, η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (72%) και φοιτητών (86%) θέτει ή θα έθετε στον
εαυτό του το ερώτημα που αναφέρεται στη παρατήρηση ενεργούς συμμετοχής
και ενδιαφέροντος για το μάθημα από τη πλευρά των αλλοδαπών μαθητών, καθώς και το ερώτημα που αφορά την ύπαρξη ομαδικών – συνεργατικών μορφών
διδασκαλίας, που να ευνοούν τη συνεργατική δράση ημεδαπών – αλλοδαπών.
Τα υπόλοιπα τρία ερωτήματα του άξονα αυτού, που αναφέρονται στο εάν η συνεργασία των αλλοδαπών και ημεδαπών μαθητών ήταν αρμονική και αποτελεσματική, στο εάν παρατηρήθηκε πρόοδος στο γνωστικό επίπεδο και εάν υπήρξε πρόοδος στις κοινωνικές σχέσεις αλλοδαπών και Ελλήνων μαθητών, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των φοιτητών απάντησε θετικά.
Τέταρτος Άξονας: Πειθαρχία και Κοινωνικές Σχέσεις
Η πρώτη ερώτηση του άξονα αυτού αναφέρεται στο εάν οι εκπαιδευτικοί και
φοιτητές πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δημιουργείται περισσότερη φασαρία από τους αλλοδαπούς μαθητές, με τη πλειοψηφία και των δύο
ομάδων να διαφωνεί. Στη συνέχεια, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (71%) και
των φοιτητών (54%) πιστεύουν ότι οι μαθητές τους, ανεξάρτητα από τη προέλευση τους, αντιδρούν με παρόμοιο τρόπο στις υποδείξεις και παρατηρήσεις.
Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών και των φοιτητών φαίνεται
να μη πιστεύει ότι στις περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών της τάξης
εμπλέκονται αλλοδαποί μαθητές ή ότι οι συγκρούσεις τις περισσότερες φορές
υποκινούνται από τους αλλοδαπούς. Όσον αφορά το εάν οι συγκρούσεις συχνά
έχουν ως έναυσμα κάποιο ρατσιστικό σχόλιο ή υπαινιγμό εις βάρος των αλλοδαπών μαθητών, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών συμφωνεί (54%), ενώ
οι εκπαιδευτικοί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (36%), ενώ ακολουθούν με ίδιο ποσοστό αυτοί που συμφωνούν και αυτοί
που διαφωνούν. Ακόμη, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι
θα πρέπει να επεμβαίνει ώστε να λύσει τις διαφωνίες των μαθητών (83%), ενώ
διαφωνεί με το να αφήσει τους μαθητές να διαχειριστούν μόνοι τους τις διαφω-
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νίες τους. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές συμφωνούν με την λύση των διαφωνιών των μαθητών με τη βοήθειά τους (68%), ενώ διατηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στην επίλυση των διαφωνιών αυτών από τους ίδιους τους μαθητές.
Πέμπτος Άξονας: Προσωπικοί Παράγοντες των Εκπαιδευτικών
Αρχικά, στην ερώτηση σχετικά με το εάν αισθάνονται μεγαλύτερο άγχος ως προς
την διαχείριση πιθανών προβλημάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό και των εκπαιδευτικών (42%) και των φοιτητών (60%) απάντησε θετικά. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν νιώθει ανασφάλεια ως προς την ικανότητα του να ανταπεξέλθει στις σύνθετες απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής
τάξης, κάτι όμως το όποιο φαίνεται να συμβαίνει στους φοιτητές. Ακόμη, τα αρνητικά στερεότυπα και οι αρνητικές εμπειρίες φαίνεται να μην επηρεάζουν ούτε τους εκπαιδευτικούς ούτε τους φοιτητές. Ενώ τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των φοιτητών προσπαθεί να περιορίσει τα πιθανά αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ενώ παράλληλα ζητά συμβουλές ειδικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
8.0 Συζητηση
Από όλα τα παραπάνω φάνηκε ότι τόσο οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί όσο και φοιτητές δεν έχουν επιμορφωθεί επαρκώς σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
με αποτέλεσμα ιδιαίτερα οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αισθάνονται ανασφάλεια ως προς την ικανότητά τους να χειριστούν μια πολυπολιτισμική τάξη. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον τομέα αυτό, όπως παρουσιάζονται σε προηγούμενο κεφάλαιο της
εργασίας. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των φοιτητών φάνηκε πρόθυμη να καταβάλει προσπάθεια, ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια στους αλλοδαπούς μαθητές μέσα από τη δημιουργία ειδικών δραστηριοτήτων ή ειδικά προσαρμοσμένων φύλλων εργασίας, καθώς και
με τη χρήση ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας.
Παράλληλα, η πλειοψηφία του δείγματος (εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και φοιτητές) παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ελαστικοί ως προς την επικοινωνία τους με τους
αλλόγλωσσους μαθητές, δίνοντας τους περισσότερο χρόνο για την απάντηση
μιας ερώτησης, αλλά και προσπαθώντας να προωθήσουν την ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών, ώστε να μάθουν τη γλώσσα πιο εύκολα. Το συμπέρασμα
αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί απέναντι στη διγλωσσία των μαθητών (Παπαχρήστος, 2009:
2). Ακόμη, φάνηκε πως τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι φοιτητές ενδιαφέρονται
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για την γνωστική και κοινωνική πρόοδο των αλλοδαπών μαθητών τους, ενώ δε
θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τυχόν φασαρίες ή καυγάδες. Και τέλος, η πλειοψηφία και των δύο ομάδων θεωρεί ότι δεν επηρεάζεται από τα στερεότυπα και τις αρνητικές εμπειρίες, αλλά αντιθέτως προσπαθεί μέσα από συμβουλές ειδικών, αλλά και προσωπική προσπάθεια να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
9.0 Προτάσεις
Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τη
πολιτεία, ώστε να ενημερωθούν σε θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
• Να εισαχθούν μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα).
• Να διενεργηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια ή παρόμοιες δράσεις για
την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διγλωσσία, τη
διαπολιτισμική επικοινωνία και τις σύγχρονες μεθόδους και στρατηγικές που ακολουθούνται στον τομέα αυτό.
• Να υπάρξει κρατική μέριμνα για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων.
• Να αναμορφωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε να συμπεριλάβει τις νέες κοινωνικό – πολιτισμικές ανάγκες που έχουν αναδειχθεί.
• Να προωθείται η οργάνωση projects και γενικότερα πρωτοβουλιών
με διαπολιτισμική χροιά στα πλαίσια της σχολικής ζωής.
• Να δοθεί έμφαση από τους εκπαιδευτικούς σε νέες μορφές διδασκαλίας.
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Προωθώντας τον Κριτικό Στοχασμό
Αξιοποιώντας την Τέχνη
Μαρία Αγγελακοπούλου
ABSTRACT
This paper presents a novel action of critical and creative learning through
aesthetic experience. It was designed to enable the reflection of students
on the matter of friendship through art. Qualitative data were collected
with the participation of learners in learning routines. The teacher worked
as participatory and non-participatory observer. Specifically, it was designed
by the teacher and utilized a pedagogical scenario which worked both as a
reflective process and teaching intervention. In the context of this act the
classroom cooperated with the institution of non-formal adult education and
gained new knowledge. The use of art as a trigger tool of thought contributed
to the transformation of learning in a new, cognitive flexible environment.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με τη θεώρηση ότι το σύγχρονο σχολείο καλείται να λειτουργήσει και να
αποδώσει δημιουργικά σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Υφαντή, 2011:11), σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο, με συμμέτοχους στην πράξη εκπαιδευτικό και μαθητές. Το σενάριο αξιοποίησε μια καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση για την παραγωγή νέας γνώσης, μέσα από την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στα πλαίσια του θεσμού της τυπικής εκπαίδευσης. Η καινοτόμος αυτή παιδαγωγική δράση υλοποιήθηκε στη Γ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας τον Μάιο του 2014 και αφορούσε στην ενεργοποίηση του
στοχασμού των μαθητών μέσω της τέχνης. Ο δάσκαλος σε ρόλο εμψυχωτή αλλά και συντονιστή ενέπλεξε τους μαθητές σε μια στοχαστική διαδικασία για την καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας αξιοποιώντας την τέχνη ως στοχαστικό εργαλείο μάθησης, αλλά παράλληλα και ως μέσο διδακτικής παρέμβασης για το ζήτημα της φιλίας.
Η απόκτηση στάσης αυτοδιάθεσης για τη στοχαστική εξέταση προβλημάτων και ζητημάτων που βιώνει το άτομο, η γνώση των μεθόδων διερεύ-
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νησής τους και η ικανότητα εφαρμογής τους, συνθέτουν σύμφωνα με τον
Glaser (1941) την έννοια της κριτικής σκέψης.
Ξεκινώντας λοιπόν απ’ το συλλογισμό του Mezirow (2007) για το μετασχηματισμό των δεδομένων πλαισίων αναφοράς ώστε να γίνουν πιο ανοιχτά, περιεκτικά και στοχαστικά και λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την
αξία που προσέδωσε ο Dewey (1938/1980) στη σημασία της διεργασίας
των εμπειριών στη μάθηση, αλλά και τη θεωρία του Freire (2009) για τον
κύκλο της μάθησης, που εκκινεί από την εμπειρία, συνεχίζεται με το στοχασμό πάνω στην εμπειρία και καταλήγει σε δράση επεξεργασίας της εμπειρίας, γίνεται φανερή η ανάγκη συμμετοχής των ατόμων σ’ ένα γόνιμο, εσωτερικό διάλογο, που αξιοποιεί τις εμπειρίες τους και τις μετασχηματίζει ώστε
να θεμελιωθούν νέες αντιλήψεις. Η τέχνη, μέσω της αισθητικής εμπειρίας
που αποφέρει στο άτομο καθώς διεγείρει την αισθητική αντίληψη και τον
εσωτερικό διάλογο με τις αντιλήψεις του για τη ζωή (Μέγα, 2011), θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόλογο εργαλείο μετασχηματίζουσας μάθησης.
Σύμφωνα με τον Olson (1999) η τέχνη αφορά μια συναισθηματική και
διανοητική περιπέτεια, που παρουσιάζει την αναπαράσταση της πραγματικότητας μέσα απ’ την οπτική του καλλιτέχνη, αντανακλώντας ιδέες, αξίες
και πεποιθήσεις της εποχής του. Η τέχνη ενεργοποιεί την πολλαπλή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξη του ατόμου (Gardner, 1990).
Μέσω της τέχνης επιτυγχάνεται η εστίαση σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο,
γεγονός ή συναίσθημα, λειτουργώντας κατά τον Perkins (1994) ως «άγκυρα» των αισθήσεων. Πολλαπλά ερεθίσματα δίνονται στον συμμετέχοντα,
προκειμένου να αναμετρηθεί με ποικίλες στρατηγικές σκέψης για να ερμηνεύσει την εικόνα της τέχνης.
Έτσι, πέραν της στοχαστικής επιτελείται μια εξίσου σημαντική διεργασία, η γνωστική ευελιξία, που προωθεί την ενεργοποίηση της φαντασίας,
τη συνδυαστική χρήση της πληροφορίας στο χωροχρόνο του παρελθόντος
και του παρόντος και τη σύνδεση με την κάθε ατομική, πολιτισμική εμπειρία (Efland, 2002). Επιπλέον, αναδεικνύει τη διάσταση της ελευθερίας της
σκέψης και της πνευματικής ανάτασης, προάγοντας τη δημιουργία νέων
ιδεών και συναισθημάτων (Perkins, 1994).
Στην Ελλάδα δείγματα εκπαίδευσης μέσω της τέχνης εμφανίζονται και
θεμελιώνονται από τον Κόκκο (2011: 71) με τη διαμόρφωση μιας μεθόδου
που βασίζεται στην αξιοποίηση των τεχνών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η μέθοδος αποκαλείται μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία. Εστιάζει στη μελέτη ενός μαθησιακού αντικειμένου μέσω της
ανάλυσης έργων τέχνης συναφούς με το θέμα περιεχομένου, που υλοποι-
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είται σε έξι στάδια. Ως μεθοδολογία ξεκινά από τον προσδιορισμό των αναγκών, τη διερεύνηση των ιδεών των συμμετεχόντων και τη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενων. Συνεχίζει με επιλογή και επεξεργασία
ενός έργου τέχνης και ολοκληρώνεται με στοχασμό πάνω στην εμπειρία.
Στο πλαίσιο της μεθόδου του Κόκκου (2011) τα νοήματα των έργων τέχνης
γίνονται εναύσματα για εμπλουτισμένη κι ανοιχτή σε ερμηνείες προσέγγιση του θέματος. Έτσι, επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση συναισθημάτων, φαντασίας και κριτικής σκέψης.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη του σχολείου ως πεδίου δράσης, ευρηματικότητας και νεωτερισμών (Υφαντή, 2011:13), το εκπαιδευτικό σχέδιο με οδηγό την τέχνη, βασίστηκε σε μεθοδολογίες που καλλιεργούν την
αισθητική εμπειρία και προάγουν τη φαντασία και τον διαισθητικό τρόπο
σκέψης ως μέσα για την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού πάνω στις
παραδοχές των μαθητών (Mezirow & Συνεργάτες, 2007, Κόκκος & Συνεργάτες, 2011). Ο Perkins (1994) επισημαίνει ότι η παρατήρηση ενός έργου
τέχνης είναι επικερδής για τον εμπλουτισμό της αισθητικής εμπειρίας και
την ανάδειξη μιας αναστοχαστικής διάθεσης του ατόμου, όχι μόνο για γεγονότα που άπτονται του εκπαιδευτικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό προτείνει εξελικτικά, μεθοδολογικά βήματα παρατήρησης, που συνίστανται στην
αρχική, επιφανειακή και δυνητική παρατήρηση του έργου τέχνης, η οποία
αναπτύσσεται σταδιακά σε δημιουργική, διεισδυτική και στοχευμένη, ώστε
να κορυφωθεί σε μια ολιστική και στοχαστική παρατήρηση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε καθένα απ’ τα παραπάνω στάδια περιλαμβάνονται βοηθητικές, κατευθυντικές αλλά και άτυπες ερωτήσεις, που συνοδεύονται από γραπτά δεδομένα των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποτυπωθούν και να κατακτηθούν χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης, όπως
η αναζήτηση των αιτιών ενός φαινομένου, η επεξεργασία των επιμέρους
στοιχείων του, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων, η ενσυναίσθηση και τελικά η απόκτηση ολιστικής εικόνας για την κατάσταση (Norris & Ennis, 1989).
Στα πλαίσια της φιλοσοφίας του Perkins (1994) κινείται και το πρόγραμμα του πανεπιστημίου του Harvard “Project Artful Thinking”(ARTiT, 2012)
για την εμφύσηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω της τέχνης.
Με τη θεώρηση ότι η τέχνη μέσα από τη συναισθηματική, την πνευματική
και την κριτική προσέγγιση κι ερμηνεία ενός έργου, αποτελεί αντικείμενο
μελέτης προσβάσιμο σε όλους (Perkins, 1994) το παρόν εκπαιδευτικό σχέδιο υιοθέτησε τις μεθοδολογικές αρχές του Κόκκου (2011) με τα έξι στάδια δημιουργικής και κριτικής μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία,
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα ARTiT (2012) αξιοποιώντας στο πέ-
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μπτο μεθοδολογικό στάδιο τις τεχνικές του προγράμματος «Έντεχνης Σκέψης» (Project Artful Thinking) για τον κριτικό στοχασμό στο ζήτημα της
παιδικής φιλίας, μέσα από το ηχητικό ερέθισμα ενός μουσικού κομματιού.
Οι συμμετέχοντες λαμβάνοντας μέρος σε απλές κι ευέλικτες προσεγγίσεις κριτικής ακρόασης, μέσα από ερωτήσεις που ανέκυψαν από την κριτική επεξεργασία του μουσικού έργου, προβληματίστηκαν, ερμήνευσαν κι
αιτιολόγησαν τις πεποιθήσεις τους για τη φιλία. Προέβησαν σε βαθύτερη
διερεύνηση του θέματος μέσα από εσωτερική αναζήτηση, που εξελίχθηκε σε γόνιμο κι αλληλεπιδραστικό διάλογο για τις διαφορετικές, αναδυόμενες οπτικές σχετικά με το ζήτημα της φιλίας.
Συνεπώς, η εμψύχωση μέσω της τέχνης λειτούργησε διπλά: τόσο ως ειδική δραστηριότητα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς αναγνωρίζεται ως διδακτική διαδικασία, εντάσσεται στο μάθημα των Εικαστικών και αναφέρεται στους «άξονες γνωστικού
περιεχομένου» για το δημοτικό σχολείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., 2003), όσο και
ως μεθοδολογικό εργαλείο στη διαδικασία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow & Συνεργάτες, 2007).
Στο σύγχρονο σχολείο η διδακτική διαδικασία μπορεί να προωθεί τη
μάθηση μέσα από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Αποτελεί όμως σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού επιχειρείται μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, περιοχές που αν και είναι
ανοιχτές στην εκπαιδευτική κοινότητα, ωστόσο από πολλούς αντιμετωπίζονται ως «άβατον» (Μερκούρη, 2013).
2.0 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Σε πρώτο επίπεδο ο εκπαιδευτικός έγινε εμπνευστής της δράσης. Στη συνέχεια πρωταγωνιστής, αφού εντόπισε την προβληματική κατάσταση που
βίωναν οι συμμετέχοντες κι ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τον κριτικό στοχασμό των μαθητών πάνω στο ζήτημα της
φιλίας και το μετασχηματισμό των παραδοχών τους.
Κατά δεύτερον, έγινε εμψυχωτής της μαθησιακής ομάδας και συντονιστής παιδαγωγικών δράσεων στην τάξη. Έγινε αναλυτής του μουσικού έργου τέχνης, αποτελώντας παράδειγμα με τον κριτικό στοχασμό των δικών
του πρωτίστως παραδοχών και συνέβαλε στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, ελεύθερης έκφρασης, αμοιβαιότητας και συνεργασίας (Κόκκος,
2005:121-122). Μεθόδευσε τη μαθησιακή διαδικασία προωθώντας την
πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων, με απώτερο στόχο την ανάδειξη σκέ-
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ψεων και συναισθημάτων για τη φιλία, τον κριτικό στοχασμό πάνω σ’ αυτά
και την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από το μετασχηματισμό των παραδοχών τους. Λειτούργησε επομένως και ως διαμεσολαβητής - θεραπευτής
προβληματικών καταστάσεων, μέσα από τη διδακτική παρέμβαση που οργάνωσε για την αλλαγή των λανθασμένων αντιλήψεων πάνω στο θέμα της
φιλίας. Οι μαθητές ανέπτυξαν την περιέργεια και τη σκέψη τους με αφετηρία την εκπαιδευτικό, η οποία τους προσέφερε με σεβασμό τη σκέψη της,
αφού κι οι ίδιοι μπορούσαν ήδη να σκεφτούν (Freire, 2009:13). Συνεργάστηκαν με την εκπαιδευτικό, αξιοποίησαν τα βιώματά τους και ενδυναμώθηκαν
ώστε να οδηγηθούν στον κριτικό στοχασμό (Mezirow & Συνεργάτες, 2007).
3.0 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βασικός σκοπός της καινοτόμου δράσης ήταν η ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού των μαθητών πάνω στο θέμα της φιλίας και ο μετασχηματισμός των στερεοτυπικών παραδοχών τους, μέσα από την τέχνη.
Οι στόχοι που επιμέρους τέθηκαν αφορούσαν στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διεργασίας,
στην πυροδότηση σκέψεων και συναισθημάτων μέσω της μεθοδολογικής
προσέγγισης που επιλέχθηκε, καθώς και στην κριτική προσέγγιση του θέματος της φιλίας. Επιπλέον, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κατανόηση
αντιφατικών εννοιών, η ανακάλυψη και διασύνδεση πληροφοριών, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Ενώ πρόσθετους στόχους αποτέλεσαν η
αναγνώριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων και η κατανόηση του πολυπολιτισμικού πλούτου, μέσα από
την επαφή με τα έργα τέχνης.
4.0 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – «ΤΙ» ΚΑΙ «ΠΩΣ»
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε μια σχολική τάξη της επαρχίας με μεγάλο
ποσοστό αλλοδαπών μαθητών (πάνω από το 50%), όπου πρωταρχικό μέλημα της εκπαιδευτικού - συντονίστριας ήταν το θετικό παιδαγωγικό κλίμα
και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην αναστοχαστική διαδικασία
οικοδόμησης της νέας γνώσης. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:3775) δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της πράξης να προσεγγίσουν με
νέες διδακτικές πρακτικές τα εκπαιδευτικά ζητήματα, με παιγνιώδεις δραστηριότητες και πρακτικές που βασίζονται σε μεθόδους ενεργητικής και
βιωματικής απόκτησης της γνώσης.
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Η παρούσα εργασία περιέχει χαρακτηριστικά μελέτης περίπτωσης. Η εκπαιδευτικός έγινε παρατηρητής της συνεχιζόμενης συμπεριφοράς της σχολικής τάξης σε ό, τι αφορά το θέμα της φιλίας, μέσω συμμετοχικής παρατήρησης κατά τη διάρκεια της δράσης, αλλά και μη συμμετοχικής για την
επαλήθευση των δεδομένων της. Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν 10 μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού – συντονίστριας του προγράμματος. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
αξιοποιήθηκε η ώρα της Ευέλικτης Ζώνης.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε στηρίχτηκε στα βήματα
που προτείνονται για την εφαρμογή της στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύοντας στην ανάδειξη σκέψεων και συναισθημάτων που οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι σε θέση να βιώσουν στα καθημερινά κοινωνικά
πλαίσια, όπως και στην ενδυνάμωση του εσωτερικού διαλόγου με τις πτυχές του εαυτού τους.
Αφορμή για την επιλογή της στάθηκε η διαπίστωση λανθασμένων αντιλήψεων των συγκεκριμένων μαθητών για το ζήτημα της φιλίας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια μιας σχολικής δράσης για την προτίμηση καλύτερου φίλου και την ανάδειξη του πιο δημοφιλούς μαθητή της τάξης, η οποία ξεκίνησε με την ψηφιακή ανάγνωση του συναφούς θεματικά παραμυθιού «Ο
μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» (Μικρός Αναγνώστης, χ.η.), φάνηκε ένα άτομο να μη συγκεντρώνει καμία προτίμηση συμμαθητών, αλλά και
να παραδέχεται το ίδιο έλλειψη φίλων.
Ύστερα από μη συμμετοχική παρατήρηση των μαθητών κατά τα διαλείμματα, επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε η περιθωριοποίηση του συγκεκριμένου προσώπου από την υπόλοιπη τάξη κι εντοπίστηκε το σημείο που θα μπορούσε ν’ αποτελέσει κατά τον Mezirow (2007)
«αποπροσανατολιστικό δίλημμα» για τους συμμετέχοντες στη δράση. Δηλαδή, εφαλτήριο αμφιβολίας των βιωματικά εγκατεστημένων πεποιθήσεων των παιδιών για το συμμαθητή τους και αντίστροφα.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το παρόν παιδαγωγικό σενάριο, το οποίο
λειτούργησε ως διδακτική παρέμβαση για την αλλαγή τόσο των πεποιθήσεων της τάξης, όσο και του περιθωριοποιημένου προσώπου με τη μέθοδο της κριτικής και δημιουργικής μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία. Με απόφαση των συμμετεχόντων επιλέχθηκε η χρήση της μουσικής ως
μορφή τέχνης άμεσα προσιτής σ’ αυτήν την ομάδα, για άντληση του δικού
της νοήματος μέσα από την ακουστική «παρατήρηση» του έργου. Καθώς,
σύμφωνα με τον Perkins (1994), δεν απαιτείται έμφαση στην ανάλυση της
τεχνοτροπίας, αλλά στη διάθεση στοχασμού πάνω στο έργο.
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5.0 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η εκπαιδευτικός με αφορμή τα δεδομένα της τάξης για την πάσχουσα ανάπτυξη φιλικών σχέσεων συνεργάστηκε με τους μαθητές, σχεδίασε βήμα
βήμα τη δράση και με μεθοδικότητα επιχείρησε να θέσει ένα «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» κατά Mezirow (2007), για να επιτύχει την έναρξη της
αναστοχαστικής διαδικασίας των μαθητών.
Δανειζόμενη τη μεθοδολογία του Κόκκου (2011) όπως παρουσιάζεται
στο πρόγραμμα δημιουργικής και κριτικής μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία (ARTiT, 2012) στα τρία πρώτα βήματα ενέπλεξε τους συμμετέχοντες στη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών τους, εξωτερίκευσης ιδεών και γόνιμου διαλόγου μεταξύ αυτών και της εκπαιδευτικού. Στο
τέταρτο βήμα τους ενέταξε στη διεργασία επιλογής του μέσου για την απόκτηση αισθητικής εμπειρίας αλλά και του ηχητικού ακούσματος που θα επεξεργάζονταν. Επιλέχθηκε το μουσικό κομμάτι «Εγώ κι εσύ, μαζί», στίχοι Τζίμης Πανούσης, μουσική Randy Newman, πρώτη εκτέλεση Αλκίνοος Ιωαννίδης, Τζίμης Πανούσης (Youtube, 2010).
Στο πέμπτο κατά σειρά βήμα υλοποίησης της δράσης ακολουθήθηκαν
οι ρουτίνες μάθησης μέσω ερωτήσεων (ARTiT, 2012), που παρουσιάζονται
στο πρόγραμμα «Έντεχνης Σκέψης» (Project Artful Thinking) και απαρτίζονται από τέσσερα μεθοδολογικά στάδια. Η ρουτίνα μάθησης της πρώτης φάσης θέτει το ερώτημα: «Τι σε κάνει να το λες αυτό;». Πρόκειται για το
στάδιο απλής παρατήρησης κατά τον Perkins (1994), στο οποίο οι συμμετέχοντες ακούνε το μουσικό κομμάτι, εκφράζουν τις εντυπώσεις τους κι αιτιολογούν την άποψή τους. «Σκέψου, προβληματίσου, διερεύνησε» είναι η
παρώθηση της επόμενης φάσης, που αφορά ένα στάδιο ανοιχτής και δημιουργικής παρατήρησης του Perkins (1994). Σ’ αυτό επιχειρείται η εκμαίευση
των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις εμπειρίες ζωής που συνδέονται με το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι, η διατύπωση πιθανών προβληματισμών για ενθάρρυνση της δημιουργικότητάς τους και η υποκίνηση της περιέργειάς τους, για περαιτέρω ενασχόληση με το άκουσμα αυτό.
Η επόμενη φάση, το στάδιο της διεισδυτικής παρατήρησης κατά Perkins
(1994), θέτει την προϋπόθεση «Ακούω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι» για την
ολοκλήρωσή του. Σ’ αυτήν προάγεται το λεπτομερές άκουσμα, η βαθυστόχαστη ερμηνεία και κριτική σκέψη πάνω στο θέμα του κομματιού, μέσω ερωτήσεων της μορφής: «Τι ακούς; Ποια γνώμη έχεις γι’ αυτό; Τι σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι;». Ο «κύκλος των απόψεων» για διερεύνηση και συζήτηση διαφορετικών οπτικών πάνω στο θέμα είναι το τελευταίο στάδιο, που
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αποτελεί και την αξιολόγηση της δράσης σύμφωνα με τον Perkins (1994).
Πρόκειται για το σημείο όπου οι συμμετέχοντες μέσα από καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις οπτικές που έχουν υιοθετήσει πλέον για το θέμα της φιλίας, καλούνται να περιγράψουν το ζήτημα από τη δική τους οπτική, να κάνουν διάλογο με τους υπόλοιπους, να αναλογιστούν τη διαφορετικότητα
των πτυχών αντίληψης του μουσικού έργου και να δομήσουν νέα αντίληψη για το πραγματευόμενο θέμα.
Ολοκληρώνοντας τη δράση, φτάνοντας στο έκτο βήμα της μεθοδολογίας του Κόκκου (2011) όπως αναλύεται στο ARTiT (2012) πραγματοποιήθηκε ο στοχασμός πάνω στην εμπειρία των μαθητών, η έκφραση των συναισθημάτων τους, η ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση θέσεων και συμπερασμάτων. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθεται λεπτομερώς το
εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε: (http://mariaggelak.blogspot.gr/)
6.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της δράσης οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τις απαντήσεις τους
σε ατομικά φύλλα εργασίας κατά στάδιο, με σκοπό την απόκτηση διαλεκτικής και συνεχώς ανατροφοδοτικής σχέσης με τις απαντήσεις τους. Έτσι,
κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις που καταγράφονται στις ερωτήσεις κάθε
ρουτίνας συμπυκνώνονται στον παρακάτω πίνακα (Δες Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Ομαδοποίηση αναστοχαστικών απαντήσεων συμμετεχόντων
για τη φιλία.
Ρουτίνες μάθησης

Ενδεικτικές Απαντήσεις
Συμμετεχόντων

1η: «Τι σε κάνει να το λες αυτό;»

Τι άκουσες;

Υπέροχο, φιλικό, ωραίο, όμορφο,
διασκεδαστικό, τέλειο τραγούδι,
μουσική, την καρδιά της φίλης μου.

Τι σε κάνει να το λες αυτό;

Στίχοι, μουσική, μιλάει για τη ζωή μας:
τη φιλία.

2η: «Σκέψου, προβληματίσου,
διερεύνησε»
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Άκουσες κάτι που σου θύμισε μια δική
σου φιλία;

Τους φίλους, τα ξαδέλφια μου, τις
στιγμές μαζί τους, τη φίλη μου που
έχει φύγει από τη χώρα.

Ποια είναι τα συναισθήματα που έχεις;

Χαρά, αγάπη, ευχαρίστηση, ευτυχία,
συγκίνηση.

Υπάρχει κάτι που σε εντυπωσίασε στο
τραγούδι;

Μελωδία, τραγουδούν δύο άτομα,
τραγουδούν δύο φίλοι.

Εντόπισες κάποιος συμβολισμούς;

Οι στίχοι μιλάνε για δυο φίλους,
το τραγούδι περιγράφει τη φιλία,
τραγουδάνε δύο μαζί για τη φιλία.

3η: «Ακούω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι»

Μήπως άκουσες κάτι νέο στο τραγούδι;

Η φιλία χαρίζει στον άνθρωπο
ευτυχία και γαλήνη, άκουσα τη χαρά
και την ηρεμία, για το «εγώ» και το
«εσύ» μαζί.

Σκέψου αυτό που σε εντυπωσίασε πριν
και εξήγησε γιατί ο καλλιτέχνης το
έκανε.

Να δείξει τα συναισθήματα που
φέρνει η φιλία, να συμφιλιωθούν δυο
φίλοι.

Σχετίζεται το τραγούδι με το παραμύθι;

Ναι γιατί: είναι δυο φίλοι, δε βάζουν
τίποτα πάνω απ’ τον καλύτερό τους
φίλο, δεν τσακώνονται ποτέ, είναι φίλοι
για πάντα.

Ποιο νομίζεις ότι είναι το μήνυμα του
κομματιού;

Φιλία, χαρά, συμπαράσταση, σκέψεις.

4η: «Κύκλος απόψεων»
Οπτική που σκέφτομαι το θέμα της
φιλίας

Συναισθήματα, σκέψεις, λόγια στίχων.

Πιστεύω ότι…

Φιλία = αγάπη, συντροφιά, χαρά,
καλύτερο πράγμα στον κόσμο, αιώνια,
η καρδιά μας.

Μια απορία που έχω είναι…

Αν η φίλη μου με προδώσει ποτέ, αν με
ξεχάσει,
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Μέσα από την αισθητική εμπειρία της τέχνης, όπως αυτή προέκυψε
από την επεξεργασία του μουσικού κομματιού, μεγιστοποιήθηκε το πεδίο
των ερεθισμάτων που διέγειραν την περιέργεια των μαθητών και κινητοποίησαν τη στοχαστική διεργασία. Απότοκο αυτής ήταν η συνειδητοποίηση της ανακολουθίας των νέων εμπειριών με τις μέχρι τότε θεωρήσεις της
πραγματικότητας.
7.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως λοιπόν προκύπτει, παρατηρούνται απαντήσεις που επιβεβαιώνουν
τον αναστοχαστικό χαρακτήρα της δράσης μέσα από την αξιοποίηση της
τέχνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι απαντήσεις που θεωρούν ότι η φιλία ισοδυναμεί με την ευτυχία και τη συντροφιά, είναι αιώνια,
αποκλείει τις έριδες, αναφέρεται στο «εγώ» και το «εσύ» μαζί (Δες Εικόνες
1, 2, 3). Οι απαντήσεις, μάλιστα, που παρουσιάζουν τη συμφιλίωση και τις
σκέψεις ως διακυβευόμενα μηνύματα του ηχητικού κομματιού, φανερώνουν τη λειτουργία κι επίδραση του κριτικού στοχασμού μέσω της μουσικής στο σύνολο της τάξης, αναφορικά με την περίπτωση λανθασμένης αντιμετώπισης ενός συμμαθητή (Δες Εικόνα 4).
Ύστερα από κριτικό στοχασμό πάνω στην εμπειρία (Mezirow & Συνεργάτες, 2007, Κόκκος & Συνεργάτες, 2011), η ατομική κατασκευή της πραγματικότητας μετασχηματίστηκε. Η κριτική σκέψη των μαθητών αναπτύχθηκε, καθώς παρατηρήθηκαν στοιχεία αναζήτησης αιτιών του φαινομένου, επεξεργασίας επιμέρους στοιχείων του, εύρεσης εναλλακτικών λύσεων και απόκτησης ενσυναίσθησης που αποτελούν σύμφωνα με τους Norris
& Ennis (1989) χαρακτηριστικά εμφάνισης κριτικής σκέψης. Αποκρυσταλλώθηκαν νέες απόψεις για τη φιλία υπηρετώντας έτσι το σκοπό της διδακτικής παρέμβασης που επιχειρήθηκε.
Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογία του Κόκκου (2011) για τη μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία, που αποτέλεσε δάνειο
από το θεσμό της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων κι εφαρμόστηκε σε
σχολικό περιβάλλον, λειτούργησε θεραπευτικά, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ερευνήσουν, να γίνουν πιο δημιουργικοί και ν’ αμφισβητήσουν
στερεότυπα και κυρίαρχες κουλτούρες (Μερκούρη, 2013).
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Εικόνα 1 & 2: Απόψεις μαθητών για τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι.

Εικόνα 3 & 4: Απόψεις μαθητών για τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι.

8.0 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η αποτίμηση που επιχειρείται παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα για τους
εμπλεκόμενους σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους στόχους που επετεύχθη
ήταν η ένταξη των έργων τέχνης στην καθημερινή διδακτική πρακτική και
η ανατροπή στερεοτυπικών αντιλήψεων μέσα από την παρατήρηση και τον
σχολιασμό τους (Μερκούρη, 2013).
Βέβαια, στα πλαίσια του προγράμματος υπηρετήθηκαν κι άλλοι στόχοι, όπως η ενδυνάμωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της στάσης του
εκπαιδευτικού απέναντι στην αξιοποίηση των έργων τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία, η επαφή εκπαιδευτικού κι εκπαιδευόμενων με ένα μουσικό έργο τέχνης, η καλλιέργεια της συστηματικής επεξεργασίας του και το
βίωμα της αισθητικής εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.
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Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο σχεδιαστή γνωστικά ευέλικτων περιβαλλόντων μάθησης, αξιοποιεί την εμπειρία, συνεπικουρεί στο μετασχηματισμό
της μάθησης των εκπαιδευόμενων και στη δημιουργία νέας γνώσης μέσα από αναστοχαστικές διεργασίες σκέψης. Σύμφωνα με τον Dewey (Κόκκος, 2005:64) ο στοχασμός πάνω στην εμπειρία αποτελεί κομβικό σημείο
της εκπαιδευτικής διεργασίας. Η οικοδόμηση λοιπόν της νέας γνώσης μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση, συνδράμει στην ολοκλήρωση της ολότητας του παιδιού και στο χτίσιμο της κοινωνικής του προσωπικότητας
στους κόλπους ενός σχολείου όχι της αποστήθισης και της ξερής γνώσης,
αλλά του ενδιαφέροντος.
Η καινοτόμος δράση πέτυχε κι έναν άλλο στόχο. Να εμπλέξει τους μαθητές στη διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης πτυχών του εαυτού τους. Οι
μαθητές εστίασαν την έρευνά τους στις προσωπικές τους αντιλήψεις για το
ζήτημα της φιλίας, έθεσαν τον εαυτό τους σε μια αναστοχαστική διαδικασία επαναπροσδιορισμού της σκέψης τους και τελικά, επαναδιατύπωσαν
τις θέσεις τους σχετικά με αυτό, όπως προέκυψε από επαναλαμβανόμενη,
μη συμμετοχική παρατήρηση μετά την ολοκλήρωση της δράσης.
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με τη χρήση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης
που αν και απευθύνεται στο θεσμό της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
ωστόσο φαίνεται ότι ανταποκρίνεται επιτυχώς και στις ανάγκες του θεσμού
της τυπικής εκπαίδευσης. Γεγονός άλλωστε που συνηγορεί με την αναφορά του Κόκκου (2005:76) στον ίδιο τον Mezirow, ο οποίος δεν αποκλείει το
ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιας μορφής μετασχηματίζουσας μάθησης και στον χώρο του σχολείου. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική παραδοχή του Houle (Jarvis, 2007:195) για το αδιαφοροποίητο της εκπαιδευτικής διεργασίας στη διάρκεια της ζωής, αλλά και του Dewey (Κόκκος, 2005:62) για το συνεχές της αρχικής και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αναδεικνύεται η λειτουργική χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε κάθε στάδιο της μαθησιακής πορείας, είτε αυτή τείνει προς τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, είτε παλινδρομεί σε κατώτερες βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο τρόπος με τον οποίον πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός μιας νοητικής συνήθειας είναι
περιστασιακός και προκύπτει από κάποια στιγμιαία, σημαντική εμπειρία
(Κόκκος & Συνεργάτες, 2011). Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη θέση του Kant
(1790/1914) o οποίος από τον 18ο κιόλας αιώνα επεσήμανε την εναλλακτική προοπτική που προσφέρει η αισθητική εμπειρία, αφού ένα έργο τέχνης
δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από όλους, καθίσταται σαφές ότι είναι αδύ-
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νατη η ύπαρξη ενός καθολικού κανόνα για την αποδοχή της υψηλής αισθητικής αξίας ενός έργου.
Σήμερα το αίτημα της πολιτιστικής αγωγής στοχεύει στην ανάδειξη του
σχολείου της προσφοράς στο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έτσι, αν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εργάζονται μεθοδικά για την αντιστάθμιση ανισοτήτων
και την απαλοιφή λανθασμένων, στερεοτυπικών παραδοχών, είναι δυνατόν να παρέχουν σε όλους εκείνα τα μορφωτικά εφόδια που είναι αδύνατον να παρασχεθούν από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον όπου
ζουν (Bourdieu, 1985).
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Αν η Ιστορία είναι δασκάλα ζωής,
σε ποιο βαθμό τα σχολικά εγχειρίδια
της Ιστορίας του Γυμνασίου διδάσκουν και
καλλιεργούν στους μαθητές πνεύμα
μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού
στο διαφορετικό;
Βαΐα Αγγέλη
ABSTRACT
This survey aims to evaluate the activities of the History textbooks (2006/7)
of the second and third grade of lower secondary School exploring the
degree of the learning objectives’ achievement, specifically, if they teach
and nurture students a spirit of moderation, tolerance and respect for the
different. As a research tool for the analysis and interpretation of the material
was chosen Quantitative Content Analysis. Analyses skopothesia in this
work show that the textbook of Modern and Contemporary History of the
third grade of lower secondary School draw sufficiently in teaching and
educational role of work for the elimination of prejudices and stereotypes
and accepted otherness. In contrast, the activities in the textbook of
second grade of lower secondary School is a weakness of this textbook,
since underused teaching the pedagogical role of the work to overcome
prejudices and stereotypes.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστεί ένα μέρος των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής (Αγγέλη, 2012) 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 ρόλος των εργασιών όχι μόνο στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας, αλλά και στη δημιουργία
ενός νέου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, διερευνητικού, διαθεματικού, ενεργητικού και βιωματικού-ενσυναισθητικού, κατά την προσέγγιση της ιστορι745
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κής ύλης. Απομένει, συνεπώς, στην έρευνα να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό τα
εν χρήσει εγχειρίδια της Ιστορίας στο Γυμνάσιο επιτυγχάνουν έναν ιδιαίτερα
σημαντικό για τη σύγχρονη κοινωνική, πολιτική, εθνική, οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα της χώρας μας διδακτικό στόχο: την καλλιέργεια στους
μαθητές του πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό.
2.0 Ερευνητική μεθοδολογία
Αντικείμενο της έρευνας, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 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 οποία διδάσκονται από τη σχολική χρονιά 2006-7 και αποτελούν διδακτικά πακέτα (Βιβλίο
του Μαθητή, το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και το εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή). Οι κάθε είδους εργασίες των δύο εγχειριδίων, ως αναπόσπαστο οργανικό συστατικό, συναρθρώνουν το κείμενο της ιστορικής αφήγησης
και το υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου κάθε διδακτικής ενότητας του
Βιβλίου του Μαθητή, ως κριτήριο αξιολόγησης στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού
και ως ψηφιακή εφαρμογή του μαθήματος της Ιστορίας στο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (CD-ROM), υλοποιούν / ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους του μαθήματος της Ιστορίας. Ως θεωρητικό σχήμα για την αξιολογική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των «Σκοπών και Στόχων»
του Tyler (1969:104-125), επιλογή που στοιχειοθετήθηκε τόσο από το κύριο
ερευνητικό ερώτημα όσο και από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ., τα οποία έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως συνδυαστικό διαθεματικό μοντέλο με έκδηλο στοχοκεντρικό παροσανατολισμό (Αλαχιώτης,- Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009: 207).
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχτηκε η Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου, καθώς είναι συστηματική, προχωρά σύμφωνα με ρητούς κανόνες, επιτρέπει τη
δι-υποκειμενική επαληθευσιμότητα (Mayring, 1995: 13).
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 ίδιας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Εden, 1984:283-284, Κωνσταντίνου, 2002: 7).
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3.0 Οι σκοποί και στόχοι του μαθήματος της Ιστορίας στο
Πρόγραμμα Σπουδών του ελληνικού Γυμνασίου (Δ.Ε.Π.Π.
Σ.-Α.Π.Σ.)
Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά
στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων
και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την
κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση
υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία
της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο
σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του.
Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται,
έτσι, με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003:184).
Η σκοποθεσία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο στο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και στο συνακόλουθο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή όχι μόνο στην παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας
στο Γυμνάσιο, αλλά, κυρίως, στην οπτική με την οποία αντιμετωπιζόταν το
μάθημα της ιστορίας και η ίδια η ιστορική επιστήμη στα σχολεία μας. Στις
σημαντικότερες αλλαγές στους σκοπούς του μαθήματος περιλαμβάνεται
η διακήρυξη του σεβασμού της αποδοχής της ετερότητας. Πρόκειται για ένα
από τα κρισιμότερα αιτήματα της σημερινής εκπαίδευσης όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον σύγχρονο κόσμο. Οι μαθητές καλούνται σύμφωνα
με το σκοπό αυτό «να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους
πολιτισμών και της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό» και «να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό». Η γνώση του κόσμου θα τους καταστήσει ικανούς να εκτιμήσουν
τις οφειλές του σημερινού κόσμου στην ιστορική πορεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και να κατανοήσουν ότι η ιστορία ενός λαού είναι ακατανόητη έξω από το πλαίσιο του ευρύτερου κόσμου. Πιστό το Πρόγραμμα Σπουδών στα κελεύσματα της Ολικής/ Νέας Ιστορίας που αντιμετωπίζει το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, καλεί τους μαθητές «να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των
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πτυχών της, πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών κ.λπ.» (Κυρκίνη-Κούτουλα, Α.2003:119,122).
Ανάμεσα στους Γενικούς στόχους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) του Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, οι οποίοι παρουσιάζουν συνάφεια με την καλλιέργεια πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό ορίζονται οι εξής:
• Να εκτιμήσουν οι μαθητές:
- τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας,
- την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας,
- τη σημασία των αγώνων και θυσιών όλων των λαών.
• Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και
την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
• Να κατανοήσουν:
- τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του
ανατολικού ρωμαϊκού κράτους,
- το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς
του λαούς,
- το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης,
- τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου,
- τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
• Να συνειδητοποιήσουν:
- τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας,
- την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων,
- σημασία των ατομικών ελευθεριών
• Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό.
• Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.
• Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία.
• Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003:186-187).
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4.0 Η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας
Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, παρά την αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μέσων διδασκαλίας και μάθησης, συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν
τόσο στη διαδικασία μάθησης όσο και στη διαδικασία κοινωνικοποίησης
των μαθητών, καθώς γενικότερα, τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν τη βάση
της διδασκαλίας στο σημερινό σχολείο (Καψάλης- Χαραλάμπους, 2008:349,
Eden, 1984:284, Michel, 1995:109-110). Αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος
τους συνιστά και την ορατή πλευρά της σχολικής ιδεολογίας και γι΄ αυτό
τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο ιδεολογικών συγκρούσεων, έτσι ώστε να γίνεται συχνά λόγος για «πολέμους των
σχολικών εγχειριδίων» (Μαυροσκούφης, 2008:69).
Η αρχή της διεθνούς κίνησης και συνεργασίας σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας ανάγεται ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά τον Πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο, η Κοινωνία των Εθνών διαδραμάτισε έναν ενεργό ρόλο σ΄ αυτήν την κίνηση, η οποία εξέφρασε τις ελπίδες και τις επιδιώξεις της
μέσα από τα λόγια του Γάλλου παιδαγωγού, Georges Lapierre, ο οποίος το
1926 είπε: «Δε θέλουμε πια μια παραμορφωμένη ιστορία, η οποία περιέχει το
σπόρο της δυσπιστίας, της περιφρόνησης, του μίσους και του πολέμου» (Stobart,
1999:149). Mε την ιδρυτική της πράξη η UNESCO το 1945 διακήρυξε τη γνωστή θεμελιώδη αρχή: «Οι πόλεμοι αρχίζουν στα μυαλά των ανθρώπων. Αν, λοιπόν, θέλει κανείς να εμποδίσει τους πολέμους, πρέπει να αλλάξει τα μυαλά των
ανθρώπων». Με τη θέση αυτή το πρόβλημα της ειρήνης γινόταν πρόβλημα
της εκπαίδευσης και της αγωγής για την ειρήνη, καθώς και της κοινωνικοποίησης του παιδιού στα πλαίσια της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής (σχολικοποίηση της Παιδαγωγικής της ειρήνης). Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέταξε στην πολιτιστική του δραστηριότητα και την αναθεώρηση των σχολικών
βιβλίων της Ιστορίας των χωρών–μελών, γιατί το μάθημα αυτό θεωρήθηκε
σημαντικό εξαιτίας της επίδρασης που ασκεί στη διαμόρφωση των στάσεων των νέων ανθρώπων απέναντι σε άλλες χώρες, φυλές και θρησκείες. Στη
συνέχεια, αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν τα στερεότυπα και οι εικόνες
εχθρού που γεννά η διεθνής οικονομική σύγκρουση Βορρά- Νότου. Τα τελευταία χρόνια στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων παρατηρείται μια στροφή
από την εξέταση των προκαταλήψεων σε δι-εθνικό επίπεδο στο ενδο-κοινωνικό. Εκδηλώνεται, επίσης, ενδιαφέρον για τα κοινά προβλήματα παρόμοιων
κοινωνιών, όπως οι σχέσεις των δύο φύλων, ο ρόλος της γυναίκας στην Ιστορία και την κοινωνία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, παγκόσμια οικολογικά
προβλήματα κ.λπ. (Μπονίδης, 2004:29).

749

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

Στην Ελλάδα η έρευνα αποκάλυψε πως ο εθνικισμός στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα (Δ. Γληνός, 1926, «Έρευνα περί των
ελληνικών σχολικών βιβλίων κατά και μετά τον μεγάλον πόλεμον» (Καψάλης, Χαραλάμπους, 2008:335-336). Ως προδρομική μπορεί να χαρακτηριστεί και
η εργασία της Α. Φραγκουδάκη (1978), η οποία έχει ως αντικείμενο τις αξίες
που περιέχονται στα αναγνωστικά ου Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, η
χώρα μας συμμετείχε σε διαβαλκανικές συναντήσεις με στόχο τη βελτίωση
των σχολικών εγχειριδίων των βαλκανικών κρατών (π.χ. Κωνσταντινούπολη
1986, Πάτρα 1988, Αθήνα 1990) (Μπονίδης, 2004:38-39). Το 1992 ιδρύθηκε η Μονάδα Έρευνας Σχολικού Βιβλίου (ΜΟ.Ε.Σ.ΒΙ.), καταρχάς, και στη συνέχεια το Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Σ.ΒΙ.Δ.Ε.). Στα πλαίσια, τέλος, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πραγματοποιήθηκε από τον Χ. Κωνσταντίνου (2002) μία έρευνα ευρείας έκτασης (3.367 ερωτηματολόγια) σε 141 σχολικά εγχειρίδια υποχρεωτικής εκπαίδευσης που διερευνούσε την επιστημονική και παιδαγωγική διάσταση.
Από τα ερευνητικά δεδομένα και τα συνέδρια που είχαν θέμα τους τα
σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας των βαλκανικών χωρών και την εικόνα του «άλλου»/ γειτονικού λαού διαπιστώνεται πως στα ελληνικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυμνασίου πριν το 2006:
• Απουσιάζουν τα χρονικά διαστήματα της ειρηνικής συνύπαρξης και
της αλληλεπίδρασης των Ελλήνων με τους άλλους λαούς είτε παντελώς είτε είναι ελάχιστες (Vouri,1996 :96).
• Κάνουν την παρουσία τους, σε σχέση με την εικόνα του «άλλου», ξενοφοβικά στοιχεία. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι εθνοκεντρικά και οι
περισσότερες αναφορές στους γείτονες - ιδιαίτερα σε Τούρκους και
Βούλγαρους - είναι αρνητικές και, κυρίως, αφορούν σε βία, πόλεμο
και μίσος (Karge, 1999:90-92).
• Η έρευνα της ευρωπαϊκής διάστασης στα ελληνικά εγχειρίδια του
Γυμνασίου δείχνει ότι η ευρωπαϊκή Ιστορία, γενικά, απουσιάζει ενισχύοντας, έτσι, την απαισιόδοξη θέση ερευνητών που κρίνουν πως
είναι, ακόμη, ανέφικτο ένα σχολικό εγχειρίδιο για την Ευρώπη, στο
οποίο η Ιστορία της Ευρώπης «δε θα ήταν ο παραδοσιακός καθρέπτης της εθνικής περηφάνειας και του εθνικού πόνου» (Van der LeeuwRoord, J. 1996:85,94-95).
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5.0. Οι εργασίες των σημερινών σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Κατά τη διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας αναζητήσαμε
στις τριακόσιες εβδομήντα μία (371) ερωτήσεις της Β΄ Γυμνασίου και στις
διακόσιες σαράντα μία (241) ασκήσεις – δραστηριότητες της Γ΄ Γυμνασίου το
βαθμό επίτευξης του διερευνώμενου διδακτικού στόχου (καλλιέργεια πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό) στο περιεχόμενο, στη διατύπωση/λεξιλόγιο και στη διδακτική μεθοδολογία :
Από τις αναλύσεις των ερευνητικών δεδομένων διαπιστώνεται ότι η επίτευξη της διαμόρφωσης πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο
διαφορετικό για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και
την αποδοχή της ετερότητας ως προς το περιεχόμενο των εργασιών πιστοποιείται καταρχάς από την προώθηση του όγδοου Ειδικού Σκοπού (Β8) του
ΑΠΣ που την διατυπώνει αυτολεξεί. Επίσης, συνδαυλίζει η επίτευξη συναφών Ειδικών σκοπών Α.Π.Σ.(Β7, Β2, Β5), καθώς και των προαναφερθέντων
Γενικών Στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ.(ό.π.) που οδηγούν στην καλλιέργεια γνώσεων, αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων στη διαμόρφωση του μετριοπαθούς,
ανεκτικού, απροκατάληπτου και δημοκρατικού πολίτη. Αναλυτικότερα :
• η επίτευξη του όγδοου Ειδικού Σκοπού (Β8) του ΑΠΣ (διαμόρφωση πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και την αποδοχή της ετερότητας) εντοπίζεται στο περιεχόμενο των εργασιών των δύο εγχειριδίων σε ποσοστό 15 % στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 8,5%.
• 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 συμβατή με την «ολική»
ιστοριογραφική προσέγγιση της Νέας Ιστορίας, για την οποία η ιστορική αλήθεια είναι μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία υπεισέρχονται
πολλοί παράγοντες, η δε ιστορική κίνηση συντελείται σε διάφορα πεδία αλληλοπροσδιοριζόμενα και καθορίζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εποχής και χώρας, από πολλά κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά αίτια που παράγουν ποικίλες διαφοροποιήσεις
στις πρακτικές των ανθρώπων (Carr, H. E. 1999: 46, Γρόλλιος, Γ.1998:18).
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•

Επίσης, σε ποσοστό 11,3% επί του συνόλου των εργασιών της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 6,6%, προωθούν τον δεύτερο ειδικό στόχο (Β2) και επιδιώκουν μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν οι μαθητές το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματα του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους, (Δ.Ε.Π.Π.Σ, Γενικό Μέρος, 2003:7).
Με τις εργασίες που αντανακλούν την προσέγγιση της Νέας Ιστορίας ο μαθητής κατανοεί την ιστορία όχι σαν δεδομένα συμβάντα με
στίξη παρελθοντική, στεγανοποιημένα από το παρόν αλλά ως έργα
ανθρώπων στον ρέοντα χρόνο που έχουν συμβεί στο παρελθόν και
εγγράφονται στο παρόν. Οι συγκεκριμένες εργασίες ανασύρουν τα
εμπειρικοβιωματικά δεδομένα του μαθητή και συνδέουν όσα γνωρίζει με όσα καλείται να μάθει.
• Ένα ποσοστό 12,4% επί του συνόλου των εργασιών του σχολικού
εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των εργασιών της Β΄ Γυμνασίου είναι 3,1%, αποσκοπούν στην
επίτευξη του πέμπτου ειδικού σκοπού (Β5), να συνειδητοποιήσουν
οι μαθητές την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των
ιστορικών πηγών (πέμπτος ειδικός σκοπός, Β5). Πρόκειται για διδακτικό στόχο που συνδέεται τόσο με τη διαθεματική δεξιότητα/ ικανότητα της χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης
και επικοινωνίας με στόχο αφενός την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών και αφετέρου την προστασία
από την «πληροφοριακή ρύπανση» όσο με την, επίσης, διαθεματική ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και
παραδοχών (Δ.Ε.Π.Π.Σ, Γενικό Μέρος, 2003: 7) που σμιλεύει τον συνειδότα πολίτη, που αρνείται να γίνει άθυρμα παραπληροφόρησης.
Αναζητώντας την καλλιέργεια του πνεύματος μετριοπάθειας, ανοχής και
σεβασμού στο διαφορετικό για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και την αποδοχή της ετερότητας στην έκφραση/ λεξιλόγιο των
εργασιών ως προς τη συχνότητά τους ξεχωρίζουν οι διαθεματικές έννοιες
1. Στις εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου:
• πολιτισμός και τέχνη (116 αναφορές),
• η έννοια του χώρου (με 110 αναφορές)
• ο χρόνος (62 αναφορές), καθώς χώρος και χρόνος συνυφαίνουν την
Ιστορία και αποτελούν βασική διάστασή της.
•
η αιτιότητα, αποτελεί ζητούμενο σε πολλές εργασίες (85 αναφορές)
και υπογραμμίζει τη διερευνητική προσέγγιση της ιστορικής ύλης.
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•

τα υποκείμενα της Ιστορίας είτε ως σύνολο (Κοινωνία/ Κοινότητα: 85
αναφορές) είτε ως άτομα (47 αναφορές)
• η έννοια του συστήματος, κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού, η
οποία εντοπίζεται συχνότατα (56 αναφορές)
• η έννοια «σύγκρουση» είναι υποπολλαπλάσια (45 αναφορές) των διαθεματικών εννοιών του πολιτισμού και της κοινωνίας, μολονότι οι συγκρούσεις κάθε μορφής (πολεμικές/ εθνικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές) είναι πολλές. Η ιστοριογραφική οπτική του εγχειριδίου
παραπέμπει στη Νέα/ Συνολικής Ιστορία, η οποία με εμφατικό τρόπο
αντιμετωπίζει τα ιστορικά γεγονότα ως έργα και των κοινωνιών/ ομάδων και όχι ως βιογραφίες ηγετών/ ατόμων κατά τη θετικιστική προσέγγιση της Ιστορίας (Γρόλλιος, Γ. 1998:17-18, Τουλιάτος, Σ.1999:162,
Λούβη, Ε.-Ξιφαράς, Δ.2007:11).
• Λιγότερο συχνές είναι οι έννοιες της μεταβολής/ ακμής – παρακμής (28
αναφορές), της εφεύρεσης και της ανακάλυψης (20 αναφορές) και της
αλληλεπίδρασης (7 αναφορές) (Αγγέλη, Β.- Κωνσταντίνου, Χ. 2012).
2. Στις εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου
• Η ιδιαίτερη συχνότητα στη διατύπωση των εργασιών του εγχειριδίου
των εννοιών του χώρου(100), του χρόνου(89) και της σύγκρουσης(93)
επιβεβαιώνει την καταλογιζόμενη θετικιστική προσέγγιση της ιστορικής ύλης της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου (Αδάμου-Ράση, Μ.
2008: 493-496), καθώς οι συγκεκριμένες έννοιες σηματοδοτούν την
εστίαση στα «σημαντικά γεγονότα», τους πολέμους και τις χωροχρονικές συντεταγμένες τους.
• Από την άλλη πλευρά, «η θετικιστική γοητεία ξορκίζεται» (Αδάμου-Ράση, Μ. 2008: 495) με στοιχεία της Συνολικής ή Νέας Ιστορίας, καθώς
στη διατύπωση των εργασιών δεν διαφαίνεται έμφαση σε εξέχοντα
άτομα αλλά κυριαρχεί το σύνολο. Εντοπίζουμε σαράντα εφτά (47)
αναφορές στο σύνολο (κοινωνία/ κοινότητα /έθνος/ κράτος/ κοινωνικό σύστημα/ κοινωνική μεταβολή), ενώ στο άτομο μόνο δεκαεφτά (17).
• Η αιτιότητα, έννοια που υπογραμμίζει τη διερευνητική προσέγγιση της
ιστορικής ύλης, απαντάται με πενήντα τρεις (53) αναφορές.
• Διαθεματικές έννοιες, όπως ο πολιτισμός, η τέχνη και ο διαφωτισμός
είναι πολύ συχνές (41), καθώς αποτελούν τους βασικούς θεματικούς
άξονες στις σχετικές διδακτικές ενότητες.
• Συχνές είναι, επίσης, και οι έννοιες της μεταβολής, πολιτικής ή κοινωνικής (39) και του συστήματος, πολιτικού ή κοινωνικού (29). Δεν συναντάται συχνά η διαθεματική έννοια της αλληλεπίδρασης (7).
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Από τις αναλύσεις των ερευνητικών δεδομένων ως προς τη διδακτική
μεθοδολογία των εργασιών των δύο εγχειριδίων της Ιστορίας, με την οποία
καλλιεργείται πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό για
την εξάλειψη των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και την αποδοχή της
ετερότητας διαπιστώνουμε τα εξής:
• Στις εργασίες και των δύο Βιβλίων του Μαθητή της Ιστορίας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου επικρατεί σε ποσοστό 73,7% και 62,9%, αντίστοιχα, η αναφορά των εργασιών στο υποστηρικτικό υλικό του περικειμένου (γραπτές πηγές, εικαστικό και οπτικό υλικό). Σημαντικός αριθμός εργασιών και στα
δύο Β.τ.Μ. σε ποσοστό 13,8% και 20%, αντίστοιχα, στρέφει τον μαθητή
να αναζητήσει τις απαντήσεις εκτός του σχολικού εγχειριδίου, σε Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, σχολικά εγχειρίδια άλλων μαθημάτων και άλλων τάξεων ή στο Διαδίκτυο. Αντίθετα, και στα δύο Β.τ.Μ. λίγες εργασίες (σε ποσοστό επί των περιεχόμενων εργασιών 9% και 11,8%, αντίστοιχα) έχουν
την απάντηση στο κείμενο της ιστορικής αφήγησης. Οι σχολικές εργασίες αυτού του τύπου αξιοποιούν το πλούσιο προσφερόμενο υποστηρικτικό υλικό και προκαλούν τον μαθητή να διερευνήσει, να ανακαλύψει,
να κρίνει και να συγκρίνει, να συσχετίσει και να κατανοήσει αντικρουόμενες πηγές και να αξιολογηθεί γι΄ αυτό κατά τη διδασκαλία (διαμορφωτική αξιολόγηση) ή στο τέλος της (αθροιστική αξιολόγηση).
• Οι εργασίες και των δύο εγχειριδίων της Ιστορίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου μοιάζουν ως προς τον τύπο των απαντήσεων που οδηγούν, καθώς 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 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.
• 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 ιδιαίτερη υπεροχή των ερωτήσεων που δεν απαιτούν την
ειδική προετοιμασία του μαθητή (ΧΕΠ: 215 ή 75% επί του συνόλου), αναδεικνύει το ρόλο των ερωτήσεων, κυρίως ως μεθοδολογικού εργαλείου,
που συμβάλλει στην ανακάλυψη, διερεύνηση, κατάκτηση και εμπέδωση
της ιστορικής ύλης μέσα στη σχολική τάξη. Ερωτήσεις μελέτης των ποικίλων πηγών, εξοικείωσης των μαθητών με ιστορικούς όρους, διατύπω-
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σης και διερεύνησης ερωτημάτων, αξιολογικών κρίσεων, αναγωγής στη
σύγχρονη πραγματικότητα και πρόκλησης διαλόγου συμβάλλουν στην
ενεργητική και συμμετοχική μαθησιακή διδασκαλία και εμπλέκουν το μαθητή ως ενεργό υποκείμενο προωθώντας τον πολυ-γραμματισμό (Γενικές
Αρχές Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003: 7, Αλαχιώτης-Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009:251). Οι
ερωτήσεις που απαιτούν ειδική προετοιμασία από το μαθητή (ΜΕΠ:72 ή
24% επί του συνόλου) δε θυμίζουν τις παραδοσιακές «κατ΄ οίκον εργασίες». Πρόκειται για εργασίες ιστορικές, τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, που άλλες από αυτές μπορούν να εξελιχθούν σε Σχέδιο Εργασίας ή σε Διαθεματική Εργασία και άλλες να πάρουν τη μορφή θεατρικού
παιχνιδιού ή ιστορικής έρευνας σε χώρους.
Πίνακας : Αξιολόγηση των εγχειριδίων ως προς τη συνοχή με το Π.Σ.
με κριτήριο τον βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων στις εργασίες
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Αναμφίβολα, το μάθημα της Ιστορίας και τα σχολικά εγχειρίδια που το
υποστηρίζουν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία για την επίτευξη των κυριότερων σκοπών της σχολικής ιστορίας: την οικοδόμηση της
ιστορικής συνείδησης και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Η ηλικία των
μαθητών και το γνωστικό τους υπόβαθρο τους καθιστά ευεπίφορους δέκτες. Γι΄ αυτό, η συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων και, ευρύτερα, η διδασκαλία της Ιστορίας απαιτεί ιστορικούς ούτε στρατευμένους εθνικιστές
ούτε περιπαθείς θεωριοκρατούμενους εθνοσκεπτικιστές, αλλά νηφάλιους
και αντικειμενικούς, με ουσιώδη γνώση των ιστορικών πηγών και της διδακτικής μεθοδολογίας (Βαγενάς, Ν. 2011). Οι εθνικιστικές προκαταλήψεις ή
αβασάνιστες αμφισβητήσεις δεν έχουν θέση στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ο συγγραφέας των σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας έχει χρέος να
συμβάλει «έμπρακτα» με το έργο του και, ιδιαίτερα, με κάθε μορφή εργασίας (ερώτηση/ άσκηση /δραστηριότητα/ σχέδιο εργασίας) στη συγκρότηση της ατομικής και εθνικής αυτογνωσίας και να καλλιεργήσει στους μαθητές φρόνημα κοινωνικό, ανθρώπινο, πατριωτικό, φρόνημα συνεργασίας και δημιουργίας και πνεύμα μετριοπάθειας, ανεκτικότητας και αποδοχής της ετερότητας. Οι περιεχόμενες σχολικές εργασίες αποτελούν το κατάλληλο διδακτικό και παιδαγωγικό μέσο για την άσκηση και την πρόσκτησή τους (Αγγέλη, Β. 2013 : 22-25).
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Διδακτική αξιοποίηση βιοματικών τεχνικών
στη διδασκαλία του μαθήματος
των Θρησκευτικών
Ξανθή Αλμπανάκη
ABSTRACT
This paper presents the results of the annual implementation of collaborative
research action along with experimental learning teaching practices during
2013-2014 school year at an Upper Secondary School in Religion subject.
Traditional teaching method was enhanced largely by experimental
learning practices while a qualitative analysis of the resulting data followed.
Through the collaborative research action there was an attempt to connect
knowledge and skills of Religion subject in accordance with the educational
targets of curriculum. The paper refers to the educational practice and to the
process of knowledge production as it tries to introduce ways of utilizing
such techniques in the teaching of Religion subject.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τρόπος κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2010:44). Γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής θα πρέπει να κατέχει μία
σειρά από πρακτικές, ερευνητικές και κριτικές δεξιότητες (Levin, 2008:669-670).
Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, οι οποίες εντάσσονται κατά τη διδασκαλία σύμφωνα και με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, δημιουργώντας
ένα αντίστοιχο «συναισθηματικό αναλυτικό πρόγραμμα» (emotional curriculum)
(Zins, Weissberg, Wang & Walberg, 2004:38).
Στα σχολεία έρευνες που σχετίζονται με τα συναισθήματα που βιώνουν οι
μαθητές σε εκπαιδευτικά πλαίσια και κατά τη διαδικασία της μάθησης υποστηρίζουν ότι τα συναισθήματα αυτά επιδρούν σημαντικά στη μάθηση, στη μνήμη, στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της θετικής προσαρμογής των παιδιών
(Lewis & Haviland-Jones, 2000).
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συνεργατική έρευνα-δράση που πραγματο-

759

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

ποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εμπλέκει τη δράση και την έρευνα μέσα από τη
διδακτική αξιοποίηση βιωματικών τεχνικών. Ως συνεργατική έρευνα-δράση ορίζεται η μελέτη μιας κοινωνικής κατάστασης που εμπλέκει τους συμμετέχοντες
ως ερευνητές, με σκοπό την βελτίωση της πρακτικής τους (Somekh, 1998:164).
Κατά τον C. Roger, η βιωματική γνώση είναι πιο σημαντική σε σχέση με τη
γνωστική εφόσον αντιστοιχεί στην εφαρμοσμένη γνώση ενώ η γνωστική στην
ακαδημαϊκή. Η ανακατασκευή της βιωματικής γνώσης επιδιώκει διεπιστημονικές συσχετίσεις και διαθεματικές προεκτάσεις, oλιστική προσέγγιση της γνώσης
και ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να ζήσουν, και ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση (Roger, 1996). Το βιωματικό μοντέλο μάθησης κατά
τους Freire και Mezirow (Kelly, Kolb, 1997) είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα βιώματα των μαθητών και ο κριτικός συλλογισμός αυτών των βιωμάτων που αποτυπώνεται με το σχήμα του κύκλου (βιώματα-δράση-αντανάκλαση σε νέο συλλογισμό των βιωμάτων). Επίσης η αξιοποίηση βιωματικών τεχνικών προωθεί αβίαστα και ομαλά την επικοινωνία και τη συγκρότηση της ομάδας, βοηθώντας το παιδί για ένα είδος όχι μόνο κοινωνικής αλλά και «αισθητικής» προσαρμογής ενώ συμβάλλουν στη σωματική και ψυχοκινητική έκφραση
(Κουρετζής, 1991:71-72).
Στους σκοπούς της δράσης περιλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός κλίματος
αποδοχής και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης των μαθητών. Η ενσυναίσθηση
(empathy) κατά τον Essinger έχει ως ζητούμενα την κατανόηση της θέσης των
άλλων μέσα από τη δική τους οπτική, (Essinger, 1991:3-18). Η αλληλεγγύη και η
αποφυγή των προκαταλήψεων και στερεοτύπων είναι ζητούμενα άλλωστε και
της ίδιας της σύγχρονης κοινωνίας (Μακιούαν, 2005:3). Τα παραπάνω ζητούμενα είναι σημαντικά και για την Εκκλησία της οποίας το σώμα διακρίνεται από τα
ίδια χαρακτηριστικά (συνεργατικότητα, αλληλεγγύη) (Ζηζιούλας, 2004:31-48)
όπου όλοι οι άνθρωποι είναι σώμα Χριστού (Α΄ Κορ. ιβ’ 27) και όλα τα μέλη συνεργάζονται, όπως ακριβώς πρέπει να συνεργάζονται και οι μαθητές στην τάξη.
Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων και το ίδιο είναι και η διδασκαλία: κοινωνία και επικοινωνία. Αυτή η κοινωνικότητα όμως είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος
του ΜτΘ με την εν Χριστώ ζωή που προβάλλει ως μία κοινωνία προσώπων(Μαντζαρίδης, 1983: 227-233).
1.1 Οργανωτικό πλαίσιο – Σχεδιασμός βιωματικών τεχνικών
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών του 2011 προτείνουν αξιοποίηση των βιωματι-
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κών τεχνικών στη διδασκαλία (Νέα Προγράμματα Σπουδών, 2011:159-162). Τα
Προγράμματα αφορούν όλα τα γνωστικά πεδία και φυσικά και το ΜτΘ δίνοντας
στον εκπαιδευτικό αυτενέργεια και δυνατότητα αξιοποίησης πολλών μέσων και
εργαλείων. Στον οδηγό εκπαιδευτικού για το ΜτΘ των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών του 2011 οι τεχνικές που προτείνονται (εκπαιδευτικό δράμα, βιωματικές τεχνικές, δημιουργική γραφή) παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου
οι μαθητές μπορούν να κινηθούν και να εκφρασθούν χωρίς να περιορισθούν.
Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν επιπλέον για το ΜτΘ με στόχο να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές θα έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την προσέγγιση των θρησκευτικών εννοιών με βιωματικές τεχνικές (Αλμπανάκη, 2013:19). Διάφορες θεματικές προσεγγίστηκαν μέσω τεχνικών όπως ο ρόλος στον τοίχο, η τεχνική του διαδρόμου της συνείδησης, τα έξι σκεπτόμενα καπέλα κ.α, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουν τα γεγονότα από τη σκοπιά του ρόλου
και στη συνέχεια διαβάζοντας αυτά που έχουν γράψει να τα κρίνουν εκτός ρόλου (McDrury & Alterio, 2002:25). Οι μαθητές είτε διδάσκονταν αρχικά μία ενότητα του ΜτΘ και κατόπιν εμπλέκονταν στη δραστηριότητα είτε παρεμβάλλονταν αυτές σε κάποια χρονική στιγμή της διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια διεξήχθηκαν συνεντεύξεις με στόχο την ανατροφοδότηση και αξιολόγηση τόσο
των αποτελεσμάτων της έρευνας-δράσης όσο και της συμμετοχής των μελών
της ομάδας σε αυτήν (Bonwel, 1996:4). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις των εκπαιδευτικών πρακτικών ως μέσο υποκινούμενου αναστοχασμού. Ο αναστοχασμός έχει συνδεθεί με διαδικασίες όπου το
άτομο επιστρέφει σε μία θεωρία, εμπειρία ή πρακτική και την επανεξετάζει
προκειμένου να αναγνωρίσει τις συνέπειές της (Dewey, 1934:9). Στη διάρκεια
των μαθημάτων αξιοποιήθηκαν ειδικότερα οι εξής τεχνικές:
Six Thinking hats. Στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας «Φανατισμός και ανεξιθρησκία» στη Β΄ Λυκείου και με αφορμή το ερώτημα που υπάρχει στο τέλος
του μαθήματος οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα για την ανέγερση ή όχι μουσουλμανικού τζαμιού στην Αθήνα μέσω της τεχνικής των Έξι
Καπέλων του Edward de Bono (The de Bono Group, http://www.debonogroup.
com/). Η μέθοδος λειτουργεί σαν μια δραστηριότητα ιδεοθύελλας, που βοηθά
στην παραγωγή νέων λύσεων, πιθανοτήτων και ιδεών ενώ βελτιώνει και την
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον σχεδιασμό. Οι μαθητές αρχικά ενημερώθηκαν για την τεχνική και κάθε μία ομάδα υιοθέτησε συμβολικά ένα χρώμα
ενώ ο αρχηγός κάθε ομάδας κατεύθυνε τους συμμετέχοντες στην επιλογή του
καπέλου που θα φορέσουν. Στο τέλος της διαδικασίας οι μαθητές, που συμμετέχουν στη διαδικασία θα πρέπει να βγουν από το ρόλο τους και να επιλέξουν
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ατομικά πλέον και αιτιολογημένα το καπέλο (οπτική), που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο ενώ ο διδάσκων σε όλη τη διάρκεια λειτουργεί ως συντονιστής.

Εικόνες 1 &2: Στιγμιότυπα από την τεχνική των Έξι Σκεπτόμενων Καπέλων

Κατά τη διάρκεια και αφού οι μαθητές μελέτησαν πληροφοριακό υλικό
σε σχέση με τη θεματική (νομικό πλαίσιο ανέγερσης ευκτήριων οίκων στη
Ελλάδα, αποσπάσματα από τη συνθήκη της Λοζάνης, δημοσιεύματα σχετικά από τον τύπο κ.α) προτάθηκαν και διατυπώθηκαν απόψεις και οι μαθητές μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές-έξι διαφορετικά χρώματα καπέλων
δημιούργησαν τις ανάλογες ομάδες εργασίας (3-4 ατόμων) αναστοχάζονταν και προσπαθούσαν να διατυπώσουν προτάσεις ενώ η κάθε μία ομάδα
υιοθετούσε συμβολικά ένα χρώμα. Οι μαθητές μελέτησαν το απόσπασμα
από την ιστοσελίδα «Ομογένεια» (http://omogeneia.ana-mpa.gr/specials/
africa/part_c/arab_churches.html) «Οι εκκλησίες των Ελλήνων στην καρδιά του Αραβικού κόσμου» και ένα άρθρο εφημερίδας με τίτλο: «BBC: Στηλιτεύει την απουσία τζαμιού στην Αθήνα» (http://www.tovima.gr/society/
article/?aid=490643, 28/12/2012). Μετά την ανάγνωσή του, έπρεπε να σκεφτούν ποιο επιπλέον επιχείρημα υπέρ της ανέγερσης λατρευτικού χώρου
για τους μουσουλμάνους μπορεί να προστεθεί στο άρθρο της εφημερίδας
«Βήμα». Στο τέλος δόθηκε στους μαθητές έντυπο αξιολόγησης (Αν άλλαξαν
καπέλο και γιατί, Πως τους φάνηκε η μέθοδος «6 thinking hats», - Τι έμαθαν-αποκόμισαν από τις εφαρμογές, - Τι τους άρεσε, - Τι δεν τους άρεσε ή
θα ήθελαν να αλλάξει, - Άλλα σχόλια και παρατηρήσεις).
Φωνές στο κεφάλι (Voices in the Head) ή διάδρομος της συνείδησης.
Στην τεχνική αυτή οι συμμετέχοντες δημιουργούν δύο παράλληλες σειρές
σχηματίζοντας ένα διάδρομο τον οποίο διασχίζει ένας χαρακτήρας που
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βρίσκεται σε δίλλημα. Οι μαθητές των δύο πλευρών εκφράζουν δυνατά
τις απόψεις τους και στο τέλος ο χαρακτήρας που έχει περάσει από το διάδρομο θα πρέπει να ανακοινώσει την απόφασή του και να την αιτιολογήσει
(Κουνάρης Λιάγκης, 2010:93-94). Οι «φωνές» λειτουργούν σα συλλογική συνείδηση και μέσω της τεχνικής γίνεται φανερή η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα (Οδηγός εκπ/κου θρησκευτικά, 2011). Οι μαθητές πήραν μέρος στη
βιωματική τεχνική, αντιπροσωπεύοντας τις πιθανές αντικρουόμενες σκέψεις του Πόντιου Πιλάτου και του Ιούδα πριν την προδοσία και υιοθέτησαν απόψεις τις οποίες εξέφραζαν όσο πιο δυνατά γινόταν και ένας καταιγισμός από φωνές πλημμύρισε την τάξη όπως φαίνεται στις εικόνες 3 και 4.

Εικόνες 3, 4: Διάδρομος της συνείδησης

Η δραστηριότητα συνδυάστηκε με την ενότητα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής κατά την περίοδο πριν το Πάσχα. Η καλλιέργεια του αισθήματος δικαίου (θανατική ποινή, αυτοδικία, απόδοση δικαίου, βία, ανθρώπινα δικαιώματα, θρησκευτικός φανατισμός) αποδείχθηκε τόσο επίκαιρη καθώς διανύουμε
μία περίοδο οικονομικής και ηθικής κρίσης σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο με εξάρσεις θρησκευτικών φανατισμών, πολιτικές ακρότητες, κρούσματα βίας. Επιπλέον η μη απονομή δικαίου έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε όλο το
γίγνεσθαι του ανθρώπου από την ιδιωτική σφαίρα έως την κοινή- δημόσια με
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επεκτάσεις και στη συμπεριφορά του στο περιβάλλον (καταπάτηση κάθε είδους δικαιώματος, αλόγιστη χρήση πόρων, εξοντωτική εκμετάλλευση).
Δημιουργική γραφή-Γράμμα συγνώμης. Η δραστηριότητα προτείνεται από
το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Σχολική Καινοτομία (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Σχολική Καινοτομία, 2011:63) και αξιοποιήθηκε στη θεματική ενότητα του ΜτΘ «Το μυστήριο της μετάνοιας» στην Α΄ Λυκείου (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, 1998).
Στους στόχους της ενότητας είναι μεταξύ άλλων να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές την έννοια της μετάνοιας, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της αυτογνωσίας, να αποδεχθούν τη σημασία της συγγνώμης τόσο για την προσωπική τους πρόοδο όσο και για την εκκλησιαστική διακοινωνία. Η πραγματική μετάνοια προϋποθέτει όμως μία σειρά από ενέργειες πριν και μετά. Μέσα
από τη δραστηριότητα οι μαθητές επιχειρούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με κάποιο πρόσωπο φανταστικό ή αληθινό βάσει αυτών που έχουν διδαχθεί (Πρόγραμμα Σπουδών για
τη Σχολική Ζωή, 2011:63). Καλλιεργείται έτσι η αναγνώριση και αποδοχή ότι σε
κάποιες περιστάσεις μπορεί να κάνουμε λάθος, να προσβάλουμε ή να πληγώσουμε κάποιον με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η σχέση μας μαζί του.
Η δραστηριότητα δημιουργικής γραφής εφαρμόστηκε και στη Β΄ Λυκείου
αφού διδάχθηκαν οι ενότητες «Σημείο Αντιλεγόμενο» & «Τίνα με λέγουσιν οι
άνθρωποι είναι» με τον τίτλο «Εγώ είμαι». Στους στόχους των ΑΠΣ συμπεριλαμβάνονται η πληροφόρηση για τα αίτια αμφισβήτησης του Χριστού, και ενημέρωση για τις σύγχρονες αντιλήψεις για το πρόσωπο Του. Στόχος της πρακτικής
ήταν επιπλέον η απόκτηση κάποιων κατευθύνσεων ώστε να γράψουν ποίηση
από τη οπτική ενός άλλου ανθρώπου και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
(Διαθέσιμο στο http://www.flipsnack.com/albaxan/ftcig8mn).
Βιωματική δραστηριότητα για την κατανόηση της έννοιας της «Αλληλοπεριχώρησης». Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές καθισμένοι σε κύκλο ξετυλίγουν ένα κουβάρι και δημιουργούν δεσμούς με άλλα πρόσωπα (π.χ οικογένεια). Σταδιακά δημιουργείται ένας δυνάμει θεατρικός διάλογος και ένα εντυπωσιακό δέσιμο των μελών της ομάδας. Όσο ξετυλίγεται το
κουβάρι και δημιουργούνται πολλοί δεσμοί τόσο ποιο δύσκολο είναι να διατηρηθεί ισορροπία και θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να αφήσουν χώρο και στα
καινούρια μέλη. Όταν αποχωρεί κάποιος ή χαλαρώσει τους δεσμούς το κουβάρι σπάει και η σχέση αντιμετωπίζει κρίση.
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Εικόνες 5, 6: Δραστηριότητα για την αλληλοπεριχώρηση

Οι μαθητές διδάχθηκαν τις ενότητες της Γ΄ Λυκείου «Οικογένεια» και «Τα
δύο φύλλα». Με βάση τα ΑΠΣ στους στόχους μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται: η κατανόηση της έννοιας, του περιεχόμενου και της λειτουργικότητα της οικογένειας, η συνειδητοποίηση ότι τα καθήκοντα και τα δικαιώματα είναι μοιρασμένα και όταν χαλάσει αυτή η ισορροπία η οικογένεια
αντιμετωπίζει κρίση και η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι τα δύο
φύλλα στην Εκκλησία είναι ίσα (ΑΠΣ Θρησκευτικών, 1998). Σύμφωνα και
με τη θέση της Εκκλησίας βασική προϋπόθεση για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο γάμο είναι η προσδοκία της ερωτικής αγάπης, η οποία θα οδηγήσει τους δύο ανθρώπους στην οικογένεια και στην κοινή συμβίωση. Η Εκκλησία προτάσσει την ευλογία του Θεού και προτείνει ως κατεξοχήν πρότυπο αγάπης τη σχέση των Προσώπων της Αγίας Τριάδος, χαρακτηρίζοντάς τες με τον όρο "αλληλοπεριχώρηση" διαφορετικά βγαίνουν στην επιφάνεια η εμπάθεια, η μνησικακία συχνά «αλλήλους δάκνομεν και κατεσθίομεν» (Γαλ. 5,15).
Βιωματική δραστηριότητα: Ρόλος στον τοίχο. Εφαρμόστηκε στη Γ΄ Λυκείου στη θεματική «Άγχος, μοναξιά, περιθωριοποίηση» και έχει σα στόχο την
έκφραση και την κριτική σκέψη μέσα από τη διάδραση (Λιάγκης, 2010:91).
Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν το περίγραμμα ενός προσώπου με
το οποίο ασχολούμαστε σε ένα χαρτί στο πάτωμα και κατόπιν το χαρτί τοποθετείται σε περίοπτη θέση ώστε οι μαθητές να σημειώνουν με μαρκαδόρο σκέψεις και συναισθήματα του απεικονιζόμενου ατόμου μέσα στο περίγραμμα όπως φαίνεται στην εικόνα 5.
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Εικόνα 5: Ρόλος στον τοίχο

Έξω από το περίγραμμα αποτυπώνουν σκέψεις και αντιλήψεις του κοινωνικού περιγύρου ώστε να καλλιεργηθεί και πάλι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η κριτική απέναντι σε συμπεριφορές με τις οποίες δε συμφωνούν’ (Παπαδόπουλος, 2007:67).
2.0 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Αφορμή για τη υλοποίηση της δράσης αποτέλεσε το ερευνητικό ερώτημα:
«υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιους τρόπους η χρήση των βιωματικών
πρακτικών μπορούν να συντελέσουν σε μία διαδικασία συστηματικής καταγραφής, ερμηνείας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών πρακτικών που βοηθούν στην προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας και στην ενίσχυση της
ενσυναίσθησης».
3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το δείγμα της έρευνας ήταν 150 μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου κορίτσια
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και αγόρια. Στην τάξη έγινε η παρουσίαση του συνολικού προγράμματος
και γνωριμία με το θέμα (forming), γνωριμία με τους επιδιωκόμενους στόχους (storming). Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες με βάση τις ιδιαιτερότητες των μαθητών (νοητικές. συναισθηματικές, σωματικές), την ηλικία,
τα ενδιαφέροντά τους και τις πρότερες γνώσεις τους (Schunk 2010:288-96).
Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια είναι ο εμψυχωτής, ο συμπαίκτης και ο
συνδημιουργός των δραστηριοτήτων: το σημείο εκκίνησης ενός σήματος
που έχει αποδέκτη την ομάδα. Μετά την υλοποίηση ακολουθούσε σχολιασμός διαφόρων ζητημάτων (την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες ή όχι, τη δυναμική της ομάδας, τη συνεργασία, την αποτελεσματικότητα της μεθόδου διδασκαλίας, τη ρεαλιστικότητα στόχων, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις) (McDrury & Alterio, 2002:25).Οι άξονες των άτυπων ημι-δομημένων συνεντεύξεων ήταν οι εξής:
• Επίτευξη κλίματος αποδοχής και ενίσχυση συνεργατική μάθησης
στην τάξη.
• Συσχετισμός ενσυναίσθησης και βιωματικών τεχνικών
• Συσχετισμός βελτίωσης ικανότητας κατανόησης θρησκευτικών εννοιών μέσα από βιωματικές τεχνικές
• Διερεύνηση της στάσης των μαθητών όσον αφορά την αξιοποίηση
των βιωματικών τεχνικών στο ΜτΘ
Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των δράσεων ήταν οι παρακάτω:
• 1η ερώτηση: «Όταν πήρατε μέρος για πρώτη φορά στις βιωματικές
τεχνικές πώς νιώσατε και πως βιώσατε την συμμετοχή αυτή σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία; (Σας δημιούργησε άγχος, ήταν κάτι ευχάριστο, αδιάφορο κ.α)»
• 2η ερώτηση: «Θεωρείτε ότι διαμορφώθηκε ένα κλίμα αποδοχής και
συνεργασίας μεταξύ των συμμαθητών σας στην τάξη;»
• 3η ερώτηση: «Θεωρείτε ότι μετά τη πραγματοποίηση των τεχνικών
βελτιώσατε την ικανότητα άμεσης αντίληψης και κατανόησης για
κάποιες θρησκευτικές έννοιες;»
• 4η ερώτηση: «Νομίζετε ότι οι τεχνικές αυτές σας βοήθησαν να κατανοήσετε καλύτερα τους άλλους;»
• 5η ερώτηση: «Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και ποιες»
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος,
η οποία αποτελεί ένα κοινωνιολογικό εργαλείο της έρευνας πεδίου και δίνει ευελιξία στα ερωτήματα που τίθενται, στο δείγμα και τον τρόπο συλλο-
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γής δεδομένων (Κυριαζή, 2002:275-282). Επιπλέον στόχος ήταν η ερμηνεία
της κοινωνικής πραγματικότητας από την πλευρά των υποκειμένων και όχι
του ερευνητή. Ειδικότερα το είδος της ποιοτικής έρευνας που εφαρμόστηκε ήταν της συμμετοχικής παρατήρησης με διεξαγωγή άτυπων συνεντεύξεων, με δυνατότητα ελευθερίας συζήτησης και άλλων θεμάτων δια των οποίων συγκεντρώθηκε πραγματολογικό υλικό (Kvale, 1996:67). Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον συντονιστή να διερευνήσει και θέματα που δεν είχαν προηγουμένως επισημανθεί και γι’ αυτό κρίθηκε καταλληλότερη εφόσον δημιουργούνταν ένα χαλαρό και φιλικό πνεύμα συνεργασίας (Cohen
και Manion, 1992: 307-308). Επιπλέον η μέθοδος συνδυάζεται και με την
αξιοποίηση ερωτηματολογίων ενώ οι συνεντεύξεις ήταν ομαδικές κάτι που
είναι πολύ κατάλληλο για μαθητές εφόσον εξοικονομείται χρόνος και διευκολύνεται η ανάπτυξη της συζήτησης (Κυριαζή, 2002:245). Οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα να στοχεύσουν στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η
εμπειρία και να εμβαθύνουν. Ουσιαστικά δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να
επιτευχτεί μια «λεπτή» περιγραφή από την πλευρά των ερευνητών/εκπαιδευτικών αλλά και να καταγραφούν οι «φωνές» των υποκειμένων-μαθητών.
4.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μίας αδρομερής παρουσίαση, ερμηνεία
και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας που προέκυψαν με την
έως τώρα επεξεργασία των ημι-δομημένων συνεντεύξεων ο οποίες κωδικοποιηθήκαν ανά παιδί. Από τη μελέτη των συνεντεύξεων ανιχνεύτηκε ότι
οι βιωματικές δραστηριότητες παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου
οι μαθητές μπορούν να κινηθούν, να εκφρασθούν χωρίς το άγχος της επίδοσης και το φόβο ότι θα «ποινικοποιηθούν».
Οι συμμετέχοντες έμπαιναν σε διαφορετικούς ρόλους ενώ άλλοτε αποστασιοποιούνταν και έκριναν συμπεριφορές και στάσεις τις δικές τους αλλά
και των άλλων (Παπαδόπουλος, 2004:2). Ουσιαστικά δημιουργούνταν μία
«Ζώνη Αποποινικοποίησης» (no Penalty Zone), δοκιμάζοντας να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και να δούν τι θα συμβεί «αν...» ζώντας με τις συνέπειες
των αποφάσεών τους (Wooland, 1999:67). Η ελεύθερη επιλογή και βούλησή άλλωστε, που έχει ο άνθρωπος τον καθιστά ελεύθερο και το ΜτΘ οφείλει να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία μέσα από ποικίλες δράσεις, οι οποίες
προβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου και το σεβασμό του άλλου (Πέτρου, 2005: 267-270). Ο αναστοχασμός στο τέλος κάθε ενότητας επιτυγχάνεται μέσα από συζήτηση και διάλογο με τους συμμετέχοντες για τα συ-
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ναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης. Ακόμα όμως και
εντός ρόλου, τεχνικές όπως η γραφή σε ρόλο, δίνει τη δυνατότητα να δουν
τα γεγονότα από τη σκοπιά του ρόλου και στη συνέχεια διαβάζοντας αυτά
που έχουν γράψει να τα κρίνουν εκτός ρόλου (McDrury & Alterio, 2002:25).
Οι μαθητές τροποποίησαν τις απόψεις τους και υπερέβησαν στερεότυπα, μέσω της τεχνικής του διαδρόμου της συνείδησης και κατέληξαν σε
προσωπικές συνθέσεις με απώτερο στόχο φυσικά την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων και την κατάστρωση σχεδίου δράσης για την επίλυση προβλημάτων. Υπήρξε επίσης ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο των επιπτώσεων της μη απονομής δικαίου στον άνθρωπο και κατ’ επέκταση στο περιβάλλον και κίνητρα για την επίτευξη υψηλότερων προσδοκιών. «Η διερευνητική δραματοποίηση δίνοντας έμφαση στη διαδικασία δημιουργεί τις
προϋποθέσεις σε ένα περιβάλλον έντονης αλληλόδρασης να χτίσει η ομάδα τη δική της ιστορία, να τη ζωντανέψει μέσα από τη δράση, να στοχαστεί πάνω σ’ αυτή και να αξιολογήσει τις ποιότητες της βιωμένης εμπειρίας της» (Παπαδόπουλος, 2007:29). Στα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορούν να αναφερθούν και η καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων, η υιοθέτηση αξιών και στάσεων, η αποτελεσματική εκτέλεση και με ευχέρεια νέων
δραστηριοτήτων, η απόκτηση ενιαίου συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων,
οι συσχετισμοί και οι διαθεματικές προεκτάσεις με τη θεολογία, η καλλιέργεια ολιστικής αντίληψης.
5.0 ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Γίνεται αντιληπτό ότι η εφαρμογή βιωματικών τεχνικών είναι ιδιαίτερα απαιτητική και αν δεν γίνει σωστή διαχείριση από τον εκπαιδευτικό μπορούν
να μετατραπούν σε Αχίλλειο Πτέρνα. της μαθησιακής διαδικασίας. Για το
λόγο αυτό απαιτούνται ευέλικτοι χειρισμοί και επικοινωνιακές ικανότητες
καθώς και συνεχείς επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών ώστε να είναι δυνατή η εμπλοκή τους σε παρόμοιες δράσεις, η οποία και προϋποθέτει μία περαιτέρω επιμόρφωση στον τομέα της διδακτικής όλων των μαθημάτων.
Η κωδικοποίηση αυτών των στρατηγικών και των διαδικασιών μπορεί
να έχει νόημα για όλους και όλες που ξεκινούν τη συμμετοχή τους σε μία
έρευνα-δράση. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να
συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη
και καλλιεργούν το αίσθημα της προσφοράς και της διαπολιτισμικής συνείδησης. Η ελεύθερη επιλογή και βούλησή, που έχει ο άνθρωπος τον κα-
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θιστά ελεύθερο και το ΜτΘ οφείλει να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία μέσα
από ποικίλες δράσεις, οι οποίες προβάλλουν την ελευθερία του ανθρώπου
και το σεβασμό του άλλου (Πέτρου, 2005: 267-270).
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ΚΥΠΡΟΣ-ΚΩΣ:
Συγγενείς Ουρανόπετρες
Μαρία Αμοιρίδου
ZUSAMMENFASSUNG
In der Vorlesung mit dem Titel: <<Zypern-Kos, verwandte Himmelsgesteine>>
wird in einzelnen Schritte eine didaktischen Annäherung zur Geschichte
der Insel Kos vorgestellt. Die Schüler und Schülerinnen haben diese, in
Gruppenarbeit, mit der fast parallel verlaufenden Geschichte, Sprache,
Literatur und Volkskunde Zyperns verglichen. Anlass dazu bot der
geschichtliche Roman <<Ουρανόπετρα>> (frei übersetzt: Himmelsgestein)
des Schriftstellers Jiannis Kalpouzos. In Gruppenarbeit haben sich Lehrer und
Schülerinnen mit dem Text befasst und diesen zum Anlass genommen, einen
Vergleich historischer Elemente, konkreter Zeitspannen, der Inseln Kos und
Zypern zu wagen. Dabei wurden neben dem Griechisch-Unterricht, noch
weitere Unterrichtsfächer, wie Musik, Kunst und Informatik mit einbezogen.
Auch kamen dramatische Darstellungen und Tanz seitens der Kinder hinzu.

Καταθέτουμε μια διδακτική πρόταση πολυπρισματικής διδασκαλίας της
τοπικής ιστορίας. Πρόκειται για μια μέθοδο που διδάσκει στοιχεία τοπικής
ιστορίας στους μαθητές μέσα από το πρίσμα της ιστορικής σύγκρισης-παραλληλισμού, της φιλαναγνωσίας, της διαθεματικότητας και της δραματοποίησης, κινηματογραφικής και θεατρικής.
Το απαιτητικό αυτό πρόγραμμα διδακτικής της τοπικής ιστορίας ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Απριλίου
του 2014. Οι 28 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλου-Κω εργάστηκαν ομαδικά και στοχευμένα: ξεκινώντας από την ανάγνωση του ιστορικού μυθιστορήματος «Ουρανόπετρα», του Γ. Καλπούζου, με θέμα την Κύπρο και τους
αγώνες της στα πρώτα χρόνια της Οθωμανοκρατίας και της Αγγλοκρατίας,
ανακάλυψαν -με τη συνδρομή της φιλολόγου τους- στοιχεία της τοπικής
ιστορίας, λαογραφίας και λογοτεχνίας της Κω για τα αντίστοιχα χρόνια της
Οθωμανοκρατίας και της Ιταλοκρατίας. Μετά τη σύγκριση και καταγραφή
ομοιοτήτων, κυρίως, της παράλληλης ιστορίας, λαογραφίας και λογοτεχνίας
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Κύπρου και Κω, δραματοποίησαν κινηματογραφικά, με γύρισμα 25λεπτης
ταινίας, και θεατρικά, σε μουσικοχορευτική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές του βιβλίου που διάβασαν. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποίησαν την ιστορική
τους έρευνα και διαθεματικά, σε συνεργασία με τους καθηγητές των Καλλιτεχνικών, Θρησκευτικών, Πληροφορικής, Μουσικής και Χορού-Γυμναστικής. Έτσι εμπλούτισαν και τελειοποίησαν τη διαδικασία και τα πορίσματα
της ιστορικής τους έρευνας.
Το βιβλίο που επιλέξαμε είναι η «Ουρανόπετρα» του Γιάννη Καλπούζου,
ιστορικό μυθιστόρημα που μελετά με πλήθος ιστορικών, λαογραφικών και
τοπιογραφικών λεπτομερειών την περίοδο της πρώιμης Οθωμανοκρατίας
και της πρώιμης Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Πρόκειται για το 1570 και, κατόπιν, για τα χρόνια 1890 με 1917.
Το βιβλίο είναι ένα σύγχρονο ιστορικό μυθιστόρημα που φωτίζει πολύπλευρα τις ιστορικές περιόδους τις οποίες θίγει. Δεν παύει, όμως, να αποτελεί δύσκολο ανάγνωσμα για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου. Γι αυτό τις
ώρες της φιλαναγνωσίας γινόταν συστηματική εξομάλυνση λεξιλογικών
και υφολογικών δυσκολιών από τη φιλόλογο και συνεχής καθοδήγηση
στον εντοπισμό των αναγκαίων για μελέτη ιστορικών, λαογραφικών, λογοτεχνικών πληροφοριών. Οι συναντήσεις για την ανάγνωση του πολυσέλιδου βιβλίου γίνονταν σε ανάλογο χώρο, στο παραδοσιακό σπίτι της Κεφάλου, που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτό της Κύπρου –αντικείμενο και το ίδιο της λαογραφικής έρευνας Κύπρου – Κω που διενεργήθηκε από τους μαθητές/τριες.
Μετά τις πρώτες δύο-τρεις «κατατοπιστικές» και «διερευνητικές» αναγνώσεις, οι 28 μαθητές της ομάδας εργασίας χωρίστηκαν σε 4 υποομάδες, που
ανέλαβαν να μελετήσουν ομοιότητες μεταξύ Κύπρου και Κω για τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, τις οποίες θίγει το ιστορικό μυθιστόρημα. Τα
θέματα που ανέλαβαν να μελετήσουν συγκριτικά οι μαθητές είναι τα εξής:
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ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ:ΤΕΛΟΣ
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΩ

Γλωσσικό ιδίωμα
Κάστρα και οχυρώσεις
Οθωμανοί και
προκάτοχοί τους
Αγρότες και εργάτες

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΕ
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΚΩ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ
ΚΑΙ ΚΩ – ΑΠΟ ΤΟ 1912
ΩΣ ΤΟ 1917

Γλωσσικό ιδίωμα
Μαντινάδες-στιχοπλακιές του λαού
Μουσική παράδοση
Ταπεινά επαγγέλματα
Καλλιέργεια αμπελιού και κρασί
Ήθη και έθιμα πόλης και υπαίθρου
Αρχιτεκτονική (παραδοσιακό σπίτι)
Εκκλησάκια και πανηγύρια
Παραδοσιακή ενδυμασία
Σύστημα εκπαίδευσης
Ενημερωτικά έντυπα (εφημερίδες-περιοδικά)
Επίσημη λογοτεχνία
Αθλητισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες

Όλοι οι παραπάνω τομείς αποτελούν αντικείμενο μελέτης του συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου στο ιστορικό του μυθιστόρημα για την Κύπρο. Οι
μαθητές εντόπισαν τις αντίστοιχες ιστορικές, λαογραφικές και άλλες πληροφορίες στο βιβλίο. Τις κατέγραψαν και προσπάθησαν να τις εμπλουτίσουν,
μελετώντας στις 4 ομάδες τους αντίστοιχη βιβλιογραφία για την Κύπρο. Τα
αποτελέσματα της μελέτης τους συζητούνταν και ελέγχονταν από τη φιλόλογο σε συχνές συναντήσεις στο τέλος κάθε μήνα. Έτσι από τον Σεπτέβριο
μέχρι και το τέλος Δεκέμβρη, παράλληλα με την ανάγνωση του βιβλίου, είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή των παραπάνω πληροφοριών και από τις 4
ομάδες μελέτης σχετικά με την Κύπρο. Από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Απρίλη πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη μελέτη και καταγραφή τους για την Κω.
Στα μέσα Μαΐου είχε καταγραφεί το σύνολο της συγκριτικής μελέτης των
28 μαθητών σε CD με την προσθήκη των μικρών εργασιών-βίντεο και πάουερ-πόιντ, που πραγματοποίησαν σχετικά στο μάθημα της πληροφορικής.
Μεγάλη ικανοποίηση πρόσφεραν στους μαθητές τα αποτελέσματα της
ιστορικής και λαογραφικής έρευνάς τους που συνέτειναν στο ότι οι ομοιότητες μεταξύ Κύπρου και Κω είναι πάρα πολύ μεγάλες ως προς: τη διοικητική συμπεριφορά, τις πολιτικοοικονομικές τακτικές και τη γενικότερη αντιμετώπιση των νησιωτών από τους Ενετούς, Οθωμανούς και Άγγλους ή Ιταλούς κατακτητές τους, την επαγγελματική απασχόληση και τις αμοιβές των
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κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων-της εργατιάς- των δύο νησιών, το Μεσαίωνα και το 1800, την αρχιτεκτονική των μεσαιωνικών κάστρων και σπιτιών, καθώς και την αρχιτεκτονική παραδοσιακών λαϊκών σπιτιών και εκκλησιών, το 1800, τη διοργάνωση πανηγυριών, τη χρήση παραδοσιακών
μουσικών οργάνων, τη διάδοση της προφορικής δημώδους λογοτεχνίας
και την οργάνωση της στοιχειώδους εκπαίδευσης για τους απλούς, μη ευκατάστατους νησιώτες.
Αυτό που εντυπωσίασε τους μαθητές ήταν η επιβεβαίωση της τεράστιας ομοιότητας της κυπριακής διαλέκτου με την κεφαλιανή διάλεκτο της Κω.
Ενδεικτικά αναφέρω το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προέκυψε από την
έρευνα των μαθητών –με τη χρήση ανάλογης βιβλιογραφίας-:
«Ανάμεσα στην Κύπρο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει μια φυσική συγγένεια
που οφείλεται στο κοινό γλωσσικό κλίμα. Κατά τον Α. Γ. Τσοπανάκη οι διαλεκτικές ομοιότητες αποδίδονται στο όμοιο διαλεκτικό υπόστρωμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη συγγένεια της αρχαίας αρκαδοκυπριακής διαλέκτου με
τις δωρικές των νότιων νησιών και προπάντων στη μακρά επίδραση της Κοινής (πρόκειται για μια δωρίζουσα μεσογειακή κοινή, που μιλιόταν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους). Επίσης, υπήρξε διαρκής επικοινωνία των κατοίκων των
ανατολικών μερών του Ελληνορωμαϊκού και Βυζαντινού κόσμου μεταξύ τους.
Εξάλλου όλες οι νεοελληνικές διάλεκτοι, κατά τον Μενέλαο Χριστοδούλου, διασώζουν ομηρικά και αρχαία στοιχεία, αφού η ελληνική γλώσσα είναι μία και
ενιαία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Τα ξένα λεξιλογικά στοιχεία, τέλος, και στην Κυπριακή και στις διαλέκτους των Δωδεκανήσων μαρτυρούν φυσικές γλωσσικές επιδράσεις λαών, κυρίως Βενετών και Τούρκων κατακτητών,
που πέρασαν μακρόχρονα και από τις δύο περιοχές στην ιστορική τους πορεία».
Παράλληλα με τη φιλαναγνωσία και τη βιβλιογραφική έρευνα των μαθητών, εκτός του σχολικού προγράμματος, αφιερώθηκαν στην υλοποίηση του προγράμματος και ορισμένες ώρες σχολικής διδασκαλίας του μαθήματος Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στόχος ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές πόσο τα ιστορικά γεγονότα άφησαν τον απόηχό τους στη λογοτεχνία των δύο νησιών: η μακροχρόνια υποταγή σε διαφορετικούς κατακτητές και ο συνεχής αγώνας για την αποτίναξή του καταγράφεται τόσο στη
μεσαιωνική δημώδη λογοτεχνία του 16ου αιώνα, όσο και σε μεγάλους εκπροσώπους της τοπικής λογοτεχνίας Κύπρου και Κω. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι παραλλαγές πολύστιχων αφηγηματικών τραγουδιών της αγάπης (στιχοπλακιές της Κω και ερωτικά δημώδη άσματα Κύπρου). Επίσης μελετήθηκαν ποιήματα του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μιχαηλίδη, («11η Ιουλίου», «Ανεράδα»), του διαλε-
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κτικού ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη («Καρτερούμεν»), καθώς και στιχουργήματα του Κώου ιστοριοδίφη Ιάκωβου Ζαρράφτη. Με τη διδασκαλία της κυπριακής διαλεκτικής ποίησης δύο μεγάλων κυπρίων ποιητών, του Βασίλη
Μηχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη, και ενός μεγάλου κώου λόγιου, του
Ιάκωβου Ζαρράφτη, εκ παραλλήλου, οι μαθητές μπόρεσαν να εντοπίσουν
επιπλέον διαλεκτικές ομοιότητες, και σε λογοτεχνικό επίπεδο, μεταξύ Κύπρου και Κω. Κυρίως, όμως, αντιλήφθηκαν πόσο έντονα εκφράστηκε μέσα
από τις παραπάνω ποιητικές φωνές το ιστορικό αίτημα των δύο νήσων για
ελευθερία και αποτίναξη του ξένου ζυγού.
Από το πρόγραμμα δεν έλειψε, ασφαλώς, και η διαθεματικότητα. Σε όλη
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου έλαβαν τη συνδρομή και άλλων ειδικοτήτων, πέραν της φιλολόγου, για
την ολοκλήρωση και τελειοποίηση της ιστορικής τους έρευνας.
Από το μάθημα της οικιακής οικονομίας άντλησαν πολλές πληροφορίες
για την κατασκευή και την αρχιτεκτονική και διακόσμηση του παραδοσιακού σπιτιού σε Κύπρο και Κω το 1800, καθώς και για τη σημασία της καλλιέργειας του αμπελιού και της διακίνησης του κρασιού στα δύο νησιά. Ακόμη έδωσαν έμφαση στη σημασία των ταπεινών επαγγελμάτων, όπως του
αγρότη, του καλλιεργητή μετάξης, του αχθοφόρου, του εργάτη των αλυκών
κ.λπ. για τη λειτουργία της κρατικής και οικιακής οικονομίας στα δύο νησιά
τόσο κατά τον Μεσαίωνα όσο και στα 1800. Επίσης έμαθαν τον τρόπο ύφανσης και στολισμού της παραδοσιακής αντρικής και γυναικείας στολής σε
διάφορες περιοχές των δύο νησιών εκείνα τα χρόνια, και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι καιρικές συνθήκες κάθε τόπου στη δημιουργία τους. Τέλος
έκαναν εκτενή αναφορά στο ρόλο των πανηγυριών στην καθημερινή ζωή
Κύπρου και Κω ως μέσου εκτόνωσης, διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους ηγέτες,
τους κατακτητές και τους πολεμιστές αλλά και από τους απλούς αγωνιστές
της καθημερινότητας. Κατάλαβαν πως για να λειτουργήσει το διοικητικό
και οικονομικό σύστημα ενός κράτους ή περιοχής απαιτείται η συνδρομή
και η καθημερινή ακάματη προσπάθεια των λαϊκών στρωμάτων που υπακούν και υπομένουν το βάρος των εντολών του εκάστοτε ηγέτη-κατακτητή.
Το μάθημα των θρησκευτικών φώτισε μια άλλη διάσταση της ελληνικής
ιστορίας σε Κύπρο και Κω. Με τη συνδρομή του καθηγητή τους οι μαθητές
έμαθαν να εκτιμούν τον ρόλο που διαδραμάτησε η εκκλησία στη διάσωση της ελληνικής παιδείας και στη μετάδοσή της στις γενιές των υπόδουλων ελλήνων, ιδιαίτερα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας και της Ιταλοκρατίας
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σε Κύπρο και Κω αντίστοιχα. Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε ο θεολόγος στη δυναμική παρουσία και δράση της ορθόδοξης εκκλησίας στην Κύπρο για την
ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου και τη διατήρηση της ελληνικής παιδείας, την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και γραμματείας, καθώς και για την ανύψωση του αγωνιστικού πνεύματος των ελληνοκυπρίων
στους χαλεπούς καιρούς της αγγλικής κατοχής της νήσου. Εκτενής αναφορά έγινε από τον θεολόγο και στο ρόλο της κωακής εκκλησίας για τη σύσταση και διατήρηση αλληλοδιδακτικών σχολείων σε όλο το νησί κατά τα
χρόνια της Οθωμανοκρατίας και Ιταλοκρατίας. Τέλος οι μαθητές εντόπισαν στην έρευνά τους, μελέτησαν και σχολίασαν, σε συνάντησή τους με τον
Μητροπολίτη Κώου-Νισύρου Ναθαναήλ, την τεράστια ιστορική συνδρομή της εκκλησίας στη διατήρηση του ορθόδοξου δόγματος υπό την απειλή των Μουσουλμάνων κατακτητών με την παροχή βοήθειας στους κρυπτοχριστιανούς, τους επονομαζόμενους «λινοβάμβακους» στην Κύπρο και
«μελαζένους» στην Κω.
Στο μάθημα της μουσικής και της γυμναστικής-χορού οι μαθητές και μαθήτριες ανακάλυψαν τη συμβολή της μουσικής και χορευτικής τέχνης στη
διαμόρφωση του λαϊκού ιστορικού αποτυπώματος Κύπρου και Κω.
Η μουσική ως παράγοντας καλλιέργειας της ψυχικής και της κοινωνικής ισορροπίας των υπόδουλων νησιωτών αλλά και ως φορέας πολιτισμού
στα «δύσκολα χρόνια» της κατάκτησης κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών-ερευνητών. Με τη σωστή καθοδήγηση του καθηγητή μουσικής οι μαθητές/τριες γνώρισαν τα κοινά και κύρια μουσικά όργανα των δύο νησιών,
δηλαδή το βιολί και το λαούτο. Έμαθαν επίσης τα βασικά μουσικά μοτίβα
που έπαιζαν οι λαϊκοί οργανοπαίχτες σε πανηγύρεις για να συνοδεύσουν
είτε τους χορευτές είτε τους τραγουδιστές.
Έτσι έγινε πολύ ευκολότερη η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών
και στους χορευτικούς ρυθμούς Κύπρου και Κω. Για τον καθηγητή της γυμναστικής και παραδοσιακών χορών η διαδικασία μύησης των μαθητών
στη βηματολογία των παραδοσιακών χορών της Κύπρου δεν παρουσίασε καμία δυσκολία. Με έκπληξη οι μαθητές μας ανακάλυψαν τις τεράστιες
ομοιότητες των παραδοσιακών χορών των δύο νησιών, όπως είναι ο συρτός, οι αντικριστοί και μικρασιατικής προέλευσης χοροί.
Πέρα, όμως, από την ιστορική και λαογραφική μελέτη, οι μαθητές και
μαθήτριες προσπάθησαν, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, να
προεκτείνουν τα οφέλη που αποκόμισαν από την παραπάνω διαδικασία.
Με τη βιωματική μέθοδο που προσφέρει η συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική εκδρομή και σε ένα σχολικό δρώμενο, δόθηκε μια τελείως διαφορετι-
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κή και εξίσου ενδιαφέρουσα διάσταση στη διδακτική της τοπικής ιστορίας.
Η εκπαιδευτική εκδρομή δίνει πάντα στους μαθητές τη δυνατότητα να
δουν και να βιώσουν, ως ένα βαθμό, όσα διάβασαν. Οργανώθηκε, λοιπόν,
μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κω με περιήγηση σε όλα τα σημεία-αξιοθέατα ιστορικής σημασίας του νησιού στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας και Ιταλοκρατίας. Οι μαθητές προετοίμασαν οι ίδιοι την ξενάγηση στους χώρους που είχαν προηγουμένως μελετήσει, όπως στο λαογραφικό μουσείο, στον ιστορικό Πλάτανο, στο τζαμί της Πλατείας Κω, στο Δημαρχείο, στο κτήριο της Δημοτικής Αγοράς και σε όλα τα κτήρια ρασιοναλιστικής-φασιστικής αρχιτεκτονικής που φιλοτεχνήθηκαν επί ιταλοκρατίας στο νησί της Κω.
Προκειμένου να γίνει βιωματική σύγκριση με τα αντίστοιχα λαογραφικά
και ιστορικά στοιχεία της Κύπρου οργανώθηκε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο. Εκεί οι μαθητές επισκέφτηκαν τις πόλεις Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία για να διαπιστώσουν «ιδίοις όμμασιν» πόσα ιστορικά,
τοπιογραφικά και λαογραφικά στοιχεία του βιβλίου Ουρανόπετρα διασώζονται σήμερα. Έγινε επίσκεψη στα μεσαιωνικά κάστρα των τριών πόλεων,
στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, στο λαογραφικό-ιστορικό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Φάτσα και στο ιστορικής σημασίας
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας αλλά και στο μουσείο του.
Η ευχαρίστηση της εκδρομής έδωσε τη θέση της στην έκπληξη και την
ευχάριστη αγωνία της κινηματογραφικής δραματοποίησης, στις αρχές Φλεβάρη και μέχρι τα τέλη Μάρτη. Σκηνοθέτης, φίλος του Γυμνασίου Κεφάλου,
ανέλαβε να φιλοτεχνήσει 25λεπτο βίντεο με αφηγήσεις και διαλόγους διασκευασμένους από το ιστορικό μυθιστόρημα «Ουρανόπετρα». Οι μαθητές
χρειάστηκε να ενσαρκώσουν τους μυθιστορηματικούς ήρωες του βιβλίου που μελέτησαν. Απομνημόνευσαν διαλόγους στην κυπριακή διάλεκτο,
ντύθηκαν με τις παραδοσιακές κυπριακές στολές και γνώρισαν για πρώτη
φορά τη διαδικασία της κινηματογράφισης ή της δραματοποίησης μπροστά στο φακό. Συνειδητοποίησαν τη σημασία της ομαδικότητας και της πειθαρχίας στην οργάνωση και διαξαγωγή των γυρισμάτων. Καλλιέργησαν την
ικανότητα του αυτοσχεδιασμού, της ετοιμότητας, της υπακοής στους νόμους της τέχνης. Ορισμένοι μαθητές παρακολούθησαν και την επίπονη διαδικασία του μοντάζ και έμαθαν παράλληλα αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες. Για τα σχολικά δεδομένα των ελληνικών επαρχιακών Γυμνασίων όλη η
παραπάνω διαδικασία αποτέλεσε πρωτόγνωρη και πολύ εποικοδομητική
εμπειρία για τους μαθητές/τριες.
Το τελευταίο στοιχείο του διδακτικού προγράμματος, εξίσου ψυχαγωγι-
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κό και καθοριστικής σημασίας για τη μαθητική παιδεία, ήταν η τελική εκδήλωση –μουσικοχορευτικό δρώμενο που παρουσίασαν οι μαθητές με τίτλο
«Κύπρος-Κως: συγγενείς Ουρανόπετρες». Όλες οι γνώσεις και εμπειρίες που
αποκόμισαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από την ομαδική ανάγνωση, την ομαδική ιστορική έρευνα, τη διαθεματική διδασκαλία και τις εκπαιδευτικές εκδρομές συμπυκνώθηκαν και παρουσιάστηκαν στο τέλος της σε
σχολική παράσταση μπροστά σε γονείς, επίσημους προσκεκλημένους και
τον ίδιο το συγγραφέα του βιβλίου «Ουρανόπετρα», τον Γιάννη Καλπούζο.
Οι τελευταίες διεργασίες για την προετοιμασία της εκδήλωσης υπήρξαν
επίσης εποικοδομητικές και επωφελείς για τους μαθητές. Κινητοποίησαν μέσα τους τούς μηχανισμούς της πειθαρχίας, του συντονισμού και της ομαδικής συμμετοχής και προετοιμασίας, προκειμένου να πετύχουν ένα καλό
συλλογικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία της μάθησης και της ανακάλυψης νέων πληροφοριών και εμπειριών συνεχίστηκε και σ’ αυτήν την περίπτωση.
Έτσι, στο μάθημα των καλλιτεχνικών οι μαθητές/τριες προσπάθησαν να
φιλοτεχνήσουν αφίσα και πρόγραμμα γι αυτήν την τελική εκδήλωση. Με
τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους ανακάλυψαν τεχνικές δημιουργίας αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ. Επίσης ασκήθηκαν στο σκιτσάρισμα προσώπων με τη χρήση μαύρης γραφίδας πάνω σε λευκό χαρτί. Έτσι συνειδητοποίησαν ότι το «στήσιμο» μιας καλλιτεχνικής παράστασης απαιτεί τη συνδρομή και της ζωγραφικής.
Επίσης, στο μάθημα της πληροφορικής, οι μαθητές και μαθήτριες έμαθαν την τεχνική δημιουργίας προγράμματος πάουερ πόιντ και δημιουργίας βίντεο για να ετοιμάσουν τις ηλεκτρονικές προβολές της παράστασης.
Αγόρια και κορίτσια ένιωσαν μικροί δημιουργοί και βασικοί συντελεστές
σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της παράστασης, που συνδύαζε ηλεκτρονική εικόνα και ήχο.
Οι μαθητές με ιδιαίτερο ταλέντο στο χορό, στη μουσική ή στην απαγγελία χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους για να αποδώσουν τα μέγιστα στους αντίστοιχους τομείς. Η διδασκαλία χορών και τραγουδιών Κύπρου και Κω, η ένδυση με παραδοσιακές στολές των δύο νησιών
η συμμετοχή σε πρόβες έδωσαν μεγάλη χαρά στους μαθητές που συμμετείχαν σε μια τόσο δημιουργική δράση.
Είναι προφανές, από όλα τα παραπάνω, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, με φιλαναγνωσία, συγκριτικά, διαθεματικά και με δραματοποίηση, θεατρική και κινηματογραφική αξιοποιεί πολλούς τομείς και διαστάσεις ή πτυχές της μαθητικής και καθηγητικής ζωής,
δράσης, κλήσης και φαντασίας.
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Ειδικότερα, η διδακτική μεθοδολογία της σύγκρισης και διαθεματικότητας μέσω της φιλαναγνωσίας στόχο είχε να κινητοποιήσει τους μαθητές σε πολλά επίπεδα:
• να τους ωθήσει να διαβάσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο, και μάλιστα
ένα ιστορικό μυθιστόρημα, για να γνωρίσουν κι έναν άλλο τόπο που
έχει παράλληλη ιστορία με τον δικό τους
• να τους μάθει να εντοπίζουν και να εκτιμούν ιστορικές και άλλες πολιτικοκοινωνικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών τόπων στην ίδια πατρίδα
• να τους δώσει το έναυσμα να διαβάσουν δημώδη και άλλη λογοτεχνία του τόπου τους και του άλλου τόπου
• και να μάθουν ότι η τοπολαλιά και η λαογραφία του τόπου τους συγγενεύει και με άλλων περιοχών της Ελλάδας
• να τους ευαισθητοποιήσει, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές
ιστορικές συγκυρίες για τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων ιστορικών
χαρακτηριστικών ενός τόπου και
• να επεκτείνουν τη συγκριτική ιστορική μελέτη τους σε άλλα μαθήματα πέραν των φιλολογικών: ακούγοντας και τραγουδώντας μελωδίες
(μουσική), βρίσκοντας εικόνες και βίντεο (πληροφορική), αναβιώνοντας έθιμα του παρελθόντος και των δύο τόπων (οικιακή οικονομία),
βλέποντας στοιχεία ζωγραφικής τέχνης και χειροτεχνίας τους (καλλιτεχνικά), χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς τους (γυμναστική).
Το σίγουρο είναι πως μια τέτοια διδακτική μέθοδος:
• καλλιεργεί το γνωστικό και το θυμικό μαθητών και καθηγητών στο
μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα δε το πνεύμα συνεργασίας, πειθαρχίας, αυτοπειθαρχίας και ομαδικότητας.
• γεμίζει τους μαθητές με τη χαρά της δημιουργίας και της προσωπικής συμμετοχής σε κοινές και καινοτόμες δράσεις αλλά και σε ωφέλιμες εκπαιδευτικές εκδρομές.
• τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία μπορεί να είναι ένα
πολύ ευχάριστο διδακτικό βίωμα και
• ότι η ιστορία ενός τόπου φωτίζεται πολύ καλύτερα όταν συνεξετάζεται η λαογραφία, η ανθρωπογεωγαφία και η μουσική και λογοτεχνική παράδοση του τόπου αυτού
• τους μαθαίνει ότι η ιστορία του τόπου τους μπορεί να έχει πολλές
αντιστοιχίες με την ιστορία ενός άλλου ελληνικού τόπου και πως,
τελικά,
• η τοπική ιστορία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός συνόλου,
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•
•

συγκριτικά και με παραλληλισμούς και όχι ως μεμονωμένο δείγμα,
αποκομμένα από την υπόλοιπη ελληνική ιστορία.
τους χαρίζει όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις από το μαθητικό βίο
και, το κυριότερο όλων,
τους μαθαίνει να αγαπούν το μάθημα της τοπικής ιστορίας και της
ιστορίας γενικότερα.
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Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο γυμνάσιο.
Η αξιοποίηση της Μουσικής στη διδασκαλία
της Ιστορίας : μια πρόταση διεπιστημονικής
διδασκαλίας του ευρωπαϊκού μεσαίωνα
Ελένη Ανδρεαδέλλη
Ευφημία Καραμανέ
ABSTRACT
In this paper we present an interdisciplinary teaching project that involves
the disciplines of history and music and carried out in a Greek secondary
school. 50 pupils attended eight hours of history and four hours of music
lessons that lasted four weeks. The pupils examined the European medieval
society and the role of music in social activities. Every week for two separate
hours they processed a variety of historical sources and the third hour they
composed, played, sang and listened to medieval music. According to
the results, the implementation of an interdisciplinary curriculum where
music and history are involved, improves scores in history, enhances
the comprehension of the complexity of human societies and helps the
understanding of the role of music in different aspects of life.
1.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η νεωτερική εποχή που άρχισε με την επιστημονική επανάσταση και συνεχίστηκε με τον Διαφωτισμό προκάλεσε τον διαχωρισμό της ενιαίας επιστήμης
σε επιμέρους επιστήμες, από τις οποίες η καθεμιά εξειδικεύεται σε έναν τομέα,
γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη των αυτόνομων επιστημών (Παπαγούνος, 1998: 38). Το σχολείο ως παραγωγική μονάδα αποτελεί προσομοίωση του
γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης, το οποίο συνιστά το παραγωγικό πρότυπο της νεωτερικής εποχής. Έκφραση αυτού του τρόπου οργάνωσης αποτελεί το μοντέλο των διακριτών μαθημάτων με την τεχνοκρατική οργάνωση του
περιεχομένου κάθε μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2006: 50). Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες η επιστημολογική αντίληψη για την αυτονομία και την ανεξαρτησία των επιστημών παραχώρησε τη θέση της στην αντίληψη της συμπληρωματικότητας των επιστημών, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να προσφεύγουν πλέ-
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ον στη διεπιστημονική συνεργασία, προκειμένου να κατανοήσουν στη σφαιρικότητά τους τα προβλήματα και να σχεδιάσουν διεπιστημονικές παρεμβάσεις για την επίλυσή τους (Παπαγούνος, 1998).
Η νέα αυτή επιστημολογική θεώρηση προκάλεσε διεθνώς έναν προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, ο οποίος ανέδειξε
την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση της γνώσης, σύμφωνα με τη φιλοσοφική
αντίληψη ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ολοκληρωμένες μορφές και κατανοεί τα μεμονωμένα στοιχεία ως αποσπάσματα και μέλη μιας ολότητας (Τσαγκαρλή-Διαμάντη, 2008: 36). Η διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης θεμελιώθηκε στην επιστήμη της ψυχολογίας και συγκεκριμένα στη θεωρία του εποικοδομισμού, που αποτελεί την επικρατέστερη σύγχρονη θεωρία μάθησης, η
οποία παραπέμπει σε ενιαιοποιημένα σχήματα αναλυτικού προγράμματος και
διδακτικής προσέγγισης. Βασική ιδέα είναι ότι η μάθηση συντελείται μέσα σε
αυθεντικές καταστάσεις ζωής, καθώς η γνώση δεν μεταβιβάζεται, αλλά «οικοδομείται» από τον μαθητή με διαδικασίες ένταξης των νέων πληροφοριών στα
προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα. Η άποψη αυτή συνηγορεί υπέρ του σχεδιασμού ή του εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με μορφές μάθησης μέσα από συσχετίσεις των επιμέρους και ολιστικές θεωρήσεις
συνόλων (Κουζέλης, 1991: 35).
Κατά συνέπεια, επήλθαν αλλαγές στον σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Στα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών τα μαθήματα διατηρούν τα όρια και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά προωθείται η ανεύρεση τρόπων σύμπραξης και συσχέτισης του περιεχομένου τους. Έτσι, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
συνδέονται με τις εφαρμοσμένες και οι τέχνες διαπερνούν τα σχολικά γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύοντας πεδία κοινών περιεχομένων (Χατζηγεωργίου,
2001). Όμως, παρά την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και την εισαγωγή της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών επιστημονικών κλάδων αποτελεί ζητούμενο. Τα παραδείγματα διεπιστημονικών διδακτικών πρακτικών είναι αποσπασματικά και κυρίως αφορούν στην εφαρμογή σχεδίων εργασίας (projects) και όχι στη διδασκαλία ενοτήτων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε η παρούσα διδακτική πρόταση παράλληλων διδασκαλιών, όπου επιχειρείται η διεπιστημονική προσέγγιση συγκεκριμένων περιεχομένων από τα σχολικά μαθήματα της Ιστορίας και
της Μουσικής Β΄ Γυμνασίου.
Η εστίαση σε συγκεκριμένα μουσικά περιεχόμενα τα οποία θα παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο βασίζεται αρχικά στις μελέτες της ιστορικής και
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συγκριτικής μουσικολογίας και την ανάδειξη σημείων-κλειδιών στην πορεία
της μουσικής δημιουργίας κατά την ιστορική εποχή που εξετάζεται (Σμολ,
1983). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τον 8ο αιώνα, η μουσική σημειογραφία
και η εξέλιξή της συνδέεται οπωσδήποτε με την κωδικοποίηση του λειτουργικού μέλους της δυτικής εκκλησίας και τις προσπάθειες επέκτασης και μετασχηματισμού, με τη συστηματική χρήση των συνηχήσεων και τη δημιουργία του organum. Ακόμα, κατά τον 10ο αιώνα, εντοπίζεται η εμφάνιση του Λειτουργικού Δράματος και η μιμική αναπαράσταση, εντός εκκλησιαστικού τυπικού, ως προσαρμογή στην προϋπάρχουσα εξωεκκλησιαστική πρακτική (Nef,
1985), ενώ κατά το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, η ανάπτυξη των τετράφωνων
organum (organa quadrupla) και η παράλληλη εμφάνιση του μοτέτου, καθώς
και η σύνδεση θρησκευτικής και λόγιας παράδοσης (Γιάννου, 1994).
Σε επίπεδο κοινωνικών μετασχηματισμών, τόσο η κοινωνική οργάνωση
που προέκυψε από την ενοποιητική προσπάθεια του Καρλομάγνου όσο και η
μεταγενέστερη ανάπτυξη του φεουδαρχικού συστήματος δημιουργούν τρεις
πόλους συγκέντρωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας, την εκκλησία, το κάστρο και αργότερα την πόλη. Η διαμόρφωση σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους τρεις αυτούς πόλους καθορίζει το μουσικό τοπίο ως προς την πολύπλευρη και διαφοροποιημένη λειτουργία της μουσικής. Έτσι, εμφανίζονται
ως παράλληλες πορείες οι ενοποιητικές διοικητικές προσπάθειες του Καρλομάγνου και η ενοποίηση του εκκλησιαστικού μέλους, η οποία συνδέθηκε επιγραμματικά με τον Γρηγόριο Α΄ και ονομάστηκε «Γρηγοριανό». Επίσης, η καθιέρωση του φεουδάρχη στην κοινωνική ιεραρχία και η εμφάνιση των ιπποτών με τη μουσική δημιουργία των Τροβαδούρων και Τρουβέρων (Σκιαδαρέσης, 1999, Michels, 1994). Η εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας αποτελεί
έναν ενδιαφέροντα τομέα έρευνας της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις διαφορετικές μουσικές εκφάνσεις (θρησκευτική, κοσμική έντεχνη και λαϊκή μουσική) και την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας της μουσικής εντός των μεταβαλλόμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, η εθνομουσικολογική οπτική αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο
της μουσικής μέσα από τα νανουρίσματα, τα παιχνίδια, τα τραγούδια της δουλειάς, τη χορευτική μουσική, το αφηγηματικό τραγούδι κ.ά. (North & Hargreaves,
1997).
Εδώ πρέπει να γίνει σαφές πως η σύνδεση, αλληλεπίδραση και συσχέτιση
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών γεγονότων με τη μουσική δημιουργία
μιας ιστορικής περιόδου αποτελεί σε επιστημονικό επίπεδο πεδίο μελέτης και
έρευνας της ιστορικής και συγκριτικής μουσικολογίας, της κοινωνιολογίας της
μουσικής, της φιλοσοφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και πολλών άλλων
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επιστημών, οι οποίες έχουν διατυπώσει ορισμένες γενικές συνδέσεις των γεγονότων (Machlis & Forney, 1996). Ωστόσο, οι βαθύτερες ερευνητικές προσεγγίσεις των παραπάνω επιστημών έχουν απομακρυνθεί από την αναζήτηση γραμμικών σχέσεων αιτίου αιτιατού και παρουσιάζουν ένα πολυσύνθετο πλέγμα αλληλεπίδρασης κοινωνίας και μουσικής, που δύσκολα οδηγεί σε καθολικά συμπεράσματα, ακόμα και για μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Βέβαια, η διασύνδεση μουσικής και κοινωνικών μετασχηματισμών, δηλαδή το θέμα «Μουσική και Θεσμοί» είναι πάντα ενδιαφέρον και επίκαιρο και αποτελεί αντικείμενο
ευρείας και μακροχρόνιας έρευνας (Βλαγκόπουλος, 2000). Επιπλέον ορισμένες
προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας της μουσικής υποστηρίζουν πως κάθε μουσική πράξη αποδίδει τις αξίες μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας σε μια
συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας της (Σμολ, 2010).
Από κάθε άποψη, η διασύνδεση των σχολικών γνωστικών αντικειμένων και
η προσπάθεια ερμηνείας των μουσικών γεγονότων με τη συμβολή άλλων επιστημών είναι πλέον μια επιθυμητή και επιδιωκόμενη διαδικασία, τηρουμένων
των επιστημονικών περιορισμών (Χρυσοστόμου, 2005).
Στην κατεύθυνση αυτή η Ιστορία ως σχολικό γνωστικό αντικείμενο αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο προβληματισμού και αμφισβήτησης, που αφορούν κυρίως το περιεχόμενο, τους σκοπούς, το αξιακό υπόβαθρο και τη μεθοδολογία της. Η συζήτηση αυτή συνδέεται με τις σημαντικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν τόσο στον χώρο της Ιστοριογραφίας όσο και στον χώρο της Παιδαγωγικής. Αναφορικά με την Ιστοριογραφία, η αλλαγή σχετίζεται αφενός με
τη μεταπολεμική μετάβαση από την ιστορία-αφήγημα στην ιστορία-πρόβλημα, που επιχειρήθηκε από τη νέα ιστορία, αφετέρου με τη συγκρότηση του μεταμοντέρνου ιστορικού παραδείγματος στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970,
που ανέδειξε, μεταξύ των άλλων, τη σύνδεσή του με τον εποικοδομισμό. Αναφορικά με την Παιδαγωγική, η εξέλιξη βασίζεται στην αμφισβήτηση του παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας, που επέφερε κυρίως
το ρεύμα της Κριτικής Παιδαγωγικής (Κόκκινος, 1998: 246).
Οι νέες επιστημολογικές αντιλήψεις οδήγησαν στη διατύπωση αναθεωρητικών προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενο και τη διδακτική της Ιστορίας, οι
οποίες επικεντρώνονται στη διασύνδεση της ιστορικής γνώσης με τα ποικίλα
πεδία της ανθρώπινης έκφρασης και δράσης, τα οποία εξετάζονται ως σύνθετα
πολιτισμικά γεγονότα. Κατά συνέπεια, το μάθημα της σχολικής ιστορίας μπορεί
να αποτελέσει πρόσφορο πεδίο διεπιστημονικής μελέτης μέσω της ανάδειξης
κοινών τόπων συνάντησης και δυναμικών σχέσεων με τα άλλα σχολικά γνωστικά αντικείμενα. Για την εφαρμογή τέτοιων προσεγγίσεων απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποσύνδεση της σχολικής ιστορίας από την παρωχημένη δι-
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δακτική τεχνικών απομνημόνευσης. Η αποτελεσματική διδασκαλία των ιστορικών γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί εφόσον οι μαθησιακές πρακτικές μετατοπιστούν από το γνωστικό περιεχόμενο στην κατανόηση και στην εφαρμογή
των μηχανισμών μάθησης, ώστε το μάθημα της ιστορίας να αποκτήσει τον χαρακτήρα της προσωπικής ανακάλυψης (Κόκκινος, 1998: 247).
Έτσι, λοιπόν, η διασύνδεση των σχολικών γνωστικών αντικειμένων ενισχύει
τους ολιστικούς σκοπούς της διεπιστημονικής διδασκαλίας, η οποία πραγματώνεται μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Γι’ αυτό, οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας ανταποκρίνονται στον βασικό σκοπό της διεπιστημονικής διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς επιτρέπουν την ενεργητική
συμμετοχή του μαθητή στις διδακτικές διαδικασίες. Η υιοθέτηση της μιας ή της
άλλης μεθόδου ή ο συνδυασμός τους σχετίζεται με τις ιδιαιτερότητες του κάθε
γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη σημασία έχει η εναλλαγή και ποικιλία μεθόδων και τεχνικών, με γνώμονα την τελική σύνθεση των
ουσιωδών σημείων της διδακτικής ενότητας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
απομάκρυνσης από τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Ως αφετηρία
των μαθητικών εργασιών μπορούν να λειτουργήσουν, αναφορικά με την ιστορία τα κείμενα των πηγών, εικόνες, χάρτες, διαγράμματα, ενώ για τη μουσική η
έμφαση δίνεται στην ποικιλία των ερεθισμάτων, οπτικών και ακουστικών, με
τη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων.
2.0 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
Αφορμή για τον σχεδιασμό των παρακάτω διδασκαλιών αποτέλεσε ο προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης συγκεκριμένων ενοτήτων της σχολικής ύλης διαφορετικών μαθημάτων, ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΑΠΣ) και
να γίνει κατανοητή η διασύνδεση των επιστημονικών πεδίων της γνώσης.
Για τη διερεύνηση του παραπάνω προβληματισμού επιλέχθηκαν τα μαθήματα της ιστορίας και της μουσικής της Β΄ γυμνασίου και η θεματική ενότητα της ιστορίας «Μεσαιωνική Ευρώπη» και της μουσικής «Ενωμένη Ευρώπη».
Ο γενικός σχεδιασμός αναπτύχθηκε γύρω από τον γενικό θεματικό άξονα
Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας: κοινωνία και μουσική. Έγιναν παράλληλες διδασκαλίες για την επεξεργασία και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και της μουσικής έκφρασης της εποχής του Μεσαίωνα, ώστε να δοθεί έμφαση στη συνολική πραγμάτευση της μεσαιωνικής κοινωνίας και στην ανάδειξη των μεταβολών και των συνδέσεων των διαφορετικών εκφάνσεων που συγκροτούν
το σύνολο της ζωής κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Δηλαδή σκο-
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πός των διδασκαλιών ήταν η παράλληλη πραγμάτευση ιστορικών και μουσικών γεγονότων ως όψεων της ζωής την εποχή του Μεσαίωνα και η ανάπτυξη ερωτημάτων και προβληματισμού για τη διασύνδεσή τους.
Για κάθε γνωστικό αντικείμενο καθορίστηκαν επιμέρους θεματικά κέντρα
σε σύνδεση με τους στόχους του ΑΠΣ και επιλέχθηκαν τα περιεχόμενα της διδασκαλίας και οι διδακτικές δραστηριότητες με έμφαση στη βιωματική μάθηση και την αξιοποίηση ποικίλου υποστηρικτικού υλικού.
Θεματικοί άξονες
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα κέντρα εξουσίας
1. Από τα γερμανικά βασίλεια στην
αυτοκρατορία των Φράγκων
2. Κράτος και εκκλησία

•
•
•

Φεουδαρχία: σχέσεις υποτέλειας και
υποταγής

Τύποι τραγουδιών. Μορφή και
περιεχόμενο

Η εκπαίδευση: εκκλησία και
πανεπιστήμια

«Παλιά» και «νέα» τέχνη

Χώροι καθημερινής διαβίωσης.
•
Εκκλησία
•
Κάστρο – Σταυροφορίες
•
Πόλη
ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΩΡΕΣ

•
•
•

Μονοφωνική μουσική
Πολυφωνία
Θρησκευτική και κοσμική
έντεχνη μουσική

Λειτουργικό δράμα, Θαύματα και
Μυστήρια-Εξελίξεις στη μουσική
σημειογραφία:
Τροβαδούροι
Κοσμική έντεχνη μουσική

ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΩΡΕΣ
Πίνακας 1: Θεματικοί άξονες

Κάθε θεματικός άξονας εξετάστηκε στη διαχρονική του διάσταση. Η διδασκαλία σχεδιάστηκε ακολουθώντας τη μέθοδο της ομαδικής διδασκαλίας και του καταμερισμού του κάθε θέματος σε υποθέματα, καθένα από
τα οποία γινόταν αντικείμενο επεξεργασίας διαφορετικής ομάδας. Ακολουθούσε διαδικασία σύνθεσης και παρουσίασης. Ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο και κατά περίπτωση, αξιοποιήθηκαν διαφορετικές βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας.
Ως προς το μάθημα της ιστορίας, αξιοποιήθηκαν ορισμένες ενδεικτικές
δραστηριότητες που προτείνονται από το ΑΠΣ, καθώς και το συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό, όπως προτείνεται στο βιβλίο καθηγητή. Συγκε790
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κριμένα, δόθηκε έμφαση στην άντληση πληροφοριών από τις εικονογραφικές πηγές του βιβλίου μαθητή, τη μελέτη των γεωγραφικών και των εννοιολογικών χαρτών καθώς και ορισμένων παραθεμάτων. Για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών στα τέλη του
Μεσαίωνα, οργανώθηκε παιχνίδι ρόλων κατά το οποίο οι μαθητές αναπαράστησαν μια μεσαιωνική πόλη του 13ου αιώνα ως επαγγελματίες, κοσμικοί και θρησκευτικοί άρχοντες.
Ως προς το μάθημα της μουσικής, διευρύνθηκε η στοχοθεσία που αναφέρεται στο ΑΠΣ της συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος, ώστε να
εμπλουτιστεί το μουσικό περιεχόμενο, αλλά και να δοθεί έμφαση στη διεπιστημονική διάσταση της διδασκαλίας. Έτσι διερευνήθηκαν τα εξής:
• Αμβροσιανό και Γρηγοριανό μέλος - Μονοφωνική υφή – Συλλαβικές και μελισματικές μελωδίες.
• Organum. Τροπικό και τονικό σύστημα.
• Πολυφωνία και μουσικές αξίες. Νευματική, τετράγωνη και σύγχρονη σημειογραφία.
• Μοτέτο- cantus firmus, duplum και triplum.
• Μενετρέλοι και ζογκλέρ
• Τροβαδούροι, τρουβέροι και ερωτοτραγουδιστές. Carmina Bourana.
• Ροντό (rondeau), βιρελάι (viralai) και μπαλάντες (ballade). Στροφικές μορφές.
Η διδασκαλία περιέλαβε: α) ενεργητικές ακροάσεις με φύλλα εργασίας,
β) μελέτη εικονογραφικών παλαιογραφικών πηγών μουσικής σημειογραφίας, γ) δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες, όπως τραγούδι με ισοκράτημα, φωνητική απόδοση τρίφωνου κανόνα και δημιουργία μοτίβων
για στροφικά τραγούδια της μορφής ΑΑΒ, δ) παιχνίδι ρόλων σκηνοθεσίας
και μουσικής επένδυσης σκηνών καθημερινής ζωής.
Οι παράλληλες διδασκαλίες υλοποιήθηκαν εντός του ωρολογίου προγράμματος, όπου δύο ώρες ιστορίας ακολουθούνταν από μια ώρα μουσικής εβδομαδιαίως, ώστε να ολοκληρώνονται ένας ή περισσότεροι θεματικοί άξονες εντός αυτού του τρίωρου. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
συμπληρώνονταν φύλλα παρατήρησης από τους διδάσκοντες, τα οποία
σε συνδυασμό με τις επιδόσεις στα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης των
μαθητών, αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης κατά τις εβδομαδιαίες συνεδρίες διδασκόντων, που πραγματοποιούνταν στο τέλος κάθε τρίωρου,
με σκοπό τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών και παιδαγωγικών προτάσεων. Το όλο εγχείρημα διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες, δηλαδή όσο προβλέπεται από το ΑΠΣ της ιστορίας για τη συγκεκριμένη ενότη-
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τα. Τέλος, ακολούθησε μια δίωρη συνδιδασκαλία συνθετικού-επαναληπτικού χαρακτήρα προκειμένου να επανατοποθετηθούν οι μαθητές στη συγχρονική έκφραση των ιστορικών και μουσικών γεγονότων και να αναδειχθεί ακόμα καλύτερα ο προβληματισμός ως προς τη διασύνδεση των ιστορικών και μουσικών γεγονότων στη βάση της αλληλεπίδρασης και της εν
δυνάμει διασύνδεσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τον επιστημονικό προβληματισμό που καταγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στη συγκεκριμένη
διδακτική πρόταση γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης κεντρικών ιστορικών
και μουσικών φαινομένων, εντοπισμού του ρόλου της μουσικής στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, ενώ δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια κλίματος
προβληματισμού και αναζήτησης προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από το
πρίσμα ακόμα και της προσωπικής ερμηνείας. Με το πέρας των διδασκαλιών επιδιώχθηκε να διαμορφωθούν συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις ως εξής:
Διεπιστημονικές Συνδέσεις
1.
2.

3.
4.

Μεταναστεύσεις:
Ενοποίηση του κράτους
(Καρλομάγνος)
Εκκλησιαστική και κοσμική
εξουσία:
Η εκπαίδευση και ο ρόλος των
μονών
Φεουδαρχική αυλή: ανώτεροι
και κατώτεροι άρχοντες. Η εποχή
των ιπποτών.
Πόλη:
Αστική τάξη και εξουσία.
Κοινωνική διαστρωμάτωση και
ανθρώπινες δραστηριότητες

1. Αμβροσιανό και Γρηγοριανό
μέλος. Εκκλησιαστικό όργανο
2. Η θρησκευτική και κοσμική
έντεχνη μουσική: από τον
αυτοσχεδιασμό στη γραφή. Σχολή
της Παναγίας των Παρισίων
(Notre Dame). Θρησκευτικό
μοτέτο.
3. Ποιητές – μουσικοί της αυλής
Λειτουργίες της μουσικής.
Η μουσική των ιπποτών
4. Κοσμικό μοτέτο Μετρική
σημειογραφία. Κοσμική μουσική:
αοιδοί και ζογκλέρ. «Μυστήρια»«Θαύματα»

Πίνακας 2: Διεπιστημονικών συνδέσεων ιστορικής και μουσικής διδασκαλίας

Οι τεχνικές αξιολόγησης των γνωστικών επιτευγμάτων διαφοροποιήθηκαν
ανάλογα με το αντικείμενο. Ως προς την ιστορία, έγινε ανάθεση εργασιών εντός
και εκτός τάξης, ερωτήσεις και απαντήσεις-συζητήσεις, συμπληρώθηκαν εμπλουτισμένα ως προς τα προτεινόμενα από το βιβλίο εκπαιδευτικού φύλλα αξιολόγησης. Ως προς τη μουσική, αξιολογήθηκε το περιεχόμενο των μουσικών δραστη-
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ριοτήτων και η μουσική απόδοση, οι επιδόσεις κατά τη διαδικασία των ενεργητικών ακροάσεων και η σωστή συμπλήρωση των φύλλων εργασιών εντός τάξης.
Η παιδαγωγική διαδικασία αξιολογήθηκε από τα φύλλα παρατήρησης εκπαιδευτικών και την προφορική ατομική και ομαδική αξιολόγηση με το πέρας
των διδασκαλιών. Επιπλέον, διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεων διδασκόντων.
Βέβαια, κατά την αξιολόγηση μιας διδασκαλίας, είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστεί η διαδικασία από το περιεχόμενο. Για λόγους που υπαγορεύονται από τη
σχολική πραγματικότητα (αναγκαιότητα βαθμολόγησης) και από την επιστημονική έρευνα (εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων), γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνεται
μάλλον παρά να ελέγχεται, για να μπορέσει ο μαθητής να οδηγηθεί σε μια ενεργητική ολιστική διερεύνηση των ιστορικών γεγονότων και εποχών.
3.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο προβληματισμός σχετικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων στο γυμνάσιο οδήγησε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διεπιστημονικών διδασκαλιών με πεδία εφαρμογής τα μαθήματα της ιστορίας και
της μουσικής, σε 50 μαθητές της Β΄ τάξης και περιεχόμενο τη θεματική ενότητα της ιστορίας «Μεσαιωνική Ευρώπη» και της μουσικής «Ενωμένη Ευρώπη».
Έγιναν δώδεκα ωριαίες παράλληλες διδασκαλίες και μια δίωρη συνδιδασκαλία, με σκοπό την πραγμάτευση ιστορικών και μουσικών γεγονότων ως όψεων της ζωής κατά την εποχή του Μεσαίωνα και την ανάπτυξη ερωτημάτων και
προβληματισμού για τη διασύνδεσή τους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την αξιολόγηση του εγχειρήματος είναι τα ακόλουθα.
Ως προς το μάθημα της ιστορίας, παρουσιάστηκαν μέτριες ως άριστες επιδόσεις στην επίτευξη των γνωστικών στόχων, ενώ εξαλείφθηκαν χαμηλές και
πολύ χαμηλές επιδόσεις. Οι μέτριες μαθητικές επιδόσεις φάνηκε να συνδέονται
με την κατανόηση γενικών, κεντρικών σημείων του περιεχομένου, ενώ όσο οι
επιδόσεις βελτιώνονται τόσο παρατηρείται μια πορεία κατανόησης από το γενικό στο επιμέρους. Δηλαδή, οι μαθητές με μέτριες επιδόσεις είχαν κατανοήσει κεντρικά σημεία του περιεχομένου και υστερούσαν σε επιμέρους στοιχεία
του. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβει κανείς υπόψη του παρατηρήσεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών σχετικά με τη συχνή, ασύνδετη πρόσληψη ιστορικών πληροφοριών, που οδηγεί πολλές φορές τους μαθητές σε
πολύ χαμηλές επιδόσεις.
Ως προς το μάθημα της μουσικής, οι επιδόσεις στους γνωστικούς στόχους
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ήταν καλές ως άριστες, ενώ φάνηκε πως η σύνδεση βιωματικών – δημιουργικών δραστηριοτήτων επηρέασε σημαντικά την κατανόηση και νοητική επεξεργασία της μουσικής ύλης. Όπως φάνηκε, οι μαθητές με τις χαμηλότερες επιδόσεις ήταν αυτοί που είχαν αντλήσει και επεξεργαστεί τη μουσική γνώση, κατά κύριο λόγο, μέσα από την ακρόαση και τη μουσική πράξη.
Κατά τη διάρκεια των παράλληλων διδασκαλιών, οι μαθητές ανακάλυψαν και
τα τέσσερα πεδία διεπιστημονικής σύνδεσης, τα οποία αποτελούσαν επιδίωξη
του σχεδιασμού των διδασκαλιών, αν και ορισμένα υποθέματα εντοπίστηκαν
από μικρό αριθμό μαθητών και παρουσίασαν δυσκολίες κατανόησης από το
σύνολο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της μουσικής, παρατηρήθηκε
ανατροφοδότηση ιστορικών γνώσεων από ορισμένους μαθητές προς άλλους,
γεγονός που ευνοήθηκε από την ομαδική, συνεργατική μορφή διδασκαλίας.
Τόσο οι μαθητές όσο και οι διδάσκοντες εκτίμησαν πως η διδακτική διαδικασία, η οποία αναπτύχθηκε στην κατεύθυνση του μαθητοκεντρικού σχεδιασμού με έμφαση στις βιωματικές δραστηριότητες και τα ποικίλα ερεθίσματα,
συνέβαλε αποφασιστικά: α) στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος μάθησης, β)
στην ατομική δραστηριοποίηση και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος, γ) στη
θετική προδιάθεση απέναντι στις συγκεκριμένες διδασκαλίες, δ) στη συνεργασία και τη συμμετοχή στην ομαδική δημιουργία.
Γενικά, διαπιστώνεται η σημαντική συμβολή της διεπιστημονικής διδασκαλίας στην επίτευξη των γνωστικών στόχων των συγκεκριμένων μαθημάτων
και στη βελτίωση των στάσεων των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία. Η διασύνδεση των δύο διαφορετικών εκφάνσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας
αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και την αλληλεπίδραση των συμβάντων του
παρελθόντος και προβάλλει έντονα την ανάγκη συνολικής προσέγγισής τους.
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Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
για «το παιχνίδι» στο πλαίσιο της λογοτεχνικής
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ABSTRACT
The present paper is a 24 hours literary unit under the title “Games children
play” aims at 6th grade students. It aims to allow students to read various
types of texts, understand the functions of the role of play in their lives and
associate it with aspects of their everyday lives. The paper is structured in
three phases: Phase A΄: “Before reading” task through which we attempt to
familiarize students with this topic. Phase B΄: “During reading” students read
literary texts, work in groups and make their assignments on them. Phase
C΄: “After reading” where students reflect on their readings and produce an
event. We provide an holistic literature approach so that students become
self-reactive and achieve experiential knowledge.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί ένα προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είκοσι τεσσάρων διδακτικών ωρών για την προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων με θέμα
«το παιχνίδι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»1. Η διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού, ωστόσο με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μικρότερες τάξεις. Υλοποιείται με
τη μέθοδο project και αποτελείται από τρεις φάσεις: την Α΄ φάση (Πριν την ανάγνωση), τη Β΄ φάση (Κατά την ανάγνωση) και τη Γ΄ φάση (Μετά την ανάγνωση).
Το παιχνίδι είναι ένα σύνθετο και πολύμορφο φαινόμενο που περιλαμβάνει
διαφορετικές πράξεις, προσανατολισμούς και εκδηλώσεις. Το παιχνίδι σύμφωνα με τον Meckley (2002) πρέπει να συνιστά ελεύθερη επιλογή των παιδιών, να
1. Εργασία στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος Λογοτεχνική Εκπαίδευση ΙΙ, με διδάσκουσα
την Ελένη Χοντολίδου και ακολουθεί την πρόταση που υλοποιείται στην Α΄ Λυκείου και διδάχτηκε
πειραματικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση την χρονιά 2011-12.

796

Μαρία Αποστολίδου, Καλλιόπη Θεοχαρίδου,
Άννα Μαρτζιβάνου, Παναγιώτα Τσιρώνη
Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας για «το παιχνίδι» στο πλαίσιο τ της λογοτεχνικής …

κατευθύνεται από εσωτερικά κίνητρα, να παρέχει ευχαρίστηση και ικανοποίηση,
να εμπλέκει ενεργά τους παίκτες, να είναι αυτο-κατευθυνόμενο και να έχει νόημα
για το παιδί. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η δημιουργία μιας φανταστικής
κατάστασης και η ύπαρξη κανόνων συμπεριφοράς, ακόμη και αν αυτοί δεν ορίζονται εξαρχής (Βυγκότσκι, 2000: 157-160). Πρόκειται για μία εκδήλωση του ψυχοσωματικού κόσμου του ανθρώπου και μία ανάγκη, η οποία όταν ικανοποιείται ο άνθρωπος ωθείται πάντα μπροστά, στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτοσυνείδηση (Πολυμενάκου & Παπακυριάκου, 1988: 42). Τέλος, το παιχνίδι έχει σαφή συγγένεια συστήματος με ό,τι δεν είναι παιχνίδι, καθώς συνδέεται με τη δημιουργικότητα, τη επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη των κοινωνικών ρόλων
και με άλλα κοινωνικά και γνωστικά φαινόμενα (Garvey, 1990: 13).
Ο Jean Piaget έχει διαιρέσει το παιχνίδι σε τύπους, με πρώτο το κινητικό παιχνίδι (0-2) κατά το οποίο το παιδί αποκτά τον έλεγχο των κινήσεών του και μαθαίνει να συνδυάζει τις χειρονομίες του ή τα νοήματα του με τα αποτελέσματά τους.
Ακολουθεί το συμβολικό ή αναπαραστατικό (2-6), κατά το οποίο το παιδί μπορεί
να ξαναφέρει στο μυαλό του εικόνες από συμβάντα και να παίζει με σύμβολα
και συνδυασμούς, υποκρινόμενο ότι παριστάνει κάποιο πρόσωπο ή αντικείμενο. Στην παιδική ηλικία το παιδί ασχολείται με παιχνίδια που έχουν κανόνες και
αντιλαμβάνεται ορισμένες κοινωνικές έννοιες, όπως η συνεργασία και ο ανταγωνισμός, ενώ παράλληλα καταφέρνει να εργάζεται και να σκέφτεται περισσότερο αντικειμενικά (Piaget, 1962).
Η αξία του παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλη για τη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, έκφραση και επικοινωνία, δομώντας έτσι την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Ο ρόλος του
είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών, γιατί προσφέρει
ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό,
ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται το σώμα
τους, τα όρια και τις δυνατότητές τους, αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού και προσαρμογής του σώματός τους στις ανάγκες της κίνησης αλλά και στα
αντικείμενα και στα πρόσωπα που το περιβάλλουν (Σιβροπούλου, 1998).
Σύμφωνα με τον Lev Vygotsky το παιχνίδι δημιουργεί μια ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης του παιδιού. Το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ξεπερνά το μέσο όρο της ηλικίας του και πηγαίνει πέρα από τη καθημερινή του συμπεριφορά.
Το παιδί εξελίσσεται μέσα από τις δραστηριότητες του και συνεπώς το παιχνίδι θεωρείται καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης του (Βυγκότσκι, 2000: 172).
Το παιδαγωγικό ενδιαφέρον για το παιχνίδι έχει τα θεμέλιά του στην ανάπτυ-
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ξη των θέσεων της παιδοκεντρικής παιδαγωγικής και του βαθμιαίου προσανατολισμού του ενδιαφέροντος στη μελλοντική, αλλά και παροντική διάσταση της
παιδικής ηλικίας (Γκουγκουλή & Κουριά, 2000: 23).
2.0 ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Σκοποί
Στόχοι της ενότητας είναι τα παιδιά:
• Να γνωρίσουν τα είδη των παιχνιδιών με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
• Να κατανοήσουν τις λειτουργίες του παιχνιδιού (αναγνώριση και
αποδοχή της ετερότητας, λύτρωση, απόκτηση γνώσεων και κοινωνικοποίηση).
• Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με διάφορες
πτυχές της ζωής.
• Να ανακαλέσουν δικά τους βιώματα από προσωπικές στιγμές παιχνιδιού.
• Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται το παιχνίδι
στα λογοτεχνικά κείμενα.
Δεξιότητες
Στο τέλος της ενότητας οι μαθητές αναμένεται να μπορούν:
• Να κατηγοριοποιούν τα παιχνίδια.
• Να αναγνωρίζουν και να κατασκευάζουν το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο ενός βιβλίου.
• Να συνθέτουν και να παρουσιάζουν μία βιβλιοκριτική.
• Να οργανώνουν μία εκδήλωση.
• Να κατασκευάζουν παιχνίδια.
• Να δημιουργούν ένα περιοδικό.
• Να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας ομάδας και να επιλύουν προβλήματα.
• Να χειρίζονται συγκεκριμένα προγράμματα και εφαρμογές στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
3.0 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
3.1 Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση (4 διδακτικές ώρες)
Ως αφετηρία της ενότητας επιλέχθηκε η πρακτική της ιδεοθύελλας
(brainstorming). Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί σε έναν κύκλο στο κέντρο του πί-
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νακα τη λέξη «παιχνίδι» και παροτρύνει τους μαθητές να πουν μια λέξη που τους
έρχεται αυθόρμητα στο νου. Οι λέξεις γράφονται στον πίνακα με τη μορφή ιδεογράμματος σε σχήμα αράχνης. Στόχος της ιδεοθύελλας είναι να αναδειχθούν
οι σκέψεις των παιδιών γύρω από το παιχνίδι, καθώς και να προκύψουν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αναπτυχθούν στις επόμενες φάσεις του σεναρίου.
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί εικονική ξενάγηση στο μουσείο παιχνιδιών της Καταλονίας (http://www.mjc.cat/visita_virtual/visita.html). Τα παιδιά
θα αναγνωρίσουν τα παιχνίδια του μουσείου, θα αναφέρουν ποια υπάρχουν
στην Ελλάδα, ποια παίζονται ακόμη και σήμερα και ποια έχουν τροποποιηθεί
ως προς τη μορφή τους. Έπειτα, κάποιοι μαθητές θα αναλάβουν τον ρόλο του
μικρού ξεναγού και θα παρουσιάσουν τα εκθέματα του μουσείου.
Ακολούθως, θα ζητηθεί από τα παιδιά να μιλήσουν για το αγαπημένο τους
παιχνίδι, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός θα βιντεοσκοπεί την παρουσίαση. Οι
μαθητές θα έχουν ενημερωθεί από την προηγούμενη διδακτική ώρα, ώστε να
φέρουν όσοι επιθυμούν το αγαπημένο τους παιχνίδι, εφόσον αυτό είναι αντικείμενο. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται για αντικείμενο τα παιδιά μπορούν
να φέρουν φωτογραφίες από σκηνές του παιχνιδιού.
3.2 Β΄ Φάση: Κατά την ανάγνωση (16 διδακτικές ώρες)
Η παρούσα φάση πραγματοποιείται με τους μαθητές χωρισμένους σε τέσσερις ομάδες. Αποτελείται από τρία μέρη καθένα από τα οποία έχει τους δικούς του στόχους. Στόχος του πρώτου μέρους είναι να γνωρίσουν τα παιδιά μερικά από τα είδη των παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούν
με το φανταστικό, το αθλητικό, το κατασκευαστικό και το πνευματικό παιχνίδι. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούν με κάποιες από τις λειτουργίες του παιχνιδιού (αναγνώριση και αποδοχή της ετερότητας, λύτρωση, κοινωνικοποίηση και απόκτηση γνώσεων). Στα δύο αυτά μέρη θα αξιοποιηθούν αποσπάσματα λογοτεχνικών βιβλίων. Στο τελευταίο μέρος, θα εξεταστεί το παιχνίδι
σε σχέση με διάφορες πτυχές της ζωής μέσω ολόκληρων βιβλίων. Τα δύο
πρώτα μέρη αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερις διδακτικές ώρες το καθένα και το τρίτο μέρος έξι ώρες. Τα βιβλία που θα αξιοποιηθούν είναι τα εξής:
Από το ανθολόγιο Ε΄- Στ΄ Δημοτικού
• Μισέλ Τουρνιέ (1996). «Το παιχνίδι της μεταμφίεσης» από το μυθ. Ο Παρασκευάς ή η πρωτόγονη ζωή/μτφρ. Δημήτρης Ραυτόπουλος. Αθήνα:
Πατάκης, 150-151.
• Σοφία Φίλντιση (1995). «Η καρδούλα» από τη συλλογή διηγημάτων Η
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καρδούλα. Αθήνα: Πατάκης, 136-137.
Από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου
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3.2.1 Είδη παιχνιδιών
Στόχοι
• Να αναγνωρίσουν τα παιδιά κάποια από τα είδη των παιχνιδιών.
• Να κατανοήσουν τον συμβολικό χαρακτήρα που μπορούν να έχουν
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για το παιχνίδι.
• Να αντιληφθούν, ότι το πνευματικό παιχνίδι συμβάλλει στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αναπτύσσεται η επινοητικότητα
και η εφευρετικότητά τους.
• Να κατανοήσουν τις έννοιες της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού των άλλων.
Δεξιότητες
• Να παράγουν μικρής έκτασης κείμενο.
• Να οργανώνουν και να υλοποιούν μία δραματοποίηση μικρής χρονικής διάρκειας.
• Να διακρίνουν τον πραγματικό από τον συμβολικό χαρακτήρα τους
αντικειμένου ή του προσώπου.
• Να κατασκευάζουν μόνοι τους σταυρόλεξα με τη χρήση του αντίστοιχου λογισμικού στον υπολογιστή.
• Να χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά για τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών.
• Να κατασκευάζουν και να καταγράφουν κανόνες για αθλητικά παιχνίδια.
Ιουλία Ζαννάκη-Λιάλιου, Το τελευταίο παιχνίδι
Αρχικά, οι μαθητές θα απαντήσουν γραπτώς σε δύο ερωτήσεις από τις οποίες θα απορρέει το είδος του παιχνιδιού που συναντάται στο απόσπασμα
και ο συμβολισμός των αντικειμένων. Έπειτα, θα δημιουργήσουν μία λίστα
με τα αντικείμενα του σπιτιού που αξιοποιούν στο καθημερινό τους παιχνίδι. Τέλος, θα σκεφτούν φανταστικά παιχνίδια και θα τα δραματοποιήσουν.
Τασούλα Τσιλιμένη, «Δύο τέρατα φοβερά, φοβερά και τρομερά»
Τα παιδιά, αρχικά, θα περιγράψουν την κατασκευή της κολοκύθας. Έπειτα, θα
συλλέξουν φωτογραφίες χειροποίητων παιχνιδιών και θα συνθέσουν ένα λεύκωμα, το οποίο θα παρουσιαστεί στους συμμαθητές τους. Τέλος, θα κατασκευάσουν ένα παιχνίδι, το οποίο θα συνοδεύεται από τις οδηγίες κατασκευής.
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Ρενέ Γκοσινί & Ζαν Ζακ Σανπέ, «Σταυρόλεξο»
Οι μαθητές θα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του σταυρόλεξου, όπως αυτά παρουσιάζονται στο απόσπασμα, καθώς και τον τρόπο λύσης του. Στη
συνέχεια, οι μαθητές θα αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την
ιστορία του σταυρόλεξου, τα είδη και τον τρόπο επίλυσής τους. Ακόμη, θα
ζητηθεί από τα παιδιά να φέρουν σταυρόλεξα τα οποία θα λύσουν. Έπειτα,
θα παρουσιαστεί στα παιδιά το ηλεκτρονικό λογισμικό “Hot potatoes” με
το οποίο θα κατασκευάσουν σταυρόλεξα.
Ρενέ Γκοσινί & Ζαν Ζακ Σανπέ, «Ποδόσφαιρο & 1ο ημίχρονο»
Αρχικά, οι μαθητές θα αναζητήσουν το είδος του παιχνιδιού που περιγράφεται στο απόσπασμα και θα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των παικτών αλλά και τις δυσκολίες διεξαγωγής του παιχνιδιού. Επίσης, θα περιγράψουν άλλα αθλητικά παιχνίδια που οι ίδιοι παίζουν. Στην
επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα αθλητικό παιχνίδι, αφού πρώτα καταγράψουν τους κανόνες που το διέπουν προσθέτοντας και κανόνες συμπεριφοράς. Στο τέλος, θα αναζητήσουν φωτογραφίες
από διαφορετικά είδη μπάλας που χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα παιχνίδια και θα τις κατασκευάσουν χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.
3.2.2 Λειτουργίες του παιχνιδιού
Στόχοι
• Να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι βοηθά στην
αναγνώριση και στην αποδοχή της ετερότητας.
• Να αντιληφθούν τις συναισθηματικές ανάγκες τις οποίες καλύπτει
το παιχνίδι.
• Να γνωρίσουν το παιχνίδι ρόλων.
• Να αναγνωρίζουν το σκοπό και τη χρησιμότητα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Δεξιότητες:
• Να παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων.
• Να δίνουν ένα εναλλακτικό τέλος στο απόσπασμα.
• Να συγγράφουν ημερολόγιο.
• Να χειρίζονται ένα πρόγραμμα δημιουργίας κόμικς.
• Να κατονομάζουν τις κοινωνικές δεξιότητες και να τις κατηγοριοποιούν.
• Να συγγράψουν ένα σενάριο και να το δραματοποιήσουν.
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•
•

Να αφηγούνται μια ιστορία από διαφορετική οπτική γωνία.
Να πάρουν αλλά και να δώσουν μια συνέντευξη.

Σοφία Φίλντιση, «Η καρδούλα»
Αρχικά, τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο υποομάδες και θα περιγράψουν τις
σκέψεις και τα συναισθήματα ενός παιδιού ρομά, όταν τα άλλα μασκαρεύονται και όταν παίζουν όλα μαζί. Στη συνέχεια, ένα παιδί θα υποδυθεί τη
συγγραφέα του διηγήματος και τα άλλα θα της πάρουν συνέντευξη. Τέλος,
θα ζητηθεί να σκεφτούν άλλες περιπτώσεις έκφρασης ρατσιστικής συμπεριφοράς με μία από τις οποίες θα συγγράψουν ένα σενάριο, αποδεικνύοντας πώς το παιχνίδι βοηθά στην αποδοχή της ετερότητας και θα το δραματοποιήσουν.
Μισέλ Τουρνιέ, «Το παιχνίδι της μεταμφίεσης»
Αρχικά, οι μαθητές θα χωριστούν σε δύο υποομάδες και θα κληθούν να
γράψουν ‘το ημερολόγιο’ καθενός ήρωα στις διαφορετικές φάσεις. Επίσης,
θα αναφέρουν πώς το παιχνίδι βοήθησε και τους δύο ήρωες και τα συναισθήματά τους τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και μετά από αυτό. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από τους μαθητές να καταγράψουν τα μέσα
που χρησιμοποιεί ο κάθε ήρωας για τη μεταμφίεσή του και να τον σχεδιάσουν σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας κόμικς. Προτείνεται η χρήση του προγράμματος toondoo. Έπειτα, θα σχεδιάσουν μια ιστορία με ένα από τα παιχνίδια των δύο ηρώων. Τέλος, θα κληθούν να σκεφτούν άλλες συναισθηματικές ανάγκες που ικανοποιεί η εναλλαγή ρόλων με μία από τις οποίες θα
παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων.
Ρενέ Γκοσινί & Ζαν Ζακ Σανπέ, «Ποδόσφαιρο»
Αρχικά, οι μαθητές θα αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα
παιδιά και τους τρόπους επίλυσής τους. Μπαίνοντας στη θέση των παιδιών
του αποσπάσματος θα προτείνουν οι ίδιοι τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν. Έπειτα, θα κατασκευάσουν καρτέλες με τα ονόματα των παικτών της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς τους με βάση τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στη συνέχεια, δύο μαθητές θα κάνουν τους σχολιαστές ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα γράψουν τα κείμενα που θα εκφωνήσει ο κάθε σχολιαστής. Ο ένας σχολιαστής θα περιγράψει έναν αγώνα στον οποίο οι παίκτες της ομάδας αντιμετώπιζαν προβλήματα συνεργασίας, ενώ ο άλλος σχολιαστής θα περιγράψει την ποδοσφαιρική ομάδα

803

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

στην οποία υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ των μελών αναγνωρίζοντας τις προβληματικές αλλά και αποδεκτές συμπεριφορές των παικτών. Τέλος, με τη βοήθεια των καρτελών οι μαθητές θα προτείνουν ποιες δεξιότητες χρειάζεται να καλλιεργήσει ο κάθε χαρακτήρας
του αποσπάσματος. Επίσης, σε ένα μεγάλο χαρτόνι θα σχεδιάσουν ένα διάγραμμα με μορφή διακλαδώσεων στο οποίο θα τοποθετήσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες χωρισμένες σε κατηγορίες.
Ρενέ Γκοσινί & Ζαν Ζακ Σανπέ, «Επίσκεψη στον Ανιάν»
Τα παιδιά αρχικά, θα προσπαθήσουν να βρουν το διδακτικό περιεχόμενο
του κάθε παιχνιδιού. Επιπλέον, θα καταγράψουν την αρχική συμπεριφορά
των μητέρων αλλά και την τελική και θα την αιτιολογήσουν σύμφωνα με
τα γεγονότα του αποσπάσματος, ανακαλώντας στη μνήμη τους παρόμοιες προσωπικές στιγμές. Στη συνέχεια, θα γίνει δραματοποίηση των αντιδράσεων των μητέρων. Έπειτα, οι μαθητές θα χωριστούν σε δύο υπο-ομάδες από τις οποίες η μια θα δώσει ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Τα
παιδιά της άλλης υπο-ομάδας θα οπτικοποιήσουν με τη μορφή σκίτσου τις
σκηνές των παιχνιδιών που παρουσιάζονται στο κείμενο.
3.2.3 Σύνδεση του παιχνιδιού με διάφορες πτυχές της ζωής
Στόχοι
• Να συνειδητοποιήσουν ότι το παιχνίδι αποτελεί μέσο απόκτησης
γνώσεων και μέσω αυτού επιτυγχάνεται η συνεργασία μιας ομάδας
και η δημιουργία νέων φίλων.
• Να αντιληφθούν ότι πολλές φορές ένα παιχνίδι απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες.
• Να συνειδητοποιήσουν την εμπορευματοποίηση του παιχνιδιού.
• Να κατανοήσουν τα παιδιά τη φύση του παιχνιδιού και την ανάγκη
που ωθεί τα παιδιά σ’ αυτό.
• Να αναδειχθεί ο ρόλος του παιχνιδιού, να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις του και να διαπιστώσουν εάν το παιχνίδι συνιστά πρακτική
μόνο μικρών παιδιών ή μπορούν να παίζουν και οι μεγάλοι.
• Να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα στο παιδικό και εφηβικό παιχνίδι.
• Να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα ορισμένων παιχνιδιών και να
γνωρίσουν παιχνίδια μιας άλλης εποχής.
• Να κατανοήσουν τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη
συμβολή του στο παιχνίδι.
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Δεξιότητες
• Να κάνουν χρήση του Η/Υ για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Να κατασκευάζουν σελιδοδείκτες και λεξικό.
• Να συνεργάζονται και να παίζουν ένα παιχνίδι χωρισμένοι σε ομάδες.
• Να κατασκευάζουν εξώφυλλο και οπισθόφυλλο για ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
• Να συγγράφουν μια βιβλιοκριτική, ημερολόγιο και επιστολή.
• Να συγκρίνουν δύο κείμενα.
• Να συνδέουν ένα κείμενο με το ιστορικό του πλαίσιο.
• Να εικονογραφούν σκηνές από ένα βιβλίο.
• Να διατυπώνουν επιχειρήματα με τα οποία θα προτείνουν την ανάγνωση ενός βιβλίου.
• Να κατονομάζουν τα παιχνίδια που παίζονταν στο παρελθόν και συνεχίζουν να παίζονται ακόμη και σήμερα
• Να αντιπαραβάλουν εικόνες από τα παιχνίδια εκείνης της εποχής
και του σημερινού παιχνιδιού.
Γιάννης Ρεμούνδος, Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού
Παράλληλο κείμενο: Ζωρζ Σαρή, «Τα παιδιά συνωμοτούν»
Οι μαθητές, αρχικά, θα στείλουν ένα e-mail στον αγαπημένο τους ήρωα του
βιβλίου. Έπειτα, θα κληθούν να εντοπίσουν τις ομοιότητες μεταξύ του βιβλίου Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και ενός αποσπάσματος από το
Θησαυρό της Βαγίας, με τίτλο «Τα παιδιά συνωμοτούν». Με βάση το βιβλίο
και το απόσπασμα θα κατασκευάσουν σελιδοδείκτες εικονογραφώντας σε
χαρτόνια σκηνές που τους έκαναν εντύπωση. Στη συνέχεια, οι μαθητές, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, θα παίξουν ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, το
οποίο θα σχεδιάσουν οι ίδιοι. Κάθε μία από τις ομάδες θα απαντά σε ερωτήσεις που ετοίμασε η άλλη, κερδίζοντας έτσι βοηθητικά στοιχεία ώστε να
προχωρήσει βήμα-βήμα προς την ανακάλυψη του θησαυρού. Τέλος, οι μαθητές θα σχεδιάσουν ένα εναλλακτικό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο για το
βιβλίο του Γιάννη Ρεμούνδου περιλαμβάνοντας μία βιβλιοκριτική.
Παντελής Καλιότσος, Τα ξύλινα σπαθιά
Παράλληλο κείμενο: Μαρία Ηλιού, «Παιχνίδια Πολέμου»
Αρχικά, τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο υποομάδες. Η μία θα αναλάβει τον
ρόλο του φαρμακοποιού και η άλλη του εμπόρου παιχνιδιών και θα πραγματοποιήσουν έναν αγώνα λόγου/αντίλογου, στον οποίο ο καθένας θα υπο-
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στηρίζει τις θέσεις του. Στη συνέχεια, θα κληθούν να ζωγραφίσουν τις τρεις
διαφορετικές βιτρίνες του μαγαζιού των παιχνιδιών, ώστε μέσω της σύγκρισής τους να αναλογιστούν πώς ο έμπορος εκμεταλλεύεται το παιχνίδι των
παιδιών, με στόχο να καταλήξουν στην εμπορευματοποίησή του. Έπειτα,
θα διαβάσουν το παράλληλο κείμενο και θα κληθούν να εντοπίσουν τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στο απόσπασμα, να διαχωρίσουν τα παιχνίδια που παίζουν στο καταφύγιο, την ώρα του συναγερμού από αυτά που
παίζουν τις υπόλοιπες ώρες και να τα συγκρίνουν. Κατόπιν, αξιοποιώντας
και το βιβλίο Τα Ξύλινα Σπαθιά θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις διαφορές ανάμεσα στα παιχνίδια που παίζονται την ώρα του πολέμου και σ’ αυτά που είναι επηρεασμένα από τον πόλεμο, ώστε να κατανοήσουν πώς η
πραγματικότητα επηρεάζει το παιχνίδι των παιδιών. Τέλος, θα προτείνουν
έναν εναλλακτικό τίτλο για το βιβλίο και θα σχεδιάσουν το εξώφυλλο και
το οπισθόφυλλό του, ενώ θα συγγράψουν και μια κριτική, δίνοντας έμφαση τόσο στην προσωπική τους άποψη όσο και στα οφέλη που πιστεύουν
ότι μπορεί να αποκομίσει κάποιος διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο.
Βούλα Μάστορη, Τ’ αυγουστιάτικο φεγγάρι
Παράλληλο κείμενο: Ευγένιος Τριβιζάς, Οι γιαγιάδες με τα γιο-γιο
Η ομάδα αρχικά δημιουργεί ένα πινακάκι, όπου στη μία στήλη καταγράφει
τα παιχνίδια με τα οποία ασχολείται η παρέα της Άννας και στην άλλη τα
παιχνίδια με τα οποία παίζουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Στη συνέχεια,
καταγράφει σε ένα κείμενο τα κίνητρα που ωθούν τόσο την παρέα της Άννας στο παιχνίδι όσο και τους ηλικιωμένους, ώστε να προβούν έπειτα σε
σύγκρισή τους. Ακόμη, οι μαθητές της ομάδας ζωγραφίσουν σκηνές των
παιχνιδιών που περιγράφονται στα δύο βιβλία και διάσπαρτα μέσα στις εικόνες θα γράφουν τα συναισθήματα που νομίζουν ότι νιώθουν οι ήρωες.
Έπειτα, η ομάδα θα χωρισθεί σε δύο υπο-ομάδες: η πρώτη υπο-ομάδα θα
υποδυθεί την Άννα και θα φανταστεί ότι γράφει στο ημερολόγιο της, ενώ η
δεύτερη θα υποδυθεί τα αγόρια και θα γράψουν και αυτά στο ημερολόγιο
τους τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους και τις απορίες τους για την
αλλαγή της συμπεριφοράς των κοριτσιών. Επίσης, τα παιδιά θα συγγράψουν
την κριτική του βιβλίου Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, στην οποία θα συμπεριλάβουν τους λόγους για τους οποίους θα πρότειναν στους συμμαθητές τους
να το διαβάσουν και θα την παρουσιάσουν στην τάξη. Επιπλέον, θα ετοιμάσουν ένα εξώφυλλο και ένα οπισθόφυλλο, ώστε να κατασκευάσουν το
δικό τους βιβλίο στο οποίο θα εμπεριέχονται οι ζωγραφιές από την προηγούμενη δραστηριότητα.
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Λένα Πεταλά-Παπαδοπούλου, Αξέχαστα χρόνια
Παράλληλο κείμενο: Κοσμάς Ι. Χαρπαντίδης, «Χαλασμένες γειτονιές»
Αρχικά, τα παιδιά θα συγκρίνουν τα παιχνίδια εκείνης της εποχής με τα σημερινά. Θα χαρακτηρίσουν τις συμπεριφορές των μεγάλων προς τα παιδιά και τη μεταξύ τους σχέση. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν ένα κολάζ,
αντιπαραθέτοντας τα παλαιά παιχνίδια με αυτά του σήμερα. Δουλεύοντας
με το παράλληλο κείμενο, θα παρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά των γειτονιών εκείνης της εποχής συγκρίνοντάς τες με αυτές που κατοικούν, περιγράφοντας τις αλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος με την πάροδο του χρόνου και την επιρροή που άσκησαν στη φύση του παιχνιδιού τους. Έπειτα,
θα γράψουν μια επιστολή στον δήμαρχο της πόλης γνωστοποιώντας του
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λόγω της έλλειψης πρασίνου. Θα δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό λεύκωμα με παλιές και νέες φωτογραφίες
της πόλης τους. Τέλος, θα δουν πώς γράφεται μία κριτική βιβλίου, καθώς
και το περιεχόμενο του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου, ώστε τα παιδιά
να γράψουν την κριτική του μυθιστορήματος και να σχεδιάσουν ένα άλλο
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο για το βιβλίο.
3.3 Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση (6 διδακτικές ώρες)
Σκοπός της παρούσας φάσης είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή μιας εκδήλωσης. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα θα αναλάβει να προετοιμάσει ένα
μέρος της εκδήλωσης. Η πρώτη θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό αφισών, οι
οποίες θα αναρτηθούν στους χώρους του σχολείου και στη γύρω περιοχή.
Επίσης, θα κατασκευάσει προσκλήσεις, οι οποίες θα μοιραστούν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στις υπόλοιπες τάξεις και στους γονείς των παιδιών. Η επόμενη ομάδα θα συνθέσει ένα περιοδικό, το οποίο θα περιλαμβάνει το υλικό που παρήγαγαν οι μαθητές στις προηγούμενες φάσεις, όπως
τα σταυρόλεξα και τις βιβλιοπαρουσιάσεις. Η τρίτη ομάδα θα δημιουργήσει ένα βίντεο, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί σκηνές από τις δραματοποιήσεις και τις παρουσιάσεις των αγαπημένων παιχνιδιών των παιδιών. Η
τελευταία ομάδα θα οργανώσει μία έκθεση με τα παιχνίδια που έχουν κατασκευάσει οι μαθητές και με τις φωτογραφίες, που είχαν φέρει και που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η προετοιμασία της εκδήλωσης θα διαρκέσει τρεις ώρες και η πραγματοποίησή της θα ολοκληρωθεί επίσης εντός τριών ωρών.
Καταληκτικά, η παρούσα προσέγγιση του θέματος του παιχνιδιού μέσω λογοτεχνικών κειμένων αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
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μαθητών και να επιτύχει τους γνωστικούς και ψυχοκινητικούς στόχους που
θέσαμε, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που αφορά στη ζωή των παιδιών
και άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει
φιλαναγνωστικές δραστηριότητες που αποσκοπούν να φέρουν τους μαθητές σε επαφή με τα λογοτεχνικά βιβλία και να προκαλέσουν τη διάθεση για ανάγνωση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Garvey, C. (1990). Το παιχνίδι η επίδραση του στην εξέλιξη του παιδιού/μτφρ.
Σοφία Σταυροπούλου. Αθήνα: Κουτσομπός.
Meckley, A. (2002). Observing children’s play: Mindful methods. Paper
presented to the International Toy Research Association, London, 12
August 2002.
Βυγκότσκι, Λ. (2000). Νους στην κοινωνία/μτφρ. Σ. Βοσνιάδου. Αθήνα:
Gutenberg.
Γκουγκουλή, Κ. & Α. Κούρια (2000). Παιδί και παιχνίδι στην νεοελληνική κοινωνία. Αθήνα: Καστανιώτης.
Πολυμενάκου-Παπακυριάκου, Φ. (1988). Το παιχνίδι στην άσκηση και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Σιβροπούλου, Ρ. (1998). Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του χώρου στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Αθήνα: Πατάκης.

Μαρία Αποστολίδου
Εκπαιδευτικός
Απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής
Λαχανά 3, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη, 553 37
6946542553
mariasofiapos@hotmail.gr
Καλλιόπη Θεοχαρίδου
Εκπαιδευτικός
Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

808

Μαρία Αποστολίδου, Καλλιόπη Θεοχαρίδου,
Άννα Μαρτζιβάνου, Παναγιώτα Τσιρώνη
Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας για «το παιχνίδι» στο πλαίσιο τ της λογοτεχνικής …

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής
25ης Μαρτίου, Κύμινα, Θεσσαλονίκη, 573 00
6982386802
katheoharidou@gmail.com
Άννα Μαρτζιβάνου
Εκπαιδευτικός
Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής
Πάροδος Άρεως 9, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, 546 33
2310 231 264, 6994393694
anna-martzi@hotmail.com
Παναγιώτα Τσιρώνη
Εκπαιδευτικός
Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Τομέας Παιδαγωγικής
Επικούρου 4, Θεσσαλονίκη, 546 40
6980297174
giwtatsiro@hotmail.com

809

Κίνητρα και στρατηγικές εκμάθησης
της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας: Ατομικές
διαφορές μεταξύ μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης
Αικατερίνη Βάσιου
Ελισάβετ Δράμαλη
Βασιλεία Βάσσου
ABSTRACT
The present study examines how students’ achievement goals and their
perceptions of self –efficacy are related to the strategies students use in
order to learn English as a foreign language. It also examines if there are
differences as far as gender and age are concerned. Therefore gender and
age are the two variables or the present study. For the purposes of the
present study 110 high school students. The results showed that the more
students were oriented into learning the more strategies they used in order
to improve their English language skills. Girls used more learning strategies
and were more oriented into learning than boys, whereas younger students
have higher perceptions of self- efficacy than older students.
1.0. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1.1. Στόχοι επίτευξης και αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας
Κινητοποίηση (motivation) είναι η διαδικασία κατά την οποία μια δραστηριότητα υποκινείται και υποστηρίζεται ώστε να κατευθυνθεί προς ένα στόχο
(Schunk, Pintrich, & Meece, 2002). Στα ελληνικά, σύμφωνα με το γλωσσάρι που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ο όρος έχει καθιερωθεί να αποδίδεται ως κίνητρα (Ευκλείδη, Κάντας, & Λεονταρή, 2002).
Δύο κοινωνικές-γνωστικές θεωρίες των κινήτρων που, σύμφωνα με τον
Bandura (1986), εστιάζουν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ποικίλων ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης είναι η θεωρία του προσανατολισμού των στόχων (goals orientation)
και η θεωρία της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας (self efficacy).
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Η θεωρία των στόχων επίτευξης (achievement goals) είναι η επικρατέστερη στον τομέα των κινήτρων των μαθητών. Περιλαμβάνει ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών που διαμορφώνουν τα κίνητρα καθώς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των στόχων
επίτευξης των μαθητών, όπως είναι οι πρακτικές των εκπαιδευτικών στην
τάξη (Kaplan & Maehr, 2007). Οι περισσότεροι ερευνητές διακρίνουν τρία
είδη στόχων επίτευξης: στόχους μάθησης (mastery goals), στόχους προσέγγισης της επίδοσης (performance-approach goals) και στόχους αποφυγής της επίδοσης (performance-avoidance goals). Η υιοθέτηση των στόχων
μάθησης αναφέρεται στην επικέντρωση της προσοχής του μαθητή προς
την ίδια τη δραστηριότητα και στη θέληση για μάθηση, ενώ οι στόχοι επίδοσης αναφέρονται στην εμπλοκή του μαθητή σε μια δραστηριότητα με
σκοπό να επιδείξει την ικανότητά του σε σύγκριση με αυτήν των συμμαθητών του (Anderman & Midgley, 2002).
Η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy) είναι μια σημαντική κοινωνική-γνωστική προσέγγιση για τα κίνητρα στην εκπαίδευση
(Bandura, 1986· Dweck & Leggett, 1988), που προτείνει ότι οι αντιλήψεις
των μαθητών για την ακαδημαϊκή τους εργασία επηρεάζονται από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα μηνύματα από τον εκπαιδευτικό για τη δυσκολία των καθηκόντων, τις ικανότητες που γίνονται
αντιληπτές από τους συμμαθητές, τις πληροφορίες για τη σημασία εκμάθησης της ύλης και άλλα παρόμοια.
1. 2. Στρατηγικές Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας
Στο χώρο της εκμάθησης ξένων γλωσσών σχεδόν όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν στο ότι οι στρατηγικές εκμάθησης (learning strategies) υποδηλώνουν συνειδητή προσπάθεια για την επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου
(Bialystok, 1990· Oxford, 1990, 1996). Επομένως, οι στρατηγικές εκμάθησης ορίζονται ως φανερές μαθησιακές συμπεριφορές ή πράξεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός μαθησιακού στόχου.
Μια στρατηγική θεωρείται πετυχημένη, όταν ισχύει μια τουλάχιστον
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ταιριάζει με το είδος της εργασίας που
ασχολείται ο μαθητής, β) ταιριάζει με το μαθησιακό στυλ του μαθητή, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, γ) χρησιμοποιεί ο μαθητής την στρατηγική αποτελεσματικά, σε συνδυασμό με άλλες σχετικές στρατηγικές. Οι στρατηγικές που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις κάνουν την εκμάθηση της ξένης
γλώσσας ευκολότερη, γρηγορότερη, πιο ευχάριστη και αποτελεσματική
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και φυσικά πιο εύκολα μεταβιβάσιμη σε νέες καταστάσεις (Oxford, 1990).
Αυτού του είδους οι στρατηγικές προάγουν ανεξάρτητη, αυτόνομη και δια
βίου μάθηση (Allwright,1990· Little, 1991).
Η Oxford (1990) χωρίζει τις στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας σε
έξι κατηγορίες:
1. Γνωστικές στρατηγικές (Cognitive strategies): Οι γνωστικές στρατηγικές
επιτρέπουν στον μαθητή να χειρίζεται το γλωσσικό υλικό με άμεσους τρόπους
(πχ., με εκλογίκευση, ανάλυση και σύνθεση).
2. Μεταγνωστικές στρατηγικές (Metacognitive strategies): Στρατηγικές που
χρησιμοποιούν μεταγνώση (π.χ., να προσδιορίζει ο μαθητής τις δικές του προτιμήσεις και ανάγκες, να σχεδιάζει, να ελέγχει τα λάθη του και να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με το βαθμό επιτυχίας στις εργασίες του).
3. Μνημονικές στρατηγικές (Memory-related strategies): Οι μνημονικές στρατηγικές (π.χ., αρτικόλεξα, ομοιότητες στους ήχους, εικόνες, λέξεις κλειδιά) βοηθούν το μαθητή να συνδέσει λέξεις ή ιδέες της δεύτερης γλώσσας με άλλες,
αλλά αυτό δεν υπονοεί απαραίτητα και βαθύτερη κατανόηση.
4. Στρατηγικές αντιστάθμισης (Compensatory strategies): Οι στρατηγικές
αντιστάθμισης (π.χ., να μαντεύει ο μαθητής από συμφραζόμενα, χειρονομίες
και παύσεις) βοηθούν το μαθητή να αντισταθμίσει τις ελλείψεις του.
5. Συναισθηματικές στρατηγικές (Affective strategies): Στρατηγικές όπως το
να αναγνωρίζει κανείς τη διάθεση του και το επίπεδο άγχους του, να μιλάει για
τα συναισθήματα του, να ανταμείβει τον εαυτό του, να χρησιμοποιεί τεχνικές
βαθιάς αναπνοής και να κάνει θετικό εσωτερικό μονόλογο, βοηθούν τους μαθητές να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους κα το επίπεδο κινητοποίησης
τους (κίνητρα).
6. Κοινωνικές στρατηγικές (Social strategies): Οι κοινωνικές στρατηγικές (π.χ.,
το να κάνει ερωτήσεις, να ζητάει διευκρινήσεις και βοήθεια, να μιλάει με έναν
φυσικό ομιλητή της ξένης γλώσσας και να διερευνά πολιτισμικές και κοινωνικές συμπεριφορές) βοηθούν το μαθητή να μαθαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους και να καταλαβαίνει τον πολιτισμό της γλώσσας που μαθαίνει.
Οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν ενδείξεις για τη συνειδητή προσπάθεια του μαθητή να μάθει την ξένη γλώσσα. Οι στόχοι μάθησης συσχετίζονται με τη χρήση περισσότερων στρατηγικών μάθησης (Pintrich, 2000). Έρευνες έδειξαν, ότι οι μαθητές που επιδιώκουν στόχους προσέγγισης της επίδοσης χρησιμοποιούν στρατηγικές με υψηλότερου επιπέδου νοητικές επεξεργασίες, ενώ οι μαθητές που είναι προσανατολισμένοι σε στόχους αποφυγής
της επίδοσης χρησιμοποιούν περισσότερο επιπόλαιες στρατηγικές (Midgley,
Kaplan, & Middleton, 2001). Τέλος, μαθητές με υψηλή αντίληψη αυτοαποτε-
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λεσματικότητας έχουν ευελιξία στη χρήση στρατηγικών μάθησης (Bandura,
1997· Pajares & Urdan, 2006).
1. 3. Ατομικές διαφορές των μαθητών ως προς τις εξεταζόμενες έννοιες
Οι ερευνητές των στόχων επίτευξης των μαθητών έχουν από καιρό επιδείξει
ενδιαφέρον στη διερεύνηση των διαφορών ως προς το φύλο. Έρευνες διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια ήταν περισσότερο προσανατολισμένα στη μάθηση (Midgley, Kaplan, & Middleton, 2001) και λιγότερο στην
επίδοση (π.χ., Anderman & Young, 1994), ενώ άλλες δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο στον προσανατολισμό των στόχων (π.χ.,
Greene, DeBacker, Ravindran, & Krows, 1999). Επιπλέον, τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αντίληψης ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας
σε γνωστικά αντικείμενα όπως είναι τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες
(Britner & Pajares, 2001· Pajares & Miller, 1994). Αντίθετα, τα κορίτσια εκφράζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τα αγόρια στην ικανότητά τους στο γραπτό λόγο (Pajares & Valiante, 2006). Ως προς τη μεταβλητή του φύλου και τη
χρησιμοποίηση στρατηγικών εκμάθησης της ξένης γλώσσας, σε αρκετές έρευνες φάνηκε ότι τα κορίτσια χρησιμοποιούν πολλές περισσότερες στρατηγικές
από τα αγόρια (Green & Oxford, 1995· Ο'Malley & Chamot, 1990· Nikyos, 1990·
Oxford & Nikyos, 1989· Ehrman & Oxford, 1989· Politzer, 1983), αν και η μελέτη
του Tran (1988) αναφέρει διαφορετικά αποτελέσματα.
Τα ευρήματα των ερευνών δεν είναι σαφή και ως προς την ηλικία. Γενικά,
οι μαθητές του λυκείου προσανατολίζονται λιγότερο στη μάθηση και περισσότερο στην επίδοση (Anderman, Maehr, & Midgley, 1999). Επίσης, πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η αυτοαντίληψη διαμορφώνεται κατά την πρώτη παιδική ηλικία, ενώ στη συνέχεια παραμένει σχετικά σταθερή (Rosenberg, 1979). Σε
μελέτες (Peacock & Ho, 2003) σχετικές με τη μεταβλητή της ηλικίας ως προς τη
χρησιμοποίηση στρατηγικών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, φάνηκε ότι
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρησιμοποιούν ένα εύρος από στρατηγικές,
ενώ οι μικρότεροι λιγότερες.
2.0 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ
2.1. Στόχοι της παρούσας έρευνας
1. Να εξεταστεί αν οι στόχοι επίτευξης και οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών συσχετίζονται με τις στρατηγικές που χρησι-
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μοποιούν για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
2. Να εξεταστεί αν υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών
ως προς τους στόχους επίτευξης, τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
2.2. Υποθέσεις της παρούσας έρευνας
1. Αναμένεται ότι οι μαθητές που είναι προσανατολισμένοι στη μάθηση
και στην προσέγγιση της επίδοσης θα χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
2. Αναμένεται ότι οι μαθητές που έχουν υψηλή αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας θα χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές εκμάθησης της
Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
3. Αναμένεται ότι θα υπάρχουν ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών
ως προς τις εξεταζόμενες έννοιες.
3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 110 μαθητές/τριες από σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού Πέλλας (42 αγόρια και 68 κορίτσια, 49 μαθητές Γυμνασίου και 61 μαθητές Λυκείου).
3.2. Όργανα μέτρησης
Ατομικοί στόχοι επίτευξης των μαθητών. Για την αξιολόγηση των ατομικών στόχων επίτευξης των εφήβων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Personal
Achievement Goal Orientations (Midgley, Maehr, Hicks, Roeser, Urdan, Anderman,
Kaplan, Arunkumar & Middleton, 1997) από τις κλίμακες Patterns of Adaptive
Learning Survey (PALS). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις κλίμακες, με
6 ερωτήσεις η καθεμιά, οι οποίες αξιολογούν: (α) τον προσανατολισμό προς τη
μάθηση, π.χ., «Ένας βασικός λόγος για τον οποίο κάνω τη σχολική μου εργασία,
είναι γιατί μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα», (β) τον προσανατολισμό προς την προσέγγιση της επίδοσης, π.χ., «Θα αισθανόμουν πραγματικά καλά, αν ήμουν ο μόνος/η που θα μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις των καθηγητών/τριών μέσα στην τάξη» και (γ) τον προσανατολισμό προς την αποφυ-
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γή της επίδοσης, π.χ., «Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να αποφεύγω
να δείχνω ότι δεν μπορώ να κάνω τα μαθήματά μου». Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από μια 5βαθμη κλίμακα, με επιλογές από το 1: δεν ισχύει καθόλου, ως το
5: ισχύει απόλυτα. Οι δείκτες αξιοπιστίας ήταν: a= 0,84 για τον προσανατολισμό
στην προσέγγιση της επίδοσης, a=0,82 για τον προσανατολισμό στην αποφυγή
της επίδοσης και a= 0,62 για τον προσανατολισμό στη μάθηση.
Αντίληψη ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών. Για την αξιολόγηση της αντίληψης της ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας και του άγχους
εξέτασης των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Self-efficacy for
learning and performance και Test anxiety, που προέρχονται από το A manual
for the Use of the Motivation Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) των
Pintrich, Smith, Garcia και McKeachie (1993). Η κλίμακα για την ακαδημαϊκή αυτοαποτελεσματικότητα αποτελείται από 8 ερωτήσεις (π.χ., Πιστεύω ότι θα πάρω
καλό βαθμό σε αυτήν την τάξη), οι οποίες αξιολογούν την αντίληψη ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών. Οι ερωτήσεις συνοδεύονται από
επτάβαθμη κλίμακα με επιλογές που κυμαίνονται από το 1 (δεν ισχύει καθόλου)
έως το 7 (ισχύει απόλυτα). Ο δείκτης αξιοπιστίας ήταν a= 0,87.
Στρατηγικές εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Γι αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μία εκδοχή από το (SILL), ένα ερωτηματολόγιο με 50 ερωτήσεις
της κλίμακας Likert, που μετρά τη συχνότητα με την οποία ο ερωτώμενος χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές για την εκμάθηση μιας γλώσσας ως δεύτερης
ή ως ξένης (Oxford, 1990). Η κατηγοριοποίηση των στρατηγικών που ακολουθεί
το SILL είναι η ακόλουθη: α) Μνημονικές στρατηγικές, που χρησιμοποιούνται για
την εκμάθηση, αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών, a= 0,58, β) Γνωστικές
στρατηγικές για το χειρισμό του γλωσσικού υλικού και την αναδιοργάνωση πληροφοριών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν γνωστικές δομές, a= 0,80, γ) Στρατηγικές
αναπλήρωσης για την υπέρβαση ελλείψεων στη γνώση της ξένης γλώσσας, a=
0,57, δ) Μεταγνωστικές στρατηγικές για το χειρισμό της μαθησιακής διαδικασίας συνολικά, a= 0,85, ε) Συναισθηματικές στρατηγικές για τη διαχείριση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας, a= 0,50, και στ) Κοινωνικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τους άλλους και την κατανόηση της ξένης κουλτούρας καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας, a= 0,71.
3.3. Ανάλυση των δεδομένων
Τα δεδομένα αναλύθηκαν στο σύνολό τους με τη χρήση του στατιστικού
πακέτου SPSS V.21.0. Διεξήχθησαν αναλύσεις συσχέτισης (Pearson) για να
διαπιστωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές.
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4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. Περιγραφική στατιστική
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις
όλων των μεταβλητών των μαθητών
Πίνακας1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των μεταβλητών
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Ν=110)
Μνημονικές Στρατηγικές
Γνωστικές Στρατηγικές
Στρατηγικές Αναπλήρωσης
Μεταγνωστικές Στρατηγικές
Συναισθηματικές Στρατηγικές
Κοινωνικές Στρατηγικές
Αυτοαποτελεσματικότητα
Προσέγγιση Επίδοσης
Αποφυγή Επίδοσης
Μάθηση

Μ.Ο.
2,65
2,90
2,90
3,35
3.00
2,92
4,97
3,15
2,75
3,40

Τ.Α.
0,62
0,69
0,75
0,88
0,70
0,83
1,09
1,01
0,89
0,96

4.2. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών των μαθητών (Α= Μνημονικές στρατηγικές, Β= Γνωστικές στρατηγικές, Γ= Στρατηγικές
αναπλήρωσης Δ= Μεταγνωστικές στρατηγικές, Ε= Συναισθηματικές στρατηγικές, ΣΤ= Κοινωνικές στρατηγικές). Η ανάλυση έδειξε ότι:
1. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας και τις μνημονικές στρατηγικές (r = 0,36, p <0,01), τις
γνωστικές στρατηγικές για το χειρισμό του γλωσσικού υλικού και την αναδιοργάνωση πληροφοριών (r = 0,34, p <0,01), τις μεταγνωστικές στρατηγικές για
το χειρισμό της μαθησιακής διαδικασίας συνολικά (r = 0,39, p <0,01), τις συναισθηματικές στρατηγικές για τη διαχείριση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια
της εκμάθησης της γλώσσας (r = 0,25, p <0,01) και τις κοινωνικές στρατηγικές
για τη συνεργασία με τους άλλους και την κατανόηση της ξένης κουλτούρας
καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας (r = 0,39, p <0,01).
2. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην προσέγγιση της επί-
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δοσης και τις μνημονικές στρατηγικές (r = 0,29, p < 0,01), τις στρατηγικές αναπλήρωσης για την υπέρβαση ελλείψεων στη γνώση της ξένης γλώσσας (r =
0,20, p <0,01), τις συναισθηματικές στρατηγικές για τη διαχείριση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας (r =0,20, p < 0,05) και τις
κοινωνικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τους άλλους και την κατανόηση
της ξένης κουλτούρας καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας (r = 0,22, p < 0,05).
3. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στον προσανατολισμό
προς τη μάθηση και τις μνημονικές στρατηγικές (r = 0,42, p < 0,01), τις γνωστικές στρατηγικές για το χειρισμό του γλωσσικού υλικού και την αναδιοργάνωση
πληροφοριών (r = 0,49, p < 0,01), τις στρατηγικές αναπλήρωσης για την υπέρβαση ελλείψεων στη γνώση της ξένης γλώσσας (r = 0,29, p < 0,01), τις μεταγνωστικές στρατηγικές για το χειρισμό της μαθησιακής διαδικασίας συνολικά (r =
0,58, p < 0,01), τις συναισθηματικές στρατηγικές για τη διαχείριση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας (r = 0,41, p < 0,01) και τις
κοινωνικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τους άλλους και την κατανόηση
της ξένης κουλτούρας καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας (r = 0,58, p < 0,01).
Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (Ν=110)

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Αυτοαποτελεσματικότητα

0,36**
0,000

0,34**
0,000

-

0,39**
0,000

0,25**
0,003

0,39**
0,000

Προσέγγιση Επίδοσης

0,29**
0,002

-

0,20**
0,21

0,20*
0,036

0,22*
0,020

-

-

-

-

-

-

0,42**
0,000

0,49**
0,000

0,29**
0,002

0,58**
0,000

0,41**
0,000

0,58**
0,000

Αποφυγή Επίδοσης
Μάθηση

* p < 0,05

** p < 0,01

4.3. Διαφορές ως προς το φύλο και την ηλικία
Προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφορές των μαθητών ως προς το φύλο
διενεργήθηκαν αναλύσεις (t-test Q independent samples). Προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλου των μαθητών (Πίνακας 3) ως
προς τις κοινωνικές στρατηγικές για τη συνεργασία με τους άλλους και την
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κατανόηση της ξένης κουλτούρας καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας
[t(110)= -1,94, p < 0,05] και ως προς τον προσανατολισμό προς τη μάθηση
[t(110)= -2,69, p < 0,01].
Πίνακας 3 . Διαφορές του φύλου
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Ν1(ΑΓΟΡΙΑ)=42
Ν 29ΚΟΡΙΤΣΙΑ)=68

ΦΥΛΟ

Μ.Ο.

Τ.Α.

1
2
1
2

2,73
3,04
3,10
3,59

0,77
0,84
0,94
0,92

Κοινωνικές Στρατηγικές
Μάθηση

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαφορές των μαθητών ως προς την ηλικία διενεργήθηκαν αναλύσεις (t-test Q independent samples). Προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ηλικίας των μαθητών (Πίνακας 4) ως
προς την αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας [t(110)= -1,92, p < 0,05].
Πίνακας 4 . Διαφορές της ηλικίας
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
Ν1(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)=49
Ν2(ΛΥΚΕΙΟ)=61
Αυτοαποτελεσματικότητα

ΗΛΙΚΙΑ

Μ.Ο.

Τ.Α.

1
2

3,00
3,49

0,92
0,90

5.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1. Ο ρόλος των στόχων επίτευξης
Ο προσανατολισμός στη μάθηση συσχετίζεται με όλες τις στρατηγικές για την
εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, γεγονός που συμφωνεί με τα μέχρι τώρα ευρήματα (Pintrich, 2000) και καταδεικνύει τη σημασία των στόχων μάθησης για
τη χρησιμοποίηση στρατηγικών και για την καλύτερη εκμάθηση της Αγγλικής
γλώσσας. Επίσης, δεδομένου ότι οι μαθητές που είναι προσανατολισμένοι στην
επίδοση χρησιμοποιούν υψηλότερου επιπέδου νοητικές επεξεργασίες (Midgley,
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Kaplan, & Middleton, 2001), η προσέγγιση της επίδοσης συσχετίστηκε με τρεις
από τις στρατηγικές και συγκεκριμένα με τις μνημονικές στρατηγικές, τις στρατηγικές αναπλήρωσης για την υπέρβαση ελλείψεων και τις συναισθηματικές στρατηγικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της εκμάθησης.
Φαίνεται ότι οι στόχοι επίδοσης ωθούν τους μαθητές στο να εφαρμόζουν στρατηγικές για να ενισχύσουν τη μνήμη τους και να αναπληρώσουν τις ελλείψεις τους,
όπως επίσης και στο να διαχειρίζονται καλύτερα το συναίσθημά τους, όταν μαθαίνουν αγγλικά. Χαρακτηριστικό είναι, ότι δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις ανάμεσα σε καμία από τις στρατηγικές για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και της αποφυγής της επίδοσης. Πιθανόν η αποφυγή της επίδοσης
δεν επηρεάζει την εφαρμογή στρατηγικών, αφού έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που είναι προσανατολισμένοι στην επίδοση χρησιμοποιούν περισσότερο επιπόλαιες στρατηγικές στο διάβασμα (Midgley, Kaplan, & Middleton, 2001).
5.2. Ο ρόλος της αυτοαποτελεσματικότητας
Οι αντιλήψεις των μαθητών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους συσχετίζονται με όλες σχεδόν τις στρατηγικές για την εκμάθηση της Αγγλικής
γλώσσας, γεγονός που καταδεικνύει ότι όσο πιο αποτελεσματικό αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους οι μαθητές, τόσο πιο πολλές στρατηγικές χρησιμοποιούν για να μάθουν Αγγλικά (Bandura, 1997).
5.3. Ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας
Όπως αναμενόταν (π.χ., Ingles et al, 2011· Midgley, Kaplan, & Middleton, 2001),
τα κορίτσια φάνηκε ότι είναι περισσότερο προσανατολισμένα στη μάθηση από
τα αγόρια. Επίσης, χρησιμοποιούν περισσότερες κοινωνικές στρατηγικές για
τη συνεργασία με τους άλλους και την κατανόηση της ξένης κουλτούρας καθώς επίσης και της ξένης γλώσσας, διαφορά που μπορεί να αποδοθεί στη μεγαλύτερη τάση του γυναικείου φύλου να ασχολείται με τους άλλους (Noller,
1986). Επίσης, οι μεγαλύτεροι μαθητές έχουν χαμηλότερη αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας από τους μικρότερους, ίσως λόγω των υψηλών απαιτήσεων των τελικών εξετάσεων του λυκείου για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει, βέβαια, κάποιους περιορισμούς. Αρχικά,
υπάρχουν μεθοδολογικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως
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είναι η χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, τα οποία στηρίζονται στις υποκειμενικές κρίσεις των ατόμων. Επιπλέον, πρόκειται για μια
μόνο μελέτη σε ένα μόνο αντιπροσωπευτικό δείγμα (cross-sectional), σε μια
περιορισμένη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας και επομένως δεν μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα.
Πάντως, τα ευρήματα μπορούν να έχουν εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο και εφιστούν την προσοχή στις παραμέτρους των κινήτρων κατά τη διδασκαλία και τη μελέτη της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
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Διαθεματική προσέγγιση κειμένων
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με διερευνητική
δραματοποίηση: Το παράδειγμα του έργου του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: «το Χριστόψωμο»
Ευστράτιος Βαχάρογλου
Ιωάννης Μπουνόβας
ABSTRACT
The introduction of a form of educational innovation in everyday life of a
school is certainly important experience for everyone involved. Specifically
with regard to Greek school is a challenge for maintaining tension balances
on many levels, given the strictly determined by the higher organs structure
of our educational system. Absolutely an innovative activity concerns an
open school that gives room for growth initiatives in education. So talk to
a school open, with options both from the educator and by the students.
Based on theatrical-educational methods (such as Drama in Education),
that promote the collective consciousness and the creative act, the
pupils involved experientially with the text of A. Papadiamantis called:
“The Christmas cake”, which they want courageously to interpret after the
processing and analysis of it.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Με την αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τον θάνατo του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη το 2011 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου Κεφάλου στην Κω αποφάσισαν να εντάξουν στις δραστηριότητές τους
την ενασχόλησή τους με κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και πιο
συγκεκριμένα με το έργο: «Το Χριστόψωμο» (Βαλέτας, 1955: 10-50) και τη
θεατρική δραματοποίησή του στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Εφαρμόστηκε από
τους εκπαιδευτικούς της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Θρησκευτικών μία μέθοδος που συνδύασε την κλασική κειμενοκεντρική προσέγγιση
(Ματσαγγούρας, 2001α: 100-150) μέσα από τις λογοτεχνικές επιρροές της
εποχής, τα ήθη και έθιμα που πλαισιώνουν τη γιορτή των Χριστουγέννων,
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και την ανάλυση λόγου με τελική εφαρμογή τη θεατρική παρουσίαση του
έργου. Ένας από τους στόχους της μεθόδου αυτής αποτέλεσε η βιωματική προσέγγιση και προσωπική ερμηνεία ηθογραφικών κειμένων από τους
μαθητές και τις μαθήτριες. Επίσης οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν δυνατόν να κατανοήσουν την επίδραση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων στη διαμόρφωση θρησκευτικών και πολιτιστικών αντιλήψεων (ήθη
και έθιμα του τόπου) των ανθρώπων που ζουν σε συγκεκριμένο περιβάλλον, ενώ καλλιεργήθηκε ο σεβασμός τους για την ελληνική φύση και τα έθιμα του τόπου τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν κατά ομάδες
στα διάφορα θέματα, ενώ οι συναντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών γίνονταν στο σχολείο εκτός του σχολικού ωραρίου για δύο ώρες την
εβδομάδα επί περίπου τρεις μήνες. Στηριζόμενοι σε θεατροπαιδαγωγικές
μεθόδους (όπως η διερευνητική δραματοποίηση), που προωθούν τη συλλογική συνείδηση και τη δημιουργική πράξη, οι μαθητές και οι μαθήτριες
εμπλέκονται βιωματικά με το κείμενο του Α. Παπαδιαμάντη και επιθυμούν
με θάρρος να το ερμηνεύσουν έπειτα από την επεξεργασία και ανάλυση
του κειμένου που προηγήθηκε (Μουδατσάκις, 1994: 100). Οι εκπαιδευτικοί
με τον συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης του κειμένου προέτρεψαν τους
μαθητές και τις μαθήτριες να εργαστούν όχι μόνο ομαδικά στις επιμέρους
θεματικές εννότητες, αλλά και να πάρουν πρωτοβουλίες κατά τη διερευνητική δραματοποίηση.
2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
Η εισαγωγή μιας μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας στην καθημερινότητα ενός σχολείου αναμφισβήτητα αποτελεί σημαντική εμπειρία για όλους
τους εμπλεκόμενους. Ειδικότερα όσον αφορά στο ελληνικό σχολείο, αποτελεί και μια πρόκληση για την τήρηση τεταμένων ισορροπιών σε πολλά
επίπεδα, με δεδομένη την αυστηρά προσδιοριζόμενη από τα ανώτερα όργανα δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Οπωσδήποτε η καινοτόμος
δράση όπως περιγράφεται παρακάτω, αφορά ένα ανοιχτό σχολείο που δίνει περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό. Άρα αναφερόμαστε σε ένα σχολείο ανοιχτό, με επιλογές τόσο από την πλευρά του διδάσκοντος όσο και από την πλευρά των μαθητών.
Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα η επεξεργασία και κατανόηση
των κειμένων στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θεωρείται δεδομένη, πράγμα που μπορεί κανείς να δει με βάση την κατανομή των μονάδων σε διαγώνισμα αξιολόγησης. Άρα εύκολα μπορεί κανείς να αναλύσει

825

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

και να προσεγγίσει βιωματικά τα κείμενα αυτά. Αυτό που απαιτείται είναι η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επάνω σε θεατροπαιδαγωγικές ασκήσεις
και την εφαρμογή τους στην τάξη, που μελετάται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως σε Γαλλία και Αγγλία. Μάλιστα στις χώρες αυτές εφαρμόζεται ακόμη και σε μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά κλπ. Άρα η επιμόρφωση τέτοιου τύπου θεωρείται απαραίτητη.
Επιπλέον θεωρείται απαραίτητη η εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών στην υλικοτεχνική υποδομή- του «στησίματος» δηλαδή μιας θεατρικής
παράστασης, όπως σκηνογραφία, ετοιμασία κουστουμιών, κατάλληλος φωτισμός κ.λπ (Γραμματάς, 1999: 100-150). Χωρίς αυτό βέβαια να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Διαθεματική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 1997/2000β: 200275, 1998/2000α: 400-440) και με άλλα μαθήματα όπως Ιστορία της Τέχνης,
Θεατρική Ενδυμασία, Λαογραφία (με έμφαση στα ήθη και έθιμα των Δωδεκανήσων) πρέπει να ενθαρρύνονται από τους συναδέλφους και τη γενικότερη τάση και αντίληψη λειτουργίας του σχολείου.
Παρουσιάζονται περαιτέρω όλα τα στάδια της εφαρμογής μιας τέτοιας
δράσης στο Γυμνάσιο Κεφάλου η οποία έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος
2010-2011 στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
των Θρησκευτικών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διδακτικό σενάριο με τελική έκφραση του τη διερευνητική δραματοποίηση.

Διαθεματική προσέγγιση
Κείμενα Α. Παπαδιαμάντη
Νέα Ελληνικά
Λογοτεχνικά
Ρεύματα
ΝατουραλισμόςΡεαλισμός
Ηθογραφία
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Ανάλυση λόγου στο κείμενο
του Παπαδιαμάντη: «Το
Χριστόψωμο»-Τεχνικές
αφήγησης και γλώσσα

Ήθη και έθιμα των
Χριστουγέννων στην
Ελλάδα με έμφαση
στη Σκιάθο και στα
Δωδεκάνησα

Έμφυλη διάσταση στα
κείμενα του Παπαδιαμάντη

Το πνεύμα των
Χριστουγέννων
μέσα από τα κείμενα
του Παπαδιαμάντη
και ειδικότερα στο:
«Χριστόψωμο»

Θεατρική Δραστηριότητα: Παρουσίαση του
έργου: «Το Χριστόψωμο» με χορό, κίνηση
και μουσική των μαθητών/τριών
Η φιλολογική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε όταν η φιλόλογος «σύστησε» στους μαθητές τον ιδιαίτερο Σκιαθίτη συγγραφέα. Παρουσίασε τη
ζωή, τις σπουδές, το συγγραφικό του έργο. Δόθηκε έμφαση στη λογοτεχνική περίοδο της εποχής του λογοτέχνη και στα λογοτεχνικά ρεύματα (ρεαλισμό και νατουραλισμό) που επηρέασαν τη γραφή του. Τέλος συζητήθηκε η αρχαΐζουσα γλώσσα του, καθώς και η ηθογραφική διάσταση των διηγημάτων του. Προκειμένου να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές
και τις μαθήτριες η διαδικασία της διδασκαλίας, τους προτάθηκε η άμεση
συμμετοχή τους σε αυτήν με σύσταση ομάδων εργασίας. Για την καλύτερη, λοιπόν, φιλολογική «προσέγγιση» του «Χριστόψωμου» προτάθηκαν οι
ακόλουθες ομάδες εργασίας:
Α) Πρώτη Ομάδα μαθητών/τριών: πληροφορίες για τον Α. Παπαδιαμάντη, τη ζωή και το έργο του
Β) Δεύτερη Ομάδα μαθητών/τριών: πληροφορίες για το ηθογραφικό
διήγημα και την επίδρασή του στον Α. Παπαδιαμάντη
Γ) Τρίτη Ομάδα μαθητών/τριών: πληροφορίες για το λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού
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Δ) Τέταρτη Ομάδα μαθητών/τριών: πληροφορίες για το λογοτεχνικό
ρεύμα του νατουραλισμού αλλά και την έμφυλη διάσταση στο έργο του Α.
Παπαδιαμάντη
Εποπτικός ρόλος εκπαιδευτικού: Χριστουγεννιάτικα διηγήματα και
«Χριστόψωμο» - Τεχνικές αφήγησης και γλώσσα στον Α. Παπαδιαμάντη
και στο «Χριστόψωμο»
Οι μαθητές/τριες εργάζονται συλλογικά και συγκεντρώνουν πληροφορίες από εγκυκλοπαίδειες και από το διαδίκτυο για τα παραπάνω θέματα, τα
οποία παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν πως σε όλα τα διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη, συναντάμε ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, καλοσυνάτους, βασανισμένους, αλλά και αγωνιστικούς, κάποτε μάλιστα και γραφικούς, που προκαλούν τη θυμηδία στον
αναγνώστη με τις παιδιάστικες σχεδόν αδυναμίες τους ή τις προλήψεις και
ιδιαιτερότητές τους. Ο Α. Παπαδιαμάντης τους βλέπει με το μάτι του ανθρώπου που ξέρει να αγαπάει τον άνθρωπο, γνωρίζει τα βάσανά του, μπορεί να διαβάσει την ψυχή του. Ιδιαίτερα τον συγκινούν οι πονεμένες γυναίκες, οι οποίες όμως δεν παύουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν το μερίδιό
τους στη ζωή, έστω κι αν κάποτε φαίνονται σκληρές, ιδιόρρυθμες ίσως και
γραφικές. Μια τέτοια τραγική γυναίκα - ηρωΐδα του διηγήματος – είναι η
γριά Καντάκαινα, που έφτιαξε Χριστόψωμο για να δηλητηριάσει τη «στέρφα» και «άτεκνη» νύφη της και να απαλλάξει τον ναυτικό γιό της από το βάσανο της έλλειψης απογόνου. Η γριά με την υπερβολική αγάπη για τον μοναχογιό της, παγιδεύεται από τις προκαταλήψεις της κοινωνίας της και της
εποχής της για την ατεκνία. Έτσι καλλιεργεί μίσος και δολοφονικά ένστικτα
για τη νύφη της. Επιχειρεί τον φόνο της, αλλά δολοφονεί κατά λάθος τον
γιό της και μάλιστα ανήμερα Χριστούγεννα. Έτσι, τη σπουδαία αυτή ημέρα η μητέρα του καπετάν Καντάκη τιμωρείται σκληρά!
Κατά τη θεολογική προσέγγιση των κειμένων του Α. Παπαδιαμάντη καλλιεργούνται και προωθούνται συνεργατικές και συλλογικές μορφές εργασίας. Οι επιμέρους δράσεις ανατίθενται σε μικρές ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο των οποίων κάθε μέλος αναλαμβάνει διακριτούς και παράλληλα εναλλάξιμους ρόλους. Την ίδια στιγμή που διαμορφώνουν σχέσεις συνεργασίας με τα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας, οι μαθητές/τριες συνθέτουν συνεργατικές σχέσεις με τους ανθρώπους, περισσότερο ή λιγότερο οικείους,
που αποτελούν τους «πληροφοριοδότες» τους για την εξακρίβωση των διαδρομών των πολιτισμικών εκείνων στοιχείων που αφορούν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.
Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης
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προαπαιτούμενα στοιχεία είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τους
υπολογιστές και το διαδίκτυο, η πρότερη εμπειρία στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η ύπαρξη projector και διαδραστικών πινάκων. Στη συνέχεια γίνεται ο διαχωρισμός των ομάδων (4-5) μικτού δυναμικού (καλοί-μέτριοι, αδιάφοροι, γηγενείς και μη) και κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη
κάθε ομάδας (χειριστής υπολογιστή, καθοδηγητής βημάτων φύλλου εργασίας, επεξεργαστής υλικού, συντονιστής). Έπειτα δίνονται και οι θεματικές ενότητες σε κάθε ομάδα, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της συνολικής θεματικής, γνωριμία με το θέμα
(forming) ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές/τριες τους επιδιωκόμενους στόχους και δυσκολίες (storming), εισαγωγή στις έννοιες που διαπραγματεύεται η θεματική-διατύπωση κανόνων (norming). Σε δεύτερη φάση στο εργαστήριο πληροφορικής, όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα, γίνεται η
διανομή φύλλων εργασίας (ηλεκτρονικά και έντυπα). Ακολουθεί αναζήτηση υποδεικνυόμενων πηγών, κριτική προσέγγιση και εξάσκηση στην επεξεργασία πηγών και κειμένων (performing) καθώς και παρουσίαση αποτελεσμάτων (informing). Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τη θεωρία της διαθεματικότητας, του δομικού και κοινωνικού εποικοδομιτισμού. Γίνεται αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία όπως επεξεργαστής κειμένου, φυλλομετρητής, power point, e-mail, διαδικτυακά περιβάλλοντα (Nettop teacher), προβολέας, projector. Εμπλεκόμενες επιστήμες είναι οι παρακάτω: Πληροφορική, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κείμενα),
Μουσική. Οι ομάδες εργασίες, στις οποίες δίνεται και το αντίστοιχο φύλλο
εργασίας, ασχολούνται με τα παρακάτω θέματα:
Α) Πρώτη ομάδα εργασίας: Τα γεγονότα των Χριστουγέννων μέσα από
τα Ευαγγέλια-Αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού από πηγές, συσχέτιση με
άλλα κείμενα, εξοικείωση με τα κείμενα της Αγίας Γραφής μέσω υπολογιστή)
Β) Δεύτερη ομάδα εργασίας: Η διαχρονική σημασία των Χριστουγέννων για την ανθρωπότητα
Γ) Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων στην Ελλάδα με έμφαση στη Σκιάθο και στα Δωδεκάνησα-Δημιουργία Χριστόψωμου
Δ) Το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τα κείμενα του Α. Παπαδιαμάντη και ειδικότερα στο: «Χριστόψωμο»
Ε) Έμφυλη διάσταση στο κείμενο του Χριστόψωμου σε σχέση με τη θρησκευτική ευλάβεια των δύο γυναικών
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3.0 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το «θέατρο στην εκπαίδευση» αποτελεί έναν ιδιαίτερο ευρύ όρο στον οποίο
οι θεωρητικοί του θεάτρου και οι εκπαιδευτικοί, μέσα από ποίκιλλες προσεγγίσεις, δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο. Υποστηρίζεται κυρίως ότι η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση συνδέεται με πολλές παιδαγωγικές πρακτικές
και ότι μετασχηματίζεται συνεχώς, επομένως μπορεί άραγε να διατυπωθεί
ένας ορισμός της, δεδομένου ότι, εμφανίζεται με τόσες πολλές μορφές, αποτελεί εργαλείο για τόσους διαφορετικούς στόχους και γνωστικά αντικείμενα, απευθύνεται σε τόσες ηλικίες, ενώ κάθε δάσκαλος-εμψυχωτής και κάθε
ομάδα δημιουργούν ο καθένας ένα νέο δικό του τρόπο έκφρασης, που δεν
κλείνεται και δεν περιορίζεται σε ένα πλαίσιο καθοδήγησης, αλλά αναζητά
τη δημιουργικότητα και αναπαριστά την ίδια τη ζωή και ό,τι ακόμα μπορεί
να φανταστεί κανείς. Έχουν δοθεί αρκετοί όροι που αφορούν το «θέατρο
στην εκπαίδευση» όπως: εκπαιδευτικό δράμα, εκπαιδευτικό θέατρο, θεατρική αγωγή και άλλα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε
η μορφή της «διερευνητικής δραματοποίησης» (Drama in Education/DiE)
στην έκφραση της ανταπόκρισης των παιδιών στο «Χριστόψωμο» του Α.
Παπαδιαμάντη. Ο όρος «Drama in Education» εμφανίζεται στην Αγγλία τη
δεκαετία του 1950 στο πλαίσιο της Προοδευτικής Εκπαίδευσης (WeltsekMedina, 2008: 20-55). Στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί ή οι καλλιτέχνες που είτε από τον χώρο της εκπαίδευσης είτε από τον χώρο του θεάτρου έχουν επηρεαστεί από αυτό το πεδίο
και εφαρμόζουν τις πρακτικές του, καθώς ταυτόχρονα συμβάλλουν στη διεύρυνσή του με το προσωπικό τους στίγμα και τη δική τους οπτική. Ο παρακάτω ορισμός διασαφηνίζει το περιεχόμενο της διερευνητικής δραματοποίησης που δόθηκε στην παρούσα έρευνα: αποτελεί μια αυτοσχέδια συμμετοχική διαδικασία διερεύνησης ενός θέματος παρμένου από την κοινωνική πραγματικότητα, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας
και του κόσμου που μας περιβάλλει. Είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης με
καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές
και οι μαθήτριες, υποδυόμενοι ρόλους, αντιμετωπίζουν διλήμματα ή προβλήματα, δρουν, αποφασίζουν και αναστοχάζονται τις πράξεις τους. Στη
συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως διδακτικό εργαλείο για
την προσέγγιση της διδασκαλίας του συγκεκριμένου κειμένου του Α. Παπαδιαμάντη «Το Χριστόψωμο». Επιμέρους στόχοι που τίθενται μέσω της συγκεκριμένης δραματικής μεθόδου είναι: α) η διερεύνηση ποικίλων κοινωνικών θεμάτων, β) η μύηση των μαθητών/τριών στην τέχνη του θεάτρου,
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γ) η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή ως ατόμου και ως μέλους μιας κοινωνικής ομάδας, δ) η ανάπτυξη και καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων
και των ψυχοπνευματικών δυνάμεων του παιδιού, ε) η ενίσχυση του συναισθηματικού κόσμου, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, στ) η κοινωνική ανάπτυξη του εαυτού μέσα από τη βίωση μιας συλλογικής εμπειρίας, ζ) η ανάπτυξη αίσθησης κοινωνικής ευθύνης, η) η κατάκτηση γνώσεων
και συγκεκριμένων δεξιοτήτων αναφορικά με τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Θρησκευτικών, θ) η παροχή ψυχαγωγίας.
Μετά την ολοκλήρωση της φιλολογικής και της θεολογικής προσέγγισης του «Χριστόψωμου» ακολούθησε η προσπάθεια δραματοποίησής του.
Για τον σκοπό αυτό ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:
Α. Κατανομή ρόλων
1. Τον ρόλο του αφηγητή αναλαμβάνουν δύο μαθήτριες-αφηγήτριες
που προχωρούν στην ανάγνωση του κειμένου.
2. Τους πρωταγωνιστές του διηγήματος, δηλαδή τη γριά Καντάκαινα,
τον γιο της και τη νύφη της, ενσαρκώνουν τρεις μαθητές που «διαλέγονται» μεταξύ τους αλλά και διακόπτουν τις αφηγήτριες για να
εκφράσουν συναισθήματα και λόγια που τους αποδίδει ο Α. Παπαδιαμάντης. Επίσης, χειρονομούν, όπου πρέπει, στη διάρκεια της
αφήγησης.
3. Τα δευτερεύοντα πρόσωπα -οι τσιγγάνες, ο καλόγερος, οι φίλοι του
καπετάν Καντάκη, το κοριτσάκι-γειτόνισσα της γυναίκας του και η
κουτσή νεοκόρος- πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές και διαλέγονται με αυτούς, όταν πρέπει. (συχνά δραματοποιούνται σε ευθύ λόγο «πλαγιωμένα» λόγια τους, που ο Α. Παπαδιαμάντης παρουσιάζει
μέσα στην αφήγησή του).
4. Μια ομάδα νεαρών κοριτσιών, που δεν αναφέρεται στο κείμενο του
Α. Παπαδιαμάντη, προστίθεται στο δρώμενο για να τραγουδήσει τα
κάλαντα της Σκιάθου και να χορέψει σκιαθίτικο παραδοσιακό χορό
στο τέλος του έργου. Έτσι μεταφέρεται στους μαθητές το κλίμα των
Χριστουγέννων στη Σκιάθο του Παπαδιαμάντη.
Β. Σκηνικά και κοστούμια
Καθώς οι δυνατότητες μέσα στη μαθητική τάξη είναι περιορισμένες, το σκηνικό μας είναι λιτό, μινιμαλιστικό: τρία μαθητικά καθίσματα για τους τρεις
πρωταγωνιστές, παραδοσιακό κρεβατάκι μωρού, τραπεζάκι, πιάτα, ποτήρια, τραπεζομάντηλο και κουρελού παραδοσιακού σπιτιού και ένα αληθινό Χριστόψωμο. Για κοστούμια χρησιμοποιήθηκαν: παραδοσιακές στολές
γυναικών και ναυτικών της Κεφάλου.
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Η προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων με τον συγκεκριμένο τρόπο θα
λέγαμε ότι οφείλει να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, που
αποτελεί και άμεσο στόχο μας, να σχετίζεται με τα βιώματά τους σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση και να μην περιορίζεται μόνο στη γραμματική και στη σύνταξη των προτάσεων (Baker, 2001). Οι μαθητές/τριες ξεδιπλώνουν τα αισθήματά τους και εκφράζονται χωρίς τον συνεχή φόβο ότι
θα κάνουν λάθος (Μητακίδου, 2001). Τα παιδιά ξαναλένε την ιστορία βάζοντας καινούργια στοιχεία, την εμπλουτίζουν με νέες πληροφορίες, μεγαλώνουν τους διαλόγους, προσθέτοντας βιωματικές εμπειρίες και δράσεις,
όπως αντιλαμβάνονται το μύθο και τη σχέση του με την πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, θεατρικά δρώμενα μπορούν να επεκταθούν και να αξιοποιηθούν από συναδέλφους και άλλων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα Βιολογία, η Χημεία, και τα Μαθηματικά προσφέρονται ιδιαίτερα για τέτοιου είδους τεχνικές, μια και έννοιες δυσνόητες μπορούν να αποδοθούν
και παραστασιακά.
4.0 ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Μέσα από τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας διαμορφώθηκε στους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν μια άλλη άποψη προσέγγισης των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και ιδιαίτερα τονίστηκε η διαχρονικότητα των κειμένων αυτών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν με βάση την οπτική γωνία των μαθητών και των μαθητριών. Το Χριστόψωμο του Α. Παπαδιαμάντη αποτελεί ένα ιδιαίτερο ηθογραφικό κείμενο, με τη γλώσσα και το
ύφος του Α. Παπαδιαμάντη από μόνο του ιδιαίτερο τόσο για την εποχή του
όσο και για τη σημερινή εποχή. Η βιωματική προσέγγιση και κατανόηση
του κειμένου από τους μαθητές/τριες απαιτεί αρκετή προσπάθεια τόσο σε
γλωσσικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε παιδιά Γυμνασίου, όσο και στα επιμέρους
κοινωνιολογικά θέματα που εξετάζει. Η αλήθεια είναι πως οι διδάσκοντες
εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στη γλωσσική εξοικείωση και εξομάλυνση των μαθητών/τριών με το κείμενο και όχι στην αντιμετώπιση του κειμένου ως θεατρικού κειμένου. Όταν λοιπόν, το κείμενο αντιμετωπίζεται ως
θεατρικό, οδηγεί σε δραματοποίηση και στήνεται θεατρικά, οπωσδήποτε
αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας και αποκτά νέο νόημα και νέο ενδιαφέρον.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά πώς
ένα κείμενο λογοτεχνικό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο όχι μόνον φιλολογικής μελέτης και διδασκαλίας αλλά και θεολογικής μελέτης και έρευνας, καθώς και αφορμή για περαιτέρω δική τους καλλιτεχνική δημιουργία,
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όπως είναι το στήσιμο ενός μικρού θεατρικού δρώμενου. Ανανεώθηκε επίσης η οπτική των μαθητών/τριών σε ένα μάθημα κυρίως απαιτητικό. Ενδιαφέρονται να το δουν ως δικό τους, να το ενσωματώσουν ως θεατρική
εμπειρία στην προσωπική ζωή τους, να πουν τη δική τους γνώμη και τελικά να το μεθερμηνεύσουν γενικότερα. Η συμμετοχή στην τάξη είναι φανερή. Όλοι οι μαθητές/τριες θέλουν να προσφέρουν και να δημιουργήσουν,
γεγονός που αποτελεί θέμα για σχολιασμό. Το βάθος των εννοιών και των
χαρακτήρων οδηγεί σε πολλαπλές εκφράσεις. Μπορούν να το τραγουδήσουν, να το αναπαραστήσουν και μόνοι τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι αποφάσισαν να αναμορφώσουν το κείμενο και να το προσαρμόσουν με
βάση την τοπική παράδοση και κουλτούρα των Δωδεκανήσων συγκρίνοντας τα ήθη και έθιμα των νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας και τελικά να
παρουσιάσουν μια νέα εκδοχή του Χριστόψωμου του Α. Παπαδιαμάντη. Η
προσπάθεια δείχνει και συμβολή της μεθόδου στην αναμόρφωση και βιωματική εμπλοκή όλων των μαθητών και μαθητριών. Έτσι διδάχτηκαν: α) τη
συνεργασία δύο καθηγητών διαφορετικής ειδικότητας (φιλόλογου και θεολόγου) στην απόδοση και διδασκαλία (διαθεματικότητα) ενός λογοτέχνη
και του έργου του, β) την άμεση συμμετοχή τους (με τη δημιουργία ομάδων εργασίας) και στις δύο μορφές αυτής της προσέγγισης (στη φιλολογική και τη θεολογική) και γ) τη δυνατότητα να βιώνουν όσα μαθαίνουν μέσα από μια απλή και σύντομη θεατρική πράξη εντός της σχολικής τάξης,
με τη χρήση και της τεχνολογίας. Το καινοτόμο, λοιπόν, στην προκειμένη
περίπτωση, έγκειται στον διαφορετικό, από τον καθιερωμένο, τρόπο διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και απόκτησης της μαθητικής γνώσης: όχι ο καθηγητής στο επίκεντρο της διδασκαλίας, όχι μόνον ένας αρμόδιος καθηγητής
για κάθε διδασκόμενο μάθημα, όχι μόνον καθιερωμένες εργασίες των μαθητών για το σπίτι, χωρίς καμία δράση τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Συνέπεια αυτής της καινοτομίας ήταν η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής: οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν και «βίωσαν» τον Α. Παπαδιαμάντη.
Α) Έψαξαν μόνοι τους, μέσα από τις ομάδες εργασίας τους, τις λογοτεχνικές και θεολογικές διαστάσεις του έργου του και άντλησαν τις αντίστοιχες
γνώσεις από τις πηγές τους, με μικρή μεσολάβηση των καθηγητών τους. Έτσι
αποφεύχθηκε η κουραστική παρακολούθηση και η στείρα απομνημόνευση και προήχθη το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής μαθητικής δουλειάς.
Β) Διαπίστωσαν το νόημα της έρευνας και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα
της. Κατάλαβαν πως η μάθηση και η γνώση δεν περιορίζονται σε διδακτικά
αντικείμενα και ειδικότητες αλλά «ξεδιπλώνονται» σε διάφορα επίπεδα (φιλολογικό, θεολογικό, εικαστικό) που μπορούν μόνοι τους να τα ανακαλύ-
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ψουν και να τα «κατακτήσουν». Κυρίως, όμως, που μπορούν να τα προσαρμόσουν στις συνθήκες της τάξης τους και της μικρής σχολική τους κοινωνίας.
Γ) Βίωσαν το έργο τους και ψυχαγωγήθηκαν με τη θεατρική απόδοση
της δουλειάς τους. Έτσι η γλώσσα, η αφήγηση, οι διάλογοι, οι χαρακτήρες,
τα ήθη, η θρησκευτικότητα και η όλη ατμόσφαιρα του έργου του Παπαδιαμάντη θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όλων των μαθητών,
ηθοποιών και ακροατών του θεατρικού τους.
Δ) Η συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος πραγματοποίησε, με εύκολο τρόπο, την επιθυμία των μαθητών να εφαρμόσουν εντός σχολείου τα αγαπημένα τους χόμπυ: ενασχόληση με τεχνολογία (ίντερνετ, προτζέκτορας), με
μαγειρική, με χορό και τραγούδι, με θέατρο.
Όσον αφορά τη σχολική κοινότητα, προκάλεσε ενδιαφέρον από μαθητές
και μαθήτριες όλων των τάξεων η παρουσίαση καλλιτεχνικών δρώμενων
και λειτούργησε εισαγωγικά στη διδασκαλία του μαθήματος στις επόμενες
τάξεις. Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από
όλη τη σχολική κοινότητα, η οποία κατανόησε ότι το σχολείο τους έχει κάτι
καινούριο να δείξει σε άλλους καθηγητές και ότι είναι πρωτοπόρο στη δημιουργική σύνδεση των τεχνών με τα μαθήματα θεωρητικής παιδείας. Επίσης αξίζει να τονίσουμε ότι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν αισθάνθηκαν εξαιρετικά υπερήφανοι για τη δουλειά τους και το αποτέλεσμά της καθώς και για την αποδοχή που είχε και στους άλλους μαθητές.
Τέλος η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο ευρύτερο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων της τοπικής κοινωνίας υπήρξε ως εμπειρία αξέχαστη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδειξαν στην
κοινωνία τη δουλειά που πραγματοποιούν στο σχολείο συνδέοντας έτσι το
σχολείο με την κοινωνία. Ένα ανοιχτό σχολείο προς την κοινωνία είναι και
το ζητούμενο ιδιαίτερα στην εποχή μας, ενώ ευαισθητοποίησε τις τοπικές
αρχές ώστε να συνδράμουν αργότερα και σε άλλες δραστηριότητές τους.
Στο πλαίσιο διασύνδεσης σχολείου και της κοινωνίας ενεργοποιείται η αλληλόδραση μεταξύ των μελών του σχολείου από τη μια μεριά και του εξωσχολικού περιβάλλοντος από την άλλη. Το τελευταίο αναλύεται στις κατηγορίες της οικογένειας, της τοπικής κοινωνίας, των θεσμών και του φυσικού / δομημένου περιβάλλοντος. Το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό προς
το ευρύτερο περιβάλλον ώστε να ευαισθητοποιεί κάθε φορά τους παράγοντες που επηρεάζουν το ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας του.
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Η υλοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής
γραφής ως παράγοντας ανάπτυξης
των συγγραφικών δεξιοτήτων μαθητών/τριών
και βελτίωσης των κειμένων τους ως προς
τα δημιουργικά χαρακτηριστικά
Σταύρος Γρόσδος
ABSTRACT
The research study-action research includes the realization of a teaching
proposition( a series of teaching practices ), with the implementation of
creative writing activities, in Primary school classes, involving the concepts
of creative writing and the audiovisual literacy. The works of art (paintings,
texts and illustrations of literary works and movie pictures) have been used
as stimuli for generating ideas at the pre-writing stage with the simultaneous
implementation of audiovisual literacy activities. The research findings lead
to the recording of the level of improvement of the students’ texts regarding
their creative characteristics.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υιοθέτηση μίας ολιστικής οπτικής της δημιουργικής γραφής, η οποία συνδέει τη δημιουργικότητα με τον χώρο της παιδαγωγικής και της διδακτικής,
δεν περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα
άτομο ως δημιουργικό, αλλά στη διερεύνηση των ιδιαίτερων συνθηκών μέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου απελευθερώνεται, προσεγγίζοντας επιμέρους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία της
δημιουργικής γραφής: το γλωσσικό πρόβλημα-ερέθισμα, τον δημιουργικό συγγραφέα, τη δημιουργική διαδικασία και το δημιουργικό προϊόν-κείμενο (Γρόσδος, 2014).
1.1. Η διδακτική της δημιουργικής γραφής
Η διδακτική της δημιουργικής γραφής στρέφεται εξίσου προς το “τι” (περιεχόμενο) και προς το “πώς” (δομή) των κειμένων. Αν υιοθετήσουμε τεχνικές
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κατασκευής μορφών κειμένων (gerne) διαμέσου της προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, είναι πιθανό να αναπαράγουμε τεχνικά άρτια κείμενα και
τίποτα παραπάνω. Ο Gooch (2001) ισχυρίζεται, βέβαια, ότι αυτό που μπορεί να διδάξει κανείς δεν είναι οι ιδέες, αλλά η ανάπτυξη, η διαμόρφωση
και η πραγμάτωση της ιδέας. Ωστόσο, η καταγραφή, η βελτίωση και η πιθανή κοινοποίηση των ιδεών προϋποθέτει την παραγωγή και την οργάνωση των ιδεών, διαδικασίες κατ’ εξοχήν δημιουργικές και απαραίτητες στον
αρχάριο συγγραφέα. Η έμφαση στη γνώση των μορφικών στοιχείων των
κειμένων και στην εκμάθηση/αναπαραγωγή τεχνικών ή η υιοθέτηση οδηγιών είναι πιθανό να ασκήσουν «ομοιογενοποιητική επίδραση στις εργασίες» (Κωτόπουλος, 2012: 11), σε βάρος της προσωπικής έκφρασης. Το φαινόμενο του ηγεμονισμού προτύπων συγγραφής, θα μπορούσε να ονομαστεί δημιουργικός κανόνας (σε αντιστοιχία με τον λογοτεχνικό κανόνα).
Η εναντιολογία ανάμεσα στις δύο έννοιες, δημιουργικότητα και κανόνας,
είναι εμφανής. Αν το αποτέλεσμα της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής είναι η μίμηση, είναι πιθανό τα παραγόμενα κείμενα να είναι πολύ λίγο
πρωτότυπα και ελκυστικά. Η προσκόλληση στη στείρα αναπαραγωγή μεθόδων και τεχνικών είναι πιθανό να αποφευχθεί τόσο με την κριτική προσέγγιση των κειμένων (μέρος της κριτικής προσέγγισης αποτελεί η αμφισβήτηση), την «πολυμοντελική, πολυφωνική εξερεύνηση των κειμένων» (Royster,
2005: 37) και την προσέγγιση μεγάλης ποικιλίας λογοτεχνικών και μη κειμένων (θεματικής και ειδολογικής) όσο και με την εφαρμογή στρατηγικών
παραγωγής (επώασης) και οργάνωσης ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο
με την παροχή ερεθισμάτων στους υποψήφιους συγγραφείς (βίωση γεγονότων, προσομοιώσεις γεγονότων, ανάγνωση κειμένων, σταθερές ή κινούμενες εικόνες). Άλλο τόσο απαραίτητη είναι η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων των υποψήφιων συγγραφέων, δηλαδή η κριτική προσέγγιση της
ίδιας της γραφής τους σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
Στη διδακτική της δημιουργικής γραφής πρωτεύουσα θέση καταλαμβάνει η έννοια της αλληλεπίδρασης. Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής
για παιδιά λειτουργεί παραγωγικά, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες
στο γράψιμο και ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαστήρι κατανόησης (ανατροφοδότησης), καθώς οι συμμετέχοντας βοηθούν συλλογικά ο ένας τον
άλλο να αναδιαμορφώσουν τα κείμενά τους (Morley, 2007). Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει τρία διαδοχικά βήματα (Brophy, 2008: 80): (α)
Ο μαθητής/τρια ανακαλύπτει, απορροφά και δημιουργεί γνώσεις και τεχνικές (ορολογία, ιδέες, απόψεις, πρότυπα) διαμέσου της κριτικής ανάγνωσης και του σχολιασμού λογοτεχνικών κειμένων ή τη γνωριμία και συ-
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ζήτηση με δημιουργούς. «Η δημιουργική διαδικασία αρχίζει κατά την προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει ενεργή ανάγνωση, μίμηση, έρευνα, παιχνίδι και στοχασμό: όλες τις συνειδητές ενέργειες» (Morley, 2007). Το παιδί-αναγνώστης, για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας φορμαλιστικής διδακτικής
προσέγγισης στην οποία θα κυριαρχήσει η γραμμική μετάδοση μιας προσχεδιασμένης γνώσης, δεν επικεντρώνεται μόνο στο τι θα αποκομίσει από
την ανάγνωση (efferent reading), αλλά αναπτύσσει μία προσωπική σχέση
συνεχούς αλληλεπίδρασης με το κείμενο, μέσα στην οποία θα δημιουργήσει σημασίες και έννοιες (aesthetic reading) (Rosenblatt, 1999). (β) Ο μαθητής/τρια αποτυπώνει την παραπάνω αποκτηθείσα γνώση σε γραπτό κείμενο, μετασχηματίζοντάς την σε νέα γνώση με την επίδραση ενός ερεθίσματος/προσομοίωση γεγονότος, που του προσφέρει ο διδάσκων/ουσα με
την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής και καταλύτη τις ίδιες τις εμπειρίες
του. Τα παιδιά “εισβάλουν” και “βυθίζονται” στο προσομοιωτικό γεγονός. Βιώνοντας τη νέα πραγματικότητα οι υποψήφιοι συγγραφείς παράγουν ιδέες
τις οποίες αποτυπώνουν στο χαρτί (Nadler et al, 1995). (γ) Ο μαθητής/τρια
λαμβάνει ανατροφοδότηση με την ανακοίνωση/ δημοσιοποίηση του γραπτού κειμένου. Το παραγόμενο κείμενο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας,
στην οποία ο συγγραφέας καταθέτει και ο ίδιος -ομού με όλα τα μέλη της
ομάδας- τις απόψεις του και ανακοινώνει κυρίως τις διαδικασίες (εσωτερικές διεργασίες) παραγωγής του κειμένου.
Ως προς την επιλογή της τεχνικής η οποία θα χρησιμοποιηθεί, κάποιες,
ίσως, από τις προτεινόμενες τεχνικές είναι δυνατό να θεωρηθούν ότι περιορίζουν σημαντικά τη συγγραφική ελευθερία. Οι τεχνικές για αρχάριους συγγραφείς (μαθητές και μαθήτριες του δημοτικού σχολείου) με χαμηλή συγγραφική αυτοπεποίθηση υλοποιούνται στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης. Είναι, επίσης, πιθανό, πολλές από τις τεχνικές να οδηγήσουν στην
παραγωγή προφορικού λόγου, πριν εφαρμοστούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ως οι πλέον καθοδηγούμενες μπορούν να χαρακτηριστούν
οι τεχνικές: των ερωτήσεων και των γραπτών οδηγιών, των γραφικών αναπαραστάσεων, των πινάκων και της κειμενικής υπερδομής, της δημιουργικής απομίμησης, της αφετηρίας των λέξεων και η τεχνική: “κείμενα αφετηρίες”. Ως χαλαρής καθοδήγησης, με πολλά περιθώρια ελευθερίας στην έκφραση και τη δημιουργία, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι τεχνικές:
των εικόνων, της ιδεοθύελλας, της συζήτησης, της ομαδικής δημιουργικής
σύνθεσης, της τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων, της μελέτης και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών στοιχείων-αφηγηματικού σχήματος
και της μελέτης πηγών (Γρόσδος, 2014).
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Στο ξεκίνημα και στο τέλος των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής υλοποιούνται δημιουργικές δραστηριότητες-παιχνίδια, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία μορφών έκφρασης, όπως ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, ακρόαση και παραγωγή ήχων και μουσικής, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, κινητικά παιχνίδια, θέαση κινηματογραφικών ταινιών κ.ά. (Γουλής και Γρόσδος, 2011).
2.0 Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
2.1. Η μεθοδολογία
Η ερευνητική μελέτη, με τη μορφή έρευνας δράσης, ξεκίνησε από δύο προβλήματα/εμπειρικές παρατηρήσεις; (α) την αρνητική στάση/διάθεση που
επιδεικνύουν ενίοτε οι μαθητές/τριες στο δημοτικό σχολείο όταν καλούνται
να παράγουν γραπτό λόγο και (β) την έλλειψη στρατηγικών για την παραγωγή ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, η οποία οδηγεί τους μαθητές/τριες στο φαινόμενο της συγγραφικής απραξίας.
Γενικός σκοπός της έρευνας είναι, διαμέσου της υλοποίησης μιας διδακτικής πρότασης με την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής
σε σχολικές τάξεις του δημοτικού σχολείου), με εμπλοκή των εννοιών της
δημιουργικής γραφής και του οπτικοακουστικού γραμματισμού, με τα έργα της τέχνης (ζωγραφικά έργα, εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και εικόνες του κινηματογράφου) να χρησιμοποιούνται ως ερεθίσματα παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, με την τεχνική της τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων, και την ταυτόχρονη εφαρμογή δραστηριοτήτων οπτικοακουστικού γραμματισμού. Επιμέρους στόχοι: (α) Η
διερεύνηση της εφικτότητας και η καταγραφή προβλημάτων που ανακύπτουν στην εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής γραφής στο δημοτικό σχολείο υπό τις παρούσες συνθήκες. (β) Η καταγραφή των απόψεων και
των στάσεων των εκπαιδευτικών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα ζητήματα της διδακτικής της δημιουργικής γραφής και η αποτύπωση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. (γ) Η διερεύνηση
της δυνατότητας μεταβολής σε θετική κατεύθυνση της στάσης των μαθητών/τριών απέναντι στις διαδικασίες συγγραφής κειμένων με την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. (δ) Η διερεύνηση του βαθμού
βελτίωσης των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες, ως προς τα δημιουργικά τους χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τα κείμενα που παράγουν
κατά την γλωσσική διδασκαλία (Γρόσδος, 2013).
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Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στα ερευνητικά δεδομένα του
επιμέρους στόχου: Η διερεύνηση του βαθμού βελτίωσης των κειμένων που
παράγουν οι μαθητές/τριες, ως προς τα δημιουργικά τους χαρακτηριστικά, με τη χρήση τεχνικών δημιουργικής γραφής, σε σύγκριση με τα κείμενα που παράγουν κατά την γλωσσική διδασκαλία. Οι επιμέρους κατηγορίες (υποκατηγορίες) ήταν:
(α) Σε ποιους τομείς (οργάνωση, πρωτοτυπία, φαντασία) και σε ποιο βαθμό παρουσίασαν βελτίωση τα κείμενα των μαθητών/τριών τα οποία προήλθαν από τις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής σε σύγκριση με
τα κείμενα που προέρχονται από τη γλωσσική διδασκαλία:
(β) Υπήρξαν (και ποιες) διαφορές ανάμεσα στην προφορική και τη γραπτή έκφραση των μαθητών/τριών ως προς την παραγωγή ιδεών;
(γ) Ποια ήταν η στάση των μαθητών/τριών με χαμηλές συγγραφικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων ως προς τη συγγραφική αυτοπεποίθηση και την παραγωγή ιδεών;
(δ) Ποιο εικονικό διδακτικό υλικό αποδείχθηκε αποτελεσματικότερο και
σε ποιο βαθμό στην παραγωγή ιδεών των μαθητών/τριών;
Ως προς τον τύπο της έρευνας, η συγκεκριμένη μελέτη εντάσσεται στο
πρακτικό τύπο έρευνας δράσης, καθώς στοχεύει στο γεφύρωμα ανάμεσα
στη θεωρία και την πρακτική και τη διαμόρφωση πρακτικά εφαρμόσιμων
και αποτελεσματικών διδακτικών προτάσεων. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν εννέα δίωρες διδακτικές παρεμβάσεις σε δεκαέξι τάξεις ισάριθμων
δημοτικών σχολείων του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης (Ανατολική, Κέντρο και Δυτική Θεσσαλονίκη) (οργανικότητας 6/θεσίων και άνω), τη σχολική χρονιά 2012-2013. Δίδαξαν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε στις τρεις πρώτες
διδασκαλίες ζωγραφικά έργα (Γρόσδος, 2003), στις τρεις επόμενες διδασκαλίες εικονογραφήσεις και κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας και στις τρεις
τελευταίες διδασκαλίες αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών (Γρόσδος, 2010). Τα στάδια της διδασκαλίας: (α) Προβολή του έργου (ζωγραφικός πίνακας ή εικόνα λογοτεχνικού βιβλίου ή κινηματογραφική ταινία), (β)
Συζήτηση - Πρώτες αυθόρμητες εντυπώσεις των μαθητών/τριών, (γ) Κριτική προσέγγιση του έργου, (δ) Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (φύλλο εργασίας), (ε) Προεκτάσεις (δραστηριότητες εικαστικές, κίνησης κ.λπ.).
Ως προς την συλλογή δεδομένων επιλέχθηκε η πολυμεθοδική προσέγγιση, η μεθοδολογική τριγωνοποίηση, «μεταξύ διαφορετικών μεθόδων»
(Cohen & Manion, 1994: 328), με τη χρήση τριών εργαλείων: (α) Δομημένη συνέντευξη/έρευνα με ερωτηματολόγιο, (β) Εστιασμένη ημιδομημένη
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προφορική συνέντευξη και (γ) Επίσκεψη/Παρατήρηση από τον ερευνητή
στους χώρους εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης (παρακολούθηση
διδασκαλιών, συζήτηση με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες).
Για την αξιολόγηση των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες ως
προς τα δημιουργικά τους χαρακτηριστικά με τη χρήση τεχνικών δημιουργικής γραφής προτείνεται ένα μεθοδολογικό εργαλείο, ένα μοντέλο αξιολόγησης των γραπτών (Γρόσδος, 2014), το οποίο στηρίχθηκε στις θεωρίες
της αφήγησης και τα τεστ για την ανίχνευση/μέτρηση της δημιουργικότητας των ατόμων (Sternberg & Lubart, 1995, Torrance, 1978), δηλαδή τα δημιουργικά χαρακτηριστικά συνδυάστηκαν με τα βασικά αφηγηματικά στοιχεία (πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, κορύφωση) και τη δομή του αφηγηματικού κειμένου, τα οποία θεωρήθηκαν ότι ανταποκρίνονται στις συγγραφικές δυνατότητες των παιδιών προεφηβικής ηλικίας.
2.2. Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων - Συζήτηση
Τα αποτελέσματα των δύο μορφών συνέντευξης (ερωτηματολόγιο και εστιασμένη συνέντευξη) καθώς και των παρατηρήσεων από τον ερευνητή αναλύθηκαν ξεχωριστά και από κοινού (συγκριτική ανάλυση) και ερμηνεύθηκαν υπό το φως των στόχων της έρευνας. Τελικά, όλα τα στοιχεία όλων των
μεθόδων αναλύθηκαν
Ως προς τη βελτίωση των κειμένων των μαθητών/τριών, μελετώντας συγκριτικά τια απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτηματολόγια
με το κοινό ερώτημα: «Συγκρίνοντας τα κείμενα των μαθητών/τριών σας τα
οποία προήλθαν από τις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής με τα κείμενα που προέρχονται από τη γλωσσική διδασκαλία σε ποιους τομείς παρουσίασαν βελτίωση;», διαπιστώνουμε ότι θετικότερη βελτίωση εμφανίστηκε
κατά σειρά στους τομείς: (α) Φαντασία, (β) Πρωτοτυπία (γ) Οργάνωση-Σαφήνεια. Η παραπάνω διαπίστωση συνάδει με τις επιδιώξεις της διδακτικής
παρέμβασης η οποία υλοποιήθηκε γιατί οι τομείς με τη μεγαλύτερη βελτίωση (Φαντασία και Πρωτοτυπία) αποτελούν ζητούμενα της διδακτικής της
δημιουργικής γραφής, ενώ ο τομέας Οργάνωση-Σαφήνεια βρίσκεται πλησιέστερα στη στοχοθεσία της γλωσσικής διδασκαλίας (κειμενοκεντρισμός).
Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν τις παραπάνω διαπιστώσεις:
«Σε επίπεδο ιδεών κάποια παιδιά με εντυπωσίασαν… κατέβασαν
ιδέες… φαντασία… καλές αφηγήσεις, μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα, όχι μεγάλες διαφορές στη δομή του κειμένου… και τα παι-
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διά που υστερούσαν κατέβασαν ιδέες… οι μαθητές μου δεν έγραφαν έτσι…» (συνέντευξη 2).
«Οι ιστορίες των παιδιών είχαν όλα τα χαρακτηριστικά ενός κειμενικού είδους, είχαν μια στοιχειώδη οργάνωση, μια αφηγηματική σειρά. Αυτό το είχαν όλα τα γραπτά των παιδιών. Εκείνο που
τα ξεχώριζε και είναι άξιο να αναφερθεί είναι το ότι μπόρεσαν με
βάση τα ερεθίσματα να δημιουργήσουν χαρακτήρες διαφορετικούς,κάποια παιδιά μπόρεσαν και δημιούργησαν χαρακτήρες
με πάρα πολύ χιούμορ, πάρα πολύ αστείους, ευφάνταστους. Σημαντικό ρόλο έπαιξε νομίζω ότι ανέτρεξαν και σε προηγούμενες
εμπειρίες τους (σημ. ερευνητή: διακειμενικότητα), σε ταινίες ή
σε πίνακες ή ακόμη και σε μουσικές, τραγούδια που έχουν ακούσει και θεώρησαν ότι σχετίζονται και μπόρεσαν και έκαναν ένα
συνδυασμό. Δηλαδή βρήκα στοιχεία στους χαρακτήρες που περιέγραφαν συνεχίζοντας την ιστορία, από πάρα πολλούς χαρακτήρες που είχαν στο μυαλό τους. Αρκετά παιδιά μπήκαν τα ίδια
στην ιστορία» (συνέντευξη 4).
«Ήταν πρωτότυπες οι ιστορίες τους, μου άρεσαν κι εμένα, δηλαδή
ξεχώριζαν η μια από την άλλη ιστορία; Μπορείς να πεις ότι ήταν
μοναδική κάθε ιστορία» (συνέντευξη 6).
Η διαφορά ανάμεσα στα γραπτά που προέρχονται από τη γλωσσική διδασκαλία και τα γραπτά της δημιουργικής γραφής, ενίοτε, δηλώνεται ρητά:
«Μερικά κείμενα μου άρεσαν τόσο πολύ… νομίζω ότι θα μπορούσαν να εκδοθούν με τη μορφή βιβλίου… Μάλιστα είπα να τα
κρατήσω… σίγουρα οφείλεται στο ερέθισμα…» (συνέντευξη 1)
Η αναζήτηση της αποκλίνουσας στάσης δεν εμπόδισε τους εκπαιδευτικούς να στοχοθετούν την οργάνωση και τη σαφήνεια του κειμένου:
«Τα κείμενά τους βελτιώθηκαν σημαντικά. Πρωτοτυπία και φαντασία αρκετά… αλλά με το σχεδιάγραμμα επέμενα, δηλαδή έλεγα “θέλω καλά γράμματα, παραγράφους, να έχει δομή το κείμενο, αρχή-μέση-τέλος”. Βελτιώθηκαν πάρα πολύ. Είχαν πρωτότυπες
ιδέες μπορώ να πω, δηλαδή, και εξωπραγματικές ιδέες. Είχαν πολύ ωραίες ιδέες και με τον “Φεγγαροσκεπαστή” και με τη “Μαίρη
Πόπινς» (συνέντευξη 5).
Ως προς την αποτελεσματικότητα του εικονικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε, μελετώντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «Ποιο υλικό αποδείχθηκε αποτελεσματικότερο για την παραγωγή ιδεών από τους μαθητές/τριες: (α) Οι δράσεις με τους πίνακες ζωγραφικής, (β) Οι
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δράσεις με τις εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων, (γ) Οι δράσεις με
τις κινηματογραφικές ταινίες», οδηγούμαστε στη διαπίστωση μιας σχεδόν
απόλυτης ισοψηφίας στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Συνολικά, και οι
τρεις μορφές του εικονικού υλικού λειτούργησαν εξίσου αποτελεσματικά
ως ερεθίσματα παραγωγής ιδεών στους μαθητές/τριες, με ελαφρύ προβάδισμα στην επιλογή των ζωγραφικών πινάκων. Ωστόσο, κάθε εκπαιδευτικός ιεραρχεί διαφορετικά τα τρία εικονικά μέσα:
«Τους άρεσαν οι ταινίες, ανυπομονούσαν…, π.χ. το χαμίνι, ήθελαν
να τη δουν ολόκληρη» (συνέντευξη 1).
«Στις κινηματογραφικές ταινίες δυσκολεύτηκαν να γράψουν…
χωρίς φαντασία… δεν έγραψαν καλά… Οι πίνακες ζωγραφικής
τους άρεσαν… είχαν τις καλύτερες ιδέες, φαντασία, δημιουργικότητα…» (συνέντευξη 2).
«Όχι δεν ήταν όλα αποτελεσματικά. Πιο αποτελεσματικό ερέθισμα
νομίζω ότι ήταν οι ταινίες, γιατί στην αρχή μαγεύτηκαν, τους άρεσε πολύ και το απόλαυσαν… νομίζω ότι έτσι μπήκανε πιο εύκολα
μέσα στην εικόνα και μπόρεσαν και ταυτίστηκαν με πολλούς χαρακτήρες. Ως ισχυρό ερέθισμα λειτούργησε και η περίπτωση της
φωτογραφίας, όπου έχοντας απλά μια φωτογραφία, ασπρόμαυρη κιόλας, το μυαλό τους δούλεψε πάρα πολύ, η φαντασία τους
κινήθηκε σε μέρη που εγώ δεν το περίμενα, δηλαδή έδωσαν τίτλους στη φωτογραφία, μπόρεσαν και βρήκαν λόγους και αιτίες,
επινόησαν λόγους και αιτίες…» (συνέντευξη 4).
Εκφράζεται η άποψη ότι το οπτικό μέσο το οποίο εντυπωσίαζε τους
μαθητές/τριες, δεν ήταν αυτό που τους βοηθούσε στην παραγωγή ιδεών:
«…εγώ είδα ότι περισσότερες ιδέες είχαν στους πίνακες ζωγραφικής. Αν τα έβαζα σε μία σειρά, οι ιδέες που είχαν τα παιδιά ήταν
πρώτα στους πίνακες ζωγραφικής, μετά στα βιβλία και μετά στις
ταινίες, ενώ στα παιδιά άρεσαν πρώτα οι ταινίες, μετά τα βιβλία
και μετά οι πίνακες ζωγραφικής. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικό αυτό που τους άρεσε από αυτό που τους βοηθούσε να κατεβάσουν ιδέες. Εκεί που εντυπωσιάστηκαν περισσότερο ήταν
στη Έναστρη Νύχτα (Βαν Γκογκ). Παρατήρησαν τα πάντα! Και βέβαια και το Καρναβάλι του Αρλεκίνου (Μιρό), εκεί μπήκαν οι ίδιοι
τους μέσα. Μου είπαν ότι χορεύουν, μου είπαν ότι είναι αυτοί μέσα, διάφορα πράγματα. Παρόλο που τους άρεσαν περισσότερο
το Κόκκινο Μπαλόνι και η Μαίρη Πόπινς δεν είχαν ιδέες. Τους άρεσε πολύ, ενθουσιάστηκαν, το νούμερο ένα γι’ αυτά ήταν το Κόκκι-
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νο Μπαλόνι, αλλά δεν είχαν ιδέες. Κόλλησαν. Νομίζω ότι η εικόνα
και μόνο τους καθήλωσε. Η ταινία τους δέσμευσε, ενώ τους άρεσε πιο πολύ τους δέσμευσε και κινήθηκαν στα δεδομένα που είχε
η ταινία. Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν. Αυτό φάνηκε και στα κείμενά τους» (συνέντευξη 5).
Διατυπώθηκε η άποψη ότι στην παραγωγή ιδεών στο προσυγγραφικό
στάδιο έχει μεγάλη σημασία η ελευθερία έκφρασης των μαθητών/τριών
και το επίπεδο του οπτικοακουστικού γραμματισμού:
«…άφησα τα παιδιά ελεύθερα να εκφραστούν. Στη φωτογραφία
έγινε μια πολύ πιο εξειδικευμένη δουλεία ακολουθώντας τις οδηγίες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει προσέγγιση/συζήτηση των εικόνων, πριν γράψουν τα παιδιά, και αυτό το είδα στην πρωτοτυπία των ιδεών τους, στο πόσα πράγματα μπόρεσαν και εξέφρασαν πάρα πολύ έξυπνα και ευφάνταστα όταν υπήρξε μεγάλη προσέγγιση. Όταν υπήρξαν δηλαδή ερωτήσεις που τους ενέπνεαν να
σκεφτούν, να φανταστούν. Προφανώς γιατί η εικόνα έχει κρυμμένες έννοιες, δεν φτάνει μόνο μια ανάγνωση, υπάρχει και δεύτερη
ανάγνωση, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να δούμε από πίσω όπως με τους πίνακες ζωγραφικής. Γι’ αυτό ναι, χρειάζεται η
προσέγγιση οπωσδήποτε… Όχι αυστηρή προσέγγιση… κάποια
στιγμή, ειδικά στις ταινίες, τα βρήκαν αυθόρμητα και μου τα είπανε τα ίδια τα παιδιά, τι ρόλο παίζει η μουσική, τι ρόλο παίζουν
οι γραμμές στους πίνακες, τα χρώματα, ποια είναι έντονα, τι δείχνουν, πώς μας υποβάλλουν κι όλα αυτά. Και κάποια στοιχεία στις
ταινίες τα βρήκαν όντως μόνα τους τα παιδιά, δεν χρειάστηκε να
κάνω καμία τέτοιους είδους ερώτηση. Έλεγε το ένα το παιδί κάτι και συμπλήρωνε το άλλο. Αυτό συνέβη και με τις ταινίες και με
τους πίνακες ζωγραφικής» (συνέντευξη 5).
Διατυπώνονται, επίσης, απόψεις στις οποίες το ερέθισμα (το είδος του
εικονογραφικού υλικού) εμφανίζεται να επηρεάζει την συμμετοχή και το
ενδιαφέρον των παιδιών:
«Ό,τι είχε εικόνα, είτε σταθερή είτε κινούμενη τους ενθουσίαζε. Οι
εικόνες και τα κείμενα των λογοτεχνικών βιβλίων, όχι τόσο. Στους
πίνακες ζωγραφικής, επειδή, ίσως, δεν είχαν ανάλογες εμπειρίες,
η αισθητική εντύπωση ήταν πολύ έντονη και μάλιστα όταν τους
αναλύαμε είχαν πολλές ιδέες… τους ενδιέφεραν… έβγαλαν πολλά συναισθήματα…» (συνέντευξη 1).
«Οι πίνακες ζωγραφικής τους άρεσαν, είχαν τις καλύτερες ιδέες,
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φαντασία… δημιουργικότητα… Στα πρώτα τρία μαθήματα υπήρχε ενθουσιασμός με τα έργα ζωγραφικής… μετά πτώση (εικονογραφήσεις λογοτεχνικών έργων)» (συνέντευξη 2).
Ως προς τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σας με χαμηλές συγγραφικές δεξιότητες, με ερευνητικό ερώτημα: «Σχολιάστε την στάση των μαθητών/τριών σας με χαμηλές συγγραφικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων (συμμετοχή, συγγραφική αυτοπεποίθηση, παραγωγή ιδεών
κ.ά)», σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, τα κύρια χαρακτηριστικά της στάσης των μαθητών/τριών είναι: (α) Εμφανής εκδήλωση ενδιαφέροντος. (β) Ενεργή και ενθουσιώδης συμμετοχή στις συζητήσεις (προσεγγίσεις των έργων τέχνης και στο στάδιο της προφορικής παραγωγής ιδεών),
αλλά και στις ομαδικές εργασίες. (γ) Εκδήλωση αποκλίνουσας στάσης (φαντασία). (δ) Παραγωγή πολλών και πρωτότυπων ιδεών. (ε) Αδυναμία στην
οργάνωση, μεταφορά και αποτύπωση των προφορικών ιδεών τους σε γραπτό λόγο. Η αδυναμία αυτή, άλλοτε οδηγούσε σε χαμηλή συγγραφική αυτοπεποίθηση κι άλλοτε οδηγούσε σε μεγαλύτερη προσπάθεια (με την εμψύχωση του εκπαιδευτικού και την παραχώρηση χρόνου).
Καταγράφονται περιπτώσεις σταδιακής βελτίωσης του γραπτού λόγου
των συγκεκριμένων μαθητών στους τομείς της έκτασης του κειμένου, στο
πλήθος και την πρωτοτυπία των ιδεών.
«Η συμμετοχή τους ήταν ενθουσιώδης στο στάδιο της παραγωγής ιδεών, σχολίασαν με λεπτομέρεια τους χαρακτήρες των ταινιών, τη μουσική, το σκηνικό, διατύπωσαν κρίσεις και σχόλια για
τις πράξεις τους, διασκέδασαν, ταυτίστηκαν κάποιες στιγμές και
φαντάστηκαν τον εαυτό τους στη θέση των χαρακτήρων, συμμετείχαν ακόμη και μαθητές με προβλήματα που παρακολουθούν
το τμήμα ένταξης. Ιδιαίτερα στη δραστηριότητα με τη φωτογραφία, η φαντασία τους έδωσε πρωτότυπες ερμηνείες» (ερωτηματολόγιο 14).
«Με ενδιαφέρον συμμετείχαν σ’ όλες τις προφορικές δραστηριότητες και εξέφραζαν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα που έδειχναν ότι με πολλή προσοχή έβλεπαν και άκουγαν ό,τι τους προβάλλονταν αλλά και ότι η δημιουργική τους φαντασία είχε ενεργοποιηθεί. Πολύ μεγάλη δυσκολία έβρισκαν στην γραπτή έκφραση, πράγμα που τους στενοχώρησε και τους προβλημάτισε ίσως
πιο πολύ από κάθε άλλη φορά και φάνηκε μέσα στην τάξη έντονη
η επιθυμία τους και η προσπάθειά τους. Βέβαια, τα γραπτά τους
κείμενα είναι ενδεικτικά των μέχρι τότε δυνατοτήτων τους (χαμη-
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λό επιπέδου κυρίως ως προς το πώς της γραφής: ορθογραφία, σύνταξη, λεξιλόγιο, ευαναγνωσία)» (συνέντευξη 6).
«Στο ξεκίνημα έγραφαν πολύ απλά (σε περιεχόμενο) και μικρά (σε
έκταση) κείμενα. Στη συνέχεια έγραφαν πιο ελεύθερα. Έδειξαν ενδιαφέρον και έγραφαν με φαντασία. Ζωηρή ήταν η συμμετοχή
τους και τις ομαδικές εργασίες» (ερωτηματολόγιο 7).
«Εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Η συμμετοχή τους τόσο στις προφορικές δραστηριότητες
όσο και στον γραπτό λόγο ήταν ικανοποιητική. Τα γραπτά τους
βελτιώνονταν από μάθημα σε μάθημα και τις περισσότερες φορές διακρίνονταν από πρωτοτυπία» (ερωτηματολόγιο 8).
«…Συμμετείχαν πάντα στις δραστηριότητες και έγραφαν κείμενα μεγαλύτερα απ’ αυτά που έγραφαν στο παρελθόν» (ερωτηματολόγιο 11).
«Αρχικά παραπονιόνταν όταν ήταν να γράψουν. Στη συνέχεια,
όμως, ανυπομονούσαν για την ώρα της δημιουργικής γραφής.
Ήθελαν κι άλλο χρόνο για γράψιμο. Η μόνη διστακτικότητα που είχαν ήταν τα ορθογραφικά λάθη, αν και στο τέλος του προγράμματος ούτε που το ανέφεραν. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από όλους
τους μαθητές» (ερωτηματολόγιο 13).
Στις συνεντεύξεις σχολιάζεται η στάση μαθητών/τριών με έντονες δυσκολίες μάθησης (αυτισμός, δυσλεξία). Η στάση τους χαρακτηρίζεται από
την έντονη προσπάθεια, αλλά και την προσπάθεια ένταξης τους στην ομάδα (συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες):
«…Οι δυο μαθητές με δυσλεξία που έχω στην τάξη θέλησαν να
γράψουν… προφορικά μού τα έλεγαν… γραπτά δυσκολεύτηκαν
να τα περάσουν… είχαν όρεξη και διάθεση… συμμετείχαν και στις
ομαδικές δραστηριότητες» (συνέντευξη 2).
«Είχα απαντήσεις παιδιών που έχουν χαρακτηριστεί αυτιστικά…
Στον Νικ συνήθως στο μάθημα του αρέσει να περπατάει τριγύρω και να μη συμμετέχει, του Νικ., ο οποίος κοιτώντας για αρκετή ώρα την εικόνα και μετά από δική μου ερώτηση μου απάντησε ότι ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ λυπημένος, μπόρεσε δηλαδή
να εμπλακεί συναισθηματικά, και ο Νικ., όπως και η Πην., πράγμα
που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συμβεί σε παιδιά που έχουν αυτισμό» (συνέντευξη 4).
«Ένα κοριτσάκι το οποίο φοιτά και στο τμήμα της ειδικής αγωγής,
ζητούσε πάντα, αν δεν τελείωνε, να πάρει το γραπτό μαζί του. Ήθε-
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λε να συνεχίσει να γράφει… όσο μπορούσε. Και εμπλέκαμε και τη
δασκάλα της ειδικής αγωγής...» (συνέντευξη 5).
2.3. Συμπεράσματα
(α) Με θετικό πρόσημο εμφανίζεται ο βαθμός βελτίωσης των κειμένων
που παράγουν οι μαθητές/τριες, ως προς τα δημιουργικά τους χαρακτηριστικά, με τη χρήση τεχνικών δημιουργικής γραφής, σε σύγκριση με τα κείμενα που παράγουν στη γλωσσική διδασκαλία.
(β) Βελτίωση των κειμένων παρατηρείται και στις τρεις κατηγορίες αξιολόγησης: οργάνωση κειμένου, πρωτοτυπία, φαντασία. Ο βαθμός βελτίωσης των κειμένων των μαθητών/τριών εμφανίζεται θετικότερος στον δείκτη της φαντασίας (αρκετά έως πολύ). Ακολουθεί η βελτίωση στον δείκτη
της πρωτοτυπίας. Μικρότερη βελτίωση καταγράφηκε στον δείκτη της οργάνωσης του κειμένου. Τα στοιχεία της φαντασίας και της πρωτοτυπίας
εντάσσονται στην στοχοθεσία της δημιουργικής γραφής περισσότερο από
τα στοιχεία της οργάνωσης και της συνάφειας του κειμένου, τα οποία αποτελούν ζητούμενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Στόχος, άλλωστε, της διδακτικής πρότασης ήταν η παραγωγή ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο και
ζητούμενο η φαντασία και η πρωτοτυπία στα κείμενα των μαθητών/τριών.
(γ) Οι τρεις μορφές του διδακτικού υλικού (ζωγραφικά έργα, εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και κινηματογραφικές εικόνες) αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσματικές στην παραγωγή ιδεών, γεγονός που επιτρέπει (ή επιβάλλει) τη χρήση ποικίλου εικονικού υλικού με διαφορετική μορφή.
(δ) Οι μαθητές/τριες με χαμηλές συγγραφικές δεξιότητες ενώ εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον, ενεργή και ενθουσιώδη συμμετοχή στις συζητήσεις (προσεγγίσεις των έργων τέχνης και στο στάδιο της προφορικής παραγωγής ιδεών), αλλά και στις ομαδικές εργασίες, αποκλίνουσα στάση (φαντασία), παραγωγή πολλών και πρωτότυπων ιδεών, εμφανίζουν αδυναμία
στην οργάνωση, μεταφορά και αποτύπωση των προφορικών ιδεών τους
σε γραπτό λόγο. Η αδυναμία αυτή, άλλοτε οδηγούσε σε περαιτέρω χαμηλή
συγγραφική αυτοπεποίθηση κι άλλοτε οδηγούσε σε μεγαλύτερη προσπάθεια (με την εμψύχωση του εκπαιδευτικού και την παραχώρηση χρόνου).
Καταγράφονται, ωστόσο, περιπτώσεις σταδιακής βελτίωσης του γραπτού
λόγου των συγκεκριμένων μαθητών/τριών στους τομείς της έκτασης του
κειμένου, στο πλήθος και τη πρωτοτυπία των ιδεών. Με αφορμή τα παραπάνω, δηλαδή τις διαφορές ανάμεσα στην προφορική και την γραπτή έκφραση των μαθητών/τριών ως προς την παραγωγή ιδεών, προκύπτει προς
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την διερεύνηση το ζήτημα της σχέσης δημιουργικής γραφής και γλωσσικής
διδασκαλίας. Ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή επιδεικνύουν και οι μαθητές/τριες με ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα (αυτισμός, δυσλεξία κ.ά.).
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ABSTRACT
This paper presents a cross-thematic lesson about the importance of ancient
Greek science and technology for western civilization, as well as about the
contacts of ancient Greeks with other ancient people. This cross-thematic
activity was carried out at the 1st Gymnasium of Ptolemaida during the 20122013 school year. Students from a 1st grade class of Gymnasium, working
in teams, examined the contacts and the achievements of ancient Greeks
from the aspect of four school subjects: literature, geography, history and
French language. Each team filled and presented successfully its worksheets.
In conclusion, cross-thematic teaching proved to be a good practice and
its educational objectives were fully accomplished.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση μιας διαθεματικής διδασκαλίας σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας κατά το
σχολικό έτος 2012-2013. Το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας είναι ένα από τα 68
Γυμνάσια της χώρας, τα οποία συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή των
νέων προγραμμάτων σπουδών. Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπητού μας συναδέλφου Σάββα Αυτζαλανίδη, ενός εξαίρετου καθηγητή και σπάνιου ανθρώπου, ο οποίος από τη θέση του υπεύθυνου της
σχολικής βιβλιοθήκης μας στήριξε σε όλες τις εκπαιδευτικές μας δράσεις
με την τεχνογνωσία, την υλική και ηθική του συμπαράσταση.
Τα νέα προγράμματα, στοχεύοντας στην κατανόηση βασικών εννοιών
και στην εφαρμογή γνωστικών στρατηγικών ανάλυσης και αξιολόγησης των
γνώσεων (διαδικαστική γνώση), προτείνουν διαφοροποιημένες, ομαδοσυ-
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νεργατικές παιδαγωγικές πρακτικές, όπως τη διαθεματική διδασκαλία (ΥΠΔΒΜΘ/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτών των νέων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαθεματικές δράσεις, μία από τις οποίες παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία και οργανώθηκε από τέσσερις εκπαιδευτικούς του 1ου Γυμνασίου σε ένα συνεχόμενο τρίωρο, στη βιβλιοθήκη και το αμφιθέατρο του σχολείου.
2.0 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η διαθεματική διδασκαλία έχει τις ρίζες της στο Σχολείο Εργασίας κατά την
περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ευρώπη και στην Προοδευτική Αγωγή του
δεύτερου μισού του 20ού αιώνα στις Η.Π.Α. (Τζάνη, 2004).
Ως διαθεματική διδασκαλία θεωρείται εκείνη, που οργανώνεται και υλοποιείται, συνδυάζοντας τη μεθοδολογία και την οπτική διαφορετικών γνωστικών κλάδων, προκειμένου να εξετάσει ένα κεντρικό θέμα (Jacobs, 1989:
8). Επομένως, η διαθεματικότητα στην ολοκληρωμένη της μορφή σημαίνει
θεματική ή θεματοκεντρική προσέγγιση της γνώσης και κατάργηση των διακριτών μαθημάτων (Ματσαγγούρας, 2003; Τζάνη, 2004). Τα μοντέλα οργάνωσης των διαθεματικών δράσεων είναι ποικίλα, από το απλό ή συνδετικό ως το συνεργατικό μοντέλο (σύμπραξη πολλών εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες) (Ματσαγγούρας, 2002).
Η αποτελεσματικότητα της διαθεματικής διδασκαλίας επιβεβαιώνεται
από σχετικές έρευνες (Γκοτζαρίδη κ.ά., 2007; Κούσουλας, 2004; Lipson κ.ά.,
1993; Winker, 1998). Καταρχάς, από παιδαγωγικής άποψης η διαθεματικότητα είναι σημαντική, διότι αποσκοπεί στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών. Προάγει δεξιότητες και ικανότητες, όπως τις δεξιότητες της χρήσης
ποικίλων πηγών πληροφόρησης, της επικοινωνίας (γραπτός και προφορικός λόγος, επιχειρηματολογία, διάλογος κ.ά.), της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της δημιουργικής επινόησης και της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων
γνωστικών αντικειμένων συγκροτείται ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δημιουργείται μια ολιστική αντίληψη της γνώσης (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002;
Κούσουλας, 2004; Χατζημιχαήλ, 2010: 222). Επιπλέον, η διαθεματική διδασκαλία συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, καθώς οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
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3.0 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Με βάση, λοιπόν, τους παραπάνω θεωρητικούς άξονες σχετικά με τα νέα προγράμματα σπουδών και τη διαθεματικότητα, οργανώθηκε στο Α2 τμήμα της
Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας η διαθεματική διδασκαλία με θέμα
την παγκόσμια και διαχρονική ακτινοβολία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
μέσα από τις επαφές των αρχαίων Ελλήνων με άλλους λαούς και πολιτισμούς.
Η διαθεματική οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τέσσερις καθηγητές του σχολείου: τους φιλόλογους Δελιόπουλο Γιώργο και Αλωπούδη Ειρήνη, τη γεωλόγο Καρατζά - Σαουλίδου Καλλιόπη και την καθηγήτρια γαλλικών
Αντύπα Δωροθέα. Η επιλογή του θέματος προέκυψε μετά από πρόταση της
καθηγήτριας Καρατζά – Σαουλίδου Καλλιόπης και σχετική συζήτηση με τους
μαθητές. Το θέμα της διαθεματικής προσεγγίσθηκε μέσα από την οπτική τεσσάρων σχολικών μαθημάτων: της Γεωγραφίας, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας
και της Γαλλικής γλώσσας. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα
και τα επιμέρους ζητήματα, που διερεύνησαν οι μαθητές στα φύλλα εργασίας, δεν τους ήταν εντελώς άγνωστα, καθώς συνδέονται με διδασκόμενα κεφάλαια των σχολικών εγχειριδίων.
Η διάρκεια της διαθεματικής περιορίστηκε σε τρεις διδακτικές ώρες, ώστε να
μην προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα κι έτσι να είναι
δυνατή η πραγματοποίηση και άλλων διαθεματικών διδασκαλιών στο μέλλον.
Ως διδακτικοί στόχοι της συγκεκριμένης διαθεματικής διδασκαλίας ορίστηκαν οι παρακάτω:
• Να μελετήσουν οι μαθητές ορισμένα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων με διαχρονική και παγκόσμια
ακτινοβολία, ώστε να αναγνωρίσουν την πολιτισμική κληρονομιά
και να κατανοήσουν την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στη διαμόρφωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.
• Να αποκτήσουν οι μαθητές διαπολιτισμική συνείδηση, διαπιστώνοντας την εξωστρέφεια, τις επαφές και την αλληλεπίδραση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με άλλους πολιτισμούς, αλλά και την
προσφορά άλλων πολιτισμών (π.χ. γαλλικού) στη διαμόρφωση του
σύγχρονου πολιτισμού.
• Να χρησιμοποιήσουν τις καλλιτεχνικές και γνωστικές τους δεξιότητες πάνω σε διάφορους κλάδους, για να διερευνήσουν τα ερωτήματα των φύλλων εργασίας και να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους με διάφορους τρόπους (ταμπλό, χάρτη, ζωγραφιά, παρουσίαση με το πρόγραμμα Microsoft PowerPoint 2007).
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Παράλληλα, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της δημιουργικής ικανότητας, της συνεργατικής και στοχευμένης έρευνας, της βιβλιογραφικής αναζήτησης, της συνδυαστικής σκέψης, της κριτικής επιλογής και της σύνθεσης του υλικού.
Τέλος, να μπορούν να αξιολογήσουν τους συμμαθητές τους και να αυτοαξιολογηθούν ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων τους και την ποιότητα της συνεργασίας τους.
Οι μαθητές του Α2 τμήματος ήταν ήδη χωρισμένοι σε ομάδες, καθώς
στα πλαίσια λειτουργίας του Πιλοτικού Γυμνασίου η διδασκαλία των περισσότερων μαθημάτων γίνεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Παρουσία
των μαθητών έγινε κλήρωση, ώστε να οριστεί το μάθημα, με το οποίο θα
ασχολούνταν κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα, λοιπόν, ανέλαβε να εξετάσει το θέμα της διαθεματικής υπό το πρίσμα ενός μαθήματος και κάθε ομάδα είχε
και τον αντίστοιχο συντονιστή – καθηγητή.
Η διαθεματική διδασκαλία ξεκίνησε την πρώτη ώρα από το αμφιθέατρο του σχολείου, όπου οι μαθητές παρακολούθησαν αποσπάσματα από
το γαλλικό ντοκιμαντέρ «La lègende des sciences» με θέμα το έργο και τη
διαχρονική αξία ορισμένων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και επιστημόνων.
Κατόπιν, έγινε μια σχετική συζήτηση με τους μαθητές, όπου απαντήθηκαν
οι απορίες τους και επισημάνθηκαν ορισμένα βασικά σημεία του ντοκιμαντέρ και της διαθεματικής. Το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, λειτούργησε ως αφόρμηση και εισαγωγή για τη διαθεματική και τα φύλλα εργασίας.
Στη συνέχεια, οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους άλλες δύο ώρες, για να
ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Κάθε ομάδα εργάστηκε ξεχωριστά στη βιβλιοθήκη, κάνοντας τη σχετική έρευνα και συμπληρώνοντας τα φύλλα εργασίας της. Στη σχολική βιβλιοθήκη οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα βιβλία και υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, για να πραγματοποιήσουν τη βιβλιογραφική και ηλεκτρονική αναζήτηση. Στο τέλος, όλες οι ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια του τμήματος. Κατά την παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας οι υπόλοιπες ομάδες σχολίαζαν, διόρθωναν και συμπλήρωναν τους συμμαθητές τους.
4.0 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα φύλλα εργασίας για κάθε μάθημα περιλάμβαναν μια ποικιλία δραστηριοτήτων και ερωτημάτων, ορισμένα από τα οποία απαιτούσαν βιβλιογραφική έρευνα, άλλα ηλεκτρονική αναζήτηση στο διαδίκτυο και κάποια τη
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δημιουργία ταμπλό, χάρτη, ζωγραφιάς ή παρουσίασης στον υπολογιστή.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
Γεωγραφία
1.
2.

Ποιος ήταν ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης και γιατί έγινε γνωστός;
Ποιο δρόμο ακολούθησε ο Πυθέας για χάρη της πατρίδας του, ώστε τα
Μασσαλιώτικα πλοία να πλέουν προς το βορρά μέσω της θαλάσσιας
οδού;
3. Ο Πυθέας μετά από ταξίδι έξι ημερών φθάνει στη Θούλη. Που βρίσκεται η
αρχαία Θούλη;
4. «Η «Άρτεμις» πλέει μέσα σε κάτι άγνωστο που μόνο πνεύμονα της
θάλασσας μπορώ να το ονομάσω. Δεν είναι ούτε σκληρός πάγος, ούτε
αέρας, ούτε νερό». Ποιες θεωρίες υπάρχουν σχετικά με τον τόπο που
περιγράφει ο Πυθέας;
5. Ποια είναι η αναφορά στο βιβλίο του Πλίνιου «Φυσική Ιστορία» σχετικά με
την ανακάλυψη του Πυθέα για την παλίρροια σε σχέση με τη Σελήνη;
6. Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες γεωγράφοι (Πλίνιος και Στράβων)
αντιμετωπίζουν τον Πυθέα με καχυποψία. Γιατί κατά τη γνώμη σας γίνεται
αυτό;
7. Πώς επινόησε ο Πυθέας το γεωγραφικό πλάτος;
8. Ποια τιμή βρήκε ο Πυθέας για το γεωγραφικό πλάτος της Μασσαλίας;
Ποια είναι η πραγματική τιμή σήμερα;
9. Στον επινοητή του γεωγραφικού πλάτους μπορούν να απονεμηθούν τρεις
τίτλοι ταυτόχρονα. Ποιοι είναι αυτοί;
10. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να προβάλλετε στο πρόγραμμα
Microsoft PowerPoint 2007 εικόνες με την προτομή του Πυθέα και τον
χάρτη με την πορεία του ταξιδιού του.
Πίνακας 1: Τα φύλλα εργασίας της Γεωγραφίας

Στα φύλλα εργασίας της Γεωγραφίας (Πίνακας 1) οι μαθητές άντλησαν
πληροφορίες από σημειώσεις της συντονίστριας- καθηγήτριας και από το
διαδίκτυο, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι του Πυθέα,
τις ανακαλύψεις του για την παλίρροια και το γεωγραφικό πλάτος και σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Πυθέα από μεταγενέστερους γεωγράφους. Παράλληλα, ετοίμασαν και μια παρουσίαση στο πρόγραμμα Microsoft
PowerPoint 2007 με σχετικές εικόνες για τον Πυθέα, η οποία συνόδευε τις
απαντήσεις των μαθητών. Στις ερωτήσεις για το γεωγραφικό πλάτος οι μαθητές αξιοποίησαν και τις γνώσεις τους από τη διδασκαλία των κεφαλαίων
Α1.1. και Α1.2. του σχολικού εγχειριδίου για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.
Στα φύλλα εργασίας της Λογοτεχνίας (Πίνακας 2) οι μαθητές μελέτησαν
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τρία ποιητικά κείμενα της αρχαίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας με κεντρικό θέμα τον Οδυσσέα. Πρόκειται για το προοίμιο της Οδύσσειας, το οποίο
διδάχθηκαν στην αρχή της χρονιάς από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο,
για το ποίημα «Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο» του Γ. Σεφέρη και το ποίημα «Ιθάκη» του Κ. Π. Καβάφη. Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα κείμενα, καθώς η διαθεματική αφορά τα ταξίδια των αρχαίων Ελλήνων και ο Οδυσσέας θεωρείται το αρχετυπικό πρόσωπο-σύμβολο του εξερευνητή και του θαλασσοπόρου. Επιπλέον, οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τις περιπέτειές του λόγω
της διδασκαλίας της Οδύσσειας.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
Λογοτεχνία
1.
2.
3.

4.

5.

Μελετήστε προσεκτικά και απαγγείλετε α) το προοίμιο της Οδύσσειας και
β) τα ποιήματα: «Πάνω σ’ έναν ξένο στίχο» του Γ. Σεφέρη και «Ιθάκη» του
Κ. Π. Καβάφη.
Παρουσιάστε τον Οδυσσέα μέσα από τους στίχους του Ομήρου.
α) Παρουσιάστε στην ολομέλεια του τμήματος ένα σύντομο βιογραφικό
σημείωμα του Γ. Σεφέρη με σχετικές φωτογραφίες στο πρόγραμμα
Microsoft PowerPoint 2007.
β) Πώς παρουσιάζεται ο Οδυσσέας στο ποίημα του Γ. Σεφέρη;
O Γ. Σεφέρης ξεκινά το ποίημα του ως εξής: «Ευτυχισμένος που έκανε το
ταξίδι του Οδυσσέα», αν και ο Οδυσσέας του Ομήρου περιπλανιέται δέκα
χρόνια στις θάλασσες, μέχρι να φθάσει ταλαιπωρημένος στην Ιθάκη. Πώς
αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, αυτή τη –φαινομενική- ίσως αντίθεση;
α) Παρουσιάστε στην ολομέλεια του τμήματος ένα σύντομο βιογραφικό
σημείωμα του Κ. Π. Καβάφη με σχετικές φωτογραφίες στο πρόγραμμα
Microsoft PowerPoint 2007.
β) Για τον Καβάφη τι θεωρείτε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία: η Ιθάκη ή το
ταξίδι και για ποιους λόγους; Τι συμβολίζει η Ιθάκη και τι το ταξίδι;
Πίνακας 2: Τα φύλλα εργασίας της Λογοτεχνίας

Στα φύλλα εργασίας της Λογοτεχνίας οι μαθητές έπρεπε να απαγγείλουν
τα κείμενα στην ολομέλεια του τμήματος. Επιπλέον, έπρεπε να απαντήσουν
σε ερωτήσεις για το πώς παρουσιάζεται η μορφή του Οδυσσέα σε κάθε
κείμενο, να αναλύσουν στίχους και συμβολισμούς των κειμένων και να παρουσιάσουν ένα σύντομο βιογραφικό του κάθε λογοτέχνη με σχετικές φωτογραφίες από το διαδίκτυο στο πρόγραμμα Microsoft Power Point 2007.
Στα Γαλλικά οι μαθητές έπαιξαν μεταξύ τους ένα παιχνίδι γνώσεων με
κάρτες, που είχαν ήδη ετοιμάσει στο μάθημα των Γαλλικών, στα πλαίσια ερ-
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γασίας στην Ενότητα 1 του σχολικού εγχειριδίου. Οι κάρτες είχαν εικόνες και
πληροφορίες στα γαλλικά για τη ζωή και το έργο σπουδαίων φιλοσόφων
και επιστημόνων της αρχαίας Ελλάδας (Θαλής, Ερατοσθένης, Πυθαγόρας,
Δημόκριτος, Ευκλείδης, Αριστοτέλης, Ιπποκράτης κ.ά.), καθώς και για ορισμένα σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα της αρχαίας και νεότερης γαλλικής ιστορίας (αρχαίοι Γαλάτες, υποταγή στους Ρωμαίους, Γαλλική Επανάσταση, Γαλλικός Διαφωτισμός, Βολταίρος, Κιουρί, Παστέρ κ.ά.). Μέσα από
το παιχνίδι οι μαθητές έκαναν επανάληψη σε γνώσεις, που είχαν αποκτήσει στο μάθημα των Γαλλικών.
Στη συνέχεια τοποθέτησαν τις κάρτες σε δύο ταμπλό με τον άξονα του
χρόνου. Στο πρώτο ταμπλό τοποθέτησαν σε χρονολογική σειρά τις κάρτες
με τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες και φιλόσοφους (Εικόνα 1), ενώ στο
δεύτερο ταμπλό τις κάρτες με τα γεγονότα και τα πρόσωπα της γαλλικής
ιστορίας (Εικόνα 2). Τέλος, παρουσίασαν στους συμμαθητές τους τα δύο
τρισδιάστατα ταμπλό, αναφέροντας στα γαλλικά και τα ελληνικά πληροφορίες για τα εικονιζόμενα πρόσωπα και γεγονότα, αλλά και υπογραμμίζοντας
τα σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα των δύο λαών.

Εικόνα 1: Το ταμπλό για την ελληνική αρχαιότητα
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Εικόνα 2: Το ταμπλό για τη γαλλική ιστορία

Τα φύλλα εργασίας στην ομάδα της Ιστορίας (Πίνακας 3) αφορούσαν το
ταξίδι του Πυθέα στη βόρεια Ευρώπη και τον αρχαίο λαό των Κελτών, με
τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επαφές μέσω των αποικιών τους στη
δυτική Μεσόγειο. Στο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας Α΄
Γυμνασίου για τον Β΄ ελληνικό αποικισμό έγινε μόνο μια σύντομη αναφορά
στον Πυθέα και τους Κέλτες, αν κι αυτά τα δύο θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, στα πλαίσια της διαθεματικής κρίθηκε ενδιαφέρον να εξεταστούν εκτενέστερα, καθώς αφενός, το ταξίδι του Πυθέα υπήρξε σημαντικό για την εξέλιξη της γεωγραφίας, ενώ αφετέρου οι Κέλτες ήταν
από τους σημαντικότερους αρχαίους ευρωπαϊκούς λαούς.
Οι μαθητές, λοιπόν, έπρεπε να εργαστούν ομαδικά και να απαντήσουν
στις σχετικές ερωτήσεις, κάνοντας έρευνα σε εγκυκλοπαίδειες και στο βιβλίο του Χ. Λάζου, «Το ταξίδι του Πυθέα στην άγνωστη Θούλη: εξερευνητικά ταξίδια των Ελλήνων στην κεντρική και δυτική Ευρώπη». Επιπλέον, έπρεπε να σχεδιάσουν έναν χάρτη της εποχής του Πυθέα με την πορεία του ταξιδιού του και να ζωγραφίσουν κάποιες εικόνες (π.χ. έναν Κέλτη Δρυίδη ή
το πλοίο του Πυθέα).
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: «ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»
Ιστορία
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
1. Αναφέρετε ορισμένες σημαντικές ελληνικές αποικίες στη Δυτική
Μεσόγειο και σε ποια σημερινά κράτη βρίσκονται.
2. Ποια πόλη της Μικράς Ασίας ίδρυσε τη Μασσαλία ως αποικία της και
πότε;
3. Ποια ιστορία αναφέρει ο Γαλάτης ιστορικός Πομπήιος Τρώγος για την
ίδρυση της Μασσαλίας;
4. Ποιο ήταν το πολίτευμα της Μασσαλίας στα τέλη του 4ου π. Χ. αιώνα,
όταν έζησε ο Πυθέας;
5. Με ποιες περιοχές της Ευρώπης είχαν επαφές οι Μασσαλιώτες και
τι εισήγαγαν από εκεί; Πώς ξέρουμε σήμερα ότι η Μασσαλία είχε
επαφές με αυτές τις περιοχές;
6. Με ποιους λαούς είχαν ανταγωνισμό οι Έλληνες της Δυτικής
Μεσογείου και για ποιο λόγο;
7. Για ποιο λόγο έκανε το ταξίδι του ο Πυθέας;
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
1. Που οφείλεται το όνομα των Κελτών σύμφωνα με τους αρχαίους
Έλληνες;
2. Πώς περιγράφουν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι συγγραφείς τους
Κέλτες;
3. Ποια πολιτεύματα είχαν οι Κέλτες;
4. Αναφέρετε ορισμένους θεούς των Κελτών.
5. Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες των Δρυίδων;
6. Έκαναν ανθρωποθυσίες οι Κέλτες;
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
1. Σημειώστε στον χάρτη την πορεία του Πυθέα, τους λαούς που
κατοικούσαν στα αρχαία χρόνια στην Ευρώπη και ορισμένες
σημαντικές ελληνικές αποικίες στη Δυτική Μεσόγειο.
2. Ζωγραφίστε το πλοίο του Πυθέα.
3. Ζωγραφίστε ένα νόμισμα της Μασσαλίας.
4. Ζωγραφίστε έναν αρχαίο Δρυίδη.
Πίνακας 3: Τα φύλλα εργασίας της Ιστορίας

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της διδασκαλίας οι μαθητές συμπλήρωσαν το παρακάτω φύλλο
αυτοαξιολόγησης (Πίνακας 4). Σχεδόν όλοι οι μαθητές σημείωσαν ότι έμαθαν
πολλά περισσότερα πράγματα για τα σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά
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επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά και άλλων πολιτισμών. Με
αυτό τον τρόπο συνειδητοποίησαν τις αλληλεπιδράσεις και τη διαλεκτική σχέση
μεταξύ των πολιτισμών, αλλά και τον σεβασμό που οφείλουμε στα επιτεύγματα
κάθε λαού. Επίσης, σχεδόν όλα τα παιδιά σημείωσαν ότι συνεργάστηκαν πολύ
καλά μεταξύ τους, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, ενώ έμαθαν να συμπληρώνουν
χάρτες, να κάνουν μια παρουσίαση στον υπολογιστή, να ψάχνουν μια πληροφορία σε ένα βιβλίο ή στο διαδίκτυο, να βρίσκουν ένα βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη,
να χρησιμοποιούν λεξικά και εγκυκλοπαίδειες και να σημειώνουν τη βιβλιογραφία. Επίσης, βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα και ευχάριστα το θέμα και την όλη διαδικασία της διαθεματικής διδασκαλίας, κάτι που ήταν εμφανές από τις αντιδράσεις τους και από την απαίτησή τους να ξαναγίνει διαθεματική στη βιβλιοθήκη.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΧΕΔΟΝ
ΚΑΘΟΛΟΥ

ΛΙΓΟ

Έμαθα ορισμένα πράγματα για τη συμβολή του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και άλλων πολιτισμών
(π.χ. γαλλικού) στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.
Έμαθα ορισμένα πράγματα για τα ταξίδια των
αρχαίων Ελλήνων και για τον τρόπο ζωής άλλων
αρχαίων λαών.
Έμαθα πώς να ψάχνω μια πληροφορία σ’ ένα βιβλίο,
ένα λεξικό, σε μια εγκυκλοπαίδεια ή στο διαδίκτυο.
Έμαθα πώς να παρουσιάζω στους συμμαθητές μου
τις πληροφορίες που συνέλεξα είτε προφορικά
είτε με τη μορφή ενός χάρτη, ενός ταμπλό ή μιας
παρουσίασης στον υπολογιστή.
Όλα τα μέλη της ομάδας δούλεψαν πάνω σ’ αυτό
που τους ζητήθηκε.
Τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν αρμονικά
μεταξύ τους και συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό ο
ένας απέναντι στον άλλο.
Βρήκα ενδιαφέρον το θέμα του φύλλου εργασίας.
Μου άρεσε η παρουσίαση όλων των φύλλων
εργασίας.
Θέλω να κάνουμε ξανά διαθεματική διδασκαλία.

Πίνακας 4: Φύλλο αυτοαξιολόγησης των μαθητών

860

ΠΟΛΥ

Γεώργιος Δελιόπουλος, Καλλιόπη Καρατζά-Σαουλίδου, Ειρήνη Αλωπούδη, Δωροθέα Αντύπα
«Το θαύμα των Ελλήνων ταξιδεύει στον κόσμο»: μια πρόταση διαθεματικής …

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι διδακτικοί στόχοι, οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή,
επιτεύχθηκαν. Παράλληλα, οι δεξιότητες, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, ανακλήθηκαν από τους μαθητές αρκετές φορές κατά
τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι που σημαίνει ότι εντυπώθηκαν στο μυαλό τους.
Επίσης, ορισμένοι μαθητές με μαθησιακά προβλήματα εργάστηκαν πάνω στο
θέμα της διαθεματικής, αξιοποιώντας άλλου είδους δεξιότητές τους (π.χ. καλλιτεχνικές, χειρισμός υπολογιστή), ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν την προσπάθειά τους στους συμμαθητές τους, ξεπερνώντας έτσι τη συνήθη συστολή τους.
Ένιωσαν, επομένως, ότι μπορούν να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν σε μια
ομαδική προσπάθεια, κάτι που στάθηκε για ορισμένους μια αφόρμηση για πιο
ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα την υπόλοιπη χρονιά.
Επομένως, στην περίπτωση της συγκεκριμένης διαθεματικής διδασκαλίας επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι η διαθεματικότητα προάγει την ολιστική προσέγγιση
της γνώσης, την κριτική σκέψη, τη συνεργατική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών. Θα προσθέταμε και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, κάτι που συχνά λείπει, αλλά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχημένη εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση.
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Στερεότυπα στην Παιδική Λογοτεχνία:
Το Αμφιλεγόμενο Πρόσωπο του Λύκου
Ευφροσύνη Δήμου
RÉSUMÉ
On pourrait dire que le mot ‘‘loup’’ est synonyme de peur et d’angoisse,
surtout dans les contes classiques. Pourtant, dans la littérature de jeunesse
contemporaine, on peut ‘‘rencontrer’’ des loups ‘‘gentils ’’. Ce n’est pas logique,
mais cela reste amusant. Il y a aussi d’autres albums où on s’avère difficile de
comprendre si le loup est ‘‘gentil’’ ou ‘‘ hypocrite’’. Le loup n’est ni méchant, ni
gentil. C’est un animal sauvage. En lisant des histoires ambiguës, les jeunes
lecteurs deviennent peut-être plus ‘‘prudents ’’ dans la vie. Les textes et les
images de ces albums cultivent peu à peu l’esprit critique. En observant un
album pareil, le petit lecteur connaît la vie.
Όλοι θα θυμάστε τα λόγια της γιαγιάς: «Αν δεν φας το φαΐ σου, θα φωνάξω τον
λύκο». Η Γαλλίδα συγγραφέας Anne Marie Garat γράφει: «Η ξαφνική παρουσία
του λύκου, είναι πιο δυνατή και πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη περιγραφή» (Garat, 2004).
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η λέξη λύκος είναι συνώνυμη του φόβου
και της αγωνίας, ιδίως στα κλασικά αναγνώσματα όπως «Η Κοκκινοσκουφίτσα”
(Perrault, 1968), «Τα τρία γουρουνάκια” (Ευρωπαϊκός Παραδοσιακός Μύθος του
18ου αι.), «Τα εφτά κατσικάκιa” (Grimm, 1812).
Στη σύγχρονη διεθνή λογοτεχνία, μπορούμε να συναντήσουμε λύκους «καλούς». Βλέπουμε λοιπόν, σε ορισμένα σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία, λύκους να παίζουν με κουνέλια ή να τρώνε μόνο λαχανικά γιατί είναι χορτοφάγοι. Σίγουρα είναι κάτι το διασκεδαστικό αλλά όχι λογικό. Αυτά τα παιδικά βιβλία προσπαθούν να ανατρέψουν το στερεότυπο «ο κακός λύκος», πολύ πιθανό για οικολογικούς λόγους.
Βέβαια, ο Ανδρέας Καρακίτσιος τονίζει ότι: «Δεν είναι λογοτεχνικό αυτό που
δεν είναι ελεύθερο, αυτό που δημιουργείται με αφετηρία τις επιθυμίες του αναγνώστη» (Kαρακίτσιος, 2008).
Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία όπου ο λύκος παρουσιάζεται σαν ένα ζώο
αμφιλεγόμενο. Σ’ αυτές τις ιστορίες, το παιδί είναι δύσκολο να αντιληφθεί αν
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ο λύκος είναι καλός ή υποκριτής. Τότε, ο μικρός αναγνώστης μπαίνει σε σκέψεις και από νωρίς γίνεται προσεκτικός στη ζωή του. Αρχίζει να καταλαβαίνει
τον κόσμο που τον περιβάλλει γιατί τα βιβλία είναι «παράθυρα στον κόσμο».
Οι φανταστικές ιστορίες γεννούν ποικίλα συναισθήματα όπως το γέλιο, τη χαρά, τον φόβο, την προσμονή που είναι συναισθήματα της πραγματικής ζωής.
Γιατί τα παιδιά αρέσουν τόσο πολύ αυτού του είδους τις ιστορίες;
Σύμφωνα με τον André Jolles (1972) «ο μύθος ικανοποιεί μια ανάγκη δικαιοσύνης αφού βάζει τα πράγματα σε τάξη. Η μεγάλη απογοήτευση απομακρύνεται αφού μεσολαβεί κάτι το απρόσμενο που αλλάζει τη ροή των γεγονότων. (Βέβαια, αυτό σπάνια συμβαίνει στη ζωή)».
Αλλά κι εμείς οι μεγάλοι γιατί διηγούμαστε ιστορίες, μύθους, παραμύθια
στα παιδιά; Εκτός από την ευχαρίστηση που προσφέρουν, συγχρόνως βοηθούν το παιδί να μεγαλώσει και να γίνει ο αυριανός άνθρωπος. O Brasey &
Debailleuil (1998) υποστηρίζουν ότι «τα παραμύθια δεν έγιναν για να κοιμίζουν
τα παιδιά αλλά για να ξυπνούν τη συνείδηση των ανθρώπων». Όμως και πριν
από χιλιάδες χρόνια, ο Αριστοτέλης (2008) έλεγε: «Ο φίλος της σωφροσύνης
είναι σίγουρα και φίλος των μύθων».
Ας επανέλθουμε όμως στον λύκο. Η θέση του λύκου στην παιδική λογοτεχνία του χθες , του σήμερα και του αύριο, θέλει περίσκεψη. Ο λύκος παρουσιάζεται άλλοτε ως φίλος και σύμμαχος και άλλοτε ως εχθρός και μακιαβελικός οργανωτής όσον αφορά την προσέγγιση και την εξαφάνιση του ήρωα.
Θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε καλύτερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το
στερεότυπο ο λύκος είναι κακός.
Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε για στερεότυπα; Πρόκειται για ιδέες που
δέχεται κανείς άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο από τον περίγυρό του.
Το στερεότυπο δημιουργείται από μια γενιά που έχει τη συνήθεια να απλοποιεί και να γενικεύει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά μιας ομάδας.
Σε τι χρησιμεύουν άραγε τα στερεότυπα; Τα στερεότυπα διευκολύνουν κατά κάποιον τρόπο την επικοινωνία γιατί αποτελούν έναν γνωστό κώδικα. Είναι χρήσιμα γιατί μπορείς να καταλάβεις τους άλλους, τον κόσμο και να προσανατολιστείς. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και επικίνδυνα γιατί απλοποιούν και γενικεύουν. Πολλές φορές τα στερεότυπα είναι ανακριβή· δύσκολα όμως αλλάζουν γιατί βολεύουν.
Αντιστέκονται και όταν ακόμα διαψεύδονται γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν τον κόσμο με διαφορετική ματιά, δεν δέχονται την άποψη ότι
η πραγματικότητα είναι σύνθετη και ότι απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει.
Όσον αφορά όμως τον λύκο, το στερεότυπο του κακού κρύβει ίσως μια
αλήθεια. Ο λύκος είναι ένα άγριο ζώο και δεν μπορεί να γίνει φίλος μ’ ένα
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κουνέλι ή μια κατσίκα. Γι’ αυτό και στα περισσότερα εικονογραφημένα βιβλία υπάρχουν αναφορές στο στερεότυπο του λύκου. Μέχρι τις τελευταίες
δεκαετίες περίπου του 20ου αιώνα, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την τάση ανατροπής αυτού του στερεότυπου.
Κι αν ο καλός λύκος γίνει στερεότυπο; Για σκεφθείτε το λίγο. Αποτελεί πράγματι ένα πρόβλημα για τους συγγραφείς, τους εκδότες και ιδίως για τους δασκάλους και τους ψυχολόγους. Πρέπει να σκεφτούν σοβαρά αυτήν την πιθανότητα. Γίνονται προσπάθειες για εξάλειψη των στερεοτύπων. Δεν πρέπει
λοιπόν να τα αντικαταστήσουμε από άλλα· αν και συμβαίνει μερικές φορές.
Ο «καλός λύκος» έχει τη δυνατότητα να γίνει ο κανόνας, δηλαδή στερεότυπο.
Ίσως αυτή η άποψη να βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας. Ο λύκος δεν είναι ούτε καλός , ούτε κακός. Είναι ένα άγριο σαρκοφάγο ζώο. Όταν πεινάει,
ψάχνει για το θήραμά του. Πολλές φορές, ο κακός ή καλός λύκος συμβολίζει
τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε καλός, ούτε κακός. Καλό θα ήταν,
ο καθένας να σχηματίζει προσωπική άποψη και να μην παρασύρεται από τις
απόψεις και τις σκέψεις των άλλων. Εδώ βρίσκεται το μυστικό. Γι’ αυτό λοιπόν, οφείλουμε να καλλιεργούμε ως δάσκαλοι αλλά και ως γονείς το κριτικό
πνεύμα. Κι αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Γιατί όμως τόσο πολύ φοβόμαστε τον λύκο; Το 1693 ο De Miromesnil
(Ragache & Ragache, 1981), οικονομικός διαχειριστής του βασιλιά στην Tours
έγραψε μια επιστολή προς τις αρχές, τονίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που
αντιμετώπιζαν πολλές επαρχίες από τις επιδρομές των λύκων. Οι λύκοι μάλιστα, πρώτα επιτίθονταν σ’ αυτούς που φύλαγαν το κοπάδι. Διαβάζοντας αυτό το γράμμα, καταλαβαίνουμε ότι ο φόβος του λύκου ήταν κάτι το φυσικό
για όλους τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως όμως για τους χωρικούς. Η οικονομία στηριζόταν στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η παρουσία των λύκων δεν επέτρεπε να ασχοληθούν με τις εξωτερικές εργασίες
τους. Ο φόβος του λύκου προκαλούσε οικονομική καταστροφή και ήταν καθημερινός και πραγματικός.
Από τον Μεσαίωνα ο φόβος του λύκου φωλιάζει στην ψυχή του ανθρώπου. Ίσως αυτήν την εποχή, υπήρξε μια αύξηση του αριθμού των λύκων, οι
οποίοι όταν δεν έβρισκαν τροφή, σκότωναν ακόμα και ανθρώπους. Έτσι κάπως εξηγείται ο φόβος μέχρι τις μέρες μας. Τα γεγονότα αυτά με τους λύκους
τα διηγούνταν γύρω απ’ τη φωτιά τον Χειμώνα. Οι ιστορίες απευθύνονταν σε
ενήλικες αλλά τις άκουγαν και παιδιά. Με τον καιρό, ο φόβος του λύκου έγινε συμβολικός. Είναι ο φόβος του θανάτου αφού η επίθεση του λύκου μπορεί να είναι θανατηφόρα. Οι ιστορίες λοιπόν γύρω απ’ τη φωτιά έγιναν μύθοι
που μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά. Πολλοί συγγραφείς όπως ο Charles
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Perrault, οι αδελφοί Grimm, o Alphonse Daudet (1869) δημιούργησαν συλλογές από μύθους της προφορικής παράδοσης αλλά έγραψαν και ιστορίες
με κεντρικό πρόσωπο τον λύκο.
Στην «Κοκκινοσκουφίτσα» του Charles Perrault (1698), ο λύκος γίνεται το
σύμβολο της σεξουαλικότητας. Ο συγγραφέας θέλει να προστατέψει τα νεαρά
κορίτσια από τον άνδρα λύκο, επηρεασμένος από τη χριστιανική θρησκεία. Με
το πέρασμα των αιώνων, ο φόβος του λύκου εξασθένησε. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τον σημερινό λύκο όχι τόσο κακό. Αλλά παρ’ όλα τα πονηρά παιχνίδια των συγγραφέων, ο φόβος του λύκου εξακολουθεί να υπάρχει.
Οι γονείς, συχνά παίζουν με τον φόβο του λύκου, για να δείξουν στα παιδιά τους για παράδειγμα ότι ο τόπος είναι επικίνδυνος. Επίσης, πιστεύουν ότι
ο φόβος μαθαίνει στα παιδιά να είναι προσεκτικά και να επαγρυπνούν. Έτσι,
χρησιμοποιούν τον φόβο σαν ένα είδος παιδαγωγικής απέναντι στο άγνωστο.
Είναι όμως τελικά αμφιλεγόμενο το πρόσωπο του λύκου; Οι σύγχρονοι συγγραφείς όπως ο Βέλγος Rascal (2002), δεν έχουν την πρόθεση να πουν ψέματα
στα παιδιά. Θέλουν να δουν την πραγματικότητα , καλλιεργώντας μέσα τους την αμφιβολία. Πολλές φορές μικροί και μεγάλοι αναρωτιούνται αν
το μήνυμα που θέλει να περάσει ο συγγραφέας
είναι αυτό που καταλαβαίνουν ή υπάρχει και κάτι άλλο. Μόνο έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται τη δική τους κρίση. Ο τίτλος του βιβλίου του Rascal είναι «Ami-Ami». Πρόκειται για μια
ιστορία φιλίας ανάμεσα σ’ένα κουνέλι κι έναν λύκο. Είναι όμως ιστορία φιλίας; Προσέξτε
Α-ΜΙΑΜ-Ι. Αν απομονώσουμε το ΜΙΑΜ , βλέπουμε ότι μάλλον ο λύκος θα ακολουθήσει τη φύση του και θα φάει το κουνέλι.
Αλλά και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Μόνο η φαντασία του παιδιού θα μπορούσε να βρει τη λύση. Το τέλος της ιστορίας παραμένει ανοικτό.
Ποια όμως η σημασία της εικόνας στο παιδικό βιβλίο; Σε μερικά παιδικά
βιβλία, η εικόνα βοηθάει να καταλάβουμε αυτό που εξυπακούεται στο κείμενο. Σε άλλα κυριαρχεί το αμφιλεγόμενο. Η σημασία της εικόνας βρίσκεται σε κάποια λίγα χαρακτηριστικά αλλά σίγουρα ουσιαστικά όπως τα μάτια,
το στόμα, οι κινήσεις των ηρώων. (Οι άκρες των χειλιών προς τα επάνω δείχνουν ικανοποίηση ενώ προς τα κάτω απογοήτευση και λύπη). Αυτό εκπαιδεύει τα παιδιά να διαβάζουν από την εικόνα τα συναισθήματα των προσώπων της ιστορίας. Η εικόνα επίσης, μπορεί να δείξει τον χαρακτήρα του ήρωα
και τη ψυχική του διάθεση , χωρίς τη βοήθεια λέξεων. Και μόνο απ’ τις εικόνες
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του βιβλίου, το παιδί μπορεί να καταλάβει την ιστορία και αν ακόμη δεν μπορεί να διαβάσει. Αλλά και αυτό που διαβάζει διευκολύνεται από την εικόνα.
Γιατί η εικονογράφηση είναι τόσο σημαντική στην παιδική λογοτεχνία;
Ίσως γιατί η εικονογράφηση λέει περισσότερο από τις λέξεις. Ας αρχίσουμε
από το εξώφυλλο του παιδικού βιβλίου γιατί είναι αυτό που προσφέρει την
πρώτη οπτική επαφή και απ’ αυτό το παιδί θα επιλέξει, αν δεν ξέρει να διαβάζει. Το εξώφυλλο κατέχει θέση πρωταρχική στο παιδικό βιβλίο. Δεν είναι ούτε το όνομα του συγγραφέα, ούτε του εικονογράφου, ούτε του εκδότη που
θα καθορίσει την επιλογή. Είναι η εικόνα του εξώφυλλου που θα προσελκύσει τον μικρό αναγνώστη.
Η εικόνα προσφέρει στο κείμενο μεγάλη οικονομία. Ο συγγραφέας δεν
χρειάζεται να περιγράψει τον τόπο, τον καιρό, τη νύχτα ή τη μέρα. Δεν χρειάζεται επίσης να περιγράψει τα πρόσωπα της ιστορίας, καθώς και τις στάσεις
τους. Το παιδί λοιπόν, πρέπει να είναι ικανό να παρατηρεί την εικόνα του βιβλίου και γενικά τον κόσμο που το περιβάλλει. Η παρατήρηση είναι πολύ σημαντική γιατί παρατηρώντας, το παιδί γνωρίζει τη ζωή. Μόνο με την παρατήρηση, μπορεί να βρει τα κρυμμένα μηνύματα της εικόνας και του κειμένου.
Σύμφωνα με τη Μένη Κανατσούλη (2002) «η ιστορία του εικονογραφημένου βιβλίου καταλήγει να είναι δύο αφηγήσεις, μία κειμενική και μία εικονική».
Τελειώνοντας, θα μπορούσα να πω ότι ο λύκος (δηλαδή η επιθετικότητα)
βρίσκεται μέσα μας. Ο καθένας κρύβει έναν λύκο στην ψυχή του. Είναι ένας
καλός λύκος ή ένας κακός; Θα απαντήσω σ’ αυτό το ερώτημα μα μια ινδιάνική ιστορία: Ο παππούς λέει στον εγγονό του: «Στην ψυχή μου γίνεται μια μάχη ανάμεσα σε δύο λύκους. Ο ένας είναι κακός. Τον χαρακτηρίζει η κακία, η πονηριά, η ζήλεια, το ψέμα, ο εγωισμός. Ο άλλος είναι καλός. Είναι όπως η ευτυχία,
η ειρήνη, η αγάπη , η ελπίδα, η φιλία που αισθανόμαστε ». Και ο παππούς συνεχίζει: «Η ίδια μάχη γίνεται και στη δική σου ψυχή.» Ο μικρός σκέφτεται λίγο
και μετά ρωτάει τον παππού του: «Παππού, ποιος θα νικήσει;». Και ο παππούς
απαντά: «Ο λύκος που τρέφεις παιδί μου».
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Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
του νέου νομοθετικού πλαισίου στη διδασκαλία
της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης και
ως Ξένης. Η περίπτωση της Σουηδίας
Πασχάλης Δήμου
ABSTRACT
In the present paper we discuss issues regarding Greek speaking education in
Diaspora and the impact of Greek emigrants communities. After a long introduction
about the legislation, mean of support, educational structures and institutions of
the Greek speaking education abroad today, the research will focus in the internal
variability that characterizes Greek communities abroad. This situation defines the
different needs, expectations, and consequently the different aims regarding Greek
speaking education abroad. Taking into considerations globalizations and political,
financial and social changes that globalization has brought about prospects of
developing Greek speaking education abroad are examined, so it can be effective
for Greek Diaspora and also for Greek society in general.
1.0.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έρευνα θα ασχοληθεί με το πλαίσιο λειτουργίας της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά. Συγκεκριμένα, αντλεί τη θεματική της από τον επιστημονικό χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
και επιμέρους ζητημάτων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνδυασμό με
τη μορφή που παίρνει η Ελληνική Διασπορά μετά την οικονομική κρίση .
Πρόκειται για ένα επίκαιρο θέμα, το οποίο λόγω των παγκόσμιων οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συντελούνται παραμένει πάντα επίκαιρο και χρήζει αναστοχαστικής προσέγγισης, αφού οι αναγνώσεις που έχουν επιχειρηθεί επηρεάζονται από ιδεολογικοπολιτικούς περιορισμούς.
2.0.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την εκπόνηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η κλασική ιστορική μέθο-
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δος σε συνδυασμό με κοινωνιολογικά εργαλεία. Σύμφωνα με αυτά επιχειρήθηκε η έρευνα των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, που συγκεντρώθηκαν και ελέγχτηκαν για την αξιοπιστία τους. Τα γεγονότα θα εκτεθούν κατά χρονολογική σειρά και θα αναλυθούν σε συνάρτηση με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που συνετέλεσαν στην επίταση ή την επιβράδυνση της εκπαιδευτικής προσπάθειας στη συγκεκριμένη περιοχή της θεματικής. Άλλωστε κάθε μελέτη που επιχειρεί να περιγράψει συνολικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να είναι επαρκής, αν
εγκλωβιστεί στην καθεαυτή ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος και
μάλιστα ενός τόσο ιδιαίτερου και πολυποίκιλου θεσμού , όπως αυτός της
Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Διασπορά.
Θα χρησιμοποιηθούν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αποτίμησης της
εκπαιδευτικής δράσης κι εξέλιξης, πίνακες και στατιστικά δεδομένα για τη
συναγωγή μεθοδικότερων και πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων.
3.0 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί την ελληνική πολιτεία τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ήδη το άρθρο 108 του Συντάγματος αναφέρει ότι «το Κράτος μεριμνά
για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με
τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και
επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια».1 Η σχέση του ελληνικού κράτους με την ελληνική Διασπορά, που
αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα του συγκεκριμένου άρθρου, εξακολουθεί να
αποτυπώνεται και στα νομοθετικά διατάγματα για την ελληνόγλωσση παιδεία στο εξωτερικό, που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας με
τους νόμους 695/1970 και 154/1973. Κυρίαρχος στόχος των συγκεκριμένων
νόμων αποτελούσε η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων ομογενών, μέσα από τη μεταφύτευση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στις χώρες υποδοχής τους. Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά μοντέλα που προωθούνταν ήταν αμιγώς ελλαδοκεντρικά και η σχέση Ελλάδας-Διασποράς ήταν η σχέση κέντρου-περιφέρειας.
Στη συνέχεια, το 1983 ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), η οποία αποτέλεσε «επιτελικό φορέα για τη χάραξη, την
εφαρμογή και το συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τον ελληνι1. http://www.teilam.gr/nomothesia/Syntagma.pdf (ανακτήθηκε στις 18.3.2011).
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σμό της Διασποράς»,2 ενώ το 1995, στα πλαίσια της Γ.Γ.Α.Ε., ιδρύθηκε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.),3 το οποίο «είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού».4
Ο νόμος 2413/1996 (ΦΕK 124 Α΄/17-6-1996)5 με τίτλο «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» είναι αυτός που καθόριζε μέχρι πρόσφατα την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό. Στο συγκεκριμένο νόμο, έγινε για πρώτη φορά μια απόπειρα μετατροπής του προηγούμενου ελλαδοκεντρικού εκπαιδευτικού μοντέλου σε ένα ελληνοκεντρικό, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαπολιτισμικές συνθήκες κοινωνικοποίησης των Ελλήνων ομογενών. Εντούτοις, σύμφωνα με τους Γεωργογιάννη και Κυπριανού, οι οποίοι σε σχετική τους μελέτη επισήμαναν ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν μεν πρωτοποριακός σε
σχέση με τα προηγούμενα νομοθετικά διατάγματα της δικτατορικής περιόδου, αλλά δεν ήταν τόσο πρωτοποριακός όσο απαιτούνταν για την εποχή
του. Στους σκοπούς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό περιλαμβάνονταν, πέρα από το γενικό σκοπό «περί καλλιέργειας και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας», τα εξής , η ανάδειξη της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας ( με τα στοιχεία που περιγράφηκαν πιο πάνω), η διαμόρφωση της προσωπικότητας των ελληνοπαίδων, που θα ενίσχυε την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή τους, η προβολή και η διάδοση της ελληνικής
γλώσσας, της ελληνικής και ορθόδοξης παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού στις άλλες χώρες, η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, των παραδόσεων και της ιστορίας του ελληνισμού που ζούσε σε διάφορες χώρες και περιοχές της γης, η αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας του ελληνισμού της Διασποράς για την ανάπτυξη της επιστήμης, του
πολιτισμού και της παιδείας στην Ελλάδα, και τέλος, η συμβολή στην αμοιβαία κατανόηση, την ειρηνική συμβίωση και τη συνεργασία ατόμων και
ομάδων διαφορετικής προέλευσης και πολιτισμικής παράδοσης, που ζούσαν στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.6 Λειτουργώντας, έτσι, πε2. http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 (ανακτήθηκε στις 18.3.2011).
3. http://www.sae.gr (ανακτήθηκε στις 18.3.2011).
4. Τροποποιητικός Νόμος 3480/2006, ΦΕK 161 Α΄/2-8-2006 με τίτλο «Οργάνωση, λειτουργία και
αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις».
5. http://law.greekeducation.org/files/n2413_96_fek124a_ellinoglowssi_ekpedefsi.pdf (ανακτήθηκε
στις 18.3.2011). Για τροποποιήσεις επιμέρους σημείων του συγκεκριμένου νομοθετικού διατάγματος
βλ. στο http://law.greekeducation.org/#a-1 (ανακτήθηκε στις 18.3.2011).
6. http://law.greekeducation.org/files/n2413_96_fek124a_ellinoglowssi_ekpedefsi.pdf (ανακτήθηκε
στις 18.3.2011).
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ριοριστικά και αναχρονιστικά, περιχαράκωνε τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στους ελληνικούς πληθυσμούς του εξωτερικού, και δεν προέβλεπε τη διδασκαλία της ευρύτερα στους οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους.
4.0 Ν 4027/11, το νέο πλαίσιο αρχών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Διασπορά
Το νέο πλαίσιο αρχών του Ν 4027/117 περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες/πεδία και δέκα σημεία για το σχεδιασμό μιας συνεκτικής πολιτικής για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις
βασικοί άξονες είναι οι εξής:
1. η σχέση ελληνικού κράτους και ελληνισμού της Διασποράς, με έμφαση σε θέματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και ενίσχυσης της ελληνικής ταυτότητας,
2. η αποτίμηση των υπαρχουσών δομών παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε σχέση με α) την παιδαγωγική τους καταλληλότητα,
β) την αποτελεσματικότητά τους, γ) το κόστος και δ) τις προοπτικές
κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των νέων γενιών ελληνικής καταγωγής στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης,
3. ο εντοπισμός σημείων στο ισχύον για κάθε χώρα ή περιοχή σύστημα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τα οποία έχρηζαν αναθεώρησης
ή ενίσχυσης και προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση των μορφών
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με τα κατά τόπους εκπαιδευτικά συστήματα, και
4. η κατάθεση προτάσεων για εναλλακτικές εκπαιδευτικές πολιτικές
και δομές υποστήριξης της παρουσίας της ελληνικής γλώσσας και
του ελληνικού πολιτισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, με
ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
ομογένειας.
Είναι χρήσιμο όμως να διερευνήσουμε ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. , αφού πίσω από τα νομοθετικά κείμενα υποκρύπτονται και άλλα πιο ουσιαστικά στοιχεία. Βιώνοντας το ελληνικό κράτος μια πρωτόγνωρη οικονομική καταστροφή θα πρέπει να δούμε αν εννοεί τις παραπάνω δεσμεύσεις και τοποθετήσεις , όπως ότι «σκοπός μας είναι να ανασυγκροτήσουμε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να ανα7. Όλο το νέο πλαίσιο αρχών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και η διαβούλευση, η
οποία στις βασικές της γραμμές παρουσιάζεται στην παρούσα υποενότητα, έχει αντληθεί στο http://
www.opengov.gr/ypepth/
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δείξουμε τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς
στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική ταυτότητα, όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου».
Το τεράστιο κομμάτι του ελληνισμού που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό αντιμετωπίζει σημαντικά και ποικίλα προβλήματα. Οι σημερινές διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες προσθέτουν νέα
προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία οδηγούν
σε αναθεώρηση των μεταναστευτικών πολιτικών και πολλές χώρες υιοθετούν συντηρητικότερες επιλογές που πιέζουν τους ξένους εργαζόμενους
στο δίλημμα «πλήρης αφομοίωση ή άτακτη φυγή».
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθούν και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επηρεάζουν τον Ελληνισμό, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
τις χώρες στη Βόρεια Αφρική αλλά και στην περιοχή της Κριμαίας και ευρύτερα σε περιοχές της πρώην Ανατολικής Ευρώπης , όπου διαμένει ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι του Απόδημου Ελληνισμού. Δεν έχει περάσει
μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που οι προξενικές αρχές και το Γραφείο
του Συντονιστή Εκπαίδευσης της Μαριούπολης μεταφέρθηκαν σε άλλη πόλη για να αποφύγουν τις συνέπειες των εχθροπραξιών μεταξύ των ρωσόφωνων αυτονομιστών ανταρτών και του ουκρανικού στρατού.
5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει πραγματικά με το νέο νόμο. Οι έως σήμερα υφιστάμενοι τύποι σχολείων (αμιγή ελληνικά και απλά σχολεία της χώρας υποδοχής) συγκεντρώνουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, ανάλογα με τη γλώσσα που μιλιέται στην οικογένεια, τις επαφές της οικογένειας, το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό, τη διέξοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την κοινωνική ενσωμάτωση και το επίπεδο
διαβίωσης. Κλειδί για την επιτυχία ενός συστήματος ελληνικής παιδείας
στο εξωτερικό είναι το κατά πόσο το σύστημα θα προσελκύει την ενεργό
συμμετοχή του ελληνισμού της διασποράς, καθώς και κατά πόσο η κίνηση προς ένα τύπο σχολείου (βλέπε δίγλωσσα) δεν θα είναι στιγμιαία, αλλά
απαιτεί αρκετό χρόνο προετοιμασίας και προσαρμογής.
Πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου είχαν υλοποιηθεί με υπουργικές αποφάσεις μια σειρά μέτρων παρόμοιων με αυτά που πάρθηκαν στην
Ελλάδα και στόχο την εξοικονόμηση δαπανών.
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Από το καλοκαίρι του 2010, αρκετά νωρίς, είχαν καταργηθεί 11 θέσεις
Συντονιστών Εκπαίδευσης από τις 26 θέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο νέος νόμος (άρθρο 12 παρ. 2) προβλέπει ότι ο μέγιστος αριθμός Συντονιστικών
Γραφείων είναι το 15, άρα στο εξής οι θέσεις είναι δυνατόν μόνο να μειώνονται με εκτίμηση-απόφαση της πολιτικής ηγεσίας.
Το καλοκαίρι του 2011 ακολουθείται η προσφιλής μέθοδος των καταργήσεων – συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και στη Γερμανία. Συγχωνεύονται 3 Λύκεια (Λούντβισμπουργκ, Νόισταντ, Στουτγκάρδης), καταργούνται 7 Λύκεια (Αμβούργου, Βερολίνου, Αννόβερου, Άουκσμπουργκ, Μάινχαμ, Λούντενσαϊντ, Σβάινφουρτ) καθώς και το Γυμνάσιο της Κολωνίας. Η
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνόδευε το νομοσχέδιο ανέφερε: «Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τη σταδιακή κατάργηση των λυκείων που λειτουργούν στην Γερμανία κατά 11.050.000 ευρώ».
Η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης για την οικονομία ανέφερε: «Τμήματα ελληνικής γλώσσας, απογευματινά σχολεία και σχολεία που
λειτουργούν κάθε Σάββατο και των οποίων η λειτουργία δεν συνδέεται με
τη χορήγηση τίτλων σπουδών παύουν να ενισχύονται (σε τέτοιες μονάδες
υπηρετούσε το 38% των αποσπασμένων εκπαιδευτικών). Επίσης, σχολικές
μονάδες που παρέχουν τίτλους σπουδών μη αναγνωρισμένους από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται παύουν να δέχονται μαθητές μέχρι να επιτύχουν την αναγνώριση των τίτλων τους (σε αυτές υπηρετεί το 10% των αποσπασμένων εκπαιδευτικών)». Αυτόματα προκύπτει εξοικονόμηση προσωπικού κατά 48%, και σε συνδυασμό με το άρθρο 18 παρ. 3, που προβλέπει
ότι «παράταση της απόσπασης πέραν της 3ετίας μπορεί να χορηγηθεί για
δύο επιπλέον χρόνια χωρίς επιμίσθιο», μείωση των δαπανών επί του κρατικού προϋπολογισμού κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ.
Με το νέο νόμο φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μπορεί να είναι κοινότητες, μορφωτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα. Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ποιοτικό και με χρονική διάρκεια έργο χαρακτηρίζονται ως «Κέντρα
– Λόγος». Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3, «μπορεί κατ’ εξαίρεση και μόνον
εφόσον είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, να επιχορηγούνται αποκλειστικά για μέρος του κόστους πρόσληψης εκπαιδευτικών με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του αποδεδειγμένου
συνολικού κόστους». Επίσης συστήνεται ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Έτσι ενισχύεται η από απόσταση διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και μειώνονται
σημαντικά οι δαπάνες για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού σε όλο τον
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κόσμο. Και κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τον περιορισμό των εκπαιδευτικών μονάδων που δικαιούνται ενίσχυσης 18 εκατομμύρια ευρώ και περαιτέρω εξοικονόμηση από τη μείωση του αριθμού των σχολικών βιβλίων που αποστέλλονται στο εξωτερικό».
Βλέπουμε εύκολα λοιπόν ότι με το νόμο 4027/11 η μείωση του κόστους
για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 30 εκατομμύρια ευρώ ετήσια. Η πραγματική στόχευση του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι προφανής: ένταξη και της
εκπαίδευσης στο εξωτερικό στη μνημονιακή πολιτική της περικοπής των
δαπανών για την παιδεία.
Συμπερασματικά για τη Σουηδία οι επιδράσεις της εφαρμογής της νέας
πολιτικής θα είναι δυστυχώς μοιραίες και ένα πολύ σημαντικό έργο που είχε επιτευχθεί θα δεχθεί καίρια πλήγματα. Ήδη η κατάργηση της θέσης του
Συντονιστή με έδρα τη Στοκχόλμη και ζώνη ευθύνης τη Σκανδιναβία και
τις Βαλτικές χώρες περιόρισε τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνταν
, αφού η Συντονίστρια Εκπαίδευσης από το Λονδίνο δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει , να συντονίζει και να ενισχύει καινοτόμες προσπάθειες αλλά
και δράσεις που προβάλλουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.
Σε συνάρτηση με τον σημαντικό περιορισμό των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε όλη την περιοχή είναι ευνόητο ότι μοιραία το ενδιαφέρον των
ομογενών θα περιοριστεί, αφού δε θα δεχτούν να στέλνουν τα παιδιά τους
σε ένα περιβάλλον εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας κατώτερο παιδαγωγικά από αυτό που παρακολουθούν καθημερινά – σουηδικό σχολείο.
Πρέπει να επισημαίνουμε τις φιλότιμες προσπάθειες της Ελληνικής Παροικίας με την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά δυστυχώς πρόκειται
για ανθρώπους που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στη διδασκαλία των
Ελληνικών ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει
να τονίσουμε ότι η απουσία συστηματικού ελέγχου και η ανάγκη εξασφάλισης «οικονομικών» λύσεων δίνει τη δυνατότητα σε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς από το ελληνικό δημόσιο και σε ομογενείς εκπαιδευτικούς , που
εργάζονται ως δάσκαλοι μητρικής γλώσσας αμειβόμενοι από τη σουηδική
πολιτεία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τοπικούς ομογενειακούς φορείς και Κοινότητες. Τέτοια θλιβερά περιστατικά είχαν παρατηρηθεί και στο
παρελθόν αλλά οι «κομματικές» επιλογές συντονιστών και η ανοχή συμπεριφορών από εκπαιδευτικούς , οι οποίοι εξασφάλιζαν την προστασία πολιτικών παραγόντων επέτρεψε σε εκπαιδευτικούς να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πέραν της πενταετίας αλλά να γίνονται ανεκτές τόσο η αργομισθία όσο και ποινικά κολάσιμες πράξεις εκπαιδευτικών,
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όπως καταγράφονται σε ιστοσελίδες της ελληνικής Παροικίας ή σε καταγγελίες που έχουν σταλεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αρνητικό στοιχείο επίσης, είναι και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αποσπασμένων είναι εκπαιδευτικοί από τον πίνακα αυτών που επιθυμούν απόσπαση χωρίς επιμίσθιο. Πρακτικά αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να ανταπεξέλθουν στα έξοδα διαβίωσης μιας ακριβότερης χώρας με το μισθό της
Ελλάδας. Για να μην εθελοτυφλούμε οι συνάδελφοι αυτοί θα συνεχίσουν
την αρνητική παράδοση των πρώτων αποσπασμένων, δεκαετίες ’80 και ’90,
να εργάζονται κι αλλού για να εξασφαλίσουν τόσο τα αυξημένα έξοδα της
Σουηδίας όσο και τα έξοδα τα οποία θα εξακολουθούν να υπάρχουν στην
Ελλάδα, φορολογία κ.ά.. Αυτή η εικόνα , όπως φαντάζεστε, προκαλεί αλγεινή εικόνα στον μέσο ομογενή και απαξιώνει τον εκπαιδευτικό στα μάτια του μαθητή του.
Κλείνοντας το μέρος αυτό της εργασίας μας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. έπρεπε να αναθεωρήσει τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτικών προς απόσπαση. Επίσης θα έπρεπε να υπάρξει καλύτερος τρόπος
οργάνωσης και συντονισμού με την επιλογή ενός τοπικού υπεύθυνου-συντονιστή, αφού μια περιοχή όπως η Σκανδιναβία παραμένει ακέφαλη καθώς είναι ανώφελο να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος από το Λονδίνο, όσο καλή προαίρεση κι αν υπάρχει. Στα αρνητικά σημεία είναι ακόμη η μη αξιοποίηση της προηγούμενης πλούσιας
πραγματικότητας, η οποία παραμερίστηκε βιαστικά αφήνοντας τον τοπικό πλούτο αναξιοποίητο, όπως υλικά, αρχεία κ.ά.. Τέλος σε μια εποχή που
οι νέες τεχνολογίες έχουν αξιοποιηθεί και προς όφελος της εκπαίδευσης
είναι λυπηρό να μην υιοθετούνται καλές πρακτικές και να μένουν αναξιοποίητες μετά από τόσα χρόνια πιλοτικών εφαρμογών, όπως η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία αλλά και οι Κοινότητες Μάθησης που θα διευκόλυναν με
ελάχιστο κόστος την καλλιέργεια, διδασκαλία και προαγωγή της Ελληνικής
Γλώσσας στη Διασπορά.
6.0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ολοκληρώνοντας την έρευνά μας, μπορούμε να συνοψίσουμε τα κυριότερα σημεία της, καταλήγοντας σε κάποια πιθανά συμπεράσματα. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εκτός ελληνικής επικράτειας συμβαδίζει με τις αρχές της παγκοσμιοποίησης για –μεταξύ άλλων– γλωσσική και εθνοπολιτισμική διάχυση και συμβάλλει στον εμπλουτισμό του γλωσσικού και ευρύτερα πολιτισμικού κεφαλαίου των ομογενών. Ωστόσο, όπως –έστω και με
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καθυστέρηση– διαπίστωσε η ελληνική πολιτεία, η νομοθεσία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά που θεσπίστηκε πριν μια δεκαπενταετία, δεν ήταν δυνατό να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις γενικά, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαφοροποιήσεων των
ελληνικών διασπορών ειδικότερα. Έτσι, η ψήφιση ενός νέου νομοθετικού
πλαισίου ήταν πλέον απαραίτητη, αφού το σύστημα δεν είχε προβλεφτεί
να ανανεώνεται και να βρίσκει «τοπικές» λύσεις .
Επιπλέον, η αναντιστοιχία υπέρογκων δαπανών στο χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Διασπορά και πενιχρών αποτελεσμάτων, σαφώς και χρήζει διορθωτικής αλλαγής. Η χαρτογράφηση των πραγματικών
αναγκών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, ο προσεκτικός και αποτελεσματικός οικονομικός σχεδιασμός της γλωσσικής εκπαίδευσης εκτός Ελλάδας, η διοικητική αναδιάρθρωση και ο επανακαθορισμός των ρόλων και των ευθυνών των εκπαιδευτικών εταίρων, η διαφάνεια και η αξιοκρατία στον τρόπο επιλογής του εκπαιδευτικού δυναμικού,
η συστηματική καταγραφή και η αποτελεσματική αξιοποίηση των ομογενών επιστημόνων και παιδαγωγών, είναι βήματα που απαιτούνται να γίνουν
για την εξυγίανση του θεσμού της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο για την ελληνική Διασπορά όσο και για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
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Μια διαθεματική και διεπιστημονική
διδακτική δράση με τίτλο «Όταν ο Αριστοτέλης
συναντά τον Χριστό» στο πλαίσιο
της Διδακτικής Μεθοδολογίας
Μαρία Ζαφειρίου
ABSTRACT
This didactic movement was based theoretically and structurally on the
pedagogical theories of the 20th century, as well as Behaviorism, Gnosticism,
the sociocultural approach towards education and also on recent theories of
multiliteracy. In regards to its performativity, this specific academic direction
adhered to the objectives of the rhombus model. The purpose of this academic
direction was the advancement of the Aristotelian theories in relation to moral
virtue and its attainment within a society. The secondary objectives pertained
to, a) encouraging students to reflect on the ideas concerning the Aristotelian
and the Christian virtue while applying their individual and collective input,
and b) preparing students more adequately for the Pan-Hellenic State Exams
while appreciating and modernizing these concepts through an alternative
method of approaching knowledge.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συγκεκριμένη διαθεματική πρόταση διδασκαλίας βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική μάθηση με την εφαρμογή της λογικής του Σχεδίου (Design),
όπως αυτό εννοείται από την προσέγγιση των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας στην επικοινωνία (Cope & Kalantzis, 2000). Ο ρόλος των καθηγητών κατά τη διαδικασία του Σχεδίου κατέστη υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978).
Η προεπιλογή μιας μεγάλης σε μέγεθος αίθουσας έδωσε τη δυνατότητα σχηματισμού δύο μεγάλων κύκλων με τις καρέκλες των θρανίων των
μαθητών ενώ με τις κατάλληλες προσαρμογές από τους διδάσκοντες βοήθησε τη διεξαγωγή της διδασκαλίας ομαδοσυνεργατικά, μα όχι μετωπικά,
και της οπτικής αλλά και λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους.
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1.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 διδακτικές ώρες
1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρίθηκε απαραίτητη η τεχνική υποστήριξη του μαθήματος με τη χρήση υπολογιστή και προβολέα. Προαπαιτούμενο η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική
μέθοδο διδασκαλίας και με τα ψηφιακά μέσα (χρήση Η/Υ, εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης) προκειμένου να μεταδοθούν στα παιδιά «πιο γρήγορα
και πιο ευχάριστα» γνώσεις για τη γλώσσα, αλλά και σύνδεσης της τελευταίας με
τη ζώσα καθημερινότητα μέσα από συγκεκριμένες κειμενικές πραγματώσεις.
1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Η ανάδειξη της αριστοτελικής θεωρίας περί ηθικής αρετής και της πραγμάτωσης αυτής μέσα στην κοινωνία καθώς και η ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από την αριστοτελική φιλοσοφία ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να «τελειωθεί»
ηθικά μακριά από την κοινωνία. Στην αντίθετη περίπτωση είναι ή θηρίο ή Θεός.

Εικόνα 1: Το μοντέλο του ρόμβου
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1.4 Η ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΡΟΜΒΟΥ
α) Να προβληματίσει τους μαθητές γύρω από τις έννοιες της αριστοτελικής
ηθικής και της χριστιανικής ηθικής διαθεματικά με αφόρμηση την προβολή σε
video μελετών περιπτώσεων (case study).
β) Να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν τον επικαιρικό χαρακτήρα
των δύο αυτών προσεγγίσεων μέσα από την ανάπτυξη συζήτησης γύρω από
τις δύο αυτές θεωρίες.
γ) Να αναπτύξουν οι μαθητές την δική τους σκέψη ατομικά και ομαδοσυνεργατικά γύρω από τις συγκεκριμένες έννοιες με την τεχνική του παιχνιδιού ρόλων .
δ) Να προετοιμάσει τους μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις μέσα από την
εμβάθυνση και επικαιροποίηση των εννοιών αυτών.
1.5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ
Προβληματισμός με αφόρμηση την προβολή αποσπασμάτων (χρήση video)
περιπτώσεων παιδιών που μεγάλωσαν, μακριά από τις κοινωνίες των ανθρώπων, μαζί με ζώα και περιπτώσεων ασκητών που επιδίωξαν ως αναχωρητές τη θέωσή τους (χρήση power point). Συζήτηση των διδασκόντων με
τους μαθητές γύρω από την έννοια του «εξανθρωπισμού» ( λόγος, σκέψη,
αρετή) του θηλαστικού που λέγεται άνθρωπος, εντός ή εκτός πολιτείας. Τεχνικές: μελέτη περίπτωσης (case study) και power point.
1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ζητήσαμε από τους μαθητές να χωριστούν σε δύο ομάδες, να αναδείξει τον
εκπρόσωπό της η κάθε μία ομάδα χωριστά και να δώσουν από ένα όνομα
σ’ αυτήν ανάλογα με τη θεωρία που θα κληθούν να επεξεργασθούν και να
υπερασπισθούν ως μαθητές του Αριστοτέλη ή του Χριστού. Οι ομάδες σχημάτισαν δύο κύκλους με καρέκλες χωρίς θρανία. Οι μαθητές της κάθε ομάδας κλήθηκαν να συνεργαστούν και από κοινού να συντάξουν την επιχειρηματολογία τους γύρω από την έννοια της ηθικής αρετής κατά τον Αριστοτέλη και κατά το Χριστιανισμό αντίστοιχα. Οι κύκλοι άνοιξαν και ενώθηκαν σε έναν για να ακολουθήσει ο ημιδομημένος διάλογος των δύο ομάδων, που θα αναδείξει τις πιθανές συγκλίσεις ή αποκλίσεις των δύο θεωριών καθώς και τον διαχρονικό τους χαρακτήρα. Οι διδάσκοντες παρακο-
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λουθούσαν τον διάλογο των μαθητών τους, συντόνιζαν και καθοδηγούσαν.
Χρήση τεχνικών: Ημιδομημένος διάλογος, παιχνίδι ρόλων
1.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υιοθετήθηκε η διερευνητική μάθηση και μάλιστα η καθοδηγούμενη διερεύνηση, μεθοδολογία που εμπεριέχει τρία βήματα:
1ο) το αρχικό αυθεντικό ερώτημα ή προβληματισμό (ερευνητικό πλαίσιο):
«Πού μπορεί να επιτευχθεί ο «εξανθρωπισμός» του ανθρώπου, εντός
ή εκτόςπολιτείας;»
ο
2 ) τις δραστηριότητες κριτικής επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με το θέμα μέσα από τη διατύπωση υποθέσεων και εικασιών:
«Εάν ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό όν κατά τον Αριστοτέλη τότε
γιατί αναπτύσσει αντικοινωνική συμπεριφορά μέσα στην πολιτεία;»
«Εάν ο άνθρωπος είναι θέσει κοινωνικό όν κατά το Χριστιανισμό τότε γιατί η τελείωσή του μπορεί να υλοποιηθεί εκτός κοινωνίας;»
3ο) το συμπέρασμα-καταληκτικό κείμενο:
Παράδειγμα πρότασης γενίκευσης των μαθητών ως αποτέλεσμα της
κριτικής επεξεργασίας των συγκεκριμένων φιλοσοφικών αρχών με βάση
το καθημερινό τους βίωμα στάθηκε η εξής:
«Ο άνθρωπος δεν μπορεί να θεωθεί ούτε εντός ούτε εκτός του κοινωνικού σώματος, στο οποίο ανήκει, γιατί είναι άνθρωπος».
Αυτό είναι το επαγωγικό μοντέλο διερεύνησης ενός θέματος ή προβλήματος, το οποίο προσιδιάζει στο εποικοδομιστικό μοντέλο διδασκαλίας, διότι οικοδομεί την έρευνα στις προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες
των μαθητών. Σύμφωνα με το επαγωγικό μοντέλο, η έρευνα ξεκινάει με ένα
ερώτημα που προκαλεί τους μαθητές να καταθέσουν τις υπάρχουσες ιδέες
και απόψεις σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από τα συνεχή
συναφή ερωτήματα διερευνητικής φύσεως, καταλήγουν στα δικά τους συμπεράσματα και γενικεύσεις. Αυτά μπορεί να είναι καθολικής ή μερικής ισχύος.
Οι διαδικασίες της επαγωγικής έρευνας αξιοποιούν τις αρχές και τα κριτήρια της αυθεντικής διδασκαλίας όπως η απόκτηση στέρεας γνώσης και
η εφαρμογή της στη συστηματική και ενδελεχή έρευνα. Για να είναι αποτελεσματική η αυθεντική πνευματική εργασία, απαιτούνται βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Σημασία δεν έχει να αποφύγουμε «τα βασικά» αλλά να
τα διδάξουμε με τέτοιο τρόπο που να γονιμοποιούν το πνεύμα και να οδηγούν σε αυθεντικές, σύνθετες και δημιουργικές εργασίες.
Στο συγκεκριμένο μάθημα η διερευνητική μάθηση διαφοροποιήθηκε από
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την αντίστοιχη στις φυσικές επιστήμες καθώς δεν ακολουθείται η αδρή μεθοδολογία της στοχοθεσίας, της διατύπωσης υποθέσεων, της διεξαγωγής έρευνας ή πειράματος, καταγραφής και συλλογής δεδομένων. Έμφαση δόθηκε στη
συζήτηση μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα δεδομένα, διατυπώνονται ερμηνείες και υποστηρίζονται απόψεις και θέσεις (επιχειρηματολογία), οι οποίες
συχνά έχουν έντονα συναισθηματικό και αξιακό στοιχείο. Οι μαθητές των ομάδων αποτέλεσαν τους πρωταγωνιστές του μαθήματος από την αρχή μέχρι την
ολοκλήρωσή του. Τους δόθηκε το «βήμα» για την κατάθεση της δικής τους κριτικής επεξεργασίας των δύο φιλοσοφικών θεωριών και της εξαγωγής των δικών τους συμπερασμάτων, ακόλουθων της αρχής του σεβασμού στον συμμαθητή τους αλλά και στην ετερότητά του.
2.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας στηρίζεται θεωρητικά και δομικά
στις παιδαγωγικές θεωρίες του 20ου αι. τόσο του μπιχεβιορισμού, του γνωστικισμού όσο και της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης.
Σύμφωνα με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες η μάθηση συνίσταται στην
αλλαγή της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του ατόμου
σε ένα ερέθισμα. Ο Skinner, ο κύριος εκπρόσωπος της θεωρίας του συμπεριφορισμού, θεώρησε ότι η μάθηση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη διαμόρφωση της εγγράμματης ταυτότητάς του πάνω στο βασικό
σχήμα του stimuli-response, δηλαδή του ερεθίσματος- απάντηση (Skinner,
1968), ενώ η δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες διδακτικές ενότητες, η βαθμιδωτή πρόοδος της διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τους ρυθμούς του μαθητή (προσαρμογή), και η άμεση επαλήθευση (ανατροφοδότηση) των απαντήσεών του μέσα από την ενίσχυση της σωστής απάντησης στις ερωτήσεις του τόσο ζωντανά με τη μορφή διαλόγου όσο και μέσα από φύλλα εργασίας μετατρέπουν το μαθητή από παθητικό υποκείμενο «πάρε και μάθε» σε ενεργό «πάρε και σύνθεσε».
Αυτό το ερέθισμα φιλοδοξήσαμε να δώσουμε στους μαθητές για να αναπτύξουμε τα αντανακλαστικά τους ακόμη και σε θεωρίες τόσο εμβριθείς, όπως είναι ο
Αριστοτελισμός και ο Χριστιανισμός. Ερέθισμα (stimuli) στάθηκε η προβολή αποσπασμάτων video (https://www.youtube.com) που αφορούσαν σε περιπτώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν στη ζούγκλα σε άγρια ή ημιάγρια κατάσταση. Η αντίδραση (response) ήλθε με τη μορφή της ενεργούς συμμετοχής τους και της ανάληψης
του παιχνιδιού ρόλων που τους ζητούσε αφού πρώτα χωριστούν σε δύο ομάδες,
αυτών των Αριστοτελιστών και των Χριστιανιστών, να τοποθετηθούν και να «ξε-
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διπλώσουν» τις δικές τους σκέψεις γύρω από τις θεωρίες αυτών των δύο μεγάλων
ιστορικών μορφών, του Αριστοτέλη και του Χριστού αντίστοιχα.
Οι γνωστικές θεωρίες της μάθησης με κυριότερο εκφραστή τους, τον
J. Piaget (1981) πρεσβεύουν ότι αυτό που χρειάζεται είναι η δόμηση της γνώσης από τους μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου, ώστε να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Τα παιδιά, κάτω από αυτό το πρίσμα, συμμετείχαν αυτόνομα και ενεργά στην οικοδόμηση των γνώσεών τους
Η θεωρία αυτή οδηγεί στην άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως
κύριο σκοπό της να βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους. Γνωρίζω ένα αντικείμενο
όταν ενεργώ πάνω σε αυτό και το μεταμορφώνω. Μονάδα μάθησης είναι
το σχήμα της συνθετικής και της αφαιρετικής σκέψης, που μεταμορφώνει
τον μαθητή σε ένα κριτικό υποκείμενο «κρίνε και μάθε».
Η μεταμόρφωση όμως αυτή δεν μπορεί να συντελεσθεί κατά τρόπο
μαγικό.
Η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας (R. Cagne, 1985) έρχεται να
συμπληρώσει στην κατάκτηση της μάθησης ότι οι γνωστικές διεργασίες
είναι μία συνεχής επεξεργαστική λειτουργία των νέων γνώσεων που με τη
σειρά τους μετατρέπονται σε δομές σταθεροποιημένες στη μακροπρόθεσμη μνήμη και να δώσει τη λύση που βρίσκεται στη σύνδεση της γνώσης
με τη δράση με σκοπό το μετασχηματισμό της πραγματικότητας σύμφωνα με τις υπάρχουσες νοητικές δομές.
Η θεωρία του γνωστικισμού μοιάζει να είναι ανακόλουθη της πραγματικότητας του μαθητή της τελευταίας τάξης του Λυκείου, που καλείται να αφομοιώσει μία υπολογίσιμη σε έκταση ύλη και να διαχειριστεί ένα πλήθος πληροφοριών που η ίδια η αρχαιομάθεια του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος
του υπαγορεύει.
Τι είναι εκείνο που θα βοηθήσει το μαθητή στο να κάνει πιο εύκολα διαχειρίσιμη την σχολική του γνώση;
Μια καινοτόμος προσέγγιση στη γνώση θεωρείται πως αποτελεί αναμφίλεκτα μία ευχάριστη και γόνιμη παρέμβαση στη σχολική γνώση, ακόμη κι όταν
αυτή του δημιουργεί πνιγμονή, γιατί αποτελεί μέρος της εξεταστέας του ύλης
σε πανελλήνιο επίπεδο. Αποτελεί, δε, έναν άλλο δρόμο προσέγγισης της γνώσης που ενώ φαντάζει στείρα, μη γόνιμη, τυποποιημένη και πολλές φορές καταναγκαστική, αναδεικνύεται μέσα από την επεξεργασία της πληροφορίας διαθεματικά, διεπιστημονικά και διαδραστικά (δράση-αντίδραση/ λόγος-αντί-
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λογος) σε επεξεργασμένη κριτικά που «ως εκ θαύματος» σώζεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη των μαθητών.
Στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών οι L. Vygotsky
(1978) και J. Bruner (1973) υποστηρίζεται η ιδέα της οικοδόμησης της
γνώσης από τον ίδιο το μαθητή. Οι άνθρωποι μαθαίνουν αλληλοεπιδρώντας και παρατηρώντας τους άλλους. Ο μαθητής μαθαίνει να
• διερευνά,
• ανακαλύπτει σταδιακά,
• κάνει υποθέσεις τις οποίες
• επαληθεύει ή διαψεύδει
Η ανάπτυξη της νόησης είναι μια διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα, που σύμφωνα με το μοντέλο του
ρόμβου συμπεριλαμβάνει τη γλωσσική αποτύπωση της γνώσης και συνάμα τη μεταγλώσσα ως εκμάθηση της ορολογίας του μαθήματος. Το παιδί
όχι ως παθητικός δέκτης αλλά ως ενεργό υποκείμενο με τις πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα. Ο μαθητευόμενος διαθέτει
κοινωνικά κίνητρα γι’ αυτό και η νοητική του ανάπτυξη είναι αδιάρρηκτα
συνδεμένη με την κοινωνική του υπόσταση.
Η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner (discovery learning) θεωρεί ότι η
πραγματική κατεύθυνση της ανάπτυξης της σκέψης δεν διευθύνεται από
το ατομικό στο κοινωνικό αλλά από το κοινωνικό στο ατομικό. Όλοι μπορούν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία (με κατάλληλη δομή και οργάνωση της ύλης αλλά και ανάλογη μεθόδευση της διδασκαλίας.
Συνεχίζει λέγοντας ότι ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις προβληματισμού.
Κυρίαρχη θέση της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της γνώσης είναι ότι η μάθηση έχει κοινωνική φύση ενώ κάθε διαπροσωπική διαδικασία μετασχηματίζεται δυνάμει σε ενδοπροσωπική. Η υπεράσπιση της θέσης ότι κάθε λειτουργία εμφανίζεται δύο φορές στην πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού: σε κοινωνικό επίπεδο (ανάμεσα σε άτομα) και στη συνέχεια
σε ατομικό επίπεδο (μέσα στο ίδιο το παιδί), οδήγησε στο συμπέρασμα ότι
η μάθηση είναι προϊόν κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης.
Η θεωρία αυτή αποδείχτηκε έμπρακτα μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου διδασκαλίας καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να λειτουργήσουν σε ομάδες, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ως αριστοτελιστές και χριστιανιστές με τρόπο διαλεκτικό, μέσα από την προσομοίωση της κοινωνίας στην τάξη. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συμ-
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μετοχή ακόμη και των πιο αδύναμων μαθησιακά μαθητών που δεν δίστασαν
να πάρουν το λόγο και να προβάλλουν τη θέση τους, πράγμα το οποίο δεν το
έκαναν σε φυσιολογικές συνθήκες τάξης με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.
Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών, που όμως δεν ήρε την ατομικότητά τους, έλαβε χώρα με τελεσφόρο τρόπο μέσα στην τάξη δημιουργώντας ερεθίσματα και αντιδράσεις, αλληλοσυμπληρούμενες διεπιστημονικές προσεγγίσεις αλλά και ευκαιρίες κοινωνικής
αλληλεπίδρασης μέσα στο σχολικό περιβάλλον με πρωταγωνιστές τα ίδια τα
παιδιά και εμάς τους καθηγητές τους καθοδηγητές και εμψυχωτές τους σ’ αυτή τους την προσπάθεια.
2.1 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Προϋπόθεση της μάθησης, αναφέρει ο Vygotsky (1978), είναι η κοινωνικοποίηση: «Κάθε λειτουργία κατά την πολιτισμική ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζεται δύο φορές: πρώτα στο κοινωνικό επίπεδο και στη συνέχεια στο
ατομικό, δηλαδή αρχικά ανάμεσα σε συνανθρώπους του (δια-ψυχολογικά)
και στη συνέχεια μέσα στο ίδιο το παιδί (ενδο-ψυχολογικά). Αυτό αφορά
εξίσου λειτουργίες όπως η εθελοντική προσοχή, η λογική μνήμη και η διαμόρφωση εννοιών. Όλες οι ανώτερες λειτουργίες έχουν ως αφετηρία τους
σε διαδράσεις μεταξύ των ατόμων».
Η θεωρία των πολυεγγραμματισμών αξιοποιήθηκε τόσο στη θεωρητική
γλωσσολογική παραδοχή της πολυτροπικότητας και πολιτισμικής πολυμορφίας των κειμένων όσο και στα τέσσερα μεθοδολογικά στάδια που εμπερικλείει η θεωρία. Συγκεκριμένα αρχική και δομική παραδοχή της θεωρίας
των πολυεγγραμματισμών είναι ότι η γλώσσα αποτελεί οριζόντιο στόχο του
Αναλυτικού Προγράμματος. Στόχος πρωταρχικός ο γλωσσικός εγγραμματισμός. Με τον όρο γλωσσικό εγγραμματισμό εννοούμε την ικανότητα του
μαθητή να παράγει, αφού πρώτα κατανοεί, γραπτό λόγο. Ο γλωσσικός εγγραμματισμός καλλιεργείται με πολυτροπικά κείμενα όπως κείμενα αναφοράς και ανακεφαλαιωτικά κείμενα, εικόνες, σχέδια, σχεδιαγράμματα, πίνακες
και λογισμικό. Μεθοδολογικά ακολουθείται ένας συνδυασμός από άμεσες
και έμμεσες μεθόδους διδασκαλίας (δασκαλοκεντρικές-μαθητοκεντρικές).
Στο εν λόγω σενάριο διδασκαλίας οι κειμενικές πραγματώσεις μέσα από
την οπτικοποίησή τους με τη μορφή video, της προβολής μελετών περίπτωσης παιδιών που χάθηκαν στη ζούγκλα αλλά και ασκητών-μοναχών, που σύμ-
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φωνα με τις μαρτυρίες τους, έφθασαν στη «θέωση» έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου τύπου γλωσσικού εγγραμματισμού, αφού η πολυμεσικότητα των
κειμένων ήγειρε προβληματισμούς γύρω από τις έννοιες του αριστοτελισμού
και του ασκητισμού, ενώ μεθοδολογικά ο καταιγισμός ιδεών έδωσε τη δυνατότητα μετάβασης από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδασκαλία.
Ως δεύτερος στόχος του ΑΠΣ τίθεται ο επιστημονικός εγγραμματισμός.
Απαραίτητοι συνδετικοί αρμοί στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραμματισμού θεωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης,
όπως η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, η ικανότητα συγκρίσεων, επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εννοιών σε εννοιολογικούς χάρτες και η συγκεφαλαίωση της έρευνας σε συμπέρασμα και διατύπωση γενίκευσης. Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων, είδος νοητικής άσκησης, που συμπορεύεται αναμφίβολα με
τις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Παράλληλα, στις δεξιότητες κριτικής σκέψης εμπεριέχεται η ικανότητα κριτικής «αυτοαξιολόγησης» και «αυτορρύθμισης» των προσπαθειών και του έργου του μαθητή, έννοιες ταυτόσημες με
τη θεωρία του μεταγνωστικού και κατ’ επέκταση του κριτικού εγγραμματισμού μέσα από την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων όπως των έμμεσων μορφών διδασκαλίας, τόσο της ερωτηματικής όσο και της διαλογικής.
Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας κατευθύνθηκε προς αυτές τις ατραπούς της αυτορρύθμισης των ομάδων με εκπροσώπους, συντονιστές και διαμεσολαβητές μαθητές που τροφοδοτούσαν την ομάδα με προβληματισμούς
και ερωτήματα που κάθε φορά ανέκυπταν από την μεταξύ τους συζήτηση. Οι
καθηγητές σε ρόλο καθοδηγητή, όχι όμως κάθετου μεταδότη της γνώσης και
συμβατικού αξιολογητή, έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεδιπλώσουν
τις σκέψεις τους μέσα από την ανάπτυξη λόγου-αντιλόγου (debate), δράσης-αντίδρασης και ανατροφοδότησης (feedback), η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση
φύλλου εργασίας για την ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων των δύο ομάδων και της ετεροαξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
Οι πολυεγγραμματισμοί δεν λειτουργούν σε παιδαγωγικό κενό. Τους διακρίνει ένα σαφές πλαίσιο παιδαγωγικών αξιών, Οι παιδαγωγικές αξίες που
προάγει το μάθημα της Μελέτης των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων είναι:
• Η ενεργητική μάθηση: Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να αυτενεργήσουν και να χτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα
από την ανάπτυξη τεχνικών όπως ομαδοσυνεργατικότητα, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων.
• Η συμμετοχική μάθηση: οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και με
την εμψύχωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών διερεύνησαν
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την αρχαία ελληνική γλώσσα πίσω από τις λέξεις και τους αποστεωμένους τύπους της (μη προσκόλληση στη γραμματικοσυντακτική
επεξεργασία του κειμένου).
• Η αυθεντική διδασκαλία και αξιολόγηση1: Συνδέθηκε η διδασκαλία με το καθημερινό βίωμα των μαθητών μέσα από τη διαθεματική επισκόπηση του αριστοτελισμού και του χριστιανισμού καθώς
και της διερεύνησης των εννοιών της ηθικής και της πολιτικής αρετής, αλλά και αναγωγές των θεωριών αυτών από το χθες στο σήμερα μέσα από την επικαιροποίηση ή την ανασκευή τους (κοινωνικός
εγγραμματισμός).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ακολουθήθηκε ο ερμηνευτικός λόγος έναντι του
παραθετικού και διευκολύνθηκε η ανάδειξη σχέσεων των πληροφοριών
μεταξύ των ομάδων. Αυτές οι συσχετιζόμενες έννοιες είναι πιο εύκολο να
απομονωθούν και να σχηματοποιηθούν σε έναν εννοιολογικό χάρτη, κειμενικό ή ψηφιακό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για την αρχή της
διαφοροποίησης των εννοιών, όπως τέθηκε στην τάξη με τη χρήση του παραδοσιακού πράσινου πίνακα. Αναγράφηκαν σ’ αυτόν οι δύο θεματικοί πυρήνες των δύο αντίστοιχων θεωριών:
«Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μακριά από το κοινωνικό σώμα είναι ή θηρίο ή Θεός».
«Η Χριστιανική Θεολογία διατρανώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει
στην θέωσή του μακριά από το κοινωνικό σώμα, αναχωρητισμός»
Οι μαθητές διευκολύνθηκαν να διαμορφώσουν το παρακάτω σχήμα
όπου οι έννοιες, κοινωνία, θηρίο, Θεός, αναλύονται με τις υπάλληλες έννοιες «πολιτική αρετή» και «ηθική αρετή» με αντίστοιχα παραδείγματα το
λύκο και το λυκάνθρωπο (έννοιες που λειτούργησαν ως αφόρμηση μέσα
από το εναρκτήριο video του μαθήματος).

1. Η αυθεντική διδασκαλία αποτελεί παιδαγωγικό κίνημα και αφορά σε σύνολα διδακτικο-μαθησιακών
εμπειριών που έχουν άμεση σύνδεση με την καθημερινή ζωή (Γκότοβος, 2000).
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΑΡΕΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΘΗΡΙΟ
Ή ΘΕΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
(ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ)
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΟΝΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΘΕΩΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
(ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ)

Η ανάδειξη σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες και η διατύπωση αυτών των
συσχετίσεων σε συνεχή λόγο και προτάσεις που αποτυπώνουν μια αλήθεια,
η οποία ιδιαίτερα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες έχει μερική ισχύ (Εrickson, 1998). Σύμφωνα με τον Erickson, oι θεωρητικές επιστήμες βρίσκονται στον αντίποδα των φυσικών επιστημών, που οι συσχετίσεις
μέσα από το πείραμα, την επαναληψιμότητα και την επιβεβαίωση των υποθέσεων έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα και αποτελούν αρχές (principles). Στις
συγκεκριμένες θεωρητικές επιστήμες, όπως η Αρχαία ελληνική φιλοσοφία
και τα Θρησκευτικά, οι ίδιοι οι μαθητές καλούνται με επαγωγικό τρόπο μέσα από ερευνητικές δραστηριότητες να διατυπώσουν τις δικές τους γενικεύσεις (κριτικός γραμματισμός). Παραδείγματα προτάσεων γενίκευσης
των μαθητών ως αποτέλεσμα της κριτικής επεξεργασίας των συγκεκριμένων φιλοσοφικών αρχών στάθηκαν τα εξής:
ι) «Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού,
ένας δυνάμει Θεός».
ιι) «Ο άνθρωπος είναι φύσει και θέσει κοινωνικό όν».
ιιι)«Οι δοκιμασίες-πειρασμοί αποτελούν αναγκαιότητα για τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου τόσο εντός όσο και εκτός του κοινωνικού σώματος».
ιν) «Ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται όταν πράττει το σωστό ακόμη κι όταν
τον βλάπτει προσωπικά».
3.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αυθεντική διδασκαλία ενσωματώνει εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγη-
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σης, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση και ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). Επειδή κύριος σκοπός της αυθεντικής διδασκαλίας είναι η βαθιά κατανόηση και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης, που συναρτάται ευθέως με την ενεργητική και τη συμμετοχική μάθηση, τις ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση και τα τέσσερα είδη εγγραμματισμού, όπως προαναφέρθηκαν, ακολούθησε η ετεροαξιολόγηση των απαντήσεων του φύλλου ελέγχου από τις δύο ομάδες ως μια μορφή ανακεφαλαίωσης των όσων διαμείφθηκαν στο συγκεκριμένο τετράωρο διδασκαλίας
με αντιστοίχιση λέξεων ή φράσεων αντιπροσωπευτικών των δύο θεωριών.
Η πιο αντικειμενική όμως αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεναρίου διδασκαλίας ως προς την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων του,
έγινε από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από την αποτύπωση στο χαρτί, των
εντυπώσεων και σκέψεων τους, γύρω από τις έννοιες που τους διδάχτηκαν .
Ας δούμε τι μας είπαν τα ίδια τα παιδιά μετά το πέρας της προσπάθειας προσέγγισης της γνώσης μέσα από διαφορετικές «ατραπούς»…
Ε.Ψ.: Ήταν ο τέλειος τρόπος να κάνουμε επανάληψη και να εμπεδώσουμε αυτά που μάθαμε χρησιμοποιώντας τα ως επιχειρήματα. Όλα αυτά που διαβάσαμε τα θέσαμε στην πράξη! Αισθανθήκαμε πραγματικοί φιλόσοφοι!
Δ.Μ.: Μόνο και μόνο ένα τέτοιο καινοτόμο «διάλειμμα» στην καθημερινότητα του σχολείου είναι αξιοσημείωτο.
Ε.Σ.: Επιδιώξαμε το διάλογο ανάμεσα στο κλίμα μιας ομάδας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας μ’ έναν τρόπο ευχάριστο!
Ι.Π.: Εποικοδομητική Διαδικασία!
Μ.Τ.: Ήταν πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία από ένα κανονικό μάθημα και
κερδίσαμε περισσότερα πράγματα. Με τον διάλογο ανάμεσα στις δύο ομάδες επιτεύχθηκε ο σεβασμός στον συνομιλητή και η εμπέδωση κάποιων βασικών πραγμάτων.
Χ.Τ.: Για πρώτη φορά ελληνικό σχολείο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να
βιώσουν την εμπειρία μιας φιλοσοφικής διαμάχης!
Τ.Π.: Ήταν μια ευχάριστη διαδικασία που κερδίσαμε πολλά και κυρίως μάθαμε να σεβόμαστε τον άλλο συνομιλητή μας.
Ε.Μ.: Μία πολύ όμορφη και κυρίως πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Πιστεύω
πως είχε πλήρη επιτυχία καθώς όλοι υποστήριξαν σωστά τις θέσεις τους.
Ε.Σ.: Για πρώτη φορά ξεφύγαμε από το καθημερινό μάθημα που επιβάλλει
το εκπαιδευτικό σύστημα. Αναζητήσαμε σε βάθος πληροφορίες για το φιλοσοφικό στοχασμό και τη χριστιανική ορθόδοξη θρησκεία και μέσω μιας εποικο-
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δομητικής συζήτησης ανταλλάξαμε τις ιδέες και τις σκέψεις καθώς και τα επιχειρήματα με την άλλη ομάδα.
Ε.Μ.: Ήταν μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση απόψεων παρόλο που δεν ήταν
δυνατό να εκφράσουν όλοι τα επιχειρήματά τους και τις ενστάσεις τους απέναντι στις απόψεις της άλλης ομάδας.
Κ.Χ.: Μια ξεχωριστή εμπειρία που μας έδωσε σημαντικά ερείσματα για τον
Αριστοτέλη.
Κ.Μ.: Ήταν πολύ ωφέλιμος διάλογος που θα βοηθήσει να καταλάβουμε τη
Σωκρατική φιλοσοφική σκέψη.
Μ.Ζ.: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία από τη μεριά των «Χριστιανιστών», διότι ήταν κάτι το άγνωστο για μας, κάτι που δεν το διδασκόμαστε. Πολύ καλή η δουλειά των καθηγητών μας και η παρουσίασή τους.
Μ.Β.: Πολύ ενημερωτικό. Μου άρεσαν ιδιαίτερα οι απόψεις της αντίθετης
ομάδας.
Ο.Κ.: Πιστεύω πως ήταν μία ενδιαφέρουσα εμπειρία που θα ήταν καλό να
επαναληφθεί αφού προσφέρει περισσότερα από το συμβατικό μάθημα.
Ν.Κ.: ΄Ηταν μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με κατάθεση απόψεων και
από τις δύο ομάδες.
Β.Ε.: Πρωτότυπη ιδέα! Πολύ σημαντική εμπειρία που μας βοήθησε να διερευνήσουμε τις γνώσεις μας πάνω στα θέματα που συζητούνται.
Γ.Α.: Δύο σχολικές ώρες που μας βοήθησαν να εμπεδώσουμε καλύτερα το
μάθημα για το Αριστοτελισμό.
Σ.Ζ.: Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον, πρωτότυπο και συναρπαστικό μάθημα!.
Δύο «αντιμέτωπες» ομάδες μαθητών που θέτουν επιχειρήματα για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση!
(Διατηρήθηκε η ανωνυμία των μαθητών μας από σεβασμό στη θέλησή τους
για ελεύθερη αποτύπωση των εντυπώσεων, που απεκόμισαν, από τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη δράση).
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Αθλητικά κείμενα στα σχολικά εγχειρίδια.
Εμπειρίες από την αξιοποίησή τους
στη διδασκαλία της Γλώσσας σε μαθητές
της Γ’ Δημοτικού
Μιλτιάδης Ζωγράφος
Σταύρος Καμαρούδης
ABSTRACT
One of the major concerns of teachers is to address the low participation of
students in language course teaching. From our experience and discussions
with other teachers and school counselors, comes out that to stimulate
student’s interest, we ought to make the course attractive. One of the ways
to achieve that is to choose topics related to their interests, while complying
with the parameters set by the curriculum. In this study, we present the
results of teaching specific texts that exist in textbooks of primary school and
the resonance in students of the third grade. The conclusions reached are
very interesting, as they show that teaching of grammar through sporting
texts was successful, while even the weakest students were mobilized.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εκπαίδευση, στη γλωσσική διδασκαλία, δίνεται πλέον έμφαση στις αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας και στη μελέτη κειμένων από την εμπειρική πραγματικότητα, ώστε να καταστεί ο μαθητής ικανός να αντεπεξέλθει
στα σύνθετα επικοινωνιακά δεδομένα και να εφοδιαστεί με ικανότητες όχι
μόνο αναγνωριστικού γραμματισμού, αλλά κυρίως κριτικού και επιπλέον
νέων ψηφιακών-λειτουργικών γραμματισμών.
Η αυθεντικότητα και πρακτική χρησιμότητα των κειμένων έχει γνωστική αιτιολόγηση. Στις μικρές ηλικίες, διότι το οικείο είναι πιο προσβάσιμο και
κατανοητό στον μαθητή και στις μεγάλες, διότι σκοπός του σχολείου πλέον θεωρείται η σύνδεση της γνώσης με την πραγματική ζωή και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Ο στόχος της αυθεντικότητας είναι να προετοιμάσει τους μαθητές σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στην πραγματική ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος των γνώσεων που μεταδίδει το σχολείο
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δεν χρησιμοποιείται ποτέ, γιατί δεν έχουν αντίκτυπο στο μοντέρνο κόσμο.
Ακόμα κι όταν η γνώση είναι χρήσιμη, σπάνια οι μαθητές ξέρουν πώς να
την εφαρμόσουν (Collins Allan, 1996: 348).
Στα σχολικά εγχειρίδια ήδη από τη δεκαετία του ‘90 και υπό την οπτική
του κινήματος Whole language movement -που αναπτύχθηκε ήδη τη δεκαετία του ‘60 στη Νέα Ζηλανδία- σε αντίθεση με τις συμπεριφοριστικές
μαθησιακές θεωρίες και τις δομιστικές γλωσσοδιδακτικές αντιλήψεις, συμπεριλήφθηκαν κείμενα από ένα πλατύ φάσμα πεδίων του καθημερινού
λόγου, μεταξύ αυτών και κείμενα αθλητικού περιεχομένου.
Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο συνειδητό ότι οι διδακτικές πρακτικές
του παρελθόντος και η στατική ανάγνωση της γλώσσας έχουν αποτύχει και τη
θέση τους παίρνει η δυναμική προσέγγιση γλωσσικών κειμένων, γι’ αυτό και
έχουν δημιουργηθεί ήδη ανάλογες βάσεις δεδομένων. Στα σώματα κειμένων
της Πύλης για την ελληνική γλώσσα (www.greek-language.gr), τα οποία προσφέρονται για διερευνητικές εργασίες, συμπεριλαμβάνεται υλικό από εφημερίδες (Τα Νέα – Μακεδονία). Το αξιοπαρατήρητο είναι ότι απουσιάζουν κείμενα αθλητικής αρθρογραφίας, μολονότι στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Λυκείου υπάρχουν. Σε άλλα σώματα κειμένων, όπως το Hellenic national corpus
(http://hnc.ilsp.gr) ή www.sek.edu.gr αντιθέτως, μπορούμε να εντοπίσουμε
αθλητικές ειδήσεις και να προβούμε σε μια πολυεπίπεδη ανάλυσή τους, μέσα
από τις πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης που προσφέρουν τα περιβάλλοντα. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται βέβαια για υβρίδια έντυπης αθλητικογραφίας που έχουν αποπλαισιωθεί και κατόπιν ψηφιοποιηθεί και όχι για αυθεντικά παραγμένες σε δικτυακό περιβάλλον ειδήσεις. Αυτό το πρόβλημα όμως
μπορεί να υπερκεραστεί με τον απευθείας από το διαδίκτυο εντοπισμό αθλητικών ειδήσεων και τη μεταξύ τους σύγκριση.
Επιπρόσθετα, ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων είναι η αντιμετώπιση της μικρής συμμετοχής
των μαθητών στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, η οποία σε αρκετές
περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της αδιαφορίας. Από προσωπική εμπειρία στην τάξη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους, το συμπέρασμα προκύπτει ως συμπέρασμα πως, αν θέλουμε να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, οφείλουμε να κάνουμε το μάθημα ελκυστικότερο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως με τη μείωση του χρόνου ομιλίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, χρόνος που μπορεί να αξιοποιηθεί με συγκεκριμένες τεχνικές διδασκαλίας, ώστε
να εμπλακούν οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και δευτερευόντως με την επιλογή θεμάτων που τους είναι οικεία και άπτονται του ενδια-
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φέροντός τους, ενώ παράλληλα πληρούν τις παραμέτρους που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα.
Τα μέσα ενημέρωσης από τη στιγμή που κατόρθωσαν να κερδίσουν ένα
ευρύ αναγνωστικό κοινό και να εδραιώσουν τη λειτουργία τους στη δημόσια
ζωή των χωρών της Δύσης (κατά τον 19ο αιώνα), να γίνουν δηλαδή "μαζικά",
αποτέλεσαν το σημείο συνάντησης της πληροφόρησης και της προώθησης
αγαθών (Πολίτης, 2001).
Επειδή, λόγω των επαγγελματικών μου ενασχολήσεων, έρχομαι καθημερινά σε επαφή τόσο με τα παιδιά όσο και με τα αθλητικά δρώμενα, είμαι σε
θέση να διαπιστώσω πως ο χώρος του αθλητισμού αποτυπώνεται και απασχολεί θεματικά και τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα αυτή για παιδιά και νέους.
Καθίσταται δυνατό λοιπόν, λόγω αυτής της διπλής μου ιδιότητας (επαφή
με μαθητές και αθλητισμό), να αξιοποιηθεί η λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.
Καθώς ο αθλητισμός είναι μέρος της καθημερινότητας των νέων και ταυτόχρονα βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους, η λογοτεχνία
που απευθύνεται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα έχει αγκαλιάσει το θέμα, όχι
σπάνια με παιδαγωγική προθετικότητα. Τίτλοι όπως: Οι Άγγελοι του Ουρανού (Λίτσα Ψαραύτη), Αρχίζει το ματς (Αγγελική Βαρελλά), Πριν από το τέρμα (Γ. Γρηγοριάδου-Σουρέλη), Μόνο ποδόσφαιρο στο μυαλό; (Manfred Mai),
είναι μόλις κάποιοι από κείμενα που πραγματεύονται καταστάσεις από τον
χώρο του αθλητισμού (ολυμπιακή ιδέα, στημένα παιχνίδια, ανταγωνισμοί)
και προβληματίζουν το νεαρό αναγνώστη, προσπαθώντας ταυτόχρονα να
του μεταδώσουν μια νότα αισιοδοξίας.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της
διδασκαλίας συγκεκριμένων κειμένων που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού και την απήχηση που είχαν στους μαθητές της Γ’ τάξης
σε εκπαιδευτήριο της Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνουν πως, αφενός η διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων μέσω των αθλητικών κειμένων ήταν απόλυτα επιτυχής και, αφετέρου, υπήρξε εντυπωσιακή η κινητοποίηση ακόμη και των πιο αδύναμων μαθητών.
Το σχολείο, όπως υποστηρίζει η Κανατσούλη (1997), έχει ως πρωταρχικό
σκοπό να γνωρίσει στο μαθητή βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση) φέρνοντάς τον ταυτόχρονα σε επαφή με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως, δεν αρκείται μόνο στο να μεταφέρει πληροφορίες, αλλά επίσης διαμορφώνει, τουλάχιστον θεωρητικά, προσωπικότητες ικανές να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Αυτήν ακριβώς τη διπλή σκοπιμότητα του σχολεί-
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ου υπηρετούν τα αναγνωστικά. Αναπτύσσουν πνευματικά τους μαθητές και
τους μεταφέρουν μια ορισμένη οπτική πραγμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα ιδεολογικά μηνύματα που εσωκλείουν, έχουν ιδιαίτερη σημασία και είναι σημαντικά για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ένα γενικότερο πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι η αποσπασματικότητα, η οποία παρουσιάζεται έντονα και στο
μάθημα της λογοτεχνίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο παρουσιάζονται
«ακρωτηριασμένα» και σε πολλές περιπτώσεις διασκευασμένα. Επιπλέον, το
απόσπασμα σπάνια αποτελεί έναυσμα για να διαβαστεί ακέραιο το βιβλίο. Κατά τον Τζήκα (2001), το γεγονός αυτό, δηλαδή το ότι διδάσκονται μεμονωμένα και ασύνδετα οργανικά μεταξύ τους αποσπάσματα, επιτείνει τη μεθοδολογική σύγχυση, συντηρεί τη μη συστηματική και ευκαιριακή γνωριμία με τη λογοτεχνία και εκθέτει τους μαθητές σε ημιμάθεια. Ειδικά στο Δημοτικό, τις περισσότερες φορές το παιδί δε συνειδητοποιεί καν ότι αυτό το κείμενο που διαβάζει προέρχεται από ένα μεγαλύτερο κείμενο, είναι δηλαδή, ένα «κεφάλαιο»
του βιβλίου. Είναι βασικό, λοιπόν, να δηλώνεται συμβολικά και να υπενθυμίζεται παραστατικά ότι, ούτε η γνώση ούτε η ανάγνωση αρχίζουν και τελειώνουν
με οποιοδήποτε σχολικό βιβλίο.
Στο Ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ τάξης, υπάρχουν δύο κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αθλητικές δραστηριότητες: «Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας», απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Ένα σακί μαλλιά» του Παντελή Καλιότσου και «Σπύρος Λούης», απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Αγγελικής Βαρελλά, «Καλημέρα, Ελπίδα».
Παρότι και τα δύο κείμενα, έχουν ως αντικείμενο τον αθλητισμό, μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ τους είναι πως το πρώτο αναφέρεται σε ομαδικό άθλημα, το ποδόσφαιρο, ενώ το δεύτερο σε ατομικό, τον μαραθώνιο. Εμείς ασχοληθήκαμε και με τα δύο και τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνουν τη διαφορετική προσέγγιση, αλλά και τη
διαφορετική συμμετοχή των παιδιών.
Για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων κειμένων ακολουθήθηκαν οι παρακάτω αρχές:
• Μέθοδος της βιογραφίας-Life History Reesearch
• Διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας
• Μέθοδος βιβλιοθεραπείας - συναισθηματικής προσέγγισης
• της λογοτεχνίας
• Ολική προσέγγιση της Γλώσσας
• Μέθοδος Project - ομαδοσυνεργατική μέθοδος
Αφού λοιπόν, διαβάστηκαν και επεξηγήθηκαν τα δύο κείμενα του Ανθολογίου:
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Α. Εντοπίστηκαν οι χαρακτήρες που παίρνουν μέρος.
Β. Ειπώθηκαν εικασίες για τον τίτλο του βιβλίου
Γ. Συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη βιογραφία των συγγραφέων και επιχειρήθηκε να εντοπιστούν τα κίνητρά τους, για τη συγγραφή του βιβλίου.
2.0 «ΕΝΑΣ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»
Το απόσπασμα δείχνει τη δυνατότητα που έχει ένα ομαδικό άθλημα, αφενός να γεφυρώνει ηλικίες, και αφετέρου να διαπαιδαγωγεί έμμεσα και να
αναπτύσσει δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην παιδική λογοτεχνία όπου σκιαγραφείται η εικόνα ενός ιερέα οικείου, απλού, με ανθρώπινες
αδυναμίες, που είναι ταυτόχρονα τόσο κοντά στον κόσμο και στα παιδιά.
2.1 Σύνδεση με τα Θρησκευτικά
Επειδή η αναφορά στον «παπά» του χωριού που συμμετέχει στο παιχνίδι εντυπωσίασε τους μαθητές, η συζήτηση επεκτάθηκε στη θέση της εκκλησίας αναφορικά με το παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια δόθηκε
έκταση στη διάσταση απόψεων μεταξύ επιστήμης και θρησκείας αναφορικά
με τον κόσμο γύρω μας. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ίδιοι οι μαθητές, ήταν ότι πρέπει να μη λειτουργούμε με εμπάθεια, να βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας χωρίς παρωπίδες και να μην είμαστε απόλυτοι στις απόψεις μας.
2.2 Σύνδεση με την Ιστορία
Εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα 1 του Ανθολογίου, οι μαθητές περιέγραψαν έναν φανταστικό αγώνα ποδοσφαίρου χρησιμοποιώντας ως ποδοσφαιριστές πρόσωπα της Ιστορίας (Ηρακλής, Θησέας, Αιγαίας, Πάρης, Αχιλλέας,
Οδυσσέας, Έκτορας, Αγαμέμνονας κλπ).
2.3 Σύνδεση με τα Μαθηματικά
Έγινε αναφορά στις διαστάσεις του γηπέδου που παίζεται το ποδόσφαιρο,
με ταυτόχρονη σύγκριση εκείνου στο οποίο διεξήχθη ο αγώνας στο κείμενο. Μετά από πρόταση των παιδιών, μετρήθηκε ο χώρος που χρησιμοποιείται ως γήπεδο ποδοσφαίρου στο σχολείο τους και έγινε η σύγκριση
με το κανονικό γήπεδο, υπολογίζοντας ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους.
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2.4 Σύνδεση με τα Εικαστικά
Οι μαθητές απέδωσαν το κείμενο που διδάχθηκαν μέσω εικόνων που φιλοτέχνησαν οι ίδιοι, κάποιες από τις οποίες παρατίθενται παρακάτω.

Εικόνα 1: Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας (Μανώλης)

Εικόνα 2: Ένας αλλιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας (Ελένη)
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2.5 Σύνδεση με τη Φυσική Αγωγή
Έγινε αναφορά στη χρησιμότητα της άσκησης στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων και διερευνήθηκε η συμβολή της υγιεινής διαβίωσης στην επέκταση του προσδόκιμου ζωής.
2.6 Σύνδεση με τις ΤΠΕ και με τις ξένες γλώσσες
Οι μαθητές ασχολήθηκαν στο εργαστήρι πληροφορικής που διαθέτει το
σχολείο τους με την πλοήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες αθλητικού περιεχομένου, πάντα με τη δική μας βοήθεια και καθοδήγηση και αναζήτησαν
άρθρα σχετικά με το ποδόσφαιρο. Η αναζήτηση επεκτάθηκε και σε ξενόγλωσσες ιστοσελίδες, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια γλωσσικής ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερη εντύπωση τους έκανε το www.lequipe.fr, που είναι ένας εκ των εγκυρότερων παγκοσμίως αθλητικών ιστοτόπων.
3.0 «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»
Το απόσπασμα αναβιώνει τον αγώνα του Σπύρου Λούη, του πρώτου Έλληνα χρυσού ολυμπιονίκη της σύγχρονης εποχής στους Ολυμπιακούς αγώνες
του 1896. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα συναισθήματα του μαραθωνοδρόμου όσο και σε αυτά των θεατών.
3.1 Σύνδεση με την Ιστορία
Αναφέρθηκε η προέλευση του αγωνίσματος του μαραθωνίου δρόμου και η
διαδρομή που ακολουθήθηκε για πρώτη φορά. Έγινε αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας και σύγκριση των αγωνισμάτων που γινόταν τότε με τα αντίστοιχα των σύγχρονων χρόνων. Επίσης, εντοπίστηκαν
οι διαφορές στη βράβευση των νικητών, στα έπαθλα και τον τρόπο που αυτοί αντιμετωπίζονταν, τότε σε σχέση με τώρα.
3.2 Σύνδεση με τα Μαθηματικά
Έγινε εκτενής αναφορά στη χιλιομετρική απόσταση του αγωνίσματος του
μαραθωνίου δρόμου και έγινε σύγκριση με αποστάσεις τόπων, οικείων
στους μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν την πραγματική δυσκολία
που αντιμετωπίζουν οι αθλητές. Μετρήθηκε η απόσταση της διαδρομής
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σε ευθεία γραμμή στον χάρτη και έγινε παραλληλισμός με την πραγματική, με αναφορά στην κλίμακα του χάρτη.
3.3 Σύνδεση με τη Γεωγραφία (Μελέτη Περιβάλλοντος)
Εντοπίστηκε στον χάρτη η τοποθεσία που έτρεξε ο πρώτος μαραθωνοδρόμος της αρχαιότητας και συλλέχθηκαν πληροφορίες για τον τόπο στη σύγχρονη εποχή.
3.4 Σύνδεση με τα Εικαστικά
Εφαρμόζοντας τη δραστηριότητα 1 του Ανθολογίου, οι μαθητές φιλοτέχνησαν τα κυριότερα γεγονότα όπως οι ίδιοι τα αντιλήφθηκαν και δημιούργησαν ζωγραφιές κάποιες εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Εικόνα 3: Σπύρος Λούης (Σοφία)
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Εικόνα 4: Σπύρος Λούης (Τατιάνα)

3.5 Σύνδεση με την Αγωγή Υγείας
Μετά από ερώτηση μαθητή, έγινε εκτενής αναφορά στους παραολυμπιακούς αγώνες. Μάλιστα, επειδή το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν έντονο και
λόγω του ότι στο σχολείο τους, φοιτά μαθητής που έχει γονέα χρυσό παραολυμπιονίκη στην κολύμβηση, συστάθηκε μια ομάδα μαθητών, που μαζί με τον δάσκαλο της τάξης πήρε συνέντευξη από τον κ. Χαράλαμπο Ταϊγανίδη. Η συνέντευξη φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 5: Συνέντευξη Χαράλαμπου Ταϊγανίδη
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Εικόνα 6: Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης με τα παιδιά στο σχολείο

Τέλος, μετά τη μελέτη και των δύο κειμένων, εκδηλώθηκε επιθυμία από
τους μαθητές να διαβαστούν τα βιβλία από τα οποία ελήφθησαν τα δύο
αποσπάσματα από όλους, κάτι που κατά την προσωπική μας εκτίμηση οφείλεται στο ότι κινητοποιήθηκαν συναισθήματα, γεννήθηκαν απορίες, δημιουργήθηκε περιέργεια για τα κίνητρα των συγγραφέων, οι οποίες δεν είχαν
απαντηθεί με σιγουριά με την ανάγνωση μόνο των αποσπασμάτων. Τα βιβλία τοποθετήθηκαν στη βιβλιοθήκη της τάξης και διαβάστηκαν κατά τη
διάρκεια της χρονιάς από το σύνολο των μαθητών.
4.0 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σε εκδήλωση της τάξης-γιορτή παρουσιάζουν σε γονείς και συμμαθητές
από άλλες τάξεις τα πορίσματα των ερευνών τους με αφορμή την ανάγνωση των βιβλίων. Οι επισκέπτες καταγράφουν σε βιβλίο εντυπώσεων τις αξιολογήσεις τους για τις εργασίες των μαθητών (ετερο-αξιολόγηση)
•
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•

•

•

θα έκαναν στη θέση του ήρωα σε ένα δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε κάποιο επεισόδιο της ιστορίας)
ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΑ Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ; Τα παιδιά προβαίνουν σε κρίσεις σε σχέση με μια δύσκολη απόφαση ένα κρίσιμο σημείο στην
υπόθεση (Κριτική - επικοινωνιακή προσέγγιση, βλ. Ματσαγγούρας,
2005).
Διαλέγουν τον αγαπημένο τους ήρωα (ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ) και φτιάχνουν κατάλογο με το πρόγραμμα μιας συνηθισμένης μέρας του ήρωα πλάι στο δικό τους (Τι κάνει ο μυθιστορηματικός ήρωας το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ και αντίστοιχα το
κάνω εγώ… τις ίδιες ώρες: συγκρίνουν τρόπους ζωής και κρίνουν)
Διαλέγουν τον πιο μισητό - απεχθή ήρωα (ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ
ΝΑ ΕΙΜΑΙ - ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ) (Δραστηριότητες από τη μέθοδο της
βιβλιοθεραπείας: βλ. Παπαδοπούλου, 2004).

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί αφενός, αν και κατά πόσο τα γραμματικά φαινόμενα μπορούν να διδαχθούν μέσω κειμένων
αθλητικού περιεχομένου και αφετέρου, αν η χρήση αυτού του είδους των
κειμένων παρακινεί τους μαθητές και τους κάνει να ασχοληθούν με περισσότερο ενδιαφέρον για το γλωσσικό μάθημα. Παρόμοια εργασία είχαμε εκπονήσει και το 2010 με χρήση του βιβλίου της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου «Η προφητεία του κόκκινου κρασιού», τα αποτελέσματα της
οποίας είχαμε παρουσιάσει στο Πανελλήνιο συνέδριο του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας τον Οκτώβριο του 2010, εφαρμόζοντας μια μέθοδο/
προσέγγιση με την οποία πειραματιζόμαστε εδώ και καιρό (βλ. Καμαρούδης, Στ., Ζωγράφος Μ., Παπαδοπούλου Σμ., 2012. «Η Προφητεία του Κόκκινου Κρασιού της Λ Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου: Ένα παράδειγμα γλωσσικής
διδακτικής εφαρμογής του ιστορικού μυθιστορήματος για την ιστορική μνήμη
του «Μυστρά του Βορρά», όπως την προσέλαβαν τα σημερινά Ελληνόπουλα»).
Η εμπειρία από τη χρήση των δύο αυτών αποσπασμάτων που υπάρχουν στο Ανθολόγιο της Γ’ και Δ’ Δημοτικού, έδειξε ότι οι μαθητές ασχολήθηκαν στο σύνολό τους, αγόρια και κορίτσια, με ιδιαίτερη όρεξη, ενεπλάκησαν και πέραν της εργασίας που έκαναν στο σχολείο, έβαλαν φαντασία και
πλοκή στις δημιουργίες τους, ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους προκειμένου
να στοιχειοθετήσουν τις εργασίες τους, ευαισθητοποιήθηκαν μαθαίνοντας
από πρώτο χέρι στοιχεία για τους παραολυμπιακούς αγώνες, γνώρισαν από

907

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

κοντά χρυσό ολυμπιονίκη τριών παραολυμπιάδων (2004, 2008 και 2012),
από τον οποίο πήραν συνέντευξη, συνδύασαν γνώσεις από όλα σχεδόν τα
μαθήματα που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τελικά, αποκόμισαν πολύ περισσότερα από όσα θα αποκόμιζαν από μια απλή παράθεση γραμματικών τύπων και εφαρμογή ασκήσεων για τη διδασκαλία τους.
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«Γνωρίζοντας τις γειτονικές χώρες
της πατρίδας μου»: αποτιμώντας ένα project
πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης
στην ξένη γλώσσα
Μαγδαληνή Ιωαννίδου
Ελένη Γρίβα
ABSTRACT
This paper presents the implementation and evaluation of a CLIL project,
which was designed and piloted for 3 months with 6th grade primary school
students. The objectives of the project were to: a) develop the students’ skills
in the foreign language, b) enhance their knowledge in aspects of cultures of
neighbouring countries. The CLIL interventions were designed in the form
of a ‘story-based’ mini syllabus, including common traditional stories from
our neighbouring countries. Every intervention was carried out through
three stages: a) pre-stage, b) task cycle, c) post-task. The effectiveness
and feasibility of the project were estimated by collecting both qualitative
and quantitative data. The results indicated the positive effect of the CLIL
method on the students’ foreign language skills along with the students’
considerable familiarization with the target cultures.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας είναι μια σύνθετη διαδικασία, η έκβαση της
οποίας καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ηλικία έναρξης εκμάθησης της δεύτερης/ ξένης γλώσσας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Πρόσφατες έρευνες καταλήγουν στο ότι υπάρχει θετική
επίδραση της Γ2/ ΞΓ στη Γ1, καθώς η δεύτερη/ ξένη όχι μόνο δεν εμποδίζει τη γλωσσική ανάπτυξη των μικρών μαθητών, αλλά αντίθετα την ενισχύει (Cenoz, 2004, Kecskes & Papp, 2000). Οι μαθητές που έρχονται σε επαφή
από μικρή ηλικία με την Γ2/ ΞΓ, έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην επικοινωνία και στη χρήση του λόγου στη ξένη γλώσσα (Collins, 2009). Ο Figel
(2005) υπογραμμίζει τα γλωσσικά, γνωστικά και πολιτισμικά οφέλη της πο-
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λυγλωσσίας και τονίζει ότι σε μια πολύγλωσση Ευρώπη, η επαφή με μια
δεύτερη/ ξένη γλώσσα από μικρή ηλικία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά
να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν σε άλλους πολιτισμούς. Οι Γρίβα
και Σέμογλου (2013) παραθέτουν μια λίστα βασικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν και να συνδιαμορφώσουν μια αποτελεσματική διδασκαλία της Γ2/ ΞΓ, στους οποίους συγκαταλέγονται: ο ίδιος ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, οι γονείς, το μαθησιακό περιβάλλον, οι επικοινωνιακές δραστηριότητες και ευρύτερα οι διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις.
Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μεθόδους για τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσης, βρίσκεται η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (Content & Language Integrated LearningCLIL), σύμφωνα με την οποία μια Γ2/ ΞΓ χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζεται ταυτόχρονα στη διδασκαλία του γνωστικού περιεχομένου (π.χ. ιστορία, πολιτισμός, μαθηματικά, φυσική) και στην εκμάθηση/ διδασκαλία της γλώσσας στόχου (Coyle, Hood & Marsh, 2010). Κάτω από τον
όρο «ομπρέλα» ‘CLIL’ (Mehisto, Marsh & Frigols, 2008) εντάσσονται ποικίλες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως τα προγράμματα εμβάθυνσης, τα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης, η πολύγλωσση εκπαίδευση, τα εμπλουτισμένα προγράμματα στη γλώσσα- στόχο κ.λπ.
Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει χαρακτηριστεί ως μέθοδος «καταλύτης»
στη σύγχρονη διδασκαλία της Γ2/ ΞΓ (Marsh & Frigols, 2007), στην οποία
οι δυο συνιστώσες (περιεχόμενο και γλώσσα) είναι αλληλοεξαρτώμενες. Ο
σκοπός δεν είναι μόνο «να γίνει η διδασκαλία σε μια ξένη γλώσσα, αλλά να
γίνει μαζί και μέσω μιας ξένης γλώσσας» (Eurydice, 2006). Η συγκεκριμένη μέθοδος διαθέτει διαθεματικό χαρακτήρα και προτείνεται για την εκμάθηση της δεύτερης/ ξένης γλώσσας από τους μικρούς μαθητές, όπου τους
δίνεται η δυνατότητα να μαθαίνουν μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες μια θεματική ενός άλλου γνωστικού αντικειμένου. Είναι, δηλαδή, μια
θεματοκεντρική μορφή διδασκαλίας γύρω από την οποία οργανώνεται η
εκμάθηση της γλώσσας-στόχου.
Σε ένα τέτοιο διαθεματικό πλαίσιο, οι ιστορίες μπορούν να αποδειχτούν
αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων των
μαθητών που σχετίζονται με τη γλώσσα και το περιεχόμενο, αλλά και την
επικοινωνία, και τον πολιτισμό (story–based learning). Συχνά οι ιστορίες
σχετίζονται με τις καθημερινές εμπειρίες των μαθητών, τα συναισθήματα
τους καθώς και με πολιτιστικές και διαπολιτισμικές αξίες, οι οποίες εμπλουτίζουν και διευρύνουν την διδασκαλία στη τάξη. Η αξία των ιστοριών σε εκ-
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παιδευτικά πλαίσια, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας για μαθητές της προσχολικής, πρωτοσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι αδιαμφισβήτητη. Όταν
οι μαθητές γνωρίζουν ένα νέο γνωστικό περιεχόμενο σε μια ξένη γλώσσα,
οι ιστορίες αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για μια διδασκαλία ευχάριστη και δημιουργική, αλλά και παρέχουν ποικίλες ευκαιρίες στους μαθητές για ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης (Georgopoulou & Griva,
2012, Wright, 1995).
Από την άλλη, το παιχνίδι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο εκμάθησης και ενίσχυσης της γλώσσας, τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης/
ξένης γλώσσας και προτείνεται ως ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία (Γρίβα & Σέμογλου, 2013). Η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται πιο εύκολη και αποτελεσματική για τα παιδιά, όταν παίζουν και διασκεδάζουν, όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιέχουν κίνηση
και εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις τους. Μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε παιγνιώδεις δραστηριότητες, μπορούν να αναπτυχθούν οι γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες σε αυθεντικές καταστάσεις που δημιουργεί το ίδιο το παιχνίδι (game-based learning). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να εξασκηθούν οι μαθητές στο νέο λεξιλόγιο και στα νέα στοιχεία της
γλώσσας και να εξοικειωθούν με μια καινούργια θεματολογία. Βασική παράμετρος για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής παιχνιδιών και δραστηριοτήτων αποτελεί το ότι θα πρέπει αυτές οι δραστηριότητες να άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών και να είναι προσαρμοσμένες στο
γνωστικό και γλωσσικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών.
Στα πλεονεκτήματα της χρήσης παιχνιδιών στη διδασκαλία της Γ2/ ΞΓ
συγκαταλέγονται η αύξηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθητών, η μείωση του άγχους, αλλά και η δυνατότητα ρεαλιστικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών (Griva & Semoglou, 2012). Το παιχνίδι αποτελεί
ιδανικό εργαλείο επικοινωνίας, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν αυθόρμητα τη γλώσσα- στόχο, γεγονός που τους βοηθά να ανακαλούν ευκολότερα και αβίαστα το νέο λεξιλόγιο. Η Moyles (1989) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το παιχνίδι αποτελεί μια από τις κυριότερες τεχνικές που ωθούν
το παιδί να πειραματιστεί με τη γλώσσα, να χρησιμοποιήσει το νέο λεξιλόγιο, να ανακαλύψει τη σκοπιμότητα τους αλλά και να πειραματιστεί. Με αυτό τον τρόπο, ξεπερνιούνται τα παραδοσιακά όρια της τυπικής μάθησης,
όπου ο μαθητής συνήθως κατέχει παθητικό ρόλο και δημιουργούνται ευκαιρίες για κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, ενεργή συμμετοχή και δημιουργική έκφραση.
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2.0 Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
2.1 Σκοπός και στόχοι
Η συγκεκριμένη πειραματική παρέμβαση «Γνωρίζω τις γειτονικές χώρες
της πατρίδας μου», αποτελεί ένα διαθεματικό project, με στόχο την ανάπτυξη ενός πολυπολιτισμικού πλαισίου επικοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία πολιτισμικών στοιχείων γειτονικών χωρών της Ελλάδας στην ξένη
γλώσσα (Αγγλικά).
Οι επιμέρους στόχοι του project ταξινομήθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
α) Γλωσσικοί στόχοι, οι οποίοι περιελάμβαναν την ενίσχυση της λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας στη γλώσσα- στόχο μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες.
β) Γνωστικοί στόχοι, οι οποίοι σχετίζονταν με την εκμάθηση της παράδοσης (ήθη και έθιμα) και του πολιτισμού χωρών γειτονικών της Ελλάδας.
γ) Στόχοι πολυπολιτισμικής αφύπνισης που σχετίζονταν με τον εντοπισμό των ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα πολιτισμικά στοιχεία των
συγκεκριμένων χωρών και την καλλιέργεια μιας θετικής στάσης και αντίληψης απέναντι στη διαφορετικότητα και την πολιτιστική ποικιλία.
2.2 Συμμετέχοντες
Στην πειραματική παρέμβαση συμμετείχαν 22 μαθητές (9 κορίτσια και 13
αγόρια) της Στ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, οι οποίοι διδάσκονταν την Αγγλική γλώσσα για τέταρτη χρονιά στο δημόσιο σχολείο
και κάποιοι από αυτούς παρακολουθούσαν μαθήματα αγγλικών εκτός σχολείου για πέντε χρόνια.
2.3 Σχεδιασμός της παρέμβασης
Η συγκεκριμένη παρέμβαση σχεδιάστηκε με στόχο την προβολή πολιτισμικών στοιχείων (αξιοθέατων, εθίμων, παραδόσεων, κουλτούρας, τοπικών φαγητών, παραδοσιακών χορών) οκτώ γειτονικών χωρών της Ελλάδας: Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Τουρκία, Αλβανία, Ιταλία, Κύπρος. Αξιοποιήθηκε η μέθοδος της συνδυαστικής ανάπτυξης περιεχομένου και γλώσσας
«CLIL» (Content and Language Integrate Learning) κατά την οποία διδάσκεται ένα γνωστικό αντικείμενο σε μια δεύτερη/ ξένη γλώσσα, δίνοντας έμ-
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φαση ταυτόχρονα στην εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και του γνωστικού
αντικειμένου, όπου το ένα λειτουργεί ως μέσο για την εκμάθηση του άλλου.
Ο σχεδιασμός αυτού τoυ project βασίστηκε πάνω σε δυο άξονες:
α) αξιοποίηση των ιστοριών από τις γειτονικές χώρες (story-based
learning). Οι ιστορίες που παρουσιάστηκαν στους μαθητές επιλέχτηκαν
βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως: η ξεκάθαρη δομή και η αυθεντικότητα της ιστορίας, οι ευκαιρίες που αφήνει για συμμετοχή των μαθητών, η
προβολή των πολιτιστικών και γλωσσικών στοιχείων της χώρας και τα κοινά στοιχεία που μπορεί να εμφανίζονται με κάποια ελληνικά παραμύθια. Οι
ιστορίες αυτές μεταφράστηκαν στην γλώσσα- στόχο και «απλοποιήθηκαν»,
όταν αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ως προς το μέγεθος και ως προς την απόδοση τους στη ξένη γλώσσα και εικονογραφήθηκαν κατάλληλα από την διδάσκουσα, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών.
β) αξιοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών (game-based
context). Τα παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα κατάλληλο εργαλείο
στα χέρια του εκπαιδευτικού και να αντιμετωπιστούν με μεγάλη ευχαρίστηση από την πλευρά των μαθητών (Griva & Semoglou, 2012). Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, μέσα από τις δραστηριότητες έγινε προσπάθεια να
εξασκηθούν οι μαθητές στο νέο λεξιλόγιο της γλώσσας στόχου σε ένα φυσικό και ευχάριστο πλαίσιο επικοινωνίας και αφετέρου οι μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την φαντασίατους. Εντάχθηκαν διαφόρου
τύπου δραστηριότητες:
• δραστηριότητες πληροφοριακού κενού (λειτουργικής επικοινωνίας),
στις οποίες οι μαθητές καλούνται να βρουν κάποια στοιχεία που λείπουν μια εικόνα ή ένα πάζλ, να δώσουν ή να ακολουθήσουν κατευθύνσεις κα. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν ουρά του δράκου (δρακομαχίες), δημιουργία χάρτη χώρας από κομμάτια πάζλ, παιχνίδι των
10 ερωτήσεων, κ.λπ.
• ομαδικές- κοινωνικές δραστηριότητες, δηλαδή κατασκευές, στις οποίες οι μαθητές εμπλέκονται σε απλούς διαλόγους, όπως παντομίμα
ή ζωγραφομαχίες, καθώς επίσης και η κατασκευή αφισών και η εικονογράφηση των ιστοριών.
• παιχνίδια λεξιλογίου, με στόχο να απομνημονεύσουν οι μαθητές το
νέο λεξιλόγιο μέσα από μια παιγνιώδη περίσταση επικοινωνίας, όπως
η συγγραφή ενός εναλλακτικού τέλους στην ιστορία (εισαγωγή ξένου στοιχείου) ή οι σκυταλοδρομίες παραμυθιών.
• κινητικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές αναπτύσσουν τόσο τις κινητικές τους δεξιότητες, όσο και τις δεξιότητες συ-
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νεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μέσα από τέτοιες παιγνιώδεις δραστηριότητες οι μαθητές βλέπουν άμεσα τα πρακτικά αποτελέσματα της χρήσης της γλώσσας- στόχου και αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, όταν διεκπεραιώσουν με επιτυχία την δραστηριότητα. Τέτοιου είδους δραστηριότητες αποτέλεσαν οι σκυταλοδρομίες των χωρών, η εκμάθηση ξένων παραδοσιακών χορών, κ.λπ.
3.0 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το project εφαρμόστηκε για τρεις μήνες στο πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης
και περιελάμβανε δέκα (10) θεματικές ενότητες. Κάθε θεματική ενότητα είχε διάρκεια τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα και υλοποιούνταν μέσα
από τρία βασικά στάδια: το προστάδιο, το κύριο στάδιο και το μεταστάδιο.
3.1 Το προστάδιο της ενότητας
Στο προστάδιο, οι μαθητές εισάγονταν κάθε φορά σε μια γειτονική χώρα και πιο συγκεκριμένα στα γεωγραφικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά της
στοιχεία. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η προετοιμασία και εισαγωγή
των μαθητών στη κάθε χώρα και παράλληλη κινητοποίηση του ενδιαφέροντος τους. Η παρουσίαση της χώρας, σε κάθε παρέμβαση, πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην αρχή, παρουσιαζόταν μια φράση στους μαθητές που τους εισήγαγε στο θέμα. Έπειτα, ακολουθούσε ένας
χάρτης με τις γειτονικές χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα, και κάθε
φορά εστιαζόμασταν σε μία από αυτές. Στη συνέχεια, προβάλλονταν στοιχεία, όπως η γλώσσα, η επίσημη θρησκεία, το νόμισμα και τα παιδιά εξέφραζαν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες. Ακολουθούσαν φωτογραφίες από
πολιτιστικά μνημεία (κυρίως αυτά που προστατεύονται από την UNESCO)
και άλλα σημαντικά αξιοθέατα συνοδευόμενα από πληροφορίες στην Γ2/
ΞΓ. Έπειτα, γινόταν η παρουσίαση των ιδιαίτερων εθίμων και παραδόσεων των χωρών αυτών συνοδευόμενα από φωτογραφίες, βίντεο και μουσικές. Σε αυτό το πολυαισθητηριακό- πολυτροπικό πλαίσιο, οι μαθητές εξέφραζαν εντυπώσεις, διατύπωναν συγκρίσεις με τα έθιμα της πατρίδας μας
και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και ανοικτού διαλόγου, με απώτερο στόχο της ενίσχυση της διαπολιτισμικής ταυτότητας και της έκφρασης στη γλώσσα- στόχο.
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3.2 Το κύριο στάδιο της ενότητας
Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές έρχονταν σε επαφή με ένα παραδοσιακό
παραμύθι από την κάθε χώρα στη γλώσσα- στόχο. Στόχοι αυτής της ενότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της κάθε χώρας, να εξοικειωθούν με το λεξιλόγιο της κάθε ιστορίας, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την ιστορία και να εστιάσουν την προσοχή τους στα πολιτισμικά
στοιχεία που φέρει η ιστορία της κάθε χώρας ξεχωριστά.
Η ιστορία αυτή είχε μεταφραστεί στη γλώσσα- στόχο, είχε εικονογραφηθεί, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να διατηρήσει την προσοχή
τους και παρουσιαζόταν στους μαθητές μέσω του powerpoint. Η εξοικείωση με την ιστορία πραγματοποιούνταν σε πρώτη φάση από την εκπαιδευτικό, η οποία διάβαζε την ιστορία στους μαθητές συνοδευόμενη με εξωγλωσσικά στοιχεία και οι μαθητές ανέπτυσσαν την ακουστική τους ικανότητα παρακολουθώντας παράλληλα και την ιστορία μέσα σε ένα πολυτροπικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, μοιραζόταν η ιστορία στους μαθητές σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη με το λεξιλόγιο της ενότητας. Με αυτό τον τρόπο
οι μαθητές εξοικειώνονταν με την ιστορία για δεύτερη φορά. Έπειτα, ακολουθούσαν ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό και μια συζήτηση, που στόχο είχαν την προώθηση της κατανόησης της ιστορίας, τον εντοπισμό των
πολιτισμικών στοιχείων και τη συγκριτική παρουσίασή τους με αντίστοιχα
στοιχεία του δικού μας πολιτισμού. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμπλήρωναν
και ένα φύλλο εργασίας με ασκήσεις κλειστού τύπου (σωστό/ λάθος, συμπλήρωσης κενού, σύντομης απάντησης, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής, τοποθέτησης προτάσεων στη σωστή χρονική σειρά κα.) για την ενίσχυση των προσληπτικών και παραγωγικών ικανοτήτων στη γλώσσα- στόχο.
3.3 Το μεταστάδιο της ενότητας
Σκοπός του συγκεκριμένου σταδίου ήταν η μεταφορά της νεοαποκτηθείσας γνώσης σε άλλα επικοινωνιακά πλαίσια με απώτερο στόχο τη συνδυαστική ανάπτυξη των γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
των μαθητών. Η παγίωση και η μεταφορά του νέου λεξιλογίου και της νέας
γνώσης γινόταν μέσα σε ένα χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον, όπου δίνονταν ευκαιρίες στους μαθητές να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργική τους έκφραση, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν στην ξένη
γλώσσα. Έτσι, οι μαθητές καλούνταν να παίξουν παιχνίδια, όπως: παντομίμα, ζωγραφομαχίες, παιχνίδια μνήμης, κατασκευής αφίσας, εικονογράφη-
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ση ιστορίας, σκυταλοδρομίες, κατασκευή χάρτη από κομμάτια πάζλ, συγγραφή ιστοριών κα. Επίσης, έμαθαν να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς
από γειτονικές χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνταν άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά. Μέσα από την εμπλοκή τους σε κινητικές
δραστηριότητες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία του πειραματισμού, της διερεύνησης, της αλληλόδρασης και της επικοινωνίας και της έκφρασης της δημιουργικότητάς τους.
4.0 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πειραματικής εφαρμογής,
χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία:
α) Προέλεγχος και μετέλεγχος στο γνωστικό αντικείμενο και στην ξένη
γλώσσα με ερωτήσεις κλειστού τύπου.
β) Ημερολόγιο της ερευνήτριας.
γ) Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών σχετικά με το project
συνολικά.
δ) Τελικό παραδοτέο από τους μαθητές (δημιουργία ενός βιβλίου με
ιστορίες).
4.1 Αποτελέσματα της αποτίμησης
4.1.1. Προέλεγχος και μετέλεγχος στο γνωστικό αντικείμενο και
στην ξένη γλώσσα
Πριν την εφαρμογή του project, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν
ατομικά ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνηθεί το γνωστικό τους
επίπεδο σχετικά με τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τα
πολιτισμικά αλλά και γεωγραφικά στοιχεία των οκτώ γειτονικών χωρών της
Ελλάδας και ταυτόχρονα τις γνώσεις τους στην Γ2/ ΞΓ σε επίπεδο προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων. Το ίδιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε
και στο τέλος της παρέμβασης.
Στο παρακάτω γράφημα παρατίθενται οι μέσοι όροι επίδοσης των μαθητών σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνονταν στον προελέγχου-μετελέγχου. Παρατηρείται μια άνοδος σχετικά με την επίδοση των μαθητών ανάμεσα στον προέλεγχο (μ.ο=8,9) και
μετέλεγχο (μ.ο=10,5), και καθίσταται σαφές ότι οι μαθητές εμπλούτισαν τις
γνώσεις τους σχετικά με τους πολιτισμούς των γειτονικών χωρών, ενίσχυ-
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σαν την πολυπολιτισμική τους επίγνωση.

11

Μέσοι όροι επίδοσης προελέγχου και
μετελέγχου σε γνωστικό επίπεδο

10,5
10
9,5
9
8,5
8

Προέλεγχος Μετέλεγχος
Γράφημα 1: Οι μέσοι όροι επίδοσης των μαθητών στον προέλεγχο
και του μετέλεγχο σε γνωστικό επίπεδο

4.1.2.Το ημερολόγιο της ερευνήτριας
Μετά από κάθε παρέμβαση, η ερευνήτρια- διδάσκουσα συμπλήρωνε ένα
ημερολόγιο, όπου αναστοχαζόταν και αξιοποιούσε τις παρατηρήσεις και
τα συμπεράσματα του για το σχεδιασμό της επόμενης παρέμβασης. Το εργαλείο αυτό παρείχε διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση, καθώς λειτούργησε ανατροφοδοτικά για όλη τη διαδικασία, και έδινε την ευκαιρία για καταγραφή και αναστοχασμό πάνω σε στάσεις, δυσκολίες και προβλήματα που
εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια της κάθε παρέμβασης.
Πιο συγκεκριμένα, το ημερολόγιο αυτό σχεδιάστηκε γύρω από τρεις
άξονες:
• Στον 1ο άξονα, τα ερωτήματα σχετίζονται με τους μαθητές και ειδικότερα με τις αντιδράσεις τους σε κάθε παρέμβαση για την κάθε
χώρα, για την αρχική και τελική τους αντίδραση, καθώς δεν ήταν
λίγες οι φορές που αυτή μεταβλήθηκε σημαντικά. Επίσης, παράμετροι όπως η επικοινωνία στην ξένη γλώσσα και η προσπάθεια που
κατέβαλλαν οι μαθητές να εκφράζονται σε αυτή όλο και περισσότερο, απαντιούνται με τις παραπάνω ερωτήσεις.
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•

Ο 2ος άξονας αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία κάθε παρέμβασης
και τίθεται ένα ερώτημα που σχετίζεται με τον εκπαιδευτικό και τη
διαχείριση των καταστάσεων. Κρίνεται δηλαδή η ικανότητα του εκπαιδευτικού να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του και να αντιδρά
ανάλογα με τις περιστάσεις, δηλαδή για παράδειγμα, είτε να παραμείνει στην κατανόηση κάποιων πολιτιστικών στοιχείων, είτε στη διεξαγωγή περισσότερων ερωτήσεων για την εμπέδωση της ιστορίας
της κάθε χώρας, είτε ακόμα και να δώσει επιπλέον οδηγίες για τη διεξαγωγή του μετασταδίου.
• Ο 3ος άξονας αναφέρεται σε μια συνολική αποτίμηση της διαδικασίας της παρέμβασης μέσω καταγραφής συγκεκριμένων γεγονότων
και περιστατικών και μέσω μιας συνολικής κριτικής για αυτή.
Η εκπαιδευτικός, στο τέλος της κάθε παρέμβασης, κατέχοντας μια συνολική εικόνα μπόρεσε να καταγράψει τις απόψεις της και να αποτιμήσει
για το τι πήγε καλά και τι πήγε λιγότερο καλά σε όλη τη διαδικασία, παραθέτοντας παράλληλα μια προσπάθεια για ερμηνεία των παραπάνω παραμέτρων και αναζητώντας τρόπους να αναδιαμορφώσει κάποιες συνιστώσες της πειραματικής παρέμβασης.
4.1.3. Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των μαθητών περιελάμβανε ερωτήσεις
κλειστού τύπου, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό αρεσκείας συγκεκριμένων παραμέτρων της συνολικής διαδικασίας σε μια διαβαθμισμένη τριτοβάθμια κλίμακα (πολύ, μέτρια, καθόλου) (βλ. Πίνακα 1).
Επιπλέον, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν με σύντομο τρόπο
σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπως: «Μετά από όσα έμαθες, ποια χώρα
σου έκανε περισσότερο εντύπωση και γιατί;», «Ποια δραστηριότητα σου
άρεσε περισσότερο;» και «Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια
του project;» κ.ά.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα από τον πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου ικανοποίησης σχετικά με τα κλειστού τύπου ερωτήματα.
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα των μαθητών σχετικά
με τα κλειστού τύπου ερωτήματα
ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ…
ΠΟΛΥ
(Ν)

ΜΕΤΡΙΑ
(Ν)

ΛΙΓΟ
(Ν)

1 Ήταν εύκολο να μάθεις για τις
γειτονιές της πατρίδας σου στα
αγγλικά;

9

12

1

2 Ήταν ενδιαφέρον να μάθεις για
τις γειτονιές της πατρίδας σου στα
αγγλικά;

18

4

0

3 Ήταν χρήσιμο να μάθεις για τις
γειτονιές της πατρίδας σου στα
αγγλικά;

19

1

2

22

0

0

19

3

0

4.3 Μου άρεσε που έμαθα
αγγλικά με αυτόν τον τρόπο.

18

4

0

4.4 Μου άρεσε που δε δίναμε
έμφαση σε γραμματικά και
συντακτικά λάθη.

16

5

1

4.5 Μου άρεσε που βλέπαμε
βίντεο και φωτογραφίες από τις
χώρες προέλευσης των ιστοριών.

21

1

0

4.6 Μου άρεσε που παίζαμε
διάφορα παιχνίδια.

20

2

0

4.7 Μου άρεσε που μάθαμε
παραδοσιακούς χορούς των
άλλων χωρών.

20

2

0

18

4

0

22

0

0

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

4. Συμμετέχοντας στο project:
4.1Μου άρεσε που
συνεργαζόμουν με φίλους και
συμμαθητές μου.
4.2 Μου άρεσε ο τρόπος που
παρουσιάστηκαν οι γειτονιές της
πατρίδας μου.

4.8 Μου άρεσε που μάθαμε για
τον πολιτισμό και τα έθιμα άλλων
χωρών.
5 Θα ήθελα να ξανακάνω ένα
παρόμοιο project του χρόνου.

920

Μαγδαληνή Ιωαννίδου, Ελένη Γρίβα
Γνωρίζοντας τις γειτονικές χώρες της πατρίδας μου: αποτιμώντας ένα πρότζεκτ …

Παρατηρώντας προσεχτικά τον παραπάνω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως οι περισσότερες παράμετροι έχουν θετική και μάλιστα υψηλή βαθμολογία (σχεδόν το 70% των μαθητών έχουν απαντήσει «πολύ» σε
όλες τις ερωτήσεις). Σχεδόν όλοι οι μαθητές αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο project θετικά και το βρήκαν χρήσιμο (19 από τους 22 μαθητές) και
ενδιαφέρον που λάμβανε χώρα σε μια άλλη γλώσσα (18 από τους 22 μαθητές). Επίσης, στην πλειοψηφία της τάξης άρεσε ο τρόπος που παρουσιάστηκαν οι γειτονικές μας χώρες (φωτογραφίες, βίντεο, έθιμα και πολιτιστικά στοιχεία) (19 από τους 22 μαθητές), καθώς και ο τρόπος εργασίας των
μαθητών (συνεργατικός/ ομαδοκεντρικός) (22 μαθητές). Υψηλή βαθμολογία συγκεντρώνουν και οι δραστηριότητες που ακολουθούσαν στο μεταστάδιο (παιχνίδια, χοροί κα.).
Ερώτηση:«Ποιά δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο;».
Σχετικά με την αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών, διαπιστώθηκε ότι
η εκμάθηση παραδοσιακών χορών από τη χώρα της Τουρκίας και τη χώρα
της Ιταλίας αποτέλεσε την πιο δημοφιλή δραστηριότητα (64%). Ακολουθούν τα παιχνίδια στις προτιμήσεις τους (18%), και γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως: δρακομαχίες (4%), δημιουργία ενός χάρτη από κομμάτια πάζλ (4%), η παντομίμα (5%) και η συγγραφή της ιστορίας μέσω μιας μακέτας παιχνιδιού (5%).
Ερώτηση: «Τι κέρδισες από τη συμμετοχή σου στο project;».
Αναφορικά με το ουσιαστικό «κέρδος» των μαθητών από τη συμμετοχή
τους στο project, σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων (23%) ισχυρίσθηκε πως έμαθε να χειρίζεται καλύτερα την αγγλική γλώσσα και ένα ίδιο
ποσοστό αντίστοιχα ενσωματώνει στην αγγλική γλώσσα και τα έθιμα από
διάφορες γειτονικές χώρες (23%). Επίσης, αξιοσημείωτο ποσοστό των μαθητών δήλωσε πως απέκτησε γνώσεις για τα ήθη και έθιμα αυτών των χωρών (18%) και έμαθε να χορεύει παραδοσιακούς χορούς από άλλες χώρες, αντίστοιχα (18%), αλλά και να συνεργάζεται με τους συμμαθητές (9%).
4.1.4. Το τελικό ‘παραδοτέο’ των μαθητών
Το τελικό παραδοτέο των μαθητών ήταν η δημιουργία ενός βιβλίου από
τους ίδιους τους μαθητές, το όποιο περιελάμβανε όλες τις ιστορίες που πα-
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ρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του project εικονογραφημένες από τους
μαθητές. Επιπλέον, εμπεριέχει τις ιστορίες που συνέγραψαν οι μαθητές συνεργατικά μέσω ενός ομαδικού παιχνιδιού, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους που παρουσιάστηκαν, όπως οι λειτουργίες του Propp.
Η δημιουργία αυτού του βιβλίου δεν ήταν προγραμματισμένη από την αρχή του project, αλλά προέκυψε μέσω συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών με
τους μαθητές. To βιβλίο αυτό, αποτέλεσε ένα σημαντικό δημιουργικό εργαλείο για το project, καθώς οι μαθητές μέσω αυτού εξέφρασαν και αποτύπωσαν ταυτόχρονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν από
τη διαδικασία αλλά και τη δημιουργικότητά τους.
5.0 ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στο συγκεκριμένο project «Γνωρίζω τις γειτονικές χώρες της πατρίδας μου»,
το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια εναλλακτικής διδασκαλίας μέσω μιας
δεύτερης/ ξένης γλώσσας για τη σημερινή ελληνική εκπαίδευση, επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού πλαισίου επικοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση παραδοσιακών ιστοριών γειτονικών χωρών της Ελλάδας, στην ξένη γλώσσα.
Από την αποτίμηση της πειραματικής παρέμβασης διαπιστώθηκαν τα
ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα του project, τόσο στη βελτίωση
των παραγωγικών και προσληπτικών δεξιοτήτων των μαθητών στην ξένη
γλώσσα, όσο και στην καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής τους συνείδησης
μέσα από την αξιοποίηση παραμυθιών και την εμπλοκής τους σε εναλλακτικού τύπου δραστηριότητες.
Η εφαρμογή αυτού του project, επαληθεύει τα αποτελέσματα παρόμοιων πειραματικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν και σε άλλα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία), αλλά και σε προηγούμενες πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα (Griva & Kasvikis, inpress). Παρά τους περιορισμούς που έχει η συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα δίνουν την προοπτική για την εφαρμογή του
συγκεκριμένου project σε ευρύτερη κλίμακα και μεγαλύτερη διάρκεια. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης παρέμβασης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βασικό
corpus για μελλοντική εφαρμογή.
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Διδασκαλία των Εικαστικών
με τη βοήθεια των ΤΠΕ
Μαρία Καλαματιανού
ABSTRACT
This study aimed at investigating whether new technologies could be
used to support a new model of teaching visual arts with young children,
emphasizing their active participation in the whole process and their
development as critical viewers and admirers of art. The study followed a
mixed methodology design which included questionnaires, observations,
tests, video-taped teaching sessions, children's digital creative works and
works with ordinary materials. A four month intervention was implemented
with a class of 21 students of 6th-Grade. The students were taught for two
hours every week, exploring a software -designed by the researcherwhich engaged them with the “study” of significant paintings while at the
same time they were making their own pieces of art. Findings suggest
that the intervention had a positive impact on students' engagement,
understanding and assessment of the arts.
Keywords: arts and computer, educational software, critical viewing of
art pieces, artistic creation
1.0 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1.1 Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι: να ερευνηθεί αν και κατά πόσο μπορούν οι
ΤΠΕ να αξιοποιηθούν για να υποστηρίξουν, ως μέσο και εργαλείο μάθησης,
ένα καινοτόμο μοντέλο διδασκαλίας των Εικαστικών στις τελευταίες τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου, ώστε οι μαθητές «να γνωρίσουν τις Εικαστικές Τέχνες μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων αλλά και απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινομένου της Τέχνης, για να
καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).
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1.2 Επιμέρους στόχοι
1. Να διερευνηθεί αν το παραπάνω μοντέλο μπορεί να συμβάλλει στη
λειτουργική κατανόηση από τους μαθητές νέων εννοιών σχετικών
με τα δομικά ή άλλα στοιχεία ενός έργου τέχνης.
2. Να διερευνηθεί αν το παραπάνω μοντέλο μπορεί να συμβάλλει στην
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και την παραγωγή
ανώτερων γνωστικών προϊόντων.
3. Να διερευνηθεί αν το παραπάνω μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί
ως εργαλείο αλλαγής της αντίληψης των μαθητών για το αισθητικά
«ωραίο», αλλά και της στάσης τους για το μάθημα των Εικαστικών.
4. Να διερευνηθεί αν το παραπάνω μοντέλο μπορεί να αξιοποιηθεί ως
εργαλείο μετασχηματισμού της αυτοεκτίμησης των μαθητών για τη
δημιουργικότητά τους.
5. Να διερευνηθεί αν το παραπάνω μοντέλο μπορεί να συνεισφέρει
ως εργαλείο διαμόρφωσης θετικών μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς που αναμένεται να εκδηλώσουν οι μαθητές.
1.3 Αναγκαιότητα της έρευνας
H σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα των πολλαπλών και πολύσημων
οπτικών και ψηφιακών ερεθισμάτων και οι συνεχείς και ποικίλες ανάγκες
των παιδιών για έναν ευρύ εκπαιδευτικό σχεδιασμό, που δεν αρκείται στην
«κατανάλωση» ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά προσανατολίζεται σε μια διαθεματική, πολύπλευρη και βιωματική προσέγγισή της (Ritchhart, 2002,
Anderson & Milbrandt, 2005), κάνουν αναγκαία τη διδασκαλία των Τεχνών
στην εκπαίδευση. Η ευρεία χρήση των ΤΠΕ από την προσχολική εκπαίδευση ήδη και η κοινωνική πλέον αναγκαιότητα της εκπαίδευσης του αυριανού πολίτη σε «κριτικό» θεατή της εικόνας (Γρόσδος, 2009) και δημιουργικό χειριστή και παραγωγό της (Ράπτης & Ράπτη, 2006, Thatcher, 2004) δημιουργούν την ανάγκη για ένα καινούριο διδακτικό πλαίσιο των Εικαστικών με τη χρήση των ΤΠΕ.
Το γεγονός ότι λιγοστές έρευνες, ή projects, έχουν υλοποιηθεί για παιδιά Δημοτικού με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Εικαστικών (Chia
& Duthie, 1993, Gray, 2002, Μαρκατάτος, 2002, Murphy, 2003) αποτελεί
μια ακόμα πρόκληση. Τα αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής έρευνας
που προηγήθηκε της κύριας μελέτης, σε δασκάλους και μαθητές Ε΄ και
Στ΄ τάξης σχολείων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά επι-
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βεβαίωσαν το «πρόβλημα» που αφορούσε στον τρόπο διδασκαλίας των

Εικαστικών στα σχολεία, στις στάσεις, αντιλήψεις, προτιμήσεις και
στους προβληματισμούς μαθητών και εκπαιδευτικών.

Πίνακας 1 : Απαντήσεις δασκάλων σχετικά με τη διδασκαλία των Εικαστικών
Έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή στην τάξη σου για το μάθημα των
Εικαστικών;

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

ΝΑΙ
ΟΧΙ

6
84

5,6
77,8

6,7
93,3

6,7
100,0

Total

90

83,3

100,0

System

18
108

16,7
100,0

Πίνακας 2 : Απαντήσεις μαθητών για τη χρήση ΤΠΕ στα Εικαστικά.

Από τα παραπάνω και αν πραγματικά ισχύει ο «φόβος» ότι στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου (9-12 ετών) η παιδική τέχνη «πεθαίνει» (Winner, 1982), κάνουν την ανάγκη για την εν λόγω έρευνα, επιτακτική.
1.4 Το μοντέλο διδασκαλίας της έρευνας
Το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας των Εικαστικών εφαρμόστηκε σε
παιδιά Στ΄ τάξης Ολοήμερου Σχολείου του Πειραιά, για διάστημα τριών
μηνών (Μάρτιος – Ιούνιος 2009), με ένα συνεχόμενο δίωρο διδασκαλίας

927

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα

(Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη) εβδομαδιαία. Περιλάμβανε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας (Ματσαγγούρας, 2004) στο
περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής σε υπολογιστή, μέσα από τις
οποίες οι μαθητές έρχονταν σε επαφή με έργα ζωγραφικής του 20ου αιώνα.

Εικόνα 1: Δραστηριότητα Λογισμικού. Σύγκριση έργων,
κατηγοριοποίηση με βάση ομοιότητες ή διαφορές.

Φύλλα εργασίας συνόδευαν τις δραστηριότητες και περιλάμβαναν ρουτίνες στοχαστικού διάλογου με βάση το μοντέλο παρατήρησης έργων Artful/
Visible Thinking του Harvard, με στόχο τα παιδιά να εκφράσουν τις κρίσεις,
υποθέσεις, ή συμπεράσματα ή και να παράγουν γραπτό λόγο (Sacks & Ayers,
2003, Flood, Heath & Lapp, 2005) «εμπνευσμένα» από τις αισθητικές εμπειρίες που βίωναν κατά την παρέμβαση.
Δραστηριότητες ψηφιακής ζωγραφικής, ζωγραφικής στην τάξη με φυσικά μέσα, αλλά και σύνθετες δραστηριότητες (κολλάζ, παραγωγή γραπτού
λόγου, παρουσιάσεις) είχαν επίσης τη θέση τους στη διάρκεια της παρέμβασης, δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να αξιοποιούν εμπειρίες, γνώσεις, την
αντιληπτική τους ικανότητα, μέσα, εργαλεία και τεχνικές για να δώσουν μορφή στις ιδέες τους, και να δημιουργήσουν (Freedman, 2003), ολοκληρώνοντας το δίπτυχο: κριτικός θεατής και δημιουργός έργου τέχνης (Βάος, 2008).
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Εικόνα 2: Ψηφιακό έργο μαθητή
με συμπληρωματικό χρωματικό στυλ.

Εικόνα 3: Γυναίκα καθιστή
με το βάζο, Πικάσο, 1902.

Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε να είναι μαθητοκεντρικό, φθίνουσας καθοδήγησης, οργανωμένο σε ένα κοινωνικο-εποικοδομιστικό πλαίσιο
μάθησης με ομάδες εργασίας, με τους μαθητές να κατασκευάζουν τη γνώση, να δημιουργούν έργα και να μετασχηματίζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους για το αισθητικά «ωραίο» αλλά και την αξία των έργων τους
ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή τους (Eisner & Day, 2002, Epstein και Τρίμη, 2005) και καλλιεργώντας κοινωνικές δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2004).
Η διαφορά του μοντέλου από άλλα έγκειται στο γεγονός ότι δε χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο έργων τέχνης ή ως εικονικό περιβάλλον μουσείου (Ngan, Lee & Koo, 2003, Gerlich & Perrier, 2003), ούτε
ως γνωστικό αντικείμενο εστιάζοντας στην εκμάθηση κάποιας εφαρμογής
επεξεργασίας εικόνων ή ζωγραφικής (Bull & Bell, 2005). Αντίθετα χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό λογισμικό κυρίως ως γνωστικό εργαλείο, με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων που καλλιεργούν ανώτερες γνωστικές δεξιότητες αλλά και προωθούν τη δημιουργία έργων τέχνης σε ψηφιακό ή φυσικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την πολύπλευρη ολιστική ανάπτυξη των μαθητών.
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2.0 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ
2.1 Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση
Διάφορες ερευνητικές μελέτες, ακόμα και από παιδιά μικρής ηλικίας
(Haugland, 2000), έχουν εστιάσει στη γλωσσική ανάπτυξη, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στη βελτίωση της προφορικής έκφρασης και της λεκτικής επικοινωνίας ως αποτέλεσμα της χρήσης υπολογιστών (Unsworth,
Thomas et al, 2005) ενώ σε άλλες καταγράφεται η βελτίωση της κατανόησης μαθηματικών αφηρημένων εννοιών με τη χρήση εφαρμογών προγραμματισμού. Μέσω του προγραμματισμού τα παιδιά μπορούν να μάθουν από
τα λάθη τους, να αναστοχαστούν τις ιδέες τους και έτσι να μάθουν ο καθένας με το δικό του ρυθμό πώς να σκέφτονται (Masters and Yelland, 2005).
Εκτός από τις γνωστικές δεξιότητες καλλιεργούνται και οι ψυχοκοινωνικές, αφού με την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του υπολογιστή, τα
παιδιά αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και το δάσκαλο, ενθουσιάζονται επειδή οι ίδιοι εξερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση, ικανοποιούν τα ενδιαφέροντά τους, χειραφετούνται στις επιλογές τους και στο ρυθμό της μάθησης, και δομούν τη γνώση ανεξάρτητα από χωροχρονικούς περιορισμούς, και κοινωνικά στερεότυπα. (Attewell, 2003).
2.2 Τέχνες και Εκπαίδευση
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι αξιόλογες αισθητικές εμπειρίες παρατήρησης
και κριτικής θέασης έργων τέχνης, όσο και δημιουργίας εικαστικών έργων
ενδυναμώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε κύριους τομείς.
Ακονίζουν και αναπτύσσουν τις φυσικές και αντιληπτικές ικανότητες των
παιδιών μέσα από εμπειρίες θέασης, παρατηρητικότητας και δημιουργίας.
Βοηθούν τα παιδιά στην ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική σκέψη
και πράξη καθώς σταδιακά αντιλαμβάνονται το νόημα όσων υπάρχουν γύρω τους, συνδυάζουν και αξιοποιούν τις εμπειρίες, τις γνώσεις, την αντιληπτική τους ικανότητα, μέσα, εργαλεία και τεχνικές δεξιότητες για να πραγματώσουν αυτό που έχουν φανταστεί, και να δημιουργήσουν (Efland, 2002).
Οι μαθητές που παρατηρούν έργα τέχνης, σύμφωνα με τους θεωρητικούς κερδίζουν πολλαπλά καθώς αναπτύσσονται ολιστικά (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά) και αυτή η ανάπτυξη τείνει σε μια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο του εαυτού τους, αλλά και της
πραγματικότητας που τους περιβάλλει (Gardner, 2006).
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Σε σχέση με τη διεργασία της μάθησης, έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της αγωγής των εικαστικών τεχνών, που εμπλέκεται κατάλληλα με άλλα γνωστικά αντικείμενα και αξιοποιεί τα παρεχόμενα μέσα,
στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης
και στοχασμού, στη γλωσσική επικοινωνία και στην καλλιέργεια της γραπτής έκφρασης (Richardson, Sacks, Kathleen, Ayers, 2003), στη βελτίωση
της σχολικής επίδοσης παιδιών από λιγότερο προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα (Catterall, 2009), αλλά και της στάσης τους απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, στην κοινωνικοποίηση, στη συλλογικότητα και συνεργασία (Burnaford, Aprill, Weiss, 2001), την επικοινωνία των
ιδεών και την κατανόηση της διαφορετικότητας χωρίς προκαταλήψεις και
φανατισμούς, στην αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση και στη συναισθηματική προσαρμογή, τόσο στα πλαίσια της γενικής όσο και στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης. (Eisner 2002, Ritchhard 2002).
Τέλος η ενασχόλησή των παιδιών με εικαστικά έργα τα εξοικειώνει με
τις ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες που φέρει η συνύπαρξη εικόνας και
γραπτού κειμένου (Βρεττός, 1999). Γίνονται σταδιακά ικανοί χρήστες του
οπτικού λόγου. Αυτή η σύνθετη ικανότητα, που ορίζεται ως οπτικός εγγραμματισμός (Arnheim, 1969), έχει δύο εκφράσεις: Τα παιδιά (α) επικοινωνούν
άνετα μέσα από τη δημιουργία εικαστικών και οπτικών μορφών και (β) γίνονται ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων (Flood, Heath, Lapp, 2005).
Ο οπτικός εγγραμματισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια του σύγχρονου οπτικού μας πολιτισμού (Freedman, 2003), που η επικοινωνία έχει
αυξανόμενα οπτικό χαρακτήρα. Επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογούν,
να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν επιλεκτικά τον τεράστιο όγκο των
οπτικών πληροφοριών που δέχονται καθημερινά. (Marshall & Vashe, 2008).
2.3 Τ.Π.Ε. και Τέχνες στην Εκπαίδευση
Τελευταία, αρκετοί εκπαιδευτικοί ή καθηγητές τέχνης εντάσσουν δραστηριότητες ψηφιακής εικαστικής στο αναλυτικό τους πρόγραμμα, προκειμένου αφενός να εξοικειώσουν τους μαθητές ή σπουδαστές στη χρήση του
υπολογιστή, χρησιμοποιώντας προγράμματα ζωγραφικής ή και επεξεργασίας εικόνας, αφετέρου να διευρύνουν ή και να διευκολύνουν τους εικαστικούς τρόπους έκφρασής τους προετοιμάζοντάς τους για εργασιακούς τομείς σχετικούς με τις οπτικές τέχνες (Black & Browning, 2011). Δε λείπουν
και οι προσπάθειες που εστιάζουν στη συνεργατική μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών με τον υπολογιστή με δραστηριότητες
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εμπλαισιωμένης-κοινωνικής μάθησης (Hutzel, 2007).
Αποτελέσματα φαίνεται να έχει η χρήση του υπολογιστή και σε μαθητές που δεν ενδιαφέρονται για τα εικαστικά ή έχουν μικρή αυτοεκτίμηση
για τη δημιουργικότητά τους, αφού προσελκύονται από τις δυνατότητες
του υπολογιστή που μιμείται τα παραδοσιακά μέσα και τις τεχνικές χωρίς
να επιπλήττει, να τιμωρεί ή και να «χαρακτηρίζει» τα λάθη τους κατά τη διαδικασία των ψηφιακών τους ενασχολήσεων (Ritchhart, Church & Morrison,
2011). Αναφορά επίσης γίνεται και στο γεγονός ότι με τη χρήση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία των Εικαστικών, με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών
ή διαδικτυακών εφαρμογών ή και τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων αναπτύσσονται παράλληλα δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, δημιουργικότητας, αυτοέκφρασης και κριτικής σκέψης (Flood, 2005, Lu, 2013).
Οι έρευνες ωστόσο για τη χρήση του υπολογιστή ως «γνωστικό εργαλείο» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στη διδασκαλία των Εικαστικών,
είναι περιορισμένες και προσανατολίζονται:
• είτε σε μια διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των εικαστικών
με τη χρήση υπολογιστή με άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος όπως η γλώσσα (προφορική και γραπτή έκφραση, εκμάθηση ξένης γλώσσας), ο επαγγελματικός προσανατολισμός
για τη δημιουργία και προώθηση εμπορικού προϊόντος, τα μαθηματικά για την κατανόηση βασικών γεωμετρικών εννοιών, η τοπική
ιστορία, η αγωγή υγείας, οι νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ψηφιακών εικαστικών έργων ή προσωπικών ιστοσελίδων (Mayo, 2007).
• είτε στη συνετή χρήση πολυμεσικών περιβαλλόντων για την καλλιέργεια μιας πιο κριτικής θέασης ενός έργου τέχνης εστιασμένης στα
μορφικά του στοιχεία, για την αύξηση του ενδιαφέροντος για παρόμοιες αισθητικές ενασχολήσεις (Murphy, 2003).
3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Σχεδιασμός έρευνας- Φάσεις - Υποκείμενα
Tο είδος της έρευνας που υιοθετήθηκε είναι:
• Συνεργατική έρευνα δράσης (ποιοτική)
• Έρευνα συσχετίσεων (ποσοτική)
Η επιλογή των δύο διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων κρίθηκε απαραίτητη τόσο για να απαντηθούν με συνέπεια και ακρίβεια τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, όσο και για να εξασφαλιστεί όσο το δυνα-
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τόν περισσότερο η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της συγκεκριμένης έρευνας. (Πουρκός, 2014).
Η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε τρεις κυρίως φάσεις:
• Προκαταρκτική έρευνα (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007)
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε 108 μαθητές και 27 δασκάλους από
10 συνολικά σχολεία Α/θμιας της Δ/νσης Πειραιά με σκοπό την ακριβέστερη αποτύπωση και περιγραφή των διαστάσεων του ερευνητικού
μας προβλήματος.
• Πιλοτική έρευνα (Νοέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2008)
Υλοποιήθηκε σε επίπεδο μιας σχολικής τάξης 19 μαθητών Στ΄ Δημοτικού, ενός σχολείου του Πειραιά, με σκοπούς κυρίως τη διαμορφωτική
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού που δημιουργήθηκε από την
ερευνήτρια ως διδακτικό μέσο της παρέμβασης με τον υπολογιστή, αλλά και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας, εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των μέσων συλλογής των δεδομένων.
• Κύρια έρευνα (Μάρτιος 2009 – Ιούνιος 2009)
Πρόκειται για έρευνα δράσης που έλαβε χώρα σε μια σχολική τάξη 21
μαθητών Στ΄ τάξης Δημοτικού ενός 12θέσιου Σχολείου της Δραπετσώνας με τη συνεργασία του δασκάλου της τάξης. Σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελεγχθεί αν και με ποιο τρόπο η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία των Εικαστικών βοηθά στην αισθητική
καλλιέργεια (κριτική θέαση, δημιουργία έργων, θετική στάση απέναντι
στις τέχνες) των μαθητών που παίρνουν μέρος σε αυτήν την διαδικασία.
3.2 Όργανα- Μετρήσεις
Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε διαδικασία μεθοδολογικής και ερευνητικής τριγωνοποίησης. Ερωτηματολόγια για δάσκαλο και
μαθητές στην προκαταρκτική και πριν την παρέμβαση, pre & post tests για
τους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση, κλίμακα αυτό-αξιολόγησης δημιουργικότητας για τους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση, ημιδομημένη συνέντευξη ομάδας μαθητών και δασκάλου, κλείδα ημιδομημένης
συμμετοχικής παρατήρησης, γραπτά κείμενα σε φύλλα εργασίας ή ανοικτές ερωτήσεις σε ερωτηματολόγια και τέλος καλλιτεχνικά ψηφιακά ή φυσικά έργα υπήρξαν πηγές δεδομένων που υποβλήθηκαν σε ποιοτική και
ποσοτική επεξεργασία και ανάλυση. Ως τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό λογισμικό SPSS για τα ερωτηματολόγια
και την κλείδα αξιολόγησης δημιουργικότητας, ενώ οι μαγνητοφωνημένες
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συνεντεύξεις, οι βιντεοσκοπημένες παρατηρήσεις και τα γραπτά κείμενα
των μαθητών αναλύθηκαν σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση της
«Grounded Theory» (Strauss & Corbin, 1990).
4.0 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό (σε Flash 3.1) ακολουθεί το σκεπτικό μιας ολιστικής προσέγγισης της μάθησης παίζοντας το ρόλο γνωστικού
εργαλείου. Με εύρημα τον Πικάσο να ψάχνει το αγαπημένο του πινέλο, η
εφαρμογή ακολουθεί σταθμούς της ζωής και του έργου του ζωγράφου από
τις αρχές του 20ου αιώνα ως τα μισά της δεκαετίας του 1950, εστιάζοντας σε
γνωστές και άγνωστες περιόδους, γεγονότα και έργα του στο διάστημα αυτό (Γαλάζια και Ροζ Περίοδος, Μαύρη Περίοδος και Κυβισμός). Συγχρόνως
με την αναφορά στο ζωγράφο παρουσιάζονται κινήματα (Ιμπρεσιονισμός,
Φοβισμός, Εξπρεσιονισμός, Μοντέρνα Τέχνη), μέσα από έργα μεγάλων ζωγράφων που έζησαν και δημιούργησαν πριν, παράλληλα και μετά από αυτόν επηρεάζοντάς τον αλλά και δεχόμενοι την επιρροή του.
Οι δραστηριότητες του λογισμικού, κυρίως αλληλεπιδραστικές, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με στόχο την καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών λειτουργιών μέσα από την κριτική θέαση των έργων τέχνης. Μέρος των δραστηριοτήτων αποτελεί και η ζωγραφική στο περιβάλλον του λογισμικού αλλά και η δημιουργία εικαστικών έργων με φυσικά μέσα και υλικά.

Εικόνα 4: Δραστηριότητα Λογισμικού.
Χαρακτηριστικά ενός ιμπρεσιονιστικού έργου.
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Εικόνα 5: Ζωγραφική με φυσικά μέσα. Τα θερμά και ψυχρά ηλιοτρόπια.

5.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ –ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Από την ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων προέκυψαν
τα εξής:
1. Υπήρξε μια σημαντική αύξηση σε ποσοστό 41,6 % στο συνολικό μέσο όρο σωστών απαντήσεων των μαθητών στο pre και post test σε ό,τι
αφορά στην απόκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων κατά την παρατήρηση ενός έργου τέχνης, όπως η αναγνώριση και ο εντοπισμός δομικών μορφικών στοιχείων, η ένταξη του έργου σε συγκεκριμένο κίνημα, η αναγνώριση του τίτλου ή του δημιουργού του.
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Συμπλήρωσε για κάθε έργο τρία στοιχεία (δημιουργός, κίνημα,
χαρακτηριστικό): B10
Πικάσο, ιμπρεσιονισμός, έκφραση συναισθημάτων, επίδραση του φωτός,
μοντέρνα τέχνη, Μουνχ, εξπρεσιονισμός, αφαίρεση λεπτομερειών, Μονέ

.................................................
.................................................
.................................................

................................................
................................................
...............................................

................................................
................................................
...............................................

Εικόνα 6: Ερώτηση Β10 στο pre και post test.

Πίνακας 3: Απάντηση Β10 στο pre test.

Πίνακας 4: Απάντηση Β10 στο post test.

2. Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα του ενός κριτήρια με τα οποία οι μαθητές αξιολογούσαν αισθητικά ένα έργο τέχνης μετά την παρέμβαση.
Αν και η αρχική τους προτίμηση για το αισθητικά «ωραίο» δεν άλλαξε

936

Μαρία Καλαματιανού
Διδασκαλία των Εικαστικών με τη βοήθεια των ΤΠΕ

σημαντικά, ωστόσο η κριτική τους θέαση «οξύνθηκε» συνεκτιμώντας,
εκτός από το χρώμα ή το θέμα, στην αξιολόγηση ενός έργου κριτήρια,
όπως το βάθος, το ύφος, τη συνολική σύνθεση, την κίνηση, τις ιδέες ή
τα συναισθήματα που θέλει να εκφράσει ο δημιουργός μέσα από αυτό.
3. Τόσο στις γραπτές δημιουργίες όσο και στον προφορικό τους λόγο
κατά την κριτική θέαση του έργου τέχνης ή τη δημιουργία δικού τους,
υπήρξε μια διαρκώς αυξανόμενη χρήση εξειδικευμένου εικαστικού λεξιλογίου. Ενδεικτικά στα γραπτά κείμενα που συσχετίστηκαν στο pre και
post test η χρήση εξειδικευμένου λεξιλογίου (μορφικά στοιχεία, ζωγράφοι, κινήματα, στυλ) παρουσιάζει αύξηση έως και 64%.
4. Εξέλιξη στη σύνθεση, στη φαντασία και τη δημιουργικότητα παρουσίασαν τα σκίτσα των μαθητών στο post test ενώ σημαντική ήταν η ποιότητα των κειμένων δημιουργικής γραφής. Στα κείμενα εντοπίζονται ακόμα γνώσεις και πληροφορίες που παρείχε το λογισμικό μέσα από δραστηριότητες ενώ στα ψηφιακά ή φυσικά έργα των μαθητών μετουσιώνονται σε μορφές, στυλ ή τεχνοτροπίες (μεταφορά της γνώσης).
5. Σημαντική αλλαγή σημειώθηκε στη διάθεση των μαθητών για δημιουργία που οφείλεται τόσο στο υποστηρικτικό περιβάλλον της εφαρμογής που διευκόλυνε τα ψηφιακά έργα, όσο και στις δημιουργίες με
φυσικά μέσα που μετασχημάτιζαν με αβίαστο τρόπο την αποκτημένη
γνώση. Η αρχική ανησυχία για το αν θα τα καταφέρουν, η απροθυμία
να συμμετάσχουν, η χαμηλή τους αυτοεκτίμηση για τις εικαστικές τους
δημιουργίες αντικαταστάθηκε σταδιακά από χαρά, διάθεση, προθυμία,
αφοσίωση, επιμέλεια, φαντασία και ικανοποίηση γεγονός που αποτιμήθηκε και από το αποτέλεσμα της κλίμακας αυτοεκτίμησης δημιουργικότητας, όπου η συσχέτιση των μετρήσεων πριν και μετά την παρέμβαση έδειξε υψηλότερο σκορ μετά την παρέμβαση σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33,3%.
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σταδιακά από χαρά, διάθεση, προθυμία, αφοσίωση, επιμέλεια,
φαντασία και ικανοποίηση γεγονός που αποτιμήθηκε και από το
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υψηλότερο σκορ
μετά
την παρέμβαση
σημειώνοντας
αύξηση της
τάξεως του 33,3%.
Ποσοστό αυτοαξιολόγησης δημιουργικότητας πριν
Μέτρια
Υψηλή

23,8%
76,2%

Ποσοστό αυτοαξιολόγησης δημιουργικότητας μετά
Μέτρια
Υψηλή

57,14%

42,86%

Πίνακας 5: Ποσοστά αυτοαξιολόγησης της δημιουργικότητας πριν
και μετά την παρέμβαση

6. Η ικανοποίηση των μαθητών από τις συνεργατικές δραστηριότητες
της εφαρμογής και η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων εκδηλώθηκε με θετικές μορφές συμπεριφοράς όπως την ισότιμη συνεργασία,
την αποδοχή και αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των μελών της ομάδας, το διαμοιρασμό μέσων και υλικών κατά τη δημιουργία, την καθοδήγηση, την παροχή βοήθειας, την ενθάρρυνση ή και τον έπαινο στις
διάφορες φάσεις της παρέμβασης.
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6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι η διδασκαλία των Εικαστικών στο σύγχρονο σχολείο μπορεί να συνδυαστεί με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας
και τη χρήση των ΤΠΕ. Η αισθητική καλλιέργεια και ο οπτικός γραμματισμός των παιδιών με τη θέαση έργων τέχνης, αποτελούν σημαντικό εφόδιο στη ζωή τους, γιατί τα βοηθά να ασκούν την οπτική τους αντίληψη και
να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα οπτικά ερεθίσματα
του περιβάλλοντος. Επιπλέον οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργούν τα δικά τους
εικαστικά έργα, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους, τονώνουν την
αυτοπεποίθησή τους, ασκούν τη σκέψη τους και συμβάλλουν στην ψυχική τους ισορροπία.
Συμβάλλοντας από κοινού, περισσότερο από κάθε άλλο μέσο και γνωστικό αντικείμενο, στη βιωματική και ολιστική μάθηση των μαθητών αλλά και στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, η παρούσα μελέτη επιτείνει τα
αποτελέσματα της σύγχρονης βιβλιογραφικής έρευνας που υποστηρίζει
ότι η ένταξη των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος
των Εικαστικών είναι επιτακτική.
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Διερεύνηση της ανατροφοδότησης
μέσω του διαδικτύου, στην απόδοση
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ABSTRACT
The present study aimed to research the impact of internet feedback
on the swimmers’ learning process and the extent to which it positively
affected their performance. A sample of 41 swimmers, randomly separated
into two teams, was chosen in order for them to attend online lessons
delivered by the moodle learning platform. Passwords were given to both
teams provided that the first one could use them at any time, whereas
the second one only under the trainer’s consent. Before the start of the
online lessons, an assessment and recording of each athlete’s performance
technique had to be written down in an evaluation form, created to monitor
all the participants’ progress. According to the results, both monitoring
methods in the learning platform led to several worth-noticing statistical
differences in the swimmers’ performance. Finally yet importantly, the
trainer’s intervention and observation proved to be more effective in the
improvement of the trainees’ performance.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος αθλητικές κινητικές δεξιότητες αναφέρεται στις κινητικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό και για την εκμάθησή τους απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του ατόμου σε αυτές και η παροχή ανατροφοδότησης από τον προπονητή, ο οποίος κατέχει το ρόλο του διδάσκοντα. Αναλυτικότερα, οι αθλητές λαμβάνουν μέρος σε μια μαθησιακή διαδικασία και
καλούνται να εκπληρώσουν το βασικό της στόχο που είναι η εκμάθηση της
σωστής τεχνικής εκτέλεσης των κινητικών δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσω
της προπόνησης και με την παροχή ανατροφοδότησης από τον προπονητή
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επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος των αθλητών, που είναι η βελτίωση – τελειοποίηση της εκτέλεσης των κινητικών δεξιοτήτων (Cristina & Corcos, 1993).
Αναμφισβήτητη πραγματικότητα αποτελεί η μεγάλη επίδραση των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στη διαδικασία μάθησης, αφού η χρήση τους και ιδιαίτερα αυτή του Διαδικτύου οδηγεί σε έναν πιθανά αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης των κινητικών δεξιοτήτων. Οι ΝΤ δεν είναι πανάκεια, ειδικά για τη Φυσική Αγωγή, αλλά ένα εργαλείο χρήσιμο για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου (Αντωνίου, Σίσκος, 2006). Επιπλέον, η χρήση των ΝΤ
στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη μάθηση
στα χέρια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής άρα και των προπονητών (Λαζαρίδης & Γοραζίδης, 2012).
Χρησιμοποιώντας οι εκπαιδευόμενοι τις ΝΤ γίνεται αντιληπτό ότι συμμετέχουν σε ένα είδος εκπαίδευσης που το έντυπο υλικό, παρουσιάζεται
με ψηφιακά χαρακτηριστικά (Γκιόσος, Μαυροειδής, & Κουτσούμπα, 2008).
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού τρόπου παρουσίασης δεδομένων, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009) συμπεριλαμβάνονται: α) η δυνατότητα επικαιροποίησης του περιεχομένου, β) επικοινωνίας
των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, γ) ενσωμάτωσης ολιγόλεπτων βίντεο, κινούμενων εικόνων (animation), καθώς και πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia clips) δ) παράθεσης των διδακτικών στόχων στην αρχή του μαθήματος και ε) συνεργατικής μάθησης μεταξύ των
εκπαιδευόμενων.
Η μάθηση συμβαίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Γκιόσος, Μαυροειδής, & Κουτσούμπα, 2008), όπου η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων, μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών και μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. O όρος εκπαιδευτικό υλικό δεν αναφέρεται μόνο στο περιεχόμενο του υλικού, αλλά και στο γνωστικό αντικείμενο αυτό καθεαυτό. Με αυτή την έννοια, ο τύπος αυτός της
αλληλεπίδρασης γίνεται ο πλέον σημαντικός, αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί μέσα από την αλληλεπίδραση επέρχονται
αλλαγές στον τρόπο που προσλαμβάνει, προσεγγίζει, και κατανοεί το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης.
H συνεισφορά των ΝΤ στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και κατά
προέκταση στον αθλητισμό συνίσταται, στο ότι βελτιώνουν τις δεξιότητες
και την τεχνική αθλημάτων των μαθητών, βοηθούν τους μαθητές να ανακεφαλαιώνουν και να αξιολογούν την απόδοσή τους, αναπτύσσουν τη γνώ-
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ση και κατανόηση ενός θέματος και υπογραμμίζουν τις λεπτές κινήσεις μιας
δεξιότητας παρέχοντας τη δυνατότητα της αναπαράστασης με αργή κίνηση (Αντωνίου & Σίσκος, 2006).
Επιπρόσθετα, ο αθλητής μπορεί μέσα από το Διαδίκτυο να παρακολουθήσει, την εκτέλεση της συγκεκριμένης κινητικής δεξιότητας που τον ενδιαφέρει, από έναν άριστο εκτελεστή και να προσπαθήσει στη συνέχεια
να τη μιμηθεί. Η λεκτική επεξήγηση των κινητικών δεξιοτήτων είναι πάντα
πιο δύσκολη, από την παρατήρηση ενός μοντέλου που εκτελεί την κίνηση.
Η επίδραση που ασκείται πάνω στο άτομο που παρακολουθεί τον αθλητή
«πρότυπο» να εκτελεί την κινητική δεξιότητα είναι πολλή μεγάλη (Ζέτου,
Κόλτσης, & Βερναδάκης, 2013).
Οι Βερναδάκης, Αυγερινός, Ζέτου, Γιαννούση,& Κιουμουρτζόγλου, (2006)
από τα ευρήματα των ερευνών της ανασκόπησης για την ανίχνευση και την
κριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών και μαθησιακών δυνατοτήτων που
προσφέρει η διδασκαλία με πολυμέσα στην εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή, διαπίστωσαν ότι η διδασκαλία με πολυμέσα μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό, ενδιαφέρον και ελκυστικό μέσο διδασκαλίας που συμπληρώνει
τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία.
Αξιολογώντας τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης συμβατικών πρακτικών μαθημάτων για την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, σε σχέση με την παρακολούθηση πρακτικών μαθημάτων σε συνδυασμό με ένα διαδικτυακό πολυμεσικό περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι η
δεύτερη μέθοδος διδασκαλίας ήταν πιο αποτελεσματική για την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων (Παπαστεργίου, Πολλάτου, Θεοφυλάκτου, & Καραδήμου, 2012). Σε παρόμοια έρευνα των Sengoku & Nomura, (2007) διαπιστώθηκε επίσης η μεγάλη επίδραση που είχε στην εκμάθηση τεχνικών
στοιχείων της κολύμβησης, η χρήση σχετικής ιστοσελίδας από εκπαιδευόμενους που διδασκόταν με τη μέθοδο της παρακολούθησης μόνο των πρακτικών μαθημάτων σε σχέση με εκπαιδευόμενους που χρησιμοποιούσαν
τη μέθοδο της παρακολούθησης των πρακτικών μαθημάτων σε συνδυασμό με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, σε έρευνα του Solar (2009), διαπιστώθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματική για την εκμάθηση των τεχνικών
στοιχείων εκτέλεσης των κινητικών δεξιοτήτων, η χρησιμοποίηση από τους
εκπαιδευόμενους ειδικού λογισμικού που αναλύει στοιχεία τεχνικής. Ωστόσο, σε ανάλογη έρευνα των Βερναδάκη, Αντωνίου, Κέλλη, & Κιουμουρτζόγλου, (2003) για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής διδασκαλίας, και της διδασκαλίας με την βοήθεια του υπολογιστή
διαπιστώθηκε, ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο με-
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θόδων, όσον αφορά τα τεστ γνώσης και δεξιότητας.
Ανεξάρτητα όμως από τα αποτελέσματα της μάθησης που προκύπτουν
για τις κινητικές δεξιότητες μέσα από τη χρήση των ΝΤ, θα πρέπει να διερευνηθεί αν μπορεί να προκύψει βελτίωση της αθλητικής επίδοσης - απόδοσης
των αθλητών. Η επίδοση μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα μόνο της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες όπως είναι
η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και των συναρμοστικών ικανοτήτων
των αθλητών, των συνθηκών (εξωτερικών παραγόντων) κάτω από τις οποίες εκτελούνται οι αθλητικές δεξιότητες, της προσωπικότητας των αθλητών.
2.0 ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα έρευνα αποπειράθηκε να διερευνήσει αν η εξ αποστάσεως ανατροφοδότηση μέσω του Διαδικτύου μπόρεσε να βελτιώσει τη μαθησιακή
διαδικασία και επέδρασε θετικά στη βελτίωση της απόδοσης κολυμβητών.
3.0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αθλητές κολύμβησης προαγωνιστικής
και αγωνιστικής κατηγορίας που για την εκμάθηση – κατανόηση της σωστής τεχνικής των τεσσάρων στυλ κολύμβησης, των στροφών και των εκκινήσεων, οι κολυμβητές είχαν πρόσβαση, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
moodle. Η εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα επιλέχτηκε, διότι παρουσίαζε ευκολία στην πρόσβασή της. Επέτρεπε την εγγραφή των ενδιαφερομένων σε
μάθημα, αφού δημιουργήθηκε πρώτα λογαριασμός για τον καθένα, έδινε
πολλές δυνατότητες στο διαχειριστή για προβολή του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και σε κάθε χρήστη για κατανόηση και συμμετοχή στο υλικό αυτό.
Αναλυτικότερα, για την παροχή γνωστικών στοιχείων πάνω σε θέματα τεχνικής εκτέλεσης για το κάθε στυλ κολύμβησης καθώς επίσης για τις στροφές και
τις εκκινήσεις, δημιουργήθηκαν θεματικές ενότητες. Μέσα από τις δραστηριότητες και τους πόρους, η πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με quiz, ερωτήσεις, ορολογία, εργασίες, στοιχεία που έδιναν ανατροφοδότηση αφού ανάλογα με τη
σωστή ή λάθος απάντηση, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να προχωρήσει ή να
επιστρέψει αντίστοιχα σε άλλη ερώτηση.
Στην έρευνα που διήρκεσε 8 εβδομάδες, πήραν μέρος κολυμβητές της αγωνιστικής ομάδας (Α.Ο.) (13 – 17 ετών) και της προαγωνιστικής ομάδας (Π.Ο.) (9 –
12 ετών), Κολυμβητικού Ομίλου που προπονήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου. Η Α.Ο. αποτελούνταν από 20 αθλητές και η Π.Ο. από 21 αθλη-
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τές. Η κάθε ομάδα χωρίστηκε σε δυο επιμέρους υποομάδες, επειδή οι αθλητές θα έπρεπε να παρακολουθήσουν το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, έχοντας πρόσβαση σε αυτή με διαφορετικό τρόπο.
Μετά από διαβεβαίωση όλων των αθλητών ότι θα μπορούσαν να έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δυο ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα ονόματα των αθλητών της κάθε ομάδας (Α.Ο. – Π.Ο.) γράφτηκαν με αλφαβητική σειρά σε ένα φύλλο excel και έγινε η αρίθμησή τους με
αριθμούς από το 1 έως και το 20 για την Α.Ο. και από το 1 έως και το 21 για την
Π.Ο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση “Randbetween”, που μπορεί να αποδώσει τυχαίους αριθμούς, ξεχωριστά για κάθε ομάδα.
Οι αθλητές της Α.Ο. χωρίστηκαν σε δυο υποομάδες των 10 ατόμων η καθεμία και της Π.Ο. σε δυο υποομάδες των 10 και 11 ατόμων αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα που ήταν συνολικά 20 αθλητές, ασχολήθηκαν μόνοι τους με το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, αφού είχαν δικαίωμα χρήστη όποτε οι ίδιοι επιθυμούσαν, χωρίς περιορισμό στο χρόνο και χωρίς την παρουσία του προπονητή. Το υλικό που τους προσφέρθηκε, παρείχε στον κάθε αθλητή τη δυνατότητα αυτοελέγχου και διόρθωσης της τεχνικής του, αφού μετά την πρακτική του εξάσκηση, μπορούσε να
παρακολουθεί τα μαθήματα, να διαπιστώνει τις ατέλειες και να διορθώνεται.
Οι συμμετέχοντες στη δεύτερη ομάδα που ήταν συνολικά 21 αθλητές, παρακολουθούσαν την εκπαιδευτική πλατφόρμα, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που όριζε ο προπονητής και με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις από τον
ίδιο, αφού δεν τους δόθηκε δικαίωμα χρήστη. Αυτό σήμαινε πως οι αθλητές
λάμβαναν ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του ηλεκτρονικού μαθήματος από τον προπονητή τους, ο οποίος έδινε βαρύτητα σε
τεχνικά στοιχεία που απασχολούσαν τον κάθε αθλητή μεμονωμένα.
Πριν και μετά από την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων,
για τους αθλητές και των δύο ομάδων έγινε αξιολόγηση και καταγραφή
της τεχνικής εκτέλεσης, των κινητικών χαρακτηριστικών του αγωνίσματός
τους, σε φύλλο αξιολόγησης. Το κωδικοποιημένο φύλο αξιολόγησης κατασκευάστηκε και συμπληρώθηκε με τη συνεργασία ειδικών στην αξιολόγηση της τεχνικής της κολύμβησης και η χρήση του πριν και μετά την παρέμβαση σε διαδικασίες ελέγχου, οδήγησε στη στάθμισή του. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρξε μεγάλη απόκλιση των αποτελεσμάτων, επανεξετάστηκε η τεχνική των κολυμβητών μέσω της ανάλυσης βίντεο, αφού κατά
τη διάρκεια των μετρήσεων η κολύμβηση καταγραφόταν.
Εκτός από την καταγραφή των στοιχείων που παρατέθηκαν στο φύλλο
αξιολόγησης με σκοπό τον έλεγχο της βελτίωσης της υδροδυναμικής θέ-
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σης των κολυμβητών και το βαθμό βελτίωσης των τεχνικών στοιχείων κάθε
κολυμβητή στη δεκαβάθμια κλίμακα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο
βαθμό βελτίωσης της απόδοσης των κολυμβητών. Μετά από χρονομέτρηση των αθλητών στα 100 μέτρα ταχύτητας στο αγώνισμά τους, διαπιστώθηκε αν υπήρξε βελτίωση της ταχύτητας, λόγω της αύξηση του μήκους
χεριάς ή της βελτίωσης του ρυθμού χεριάς. Ο όρος «μήκος προώθησης ή
μήκος χεριάς», αναφέρεται στον αριθμό των χεριών που απαιτούνται για
να διανύσει ο κολυμβητής μια συγκεκριμένη απόσταση και ο όρος «ρυθμός προώθησης», αναφέρεται στους κύκλους χεριάς που εκτελούνται από
τον κολυμβητή στο λεπτό. Έγιναν δηλαδή εκτός από χρονομέτρηση στα
100μ, μετρήσεις του μήκους και του ρυθμού προώθησης.
4.0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένες μετρήσεις ως προς δύο
παράγοντες εκ των οποίων ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος. Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η απόδοση των αθλητών στις μετρήσεις χαρακτηριστικών που καθορίζουν την απόδοσή τους. Ο ανεξάρτητος παράγοντας (μη
επαναλαμβανόμενος) ήταν ο τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας: 1) εξ αποστάσεως & 2) με τη συμμετοχή του προπονητή και
ο εξαρτημένος παράγοντας (επαναλαμβανόμενος) ήταν η μέτρηση: η αρχική μέτρηση (πριν την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων της εκπαιδευτικής πλατφόρμας) και η τελική μέτρηση (μετά την παρακολούθηση
των θεματικών ενοτήτων της εκπαιδευτικής πλατφόρμας).
Η καταγραφή των κινητικών χαρακτηριστικών του κάθε αγωνίσματος,
έδειξε ότι παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
αρχικών και τελικών μετρήσεων. Αυτό σημαίνει πως και για τις δυο ομάδες
αθλητών, που η μεν πρώτη παρακολούθησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα
moodle χωρίς την παρουσία του προπονητή και η δεύτερη που την παρακολούθησε με την παρουσία του προπονητή, διαπιστώθηκε βελτίωση στην
απόδοσή τους, μετά τη διδακτική παρέμβαση, η οποία θεωρείται στατιστικά σημαντική (p=0.00< 0.05).
Για να διερευνηθεί αν υπήρξε μεταβολή στην κίνηση των χεριών και στην
εκτέλεση των στροφών (κινητικά χαρακτηριστικά αγωνίσματος) πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για
εξαρτημένα δείγματα ως προς δύο παράγοντες (τρόπος παρακολούθησης
της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και μέτρησης των παραπάνω χαρακτηρι-
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στικών), από τους οποίους ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος.
Από την ανάλυση διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση
του ανεξάρτητου παράγοντα «ομάδα», αφού για τη μέτρηση απόδοσης ως
προς την κίνηση χεριών F1,39 = 4.402; p= 0.042< 0.05 και για τη μέτρηση της
απόδοσης ως προς την εκτέλεση των στροφών F1,39 =6.015; p=0.019<0.05,
με καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα που παρακολούθησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle με την παρουσία του προπονητή.

Για να διερευνηθεί αν υπήρξε μεταβολή στη θέση σώματος, στην κίνηση των ποδιών, στο συγχρονισμό των κινήσεων του σώματος, στην εκτέλεση εκκινήσεων, στο χρόνο εκτέλεσης των 100μ., στον αριθμό χεριών που
απαιτούνται για την εκτέλεση των 100μ. και στο ρυθμό χεριάς ανά 100μ. (κινητικά χαρακτηριστικά αγωνίσματος), πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένα δείγματα ως
προς δύο παράγοντες (τρόπος παρακολούθησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και μέτρησης των παραπάνω χαρακτηριστικών), από τους οποίους
ο ένας ήταν επαναλαμβανόμενος.
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Από την ανάλυση δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση του ανεξάρτητου παράγοντα «ομάδα», αφού για τη μέτρηση ως προς τη
θέση σώματος F1,39 = 0.223; p= 0.639> 0.05, για τη μέτρηση της απόδοσης
ως προς την κίνηση των ποδιών F1,39 =0.953; p=0.335>0.05, για την αναπνοή
F1,39 = 0.909; p= 0.346> 0.05, για το συγχρονισμό των κινήσεων του σώματος
F1,39 = 2.486; p= 0.123> 0.05, για την εκτέλεση των εκκινήσεων F1,39 = 2.355;
p= 0.133> 0.05, για το χρόνο εκτέλεσης των 100μ. F1,39 = 0.227; p= 0.637>
0.05, για τον αριθμό των χεριών που απαιτούνται για την εκτέλεση των 100μ.
F1,39 = 0.016; p= 0.899> 0.05 και για τη μέτρηση απόδοσης ως προς το ρυθμό
χεριάς που απαιτούνται για την εκτέλεση των 100m F1,39 = 0.623; p= 0.435>
0.05. Επομένως, για τους αθλητές και των δυο ομάδων, διαπιστώθηκε βελτίωση στη δεύτερη μέτρηση που έγινε για τα παραπάνω κινητικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την πρώτη μέτρηση, χωρίς να υπάρχει όμως διαφοροποίηση όσον αφορά την ομάδα στην οποία ανήκε ο κάθε αθλητής.

5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί σε αλλαγές στη μεθοδολογία
απόκτησης της γνώσης. Η παρούσα έρευνα, προσπαθεί να συνεισφέρει στην
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εξέλιξη αυτή, αφού μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle, αναπτύχθηκε μια διδακτική παρέμβαση, ως συμπληρωματική εξ αποστάσεως υποστήριξη της ανατροφοδότησης, σε προπόνηση κολύμβησης. Μετά από τη
διδακτική αυτή παρέμβαση υποστήριξης, αξιολογήθηκε η απόδοση αθλητών κολύμβησης, για να διαπιστωθεί αν μια τέτοια προσέγγιση, μπορεί να
προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία της προπόνησης στην κολύμβηση.
Η αξιολόγηση έγινε με σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
από δυο μετρήσεις καταγραφής της τεχνικής εκτέλεσης των κινητικών χαρακτηριστικών του αγωνίσματος του κάθε κολυμβητή, που έγιναν πριν και
μετά την παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων. Όπως προκύπτει από
όλα τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στη δεύτερη μέτρηση καταγραφής σε σχέση με την πρώτη. Αυτό
σημαίνει πως το moodle, ως συμπληρωματικό μέσο ανάπτυξης διδακτικών
παρεμβάσεων και σε συνδυασμό με την προπόνηση, οδήγησε τους κολυμβητές σε βελτίωση της τεχνικής όσον αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένων
κινητικών χαρακτηριστικών του αγωνίσματός τους. Αυτά τα αποτελέσματα
συμφωνούν με τους (Παπαστεργίου, Πολλάτου, Θεοφυλάκτου, & Καραδήμου,
2012) που διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός πρακτικών μαθημάτων με ένα διαδικτυακό πολυμεσικό περιβάλλον, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων. Εντούτοις, υπάρχουν και άλλες
σχετικές έρευνες που υποστηρίζουν τη μεγάλη επίδραση που έχει η χρήση
ιστοσελίδας σχετικής με θέματα κολύμβησης στην εκμάθηση τεχνικών στοιχείων (Sengoku & Nomura, 2007), καθώς η χρησιμοποίηση από τους εκπαιδευόμενους ειδικού λογισμικού που αναλύει στοιχεία τεχνικής Solar (2009).
Επιπλέον, στη παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε βελτίωση του χρόνου
εκτέλεσης των 100 μέτρων, του αριθμού των χεριών που απαιτούνται για
τη συγκεκριμένη απόσταση και του ρυθμού χεριάς των αθλητών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δυο ομάδων στατιστικά σημαντικές διαφορές, καλύτερα αποτελέσματα σημειώθηκαν για την ομάδα που
παρακολούθησε το εκπαιδευτικό υλικό με την παρουσία του προπονητή.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η χρησιμοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας moodle, ως συμπληρωματικού μέσου ανάπτυξης διδακτικών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την προπόνηση κολύμβησης,
οδήγησε τους αθλητές στη βελτίωση συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών του αγωνίσματός τους και στην απόδοσή τους.
Τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους παρέμβασης στην προπονητική διαδικασία ενδέχεται να αποτελέσουν πρόκληση για ανάλογες έρευνες στο χώρο
του αθλητισμού. Υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον
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για έρευνες και σε άλλα αγωνίσματα του υγρού στίβου για να διαπιστωθεί αν
θα προκύψουν ανάλογα αποτελέσματα. Οι αθλητές μέσα από τέτοιου είδους
διαδικασίες, που ανάλογες ισχύουν και στα υπόλοιπα αγωνίσματα, μπορούν
να κρίνουν την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων στην απόδοσή
τους και να αντιληφθούν τη μεγάλη συνεισφορά των ΝΤ στη Φυσική Αγωγή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Βερναδάκης, Ν., Αντωνίου, Π., Κέλλης, Η., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2003).
Σύγκριση της Τυπικής Διδασκαλίας και της Διδασκαλίας με τη βοήθεια
Υπολογιστή στη Μάθηση της Πάσας με τα Δάχτυλα στην Πετοσφαίριση. Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, 1(1), 36-42.
Βερναδάκης, Ν., Αυγερινός, Α., Ζέτου, Ε., Γιαννούση, Μ., & Κιουμουρτζόγλου,
Ε. (2006). Μαθαίνοντας με την Τεχνολογία των Πολυμέσων. Υπόσχεση ή
Πραγματικότητα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Ειδ.
Τεύχος: Η Φυσική Αγωγή σήμερα, 4(2), 326-340.
Cristina W. R., & Corcos M.D. (1993). Προπονητής και Μάθηση – Απόδοση.
(Επιμ. Κιουμουρτζόγλου Ε.). Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις SALTO.
Γκιόσος, Ι., Μαυροειδής, Η., & Κουτσούμπα, Μ. (2008). Η έρευνα στην από
απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές. Open Education The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology,
Section one, 4(1), (49-60).
Ζέτου, Ε., Κόλτσης Χ. & Βερναδάκης, Ν. (2013). Η επίδραση της παρατήρησης εξειδικευμένου προτύπου στη μάθηση της τεχνικής του ύπτιου σε
μικρούς κολυμβητές. Αναζητήσεις στη Φ.Α. & στον Αθλητισμό, 11(2), 58-67.
Λαζαρίδης, Α., & Γοραζίδης, Γ. (2012). Η επίδραση της ανατροφοδότησης
με αυτοπαρατήρηση στη Μάθηση του Σέρβις στην Πετοσφαίριση, στα
Πλαίσια του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 10(2), 103-113.
Maglischo E., (2009). Αγωνιστική Κολύμβηση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις SALTO.
Νικολόπουλος Γ., (2006). Κολύμβηση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις SALTO.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διατμηματική Επιτροπή για τη μορφωτική αυτοτέλεια του Λυκείου και το διάλογο για την παιδεία. (2009). Πρόταση για
το σχεδιασμό και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στην εκπαίδευση.
Παπαστεργίου, Μ., Πολλάτου, Ε., Θεοφυλάκτου, Ι., Καραδήμου, Κ. (2012).
Ένα διαδικτυακό Πολυμεσικό Περιβάλλον για τη Διδασκαλία και Εκμάθηση της Ρυθμικής Γυμναστικής. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διε-

952

Παναγιώτα Κάππα, Παναγιώτης Αντωνίου, Βασίλειος Γουργούλης, Αθαν. Χατζηνικολάου
Διερεύνηση της ανατροφοδότησης μέσω του διαδικτύου στην απόδοση των κολυμβητών

θνή Συμμετοχή. Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Sengoku, Y., & Nomuva, T. (2007). Effect of computer assisted instruction
website for swimming to children’s learning motives and learning
strategy”. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 6(2), 341-348.
Σίσκος, Α., & Αντωνίου, Π. (2006). Οι Νέες Τεχνολογίες και η Διδασκαλία της
Φυσικής Αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, Ειδ.
Τεύχος: Η Φυσική Αγωγή σήμερα, 4(2), 311-325.
Solar, M., Ducoing, F., Contreras, F. (2009). Selecting a Video Format to
Support Teaching of Swimming. Clei electronic journal, Paper 8, 12( 3).

Παναγιώτα Κάππα
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση: Γενναδίου & Μαυροκορδάτου 1, 36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο: 6972329217
email: penkappa@yahoo.gr
Παναγιώτης Αντωνίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531039659
email: panton@phyed.duth.gr
Βασίλειος Γούργουλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531039656
email: vgoyrgoy@phyed.duth.gr
Αθανάσιος Χατζηνικολάου
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 39632
email: achatzin@phyed.duth.gr

953

Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
για την προώθηση του Γραμματισμού
Δίγλωσσων Μαθητών μέσα από την αξιοποίηση
Ιστοριών Μετανάστευσης: Μια Μελέτη
Περίπτωσης σε Ελληνόγλωσσο Σχολείο
της Αλβανίας
Βασιλική Καραγιώργου
ABSTRACT
Τhe need to face issues of intercultural and multicultural nature has
become imperative in many countries in the modern society of 21st century.
Especially in education field problematic situations are intensified due to
the lack of appropriate educational interventions including differentiated
procedures to learning. Modern teaching of bilingual education proposes
Communicative Approach CLIL as a solution to bilingualism and
multilingualism issues while promoting the learning of foreign languages.
This paper refers to a project of educational intervention based on the CLIL
method, which was applied in a bilingual classroom.
1.0 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Θέμα αυτής της μελέτης αποτελεί η λειτουργικότητα-αποτελεσματικότητα
μιας νέας επικοινωνιακής προσέγγισης αναφορικά με τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. Ο όρος αναφέρεται στην εκπαίδευση μαθητών που έχουν την ικανότητα να λειτουργούν σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, εκ των οποίων η μία είναι η μητρική (Γ1) και η άλλη μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα (Γ2/ΞΓ) (SkutnabbKangas, 1981). Οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες σήμερα
δραστηριοποιούνται οι μαθητικές κοινότητες επιτάσσουν την ανάγκη για
επαναπροσδιορισμό των διδακτικών μεθόδων που μέχρι πρότινος εφαρμόζονταν από τα προγράμματα σπουδών.
Πλέον στις περισσότερες σχολικές μονάδες παρατηρείται έντονη ανομοιογένεια σε ό, τι αφορά κυρίως την κοινωνικο-ποιτισμική προέλευση των
μαθητών. Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν
είναι η μητρική γλώσσα, η οποία συνήθως διαφέρει από εκείνη που ομιλείται στη χώρα όπου ζουν. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα κατανόησης/
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αλληλοαποδοχής, που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη υγιούς επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ των μαθητών και ένταξης αυτών στο σχολικό περιβάλλον (Φωτιάδου, 2001).Τα προβλήματα αυτά παρακωλύουν το παιδαγωγικό έργο της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής καθώς δεν προάγεται η αμοιβαιότητα/αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών.
Σκοπός διδασκαλίας μιας Γ2/ΞΓ στα σχολεία είναι η συνολική ανάπτυξη
της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, ώστε αυτοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε διαφορετικά γλωσσικά-πολιτισμικά πλαίσια, σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθώς και σε συνηθισμένες ή απρόβλεπτες επικοινωνιακές περιστάσεις. Η επίτευξη αυτού βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές επικοινωνίας. Αυτές λειτουργούν ως
εργαλείο πρόσκτησης/διαχείρισης της Γ2/ΞΓ ενεργοποιώντας την προσωπική μάθηση (Eurydice, 2006, Πρόσκολλη, 2000).
Ο Πόρποδας (2003), υπογραμμίζει πως μέσω της γλώσσας ήδη από τους
πρώτους μήνες ζωής ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις. Η ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού και της γλωσσικής ενημερότητας προσαρμόζεται σε
κάθε νέα γλώσσα. Το επίπεδο κατοχής της Γ1 επιδρά θετικά στο βαθμό κατάκτησης της νέας γλώσσας. Η μεταφορά στρατηγικών από τη Γ1 στη Γ2/
ΞΓ ενισχύει τις νοητικές διεργασίες προωθώντας τη γλωσσική ανάπτυξη
(Edelenbos et al, 2006). Έτσι η επάρκεια στη Γ1 αυξάνει τις πιθανότητες για
μια πιο εύκολη και επιτυχή Διγλωσσία (Γεωργογιάννης, 1999).
Για την αποτελεσματική διαχείριση της Διγλωσσίας έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πίσω από αυτά βρίσκονται φιλοσοφίες σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίες ρυθμίζονται από τα κοινωνικοπολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της
εκάστοτε πολιτείας (Baker, 2001). Έτσι η Διγλωσσία συχνά διαχωρίζεται με
βάση τους στόχους που τίθενται από την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα για την εκπαίδευση αλλόγλωσσων/αλλοδαπών μαθητών.
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε μεγάλο διάστημα χρόνου έχουν αναπτυχθεί ποικίλες προσεγγίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται
μεταξύ τους ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνει η κάθε μια, στη διδασκαλία, στη δομή ή στη χρήση της γλώσσας. Από αυτές καθοριστικό ρόλο στη
διδακτική της γλώσσας διαδραματίζει η επικοινωνιακή προσέγγιση. Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές μπορούν να παράγουν επικοινωνιακό προφορικό/γραπτό λόγο μόνο όταν το περιβάλλον της τάξης και η μέθοδος διδασκαλίας προωθούν τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997).
Ένα βασικό στοιχείο της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι και η πολυ-
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τροπικότητα. Η ποικιλία κειμενικών ειδών που προσφέρει, εξασφαλίζει την
απαραίτητη παρώθηση στους μαθητές, ώστε να εμπλακούν σε δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου. Έτσι αυτοί ασκούνται στην κριτική «μετάφραση»/αξιολόγηση της γνώσης και του νοήματος που φέρει σύμφωνα με τις
επιταγές της μετανεωτερικής σκέψης αναπτύσσοντας παράλληλα τον αναστοχασμό τους (Φρυδάκη, 2009). Επιπλέον μέσω της χρήσης στοιχείων καθημερινού λόγου προάγεται η σταδιακή, φυσική απόκτηση της γλώσσας
και εν τέλει η αποτελεσματική χρήση της.
Αυτά τα χαρακτηριστικά συνάδουν με το περιεχόμενο της CLIL που καλύπτει ως «ομπρέλα» όλους τους τύπους προγραμμάτων σπουδών μέσα
από μία επικοινωνιακή θεώρηση της Διγλωσσίας (Coyle, 2007). Αυτό που
έρχεται στο προσκήνιο είναι το «γιατί» θεωρείται αυτού του είδους η διδακτική μεθοδολογία αποτελεσματικότερη και το «πώς» θα σχεδιαστεί και
θα εφαρμοστεί η θεωρία της πρακτικά. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η
«πρώιμη εισαγωγή της προσέγγισης CLIL με χαμηλή έκθεση στη Γ2/ΞΓ θεωρείται πλεονεκτική, εάν προσαρμόζεται κατάλληλα στην ηλικία των παιδιών» (Llinares, 2005). Όπως φανέρωσαν αποτελέσματα ερευνών, μετά από
μερικά χρόνια διδασκαλίας μέσω της CLIL παρατηρείται προοδευτική, παράλληλη βελτίωση και της Γ1 (Dalton-Puffer & Nikula, 2006).
Ως διδακτική προσέγγιση η μέθοδος CLIL χαρακτηρίζεται από τις αρχές της παιδοκεντρικής/ανθρωποκεντρικής παιδαγωγικής που αποτελούν
τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση των Α.Π.Σ. (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.,
2007). Αυτές ορίζουν το «γιατί» ανοίγοντας οδό στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η επιστήμη της Διδακτικής προτείνει την CLIL για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Δίγλωσσης Εκπαίδευσης λόγω των ανοιχτού
τύπου διδακτικών παρεμβάσεων που εφαρμόζει. Οι διδακτικές μέθοδοι
και οι μορφές/στρατηγικές διδασκαλίας που χρησιμοποιεί η CLIL απαντούν
στο «πώς» θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας αξιόλογης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θα αξιοποιεί τα πολιτισμικά/γλωσσικά στοιχεία όλων των μαθητών.
Ο όρος CLIL επινοήθηκε από τον D. Marsh, καθηγητή του πανεπιστημίου της Jyväskylä. Ο ίδιος ορίζει την CLIL ως μια πολύπλευρη, παιδαγωγική προσέγγιση που καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την προσχολική μέχρι την εκπαίδευση ενηλίκων επιδιώκοντας δύο βασικούς παιδαγωγικούς σκοπούς (Marsh, 2007). Ο ένας σχετίζεται με το γνωστικό
αντικείμενο (π.χ. Κ.Π.Α., κ.ά.), και ο άλλος αναφέρεται στη χρήση της
γλώσσας (λεξιλόγιο, παραγωγή/κατανόηση προφορικού/γραπτού λόγου) (Παύλου & Ιωάννου-Γεωργίου, 2008). Πρόκειται για μια διπλής εστία-
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σης [dual-focused teaching] μεθοδολογία που περιλαμβάνει τόσο τη γλώσσα όσο και το περιεχόμενο, εστιάζοντας κυρίως στην «έννοια του νοήματος»
(Marsh, 2002). Ως εκ τούτου η CLIL επικεντρώνεται στο σχεδιασμό τόσο του
γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται, όσο και της Γ2/ΞΓ (Coyle et al,
2010· Mehisto et al, 2008).
Η συντομογραφία CLIL προκύπτει από τα αρκτικόλεξα του όρου Content
and Language Integrated Learning, ο οποίος μεταφράζεται στα ελληνικά
ως «Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας». Όπως η ίδια
η ονομασία της έννοιας CLIL εκφράζει, η μάθηση της γλώσσας ενσωματώνεται στη μάθηση του περιεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου, ενώ η
γλώσσα αντιμετωπίζεται ως εργαλείο επικοινωνίας και όχι ως αντικείμενο
μελέτης (Biçaku, 2011). Περιλαμβάνει ενσωματωμένο πλαίσιο, με καθοδηγούμενο περιεχόμενο και σαφή μαθησιακά αποτελέσματα. Η ίδια οργανώνεται βάσει μοντέλων, στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας που
προάγουν τη διερευνητική σκέψη λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες
που επηρεάζουν τη σχολική μάθηση.
Συστατικά στοιχεία της Προσέγγισης CLIL είναι η ενεργός εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών στη διδακτική διαδικασία. Ιδιαίτερα σε χώρες
όπου υπάρχουν μετανάστες/αλλοδαποί μαθητές, ο εκπαιδευτικός έχει στα
χέρια του ένα πλούσιο υλικό να αξιοποιήσει. Αυτό περιλαμβάνει αξίες, στάσεις ζωής, ιδεολογίες κ.ά., στοιχεία ετερογενή και πολλές φορές αντιφατικά μεταξύ τους. Πρωταρχικό και αδιαμφισβήτητο πολιτισμικό στοιχείο είναι η Διγλωσσία. Το δίγλωσσο άτομο έχει την ικανότητα να επικοινωνεί όχι
μόνο σε επίπεδο συνεννόησης, αλλά και σε επίπεδο κατανόησης του προφορικού και γραπτού λόγου του «σημαντικού άλλου». Είναι δυνατόν ακόμη
να προχωρήσει και σε ένα τρίτο επίπεδο, αυτό του επικοινωνιακού λόγου.
Δεύτερο χαρακτηριστικό της CLIL αποτελεί το διαφοροποιητικό της περιεχόμενο. Στα πλαίσια της δίγλωσσης εκπαίδευσης η CLIL λειτουργεί ως
«μέτρο απάμβλυνσης» που δίνει λύσεις στα προβλήματα της πολυσύνθετης ανομοιογένειας δίγλωσσων τάξεων. Ταυτόχρονα διαμορφώνεται μια
επαυξημένη ποιοτική διδασκαλία, που προσφέρει καλύτερες μαθησιακές
εμπειρίες (Mulroy & Eddinger, 2003). Η Gayfer (1991), επισημαίνει πως μαθητές που παρακολούθησαν τάξεις με διαφοροποιημένο περιεχόμενο διδασκαλίας, παρουσίασαν αυξημένες επιδόσεις σε σχέση με μαθητές που
παρακολουθούσαν τη συνήθη παραδοσιακή διδασκαλία. Επιπλέον η διαφοροποιημένη μάθηση γίνεται το όχημα για τη βιωματική οικοδόμηση της
γνώσης, μιας διαδικασίας που προάγει την ερμηνευτική ικανότητα των μαθητών (Κουτσελίνη, 2006). Μέσω της ενεργοποίησής τους δημιουργούνται
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εσωτερικά κίνητρα μάθησης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η γνωστική και
μεταγνωστική ικανότητά τους (Koutselini & Gagatsis, 2003).
Ακόμη η CLIL χαρακτηρίζεται από την ενεργό προώθηση όλων των ειδών γραμματισμού (Kress, 1994) και την προαγωγή της αυτενεργούς μάθησης. Για τους δίγλωσσους μαθητές ιδιαίτερα η μάθηση επέρχεται μέσω
της ερμηνείας εικόνων. Η εικόνα καλλιεργεί την οπτική σκέψη αυτών των μαθητών και αναπτύσσει την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν (διαβάζουν) και
να χρησιμοποιούν (γράφουν) εικόνες μέσα από τα πολλά «μονοπάτια ανάγνωσης» (reading paths) που προσφέρουν τα διάφορα είδη εικόνας (Kress, 2005).
Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η προσέγγιση CLIL για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων. Η Coyle και οι συνεργάτες της για την προώθηση της εκμάθησης της Γ2/ΞΓ κατασκεύασαν το λεγόμενο «Γλωσσικό Τρίπτυχο» βάσει του οποίου ερμηνεύεται ο τρόπος που χρησιμοποιείται η Γ2 στις παρεμβάσεις CLIL.
[Το Γλωσσικό Τρίπτυχο
(Coyle et al, 2010)]
Η García (2013), σχολιάζει
τις τρεις πτυχές εννοιολόγησης χρήσης της γλώσσας βάσει των οποίων οργανώνεται
μια διδασκαλία CLIL ως εξής:
Η γλώσσα της μάθησης:
Αφορά στην εκμάθηση βασικών λέξεων/φράσεων που επιτρέπουν στους
μαθητές να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε βασικές έννοιες/δεξιότητες
του περιεχομένου που διδάσκονται.
Η γλώσσα για μάθηση: Εστιάζει στις γλωσσικές δεξιότητες που οι μαθητές θα χρειαστούν για να φέρουν εις πέρας δραστηριότητες CLIL στην
τάξη, για παράδειγμα απόδοση νοήματος, ερμηνεία γεγονότος. Οι γλωσσικές ανάγκες "μετατρέπονται" σε στρατηγικές γλωσσικής συμπεριφοράς,
όπως η εισαγωγή κατανόησης, η εμπλαισιωμένη γλώσσα και ο έλεγχος της
κατανόησης καθώς η CLIL ενισχύει τη γλωσσική ευχέρεια.
Η γλώσσα δια μέσου της μάθησης: Περιλαμβάνει όλους εκείνους τους
απρόβλεπτους παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση γλωσσών και
μπορεί να προκύψουν καθώς εξελίσσεται το μάθημα, για παράδειγμα το
συνεργατικό περιβάλλον.
Στα πλαίσια ερευνητικής μελέτης αναφορικά με την προώθηση της Δί-
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γλωσσης Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε εκτενής διδακτική παρέμβαση
βάσει της παραπάνω προσέγγισης. Για την εφαρμογή της CLIL συνδυάστηκαν 4 βασικοί άξονες, γνωστικός, γλωσσικός, κοινωνικός και πολιτισμικός
(Coyle, 1999, 2011).
[The 4 Cs Framework for CLIL
(Coyle, 2011)]
Κάθε ένας από αυτούς προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών και διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τις
προϋποθέσεις μάθησης του
εκάστοτε μαθητή. Έτσι μέσα
στην CLIL καλλιεργείται η ανάπτυξη της ερμηνευτικής ικανότητας των μαθητών, καθώς κινητοποιεί το μαθητή να δοκιμάσει εμπειρικά τις γνώσεις του και να γίνει
αυτόνομος (Κουτσελίνη, 2006).
2.0 ΈΡΕΥΝΑ
Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας της προσέγγισης CLIL εφαρμόστηκε
με τη μέθοδο μελέτης περίπτωσης υπό τη μορφή έρευνας δράσης διερευνητικό project στα πλαίσια τις κοινωνικής ιστορίας με θέμα τη μετανάστευση. Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν να διαπιστωθεί:
• αν και κατά πόσο δίγλωσσοι μαθητές βελτιώνονται στις βασικές
γλωσσικές δεξιότητες στη Γ2,
• αν προάγεται η γνωστική τους επάρκεια και η κοινωνικότητά τους
• και αν καταφέρνουν να συμβιώσουν σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής ετερογένειας, όταν διδάσκονται μέσω CLIL.
2.1 Δείγμα
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 16 μαθητές Στ’ Δημοτικού του Δίγλωσσου Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου «Όμηρος» στην Κορυτσά της Αλβανίας.
Όλοι οι μαθητές είχαν ως μητρική τους Γλώσσα τα Αλβανικά. Από αυτούς
οι έξι (6) ήταν αγόρια και οι δέκα (10) ήταν κορίτσια.
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ΦΥΛΟ * ΤΑΞΗ Crosstabulation

ΑΓΟΡΙ
ΦΥΛΟ

Count % of Total

ΚΟΡΙΤΣΙ

Count % of Total

ΤΑΞΗ
ΣΤ΄
6
37,5%

6
37,5%

10

10

62,5%

62,5%

16

16

100,0%

100,0%

Total
Count % of Total

Total

Η μέση τιμή της ηλικίας των μαθητών κυμαίνονταν στα δώδεκα (12) έτη, ενώ
υπήρχαν τρεις μαθητές που κέρδιζαν χρονιά και ήταν έντεκα (11) ετών και δύο
μαθητές που έχασαν χρονιά και ήταν δεκατριών ετών (13), επειδή μεταφέρθηκαν
από ελληνικό σχολείο στα εκπαιδευτήρια «΄Ομηρος» για λόγους παλιννόστησης.
ΦΥΛΟ * ΗΛΙΚΙΑ Crosstabulation
ΗΛΙΚΙΑ
ΑΓΟΡΙ
ΦΥΛΟ

ΚΟΡΙΤΣΙ

Count % of Total
Count % of Total

Total
Count % of Total
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Total

11
1
6,3%
2
12,5%

12
4
25,0%
7
43,8%

13
1
6,3%
1
6,3%

6
37,5%
10
62,5%

3

11

2

16

18,8%

68,8%

12,5%

100,0%
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Από το σύνολο των μαθητών οι εννέα (9) γεννήθηκαν στην Αλβανία και
οι υπόλοιποι επτά (7) μαθητές στην Ελλάδα.
ΦΥΛΟ * ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ Crosstabulation
ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ- ΕΛΛΑΔΑ- ΕΛΛΑΔΑ- Total
ΚΟΡΥΤΣΑ ΔΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Count

1

2

3

0

6

% of Total

6,3%

12,5%

18,8%

,0%

37,5%

Count

8

0

1

1

10

% of Total

50,0%

,0%

6,3%

6,3%

62,5%

Count

9

2

4

1

16

% of Total

56,3%

12,5%

25,0%

6,3%

100,0%

ΑΓΟΡΙ
ΦΥΛΟ

ΚΟΡΙΤΣΙ

Total

Για την αναλυτικότερη περιγραφή του δείγματος κρίθηκε σημαντικό
να ελεγχθεί το αν οι μαθητές έζησαν στην Ελλάδα. Από τις απαντήσεις των
παιδιών διαπιστώθηκε πως επτά (7) μαθητές έμειναν στην Ελλάδα σε ποσοστό 43,8%. Οι υπόλοιποι εννέα (9) μαθητές σε ποσοστό 56,3% του συνόλου δεν έζησαν στην Ελλάδα.
ΦΥΛΟ * ΕΖΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Crosstabulation
ΕΖΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΟΡΙ
ΦΥΛΟ
ΚΟΡΙΤΣΙ

Total

Total

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Count

4

2

6

% of Total

25,0%

12,5%

37,5%

Count

3

7

10

% of Total

18,8%

43,8%

62,5%

Count

7

9

16

% of Total

43,8%

56,3%

100,0%
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Στην περίπτωση αυτής της μελέτης λόγω του ότι όλοι οι μαθητές είναι
αλβανικής καταγωγής αναμένονταν πως δε θα αντιμετώπιζαν ζητήματα πολιτισμικής διαφοροποίησης. Έτσι λοιπόν αν και ζουν στη χώρα τους, τέθηκε το ερώτημα του αν και κατά πόσο λειτουργούν σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα συμπεριφοράς και διαχείρισης της προσωπικής τους γνώσης
ή αν εξισορροπείται αυτή η διαχείριση από πλευράς των μαθητών μεταξύ
των δύο πολιτισμών με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επιπλέον διερευνήθηκε το κατά πόσο η μεθοδολογία CLIL συμβάλει σε αυτού του είδους
τη διαχείριση από πλευράς των μαθητών και αν έτσι προάγεται το επίπεδο
γραμματισμού στη Γ2 σε όλους τους άξονες που διαμορφώνουν την CLIL.
2.2 Ερευνητικό εργαλείο
Για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης λήφθηκαν υπόψη οι πληροφορίες που παρατηρήθηκαν παραπάνω και ορίστηκαν οι αντίστοιχες μεταβλητές. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για τον έλεγχο των μεταβλητών σε
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της CLIL καταρτίστηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να διαπιστωθεί η επαλήθευση ή όχι
των υποθέσεων που τέθηκαν.
Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τέσσερα σκέλη για την εκτίμηση των οποίων χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα Lickert. Στο πρώτο σκέλος περιλαμβάνονταν προτάσεις σχετικά με τις επιδόσεις των μαθη-
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τών ανά άξονα ικανοτήτων σε σύνολο 28 ερωτήσεων. Το δεύτερο σκέλος
αποτελούνταν από 24 προτάσεις αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών
στις τέσσερεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Το τρίτο σκέλος απαρτιζόταν
από επτά ημι-δομημένες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που έδιναν την ευκαιρία στους μαθητές να αξιολογήσουν τη μέθοδο CLIL και το project γενικά.
Στο τέταρτο και τελευταίο σκέλος του ερωτηματολογίου οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνωστικού περιεχομένου, για να ελεγχθεί
η γνωστική τους επάρκεια πάνω στο θέμα μετά την παρέμβαση.
Το θέμα του project επιλέχθηκε σκόπιμα να σχετίζεται με την έννοια της
μετανάστευσης, ώστε να είναι οικείο στους μαθητές και να τους κεντρίσει το
ενδιαφέρον. Πριν την έναρξη των παρεμβάσεων ζητήθηκε από τους μαθητές να συλλέξουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας (ηχογραφικό, video, κ.ά.)
ιστορίες μετανάστευσης από το οικείο τους περιβάλλον. Από ανθρώπους
που έφυγαν από την Αλβανία σε κάποια άλλη χώρα και είτε έχουν επιστρέψει, είτε βρίσκονται ακόμη εκεί. Βάσει αυτών των ιστοριών επιλέχθηκαν και
σχεδιάστηκαν οι δέκα θεματικές των αντίστοιχων διδακτικών παρεμβάσεων έτσι όπως φαίνονται στη συνέχεια:
1. Όταν πήγα στην… (Αναφορά στη Θεσσαλονίκη_Λευκός Πύργος)
2. Τώρα… είμαστε καλύτερα! (Οι δυσκολίες ενός μετανάστης _ Κάστρο Θεσσαλονίκης – Κάστρο Πετρέλας)
3. Πρώτη μέρα στη σχολή! (Η ιστορία ενός μετανάστη-φοιτητή _ Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης – Αρχαία Αγορά Βουθρωτού)
4. Μετανάστης στην Αθήνα! (Η παραμονή ενός μετανάστης στη χώρα υποδοχής _ το Λιοντάρι του Πειραιά – Η πύλη του Λέοντος Ακρόπολης, Βουθρωτού, Μυκηνών)
5. Για λίγο στην… Αθήνα (Εσωτερική μετακίνηση μεταναστών _ Αθηναϊκή Ακρόπολη – Ακρόπολη Βουθρωτού)
6. Ο κ. Γιώργος πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη! (Λόγοι μετανάστευσης
_ Το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου – Το άγαλμα του Ισκεντέρ-Μπέη)
7. Φύγαμε για σπουδές στο… Βερολίνο! (Λόγοι μετανάστευσης (συνέχεια) _ Μουσεία Βερολίνου – Μουσεία Αλβανίας)
8. Η ζωή ενός μετανάστη στην τάξη μας! (Προσωπική συνέντευξη ενός μετανάστη-επισκέπτη από τους μαθητές _ Αγγειογραφία)
9. Ένας μετανάστης στην Ιταλία! (Λόγοι Παλιννόστησης _ Βαπτιστήριο Φλωρεντίας – Βαπτιστήριο Βουθρωτού)
10. Τους ένιωθα όλους πολύ κοντά μου! Δεν ήθελα να φύγω! (Επίσκεψη στο σπήλαιο του Κιλκίς)
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3.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η διδασκαλία των θεμάτων γινόταν από την εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με την ερευνήτρια που είχε το ρόλο επιμορφωτή. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών παρεμβάσεων δόθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα
αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς η επίδοση των μαθητών, έτσι όπως προέκυψε από την ανάλυση του ερωτηματολογίου, φάνηκε να βελτιώνεται.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο επηρεάζει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Στον άξονα που αφορά τη γλώσσα και το λεξιλόγιο τα κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ στο γνωστικό άξονα τα αγόρια (82,3%) φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη έφεση στα ιστορικά στοιχεία
των θεματικών σε σχέση με τα κορίτσια (80,0%). Από την ποιοτική ανάλυση του τρίτου σκέλους προέκυψε πως τα αγόρια προτιμούν τα παιχνίδια
ενώ τα κορίτσια το θεατρικό.
Η συσχέτιση των μεταβλητών γέννησης και διαμονής στην Ελλάδα οδήγησε στον παρακάτω πίνακα. Από τους μαθητές που έζησαν στην Ελλάδα,
οι έξι γεννήθηκαν σε ελληνικές πόλεις και από τους μαθητές που γεννήθηκαν στην Αλβανία μόνο ένας έζησε στην Ελλάδα.
ΕΖΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ Crosstabulation
ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ- ΕΛΛΑΔΑ- ΕΛΛΑΔΑΚΟΡΥΤΣΑ ΔΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΝΑΙ Count
ΕΖΗΣΑ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

% of Total
ΟΧΙ Count
% of Total

Total

Count
% of Total
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Total

1

2

3

1

7

6,3%

12,5%

18,8%

6,3%

43,8%

8

0

1

0

9

50,0%

,0%

6,3%

,0%

56,3%

9

2

4

1

16

56,3%

12,5%

25,0%

6,3%

100,0%
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Για τον κοινωνικό άξονα τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μέθοδος CLIL
διατηρούσε τη συμμετοχικότητα των μαθητών που έζησαν στην Ελλάδα σε
υψηλά ποσοστά. Ταυτόχρονα αποτέλεσε κινητήριο δύναμη για τους μαθητές που ζούσαν μόνιμα στην Αλβανία κάνοντας τους να νιώθουν χρήσιμοι
και ικανοί σε σημείο να ξεπερνούν τους μαθητές που ήταν στην Ελλάδα.
4.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασικά συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι το υψηλό ποσοστό των μαθητών που γεννήθηκαν και έζησαν στην Ελλάδα φανερώνει πως αυτοί οι
μαθητές ακόμη και οι παλιννοστούντες φέρουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου και όχι τις χώρας καταγωγής τους. Βάσει αυτών
των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό (σχεδόν για
το ήμισυ των μαθητών) πως
ακολουθείται μια αντίστροφη πορεία αναφορικά με το
υπόβαθρό τους.
Επιπλέον διαπιστώθηκε
πως τα κορίτσια αναπτύσσουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους σε σχέση με
τα αγόρια (ομοιογενείς ομάδες). Όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο Project το φύλο δε διαφοροποιεί σημαντικά την εμπλοκή των μαθητών. Επίσης στα συμπεράσματα της μελέτης καταγράφηκε πως τα αγόρια αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με τα κορίτσια όσον αφορά το άγνωστο λεξιλόγιο. Ακόμη σε όλους η διδακτική παρέμβαση ήταν
ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, όμως τα αγόρια έδιναν βαρύτητα στον παιγνιώδη χαρακτήρα των μαθημάτων, ενώ τα κορίτσια στην απόκτηση γνώσεων, προσωπικού ενδιαφέροντος, βελτίωσης της κατανόησης και εκμάθησης της Γ2 και επικοινωνίας τους με την εκπαιδευτικό. Αυτό που αξίζει
να σημειωθεί είναι πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αρχικά ορισμένοι μαθητές όλοι δήλωσαν πως ήταν πολύ ενδιαφέρον που έμαθαν για
τη μετανάστευση με τη μέθοδο CLIL. Για το τέταρτο σκέλος φαίνεται πως
τα κορίτσια κάνουν πιο εύκολα λάθη περιεχομένου σε σχέση με τα αγόρια.
Επιπρόσθετα αποδείχτηκε πως η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στους
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μαθητές να κινούνται με περισσότερο θάρρος ενεργοποιώντας τους παρωθητικά, βοηθώντας τους παράλληλα να διορθώσουν τα λάθη τους και
να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους.
Για το γλωσσικό άξονα φαίνεται πως οι μαθητές που έζησαν στην Ελλάδα βοηθήθηκαν λιγότερο σε σχέση με τους μαθητές που γεννήθηκαν και
έζησαν στην Αλβανία αναφορικά με το νέο λεξιλόγιο την κατανόηση/παραγωγή του προφορικού/γραπτού λόγου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος βοήθησε τους μαθητές που δεν έζησαν στην Ελλάδα να καταλάβουν
καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες.
Σχετικά με τον γνωστικό άξονα οι μαθητές που δεν ήταν στην Ελλάδα
κατανόησαν περισσότερο την έννοια της μετανάστευσης με τη χρήση της
μεθόδου. Παρόλα αυτά οι μαθητές που έζησαν στην Ελλάδα διέκριναν πιο
εύκολα τα είδη μετανάστευσης και έμαθαν περισσότερα για τα ιστορικά
στοιχεία των περιοχών μετανάστευσης. Ακόμη οι μαθητές που ήταν στην
Ελλάδα φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο από τη μορφή σχεδιασμού
της μεθόδου (τεχνικό κομμάτι) [π.χ. «Μου άρεσαν περισσότερο τα παιχνίδια
που αλλάζαμε εικόνες, γιατί ήταν διασκεδαστικό» «Ναι, πάρα πολύ, γιατί το μάθημα ήταν σαν παιχνίδι, διασκεδαστικό και όλοι οι μαθητές εργάστηκαν» «Ναι,
γιατί μου άρεσε να κάνω μάθημα παίζοντας και με projector»], ενώ οι άλλοι
φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο από το γλωσσικό/γνωστικό σχεδιασμό της CLIL ιδιαίτερα με τη χρήση εικόνων και ερμηνείας του λεξιλογίου [π.χ. «Τα παιχνίδια, οι ιστορίες, γιατί με τα παιχνίδια χαιρόμασταν και με τις
ιστορίες μου άρεσε να άκουγα τις ιστορίες κάποιου άλλου μετανάστη και μετά να έκανα τις ασκήσεις», «Ναι, γιατί κάναμε πολλά παιχνίδια και γιατί μάθαμε άγνωστες λέξεις και για τη μετανάστευση», «Ναι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, έμαθα πολλά πράγματα τώρα μπορώ να μιλάω και να γράφω καλύτερα»,
«κάναμε πάρα πολλές και διάφορες ιστορίες και οι εικόνες σε βοηθούσαν πάρα πολύ»].Οι μαθητές αυτοί εκδήλωσαν έντονα πως με την CLIL καλύφθηκαν γνωστικές κυρίως ανάγκες θεωρώντας ταυτόχρονα το μάθημα διασκεδαστικό και ενδιαφέρον.
Τέλος επισημαίνεται πως οι μαθητές που έζησαν στην Ελλάδα ενεργοποίησαν περισσότερο τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Λόγω προσωπικής
εμπειρίας εντόπισαν περισσότερα προβλήματα στη ζωή του μετανάστη
από αυτούς που δεν είχαν μεταναστεύσει ποτέ, οι οποίοι επισημαίνουν ως
βασικό πρόβλημα επικοινωνίας σε ποσοστό 44,4% κατά βάση τη γλώσσα.
Ως καταληκτικό συμπέρασμα προκύπτει πως η CLIL είναι ικανή να γεφυρώσει χάσματα και να δημιουργήσει σημεία επαφής μεταξύ των μαθητών
με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της ταυτότητάς του. Η ίδια αποτε-
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λεί από μόνη της μία ενδιαφέρουσα μέθοδο που φέρει συνεχώς νέα ερευνητικά δεδομένα για περαιτέρω διερεύνηση και μελλοντική βελτίωση της
ποιότητας της Δίγλωσσης Εκπαίδευσης.
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Οι ιστορικές δομικές έννοιες και η αξιοποίησή
τους στην ιστορική εκπαίδευση
Ελένη Καραμανώλη
ABSTRACT
This paper aims to present the finds of a pilot survey about structural or second
order concepts such as the concept of result, causality, continuity, change, time,
empathy and focuses on how students perceive the concept of continuity and
change. The main tool of historical thinking, knowledge and also communication
is concept so the students’ entrance to the know how of history demands the
understanding of these fundamental history concepts. The study was conducted
in the school year 2014-2015 with a sample of 100 pupils in Secondary Education.
Data from worksheet was analyzed by quantitative content analysis and showed
the significant importance of conceptualization in history teaching and learning.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H κατανόηση της βασικής εννοιολογικής υποδομής της Ιστορίας καθιστά τους μαθητές ικανούς να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν την ιστορική ορολογία.
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν την ευχέρεια να δρομολογούν τη σκέψη τους στο πεδίο
των συσχετισμών, των αντιπαραβολών και των γενικεύσεων ως ενεργητικό ανάπτυγμα της ιστορικής προσέγγισης του παρελθόντος. Η ανάπτυξη της ιστορικής
σκέψης απαιτεί την κατάκτηση γνώσεων, την κατανόηση ιστορικών όρων και εννοιών από τους μαθητές, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τις γνώσεις τους και
ταυτόχρονα να έχουν την ικανότητα να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις, να αποκτήσουν δηλαδή ιστορικό γραμματισμό (historical literacy) (Lee, 2005∙ Virta, 2007∙
Ρεπούση, 2007· Lévesque, 2010). Η κατανόηση, λοιπόν, των εννοιών προϋποθέτει τη βαθύτερη κατανόηση των αρχών και μεθόδων της επιστήμης της ιστορίας.
2.0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
2.1 Οι δομικές ιστορικές έννοιες
Η τεχνογνωσία της Ιστορίας (know how) προϋποθέτει την ανάπτυξη των
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δεξιοτήτων των μαθητών, την εκμάθηση και κατανόηση ορισμένων θεμελιωδών ιστορικών εννοιών. Η προσέγγιση του παρελθόντος απαιτεί την κατανόηση αφηρημένων εννοιών όπως ο χρόνος, η μεταβολή, η συνέχεια, η
χρήση κρίσεων, συλλογισμών, κριτικής σκέψης και άλλων σύνθετων δεξιοτήτων. Το μάθημα της Ιστορίας είναι σκόπιμο να εστιάζει στην ερμηνεία
και αντίληψη των ιστορικών εννοιών, στην έννοια και στον τρόπο χρονολόγησης των γεγονότων, στην έννοια της πηγής και στον τρόπο που μπορεί να αξιοποιηθεί. Είναι αναγκαίο να επισημανθούν η σημασία της εννοιολόγησης για τη μάθηση στην ιστορία και οι βασικές επιστημολογικές προσεγγίσεις για το ζήτημα των ιστορικών εννοιών. Η τιθάσευση του διάχυτου
χαρακτήρα των ιστορικών εννοιών είναι απαραίτητη με σκοπό τη διδακτική αξιοποίησή τους. Επομένως, η μάθηση περιλαμβάνει την κατανόηση
του νοητικού περιεχομένου των εννοιών, καθώς και την εισαγωγή σε δεξιότητες που χαρακτηρίζουν ένα επιστημονικό πεδίο (Hamlyn, 1967: 24-26).
Αρχικά οι μαθητές πρέπει ν’ αντιληφθούν ορισμένες έννοιες που χρησιμοποιούνται από τους ιστορικούς, οι οποίοι με αυτές ονομάζουν και κατηγοριοποιούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται με τη χρήση ουσιαστικών εννοιών ή εννοιών
πρώτου βαθμού (substantive or first order concepts) (Lee, 1991: 52∙ Ρεπούση, 2000: 24). Οι έννοιες πρώτου βαθμού αφορούν το περιεχόμενο της ιστορίας και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ιστορικά θέματα και ανθρώπους
(Neumann, 2012∙ Lee & Ashby, 2000). Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται
όλες οι έννοιες που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί, για να σκέφτονται το παρελθόν και να το αφηγούνται· είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο καθημερινό λεξιλόγιο, που αποκτούν μια διαφορετική σημασία, όταν εντάσσονται σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Λέξεις όπως ελευθερία, ανεξαρτησία, φασισμός, σοσιαλισμός, διεθνισμός αποτελούν έννοιες πρώτου βαθμού. Αυτές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: α) σε λέξεις
που εκφράζουν μια αφηρημένη έννοια, που διαφοροποιείται ανάλογα με
τα ιστορικά συμφραζόμενα (context) και β) σε λέξεις που εκφράζουν κάτι
συγκεκριμένο σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.
Οι μαθητές για να καταλάβουν την ουσία της ιστορικής επιστήμης είναι
απαραίτητο να αναπτύξουν στη σκέψη τους το νοητικό περιεχόμενο των
δομικών ή εννοιών δευτέρου βαθμού (structural or second order concepts),
οι οποίες σχετίζονται με τη διεπιστημονική - διαθεματική δομή της ιστορικής εργασίας, την έρευνα, την τεκμηρίωση, τις μεθόδους. Αυτές οι έννοιες αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της ουσίας της ιστορίας και είναι
απαραίτητες για να σκέφτονται οι μαθητές με ιστορικό τρόπο (Seixas, 1996∙
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Lee & Ashby, 2000). Σε αυτές συγκαταλέγονται η αιτιότητα (causation), το
αποτέλεσμα (result), η έννοια του χρόνου (time), η αλλαγή (change), η ενσυναίσθηση (empathy), η συνέχεια (continuity) κ.λπ. (Lee, 1991: 52∙ Ρεπούση, 2000: 25· Κόκκινος, 2001· Calleja, 2004∙ Kaya, 2007∙ Peck & Seixas 2008∙
Endacott & Brooks, 2013∙ Schoeman, 2014).
Εξετάζοντας ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις έννοιες γίνεται άμεσα
αντιληπτή η δυσκολία των μαθητών τις κατανοήσουν και τις διαχειριστούν.
Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στην έννοια της ενσυναίσθησης οι μαθητές
συχνά αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν το παρελθόν με τους δικούς του
όρους και να αντιληφθούν τους βασικούς λόγους για τις δράσεις των ανθρώπων. Έτσι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το παρελθόν είναι διαφορετικό από το παρόν εντάσσοντας τα γεγονότα του παρελθόντος στο εκάστοτε ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ως προς τις έννοιες της συνέχειας και
της αλλαγής οι μαθητές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τι έχει αλλάξει και
τι έχει μείνει το ίδιο με την πάροδο των χρόνων συνήθως προσδιορίζουν
λανθασμένα την αλλαγή σα «να μην συνέβαινε τίποτα πριν…» και ξαφνικά
συνέβη ένα γεγονός, σαν μια αυτόματη εξέλιξη, δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι πρόκειται για αλληλένδετες έννοιες.
Σχετικά με τις έννοιες της αιτίας και του αποτελέσματος συχνά δεν αναγνωρίζουν πώς και γιατί συγκεκριμένες συνθήκες και πράξεις οδήγησαν σε
άλλες. Κεντρικό σημείο στην αιτία και τη συνέπεια είναι ο ενεργητικός ρόλος
των ανθρώπων στην προώθηση, διαμόρφωση και αντίσταση στην αλλαγή.
Ως προς τις πηγές είναι απαραίτητο να τις εντάσσουν στο γενικό τους πλαίσιο και να τις ερμηνεύουν. Αυτό περιλαμβάνει το πώς να βρουν, να συλλέξουν, να ερμηνεύσουν, να ορίσουν το ιστορικό πλαίσιο των πρωτογενών πηγών και να κατανοήσουν ότι η πρόσληψη είναι θέμα της εποχής (Lee, 2005).
Συμπερασματικά, η κατανόηση των εννοιών συμβάλλει στο να αντιληφθούν οι μαθητές την πραγματική φύση της Ιστορίας ως επιστήμης. Κατά
συνέπεια, οι έννοιες του πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν δομικά στοιχεία της διδασκαλίας της
Ιστορίας. Η βασική εννοιολογική υποδομή της Ιστορίας είναι απαραίτητη
για να γίνει κατανοητή η γλώσσα ενός ιστορικού κειμένου γραμμένου με
βάση τους ιστορικούς κώδικες.
2.2 Διδακτική προσέγγιση των εννοιών
Σύμφωνα με το Bruner, οι έννοιες είναι παράγωγα στρατηγικών ενεργητικής
γνωστικής αναζήτησης και υποδιαιρούνται σε αναπαραστατικές (enactive)
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που δηλώνουν την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί μια ενέργεια με πρακτικό τρόπο, εικονικές (iconic) όπου οι πράξεις διαιρούνται στο νου μέσω εικόνων που συνδέονται με αυτές και συμβολικές (symbolic) στις οποίες οι έννοιες αναπαρίστανται από σύμβολα συνδεδεμένα με αυτές. Οι έννοιες σχηματίζονται είτε μέσα από ένα μηχανισμό ανίχνευσης είτε μέσω του μηχανισμού
εστίασης. Αυτοί οι μηχανισμοί δημιουργούν δύο σχήματα εννοιολόγησης:
α) το σχήμα που προτείνουν οι θεωρίες καταλόγου χαρακτηριστικών και β)
το σχήμα θεωριών πρωτοτύπων (Bruner, 1975). Οι έννοιες θεωρεί πως είναι
σκόπιμο πρώτα να διδάσκονται με απλό τρόπο ώστε να γίνονται αντιληπτές
και σε επόμενο στάδιο να παρουσιάζονται με πιο σύνθετο τρόπο.
Το «σπειροειδές» πρόγραμμα διδασκαλίας του Bruner είναι χρήσιμο όσο
αφορά τη διδασκαλία των εννοιών, καθώς σύμφωνα με αυτό επιλέγονται
έννοιες πολύ γενικές, οι οποίες κινούνται στο πλαίσιο που ορίζει κατευθυντήριες και οργανωτικές ιδέες. Λιγότερο γενικές έννοιες μπορεί να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα πεδία μελέτης και να εξετάζονται σε λιγότερο
οικείους και πιο πολύπλοκους τομείς (Bruner, 1969∙ Moniot, 2000: 173).
Μια παραλλαγή στη θεωρία του Bruner για τις δομές του ιστορικού αντικειμένου και τις βασικές ιστορικές έννοιες είναι το καναδικό μοντέλο “The
Historical Thinking Project” (2014α) που επικεντρώνεται στη διδακτική αξιοποίηση των δομικών εννοιών (2014β), για το οποίο εκτενής αναφορά θα
πραγματοποιηθεί στο υπό εκπόνηση διδακτορικό μου.
3.0 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατανόησης των ιστορικών δομικών εννοιών από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα της
Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε
αν οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις έννοιες της συνέχειας και
της αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε με την αξιοποίηση ενός αντιπροσωπευτικού ιστορικού παραδείγματος, της μετάβασης από το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο στον Α’ Παγκόσμιο, αν οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής.
Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της επισκόπησης
(survey research) με ερευνητικό εργαλείο το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο,
κυρίως για τη δυνατότητα εύκολης εξασφάλισης ικανοποιητικού δειγματοληπτικού μεγέθους. Δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα υποκείμενα
να απαντήσουν ανώνυμα και γρήγορα και στον ερευνητή να συλλέξει πληροφορίες και να διερευνήσει το γνωστικό επίπεδο των υποκειμένων σε σύ-
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ντομο χρονικό διάστημα. Η έρευνα διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2014 και
βασίστηκε σε δείγμα 100 υποκειμένων που φοιτούν στο 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Μόλις ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων,
ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων με το
στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 15 for Windows.
4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Παρουσίαση ατομικών χαρακτηριστικών υποκειμένων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα που προέκυψαν από τη
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της επισκόπησης.
Ως προς την παρουσίαση των ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων σχετικά με το φύλο σε σύνολο 100 υποκειμένων οι μαθητές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν το 48% και οι μαθήτριες το 52%.
Ως προς τη σχολική επίδοση των μαθητών, η οποία μετρήθηκε με βάση το γενικό βαθμό που συγκέντρωσαν στην προηγούμενη τάξη (Β’ Γυμνασίου), διαπιστώνεται συγκέντρωση των βαθμών κατά 38,4% ανάμεσα στο
10-15, από 15,1-18 το 27,3%, από 18,1-20 το 34,3% στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ο μέσος όρος του γενικού βαθμού των υποκειμένων είναι 16, επομένως πρόκειται για μαθητές με ένα μέτριο γενικό γνωστικό επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό τους στο μάθημα της Ιστορίας το 42,4% κυμαινόταν από 9-15, το 20,2% από 15,1-18 και το 37,4% από
18,1-20. Ο μέσος όρος βαθμολογίας στο μάθημα της Ιστορίας είναι 16,3 κατά συνέπεια πρόκειται για μαθητές με ένα μέτριο επίπεδο αναφορικά με το
συγκεκριμένο μάθημα.
4.2 Παρουσίαση και ανάλυση των απαντήσεων
Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι
πρώτες 6 αφορούσαν τη διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας της συνέχειας και οι επόμενες 6 της έννοιας της αλλαγής.
Στο ερώτημα αν θεωρούν ότι ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί συνέχεια των Βαλκανικών Πολέμων οι μαθητές σε ποσοστό 23,2% απάντησαν
σίγουρα ναι, σε 43,4% μάλλον ναι, 26,3% μάλλον όχι και σε 5,1% σίγουρα
όχι, ενώ το 2% μόλις δεν απάντησε. Αυτό που προκύπτει δείχνει ότι οι μαθητές στην πλειονότητά τους αντιλαμβάνονται ότι ο ένας πόλεμος έπεται
του άλλου, ως συνέχεια. Με την επόμενη κλειστή ερώτηση αν νομίζουν ότι
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η επεκτατική δράση των Ελλήνων συνεχίστηκε φαίνεται πως δεν είναι ξεκάθαρη η στάση των μαθητών αφού το 22,2% απάντησε σίγουρα ναι, το
14,1% σίγουρα όχι και οι υπόλοιποι κινήθηκαν στο μάλλον ναι με ποσοστό
30,3% και μάλλον όχι με 32,3%, γεγονός που δείχνει ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχε αμφιβολία και έλλειψη γνώσεων που θα τους οδηγούσε σε μια απάντηση. Η απόκριση των μαθητών στο γενικότερο ερώτημα αν
θεωρούν ότι οι λαοί των Βαλκανίων συνεχίζουν τη διεκδίκηση εδαφών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σίγουρα ναι θεωρεί το 21,2%, μάλλον ναι το
28,3%, μάλλον όχι το 36,4%, σίγουρα όχι το 12,1%. Γενικότερα η συνέχιση
της επεκτατικής δράσης τόσο των Ελλήνων όσο και των Βαλκανικών Λαών φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι δεν είναι ξεκάθαρη στους μαθητές.
Στο ερώτημα για το κατά πόσο η άμεση χρονική διαδοχή των πολέμων
επιβεβαιώνει το ότι ο ένας αποτελεί συνέχεια του άλλου το μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση σίγουρα ναι με 10,1%, έπεται το σίγουρα όχι
με ποσοστό 18,2% και για ακόμα μια φορά η πλειοψηφία απάντησε σίγουρα
ναι 37,4% και μάλλον όχι 33,3%. Επομένως οι περισσότεροι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό γεγονός είναι σε θέση να συνδέσουν τη χρονική
διαδοχή με την έννοια της συνέχειας. Στην επόμενη ερώτηση αν θεωρούν
πως η ελληνική συμμετοχή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αφορά τη συνέχιση
της προσπάθειας διαφύλαξης των συνόρων και τη διεκδίκηση εδαφών που
κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί από αρχαιοτάτων χρόνων το 12,1% θεωρεί πως σίγουρα ναι, το 43,4% μάλλον ναι, το 31,3%μάλλον όχι και το 11,5
σίγουρα όχι, ενώ και πάλι 2% δεν απάντησε. Έτσι φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε θέση να συνδέσει την είσοδο σε ένα νέο πόλεμο με τη
συνέχιση διαφύλαξης των κεκτημένων. Στο τελευταίο ως προς την έννοια
της συνέχειας ερώτημα αν νομίζουν ότι τα βαλκανικά κράτη συνεχίζουν να
εμπλέκονται σε ένα νέο Βαλκανικό Πόλεμο στον Α’ Παγκόσμιο, το 35,4% εκτιμά πως μάλλον ναι, το 32,3% μάλλον όχι, το 11,1% σίγουρα ναι και το 20,2%
σίγουρα όχι επομένως αντιλαμβάνονται πως υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δυο γεγονότων στην πλειονότητά τους τουλάχιστον.
Οι επόμενες 6 ερωτήσεις αφορούσαν τη διαπίστωση της κατανόησης
της έννοιας της αλλαγής. Στην ερώτηση σχετικά με το αν νομίζουν ότι οι
αλλαγές που οδήγησαν σε ραγδαία ανάπτυξη προκάλεσαν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η συντριπτική πλειοψηφία το 41,4% απάντησε μάλλον ναι,
το 30,3% μάλλον όχι ενώ 14,1% σίγουρα ναι και το 12,1% σίγουρα όχι, άρα
κατανόησαν ότι η αλλαγή που προκλήθηκε από την ραγδαία οικονομική
ανάπτυξη τόνωσε τον πληθυσμό σε τέτοιο βαθμό ώστε να εισέλθουν σύντομα σε νέα σύρραξη. Το εύρημα από την ερώτηση ως προς τις αλλα-
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γές(εδαφικές-συνοριακές-στοχοθετικές) στα βαλκανικά κράτη μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων φανερώνει τη συγκέντρωση των απαντήσεων 39,4% μάλλον ναι και με μεγάλη απόκλιση στο σίγουρα ναι 25,3% μάλλον όχι 21,2% ενώ η μειοψηφία απάντησε σίγουρα όχι 14,1%. Γεγονός που
δείχνει την κατανόηση της αλλαγής που επέφερε το τέλος των Βαλκανικών
Πολέμων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα και την τόνωση των κρατών αυτών για τη συνέχιση των διεκδικήσεων.
Κατόπιν, στην ερώτηση αν νομίζουν πως οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο ήταν τέτοιες που οδήγησαν στον Α’
Παγκόσμιο σε ποσοστό θεωρούν σίγουρα ναι το 33,3%, 24,2% μάλλον ναι,
23,2% μάλλον όχι και σίγουρα όχι 18,2%, άρα θεωρούν πως οι εξελίξεις που
δημιουργούνται σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο είναι παράγοντας που
οδηγεί στην αλλαγή. Έπειτα ρωτήθηκαν αν τα δημογραφικά δεδομένα των
βαλκανικών κρατών άλλαξαν μετά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο οι περισσότεροι
έκριναν πως μάλλον ναι 41,4%, σίγουρα ναι το 25,3%, μάλλον όχι το 23,2%,
σίγουρα όχι 10,1%. Τα υποκείμενα στην πλειονότητά τους θεώρησαν πως
μετά τον πόλεμο υπήρχε δημογραφική αλλαγή άρα κατανοούν τις αλλαγές που επέρχονται μετά από ένα πόλεμο ακόμα και δημογραφικές. Σε μια
καθαρά ιστορικών γνώσεων ερώτηση αν νομίζουν πως η δολοφονία του
Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της συζύγου του από Σέρβο προκάλεσε τη
βασική αλλαγή, την κήρυξη πολέμου, το 34,3% εκτιμά πως μάλλον ναι, το
21,2% σίγουρα ναι και αρνητικά διακείμενοι ήταν το 28,3% που απάντησε
μάλλον όχι και απόλυτα αρνητικοί 15,2% που απάντησε σίγουρα όχι. Κατά
συνέπεια τα υποκείμενα έδειξαν να αντιλαμβάνονται πως ένα σημαντικό
γεγονός είναι αρκετό σε συνδυασμό με το γενικότερο κλίμα να οδηγήσει
στην αλλαγή. Τέλος στο αν υπήρχε αντίσταση των ανθρώπων στην αλλαγή που θα προκαλούσε ο νέος πόλεμος οι περισσότεροι 34,3% έκριναν πως
μάλλον ναι, οι 26,3% σίγουρα ναι ενώ αρνητικοί ήταν το 26,3% απαντώντας
μάλλον όχι και το 10,1% απαντώντας σίγουρα όχι. Επομένως εκτίμησαν πως
οι άνθρωποι δεν επιθυμούσαν την εμπλοκή τους σε ένα νέο πόλεμο βιώνοντας τις συνέπειες του πρόσφατου Βαλκανικού Πολέμου.
5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι πρώτες 6 ερωτήσεις αφορούν την έννοια της συνέχειας και από τις απαντήσεις γίνεται αντιληπτό ότι στην πλειονότητά τους την αντιλαμβάνονται. Ειδικότερα, όταν οι ερωτήσεις είναι γενικότερες και αφορούν στη χρονική συνέχεια των δύο πολέμων φαίνεται ότι οι μαθητές κατανοούν την έννοια, ενώ
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όταν απαιτούνται συνδέσεις που βασίζονται σε βαθύτερες ιστορικές γνώσεις
ή περαιτέρω νοητικούς συνδυασμούς η διαρροή των υποκειμένων σε όλες τις
πιθανές απαντήσεις είναι αισθητή. Αυτό οφείλεται στο ότι ο μέσος όρος των
μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας είναι μέτριος οπότε παρουσιάζουν αδυναμία να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις που απαιτούν συνδυαστική σκέψη. Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη και το γενικότερο επίπεδο των μαθητών/τριών
από το μέσο όρο του γενικού βαθμού τους στην προηγούμενη τάξη(16,3) γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κριτική σκέψη
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να διαχειριστούν τέτοια ερωτήματα.
Οι επόμενες 6 ερωτήσεις αφορούσαν την έννοια της αλλαγής και από τα
αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται πως η αλλαγή οφείλεται σε πολυπαραγοντισμό. Επιπλέον, σε ερωτήσεις που αφορούν
συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και το κατά πόσο σχετίζονται με την αλλαγή παρατηρείται πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία, αυτό
εξηγείται από το γεγονός ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του δείγματος είναι μέτριος κατά συνέπεια παρουσιάζουν γνωστικά κενά.
Η παρούσα, λοιπόν, έρευνα αποκαλύπτει πως η πλειονότητα του δείγματος κατανοεί την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής σε ένα πρώτο επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται κατανοητό πως στην πλειονότητά τους αντιλαμβάνονται την έννοια της συνέχειας όταν οι ερωτήσεις είναι γενικότερες και
αφορούν στην χρονική συνέχεια των δύο πολέμων ενώ όταν οι ερωτήσεις
απαιτούν συνδέσεις που βασίζονται σε βαθύτερες ιστορικές γνώσεις ή περαιτέρω νοητικούς συνδυασμούς η διαρροή των υποκειμένων σε όλες τις
πιθανές απαντήσεις είναι αισθητή. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μαθητές στην
πλειονότητά τους έχουν μέτριους βαθμούς στο μάθημα της Ιστορίας οπότε παρουσιάζουν αδυναμία να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις που απαιτούν
συνδυαστική και κριτική σκέψη. Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη και το
γενικότερο επίπεδο του δείγματος από τις επιδόσεις τους φαίνεται πως οι
μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κριτική σκέψη. Τέλος, από την
έρευνα δεν προέκυψε κάποια σημαντική στατιστική συνάφεια ως προς το
φύλο, το γενικό βαθμό και το βαθμό στο μάθημα της Ιστορίας έτσι η ερμηνεία για το αποτέλεσμα σε αυτό το επίπεδο είναι υπό διερεύνηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Φύλο:  Αγόρι  Κορίτσι
Γενικός βαθμός στη Β’ Γυμνασίου: ……..
Βαθμός στο μάθημα της Ιστορίας
1) Θεωρείς πως ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι συνέχεια των Βαλκανικών
πολέμων;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
2) Νομίζεις ότι η Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Βαλκανικού πολέμου, κατά
τον οποίο έχει διπλασιάζει τα εδάφη της, συνεχίζει την επεκτατική της
δράση;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
3) Θεωρείς πως οι λαοί των Βαλκανίων με τη συμμετοχή τους στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελαν να διεκδικήσουν τα εδάφη της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
4) Νομίζεις ότι το γεγονός ότι ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε μόλις ένα
χρόνο από το τέλος του Β’ Βαλκανικού πολέμου επιβεβαιώνει το γεγονός
ότι αποτελεί συνέχειά του;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
5) Θεωρείς πως η Ελληνική συμμετοχή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αφορά
τη συνέχιση της προσπάθειας διαφύλαξης των συνόρων και τη διεκδίκηση
εδαφών που κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί από αρχαιοτάτων χρόνων;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
6) Νομίζεις ότι τα βαλκανικά κράτη με τη συμμετοχή τους στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζουν να εμπλέκονται σε έναν νέο βαλκανικό
πόλεμο μέσα στον Α' Παγκόσμιο;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
7) Νομίζεις πως η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε με τη ραγδαία

980

Ελένη Καραμανώλη
Οι ιστορικές δομικές έννοιες και η αξιοποίησή τους στην ιστορική εκπαίδευση

εκβιομηχάνιση, την οικονομική ανάπτυξη δημιούργησαν συνθήκες που
οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
8) Θεωρείς ότι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων άλλαξε τα σύνορα, τη
δύναμη και τους στόχους των Βαλκανικών κρατών;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
9) Νομίζεις ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον Β΄ Βαλκανικό
πόλεμο οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
10) Θεωρείς πως τα δημογραφικά δεδομένα των Βαλκανικών κρατών και
κυρίως της Ελλάδας άλλαξαν μετά τον Β’ Βαλκανικό πόλεμο;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
11) Νομίζεις ότι η δολοφονία του Φραγκίσκου-Φερδινάνδου και της
συζύγου του από Σέρβο και η άμεση κήρυξη πολέμου της Αυστροουγγαρίας
εναντίον της Σερβίας οδήγησε στη βασική αλλαγή, στην κήρυξη πολέμου;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
12) Θεωρείς πως αντιστάθηκαν οι άνθρωποι στην αλλαγή που θα έφερνε
η εμπλοκή σε ένα νέο πόλεμο;
 Σίγουρα ναι  Μάλλον ναι  Μάλλον όχι  Σίγουρα όχι
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πίνακας 1. Ερωτήσεις που αφορούν την έννοια της συνέχειας
Ερωτήσεις

Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα
Δεν
ναι
ναι
όχι
όχι
απαντώ

Θεωρείς πως ο Α’ Παγκόσμιος
Πόλεμος είναι συνέχεια των
Βαλκανικών πολέμων;

23,2%

43,4%

26,3%

5,1%

2%

Νομίζεις πως η Ελλάδα μετά
το τέλος του Β’ Βαλκανικού
πολέμου, κατά τον οποίο έχει
διπλασιάζει τα εδάφη της,
συνεχίζει την επεκτατική της
δράση;

22,2%

30,3%

32,3%

14,1%

1%
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Θεωρείς πως οι λαοί των
Βαλκανίων με τη συμμετοχή
τους στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο
ήθελαν να διεκδικήσουν
τα εδάφη της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας;

21,2%

28,3%

36,4%

12,1%

2%

Νομίζεις πως το γεγονός ότι ο Α’
Παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε
ένα χρόνο από το τέλος
του Β’ Βαλκανικού πολέμου
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι
αποτελεί συνέχειά του;

10,1%

37,4%

33,3%

18,2%

1%

Θεωρείς πως η Ελληνική
συμμετοχή στον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο αφορά τη συνέχιση
της προσπάθειας διαφύλαξης
των συνόρων και τη διεκδίκηση
εδαφών που κατοικούσαν
ελληνικοί πληθυσμοί από
αρχαιοτάτων χρόνων;

12,1%

43,4%

31,3%

11,5%

2%

Νομίζεις ότι τα βαλκανικά κράτη
με τη συμμετοχή τους στον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζουν
να εμπλέκονται σε έναν νέο
βαλκανικό πόλεμο μέσα στον Α'
Παγκόσμιο;

11,1%

35,4%

32,3%

20,2%

1%

							
Πίνακας 2. Ερωτήσεις που αφορούν την έννοια της αλλαγής
Ερωτήσεις
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Σίγουρα Μάλλον Σίγουρα Μάλλον
Δεν
ναι
ναι
όχι
όχι
απαντώ

Νομίζεις πως η αλλαγή που
πραγματοποιήθηκε με τη
ραγδαία εκβιομηχάνιση,
την οικονομική ανάπτυξη
δημιούργησαν συνθήκες που
οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο;

14,1%

41,4%

30,3%

12,1%

2%

Θεωρείς ότι το τέλος των
Βαλκανικών πολέμων άλλαξε
τα σύνορα, τη δύναμη και
τους στόχους των Βαλκανικών
κρατών;

25,3%

39,4%

21,2%

14,1%

-
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Νομίζεις ότι οι αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν μετά
τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο
οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο
πόλεμο;

24,2%

33,3%

23,2%

18,2%

1%

Θεωρείς πως τα δημογραφικά
δεδομένα των Ευρωπαϊκών
κρατών και κυρίως της
Ελλάδας άλλαξαν μετά τον Β’
Βαλκανικό πόλεμο;

25,3%

41,4%

23,2%

10,1%

-

Νομίζεις πως η δολοφονία του
Φραγκίσκου-Φερδινάνδου και
της συζύγου του από Σέρβο
και η άμεση κήρυξη πολέμου
της Αυστροουγγαρίας εναντίον
της Σερβίας οδήγησε στη
βασική αλλαγή, στην κήρυξη
πολέμου;

21,2%

34,3%

28,3%

15,2%

1%

Θεωρείς πως αντιστάθηκαν οι
άνθρωποι στην αλλαγή που θα
έφερνε η εμπλοκή σε ένα νέο
πόλεμο;

26,3%

34,3%

26,3%

10,1%

3%
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Μεταξύ φωτογραφίας και αναπαράστασης.
Μια απόπειρα διερεύνησης των ιδεών
των παιδιών για τις ιστορικές πηγές
Κώστας Κασβίκης
ABSTRACT
The aim of this paper is to present the results of a research that examined the
students’ ideas concerning the role and importance of historical sources in
the process of understanding the past in the Greek educational context. The
research included 20 semi-structured interviews with 9-10 year-old students
who compared two different types of visual historical sources; an aerial
photograph of the site of Knossos and an archaeological representation
of the Knossos palace in the past. Children commented on and evaluated
these sources on the basis of their informational potential, their authenticity
and their objectivity of depicting the past. The analysis of the data suggests
that in a modern photo of the Knossos palace children mostly recognize
the element of objectivity in portraying history. On the other hand, the
archaeological representation of the same building complex was evaluated
by the students as the visual source with the greatest informational value
for understanding how the palace was, and as the most successful way to
present the authentic form of the Knossos site.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σύγχρονες επιστημολογικές θεωρήσεις της ιστοριογραφίας και της παιδαγωγικής έχουν επαναπροσδιορίσει καθοριστικά τις διδακτικές προσεγγίσεις για την ιστορική εκπαίδευση, οι οποίες αναδεικνύουν ως δομικό στοιχείο της ιστορικής μάθησης την ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να διατυπώνουν ιστορικά ερωτήματα και υποθέσεις για το παρελθόν και να οικοδομούν την ιστορική γνώση μέσα από την ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων
στο πλαίσιο διερευνητικών διδακτικών μεθόδων. Τα παιδιά μελετώντας και
αναλύοντας τις ιστορικές μαρτυρίες παράγουν ερμηνευτικές εκδοχές για τα
ιστορικά γεγονότα, αναπτύσσουν την ιστορική τους σκέψη και αποδέχονται την ιστορική αβεβαιότητα και την πολυπρισματικότητα του παρελθό-
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ντος. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω σύγχρονοι προβληματισμοί εμφανίζονται και στην πρόσφατη θεωρητική συζήτηση και έρευνα για την ελληνική περίπτωση, στο επίπεδο της σχολικής πράξης η συστηματική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία παραγωγής της ιστορικής γνώσης μέσα
από την έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών πηγών δεν συνιστά
προτεραιότητα στις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών (Κόκκινος κ.ά.,
2005, 102-104, Ζαπατέτα, 2007).
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικαστική ιστορική γνώση αποτελεί η καλύτερη κατανόηση των τρόπων
με τους οποίους τα παιδιά προσλαμβάνουν τα δομικά χαρακτηριστικά της
ιστορικής έρευνας, όπως είναι οι μαρτυρίες και η συμβολή τους στην παραγωγή των ιστορικών θεωρήσεων (Barton, 2001). Η διερεύνηση των ιδεών των παιδιών αναφορικά με τις ιστορικές πηγές στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία του
μαθήματος της ιστορίας στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση που συντελείται διεθνώς για τις διαδικασίες πρόσληψης των
ιστορικών πηγών από τους μαθητές, τις ιδέες τους αναφορικά με τον ρόλο των ιστορικών μαρτυριών στην παραγωγή ιστορικού νοήματος (Ashby,
2006, Shemilt, 1987) αλλά και στην ικανότητα των μαθητών /τριών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την ιστορική προοπτική και να κρίνουν την
αξιοπιστία των πάσης φύσης καταλοίπων (Barton, 1997, Wineburg, 1991).
Από την έρευνα προκύπτει ότι, ως επί το πλείστον, τα παιδιά εκλαμβάνουν
τις ιστορικές μαρτυρίες ως ακριβείς μεταφορές των γεγονότων του παρελθόντος και τους δίνουν αξία ως πηγές πληροφόρησης και ιστορικής απόδειξης παρά ως εν δυνάμει εργαλεία κατανόησης του παρελθόντος (Barton,
2001, Lee, 2005 Wineburg, 1991).
2.0 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Με στόχο τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τη σημασία και το ρόλο των ιστορικών πηγών στη
διαδικασία της ιστορικής κατανόησης στο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου, πραγματοποιήθηκε έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 20 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 9-10 ετών που φοιτούσαν στην Δ΄ Δημοτικού. Τα
παιδιά αρχικά μελετούσαν το βασικό κείμενο της ενότητας «Το ανάκτορο
της Κνωσού» (Μαϊστρέλης κ.ά., 2006: 117-119) που είχαν διδαχθεί το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια παρατηρούσαν δύο διαφορετικές οπτικοποιήσεις του παρελθόντος μέσα από δύο ιστορικές εικονιστικές πηγές. Η
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πρώτη είναι μια αναπαράσταση του ανακτόρου της Κνωσού όπως θα μπορούσε να ήταν στο παρελθόν με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα και περιλαμβάνεται ως πηγή στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου (Μαϊστρέλης κ.ά., 2006: 118). Η δεύτερη πηγή είναι μια σύγχρονη αεροφωτογραφία που αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση του αρχαιολογικού
χώρου της Κνωσού, η οποία, όμως, ενσωματώνει και μια σειρά από δραστικές παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής αποκατάστασης στις οποίες προέβει ο Α.
Evans. Ο ανασκαφέας με αυτόν τον τρόπο παρήγαγε μια οπτική αρχαιολογική αφήγηση που παγίωνε με οριστικό τρόπο τις ερμηνευτικές, αισθητικές και ιδεολογικές αντιλήψεις τόσο της εποχής του όσο και τις δικές του
(Hitscook and Koudounari, 2002). Η συγκεκριμένη αεροφωτογραφία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη ενότητα του προηγούμενου σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού (Ακτύπης κ.ά., 1995: 37).
Να σημειωθεί ότι αυτές οι δύο εικόνες αποτελούν δύο διαφορετικού τύπου ιστορικές πηγές για τη διδακτική της ιστορίας. Η αναπαράσταση αποτελεί μια δευτερογενή πηγή, προϊόν επεξεργασίας και μελέτης μια σειράς
ανασκαφικών παρατηρήσεων και αρχιτεκτονικών δεδομένων σχετικά με
το ανάκτορο. Η αεροφωτογραφία από την άλλη μπορεί να θεωρηθεί ως
μια πρωτογενής πηγή στο βαθμό που αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα των
«αυθεντικών» αρχαιολογικών δεδομένων της Κνωσού, με όλες τις επιφυλάξεις που επισημάνθηκαν προηγουμένως για τις παρεμβάσεις του Evans.
Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν
τρεις θεματικούς – ερευνητικούς άξονες καθώς τα παιδιά καλούνταν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν τις δύο συγκεκριμένες εικονιστικές πηγές:
α. ως προς τις δυνατότητες που αυτές παρουσιάζουν ώστε να τους παρέχουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, β. ως προς το στοιχείο της
αυθεντικότητας στην απεικόνιση του ανακτορικού συγκροτήματος, και γ.
ως προς το ζητούμενο της αντικειμενικής παρουσίασης του παρελθόντος.
Το στοιχείο της αυθεντικότητας στη συγκεκριμένη έρευνα συνδέεται με το
ζήτημα της γνησιότητας ή της εγκυρότητας στην απεικόνιση του ανακτόρου στις δύο εικονιστικές πηγές, ενώ η αντικειμενικότητα αφορά στο κατά
πόσο οι δύο αναπαραστάσεις του ανακτόρου κατορθώνουν να παρουσιάσουν με αληθή τρόπο την ιστορική πραγματικότητα.
Η σχέση των παιδιών με τις εικόνες στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης είναι καθοριστική για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η χρήση
των εικόνων, είτε πρόκειται για οπτικές ιστορικές πηγές, είτε για εικονιστικό πληροφοριακό υλικό, έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι είναι περισσότερο
ελκυστική και αποτελεσματική για την ιστορική κατανόηση συγκριτικά με
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άλλες διδακτικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στους μαθητές μικρότερης ηλικίας (Rogers, 1984). Οι εικονιστικές πηγές παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για ένα προσεγγισθεί ένα μεγάλο φάσμα της κοινωνικής, πολιτισμικής
και ιδεολογικής διάστασης των κοινωνιών του παρελθόντος (Ανδρεάδου
2011, Μαυροσκούφης, 2005: 57-100). Οι μαθητές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εικονιστικές ιστορικές
αφηγήσεις κυρίως μέσα από την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
η οποία επιλέγεται για να επιτελέσει πολλαπλές λειτουργίες που αναφέρονται στην αποδεικτική, παραδειγματική, ιδεολογική, διδακτική και αισθητική της χρήση (Κασβίκης 2004, Παληκίδης 2009, Παπαδάκη 2013). Παρόλα αυτά, η εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων παρουσιάζει πολλά
προβλήματα, για παράδειγμα στα νέα βιβλία Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου (Ανδρέου και Κασβίκης, 2008), με αποτέλεσμα να ακυρώνονται ή να
αμβλύνονται οι δυνατότητές τους ως εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας
του παρελθόντος.
3.0 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ως προς τον άξονα της πληροφοριακής δυναμικής που ενέχουν οι δύο εικονιστικές πηγές, τα παιδιά που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις θεώρησαν
στην πλειοψηφία τους ότι πληροφοριακές δυνατότητες για το μινωικό ανάκτορο ενυπάρχουν τόσο στην αναπαράσταση της Κνωσού όσο και στην αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου. Όταν όμως κλήθηκαν να επιλέξουν ποια από τις δύο αυτές πηγές, κατά τη γνώμη τους, δίνει τις περισσότερες πληροφορίες, οι περισσότεροι (14 από τους 20) επέλεξαν την αναπαράσταση.
Τα επιχειρήματα των μαθητών και των μαθητριών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες. Κάποια παιδιά σημείωσαν ότι στην αναπαράσταση μπορούσαν να εντοπίσουν τα περισσότερα δεδομένα για τη μορφή του
ανακτόρου από όσα αναφέρονταν στο κείμενο της ενότητας του εγχειριδίου που μελέτησαν: «το ανάκτορο είναι μεγάλο, είναι στολισμένο όντως στους
τοίχους και στα μπαλκόνια και ότι έχει πολλούς ορόφους», «είναι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, δίνει πιο πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες». Για κάποιους
άλλους μαθητές και μαθήτριες το γεγονός ότι το ανάκτορο παρουσιάζεται
στην ολότητά του συμβάλλει ώστε η αναπαράσταση να υπερτερεί ως προς
τις πληροφοριακές δυνατότητες: «το δείχνει ολόκληρο, ενώ στην αεροφωτογραφία το δείχνει λιγότερο κι απ’ το μισό». Τέλος, με αντίστροφο τρόπο, μερικοί μαθητές επικεντρώνονται στο δεδομένο ότι στην αεροφωτογραφία
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το ανάκτορο είναι γκρεμισμένο και υπάρχουν μόνο τα ερείπια του και όχι
ολόκληρα κτήρια, όπως στην αναπαράσταση. Δηλαδή η δυνατότητα πληροφόρησης κατά τη γνώμη τους αμβλύνεται από την ελλιπή απεικόνιση
των αρχαιολογικών τεκμηρίων: «δείχνει πως ακριβώς ήταν (ενν. το ανάκτορο), ενώ στην άλλη (αεροφωτογραφία) δεν ξεχωρίζεται τόσο, επειδή έχει μόνο ερείπια», «Γιατί περιγράφει πως ήταν παλιά με πιο πολλές λεπτομέρειες ενώ
στην άλλη εικόνα (ενν. αεροφωτογραφία) το ανάκτορο είναι κατεστραμμένο
και δεν μπορώ να δω πολλές λεπτομέρειες».
Να σημειωθεί ότι, σε μια απάντηση μαθητή που επιλέγει την αναπαράσταση ως την πιο σημαντική πηγή ιστορικής πληροφόρησης, διακρίνονται
και στοιχεία ιστορικής σκέψης που εμπλέκουν την κατανόηση της ερμηνευτικής διαμεσολάβησης μεταξύ παρόντος – παρελθόντος στο περιεχόμενο μια δευτερογενούς πηγής: «(η αναπαράσταση δείχνει) το ανάκτορο όπως
ήταν στα παλιά χρόνια και όπως νομίζαμε ότι ήταν σχετικά με τις πληροφορίες». Από την άλλη, σύμφωνα με τον ίδιο μαθητή η αεροφωτογραφία μοιάζει πιο πολύ με τα σημερινά χρόνια που το ανάκτορο είναι καταστραμμένο
και επομένως θεωρεί ότι δεν παρέχει πολλές πληροφορίες.
Αντίθετα με τα παραπάνω, έξι από τους είκοσι μαθητές και μαθήτριες
που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν την αεροφωτογραφία ως την εικόνα με τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανάκτορο της Κνωσού, χωρίς όμως να μπορούν πάντοτε να αιτιολογήσουν επαρκώς την επιλογή τους. Σύμφωνα με κάποιους από αυτούς η αεροφωτογραφία υπερτερεί πληροφοριακά γιατί συνδέεται με το στοιχείο της ακρίβειας και της
αυθεντικότητας: «έχει ακριβώς τα πράγματα που έχουν μείνει. Ενώ εδώ (αναπαράσταση) τα έχει βάλει κάποιος από τον υπολογιστή, δεν είναι αλήθεια…»,
«Γιατί μου έχει τα υλικά πως ήταν με τα χρώμα και είναι αυθεντική ενώ η πρώτη είναι ζωγραφισμένη». Για κάποια άλλα ερευνητικά υποκείμενα η επιλογή
της αεροφωτογραφίας ως η πηγή με τις μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρησης συνδέεται με την οπτική δυνατότητα να δει κανείς το εσωτερικό
του ανακτόρου αλλά και το λαβύρινθο.
Για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών ως προς το ζήτημα της αυθεντικότητας της απεικόνισης των δύο ιστορικών πηγών, τα υποκείμενα της
έρευνας κλήθηκαν να επιλέξουν ποια από τις δύο εικόνες πιστεύουν ότι δείχνει καλύτερα το ανάκτορο της Κνωσού όπως θα ήταν στη μινωική εποχή.
Τα παιδιά επέλεξαν και πάλι περισσότερο (14 στα 20) την αναπαράσταση ως
την εικονιστική πηγή η οποία μεταφέρει πιο πιστά την εικόνα του ανακτόρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι σκέψεις των παιδιών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν την αναπαράσταση ένα-
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ντι της αεροφωτογραφίας κυρίως λόγω της πληροφοριακής δυναμικής και
του όγκου των δεδομένων που εμπεριέχει, πολλές φορές και σε συνάρτηση με την συνάφεια που παρουσιάζει με το περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου: «το δείχνει ολόκληρο, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ήταν χτισμένα
τα δωμάτια, η αυλή πώς ήταν, τις σκάλες, δείχνει πως ήταν και τα δωμάτια σε
ποια μέρη χωρίζονταν, ποια ήταν για τους ιερείς και τέτοια».
Σε άλλες απαντήσεις τα επιχειρήματα για την επιλογή της αναπαράστασης ως της πιο αυθεντικής απεικόνισης προβάλλουν το στοιχείο της αποσπασματικότητας των ερειπίων που φαίνονται στην αεροφωτογραφία ή
συνδυάζουν το στοιχείο της απεικόνισης ερειπίων στην αεροφωτογραφία
με αυτό της πληροφοριακής δυναμικής της αναπαράστασης: «μας δείχνει,
για παράδειγμα, ότι είχε τόσα πολλά κτήρια… (στην αεροφωτογραφία) και πάλι μας δείχνει κτήρια αλλά … επειδή έχουν γκρεμιστεί δεν φαίνονται τόσο καλά. Δεν φαίνεται ότι ήταν ψηλά τα κτήρια».
Τέλος, σε τουλάχιστον τρεις από τις απαντήσεις των παιδιών εντοπίστηκε η δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα στην απεικόνιση του παρελθόντος (στην αναπαράσταση) και στην εικόνα του ανακτόρου στο παρόν (αεροφωτογραφία): «γιατί στη δεύτερη εικόνα (αεροφωτογραφία) που είναι αυτά που έχουν μείνει δείχνει μόνο αυτά, ενώ στην αναπαράσταση δείχνει πως
ήταν τα πράγματα παλιά».
Στον αντίποδα κάποια από τα παιδιά θεωρούν ότι η αυθεντικότητα στην
απεικόνιση του ανακτόρου αποτυπώνεται καλύτερα στην αεροφωτογραφία, η οποία «έχει τα πράγματα που είχαν τότε» αλλά και λόγω της φωτογραφίας ως ρεαλιστικού μέσου απεικόνισης («τα δείχνει όπως ήταν»). Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν απαντήσεις στις οποίες διαφαίνεται ότι κάποια παιδιά αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες της ιστορικής ερμηνείας στο
παρόν. Για παράδειγμα ένας μαθητής σημειώνει ότι στην αναπαράσταση η
Κνωσός δεν είναι διαλυμένη, την έχουν σχεδιάσει καλύτερα ώστε να είναι
κανονική αλλά δεν είναι αυθεντική. Μετά από ερώτηση του ερευνητή πως
θα ήταν αν ήμασταν στην μινωική εποχή απαντά: «κάπως έτσι» δείχνοντας
την αεροφωτογραφία «αλλά με αυτό το στυλ» δείχνοντας την αναπαράσταση.
Τέλος, ένας μαθητής επιλέγοντας την αεροφωτογραφία ως περισσότερο αυθεντική εισάγει και το στοιχείο της αβεβαιότητας στην αναπαράσταση: «γιατί αυτή ήτανε η πραγματική μορφή. Αυτή (αναπαράσταση) μπορεί να
μην ήταν έτσι». Με άλλα λόγια διαπιστώνει ότι σε μια αρχαιολογική αναπαράσταση υπάρχει το στοιχείο της ενδεχομενικότητας στην ερμηνεία, ενώ
τα υλικά κατάλοιπα θεωρούνται για αυτόν περισσότερο αυθεντικά.
Ο τελευταίος άξονας αφορούσε στο πώς τα παιδιά προσδιορίζουν την
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ύπαρξη αντικειμενικότητας στην απεικόνιση της Κνωσού που τους παρέχουν οι δυο συγκεκριμένες εικονιστικές εκδοχές του ανακτόρου. Τα παιδιά
ρωτήθηκαν για το ποια εικόνα από τις δύο θεωρούν ότι λέει περισσότερο
την αλήθεια για το ανάκτορο και στην συντριπτική τους πλειοψηφία (τα 16
από τα 20) διάλεξαν την αεροφωτογραφία. Βασικό επιχείρημα των ερευνητικών υποκειμένων για αυτήν την επιλογή είναι ότι η αεροφωτογραφία
αποδεικνύει ότι το ανάκτορο είναι όντως αληθινό, στοιχείο που μπορεί να
ερμηνευθεί ότι η φωτογραφία λειτουργεί στη σκέψη των παιδιών ως ιστορική απόδειξη: «γιατί πάλι είναι φωτογραφία και όχι όπως στην αναπαράσταση που φαίνεται όπως την φαντάστηκαν (ενν. την Κνωσό). Αυτή είναι αλήθεια,
επειδή τη φωτογράφησαν και δείχνει πώς ήταν», «γιατί φαίνεται ότι υπήρχε το
ανάκτορο της Κνωσού και φαίνεται πιο αληθινή». Πολλές φορές μάλιστα οι
μαθητές επιλέγοντας την αεροφωτογραφία απαντούν απλά ότι αυτή «είναι αληθινή», συνδέοντας την αληθοφάνεια μιας φωτογραφικής εκδοχής
στην αναπαράσταση του παρελθόντος με την έννοια της αντικειμενικότητας (Burke, 2003: 29-32, Μαυροσκούφης 2005: 80-86).
Σε μια περίπτωση στο λόγο μιας μαθήτριας εμφανίζεται και πάλι το στοιχείο της ιστορικής αβεβαιότητας σε σχέση με την απεικόνιση της αναπαράστασης: «είναι το αληθινό (ενν. ανάκτορο), ενώ το άλλο (δηλ. στην αναπαράσταση) δεν ξέρουμε αν ήταν έτσι».
Επιπλέον, η αεροφωτογραφία επιλέγεται ως πιο αντικειμενική σε αντιδιαστολή με την αναπαράσταση η οποία χαρακτηρίζεται ως αποτέλεσμα
της φαντασίας κάποιου ή ως κατασκευασμένη από τον Η/Υ. Αντίθετα στην
σκέψη τους η φωτογραφία δεν συνδέεται με κάποια φανταστική απόδοση: «Γιατί την δείχνει (ενν. την Κνωσό) όπως είναι κανονικά… Την πρώτη την
έχουν ζωγραφίσει, την έχουν φτιάξει». Σε αυτήν την περίπτωση τα υποκείμενα της έρευνας διακρίνουν την αυθεντική εικόνα του ανακτόρου από την
αναπαράσταση του.
Σε κάποιες απαντήσεις και πάλι παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά κατορθώνουν να σκεφτούν ιστορικά, είτε επειδή στα επιχειρήματά τους γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των αρχαιολογικών δεδομένων (αεροφωτογραφία)
και της ερμηνείας τους (αναπαράσταση): «όχι η αναπαράσταση … αυτή (αεροφωτογραφία) γιατί η αναπαράσταση δείχνει το πώς νομίζαμε ότι ήταν τότε»,
είτε επειδή γίνεται αντιληπτό το ζήτημα της ιστορικής διαδικασίας, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι που συνέβη στο παρελθόν και τώρα μας αφήνει τα ίχνη
του, εν προκειμένω τα αρχαιολογικά κατάλοιπα: «γιατί αυτή (η αεροφωτογραφία) ήταν κάποτε το ανάκτορο».
Αντίθετα, η αναπαράσταση επιλέγεται ελάχιστες φορές ως περισσότε-

990

Κώστας Κασβίκης
Μεταξύ φωτογραφίας και αναπαράστασης. Μια απόπειρα διερεύνησης των ιδεών …

ρο αντικειμενική, κυρίως με το επιχείρημα ότι παρουσιάζει λίγο ή πολύ τις
πληροφορίες που υπάρχουν στο βιβλίο. Με άλλα λόγια σε αυτήν την περίπτωση το σχολικό εγχειρίδιο εκλαμβάνεται από τα συγκεκριμένα παιδιά
ως η πηγή της αντικειμενικής ιστορικής γνώσης που οι ιστορικές πηγές την
επιβεβαιώνουν: «όσα λέει το κείμενο (ενν. το βιβλίο) τα δείχνει η εικόνα». Μετά από επιμονή του ερευνητή αν αυτή η είναι αλήθεια, η μαθήτρια καταλήγει: «όχι γιατί αυτοί που το έφτιαξαν δεν το είδαν με τα μάτια τους όπως το
είχαν φτιάξει εκείνα τα χρόνια και ίσως και αυτοί διάβασαν το κείμενο πρώτα
και μετά έκαναν την αναπαράσταση».
Τέλος, να σημειωθεί ότι μέσα από τις συνεντεύξεις αναδείχθηκε και το
πρόβλημα που σχετίζεται με τη διδασκαλία της μυθολογίας και της προϊστορίας. Σε πολλές από τις απαντήσεις, ειδικά όταν τα παιδιά κλήθηκαν να
εντοπίσουν τις πληροφορίες του κειμένου στις δύο εικονιστικές πηγές, αναζητήθηκε η επιβεβαίωση της ύπαρξης του λαβύρινθου: «φαίνεται έτσι η μεγάλη αυλή … γιατί έτσι είναι οι λαβύρινθοι», «είναι συντρίμμια, κάτι τέτοιο και
δεν θα έχει εργαστήρια και λαβύρινθο». Αυτή η αδυναμία των παιδιών να διακρίνουν το μύθο από την ιστορική πραγματικότητα, η οποία αντανακλάται ανάγλυφα και στις ιδέες των παιδιών για τις πηγές, οφείλεται τόσο στην
ισχυρή επίδραση των επιλογών του Α.Π. και της υλοποίησής τους στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ τάξης του Δημοτικού (Kasvikis 2012), όσο και στις ευρύτερες αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών.
4.0 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ερευνητικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι στην σκέψη των παιδιών αναδεικνύονται ζητήματα για τα οποία ενδιαφέρεται και η ιστορική έρευνα και
αφορούν στην φύση των πηγών και την απεικονιστική πράξη του παρελθόντος που συντελείται μέσα από διαφορετικού τύπου οπτικές μαρτυρίες
(Burke, 2003), είτε πρόκειται για φωτογραφικές απεικονίσεις, είτε για αρχαιολογικές αναπαραστάσεις. Από τις απαντήσεις στις 20 συνεντεύξεις διαπιστώνεται ότι σε μια σύγχρονη φωτογραφία του ανακτόρου της Κνωσού
τα παιδιά αναγνωρίζουν ως επί το πλείστον το στοιχείο της αντικειμενικής
απεικόνισης του ιστορικού παρελθόντος, η οποία συνδέεται με τις δυνατότητες της φωτογραφίας να αποτυπώνει με αληθοφανή τρόπο την πραγματικότητα. Από την άλλη η αρχαιολογική αναπαράσταση του ίδιου κτηριακού συμπλέγματος προσλαμβάνεται από τους μαθητές ως η πηγή με τη μεγαλύτερη πληροφοριακή αξία ώστε να καταλάβουν πώς ήταν το ανάκτορο,
ενώ επίσης θεωρούν ότι σε αυτή εμφανίζεται πιο πετυχημένα η αυθεντική
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του μορφή κατά το παρελθόν, στο βαθμό που αποτυπώνονται περισσότερες πληροφορίες του σχολικού εγχειριδιου και παρουσιάζεται στην ολότητά του. Σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία της αντικειμενικότητας, της αυθεντικότητας και της πληροφοριακής δυνατότητας των δύο εικονιστικών
πηγών αλληλοτέμνουν την επιχειρηματολογία των παιδιών σχετικά με τις
ιδέες τους για τις δύο συγκεκριμένες οπτικές ιστορικές πηγές.
Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για τη διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών γιατί φαίνεται ότι τα παιδιά, ήδη σε μια ηλικία
γύρω στα 9 χρόνια, αρχίζουν να διαμορφώνουν ιδέες και απόψεις για τις
ιστορικές πηγές και πως αυτές αποτυπώνουν όψεις του ιστορικού παρελθόντος. Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της έρευνας αφορά στο γεγονός
ότι αρκετές φορές τα παιδιά, συγκρίνοντας και αξιολογώντας τις δυνατότητες των δύο συγκεκριμένων οπτικών πηγών αναφορικά με το θέμα του
ανακτόρου της Κνωσού, επιστρατεύουν επιχειρήματα που υποδεικνύουν
ότι μπορούν να σκέπτονται ιστορικά και να νοηματοδοτούν τις ιστορικές
μαρτυρίες. Αυτές οι νοηματοδοτήσεις όμως δεν είναι αδιάβλητες από το
συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η ιστορική εκπαίδευση στην Ελλάδα και από την ιστορική κουλτούρα που σταδιακά διαμορφώνουν τα παιδιά, όπως προκύπτει από τις περιπτώσεις στις οποίες αναδεικνύεται η συμβολή που έχουν για τις ιδέες τους σχετικά με τις δύο εικονιστικές πηγές τόσο το σχολικό εγχειρίδιο ως πηγή αντικειμενικής πληροφόρησης για το παρελθόν, όσο και η αδυναμία διάκρισης μύθου και ιστορικής πραγματικότητας.
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Διδακτικοί σχεδιασμοί με βάση
το κοινωνικό-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ μοντέλο
του Vygotsky και ανάπτυξη πρακτικών
εφαρμογών στο δημοτικό σχολείο
Κωνσταντίνα Κίτσιου
ABSTRACT
This paper aims to delve into the socio cultural theory of learning represented
by Lev Vygotsky, focusing on the basics of his theories. At the same time it
seeks to determine the way his suggestions influenced learning and teaching
but also show, through an empirical study, how these suggestions have
been implemented in the subject of writing and reading. Finally, our goal is
to present all the characteristics which make a teacher effective in primary
school, according to the theory of the Russian psychologist, who remains to
this day one of the most distinguished researchers in the field of education.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως και στις άλλες περιοχές της επιστήμης, έτσι και στην περιοχή της μάθησης υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις
βασικές της διεργασίες. Οι θεωρίες αυτές διαφέρουν κατά πολύ στη μέθοδο και στο συμπέρασμα, γιατί έχουν συγκεντρώσει την προσοχή τους αποκλειστικά σε ορισμένες όψεις της όλης διεργασίας της μάθησης και έτσι βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία.
Επειδή στόχος της διδασκαλίας είναι να προκαλέσει και να ενισχύσει τη
μάθηση, είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες μάθησης, τη διαφορετική τους φιλοσοφία, τις αρχές και τη μεθοδολογία τους, ώστε αυτό που κάνει να έχει νόημα και να μπορεί να το αξιολογήσει. Άλλωστε όπως αναφέρεται (Ράπτης, 2001) κάθε είδους διδασκαλία
σχετίζεται με ορισμένες παραδοχές για το τι πρέπει να μάθει ο μαθητευόμενος καθώς και το πώς είναι καλύτερο να το μάθει, δηλαδή τους στόχους,
το περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης. Στην ουσία κάθε δάσκαλος
είτε το γνωρίζει είτε όχι, υιοθετεί στην πράξη μια θεωρία μάθησης.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί εκτενώς μια από τις πιο αντι-
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προσωπευτικές θεωρίες για τη μάθηση, που είναι η κοινωνικοπολιτισμική
θεώρηση για τη γνώση, η οποία με τη σειρά της συνέβαλε στην κατανόηση του φαινομένου της μάθησης. Πρωτοπόρος αυτής, είναι ο Lev. Vygotsky.
2.0 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ VYGOTSKY
Ο L.S. Vygotsky κατέχει εδώ και δεκαετίες μία από τις υψηλότερες θέσεις
στο πάνθεον των σύγχρονων ερευνητών που κατατρίβονται με τις Επιστήμες του Ανθρώπου. Δεν είναι, επομένως, τυχαίο που οι απόψεις και οι θεωρίες του για μια ολόκληρη και πολυσύνθετη δέσμη προβληματισμών της
Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής θεωρούνται «ως εκ των ων ουκ άνευ» για
τη μελέτη αυτών των επιστημονικών χώρων.
2.1 Η έννοια της ανάπτυξης κατά τον Vygotsky
Στο επίκεντρο της θεωρίας του Vygotsky βρίσκεται η έννοια της ανάπτυξης. Ο ίδιος τη θεωρούσε ως «μια σύνθετη διαλεκτική διεργασία που χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα, ανισότητα στην ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών, μεταμόρφωση ή ποιοτικό μετασχηματισμό της μιας λειτουργίας σε
κάποιαν άλλη, αλληλοπλοκή εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων και προσαρμοστικές διαδικασίες» (Vygotsky, 1978: 64).
Επιπλέον, ο Vygotsky έδινε έμφαση σε μια θεωρητική προσέγγιση και
κατά συνέπεια, σε μια μεθοδολογία που προσπαθεί να εξηγήσει την αλλαγή. Η προσπάθειά του να χαρτογραφήσει την εξελικτική αλλαγή ισοδυναμεί με την προσπάθειά του να δείξει τις ψυχολογικές συνέπειες του γεγονότος, ότι τα ανθρώπινα όντα συμμετέχουν ενεργητικά στην ίδια τους την
ύπαρξη και ότι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τα παιδιά αποκτούν τα μέσα τα
οποία μπορούν να επιδράσουν ικανοποιητικά στον κόσμο τους και στον
εαυτό τους. Γι’ αυτό, μια κρίσιμη όψη του ανθρώπινου ελέγχου, που ξεκινάει από την νηπιακή ηλικία, είναι η δημιουργία και η χρήση βοηθητικών
ή «τεχνητών» ερεθισμάτων (Vygotsky, 1978).
Για τον Vygotsky, τα βοηθητικά ερεθίσματα είναι ποικίλα: περιλαμβάνουν
τα εργαλεία του εγγενούς πολιτισμού, τη μητρική γλώσσα του παιδιού και
τα ευφυή μέσα που το ίδιο το παιδί επινοεί, συμπεριλαμβανομένης και της
χρήσης του ίδιου του σώματος (Vygotsky, 1978).
Ένα από τα κρίσιμα θέματα σε οποιαδήποτε θεωρία ανάπτυξης αποτελεί η σχέση ανάμεσα στις βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς και τις κοινωνικές συνθήκες διαμέσου των οποίων παρουσιάζεται η ανθρώπινη δρα-
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στηριότητα. Ο Vygotsky, για να αναπαραστήσει αυτή τη σημαντική αλληλεπίδραση, πρότεινε μια έννοια-κλειδί, που είναι το λειτουργικό σύστημα
μάθησης. Με την ανάπτυξη αυτής της έννοιας διαφοροποιήθηκε σημαντικά και από τη μέχρι τότε υπάρχουσα ψυχολογία.
Ο ίδιος υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εμφανίζονται ψυχολογικά συστήματα που ενώνουν ξεχωριστές λειτουργίες σε νέους συνδυασμούς και σύνθετα.
Στη θεωρία αυτή, ίσως το πιο κεντρικό χαρακτηριστικό στην αναπτυξιακή
αλλαγή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργίες, που ήταν πριν ξέχωρες και βασικές, ενσωματώνονται σε νέα λειτουργικά συστήματα μάθησης.
Τα συστήματα αυτά μπορούν να αλλάξουν, για να προσαρμοστούν άριστα
και στα συγκεκριμένα έργα που αντιμετωπίζει το παιδί αλλά και στο αναπτυξιακό στάδιο της ανάπτυξής του. Μπορεί να φαίνεται ότι τα παιδιά μαθαίνουν μ’
έναν καθαρά εξωτερικό τρόπο – τον έλεγχο, δηλαδή, νέων δεξιοτήτων. Αντίθετα, η μάθηση οποιασδήποτε νέας λειτουργίας προκύπτει και εξαρτάται από τη
διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού. Ο σχηματισμός νέων λειτουργικών συστημάτων μάθησης εμπεριέχει μια διεργασία συγγενική με εκείνη της διατροφής
για τη σωματική ανάπτυξη. Εκεί, κάθε στιγμή, συγκεκριμένα στοιχεία διατροφής χωνεύονται και αφομοιώνονται, ενώ άλλα απορρίπτονται (Vygotsky, 1978).
Από τις σύγχρονες συζητήσεις για το ρόλο της διατροφής στην ανάπτυξη,
διαφάνηκε μια προσέγγιση ανάλογη με αυτή του Vygotsky. Οι Birch και Gussow
(1970), οι οποίοι διεξήγαγαν πολλές διαπολιτισμικές μελέτες της φυσικής και
νοητικής ανάπτυξης, προχώρησαν στην παρακάτω θεωρία αλληλεπίδρασης:
«Το αποτελεσματικό περιβάλλον του κάθε οργανισμού δεν είναι ποτέ η αντικειμενική κατάσταση στην οποία αυτός βρίσκεται. Πρόκειται μάλλον για το προϊόν μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού και στις υπάρχουσες ευκαιρίες για εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ο
αντικειμενικός του περίγυρος» (Birch & Gussow, 1970: 7).
Ανάλογα, ο Vygotsky υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καθολικό
σχήμα που να αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά τη δυναμική σχέση ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές όψεις της ανάπτυξης. Ο λόγος είναι ότι, οι ιστορικές συνθήκες, που καθορίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις ευκαιρίες για ανθρώπινη εμπειρία, αλλάζουν συνεχώς. Γι’ αυτό ακριβώς, ένα
λειτουργικό σύστημα μάθησης σ’ ένα παιδί δεν μπορεί να είναι ταυτόσημο
με ένα άλλο. Μπορούν ωστόσο να υπάρχουν ομοιότητες σε κάποια στάδια
ανάπτυξης (Vygotsky, 1978).
Από τις μελέτες του Vygotsky για τη διαμεσολαβημένη μνήμη διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα η έμφαση σε μάθηση κοινωνικά επεξεργασμένη. Η αλληλε-
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πίδραση ανάμεσα στα παιδιά και τους ενηλίκους επιτρέπει στους νέους μαθητές να προσδιορίσουν αποτελεσματικά τα μέσα απομνημόνευσης. Τα μέσα αυτά είναι πιο προσιτά σε όσα παιδιά έχουν πιο υψηλά ανεπτυγμένες δεξιότητες μνήμης. Οι εκπαιδευτές συχνά παραγνωρίζουν αυτή την κοινωνική
διεργασία και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ένας έμπειρος μαθητής μπορεί να μοιραστεί τη γνώση μ’ ένα λιγότερο προχωρημένο μαθητή.
Μια τέτοια παραγνώριση περιορίζει τη νοητική ανάπτυξη πολλών μαθητών.
Οι ικανότητές τους αντιμετωπίζονται περισσότερο ως βιολογικά καθορισμένες παρά ως κάτι που προάγεται από το κοινωνικό πλαίσιο (Vygotsky, 1978).
Μέσα από τα σημεία, τα παιδιά μπορούν να εσωτερικεύσουν τα κοινωνικά εκείνα μέσα που τα βοηθούν να προσαρμοστούν και που τους διατίθενται γενικά από την κοινωνία. Για τον Vygotsky, μια από τις βασικές όψεις
της ανάπτυξης είναι η αυξημένη ικανότητα των παιδιών να ελέγχουν και
να κατευθύνουν τη δικής τους συμπεριφορά. Σε μια μεγαλύτερη ηλικία, τα
παιδιά επεκτείνουν τα όρια της κατανόησής τους ενσωματώνοντας κοινωνικά επεξεργασμένα σύμβολα στη δική τους συνειδητότητα. Τέτοια σύμβολα μπορεί να είναι οι κοινωνικές αξίες και πεποιθήσεις, η συσσωρευμένη γνώση της κουλτούρας τους και οι επιστημονικά διευρυμένες έννοιες
για την πραγματικότητα (Vygotsky, 1978).
2.2 Η κοινωνική προέλευση της ατομικής νοητικής λειτουργίας
Σύμφωνα με το Ρώσο Ψυχολόγο, η νοητική λειτουργία του ατόμου μπορεί
να κατανοηθεί μόνο με την εξέταση των κοινωνικών και πολιτισμικών διεργασιών από τις οποίες πηγάζει. Αυτό απαιτεί μια αναλυτική στρατηγική,
που μπορεί σε μερικούς να φαίνεται παράδοξη εκ πρώτης όψεως. Συγκεκριμένα, πρέπει ο ερευνητής να αρχίσει την ανάλυση της νοητικής λειτουργίας του ατόμου ερευνώντας έξω από το ίδιο το άτομο. Όπως το έθεσε ένας
από τους μαθητές και συνεργάτες του Vygotsky ο Α. R. Luria:
«Για να εξηγηθούν οι περίπλοκες μορφές της ανθρώπινης συνείδησης πρέπει κανείς να ξεπεράσει τον ανθρώπινο οργανισμό. Οφείλει να αναζητήσει την προέλευση της ενσυνείδητης δραστηριότητας… στις εξωτερικές διεργασίες της κοινωνικής
ζωής, στις κοινωνικές και ιστορικές μορφές της ανθρώπινης ύπαρξης» (1981: 25).
Ο Vygotsky πίστευε σταθερά, ότι η ανάλυση πρέπει να ξεκινήσει από τις
κοινωνικές διεργασίες. Παραδείγματος χάριν, σε ένα από τα πρώτα του άρθρα, διαβεβαίωνε ότι η «κοινωνική διάσταση της συνείδησης προηγείται και
χρονικά στην πράξη. Η ατομική διάσταση της συνειδητοποίησης είναι παράγωγη και δευτερεύουσα» (Vygotsky, 1979: 30).
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Ίσως η πιο χρήσιμη γενική διατύπωση των ισχυρισμών του, σχετικά με
την κοινωνική προέλευση της νοητικής λειτουργίας του ατόμου, υπάρχει
στο γενικό γενετικό κώδικα της πολιτισμικής εξέλιξης.
«Κάθε λειτουργία κατά την πολιτισμική εξέλιξη του παιδιού εμφανίζεται δύο
φορές ή σε δύο επίπεδα. Πρώτα εμφανίζεται στο κοινωνικό επίπεδο και μετά
στο ψυχολογικό. Αρχικά εκδηλώνεται μεταξύ των ατόμων ως μια αλληλοψυχολογική (interpsychological) κατηγορία και μετά μέσα στο παιδί ως μια ενδοψυχολογική (intrapsychological) κατηγορία. Αυτό ισχύει και για την εσκεμμένη προσοχή, τη λογική μνήμη, τη διαμόρφωση εννοιών και την ανάπτυξη της
βούλησης… Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η εσωτερίκευση μεταμορφώνει την ίδια
τη διαδικασία και αλλάζει τη δομή και τις λειτουργίες της. Οι κοινωνικές σχέσεις
ή οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γενετικά υπόκεινται σε όλες τις ανώτερες
λειτουργίες και τις σχέσεις τους» (Vygotsky, 1981: 163).
2.3 Στάδια ανάπτυξης της ομιλίας και της γλώσσας
Στο βιβλίο του "Σκέψη και Γλώσσα" παρουσίασε με σαφήνεια τις απόψεις
του για τη διαδοχή της γνωστικής ανάπτυξης, που πίστευε ότι συνεπάγεται τέσσερα στάδια: προ- νοητικό λόγο, απλοϊκή ψυχολογία, εγωκεντρικό
λόγο και εσωτερικό λόγο.
Προνοητικός Λόγος
Το πρώτο στάδιο, το οποίο αποκάλεσε προνοητικό λόγο, αναφέρεται στις
στοιχειώδεις διαδικασίες (κλάμα, μουρμούρισμα, βάβισμα, σωματικές κινήσεις), τις βιολογικές απαρχές που, σταδιακά, αναπτύσσονται σε πιο προηγμένες μορφές ομιλίας και συμπεριφοράς. Ως ανθρώπινα όντα έχουμε μια
έμφυτη ικανότητα να αναπτύσσουμε λόγο, ο οποίος, θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, για να μπορέσει η λεκτική ανάπτυξη να εκπληρώσει το δυναμικό της.
Απλοϊκή Ψυχολογία
Ο Vygotsky αποκαλεί το δεύτερο στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης απλοϊκή ψυχολογία, με την οποία τα παιδιά εξερευνούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα του κόσμου τους. Στο στάδιο αυτό, τα παιδιά αρχίζουν να ονοματίζουν τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους και ο λόγος αποκτά σύνταξη. Σταδιακά μόνο αποκτούν την κατανόηση των λεκτικών μορφών που
ήδη χρησιμοποιούν. Συνειδητοποιούν, δηλαδή, ότι η γλώσσα επηρεάζει τη
σκέψη τους και διαμορφώνει τις σχέσεις τους με τους άλλους.
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Εγωκεντρικός λόγος
Περίπου την εποχή που το παιδί γίνεται τριών ετών, εμφανίζεται ο εγωκεντρικός λόγος. Αυτή είναι μια μορφή λόγου με την οποία το παιδί διεξάγει ρεαλιστικές συζητήσεις είτε είναι κάποιος παρών και το ακούει είτε όχι. Όπως σημείωσε ο Vygotsky, «ο εγωκεντρικός λόγος είναι λόγος που θα γίνει εσωτερικός αλλά προς το παρόν παραμένει, κατά κύριο λόγο, εξωτερικός» (Vygotsky, 1981:46).
Εσωτερικός Λόγος
Τέλος, ο λόγος στρέφεται προς τα μέσα (εσωτερικός λόγος) και εξυπηρετεί μια σημαντική λειτουργία, την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό
της συμπεριφοράς.
2.4 Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης
Ο Vygotsky εισήγαγε τη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης, που ορίζεται ως
η απόσταση ανάμεσα στην προσωπική ικανότητα του παιδιού και στην ικανότητα να εκτελεί με υποστήριξη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η ζώνη της
επικείμενης ανάπτυξης είναι:
«Η απόσταση μεταξύ του πραγματικού εξελικτικού σταδίου, όπως καθορίζεται από την προσωπική ικανότητά του ατόμου να επιλύει προβλήματα, και του
επιπέδου της νοητικής της δυνητικής εξέλιξης, όπως καθορίζεται από την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων υπό την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο έμπειρους συνομήλικους. Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης προσδιορίζει αυτές τις λειτουργίες που δεν έχουν ακόμα ωριμάσει, αλλά βρίσκονται στο
στάδιο της εξέλιξης, λειτουργίες που θα ολοκληρωθούν, αλλά που τώρα βρίσκονται σε εμβρυακή κατάσταση. Αυτές μπορούν να ονομαστούν «μπουμπούκια» ή
«λουλούδια» της εξέλιξης παρά μάλλον
«καρποί» της» (Vygotsky, 1978: 86).
Συνεπώς, η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, είναι το σημείο εκείνο, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές, προστρέχουν,
για να διερευνηθούν, οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών. Προκειμένου να
μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη και η μάθηση των μαθητών θα πρέπει το διδακτικό
υλικό να μην είναι πολύ δύσκολο, ώστε Εικόνα 4 Οπτική αναπαράσταση
να προκαλεί ματαίωση, ούτε όμως και πο- της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης
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λύ εύκολο, ώστε να προκαλεί πλήξη. Έτσι, εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάζονται μαζί σε διαφορετικές δραστηριότητες με στόχο ο μαθητής να μάθει ευκολότερα και περισσότερα από αυτά που μπορεί να μάθει μόνο του.
2.5 Το υποστηρικτικό πλαίσιο με τη μορφή σκαλωσιάς.
Το υποστηρικτικό πλαίσιο βρίσκει εφαρμογή στη δουλειά των μαθητών στο
σχολείο. Ας υποθέσουμε ότι διδάσκουμε μαθηματικά και έχουμε μια συζήτηση με τη μητέρα ενός μαθητή μας. Η ίδια ανησυχώντας για την επίδοση
του γιού της στα μαθηματικά, προσπαθεί να τον βοηθήσει αλλά, δεδομένου ότι η ίδια δεν αισθάνεται άνετα με τα μαθηματικά, καταλήγει στο ορθό
συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να παραστήσει πως έχει δεξιότητες, τις οποίες
δεν έχει. Έτσι, καθήκον του εκπαιδευτικού είναι να την παροτρύνει να δείξει στο γιό της πόσο σημαντικά είναι τα μαθηματικά στη συμβουλευτική εργασία που κάνει, στα σκορ των παιχνιδιών τένις που τόσο αγαπά, στα ψώνια και σε ό, τι άλλο μπορεί να σκεφτεί η μητέρα που να έχει σχέση με τους
αριθμούς. Επιπρόσθετα, μπορεί ο εκπαιδευτικός να παροτρύνει τη μητέρα
να προμηθευτεί βιβλία και λογισμικό με παιχνίδια μαθηματικών που απαιτούν επίλυση προβλημάτων και δεξιότητες λογικής σκέψης.
Στη διάρκεια, που διαδραματίζονται όλα τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός θα ήταν ωφέλιμο να συμβουλεύσει τη μητέρα να λέει συνεχώς στο γιό
της ότι «Δεν είσαι κακός στα μαθηματικά, απλώς πρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα». Στην περίπτωση αυτή ο γονέας δεν πιέζει το μαθητή, αλλά
του παρέχει μια υποστήριξη (μια σκαλωσιά) που σταδιακά θα αποσυρθεί.
Στο πλαίσιο αυτής της γονεϊκής διδασκαλίας ο Bruner (1978) χρησιμοποίησε
τον όρο υποστήριξη, για να αναφερθεί στα στάδια που ακολουθεί ένας ενήλικας, για να μειώσει το βαθμό ελευθερίας στην εκτέλεση ενός έργου, έτσι ώστε
το παιδί να συγκεντρωθεί στη δύσκολη ικανότητα που πρόκειται να αποκτήσει.
Η έννοια της υποστήριξης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στις αναλυτικές
συζητήσεις που αφορούν στις παιδαγωγικές στρατηγικές των εκπαιδευτικών. Ο
εκπαιδευτικός κλάδος την θεωρεί πολύ σημαντική, ίσως επειδή εναρμονίζεται
με τις δικές του ιδέες για την επιτυχή παρέμβασή τους στη μάθηση των παιδιών.
Η εμφάνιση του όρου έγινε όταν ξεκίνησαν διάφορες μελέτες που αφορούσαν τη μάθηση μέσω υπολογιστών. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε χωρίς να
έχουν γίνει οι απαραίτητοι περιορισμοί στην τάξη και έτσι υπήρχε ασάφεια
στην αντιμετώπισή της με το να διατυπώνονται πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα οι Holyes και Sutherland (1991: 219) στη μελέτη τους με θέμα τις
συζητήσεις των παιδιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών
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υποστηρίζουν: «Θεωρούμε την υποστήριξη ως άγκιστρα που διατίθενται σε
κάθε περιβάλλον και βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, όταν επιχειρούν τη διαδικασία της γενίκευσης» ενώ οι Emihovich και Miller
(1998), σε μια μελέτη με θέμα τα νεαρά παιδιά που διδάσκονταν τη χρήση
του Logo, χρησιμοποιούσαν τον όρο μόνο όταν αναφέρονταν στη γρήγορη καθοδήγηση των παιδιών, μέσω της ομιλίας από τους εκπαιδευτικούς.
Ο Bruner (1985) χρησιμοποιεί την έννοια στη σχέση δασκάλου – μαθητή
καθορίζοντας την αναλογία του λόγου ανάμεσα στη γονεϊκή διδακτική και
τη σχολική διδασκαλία. Αν ξεκινήσουμε από τη θέση ότι η έννοια της υποστήριξης είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμη στη σχολική εκπαίδευση, το ουσιαστικό πρόβλημα είναι να αποφασιστεί τι θεωρείται ως «υποστήριξη» και
τι ως απλή «βοήθεια». Η υποστήριξη είναι η περιγραφή ενός ιδιαίτερου είδους διδασκαλίας του εκπαιδευτικού (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα
για το μαθητή) ή μια ετικέτα που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε παρέμβαση του εκπαιδευτικού που ακολουθείται από την επιτυχία του μαθητή: Οι
Maybin και συν. (1992: 66-67) διατύπωσαν το εξής:
«Υποστήριξη δεν είναι η οποιαδήποτε ενίσχυση που βοηθά το μαθητή να
επιτελέσει ένα έργο. Είναι βοήθεια που θα επιτρέψει στο μαθητή να πραγματοποιήσει ένα έργο που δε θα μπορούσε να το κάνει μόνος του και είναι βοήθεια
που στοχεύει να φέρει το μαθητή σε ένα τέτοιο επίπεδο δεξιοτήτων που θα τον
βοηθήσει τελικά να ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο με τις δικές του δυνάμεις…
Για να μάθουμε αν κάποια βοήθεια έχει τις προδιαγραφές να γίνει «υποστήριξη» ή όχι, χρειάζεται να έχουμε τουλάχιστον κάποια μαρτυρία του δασκάλου
που επιθυμεί να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει μια ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, να
συλλάβει μια ιδιαίτερη έννοια ή να πετύχει ένα ιδιαίτερο επίπεδο κατανόησης.
Ένα ακόμα πιο αυστηρό κριτήριο θα ήταν να απαιτήσουμε αποδεικτικά στοιχεία του μαθητή που επιτέλεσε με επιτυχία το έργο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Μία ακόμα πιο αυστηρή ερμηνεία θα ήταν να απαιτήσουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία ενός μαθητή που πέτυχε κάποιο μεγαλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης ικανότητας ως αποτέλεσμα της εμπειρίας της υποστήριξης (δηλαδή, επιδεικνύοντας τη βελτίωση της ικανότητάς του ή το καλύτερο επίπεδο κατανόησης στην ανεξάρτητη διαπραγμάτευση με κάποιο μεταγενέστερο πρόβλημα)».
3.0 Ο VYGOTSKY ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Παρακάτω παρουσιάζεται η μελέτη σε μια δίγλωσση τρίτη τάξη. Οι μαθητές που φοιτούν σε αυτή είναι στην πλειονότητά τους Μεξικανοί, εργατικής
τάξεως ενώ το σχολείο τους βρίσκεται σε μια νοτιοδυτική πόλη των Ηνω-
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μένων Πολιτειών. Μέσα από την ανάλυση της συγκεκριμένης τάξης τονίζεται μια δυναμικότερη ιδέα, που συμπεριλαμβάνεται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky.
Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από εβδομαδιαίες παρατηρήσεις σε δύο σχολικές χρονιές, μέσα σε μια δίγλωσση σχολική αίθουσα. Πρόκειται για μία τάξη που παρέχει
πλούσια στοιχεία για την ερμηνεία της θεωρίας του Vygotsky. Η δασκάλα
περιγράφει τον εαυτό της ως δασκάλα του «συνόλου της γλώσσας». Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης απορρίπτει την τυπική υποβάθμιση της
γραφής και της ανάγνωσης, οι οποίες θεωρούνται ως μια αλληλουχία ικανοτήτων που μεταδίδεται απομονωμένα ή με ένα σταδιακό τρόπο (πρακτικές όπως, το να κάθονται οι μαθητές ήσυχα, να ακολουθούν τις καθημερινές οδηγίες, να διαβάζουν μόνο προκαθορισμένα κείμενα, να γεμίζουν
φύλλα εργασιών και να διαγωνίζονται). Περισσότερο εδώ τονίζεται η δημιουργία αυθεντικών κοινωνικών πλαισίων, στα οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν, δοκιμάζουν και χειρίζονται τη γλώσσα καθώς προσπαθούν να τη καταλάβουν. Ο ρόλος της δασκάλας είναι να διαμεσολαβεί σε αυτά τα πλαίσια, με την έννοια που δίνει ο Vygotsky, έτσι ώστε με τις δικές τους δυνάμεις οι μαθητές να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των διαφορετικών σκοπών
και χρήσεων της προφορικής και γραπτής γλώσσας.
Αυτές οι τάξεις μας επιτρέπουν να διεισδύσουμε στις κοινωνικές διαδικασίες της ανάπτυξης της ικανότητας γραφής και ανάγνωσης, κάτι που δε γίνεται
σε τυπικότερα περιβάλλοντα. Έτσι, εδώ αναλύεται η διαδικασία της κοινωνικής διαμεσολάβησης: όχι δηλαδή η δημιουργία ατομικών ζωνών επικείμενης
ανάπτυξης, αλλά συλλογικών, αλληλεξαρτημένων ζωνών ως μέρους ενός διδακτικού συστήματος που πραγματώνεται μέσα σε ένα διαδρασιακό καθεστώς.
4.0 Ο αποτελεσματικός δάσκαλος στο πλαίσιο της θεωρίας
του Vygotsky
Θεωρούμε τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης ως την απόσταση ανάμεσα στο
πραγματικό επίπεδο εξέλιξης και στο επίπεδο της εν δυνάμει εξέλιξης, όπως
καθορίζεται από την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, είτε με την καθοδήγηση των διδασκόντων είτε σε συνεργασία με πιο έμπειρους συνομήλικους. Ο ορισμός αυτός υποδηλώνει ότι τα όρια της μάθησης του ατόμου
μπορούν να διερευνηθούν με την παροχή του σωστού είδους ενίσχυσης ή
διδασκαλίας μέσω ενός αποτελεσματικού διδάσκοντος, του οποίου η εκπαίδευση στηρίχθηκε σε αποτελεσματικά προγράμματα με στόχο την απο-
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τελεσματική καθοδήγηση του οργανωτικού χειρισμού των μαθητών (Tharp
και Gallimore, 1999). Η παραπάνω παραδοχή, συνεπώς, καθιστά το δάσκαλο σημαντικό συντελεστή στην οικοδόμηση της γνώσης από το μαθητή.
4.1 Η υποστήριξη με τη χρήση της ομιλίας ως ένα εργαλείο των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της μάθησης.
Η ομιλία στη σχολική τάξη μπορεί να λειτουργήσει ως δημιουργός κοινής
αντίληψης μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων, κοινών πλαισίων αναφοράς και σύλληψης. Η ίδια είναι το πρωταρχικό μέσο για συμμετοχή στη
γνώση, μέσω του οποίου οι διδάσκοντες επηρεάζουν την εικόνα της πραγματικότητας που οι μαθητές θα υιοθετήσουν.
Τα όρια της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης για κάθε μαθητή που εκτελεί κάποιο
έργο καθορίζονται στην πορεία της δραστηριότητας. Σημαντικός παράγοντας για
τον καθορισμό τους είναι η ποιότητα των υποστηρικτικών παρεμβάσεων του διδάσκοντα. Μέσω της παρατήρησης με τον καθορισμό της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκτήσει πολύτιμη γνώση για τον τρόπο με τον
οποίο ένας μαθητής μπορεί να ενθαρρυνθεί και να προοδεύσει (Faulkner, 1999).
4.2 Η ενίσχυση της εκτέλεσης (σκαλωσιά) από τους εκπαιδευτικούς
στη διαδικασία της μάθησης.
Είναι πολύ σημαντικό για το διδάσκοντα να διαπιστώνει ή να γνωρίζει το
στάδιο εξέλιξης του μαθητή με βάση την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα χωρίς βοήθεια. Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί, πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία του νέου γνωστικού αντικειμένου, να διαπιστώσει το
γνωστικό επίπεδο των μαθητών. Είναι πολύ σημαντικό, να ληφθεί υπόψη,
ότι η ποσότητα και η ποιότητα αυτής της εξωτερικής ρύθμισης θα εξαρτώνται από την ηλικία και το είδος του έργου κάθε μαθητή.
Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός παρακολουθώντας την εξέλιξη του μαθητή συνεχίζει να τον ενισχύει με άλλα μέσα, όπως ερωτήσεις, ανατροφοδότηση και παροχή περισσότερων γνώσεων. Αυτή η ενίσχυση της εκτέλεσης έχει περιγραφεί ως σκαλωσιά (scaffolding), για να περιγράψει τον ιδανικό τύπου του δασκάλου. Η σκαλωσιά υποδηλώνει ότι οι πρωταρχικές παραλλαγές στην πράξη του διδάσκοντος είναι θέμα ποσότητας. Έτσι, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ξέρει πόσο ψηλά στέκεται η «σκαλωσιά», πόσα επίπεδα στηρίζει, πόσο καιρό θα πρέπει να διατηρηθεί στη θέση της. Βέβαια,
πολλές ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση του
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μαθητή είναι ποιοτικά διαφορετικές η μία από την άλλη. Μπορεί, δηλαδή
ο εκπαιδευτικός να κατευθύνει την προσοχή του παιδιού, να συγκρατεί τις
σημαντικές πληροφορίες στη μνήμη του, ακόμα και να ενθαρρύνει, όπου
διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη.
Σημαντική ικανότητα του διδάσκοντος είναι να μπορεί να ανακαλύψει
ή να εξακριβώσει ποιος είναι ο στόχος του μαθητή, διότι όταν ο μαθητής
εμπλακεί στην επιδίωξη ενός στόχου, ουσιαστικά εμπλέκεται δυναμικά στη
μαθησιακή διαδικασία επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την επίτευξη του
στόχου του (Tharp και Gallimore, 1999).
4.3 Η διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της μάθησης.
Επειδή ο εγωκεντρικός και ο εσωτερικός λόγος προϋποθέτουν μια διαλογική
μορφή, είναι πολύ σημαντικό για το διδάσκοντα να ξέρει να αναπτύσσει τη διαλεκτική μορφή διδασκαλίας, προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα μάθησης, καθώς θα διαπραγματεύεται και θα διαμεσολαβεί κρατώντας το διάλογο ζωντανό.
Μέσα από τη διεξαγωγή του διαλόγου επιδιώκεται η συνομιλία, η συζήτηση, η
παρουσίαση ορισμένων θεμάτων και η περιγραφή ορισμένων απόψεων. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συνερευνητή, του ανατροφοδότη,
αλλά και αυτού που βοηθά στην επίτευξη της αυτορρύθμισης του κάθε μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός θα έχει αποτέλεσμα στη διδακτική διαδικασία, εάν λάβει
υπόψη του τις ιδέες και τις εμπειρίες που έχουν οι μαθητές, ώστε να τις χρησιμοποιήσει συνδέοντας τες με τις τρέχουσες δραστηριότητες. Για αυτό ο δάσκαλος
μπορεί, με τη χρήση της κατάλληλης διαμεσολαβητικής ομιλίας να συνδέει τις
συνάφειες, τις γενικεύσεις και τις αφαιρέσεις με τις ήδη υπάρχουσες συνάφειες,
γενικεύσεις και την αφαιρετική σκέψη των μαθητών (Moll και Whitmore, 1999).
4.4 Οι ρόλοι του εκπαιδευτικού στο «παιχνίδι» της σχολικής τάξης για
μια αποτελεσματική διδασκαλία
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός καλείται να υποδυθεί διάφορους ρόλους. Έτσι, πότε γίνεται μαθητής, πότε μεγάλος, πότε συνερευνητής, πότε καθοδηγητής ως ενεργό μέλος στη μάθηση (Moll και Whitmore,
1999). Επίσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να διευκολύνει τους μαθητές να αντιληφθούν αρχικά τις δικές τους ιδέες και στη συνέχεια να διακρίνουν ενδεχόμενες διαφορές με τις ιδέες των άλλων μαθητών ή και με το επιστημονικό πρότυπο. Σε μια τέτοια διαδικασία οι μαθητές μαθαίνουν μόνοι τους παρά μάλλον από τον εκπαιδευτικό. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και
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οι σχεδιασμένες δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν οι μαθητές (Moll και
Whitmore, 1999). Τότε κάνουμε λόγο για δημιουργία αυθεντικού κοινωνικού περιβάλλοντος από το διδάσκοντα, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία
στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν οικοδομώντας τη γνώση.
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Η θέση της Δημιουργικής Γραφής
στο σχεδιασμό ενός Μουσειοπαιδαγωγικού
Προγράμματος
Δήμητρα Κοκκινάκη,
Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου
ABSTRACT
This work aims to high school but also Lyceum students and attempts to
demonstrate the communicative and educational dimension of the Museum
as a means of learning that fosters and promotes teamwork, but also
individual observation through exploratory and interactive methods. The
purpose of the programme is the cultivation of students' museum education
and the experiential approach of museum collections and exhibits through
creative writing, which is a modern educational method that approaches
with experiential way its why and capabilities combining game and learning.
1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τόσο η μουσειοπαιδαγωγική, όσο και η δημιουργική γραφή κατέχουν ολοένα και μεγαλύτερη θέση στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η διασύνδεση μουσείου-σχολείου, η εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων που προωθούν τη βιωματική, διερευνητική μάθηση και η δημιουργική γραφή θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για το σχεδιασμό μιας
επίσκεψης στο μουσείο. Στην υλοποίηση των τριών βασικών σταδίων που
προϋποθέτει μια επίσκεψή μας στο μουσείο, δηλαδή την προετοιμασία πριν
την επίσκεψη, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν στην τάξη, η συνδρομή
της δημιουργικής γραφής είναι καθοριστική, προκειμένου να επιτευχθούν
οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί μας στόχοι.
Συγκεκριμένα, με τη δημιουργική γραφή οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν
τον κόσμο των μουσείων μέσα από τα μυστικά των εκθεμάτων και των λέξεων. Επεξεργάζονται δομημένα φύλλα εργασίας και συγκεκριμένες ασκήσεις-παιχνίδια, οι οποίες στηρίζονται στο γράμμα, στη λέξη και στη φράση κι από εκεί στο κείμενο, προσλαμβάνουν εξωτερικά ερεθίσματα και τα
μεταγράφουν σ’ ένα λόγο ελεύθερο και απόλυτα προσωπικό. Εξοικειώνο-
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νται, λοιπόν, με το λόγο αλλά, παράλληλα καλλιεργούν τη σχέση τους με
τη γραφή και τον κόσμο του μουσείου που τον βιώνουν και τον παρουσιάζουν αυθόρμητα μέσα από τα δικά τους μάτια. Με βιωματικό τρόπο εκπονούν ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες συνδυάζουν την ελεύθερη
γραφή και έκφραση των μαθητών/τριών, επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, τα οποία εμπίπτουν και με το αναλυτικό πρόγραμμα του
σχολείου, ειδικότερα με τη γλωσσική διδασκαλία, ενώ βιώνουν καταστάσεις που απελευθερώνουν τη φαντασία τους και τους φέρνουν κοντά στη
λογοτεχνία και στη μουσειακή αγωγή.
Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκομίζουν γνώσεις μέσα από πραγματικές εμπειρίες, έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά
τους, νιώθουν τη χαρά της μάθησης, ενώ έχουν την ευκαιρία να παράγουν
λόγο γραπτό και προφορικό μέσα από ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. Δημιουργώ σημαίνει εμπνέομαι, ενεργοποιούμαι, εξερευνώ, ανακαλύπτω, συνθέτω, παράγω, αισθάνομαι, εκφράζομαι, πειραματίζομαι, τολμώ, καινοτομώ, πρωτοτυπώ με το δικό μου ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο. Η δημιουργικότητα είναι χαρά και ευχαρίστηση, άνθιση της παιδικής έκφρασης μέσα στην τάξη.
Παρακάτω, επιχειρείται να διασυνδεθεί η μουσειοπαιδαγωγική, όπως αυτή πραγματώνεται μέσω των κατάλληλων φύλλων εργασίας στα τρία βασικά στάδια προετοιμασίας μιας επίσκεψης σε μουσείο και η δημιουργική
γραφή, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσης μέσω ενός εναλλακτικού, βιωματικού τρόπου μάθησης.
2.0 ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Mουσειοπαιδαγωγική είναι η παιδαγωγική που δραστηριοποιείται στο μουσείο. Σαν ξεχωριστό πεδίο αναπτύσσεται τη δεκαετία του ’60, όταν τα μουσεία αναλαμβάνουν και τη λειτουργία της μετάδοσης. Πρώτες προσπάθειες
έγιναν από τον Rohmeder (1977). (Κουβέλη, 2000: 31). Διαμορφώθηκε μέσα από την ανάγκη εκδημοκρατισμού των μουσείων προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες διασύνδεσης μουσείου-κοινού. (Χορταρέα, 2002:184).
Παραδοσιακά περιορίστηκε στη σχέση μουσείο-σχολείο, αφορούσε πρακτικές εφαρμογές και αποτέλεσε περιφερειακή μουσειακή λειτουργία. Αντίθετα σήμερα, βασίζεται σε πλούσιο θεωρητικό πλαίσιο και αποτελεί βασική λειτουργία
των μουσείων σε σχέση με την άμεση (προγράμματα) και έμμεση (παραγωγή
εντύπων, μουσειοσκευών, κινητών εκθέσεων κτλ.) επικοινωνία με τους επισκέπτες. Βασικοί ερευνητικοί τομείς της είναι οι επισκέπτες, ο χώρος και τα εκθέματα.

1008

Δήμητρα Κοκκινάκη, Παναγιώτα Ψυχογιοπούλου
Η θέση της δημιουργικής γραφής στο σχεδιασμό ενός μουσειοπαιδαγωγικού …

Αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής είναι η επιστημονική διερεύνηση των παιδαγωγικών και μουσειολογικών αρχών που ρυθμίζουν την πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική των μουσείων από τις οποίες προκύπτει ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. (Νάκου, 2001:183).
Σκοπός της είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων για πολύπλευρη δημιουργική αξιοποίηση του υλικού πολιτισμού γενικά και των μουσείων ειδικότερα, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η προέλευση, οι ικανότητες και η ηλικία. (Νάκου:ό.π).
Επιδιώκει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία βοηθούν ομάδες και άτομα να προσεγγίσουν, να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά πολιτισμικούς χώρους, με σκοπό την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και γνώσης, αλλά και διαφόρων αισθητικών, συναισθηματικών, σωματικών παραστάσεων, με απώτερο σκοπό την προώθηση της παιδείας του κοινωνικού συνόλου. Υπό αυτήν την έννοια αφορά εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικούς θεσμούς γενικά. Βασίζεται στις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας και παιδαγωγικής και διδακτικής.
2.1. Το Μουσείο σήμερα
Η σημερινή εποχή του μεταμοντερνισμού και της παγκοσμιοποίησης μεταμόρφωσε ριζικά και το μουσείο. Προέκυψε η ανάγκη για ένα μουσείο λειτουργικό, ευχάριστο, δελεαστικό, που θα προσφέρει κίνητρα για προβληματισμό και δράση, ελκυστικό για κοινό, πεδίο πληροφοριών, μελέτης τάσεων, εξελίξεων, δομών, εφαρμογών που ο ίδιος ο επισκέπτης θα μπορεί να
αναλύσει, συνθέσει και αξιολογήσει. Να μπορεί να επιδράσει με την παρουσία του και να αφήσει την προσωπική του σφραγίδα. (Σκαλτσά, 2001:304).
Το νέο μουσείο, με ειδικό εξοπλισμό και πολλές δυνατότητες, προσιτό
σε όλους, παρέχει όχι μόνο στοιχεία, αλλά και αντιλήψεις, ιδέες, ενδιαφέροντα, αξίες, νέους τρόπους σκέψης για τον κόσμο. Μέσα σ’ αυτό μπορούμε να καλλιεργήσουμε δημιουργικά την αισθητική και πολιτιστική ευαισθησία και να αντιληφτούμε την ιστορικότητα των αντικειμένων και τα κοινωνικοπολιτικά τους πλαίσια.
Η νέα μουσειολογία αναζητά νέους τρόπους οπτικοποίησης αφηρημένων ιδεών και όχι απλή και στατική παρουσίαση ιστορικών γεγονότων. Επιδιώκει να θίξει θέματα παγιωμένων συμβολικών πρακτικών που επαναλαμβάνονται σταθερά στο χρόνο και να θέσει ερωτήματα για την ίδια τη φύση
της ιστορικής μεθόδου και τη χρήση της στα μουσεία, δημιουργώντας ένα
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πολυσημειωτικό περιβάλλον αποτελούμενο από κείμενα, εικόνα, ήχο, φωτιστικές πηγές, νέες τεχνολογίες. (Ζαφειράκου, 2000: 12)
Γενικά, τα μουσεία στην εποχή μας χαρακτηρίζονται από την οπτική διάσταση των εκθεμάτων, τον ευρύ κοινωνικό και πολιτισμικό τους ρόλο,
εκλαμβάνονται ως χώροι συνάντησης με σκοπό τη μελέτη, τη μάθηση, τη
ψυχαγωγία, διαμορφώνοντας αντίστοιχα ένα παιδευτικό πλαίσιο καλλιέργειας των προσωπικοτήτων και των δεξιοτήτων των επισκεπτών, με σκοπό
την ερμηνεία και αξιοποίηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος.
2.2. Σχέση μουσείου-σχολείου
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλλεται η άμεση επαφή του
παιδιού με το μουσείο, η λειτουργία εκπαιδευτικού προγράμματος και η
διασύνδεση του σχολείου με το μουσείο.
Στους μακροπρόθεσμους κοινωνικοσυναισθηματικούς σκοπούς αυτής της
επαφής ανήκουν η εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού, κυρίως της
πνευματικής και ηθικής του υπόστασης και στους γνωστικούς, η δημιουργικότητα, η κριτική ικανότητα και η αυτονομία. Στους βραχυπρόθεσμους
η εναρμονισμένη σχέση ενηλίκου και παιδιού, ο αμοιβαίος σεβασμός και
εμπιστοσύνη, η συνεργασία με άλλα παιδία, το ενδιαφέρον και το συναίσθημα ασφάλειας. Στους γνωστικούς το ενδιαφέρον, η περιέργεια, η επινόηση ιδεών, ερωτήσεων, εφαρμογών και οι συσχετίσεις πραγμάτων μέσω ομοιοτήτων και διαφορών. (Άλκηστις, 1996:24).
Για το δάσκαλο το μουσείο αποτελεί ένα επιπλέον μέσο για τη βελτίωση
της διδασκαλίας του. Κατά συνέπεια, οι επιδιώξεις του πρέπει να σχετίζονται με το γενικότερο σκοπό και τους ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος που διδάσκει. Και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ίδιων των
μουσείων θα ήταν σκόπιμο να συσχετίσουν το περιεχόμενο του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος τους με αυτό του σχολείου. (Δάλκος, ό.π:24).
Παράλληλα με την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών
ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και σ’ άλλους τομείς εκπαίδευσης, οι οποίοι αλληλεπικαλύπτονται, όπως: η διαπολιτισμική, περιβαλλοντική, κοινωνική-συναισθηματική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η καλλιτεχνική εκπαίδευση, η εικαστική, μουσική, θεατρική αγωγή,
η μελέτη της παράδοσης, καθώς και η δημιουργική γραφή.
Τα εκθέματα εφόσον ενταχθούν στο ιστορικό και κοινωνικό τους περιβάλλον,
μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό σχετικά με το πολιτισμικό
υπόβαθρο της εποχής τους και γενικά για κάθε επιμέρους επιστημονική γνώση.
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Ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα πρέπει να αποσκοπεί στη σύνδεση της εμπειρίας με την επιστημονική γνώση με βάση το πνευματικό επίπεδο των μαθητών/τριών. Η επιτυχία του έγκειται στη διαφοροποίησή του ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις ομάδες, την ηλικία, την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις προσδοκίες του κοινού, την υλική, πολιτισμική,
κοινωνική, επιστημολογική και επικοινωνιακή συγκρότηση του χώρου με τις
σχέσεις που αναπτύσσονται, τα μουσειακά αντικείμενα που αξιοποιήθηκαν.
Γι’ αυτό η μουσειοπαιδαγωγική δεν παρέχει συγκεκριμένα προσχέδια
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά κάθε φορά διερευνά με επιστημονικό κριτικό πνεύμα συνθήκες συνεχούς βελτίωσης, ανανέωσης και εμπλουτισμού. Βασίζεται σε θεωρίες που υποστηρίζουν τη βιωματική μάθηση.
(Dewey, Montessori). Αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνά τους
μουσειολογικούς και παιδαγωγικούς παράγοντες, διαμορφώνει επιστημολογικό πλαίσιο για την αρτιότερη κατάρτιση μουσειοπαιδαγωγών και εκπαιδευτικών, ώστε με ανοικτό κριτικό πνεύμα να εφαρμόσουν εναλλακτικά
εκπαιδευτικά προγράμματα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, η επίσκεψη με μαθητές/τριες στο μουσείο αποβλέπει:
• Στη γνώση του ιστορικού παρελθόντος και της εθνικής κληρονομιάς
ενός λαού, τα δημιουργήματα του οποίου εκτίθενται στο μουσείο.
• Στην εκτίμηση του παρελθόντος αυτού, στη συνειδητοποίηση της
σημασίας του και στη δημιουργία θετικών στάσεων για τα δημιουργήματα του λαού του, αλλά και άλλων λαών ή εθνικών ομάδων.
• Στην αξιολόγηση των ευρημάτων και στην ένταξή τους στο χρονικό, τοπικό και κοινωνικό πλαίσιο που τα δημιούργησε, αλλά και στη
σύγκρισή τους με το δικό τους παρόν.
• Στη συνειδητοποίηση της εξελικτικής πορείας των δημιουργημάτων μέσα στο χώρο χρόνο και κατ’ επέκταση του ιδίου του δημιουργού-καλλιτέχνη.
• Στη συνολική και διαχρονική θεώρηση δραστηριοτήτων της εποχής
που τα δημιουργήματα ανήκουν.
Οι στόχοι αυτοί είναι πολύ γενικοί και μπορούν να εφαρμοστούν σε
όλες τις ηλικίες μαθητών/τριών και όλους τους τύπους μουσείων. (Σκαλτσά, ό.π:190).
2.3. Η επίσκεψη στο μουσείο
Η επίσκεψη σ’ ένα μουσείο προϋποθέτει προεργασία, οργάνωση και προγραμματισμό. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να:
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•

μελετήσει καλά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα προς χρήση βιβλία,
• εξετάσει ποιο τμήμα του σχολικού προγράμματος μπορεί να διδαχθεί με την επίσκεψη μιας έκθεσης,
• αναρωτηθεί αν υπάρχει μουσειακή συλλογή κατάλληλη για τη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ενότητας,
• πληροφορηθεί για τα μουσεία και τους εκπαιδευτικούς χώρους της
περιοχής του,
• επιλέξει αυτά που προσφέρονται με βάση την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, το είδος του μουσείου, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, τη δυνατότητα μεταφοράς και την ασφάλειά του κ.ά. (Άλκηστις, ό.π:32).
Προηγείται μια προκαταρκτική επίσκεψη του/της εκπαιδευτικού. Αφού
επιλέξει τα μουσεία που τον/την ενδιαφέρουν, καλό είναι:
• να τα επισκεφτεί πρώτα ο/η ίδιος/α,
• να μελετήσει το αντικείμενό τους,
• να προσδιορίσει τα σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
• διδασκαλία,
• να συζητήσει με τους ειδικούς και το προσωπικό,
• να σχεδιάσει το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης,
• να προσδιορίσει διάφορα πρακτικά θέματα σχετικά με τις
• ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες του μουσείου,
• να καταγράψει ενδεχόμενες δυσχέρειες.
Στη συνέχεια:
• προβαίνει στη συγκέντρωση του υλικού που σκοπεύει να εφοδιάσει την τάξη του,
• υπολογίζει τη μέθοδο προσέγγισης και το διαθέσιμο χρόνο,
• καταστρώνει ευέλικτα την πορεία της διδασκαλίας του, καθώς και
τα κατάλληλα φύλλα εργασίας.
• οριστικοποιεί την τελική ημερομηνία και προβαίνει στη ρύθμιση
των τελικών λεπτομερειών.
Ακολουθούν τρία βασικά στάδια:
• η προετοιμασία στην τάξη πριν την επίσκεψη στο μουσείο με διάφορες δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενό του,
• η επίσκεψη στο μουσείο, με την επιτόπια ξενάγηση, συμμετοχή σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εργασία και έκφραση και
• μετά την επίσκεψη η επεξεργασία στην τάξη των παραστάσεων
και των εμπειριών των παιδιών με ποικίλες δραστηριότητες. (Άλ-
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κηστις, ό.π:36).
Και στα τρία στάδια:
• εφαρμόζονται ενεργητικές διδακτικές μέθοδοι που διαφοροποιούν την προσέγγιση των εκθεμάτων από την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη.
• προωθείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά και η ατομική
έρευνα και προσωπική καταγραφή με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας.
3.0. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητες του, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Στόχος της είναι η εξοικείωση του/της μαθητή/τριας με το λόγο, η εξερεύνηση των δυνατοτήτων του, η ανακάλυψη
και η επινόηση του προσωπικού ύφους γραφής του. Τα παιδιά ασχολούνται δημιουργικά με τις λέξεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα ομοιογενές σύνολο, η ενασχόλησή τους με
τις λέξεις οξύνει την ικανότητα έκφρασής τους, αναπτύσσει την εφευρετικότητά τους και τους δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν με σιγουριά τις δυνατότητες του γραπτού λόγου και να κατανοήσουν
πως η γλώσσα πλάθεται κάθε στιγμή που τη γράφουμε ή τη μιλάμε. (Πασσιά &Μανδηλαράς, 2001:17-18).
Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, η οποία αντλεί από τη φαντασία, για να παράγει έργο με τη χρήση των καλολογικών στοιχείων, της αφήγησης και της δραματικής τέχνης, παράλληλα απελευθερώνει τη δημιουργικότητα, ενώ συχνά λειτουργεί θεραπευτικά. Η γραφή παύει να θεωρείται
μια διαδικασία μοναχική, βασανιστική και προσωπική και αποδεσμεύεται
από το στερεότυπο του ταλέντου και της προεργασίας ετών ή δεκαετιών.
(Βασιλάκη & Γιαννακουδάκης, 2009: 19)
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι ενθαρρυντικός, διευκολυντικός,
συμβουλεύει και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμό, βοηθώντας τους παράλληλα να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια. Ταυτόχρονα του/της δίνεται ευκαιρία να καταγράψει
τις αδυναμίες των μαθητών/τριών του/της και να προσπαθήσει να τις καλύψει, επιλύσει και συμπληρώσει στο μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας».
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην τάξη και έχουν ομαδικό
χαρακτήρα, ακόμη και αν τις εφαρμόζει ο/η μαθητής/τρια μόνος του/της,
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γιατί στηρίζονται στο στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών και κειμένων.
Τα κείμενα διαβάζονται στην τάξη και γίνεται σχολιασμός και ανατροφοδότηση απ’ όλους τους/τις μαθητές/τριες, με σκοπό, όχι την επιβράβευση ή
τη διόρθωση αλλά τον εντοπισμό και την αποδοχή των διαφορετικών τρόπων έκφρασης. Μ’ αυτόν τον τρόπο η δημιουργική γραφή αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ομαδικότητας μέσα στην τάξη
και την κατάρριψη των αναστολών των περισσότερων μαθητών/τριών να
εκτίθενται στην κρίση των άλλων. (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001: 14-15).
Η εμπλοκή της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τον Tompkins είναι απαραίτητη, γιατί τα παιδιά:
• διασκεδάζουν,
• καλλιεργούν την καλλιτεχνική τους έκφραση,
• διερευνούν τις λειτουργίες και τις αξίες της γραφής,
• διεγείρουν τη φαντασία τους,
• αποσαφηνίζουν τη σκέψη τους,
• αναζητούν την ταυτότητά τους,
• μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τα νέα προγράμματα σπουδών τα οποία επιχειρούν να εισάγουν στη σχολική τάξη εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, στοχεύουν στην παραγωγή σκέψης, στη δημιουργία μηχανισμών μάθησης, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ανακάλυψη, η εφαρμογή της δημιουργικής γραφής σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας των μαθητών/τριών συνίσταται για μία επίσκεψη στο μουσείο. Η ενασχόλησή τους με τη δημιουργική γραφή γίνεται με τη μορφή εργαστηρίου,
τα παιδιά δημιουργούν ατομικά ή ομαδικά, παρουσιάζουν τις εργασίες τους
στην ολομέλεια και επιδέχονται και ασκούν κριτική. Μ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η κριτική τους ικανότητα σ’ όλα τα πεδία της μάθησης και επιπλέον ως παιδαγωγική διαδικασία προωθεί την ομαδοσυνεργατική μάθηση.
Μέσα από αυτήν την διαδικασία μάθησης ο/η μαθητής/τρια δεν αποτυπώνει μόνο λέξεις, αλλά διαμορφώνει άποψη για το μουσείο, έρχεται σε επαφή με τα εκθέματά του και μέσω μιας βιωματικής - συναισθηματικής προσέγγισης, αλλά προπάντων με βασικό γνώμονα την ευχάριστη δημιουργική
εμπειρία, καλλιεργεί δεξιότητες, ικανότητες, ανακαλύπτει τους χώρους του
μουσείου, ταυτίζεται με το παρελθόν και μαθαίνει παίζοντας την Ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, με τη δημιουργική γραφή η επίσκεψη στο μουσείο
μετατρέπεται από μια αποκλειστικά παθητική σε μια ενεργητική διαδικασία
και ανοίγει το δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρί-
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ες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν από το μουσείο και την Ιστορία, καθιστώντας τους γενικότερα ενεργά και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες.
3.1 Η δημιουργική γραφή στο σχεδιασμό φύλλων εργασίας
Κατά τη δημιουργία των φύλλων εργασίας γίνεται προσπάθεια να υπάρχει όσον το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοτέλεια στις ασκήσεις, έτσι ώστε κάθε μια απ’ αυτές να μπορεί να αξιοποιηθεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ή τις επόμενες. Σε κάθε άσκηση δίνεται πρώτα ο ορισμός της και ακολουθεί ο εκπαιδευτικός της στόχος. Καλό είναι να ορίζουμε το χρόνο που
απαιτεί η υλοποίησή της, σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών/τριών που
απευθύνονται.
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός, ενθαρρύνει τους/
τις μαθητές/τριες να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες,
επισημαίνει εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις, βοηθά στην υπερνίκηση
εμποδίων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν κατευθύνει προς μια κατεύθυνση
τη φαντασία του/της μαθητή/τριας.
Όλες οι απαντήσεις των μαθητών/τριών θεωρούνται σωστές, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο ο/η μαθητής/τρια επικεντρώνει την προσοχή του/της στο περιεχόμενο του κειμένου του και όχι στον τρόπο γραφής του, αξιοποιώντας
πλήρως τις δημιουργικές του δυνατότητες. Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες η ενθάρρυνση του/της μαθητή/τριας είναι ωφελιμότερη από την επισήμανση των λαθών που έχει κάνει. (Σουλιώτης, 2012:14-15)
4.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και τελική. Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης. Στη φάση της διαμορφωτικής
αξιολόγησης αυτοαξιολογούνται ως μέλη της ομάδας, ενώ στην τελική αξιολόγηση αυτοαξιολογούνται και ως ομάδα και παράλληλα αξιολογούν το
αποτέλεσμα της εργασίας των άλλων ομάδων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (οργάνωση επιχειρημάτων, σωστός εντοπισμός
και αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών, κριτική σκέψη, πρωτοτυπία σύνθεσης) για τα οποία έχει προηγηθεί συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό σε προγενέστερη φάση.
Ο/η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί ως συντονιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Επιβλέπει, καταγράφει, αξιολογεί στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες, σε επίπεδο
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ατομικό και ομαδικό και παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου και όταν χρειάζεται. Αξιολογεί τη δουλειά σε κάθε φάση της μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.
5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το μουσείο σήμερα, δεν αποτελεί μια κλειστή οντότητα που την προσεγγίζουμε με μονοδιάστατο τρόπο, αποσκοπώντας μόνο στην απολίθωση του
παρελθόντος και των αντικειμένων του. Στόχο έχει, όχι μόνο να συλλέγει,
να διατηρεί, να ερευνά την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί. Επιχειρεί ένα άνοιγμα στο ευρύ κοινό και καλείται να λειτουργήσει ως μέσο για τη δια βίου εκπαίδευση, αλλά
και τη ψυχαγωγία. Η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί προτεραιότητά του.
Τα μουσεία έχουν πλέον μετατραπεί από εκθετήρια σε χώρους δημιουργίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης (Ζαφειράκου,ό.π:11). Από Μουσεία-θησαυροφυλάκια σε μουσεία-πνευματικά κέντρα και διαχειριστικούς φορείς
της πολιτιστικής κληρονομίας. (Σκαλτσά, ό.π:320). Έτσι, ως μουσείο, νοείται
ένας παιδευτικός χώρος, που διαφέρει από το σχολείο, καθώς δεν απευθύνεται μόνο στη διανόηση, αλλά δημιουργεί μια διαφορετική αίσθηση, θέαση και βίωση της πραγματικότητας προωθώντας σύνθετες μορφές υλικών,
σωματικών, αισθητικών, διανοητικών, κοινωνικών και πολιτισμικών γνώσεων και συμπεριφορών. Κάθε τύπος μουσείο προκαλεί διαφορετικούς τύπους γνώσης και συμπεριφοράς αναφορικά με το ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτισμικό του περιβάλλον. (Νάκου, 2001:195).
Η επαφή με το παρελθόν στο μουσείο διαφέρει σημαντικά από την ακαδημαϊκή προσέγγιση του σχολείου μέσω της περιγραφής που βασίζεται στο
γλωσσικό κώδικα. Το παρελθόν αναβιώνει μέσω της φαντασίας και της παρατήρησης που προκύπτει από την οπτική και απτική διαλεκτική επικοινωνία με τα εκθέματα.
Γι’ αυτό όσοι αναλαμβάνουν το εκπαιδευτικό έργο ενός μουσείο, αναπτύσσουν διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους από αυτές του σχολείου, προκειμένου να αναδείξουν τις ιδιαίτερες παιδευτικές διαστάσεις του, υποδεικνύοντας την ενεργητική χρήση πολλών και εναλλακτικών μεθόδων, όπως
η δημιουργική γραφή, με σκοπό τη διαμόρφωση ποιοτικά ανώτερων γνώσεων με το πολιτισμικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. (Νάκου, ό.π:196).
Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου μουσείου και της εφαρμογής κατάλληλων μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων κατά το σχεδιασμό μιας
επίσκεψης στο μουσείο, ο ρόλος της δημιουργικής γραφής φαίνεται απαραίτητος.
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Ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος παρέχει με μοναδικό τρόπο τη δυνατότητα τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς, οι πρώτοι να
έρθουν επαφή και ο δεύτεροι να προσεγγίσουν το μουσειακό χώρο και τις
συλλογές του με βιωματικό τρόπο, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη ψυχαγωγία και την παιγνιώδη διάθεση. Η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή μπορεί να βοηθήσει πολλαπλά τους/τις μαθητές/τριες, προσφέροντάς
τους την ευχαρίστηση της δημιουργίας, διεγείροντας την παιδική έκφραση και δημιουργία μέσα από πολύτροπες εμπειρίες της γραφής και αποδίδοντας υψηλή παιδαγωγική αξία στη διέγερση των αισθήσεων και των συναισθημάτων, καθώς και στο προσωπικό βίωμα. Παράλληλα καταγράφουν
μηνύματα, ενώ επικοινωνούν με το χώρο των μουσείων και τα εκθέματά
του, παίζοντας με τις λέξεις και την εικόνες.
Οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται, ανακαλύπτουν και αξιοποιούν τις λεκτικές και οπτικές δυνατότητες που τους παρέχουν, εφευρίσκοντας προσωπικούς και ιδιαίτερους τρόπους έκφρασης, που αντανακλούν μοναδικά
την προσωπικότητά τους. Οι εικόνες, οι λέξεις και οι συνδυασμοί τους, η
παραγωγή λόγου εν τέλει, βελτιώνει σημαντικά τη δυνατότητα έκφρασης
και αποτύπωσής της στο γραπτό λόγο, καθιστώντας τους ολοένα και πιο
εφευρετικούς και ευέλικτους στη χρήση της γλώσσας, δίνοντας παράλληλα
και έναν καλλιτεχνικό, φαντασιακό τόνο στην προσπάθειά τους. Η ελεύθερη, αδέσμευτη έκφραση επιπροσθέτως λειτουργεί θεραπευτικά, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν πτυχές της προσωπικότητας τους, τις
οποίες δε γνώριζαν ότι μπορεί να έχουν, αλλά και πτυχές της προσωπικότητας των άλλων, συμβάλλοντας στην αλληλοεκτίμηση μεταξύ των μελών
της ομάδας και στην καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού. Τελικά, μέσω της
δημιουργικής γραφής, όπως αύτη μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα μέσα από τα φύλλα εργασίας κατά το σχεδιασμό μιας επίσκεψης με μαθητές/
τριες σ’ ένα μουσείο, μπορεί να προσφέρει μ’ έναν μοναδικό τρόπο την ευκαιρία για μάθηση και διασκέδαση, γλωσσική διδασκαλία και ψυχαγωγία,
καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, όξυνση της φαντασίας και την παρατηρητικότητας, τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της λειτουργίας της γραφής και την παραγωγή εν τέλει σωστών γραπτών κειμένων, είτε μέσω ενεργητικής συλλογικής δράσης, είτε μέσω εξατομικευμένης κριτικής σκέψης και έκφρασης.
Εν κατακλέιδι στους/στις μαθητές/τριες ανατίθεται ένας νέος ρόλος:
αντί να είναι παθητικοί δέκτες, καλούνται να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί. Η
κατάκτηση της γνώσης συντελείται με την προσωπική συμμετοχή τους, με
τρόπο διερευνητικό, πειραματικό, δημιουργικό, προκειμένου να ανακοπεί
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η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας ή αλλιώς η «εκ καθέδρας» διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη, αντιλαμβάνονται «πώς μαθαίνουν οι
μαθητές» (Βοσνιάδου, 2001), γεγονός που λαμβάνουν υπόψη και εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους.
6.0. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
6.1. Φύλλο εργασίας για προετοιμασία πριν την επίσκεψη
1. Οδηγηθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα (http://www.chania.gr/city/
mouseia-msz) και επισκεφτείτε ψηφιακά ένα Μουσείο Παιδείας ή
ένα Μουσείο Σχολικής Ζωής. Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά
με αυτό και σημειώστε τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις σας.
2. Αναζητήστε φωτογραφίες σχολικής ζωής στο διαδίκτυο ή σκανάρετε δικές σας ή των συγγενών σας. Να παρουσιάσετε το υλικό σας,
κατά χρονική σειρά, σε ένα αρχείο προβολής παρουσίασης, αφού
το συνοδεύσετε με πλαγιότιτλους ή λεζάντες.
3. Σε μια παράγραφο παρουσιάστε μια σχολική μέρα σ' ένα σχολείο της
δεκαετίας του ’50 και ’60 από τη μεριά του δάσκαλου. Φανταστείτε
πως είστε δάσκαλοι σε ένα σχολείο και είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε συντηρητικές μεθόδους διδασκαλίας. Οργανώνω αυτά που
θα γράψω σύμφωνα με όσα γνωρίζω για τη δομή της παραγράφου.
4. Υποθέστε πως είστε δημοσιογράφος και παίρνετε συνέντευξη από
τον παππού και τη γιαγιά σας σχετικά με τα σχολικά τους χρόνια. Καταστρώστε την πορεία των ερωτήσεών σας. Στη συνέχεια εξασφαλίστε μια πραγματική συνέντευξη από ένα μεγαλύτερο πρόσωπο.
Μαγνητοφωνείστε τις απαντήσεις τους ή κρατείστε σημειώσεις. Παρουσιάστε τα ευρήματα σας.
5. Αναζητήστε παλιά αναγνωστικά και φωτογραφίες από τη σχολική
ζωή του παρελθόντος και συγκεντρώστε τα στην τάξη. Εκθέστε τα
σε μια συγκεκριμένη γωνία στην τάξη σας αφιερωμένη στην παλιά
σχολική ζωή.
6.2. Φύλλο εργασίας μετά την επίσκεψη
1. Σχημάτισε τη δική σου ακροστιχίδα αφού επιλέξεις μια από τις παρακάτω λέξεις: σχολείο, θρανίο, μουσείο, πίνακας, κιμωλία (ή κάτι άλλο)
2. Χωρισμένοι σε ομάδες φτιάξτε αινίγματα ή γρίφους σχετικά με τα
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3.
4.

5.

6.

7.

αντικείμενα του μουσείου που είδατε και αναθέστε στις άλλες ομάδες να τα βρουν.
Γράφω και διηγούμαι μια ιστορία με θέμα: « Η επίσκεψή μου στο
Μουσείο Παιδείας»
Φτιάξτε ένα διαφημιστικό έντυπο για το Μουσείο Παιδείας, με το
οποίο προτείνετε στα διάφορα σχολεία να το επισκεφτούν. Το έντυπό σας πρόκειται να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας.
Μια ωραία αφήγηση-παρουσίαση είναι τέχνη. Πόσοι όμως από εμάς
μπορούμε να ετοιμάσουμε στους άλλους μια ιστορία; Να ετοιμάσεις
ένα μικρό κείμενο για να παρουσιάσεις στους/στις συμμαθητές/τριες σου ένα αντικείμενο από το Μουσείο Παιδείας με το δικό σου ζωντανό –παραστατικό τρόπο.
Άσκηση αναγραμματισμού. Διάλεξε μια από τις παρακάτω λέξεις:
Μουσειοπαιδαγωγική, τοιχογραφία, τοπιογραφία, αγγειοπλαστική
και βάλε τα γράμματά της σε αλφαβητική σειρά, γράψε τις νέες λέξεις που σχηματίζονται από τη λέξη που επέλεξες και γράψε ένα
κείμενο χρησιμοποιώντας τις καινούργιες λέξεις (μέχρι 150 λέξεις)
Να φιλοτεχνήσετε αφίσα, σελιδοδείκτες και προσκλήσεις για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Μουσείων, στις 18 Μαΐου.
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