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Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

Διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα:
Συνάφεια των επιμέρους προδιαγραφών
των φιλολογικών μαθημάτων
Φλωρεντία Αντωνίου
Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα οι ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε η
παγκοσμιοποίηση και η εισβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έθεσαν
εν αμφιβόλω θεμελιωμένες για χρόνια απόψεις για το παραδοσιακό-ακαδημαϊκό και το εμπειρικό-συμπεριφοριστικό μοντέλο προγραμμάτων σπουδών
(Μπονίδης, 2010). Κατά συνέπεια, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα αναπτύχθηκαν νέες εκπαιδευτικές πρακτικές διεθνώς, οι οποίες βασίστηκαν στην
εποικοδομητική θεωρία μάθησης (Sjoberg, 2010), βασικές αρχές της οποίας
είναι η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η εμπλοκή των μαθητών και των
μαθητριών στις διαδικασίες παραγωγής της καθώς και η πολυτροπικότητα
(Harris & Alexander, 1998). Αυτές οι αρχές και οι παιδαγωγικές πρακτικές του
Εποικοδομισμού υλοποιούνται με την ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας
που δίνουν, αφενός, έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και, αφετέρου, στην
ενοποίηση των παρεχόμενων από το πρόγραμμα γνώσεων (Pring, 2006). Τα πιο
γνωστά δε παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι σήμερα τα ενοποιημένα
προγράμματα σπουδών (integrated curricula) τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε με κριτήριο το βαθμό ενοποίησης που αυτά προωθούν σε δύο βασικές
κατηγορίες: τα διεπιστημονικά (interdisciplinary curricula) και τα διαθεματικά
(theme-based curricula) (Drake & Burns, 2004· Drake, 2007).
Σήμερα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. έχει εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών η ενοποίηση ως εναλλακτική μορφή προσέγγισης της γνώσης
είτε με την μορφή καινοτόμων προγραμμάτων που λειτουργούν παράλληλα
με τα προγράμματα διακριτών μαθημάτων είτε με τη μορφή σχεδίου εργασίας
που υλοποιείται μεν στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά συνεπάγεται συχνά την τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος με ποικίλους
τρόπους για την εφαρμογή του στην πράξη (Eurydice Report, 2012). Αντιστοίχως, στην Ελλάδα από το 2003 είναι σε ισχύ το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) παράλληλα με τα συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (ΦΕΚ 303 & 304), με το οποίο εισήχθη
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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Φλωρεντία Αντωνίου

για πρώτη φορά η ενοποίηση ως μορφή οργάνωσης της σχολικής γνώσης στην
υποχρεωτική εκπαίδευση (Αλαχιώτης, 2003).
Βάσει των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. παρήχθησαν και τα αντίστοιχα σχολικά
βιβλία και εκπαιδευτικά πακέτα (λογισμικά) στο πλαίσιο του προγράμματος
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση
των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»,
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή Υποστηρικτικού
υλικού με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για το Γυμνάσιο». Προηγήθηκε
αξιολόγηση και έγκρισή τους από αρμόδιες επιτροπές και πιλοτική εφαρμογή
τους στα Σ.Ε.Π.Π.Ε. και εκδόθηκαν, τελικά, το 2006.
Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός συσχέτισης των
επιμέρους προδιαγραφών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., βιβλίο εκπαιδευτικού, βιβλίο μαθητή και εκπαιδευτικό λογισμικό) των «φιλολογικών» μαθημάτων του
Γυμνασίου αναφορικά με τον τρόπο και το βαθμό με τον οποίο επιχειρείται η
ενοποίηση της γνώσης (διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση) σε αυτές.
Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά και Φιλοσοφία (ΦΕΚ 303
& 304/ 2003) καθώς και των συνοδευτικών τους διδακτικών πακέτων (εγχειρίδιο
του μαθητή και της μαθήτριας, CD-ROM και το βιβλίο του/της εκπαιδευτικού).
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επέλεξα να αναλύσω το υπό έρευνα υλικό
εφαρμόζοντας ένα περιγραφικό-ερμηνευτικό μοντέλο της Ποιοτικής Ανάλυσης
Περιεχομένου, εφαρμόζοντας δύο «παραδείγματα», αυτά της «Δόμησης» και
της «Πρότυπης Δόμησης» (Μπονίδης, 2012· Mayring, 2010). Τέλος, τα δεδομένα των αναλύσεων προσέγγισα με την «Ερμηνευτική μέθοδο» (Θεοδώρου,
1999· Seebohm, 2007).
Αναλύσεις
Από την ανάλυση του ερευνητικού υλικού προκύπτει ότι δεν υπάρχει υψηλή
συσχέτιση μεταξύ των προδιαγραφών αναφορικά με την ενοποίηση. Αντιθέτως,
υπάρχει μια ανακολουθία μεταξύ των ενοποιητικών πρακτικών που επιδιώκουν
να προωθήσουν τα προγράμματα και των εμπεριεχομένων στα συνοδευτικά
τους πακέτα ανάλογων πρακτικών. Ειδικότερα:
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Ι. Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και βιβλίο εκπαιδευτικού
Αναφορικά με τη συσχέτιση προγραμμάτων σπουδών και βιβλίου εκπαιδευτικού παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση τόσο μεταξύ των προτεινόμενων
ενδεικτικών ενοποιητικών δραστηριοτήτων όσο και της προτεινόμενης αξιολόγησης. Όσον αφορά τις δραστηριότητες η διαφοροποίηση συνίσταται στο
γεγονός ότι είτε η θεματική των προτεινόμενων διαθεματικών εργασιών στα
προγράμματα και στα βιβλία δεν είναι κοινή είτε δεν υπάρχει καμία συνάφεια
αναφορικά με τη μεθοδολογία. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο
βιβλίο του/της εκπαιδευτικού δεν γίνεται καμία αναφορά σε προτεινόμενες
διαθεματικές εργασίες πέραν αυτών που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο του
μαθητή/της μαθήτριας. Παρομοίως, αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας, παρατηρείται μια πολύ μικρή συσχέτιση, διότι, ενώ στο
Γενικό μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. υπάρχουν προτάσεις για περιγραφική αξιολόγηση
αυτή δεν εμφανίζεται στην πλειονότητα των βιβλίων που απευθύνονται στον/
στην εκπαιδευτικό. Συνεπώς, συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων και των
βιβλίων του/της εκπαιδευτικού εμφανίζεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) μέσω των διαθεματικών εννοιών οι οποίες επαναλαμβάνονται όχι μόνο μεταξύ
των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και των βιβλίων του/της εκπαιδευτικού του ίδιου γνωστικού
αντικειμένου, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών μαθημάτων. Οι βασικές προτεινόμενες αυτές έννοιες είναι: Επικοινωνία, Πολιτισμός, Σύστημα, Χώρος-χρόνος, Αλληλεπίδραση, Πληροφορία, Μεταβολή, Εξάρτηση, Συγχρονία – διαχρονία. Πολιτισμός,
Ομοιότητα-διαφορά και επαναλαμβάνονται είτε αυτούσιες είτε εμπλουτισμένες τόσο
στα προγράμματα και όσο και στα βιβλία για τον/την εκπαιδευτικό:
«Χώρος, χρόνος, εξέλιξη, αλληλεπίδραση, Σύστημα, κοινωνία, πολιτεία,
μεταβολή, Επικοινωνία Πληροφορία, Παράδοση-νεωτερικότητα, Εξάρτηση, Πολιτισμός, Σύγκρουση, αγωνιστικότητα, Άτομο-κοινωνία, Συγχρονία – διαχρονία, Εξάρτηση, μετασχηματισμός, πρόοδος, Παρελθόν-παρόν-μέλλον, Παλιό-νέο, πολιτισμικές ανταλλαγές, πολυπολιτισμικότητα,
Ομοιότητα-ετερότητα,Ταυτότητα-διαφορά, Εντόπιος-ξένο, Ξενοφοβία,
ανεκτικότητα, Συνεργασία, επικοινωνία, Κοσμοπολιτισμός-τοπικισμός,
Έθνος-παγκοσμιότητα» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας).
Β) σε επίπεδο μεθόδευσης η συσχέτιση επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:
1. Μέσω των προτεινόμενων διαθεματικών δραστηριοτήτων πρώτον, στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στο Α.Π.Σ. του οποίου εμπεριέχονται
ορισμένες διαθεματικές ενδεικτικές δραστηριότητες που η θεματική τους συμπίπτει με τη θεματική των αντίστοιχων προτεινόμενων διαθεματικών εργασιών
ή δραστηριοτήτων, οι οποίες απαντώνται και στα βιβλία του/της εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, στο Α.Π.Σ. προτείνεται η ανάθεση εργασίας με θέμα τη
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σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και αντιστοίχως στο βιβλίο του εκπαιδευτικού
στη ενότητα «οι φίλοι μας τα ζώα» προτείνεται η ανάθεση στους μαθητές και
τις μαθήτριες εργασίας με θέμα τη συλλογή ιστοριών οι οποίες αφορούν τη
συμβίωση ανθρώπων και ζώων διαχρονικά
«Ανάθεση εργασίας με θέμα τη συγκέντρωση στοιχείων για την ιδιαίτερη
σχέση του ανθρώπου με τα ζώα διαχρονικά (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
από μετάφραση [Ιλιάδα, Οδύσσεια], Ιστορία, Βιολογία, Θρησκευτικά)»
(Α.Π.Σ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄ Γυμνασίου).
Δεύτερον, στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου, με τη διάχυση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο Στ΄ του βιβλίου της/
του εκπαιδευτικού προτείνεται η αξιοποίηση των θεμελιωδών διαθεματικών
«χώρος», «χρόνος», «αλληλεπίδραση», «επικοινωνία» και «μεταβολή» για την
εκπόνηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων με θέμα τις πολεμικές συγκρούσεις της περιόδου 431-362 π.Χ.:
«Η διαθεματικότητα στην αφήγηση αυτή μπορεί να υπηρετηθεί μέσω της
αφήγησης κυρίως όμως μέσω των δραστηριοτήτων. Τα γεγονότα της περιόδου 431-362 π.Χ. προσφέρονται για αξιοποίηση των εννοιών του χώρου και του χρόνου, της αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, της μεταβολής. Ιδιαίτερα οι πολεμικές συγκρούσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για περαιτέρω εμβάθυνση μέσω της γεωγραφίας (χώρος), της φυσικής
(πολεμική τακτική, τεχνική), των μαθηματικών (συσχετισμός δυνάμεων,
παραγωγικές δυνατότητες), των θρησκευτικών (θρησκευτικό βίωμα, αντιλήψεις), της λογοτεχνίας (παραγωγή έργων πολεμικού και αντιπολεμικού
χαρακτήρα), της τέχνης (καταστροφή, δημιουργία έργων)» (Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού).
2. Με τα σχέδια εργασίας η σημασία και η σπουδαιότητα των οποίων για τη
διδακτική πράξη υπογραμμίζεται τόσο στο Γενικό μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. όσο
και σε πολλά βιβλία του/της εκπαιδευτικού και ορίζεται ρητά ότι το περιεχόμενο τους θα πρέπει να είναι διαθεματικό:
«Οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές μπορούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, μόνες ή
σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, τις ανάγκες των μαθητών και τις συνθήκες του σχολείου ή τα μέσα που διαθέτει
ο εκπαιδευτικός» (Γενικό Μέρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
Γ) μέσω της προτεινόμενης αξιολόγησης στο Γενικό Μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και στο βιβλίο του/της εκπαιδευτικού των γνωστικών αντικειμένων ΝεοελληΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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νική και Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Τοπική ιστορία στα οποία εμφανίζεται
μια παρόμοια αντίληψη για την αξιολόγηση. Σύμφωνα με αυτή ο σκοπός της
αξιολόγησης υπερβαίνει τα στενά όρια της παραδοσιακής λογικής και δίνει
έμφαση στη συλλογή πληροφοριών για την ατομική πορεία του μαθητή/της
μαθήτριας, το παραγόμενο έργο του/της εκπαιδευτικού αλλά και τις σχολικής
μονάδας. Επιπροσθέτως, η νέα αντίληψη επιτρέπει και προωθεί την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στη διαδικασία της αξιολόγησή τους:
«Νέες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η κειμενοκεντρική προσέγγιση στη
γλωσσική διδασκαλία απαιτούν και νέες αντιλήψεις για την αξιολόγηση. Σήμερα η αξιολόγηση επιτελεί πολλαπλούς σκοπούς: εκτός από την
παραδοσιακή της λειτουργία αυτή του μηχανισμού επιλογής, παράλληλα υποστηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση, δίνει πληροφορίες για την
ατομική πορεία των μαθητών, δίνει στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και
τη σχολική μονάδα και καθοδηγεί τη διδασκαλία. Κύριος σκοπός λοιπόν,
στη γλωσσική διδασκαλία δεν είναι κυρίως ο έλεγχος, αλλά η βελτίωση
του παραγόμενου κειμένου… Αυτό που επιδιώκεται σύμφωνα με τη νέα
αντίληψη για την αξιολόγηση είναι να εμπλέκονται οι μαθητές όσο πιο
ενεργά γίνεται και στις δύο λειτουργίες της, όπως αυτές αναφέρθηκαν
παραπάνω ακόμα κι αν πρόκειται για λόγο που έχει παραγάγει ο ίδιος ο
μαθητής» (Νεοελληνική Γλώσσα, βιβλίο εκπαιδευτικού).
ΙΙ. Συνάφεια Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και υλικό μαθητή και μαθήτριας
Η συσχέτιση προγραμμάτων και υλικού μαθητή και μαθήτριας δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής, ούτε σε επίπεδο μεθόδευσης της διδασκαλίας, ούτε σε επίπεδο
αξιολόγησης. Ειδικότερα, αναφορικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες αξίζει να σημειωθεί ότι στα βιβλία των περισσότερων μαθημάτων α) η μορφή των
εργασιών που εμπεριέχονται είναι κατά βάση παραδοσιακού ή αντικειμενικού
τύπου, β) οι όποιες προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες είτε έχουν μόνο
διεπιστημονικό χαρακτήρα είτε είναι και πάλι συμβατικές εργασίες και γ) στην
πλειονότητα των βιβλίων του μαθητή και της μαθήτριας δεν εμφανίζονται προτεινόμενα διαθεματικά ή διεπιστημονικά σχέδια εργασίας. Κατά αναλογία, στα
περισσότερα βιβλία για το μαθητή και τη μαθήτρια δε φαίνεται να εφαρμόζεται
μια νέα μορφή αξιολόγησης, όπως αυτή που προωθείται στο Γενικό Μέρος του
Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς στα περισσότερα «φιλολογικά μαθήματα» οι εξεταζόμενες
στο βιβλίο του μαθητή και της μαθήτριας ενότητες ολοκληρώνονται είτε με την
παράθεση συμβατικών εργασιών και δραστηριοτήτων είτε με μια σύντομη ανακεφαλαίωση της ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, συσχέτιση μεταξύ προγραμμάτων
και υλικού μαθητή και μαθήτριας εντοπίζεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

16

Φλωρεντία Αντωνίου

Α) Στις προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην
εξέταση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών μέσα από συγκεκριμένα μαθήματα ή από τις εμπειρίες των μαθητών και των μαθητριών και απαντώνται
στα Α.Π.Σ. και στα σχολικά βιβλία των μαθητών και των μαθητριών:
«ii) Δραστηριότητες με χαρακτήρα διαθεματικό, οι οποίες βασίζονται
στην επεξεργασία διαθεματικών εννοιών, όπως αυτές προσδιορίζονται
στα αντίστοιχα Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες, επιπλέον, διευκολύνουν τη διαθεματική προσέγγιση με τη συσχέτιση γνώσεων από διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα αλλά και με εμπειρίες από την καθημερινή ζωή» (Γενικό
Μέρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
Ωστόσο, όπως ειπώθηκε, σε πολλά μαθήματα, όπως η Ιστορία, η Λογοτεχνία και τα Αρχαία από μετάφραση της Γ΄ Γυμνασίου, οι όποιες προτεινόμενες
διαθεματικές δραστηριότητες είτε έχουν μόνο διεπιστημονικό χαρακτήρα είτε
είναι συμβατικές εργασίες.
Β) Στα σχέδια εργασίας που έχουν διερευνητικό και διαθεματικό χαρακτήρα
και αφορούν ευρύτερες θεματικές ενότητες. Ειδικότερα, τα διαθεματικά σχέδια εργασίας ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια και σχετίζονται άμεσα με
τα ενδεικτικά σχέδια εργασίας που προτείνονται στα Α.Π.Σ. κάθε μαθήματος
και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου:
«Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας αφορούν ευρύτερες θεματικές ενότητες
και είναι ενδεικτικά. Επίσης, μπορεί να συμπληρώνουν εναλλακτικά τις
αναφερόμενες στο Α.Π.Σ. «ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες», για
τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου. Στα προγράμματα προτείνεται επιγραμματικά ένας τρόπος ανάπτυξης των σχεδίων εργασίας, επισημαίνονται οι διαθεματικές έννοιες οι οποίες μπορεί
να προσεγγιστούν, καθώς και τα επιμέρους μαθήματα στα οποία είναι
δυνατόν να γίνουν προεκτάσεις (Γενικό Μέρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
Ωστόσο, δεν εμφανίζονται σχέδια εργασίας σε όλα τα βιβλία για το μαθητή
και τη μαθήτρια με εξαίρεση μόνο τα συγκεκριμένα:
1. στα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και των τριών τάξεων στο τέλος κάθε
ενότητας οι περισσότερες από τις προτεινόμενες διαθεματικές εργασίες έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και δύναται να εκπονηθούν με τη μέθοδο σχεδίου εργασίας:
«Διαθεματική εργασία: Εμείς οι μαθητές είμαστε ενεργοί πολίτες
Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω προβλήματα της καθημερινής ζωής που
σας αφορά: αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, άγχος εξετάσεων, ρύπανση
του περιβάλλοντος» (Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή σελ. 134).
2. στα μαθήματα της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου εμφανίζονται, επίσης, σε κάποιες και
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όχι σε όλες τις ενότητες προτεινόμενα σχέδια εργασίας. Για παράδειγμα, στο
τρίτο κεφάλαιο της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου, που αναφέρεται
στην περίοδο της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου, προτείνεται σχέδιο εργασίας
με θέμα την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών:
«Σχέδιο εργασίας: Να συγκεντρώσετε και να παρουσιάσετε χαρακτηριστικές εικόνες και κείμενα που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των
Βυζαντινών (γέννηση, γάμος, θάνατος, γιορτές, διασκέδαση, διατροφικές συνήθειες, ένδυση, μοναστική ζωή κ.ά.)» (Μεσαιωνική και Νεότερη
Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή, σελ. 73).
Γ) στην προτεινόμενη αξιολόγηση, στα προγράμματα Διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, και των αντίστοιχων
βιβλίων του μαθητή και της μαθήτριας. Πιο συγκεκριμένα, στα προγράμματα
προτείνονται, όπως ειπώθηκε, ορισμένες ποιοτικές μορφές αξιολόγησης, όπως
η περιγραφική, ο φάκελος εργασιών, η παρατήρηση, οι συνθετικές-εργασίες,
η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας.
Κατά αναλογία, στα βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας στο τέλος ορισμένων ενοτήτων προτείνονται είτε συνθετικές εργασίες, με την ολοκλήρωση των
οποίων οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αυτοαξιολογηθούν με βάση
προτεινόμενα κριτήρια:
«Υποθέστε ότι μιλάτε για το σχολείο σας: α) σε μαθητές από διπλανό
σχολείο, β) σε έναν σχολικό σύμβουλο που έρχεται να ενημερωθεί πώς
λειτουργεί το σχολείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ύφος για κάθε
περίπτωση.
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης
Α' περίπτωση (προς μαθητές):
– αυθορμητισμός στη χρήση της γλώσσας,
– αμεσότητα-οικειότητα στο ύφος,
– επιλογή υλικού από πολλές περιοχές: χώρος του σχολείου, καθηγητές,
διεύθυνση, συμμαθητές, μαθήματα, βιβλία κ.λπ.
B' περίπτωση (προς σχολικό σύμβουλο):
– ύφος επίσημο,
– χρήση πιο σύνθετου λεξιλογίου,
– επιλογή υλικού από δύο πλευρές: α) θετικές πλευρές της λειτουργίας
του σχολείου, β) αρνητικές πλευρές – κριτική στάση στη λειτουργία του
σχολείου σας» (Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή,
σελ. 120) είτε δίνεται προς αυτούς και αυτές μια άσκηση αυτοαξιολόγησης με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου και με αμιγώς γνωστικό περιεχόμενο:
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Άσκηση αυτοαξιολόγησης
1. Να συνδυαστούν ανά δύο οι παρακάτω λέξεις:

άγαλμα νεαρού άνδρα
ανάγλυφο
εξουσία
κοσμήματα
αγγεία
έλικες

στήλη
Κόρη
κούρος
θρόνος
κιονόκρανο
μελανόμορφη τεχνική»

(Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή, σελ. 67).
ΙΙΙ. Βιβλίο εκπαιδευτικού και υλικό μαθητής και μαθήτριας
Υψηλότερη εμφανίζεται η συσχέτιση μεταξύ βιβλίου εκπαιδευτικού και βιβλίου
μαθητή και μαθήτριας σε επίπεδο μεθόδευσης στο σύνολο των εξεταζόμενων
βιβλίων των «φιλολογικών μαθημάτων». Αντιθέτως, σε επίπεδο αξιολόγησης
συνάφεια παρατηρείται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των
τριών τάξεων του Γυμνασίου. Ειδικότερα:
Α) Αναφορικά με τη μεθόδευση της διδασκαλίας και ειδικότερα την εκπόνηση διεπιστημονικών ή διαθεματικών εργασιών/δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας η συνάφεια εμφανίζεται σημαντική, διότι στα βιβλία για τον/την
εκπαιδευτικό πρώτον, δίνονται περαιτέρω πληροφορίες, υποδείξεις και υλικό
για την εκπόνηση των προτεινόμενων στο εγχειρίδιο του μαθητή και της μαθήτριας διαθεματικών δραστηριοτήτων και των σχεδίων εργασίας:
«Τα σχόλια για τη διαθεματική εργασία καθώς και τα συμπληρωματικά
σχόλια, με ανθολογημένα κείμενα από τη βιβλιογραφία, συμπληρώνουν
τη διάρθρωση του βιβλίου του εκπαιδευτικού και συνδέονται με τα σχόλια και τις ερωτήσεις-εργασίες του βιβλίου του μαθητή. Στις διδακτικές
επισημάνσεις προτείνοντα τρόποι οργάνωσης του διδακτικού υλικού με
αναφορά στους θεματικούς ερμηνευτικούς άξονες, ενώ τα συμπληρωματικά σχόλια, υποβοηθούν όχι μόνο στην κατανόηση του σχολιαζόμενου κειμένου, κύριου ή παράλληλου αλλά και των εργασιών και δραστηριοτήτων
που παρέχονται…» (Φιλοσοφία Γ΄ Γυμνασίου Βιβλίο Εκπαιδευτικού).
Δεύτερον, παρατίθενται, επιπλέον, προτάσεις για διαθεματικές εργασίες
και σχέδια εργασίας, η θεματική των οποίων είναι πάντα σχετική με την εξεταζόμενη ενότητα:
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«ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Ιππόδρομος, οι Δήμοι του Ιπποδρόμου και η
Στάση του Νίκα Ι. ΠΛΑΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιγραφή και αναπαραστάσεις του Ιπποδρόμου: Τα κυριότερα μέρη
του σύμφωνα με την ορολογία των πρωτογενών πηγών. Εκδηλώσεις που
λάμβανα χώρα στον χώρο του Ιπποδρόμου. Μια μέρα στον Ιππόδρομο
της Κωνσταντινούπολης. Οι Δήμοι ως αθλητικά σωματεία. Φανατισμός
των οπαδών στην Κωνσταντινούπολη του 6ου αι., σύμφωνα με το κείμενο
του Προκοπίου. Οι Δήμοι στις επαρχίες καις τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις…» (Μεσαιωνική ιστορία βιβλίο εκπαιδευτικού, Κεφάλαιο πρώτο)
Β) Αναφορικά με την αξιολόγηση και ειδικότερα με τις μορφές που συνάδουν με την ενοποίηση, συνάφεια μεταξύ βιβλίων εκπαιδευτικού και μαθητή
και μαθήτριας εμφανίζεται, όπως προαναφέρθηκε, μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο για τον/την εκπαιδευτικού δίνεται έμφαση στην αυτοαξιολόγηση και γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα αυτής:
«Αυτοαξιολόγηση, δηλαδή, δε σημαίνει βαθμολόγηση της γλωσσικής παραγωγής από τους ίδιους του μαθητές. Σημαίνει εμπλοκή στη διαδικασία καθορισμού του κατάλληλου και αποτελεσματικού λόγου σε δεδομένες συνθήκες και σύγκριση του λόγου που παρήγαγαν με αυτόν. Μάλλον,
πρόκειται για μια διαδικασία κυκλική: μέσα από τα κείμενα αναδύονται
τα κριτήρια αναφοράς και πάλι στα κείμενα εφαρμόζονται και διαρκώς
αναθεωρούνται, εμπλουτίζονται και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στην τάξη. Επιπλέον, η αυτοαξιολόγηση είναι κοινωνική διαδικασία. Δε σημαίνει διαμόρφωση κρίσεων από τους μαθητές σε απομόνωση από τις κρίσεις άλλων» (Νεοελληνική Γλώσσα Α΄, Β΄ και Γ’
Γυμνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού).
Κατά αντιστοιχία, στο βιβλίο του μαθητή και της μαθήτριας της Νεοελληνικής Γλώσσας εμφανίζονται στο τέλος ορισμένων ενοτήτων, αφενός, δραστηριότητες για την αξιολόγηση των οποίων προτείνονται σχετικά κριτήρια
αυτοαξιολόγησης της ομάδας ή του ατόμου:
«Υποθέστε ότι μιλάτε για το σχολείο σας: α) σε μαθητές από διπλανό σχολείο, β) σε έναν σχολικό σύμβουλο που έρχεται να ενημερωθεί
πώς λειτουργεί το σχολείο σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ύφος
για κάθε περίπτωση.
Κριτήρια αυτοαξιολόγησης
Α' περίπτωση (προς μαθητές):
– αυθορμητισμός στη χρήση της γλώσσας,
– αμεσότητα-οικειότητα στο ύφος,
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– επιλογή υλικού από πολλές περιοχές: χώρος του σχολείου, καθηγητές, διεύθυνση, συμμαθητές, μαθήματα, βιβλία κ.λπ.
B' περίπτωση (προς σχολικό σύμβουλο):
– ύφος επίσημο,
– χρήση πιο σύνθετου λεξιλογίου,
– επιλογή υλικού από δύο πλευρές: α) θετικές πλευρές της λειτουργίας
του σχολείου, β) αρνητικές πλευρές-κριτική στάση στη λειτουργία του
σχολείου σας» (Νεοελληνική Γλωσσά Α΄ Γυμνάσιου. Βιβλίο μαθητή/
μαθήτρια, σελ. 37).
και αφετέρου, προτάσεις ανακεφαλαίωσης που έχουν κάποια χαρακτηριστικά αυτοαξιολόγησης:
«ΑΣ ΘYMHΘOYME TI MAΘAME Σ ' AYTH THN ENOTHTA
1.Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή..................... μεταξύ..................... και
...................... Για να επιτευχθεί επικοινωνία χρειάζεται ένας κοινός......................
H γλωσσική επικοινωνία επηρεάζεται από......................»
(Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή, σελ. 24)
ΙV. Στο διαφορετικό υλικό του μαθητή και της μαθήτριας
Αναφορικά με τη συσχέτιση σχολικού βιβλίου μαθητή και μαθήτριας και συνοδευτικού υλικού παρατηρείται ότι τα συνοδευτικά πακέτα έχουν συμπληρωματικό ρόλο
σε σχέση με το βιβλίο, καθώς δεν ακολουθούν την ίδια ακριβώς δομή περιεχομένων
με τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας. Εξαίρεση αποτελεί
το λογισμικό «Φιλοσοφικά Κείμενα», στο οποίο η συμφωνία των περιεχομένων είναι περισσότερο πιστή με αυτή του αντίστοιχου βιβλίου σε σχέση με τα υπόλοιπα
λογισμικά πακέτα. Ακολούθως, και οι προτεινόμενες ενοποιητικού τύπου δραστηριότητες λειτουργούν ως πρόσθετο υλικό προς επεξεργασία για τη σχολική τάξη,
ενώ σε δύο μόνο περιπτώσεις εντοπίζονται μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης που
προωθούνται στα συνοδευτικά πακέτα. Ειδικότερα:
Α) Σε όλα τα λογισμικά πακέτα, η οργάνωση των περιεχομένων είναι θεματική. Τα
πακέτα δομούνται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ο θεματικός άξονας των
οποίων είτε απορρέει από αντίστοιχα εξεταζόμενα θέματα στο βιβλίο του μαθητή
και της μαθήτριας είτε είναι πρωτότυπες που σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο για το μαθητή και τη μαθήτρια. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση οι
θεματικές είναι ευρύτερες και προσφέρονται για μια πιο ολιστική προσέγγιση και
εξέταση, όπως για παράδειγμα στο λογισμικό της Τοπικής Ιστορίας, το οποίο δομείται σε τέσσερις βασικές ενότητας με ευρύτερο περιεχόμενο και οι οποίες μπορούν
να προσεγγιστούν είτε διεπιστημονικά είτε διαθεματικά:
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«Στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο για το/τη
μαθήτρια και επομένως το αντίστοιχο λογισμικό συσχετίζεται με το βιβλίο του
εκπαιδευτικού. και σε αυτή την περίπτωση το λογισμικό δομείται σε θεματικές
ενότητες οι οποίες είναι ευρύτερες και προσφέρονται για διεπιστημονική και
διαθεματική προσέγγιση: Τέσσερις κύριες ενότητες: α) Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών, β) Κάστρα και Πολιτείες: Παράλληλες ιστορικές διαδρομές, γ) Οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής και δ) Από την "περίκλειστη" πόλη
στην αστική κοινωνία (19ος -20ος αιώνας). Η δημιουργία της νέας πόλης της
Καβάλα» (Λογισμικό Τοπικής Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου).
Β) Στο επίπεδο των δραστηριοτήτων είναι, φανερό ότι, όπως και στο σχολικό βιβλίο, έτσι και στα αντίστοιχα συνοδευτικά πακέτα γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν δραστηριότητες ενοποιητικού χαρακτήρα οι οποίες μπορεί να είναι διαθεματικές. Οι διαθεματικές δραστηριότητες μπορεί να είναι ομαδικές ή ατομικές και
συχνά μπορεί να έχουν διεπιστημονικό και όχι καθαρά διαθεματικό περιεχόμενο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες στο λογισμικό «Ομηρικά Έπη» οι οποίες είναι ομαδικές τα θέματα ευρύτερα
και η προσέγγισή τους δε γίνεται υπό το πρίσμα των διδασκόμενων στο Γυμνάσιο
μαθημάτων:
«Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» και συγκεκριμένα από την υποκατηγορία «Οδηγός σωστής διατροφής».
B΄ ομάδα: Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες που
έχουν σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Επτάνησα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα η επιλογή είναι δική
σας) και να τις παρουσιάσετε στην τάξη. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να
αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» του λογισμικού και συγκεκριμένα
από την υποκατηγορία «Συνταγές από διάφορα μέρη της Ελλάδας».
Γ΄ ομάδα: Να ετοιμάσετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθητών σας και με βάση τις απαντήσεις τους να γράψετε
ένα σύντομο άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας ή της περιοχής σας για
την αξία της υγιεινής διατροφής. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» του λογισμικού και συγκεκριμένα από την
υποκατηγορία «Οδηγός σωστής διατροφής» (Λογισμικό Ομηρικά Έπη, ενότητα: Γεύματα).
Αντίστοιχα, παρόμοιες εργασίες ενσωματώνονται και στα σχολικά βιβλία του
μαθητή και της μαθήτριας, όπως για παράδειγμα στο βιβλίο Ηροδότου Ιστορίες, στο
οποίο οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι επίσης διαθεματικές αλλά η προτεινόμενη προσέγγιση είναι κατά βάσει διεπιστημονική και όχι διαθεματική:
«Ο Ηρόδοτος δίνει μεγάλη σημασία στα ποτάμια: ο Κροίσος καταστράφηκε
αφού πέρασε ένα ποτάμι, το ίδιο και ο Κύρος. Στην αρχαία Ρώμη η διάβαση
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του Ρουβίκωνα από τον Καίσαρα άλλαξε τη μορφή του ρωμαϊκού κράτους.
Το ποτάμι έχει επίσης συμβολικό χαρακτήρα (π.χ. συμβολίζει το πέρασμα στον
«άλλο κόσμο»¨. Συγκεντρώστε και άλλες τα τέτοιες περιπτώσεις από τα μαθήματά σας ή από άλλη πηγή και συζητήστε το θέμα. Ένας τρόπος είναι να χωριστείτε σε ομάδες και να αναλάβετε ένα επιμέρους θέμα για έρευνα-μελέτη.
Όταν ολοκληρώσετε την έρευνά σας, θα συνθέσετε όλοι μαζί το τελικό κείμενο» (Ηρόδοτος, βιβλίο μαθητή, σελ. 30).
Μια ακόμη μορφή εργασίας που εμφανίζεται στα λογισμικά πακέτα, όπως
και στα σχολικά βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας, είναι τα σχέδια εργασίας μικρής ή μεγάλης διάρκειας, που έχουν διαθεματικό ή διεπιστημονικό
περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στο λογισμικό «Ομηρικά Έπη» προτείνονται
projects σύντομης διάρκειας που αποσκοπούν στη μελέτη θεμάτων με ευρύ
περιεχόμενο, όπως η θέση της γυναίκας διαχρονικά:
«Ενδεικτική Διάρκεια: 2 ώρες: Αφού μελετήσετε προσεκτικά το υλικό
(Παράλληλα Κείμενα, Εικαστικό υλικό, Σύνδεσμοι) της υποενότητας
«Περί γυναίκας», που ανήκει στην ενότητα «Η θέση της γυναίκας», να
διακρίνετε τους σχετικούς με τη γυναίκα τομείς, που προσεγγίζονται, να
χωριστείτε σε ομάδες αντίστοιχες των τομέων και να φτιάξετε το δικό
σας αραχνόγραμμα με τίτλο «Η γυναίκα άλλοτε και σήμερα», αναλαμβάνοντας η κάθε ομάδα τη συμπλήρωση ενός τομέα. Επίσης να αξιοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/
DictOnLineTri.htm, αλλά και να χρησιμοποιήσετε τα λεξικά της βιβλιοθήκης του σχολείου σας για να φτιάξετε ένα δικό σας γλωσσάρι με λέξεις
και εκφράσεις, που αναφέρονται στην κατηγορία «Γυναίκα». (Λογισμικό
Ομηρικά Έπη, ενότητα: Η θέση της γυναίκας)
Παραδείγματα τέτοιων εργασιών δεν απαντώνται, ωστόσο, σε όλα τα λογισμικά, αλλά πρωτίστως στα λογισμικά πακέτα των μαθημάτων, στα οποία δεν
εμπεριέχονται διαθεματικά ή διεπιστημονικά σχέδια εργασίας στα αντίστοιχα
σχολικά εγχειρίδια. Το γεγονός αποδεικνύει ότι η χρήση του συνοδευόμενου
λογισμικού σε αυτά τα μαθήματα αποσκοπεί στην εφαρμογή περισσότερο
ενοποιητικών πρακτικών οι οποίες δεν προβλέπονται από το σχολικό βιβλίο.
Γ) Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση που προωθείται από τα λογισμικά, αν
και εμφανίζονται προτάσεις για αξιολόγηση, αυτές παραπέμπουν σε ποσοτική,
κυρίως, αξιολόγηση, κατά αναλογία με τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Μόνο
στην περίπτωση του λογισμικού της Ιστορίας απαντώνται ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για το μαθητή και τη μαθήτρια, οι οποίες, όμως, είναι γνωστικού
τύπου και έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής:
«Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή
του Χαλκού
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Ερώτηση Α: O οψιανός εξορυσσόταν:
1. στις Κυκλάδες
2. στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
3. στις Μυκήνες
4. στα μικρασιατικά παράλια
Ερώτηση Β: Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας:
1. ενίσχυσε τη μινωική θαλασσοκρατορία
2. εξασθένισε τη μινωική θαλασσοκρατορία
3. δεν έπληξε τη μινωική θαλασσοκρατορία
4. τίποτα από τα παραπάνω» (Λογισμικό Ιστορίας)
Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, από το σύνολο των αναλύσεων παρατηρείται ότι υπάρχει υψηλή διαφοροποίηση μεταξύ των προγραμμάτων και του συνοδευτικού υλικού αναφορικά με
την ενοποίηση της γνώσης, με αποτέλεσμα η ενσωμάτωση ενοποιητικών πρακτικών
στο σύνολο των προδιαγραφών να είναι από επιφανειακή ως ανύπαρκτη. Η όποια
συνάφεια εμφανίζεται στις προδιαγραφές των «φιλολογικών» μαθημάτων αναφορικά
με την ενοποίηση της γνώσης αφορά αποκλειστικά τη μεθόδευση της διδασκαλίας
και ειδικότερα την παράθεση διαθεματικών ή διεπιστημονικών δραστηριοτήτων και
σχεδίων εργασίας. Η διαπίστωση αυτή αιτιολογείται από τα εξής:
Ι) Την αντίληψη των σχεδιαστών ότι η ενοποίηση θα επιτευχθεί, κυρίως, μέσω των
δραστηριοτήτων με ενοποιητικό περιεχόμενο, κατά τις οποίες επιχειρείται η διασύνδεση των διδασκόμενων μαθημάτων ή η διασύνδεση με τις ατομικές εμπειρίες των
μαθητών και των μαθητριών και την κοινωνία. Πράγματι, στις οδηγίες προς τους/
τις συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων δηλωνόταν ρητά η ανάγκη ενσωμάτωσης
διαθεματικών δραστηριοτήτων στο τέλος κάθε ενότητας ή κεφαλαίου (Γενικό μέρος
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Δ΄: Παράρτημα: Οδηγίες προς τους συγγραφείς των σχολικών βιβλίων:
649), και συνεπώς, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει συσχέτιση των προδιαγραφών
σε επίπεδο προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, το γεγονός ότι στα εγχειρίδια ορισμένων φιλολογικών μαθημάτων, όπως στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας, δεν ενσωματώνονται παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά και ότι πολλές από
τις υπάρχουσες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα δεν είναι ουσιαστικά διαθεματικές ή
διεπιστημονικές, καταδεικνύει ότι η όποια συνάφεια, τελικά, είναι μόνο επιφανειακή.
ΙΙ) Τον τρόπο οργάνωσης και στελέχωσης των ομάδων σχεδιασμού και συγγραφής.
Στην πρώτη περίπτωση, στις ομάδες σχεδιασμού των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. συμμετείχαν
μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είχαν παιδαγωγικές σπουδές ή παιδαγωγική
κατάρτιση αλλά και διδακτική εμπειρία, γεγονός το οποίο συνέβαλε σημαντικά σε
μια καλύτερη κατανόηση και αποδοχή της ενοποίησης. Επιπροσθέτως, το γεγονός
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ότι οι σχεδιαστές/σχεδιάστριες μελέτησαν τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και παραδείγματα εφαρμογής ενοποιημένων προγραμμάτων δημιούργησε τις προϋποθέσεις
και τις βάσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, στα οποία επιχειρούνταν σε κάποιο
βαθμό και με ορισμένη μορφή η ενοποίηση της γνώσης.
Αντιθέτως, οι ομάδες συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων απαρτίστηκαν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, από ακαδημαϊκούς χωρίς, όμως, παιδαγωγική κατάρτιση ή από φιλολόγους που δεν είχαν πάντοτε παιδαγωγικές σπουδές ή διδακτική
εμπειρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια παιδαγωγική βάση για τη γνώση, την
κατανόηση και την αποδοχή εναλλακτικών προγραμμάτων και αντίστοιχων διδακτικών πρακτικών. Το γεγονός, μάλιστα, ότι αυτή η διαφοροποίηση δεν υφίσταται
στις προδιαγραφές μαθημάτων, στις οποίες τα μέλη των ομάδων απαρτίζονταν από
παιδαγωγούς ή φιλόλογους με παιδαγωγική κατάρτιση, ενισχύει περισσότερο την
παραπάνω διαπίστωση. Συνακόλουθα, η απουσία ενημέρωσης και κατάρτισης των
συγγραφικών ομάδων αναφορικά με το ζήτημα της ενοποίησης και των ενοποιημένων προγραμμάτων καθιστούσε ακόμα δυσκολότερο το εγχείρημα της ενοποίησης
στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς οι ομάδες καλούνταν να ακολουθήσουν τις οδηγίες
συγγραφής, χωρίς συχνά να κατανοούν τη λογική, τη λειτουργία και τις μορφές της
ενοποίησης ή χωρίς να έχουν πειστεί για την παιδαγωγική της αναγκαιότητα.
ΙΙΙ) Την απουσία συνεργασίας μεταξύ των ομάδων σχεδιασμού προγραμμάτων και
των ομάδων συγγραφής βιβλίων για τα ίδια γνωστικά αντικείμενα. Παρά το γεγονός
ότι οι συγγραφικές ομάδες διέθεταν ρητές οδηγίες για τη συγγραφή των σχολικών
βιβλίων (Γενικό μέρος Δ.Ε.Π.Π.Σ. Δ΄: Παράρτημα: Οδηγίες προς τους συγγραφείς
των σχολικών βιβλίων), οι οποίες βασίζονταν στις βασικές επιδιώξεις και αρχές των
Δ.Ε.Π.Π.Σ., η απουσία συνεργασίας με τις ομάδες σχεδιασμού των προγραμμάτων
σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης των μελών της
ομάδας συγγραφής, δημιούργησε απρόσκοπτα εμπόδια στη δημιουργία και παραγωγή
βιβλίων, τα οποία θα ενσωμάτωναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φιλοσοφία, τις
αρχές αλλά, κυρίως, τη μεθόδευση και αξιολόγηση που προωθούσαν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ο λόγος προφανής και αναμενόμενος: η απουσία ενός κοινού σχεδίου και προγραμματισμού από τις ομάδες δεν παρείχε σε αυτές τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων,
επίλυσης αποριών, αντιμετώπισης προβλημάτων και γενικότερα την ανάπτυξη ενός
γόνιμου διαλόγου και μιας δυναμικής συνεργασίας που θα δημιουργούσαν τη βάση
για την παραγωγή ενός συλλογικού προϊόντος. Αντιθέτως, εξετάζοντας προσεκτικά
τα προγράμματα και το συνοδευτικό τους υλικό, διαπιστώνεται όχι μόνο η σημαντική απόκλισή τους σε ζητήματα ενοποίησης, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργείται
η εντύπωση ότι πρόκειται για παραγόμενα προϊόντα που δεν έχουν ουδεμία μεταξύ
τους συσχέτιση (Αντωνίου, 2016).
Η εντύπωση αυτή είναι εντονότερη, όταν εξετάζεται η προτεινόμενη στις προδιαγραφές αξιολόγηση. Πράγματι, ενώ στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. των διαφόρων μαθημάτων προΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ωθούνται, έστω και επιφανειακά, εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με τη συμβατική αξιολόγηση, στα εγχειρίδια των αντίστοιχων
γνωστικών αντικειμένων και στα λογισμικά πακέτα, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις,
επικρατούν οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης που οδηγούν σε μια αποκλειστικά
ποσοτική αποτύπωση της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών. Η διαπίστωση
αυτή καταδεικνύει ότι το σχολικό εγχειρίδιο, εκπαιδευτικού και μαθητή, μαθήτριας,
ιδιαίτερα στην περίπτωση του ελληνικού σχολείου που είναι ένα και μοναδικό, εξακολουθεί να συνδέεται άμεσα με τη διδακτική πράξη, δηλαδή τον σχεδιασμό, την
οργάνωση και την αξιολόγησή της και άρα να επηρεάζει και να δεσμεύει τον/την
εκπαιδευτικό στην εφαρμογή του διδακτικού του έργου (Χαραλάμπους, 2009). Επομένως, οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων, αν και είχαν κατά νου τις σχετικές
οδηγίες συγγραφής και τις αρχές των Δ.Ε.Π.Π.Σ., επηρεάστηκαν και από την ίδια τη
διδακτική πραγματικότητα που «απαιτούσε» πιο συμβατικές μορφές αξιολόγησης
για ένα Γυμνάσιο το οποίο εξακολουθούσε να είναι προσανατολισμένο στην εξέταση
διακριτών γνωστικών αντικειμένων και στη διενέργεια εξετάσεων (Δημητρόπουλος,
2003). Αυτοί οι δύο παράγοντες, κατά τη γράφουσα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
μη ενσωμάτωση αυθεντικών μορφών αξιολόγησης στα βιβλία και στα λογισμικά
πακέτα αλλά και στην υποτυπώδη ενσωμάτωση ορισμένων, ελάχιστων, βέβαια, περιπτώσεων εναλλακτικής αξιολόγησης στα εγχειρίδια συγκεκριμένων μαθημάτων.
IV) Την απουσία του κατάλληλου χρονικού πλαισίου που ήταν απαραίτητο για τον
σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και των καινοτομιών που εισήγαγαν στην εκπαιδευτική πράξη (Jacobs & Maier, 2000). Είναι γνωστό
ότι η παραγωγή των διδακτικών πακέτων που συνόδευαν τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.
έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός το οποίο δεν επέτρεψε την ομαλή συνεργασία των ομάδων συγγραφής τόσο μεταξύ τους όσο και με τον υπεύθυνο
φορέα σχεδιασμού, το Π.Ι. (Αντωνίου, 2016).
V) Τέλος, από την κυβερνητική αλλαγή που συνέβη κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και της παραγωγής των προδιαγραφών και η οποία οδήγησε σε αλλαγή της
στελέχωσης του Π.Ι. και όχι μόνο καθυστέρησε το όλο εγχείρημα αλλά γέννησε αμφιβολίες και αντιδράσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα της
επιδιωκόμενης ενοποίησης, επειδή, ακριβώς, αμφισβητήθηκε από τη νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Πουλίδου, 2009). Ειδικότερα, η νέα Υπουργός
Παιδείας ήταν αρχικά αρνητική στην εισαγωγή της ενοποίησης και επιθυμούσε να
ανακόψει το εγχείρημα του σχεδιασμού, που είχε ξεκινήσει επί προηγούμενης κυβέρνησης (ΠΑ.Σ.Ο.Κ.), αλλά πείστηκε για την παιδαγωγική αξία της ενοποίησης
στα νέα προγράμματα σπουδών μετά από αλλεπάλληλες κατ’ ιδίαν συζητήσεις με
τον επικεφαλής του σχεδιασμού και τον τότε Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Αντωνίου, 2016).
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Αγωγή στη Συγχώρηση (Forgiveness Education):
Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση - πεδία
εφαρμογής
Πέλη Γαλίτη
Εισαγωγή
Ο όρος «Αγωγή στη Συγχώρηση» ή «Διδασκαλία της Συγχωρητικότητας» είναι
απόδοση του τίτλου «Forgiveness Education», ο οποίος έχει καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία (Enright, 2001· Gassin
et al, 2005· Gambaro et al, 2008· Holter et al, 2008· Enright et al, 2010· Enright,
2012a). Συγχωρητικότητα είναι η ιδιότητα - τάση του ανθρώπου να συγχωρεί,
ενώ συγχώρηση είναι η ίδια η πράξη της συγχώρησης. Στην παρούσα δημοσίευση οι δύο όροι θα εναλλάσσονται χάριν ποικιλίας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Robert Enright, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην
έρευνα της συγχωρητικότητας καθώς και στην καθιέρωση της έννοιας της συγχώρησης στην εκπαίδευση, ως συγχώρηση ορίζεται η προσπάθεια να ξεπεράσει
κάποιος το θυμό και τη μνησικακία που νιώθει προς κάποιον άλλον, όταν πληγώνεται από μια άδικη πράξη του, και συγχρόνως η προσπάθεια να προσφέρει στον
φταίχτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη (Enright, 2001· Γαλίτη & Enright, 2015).
Η ετυμολογία της ελληνικής λέξης βοηθάει να κατανοήσουμε την ουσία της
έννοιας «συν-χωρώ», που είναι, ανοίγω τον χώρο του μυαλού και της καρδιάς
μου προκειμένου να συμπεριλάβω όλους, ακόμα και αυτούς που με πλήγωσαν
(Γαλίτη & Enright, 2015). Δεν χρειάζεται να ταιριάζει ή να συμφωνεί καποιος
με κάποιον, προκειμένου να τον συγχωρήσει ή να συγχωρηθεί. Ούτε όταν συγχωρούμε και συγχωρούμαστε σημαίνει ότι απαραίτητα θα γίνουμε όλοι φίλοι,
γιατί η συμφιλίωση είναι ανεξάρτητη από τη συγχώρηση. Συγχωρεί κάποιος όταν
προσφέρει συμπόνια, έλεος και καλοσύνη προς το πρόσωπο που τον αδίκησε ή
τον έβλαψε, διακόπτοντας έτσι τον φαύλο κύκλο του μίσους και της εκδικητικότητας, αλλά συγχρόνως προστατεύοντας και τον εαυτό του από το πρόσωπο
που τον έβλαψε, κυρίως αν αυτό δεν έχει μετανοήσει και εκδηλώσει έμπρακτα
αλλαγή της συμπεριφοράς του. Πολλοί άνθρωποι ζουν με συναισθήματα μίσους
και θυμού προς κάποιον που τους έβλαψε, τα οποία μπορεί να κρατήσουν μια
ολόκληρη ζωή. Η συγχώρηση δεν θα λύσει βαθιά ριζωμένες αδικίες, αλλά μπορεί να θεραπεύσει άτομα, οικογένειες ακόμη και, κοινωνίες από τις καταστροφικές συνέπειες της αδικίας.
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Η συγχώρηση είναι μια ελεύθερη επιλογή (Enright, 2001). Ουσιαστικά η
επιλογή της συγχώρησης είναι μια επιλογή αγάπης προς τον άλλον, ακόμα κι αν
μας έχει πληγώσει. Όπως λέει και ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια», η
δικαιοσύνη, η αγάπη, η υπομονή, η μεγαλοψυχία και τόσες άλλες αρετές χρειάζονται χρόνο και εξάσκηση για να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν μέσα στον
άνθρωπο ως πιο μόνιμες καταστάσεις. Το να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει
τον θυμό προς αυτόν που τον πλήγωσε, να κάνει αυτή την έξοδο από τον εαυτό
του, αυτή την υπέρβαση των συναισθημάτων θυμού και πόνου που τον κατακλύζουν, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όσο όμως κάποιος εξασκείται, εν
ελευθερία πάντοτε, τόσο πιο πολύ δυναμώνει σε αυτό που προσπαθεί να πετύχει, ακόμα κι αν είναι ατελές.
Υπάρχουν αρκετοί μύθοι σχετικά με τη συγχώρηση (Enright, 2001· Γαλίτη
& Enright, 2015) και είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το τι είναι και τι δεν είναι
συγχώρηση, ώστε να υπάρξει βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της συγχώρησης:
1. Όταν κάποιος συγχωρεί δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί την πράξη του άλλου,
ούτε ότι την επιδοκιμάζει. Κατανοεί ότι η πράξη ήταν άδικη και λάθος και δεν
θα πρέπει να επαναληφθεί. 2. Όταν συγχωρεί κάποιος δεν σημαίνει ότι ξεχνάει
συγχρόνως το κακό που συνέβη και τη βλάβη που προξενήθηκε. Η συγχώρηση
δεν δημιουργεί αμνησία, και είναι αφύσικο και ίσως όχι απαραίτητα υγιές το να
προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Απλά η συγχώρηση μας βοηθάει να θυμόμαστε με
διαφορετικό τρόπο το παρελθόν και να μη μας κατακλύζουν τα τοξικά συναισθήματα του θυμού και της κατάθλιψης. 3. Η συγχώρηση δεν επιτυγχάνεται με
μια απλή «συγγνώμη». Πολλές φορές η «συγγνώμη» μπορεί να αποτελεί μηχανισμό άμυνας, να κρύβει έλεγχο ή υπεροχή. Σε αυτήν την περίπτωση μιλούμε
για «ψευδοσυγχώρηση» (Enright, Freedman & Rique, 1998). 4. Η συγχώρηση
δεν είναι παθητική διαδικασία, αλλά ενεργητική. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει
να περιμένει κάποιος απλά να ιαθεί με τον χρόνο, αλλά πρέπει να κάνει και ο
ίδιος κάποιες ενέργειες, κυρίως εσωτερικά. 5. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στη συγχώρηση και στη συμφιλίωση, το οποίο
και αναφέρθηκε παραπάνω.
Η συγχώρηση βασικά είναι κάτι παραπάνω από αξία ή ανάγκη: είναι η αναγνώριση της αξίας του ανθρώπινου προσώπου, τόσο στον άλλο, όσο και στον
εαυτό. Είναι η αναγνώριση της έμφυτης αξίας που ο κάθε άνθρωπος έχει, όχι γι’
αυτό που είναι, αλλά γι’ αυτό που είναι πλασμένος και δυνητικά μπορεί να γίνει.
Η ανταπόκριση στην αναγνώριση αυτής της αξίας του προσώπου του καθενός
καθιστά τη συγχωρητικότητα τρόπο ζωής, τον οποίο κάποιος επιλέγει ελεύθερα. Η συγχώρηση δεν είναι δεξιότητα ούτε ηθικό καθήκον, αλλά είναι Σχέση
που οδηγεί στην ενότητα και που αποτελεί μέρος της ύπαρξης και τρόπο ζωής,
γι’ αυτόν που επιλέγει αυτόν τον δρόμο (Γαλίτη, 2017).
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Η επιστημονική έρευνα που αφορά στις επιδράσεις της συγχωρητικότητας
στις διαπροσωπικές σχέσεις ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη περιοχή στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Παρά το ότι η έννοια της συγχώρησης είναι πολύ παλιά, ποτέ δεν είχε
μελετηθεί συστηματικά, μέχρι πρότινος (Enright, Santos, & Al-mabuk, 1989).
Λόγω της διαπροσωπικής φύσης της συγχωρητικότητας, οι εφαρμογές της είναι κατάλληλες για διάφορα πεδία, όπως η συμβουλευτική γάμου, οι σχέσεις
γονέων και παιδιών, οι επαγγελματικές και φιλικές σχέσεις και πολλά άλλα.
Καθώς βασικό χαρακτηριστικό της συγχώρησης είναι η διασύνδεσή της με συναισθηματικές καταστάσεις, όπως ο θυμός και η κατάθλιψη, φαίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στη συγχωρητικότητα, σε
χώρους όπως φυλακές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας, σχολεία, κ.ά.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση» στην Ελλάδα
Η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων της συγχώρησης ξεκίνησε στην
Ελλάδα το 2014 στον χώρο της εκπαίδευσης, με υπεύθυνη τη συγγραφέα της
παρούσας δημοσίευσης Δρ Πέλη Γαλίτη, και σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin - Μadison, (Η.Π.Α.),
το οποίο και θεωρείται πρωτοπόρο στις έρευνες σχετικά με τη συγχωρητικότητα. Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 το πρόγραμμα της συγχωρητικότητας
εφαρμόστηκε πιλοτικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε 200 περίπου μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 20 επιλεγμένων σχολείων της Αθήνας.
Το 2015 - 2016 επεκτάθηκε η πιλοτική εφαρμογή σε νηπιαγωγεία της Αθήνας καθώς και σε Γυμνάσια της Θεσσαλονίκης, και το επόμενο σχολικό έτος
2016-2017 επεκτάθηκε πέραν της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα της συγχωρητικότητας είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει τον
τίτλο «Ελαττώνω τον θυμό και αυξάνω τη συνεργασία μέσα από την πρακτική της συγχώρησης».
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος σε επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας 20 ωρών με σκοπό την εξοικείωσή τους
σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη συγχωρητικότητα, τα οφέλη της και
την πρακτική εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση γίνεται σε συνεργασία της υπεύθυνης του προγράμματος στην Ελλάδα, με την Περιφέρεια
Εκπαίδευσης, την Διεύθυνση ή τους σχολικούς συμβούλους της συγκεκριμένης
περιοχής. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία
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με τους παραπάνω και παράλληλα συμπληρώνουν ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπου συζητούν με την υπεύθυνη την πορεία της παρέμβασής τους μέσα
στην τάξη και εκφράζουν απορίες, προβληματισμούς και τυχόν ανησυχίες ή
θέματα που μπορεί να προκύψουν.
Οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από το πρόγραμμα της
συγχωρητικότητας να βοηθήσουν τον μαθητή να μάθει να συνεργάζεται, να
διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα και γενικότερα να αποκτήσει τις
κατάλληλες συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα αποτελέσουν
σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της απόρριψης και της αδικίας που
θα συναντήσει στη ζωή του. Ο γενικότερος στόχος του προγράμματος της
εκπαίδευσης στην πρακτική της συγχώρησης είναι, να δώσει τη δυνατότητα
στους μαθητές να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους και να αποκτήσουν την
ικανότητα να δίνουν κίνητρα και καθοδήγηση στον εαυτό τους.
Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για το πρόγραμμα της συγχωρητικότητας αποτελεί το έργο του Αριστοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια». Μέσα από τις βασικές ιδέες του προγράμματος οι μαθητές γνωρίζουν, πώς μπορούν να καλλιεργήσουν
υγιείς σχέσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, τους δασκάλους τους,
τους φίλους, τα αδέλφια και τους γονείς τους, βασισμένες στην αποδοχή και
τον σεβασμό της εγγενούς αξίας του κάθε ανθρώπου. Επίσης μαθαίνουν να
διαχειρίζονται την αδικία και την απόρριψη και ανακαλύπτουν λειτουργικούς
τρόπους που τους βοηθούν να ελαττώσουν τα τοξικά συναισθήματα του θυμού προς αυτούς που τους πλήγωσαν ή τους αδίκησαν, ανοίγοντας έτσι νέους
δρόμους συμφιλίωσης και ειρηνικής συμβίωσης.
Η έννοια της μεγαλοψυχίας, κατά τον Αριστοτέλη, η οποία και συνδέεται
απόλυτα με την έννοια της συγχώρησης, προβάλλεται επανειλημμένως μέσα
από την αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεότερη ιστορία της χώρας μας. Αξίζει
να αναφερθεί η αξιέπαινη παρουσίαση του προγράμματος της συγχώρησης
τον Μάϊο του 2017 από το 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου, σε διαγωνισμό βίντεο για
τη συγχώρηση, ο οποίος έγινε στα πλαίσια του προγράμματος.1 Εκεί αναδεικνύονται διαχρονικά οι αρετές της μεγαλοψυχίας και της συγχώρησης κατά
τη διάρκεια ερίδων και πολέμων που σηματοδότησαν την ιστορία του τόπου
μας. Μέσα από ιστορικά γεγονότα αλλά και καθημερινές ιστορίες προβάλλονται αρετές όπως το φιλότιμο, η ευγνωμοσύνη, η υπέρβαση της αδικίας
και πλείστες άλλες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει διαθεματικά ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να αναδείξει την παραμελημένη και παρεξηγημένη
από τον σύγχρονο άνθρωπο αξία της συγχώρησης και να την κάνει βίωμα
της καθημερινότητας.
1

https://www.youtube.com/watch?v=95m4Rs5qrlE
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Το πρόγραμμα της συγχωρητικότητας αναφέρεται όχι τόσο στην αντιμετώπιση της βίας όσο κυρίως στην πρόληψη και την πνευματική καλλιέργεια των
μαθητών και παρουσιάζει πολύ θετικά αποτελέσματα στις χώρες που εφαρμόστηκε. Έχει εφαρμοστεί σε 21 χώρες και οι πολυετείς ερευνητικές μελέτες του
Πανεπιστημίου του Wisconsin-Μadison αλλά και άλλων Πανεπιστημίων δείχνουν, ότι οι τάξεις που είχαν καρπωθεί την εκπαίδευση στη συγχώρηση μείωσαν στατιστικά σημαντικά τον θυμό και την ψυχολογική κατάθλιψη σε σχέση με τις ομάδες που δεν είχαν εκπαιδευτεί στη συγχώρηση (Enright, 2012a·
Baskin et al, 2010· Holter et al, 2008· Lin et al, 2004). Επίσης επιβεβαιώνεται
ότι η "Πρακτική της Συγχώρησης" στα σχολεία προωθεί τη συναισθηματική
υγεία των μαθητών και βελτιώνει την σχολική τους πρόοδο (Enright, 2012b,
Gambaro et al, 2008).
Αντίστοιχες έρευνες στην ελληνική επικράτεια βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παρουσίαση των στοιχείων που ακολουθεί στηρίζεται στην αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν το πρόγραμμα της συγχωρητικότητας κατά τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Μέσα από αυτήν
επιχειρήθηκε να καταγραφεί η άποψη των εκπαιδευτικών καταρχήν σχετικά
με τη γενικότερη χρησιμότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιχειρήθηκε
ειδικότερα να διερευνηθεί το κατά πόσον πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί που το
εφάρμοσαν ότι ωφελήθηκαν οι μαθητές τους, όπως και η άποψή τους σχετικά
με την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
Εκπαιδευτικό Υλικό - Διδακτικοί Στόχοι - Παιδαγωγικά Εργαλεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται στην Ελλάδα,
αν και εμπνευσμένο από αντίστοιχα εγχειρίδια της αλλοδαπής, έχει αλλάξει,
καθώς επιχειρήθηκε να προσαρμοστεί κατά το δυνατόν καλύτερα στα ελληνικά πολιτισμικά δεδομένα και στις προδιαγραφές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Το εκπαιδευτικό υλικό συνοψίζεται στο εγχειρίδιο «Αξιοποιώντας τον καλύτερό μου εαυτό» (Γαλίτη & Enright, 2015). Παράλληλα κατά τις επιμορφώσεις
των εκπαιδευτικών προσφέρεται παραπέρα εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα υπάρχει διαρκής επικοινωνία ανάμεσα στην
υπεύθυνη και στους εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο αποτελείται από 10 ενότητες με τις εξής θεματικές ενότητες: 1: Αξιοποιώντας τον καλύτερο εαυτό μας,
Εμβάθυνση στην έννοια της ταυτότητας, 2: Ανιδιοτελής αγάπη, 3: Σκέψεις. 4:
Συναισθήματα, 5: Λόγια και Πράξεις, 6: Συγχώρηση, 7: Συγχωρώ και ζητώ να
με συγχωρήσουν, 8: Θάρρος, δικαιοσύνη και μέτρο, 9: Αντιμετωπίζοντας την
αδικία, 10: Απόφαση και δέσμευση για συγχώρηση.
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Οι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές:
• τι σημαίνει να ζουν με τον καλύτερο εαυτό τους, τι πρέπει να κάνουν για
να ζουν με αυτόν και γιατί χρειάζεται αυτό.
• τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη, η οποία είναι η βάση για τη συγχώρηση.
• τη διαφορά ανάμεσα στην ψευδο-αγάπη και την ανιδιοτελή αγάπη και γιατί
η ανιδιοτελής αγάπη βοηθά να ζούμε με τον καλύτερό μας εαυτό.
• πώς οι εποικοδομητικές σκέψεις μάς βοηθούν να ζούμε με τον καλύτερο
εαυτό μας και προάγουν θετικά συναισθήματα και θετικές πράξεις.
• πώς να συζητούν για τα αρνητικά και θετικά συναισθήματα.
• πώς οι σκέψεις, οι εμπειρίες και οι περιστάσεις επιδρούν στα συναισθήματα, και αυτά με τη σειρά τους επιδρούν στις σκέψεις, τις εμπειρίες και
τις περιστάσεις.
• πώς να ζουν με τον καλύτερο εαυτό τους χρησιμοποιώντας θετικά και εποικοδομητικά λόγια και πράξεις, ακόμα κι αν έχουν αδικηθεί.
•
τι είναι και τι δεν είναι συγχώρηση και ποια τα οφέλη της συγχώρησης.
• ότι η συγχώρηση είναι επιλογή, την οποία αξίζει να δοκιμάσουν.
• τι σημαίνει να δίνουν και να λαμβάνουν συγχώρηση και τα πλεονεκτήματα της συγχωρητικότητας.
• το νόημα των εννοιών θάρρος, δικαιοσύνη και κοινή λογική και πώς οι
αρετές αυτές συνδέονται με τη συγχώρηση.
•
πώς οι αρετές και οι αξίες μάς βοηθούν να ζούμε με τον καλύτερο εαυτό μας.
•
πως η ισορροπία και το μέτρο στη ζωή μας μάς βοηθούν να αναπτύξουμε
τον καλύτερο εαυτό μας.
• ποια είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται μετά από μια άδικη πράξη, ποιοι οι και κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των συναισθημάτων και πώς η συγχώρηση συντελεί στο να ελαττωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα.
• τις δυνατότητες και ωφέλειες της συγχώρησης.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές, πώς να
βρίσκουν νόημα μέσα από τις δυσκολίες της ζωής. Σε κάθε κεφάλαιο προτείνονται ως αφόρμηση μια ιστορία ή ένα βίντεο. Η ιστορία προτείνεται μεν από
το εγχειρίδιο, αλλά ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να επιλέξει μια οποιαδήποτε άλλη, που θεωρεί ότι ταιριάζει με τη θεματολογία του κεφαλαίου
και σχετίζεται καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών
του. Στο τέλος της κάθε ιστορίας υπάρχουν 10-15 ερωτήσεις σχετικές με το
θέμα, για να συζητηθούν στην τάξη. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προτείνεται
μια Βιωματική Άσκηση, όπου και πάλι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα
να χρησιμοποιήσει κάποια δική του, αν το προτιμά.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα.
Μια παράμετρος που ελήφθη υπ’ όψιν σχετικά με την προσαρμογή στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα, είναι η επιλογή των βιβλίων ή κειμένων. Ο
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ιστορίες ή κείμενα από την ελληνική γραμματεία, τη μυθολογία, την ιστορία, τη λογοτεχνία, την ορθόδοξη παράδοση. Μπορεί ακόμα να επιλέξει θέματα συναφή με την ειδικότητά
του ή άλλες ειδικότητες (διαθεματική προσέγγιση, πολύπλευρη διερεύνηση),
προκειμένου η θεματική προσέγγιση να είναι πιο οικεία στον έλληνα μαθητή.
Προτάσεις συγκεκριμένων ιστοριών ή κειμένων γίνονται επίσης στα επιμορφωτικά σεμινάρια.
Η ετυμολογία της λέξης «συγχώρηση» από μόνη της παραπέμπει στο εύρος
αλλά και στην πολλαπλή εφαρμογή της έννοιας αυτής. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε πολλές ομάδες πληθυσμού που έχουν υποστεί
διάφορα πλήγματα, από πολύ σοβαρά, όπως εμφύλιες συρράξεις, κοινωνικές
συγκρούσεις, πολέμους κλπ. έως και μικρότερα που αφορούν στη διαχείριση
του εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων στην προοπτική της υπέρβασης
μιας αδικίας. Η έννοια της συγχώρησης έχει ευρύτατη εφαρμογή στον χώρο
της εκπαίδευσης και αφορά σε πλήθος θεμάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο εκπαιδευτικός στη σχολική κοινότητα: ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός,
σχολική βία, διαχείριση θυμού κ.λπ.
Λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας έχουν παρατηρηθεί στα σχολεία αυξημένα κρούσματα κατάθλιψης, άγχους, σχολικού εκφοβισμού και
βίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΟΛΜΕ, «το φαινόμενο της εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών, της αύξησης του άγχους και της μείωσης
της σχολικής επίδοσης αυξάνεται με φρενήρεις ρυθμούς ως αποτέλεσμα της
δεινής οικονομικής κρίσης που έχει εισβάλει σε όλα τα σπίτια...».2 Πολλοί μαθητές προβάλλουν τον θυμό που βιώνουν, προς άλλους συμμαθητές τους ή και
προς τους καθηγητές τους μέσα στην τάξη. Πολλοί μαθητές είναι φορτισμένοι
με αρνητικά συναισθήματα λόγω της απόρριψης, της αποτυχίας ή της αδικίας
που έχουν βιώσει. Η εκπαίδευση στη συγχωρητικότητα μπορεί να αποτελέσει
μία εμπειρικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση του θυμού, του άγχους και της επιθετικής συμπεριφοράς.

2

http://www.olme.gr/,http://users.sch.gr/akoptsi/
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Πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος στον ελλαδικό χώρο
Αναγκαιότητα: Η έλλειψη μελετών στον ελλαδικό χώρο σχετικά με το ζήτημα της
συγχώρησης και των επιδράσεών της στις σχέσεις των ανθρώπων, επιβάλλει την
εις βάθος μελέτη και διερεύνηση του θέματος στον χώρο, όπου αυτή εφαρμόζεται. Το πρόγραμμα «Ελαττώνω το θυμό και αυξάνω τη συνεργασία μέσα από την
πρακτική της συγχώρησης» διδάσκεται στην Ελλάδα για τρία συνεχή χρόνια με
επιτυχία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση από τους συναδέλφους που πραγματοποίησαν την εκπαιδευτική παρέμβαση. Είναι βέβαια κατανοητό ότι η ολοκληρωμένη
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος απαιτεί την εμπλοκή
και των μαθητών. Αυτό όμως σχεδιάσθηκε να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017/18 με την ερευνητική σύμπραξη του Τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν και του Τομέα Παιδαγωγικής του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ και επιστημονικό υπεύθυνο
τον καθηγητή Κωνσταντίνο Μπίκο. Τέτοιες τεκμηριωμένες έρευνες για τα οφέλη της συγχωρητικότητας μέσα στη σχολική τάξη έχουν ήδη διεξαχθεί σε άλλα
κράτη όπου διδάσκεται το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχωρητικότητα». (JongHyo Park et al, 2013· Enright, 2012a· Baskin et al., 2010· Enright et al., 2010·
Gambaro, 2008· Holter et al, 2008· Enright et al, 1989).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστούν οι αντιλήψεις των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τη μεθόδευση του προγράμματος της συγχώρησης. Επιπλέον, επιχειρείται μία πρώτη
ανατροφοδότηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδραση του
προγράμματος τόσο στις σχέσεις των συμμαθητών μεταξύ τους, όσο και στις
σχέσεις μαθητών και καθηγητών. Επιχειρείται τέλος να διερευνηθεί η άποψή
τους για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
Δείγμα-Διαδικασία: Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016
και τον Μάιο του 2017. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε 144 καθηγητές
που εφάρμοσαν την εκπαιδευτική παρέμβαση κατά τα σχολικά έτη 2015-2016
και 2016-2017 σε μαθητές που φοιτούσαν στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Συγκεκριμένα το δείγμα αποτελείτο από 26 καθηγητές
από τον Νομό Κορίνθου, 12 καθηγητές από τον Νομό Αργολίδος, 36 καθηγητές από την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και 70 καθηγητές από τον Νομό
Θεσσαλονίκης. Από τους 144 καθηγητές απάντησαν οι 115 (ποσοστό 81%). Οι
καθηγητές ήταν διαφόρων ειδικοτήτων (δεν αποτέλεσε κριτήριο η ειδικότητα)
και δίδαξαν το μάθημα εκτός σχολικού ωραρίου, στην πλειοψηφία μέσα από το
πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας».
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Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από συνολικά 21 ερωτήσεις, από τις οποίες
οι 19 ήταν κλειστού τύπου, ενώ οι 2 ήταν ανοιχτού τύπου – σύντομης ανάπτυξης Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου καλούνταν οι καθηγητές να δηλώσουν σε
6-βαθμη κλίμακα Likert τη συμφωνία ή διαφωνία τους. Κάθε συστάδα ερωτήσεων αξιολογούσε τις εξής διαστάσεις: 1. αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
υλικού και της δυνατότητας εφαρμογής του (ερωτήσεις 1-5), ενδιαφέρον για
να συνεχιστεί το πρόγραμμα (6), 2. επίδραση του προγράμματος στην κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των μαθητών καθώς και στη σχολική τους επίδοση, (ερωτήσεις 7-12) 3. επίδραση του προγράμματος στην προσωπικότητα
του εκπαιδευτικού και στη διαδικασία της διδασκαλίας (13-17), και 4. επίδραση του προγράμματος στο σχολικό κλίμα (18-21).
Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος
«qualtrics» και η στατιστική επεξεργασία έγινε από το αρμόδιο τμήμα του Τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν.
Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Δεδομένα από τις κλειστές ερωτήσεις: Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, το 100%
των εκπαιδευτικών βρήκε το εγχειρίδιο εύκολο στην εφαρμογή του, υπήρχε ευελιξία στη χρήση του και οι οδηγίες του διευκόλυναν τον καθηγητή. Το 92% των καθηγητών αξιολόγησε θετικά το εκπαιδευτικό υλικό. Βέβαια, το 73% δήλωσε ότι ο
χρόνος διδασκαλίας δεν ήταν επαρκής και το 89% ότι ο αριθμός των μαθημάτων/
θεμάτων ήταν μεγαλύτερος από όσο μπορούσαν να καλύψουν. Τα δύο τελευταία ποσοστά συνδέονται, μεταξύ τους και οφείλονται κυρίως στην καθυστέρηση έγκρισης
από το Υπουργείο, που είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων διδασκαλίας, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου. Παράλληλα, απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως καταλήψεις, εκδρομές και σχολικές εκδηλώσεις, οδήγησαν
σε ακύρωση μαθημάτων και κάποιες φορές αποδιοργάνωσαν το χρονοδιάγραμμα
του εκπαιδευτικού.
Σχετικά με την κοινωνικοσυναισθηματική επίδραση της συγχώρησης στους μαθητές, το 95% των καθηγητών διαπίστωσε ότι αυτοί μείωσαν τον θυμό τους και αύξησαν τη συνεργασία μεταξύ τους, ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας του προγράμματος της συγχώρησης. Το 100% των καθηγητών πιστεύει ότι οι μαθητές ευχαριστήθηκαν με τη διδασκαλία του μαθήματος, ενώ το 98% ότι οι μαθητές βελτιώθηκαν.
Ένα 72% παρατήρησαν ότι οι μαθητές βελτιώθηκαν επίσης και στα μαθήματά τους,
κάτι το οποίο συμφωνεί και με τα διεθνή στατιστικά δεδομένα άλλων σχολικών τάξεων, χρήζει όμως λεπτομερέστερης ερευνητικής διερεύνησης. Συνολικά, 96% των
εκπαιδευτικών αξιολόγησαν θετικά την επίδραση που έχει το πρόγραμμα της συγχώρησης στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.
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Σχετικά με την επίδραση του προγράμματος στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, στη διαδικασία της διδασκαλίας καθώς και στη συνακόλουθη
βελτίωση του σχολικού κλίματος, το 98% δήλωσε ότι η διδασκαλία της συγχώρησης τους βοήθησε να βελτιωθούν προσωπικά ως εκπαιδευτικοί και να δουν
τους μαθητές μέσα από ένα θετικό πρίσμα. Το 97% δήλωσε ότι τους βοήθησε προσωπικά να μπορούν να συγχωρούν τους άλλους και να βελτιωθούν ως
άτομα, ενώ το 92% δήλωσε ότι η διδασκαλία του προγράμματος βοήθησε να
γίνει ζωντανό και ενδιαφέρον το μάθημα. Επιπλέον το 77% δήλωσε ότι η τάξη
λειτούργησε καλύτερα, ενώ το 53% δήλωσε ότι παρατήρησε κάποια βελτίωση γενικότερα στη λειτουργία του σχολείου. Είναι αναμενόμενο να μην περιμένουμε θεαματικά αποτελέσματα σε όλη τη σχολική κοινότητα από μια τάξη
μόνον που διδάχθηκε το πρόγραμμα, παρ’ όλα αυτά θεωρούμε το ποσοστό του
53% ήδη υψηλό. Πάνω από τους μισούς καθηγητές πιστεύουν ότι το σχολείο
βελτιώνεται με την διδασκαλία της αρετής της συγχωρητικότητας και αυτό το
επιβεβαιώνουν και πολλές προφορικές μαρτυρίες που έχουμε από εκπαιδευτικούς, με συγκεκριμένα παραδείγματα συστημικής αλληλεπίδρασης στον χώρο
Αποτελέσματα των ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης: Οι ερωτήσεις ανοιχτού
τύπου αφορούσαν κυρίως στην περίπτωση της θετικής βαθμολόγησης των ερωτήσεων 18 και 19, όπου ζητείται να περιγράψουν οι καθηγητές τι ήταν αυτό
που λειτούργησε καλύτερα στην τάξη τους, ως αποτέλεσμα, έστω εν μέρει, του
προγράμματος της συγχώρησης. Τους ζητήθηκε επίσης να αναφέρουν οποιεσδήποτε βελτιώσεις παρατήρησαν στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου τους.
Για την επεξεργασία τους εφαρμόσθηκε η «ποιοτική ανάλυση περιεχομένου».
Οι απαντήσεις από τις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης αφού αποδελτιώθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και εντάχθηκαν σε θεματικούς άξονες. Αυτά τα κείμενα
αποτέλεσαν το υλικό με βάση το οποίο συγκροτήθηκε το επαγωγικό σύστημα των κατηγοριών. Αυτό προέκυψε μέσα από την τεχνική της δόμησης, και
συγκεκριμένα της δόμησης περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης. Με τη
δόμηση περιεχομένου επιχειρείται η σύνοψη του υλικού και η παράθεση εκείνων των στοιχείων που έχουν να δώσουν κάτι σημαντικό στην έρευνα. (Μπονίδης, 2004: 129). Προκύπτει ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνοψίζονται στους εξής βασικούς άξονες:
1. Σχέσεις συμμαθητών μεταξύ τους: π.χ. «Τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν
πιο ήρεμα και συνεργάσιμα στο μάθημα και έδειξαν περισσότερη αυτοπεποίθηση». (Ρ., Θες/νικη), ή ... «οι μαθητές είναι πιο έτοιμοι να ακούσουν,
να χωρέσουν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των συμμαθητών τους. (Ζ.,
Αν. Αττική), ή...οι μαθητές γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και αποκτούν μία όμορφη οικειότητα με νέους φίλους. Συνεργάζονται πολύ πιο
αρμονικά και αποδοτικά (Θ., Θεσσαλονίκη.)
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2. Σχέσεις μαθητών και καθηγητών: π.χ. «Λόγω της θετικής ατμόσφαιρας
και της ειλικρίνειας των συζητήσεών μας ήρθαμε πιο κοντά και έσπασε
το φράγμα μαθητών - καθηγήτριας. Είδα τους μαθητές μου ως πρόσωπα, που θέλουν βοήθεια και στήριξη, όπως και εγώ» (Λ., Θεσσαλονίκη),
ή ... «Ιδιαίτερα η συμπεριφορά ενός παιδιού - που ήταν προβληματική
πριν αρχίσει το Πρόγραμμα - μαλάκωσε κι έγινε πιο ήρεμη και λιγότερο αντιδραστική. Ο εν λόγω μαθητής έπαψε να έρχεται στο Γραφείο της
Διευθύντριας λόγω απείθαρχης συμπεριφοράς και ο τρόπος και το ύφος
του έπαψαν να είναι προσβλητικά κι επιθετικά» (Θ., Κόρινθος).
3. Σχέσεις μεταξύ των καθηγητών: π.χ. «Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανοίξαμε τους ορίζοντές μας και βελτιώνουμε τις
συναδελφικές σχέσεις» (Ζ., Αν. Αττική).
4. Σχέσεις γονέων και μαθητών: πχ. «Επιπλέον δεν τσακωνόντουσαν εύκολα και κάποιοι γονείς παρατήρησαν μεγάλη αλλαγή στην συμπεριφορά
τους στο σπίτι» (Μ. Θεσσαλονίκη),
5. Σχέσεις. εκπαιδευτικών και γονέων: π.χ. «Βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ συναδέλφων ή και στην αντιμετώπιση εντάσεων με γονείς» (Σ., Αν.
Αττική). Τέλος αναφέρθηκε σε 18 περιπτώσεις ότι παρατηρήθηκε βελτίωση και στη σχολική επίδοση.
Η βελτίωση των σχέσεων όπως αναφέρεται στους παραπάνω άξονες αιτιολογείται ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως π.χ.: «Πολλαπλά τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές και κατ’ επέκταση
το σχολείο μας από το πρόγραμμα κυρίως σε απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας,
ενεργής ακρόασης, ελεύθερης έκφρασης, συνεργασίας, ομαδικότητας….ειδικότερα
η διαχείριση του θυμού και των αρνητικών συναισθημάτων» (Κ., Θεσσαλονίκη).
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες που αναφέρεται ότι βελτιώθηκαν, αφορούν
στην ενσυναίσθηση, στην αποδοχή του άλλου, στην αποδοχή της ετερότητας,
στην ενεργή ακρόαση, στη συνεργασία κ.ά. Τα συναισθήματα που αναφέρθηκαν πιο συχνά ότι αναπτύχθηκαν είναι η αυτοπεποίθηση, η ηρεμία και η αγάπη με συγχωρητική διάθεση.
Συζήτηση
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υπήρχε συνεχής επαφή καθηγητών με την υπεύθυνη του προγράμματος μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου επικοινωνίας. Ουσιαστικά η αξιολόγηση επιβεβαίωσε
και εμπειρικά τις προηγούμενες ηλεκτρονικές παρατηρήσεις μέσω του ημερολογίου, καθώς και τις προφορικές αναφορές των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων
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Τα αποτελέσματα της παρούσας αξιολόγησης δείχνουν ότι η εφαρμογή
του προγράμματος της συγχώρησης στα σχολεία έχει θετική επίδραση, τόσο
στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές
ανέπτυξαν μέσω του προγράμματος κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες,
όπως η συνεργατικότητα, η διαχείριση θυμού και η αποδοχή της ετερότητας
του άλλου. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι είδαν με άλλο πρίσμα τους μαθητές και βελτιώθηκαν οι ίδιοι ως άνθρωποι και ως εκπαιδευτικοί. Είναι σημαντικό επίσης ότι οι περισσότεροι αναφέρουν ότι βελτιώθηκε
το κλίμα της τάξης, το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές το παρακολούθησαν με ευχαρίστηση.
Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα, με μικρές αποκλίσεις, με αντίστοιχες
αξιολογήσεις σχολείων της αλλοδαπής. Διάφορες αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες αναφέρουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος της συγχωρητικότητας τη μείωση του θυμού των μαθητών, τη βελτίωση του κλίματος της τάξης, την αύξηση της συνεργατικότητας των μαθητών και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων (Gassin et al., 2005· Gambaro et al., 2008·
Holter et al., 2008). To πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση
και πρωτοποριακή προσέγγιση στη διαχείριση θυμού, στην αντιμετώπιση της
επιθετικής συμπεριφοράς των μαθητών, και στα μειωτικά συναισθήματα που
προκύπτουν, όταν ένας μαθητής νιώθει την απόρριψη από την ομάδα. Οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως έγιναν καλύτεροι δάσκαλοι και καθηγητές και
πως οι τάξεις τους λειτούργησαν καλύτερα ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης
στη συγχώρηση.
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σε 4 πόλεις της Ελλάδας όπου διδάχθηκε το πρόγραμμα «Ελαττώνω
τον θυμό και αυξάνω τη συνεργασία μέσα από την πρακτική της συγχώρησης»
σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται και σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα συγχώρησης που
εφαρμόζονται στην αλλοδαπή με αντίστοιχα αποτελέσματα. Παρ’ όλες τις κοινές απαντήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων,
δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση η αξιολόγηση αυτή ερευνητικές μελέτες
που διέπονται από συγκεκριμένες δομές και εγκυρότητα.
Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση/ανατροφοδότηση αυτή δίνει μια πρώτη
αίσθηση της επίδρασης του προγράμματος της συγχώρησης μέσα στην τάξη,
δεν αποτελεί όμως μια εξαντλητική διερεύνηση της επίδρασης της εκπαιδευτικής παρέμβασης «Αγωγή στη Συγχώρηση». Κάτι τέτοιο βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια των συντελεστών του προγράμματος.
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Μελλοντικές προοπτικές
Φαίνεται πάντως πως ένα νέο πεδίο ενδιαφέροντος ανοίγει στον χώρο της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας, καθώς παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον
στη μελέτη της συγχωρητικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνον
(Γαλίτη, 2015α,β· Galiti, 2016· Δαβράζος, 2016· Κακαβούλης, 2016· Ράντζου,
2002· Ψύρρα, 2014). Ένας από τους λόγους που παρουσιάζεται τόσο αυξημένο
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ίσως είναι και το ότι «η επίδραση της συγχωρητικότητας είναι ευεργετική σε πλειάδα ψυχικών διαταραχών, όπως του
άγχους και των διαταραχών της διάθεσης, της χρήσης ουσιών και της αποκλίνουσας συμπεριφοράς» (Ψύρρα, 2014: 46).
Η επικοινωνία με εκπαιδευτικούς τα τελευταία τρία χρόνια που εφαρμόζεται το πρόγραμμα στην Ελλάδα δείχνει, ότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας
της συγχώρησης μέσα στην ελληνική σχολική τάξη είναι εξαιρετικά. Έρχεται
δε να ανταποκριθεί και σε ένα παιδαγωγικό αίτημα, το οποίο ξεκινώντας από
τη διαπίστωση του μονομερούς προσανατολισμού των ελληνικών σχολικών
προγραμμάτων προς γνωστικούς κυρίως στόχους, ζητά την φροντίδα και του
κοινωνικοσυναισθηματικού τομέα ανάπτυξης (Μπίκος, 2011). Εκπαιδευτικά
προγράμματα, όπως «Η Εκπαίδευση στη Συγχώρηση» θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό και να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του έλληνα μαθητή.
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Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών
στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών
Ζωή Γκουτζέρη, Μαρίνα Κουγιουρούκη
Εισαγωγή
Η μάθηση είναι μία απλή διαδικασία προβλέψιμων αλλαγών αιτιατού-αποτελέσματος, της οποίας τα προϊόντα αποκτούνται από τη συσσώρευση εμπειριών
που προκύπτουν από πολλές και διαφορετικές πηγές στη διάρκεια του χρόνου
(Falk, 2005: 269) Είναι ταυτόχρονα μία διαδικασία που μπορεί να λάβει χώρα σε
ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα εντός και εκτός τάξης (Καρνέζου, 2010: 48).
Η μάθηση διακρίνεται σε «φυσική» η οποία είναι τυχαία και απρογραμμάτιστη και σε «σχολική» η οποία είναι προγραμματισμένη (Χατζηδήμου, 2010:
194-199). Επίσης, διακρίνεται σε «τυπική», «μη τυπική» και «άτυπη» μάθηση, χωρίς όμως να υπάρχει πάντοτε ομοιόμορφος διαχωρισμός (Falk, 2005:
269-271). Αξίζει, βέβαια να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία διακρίνεται ακόμα ένα είδος μάθησης, η «εξωσχολική» (outdoor
learning) (Dillon, Rickinson, Teamey, Morris, Young Choi, Sanders, Benefield,
2006), στο οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι εκδρομές εκπαιδευτικού περιεχομένου
σε συγκεκριμένο χώρο που διοργανώνονται από το σχολείο και στοχεύουν στη
μάθηση μέσω της απόκτησης εμπειριών (Krepel & Duvall, 1981∙ ΤσαγκαρλήΔιαμάντη, 2006∙ Καρνέζου, 2010∙ Behrendt & Franklin, 2014).
Στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών σε χώρους, όπως
για παράδειγμα ένα μουσείο (π.χ. αρχαιολογικό, λαογραφικό, φυσικής ιστορίας), μία βιβλιοθήκη, ένα πάρκο κλπ. τους δίνεται η δυνατότητα να έλθουν σε
επαφή, να παρατηρήσουν και να μελετήσουν άμεσα τα αντικείμενα στο φυσικό τους χώρο (Krepel & DuVall, 1981∙ Harkins, 2013).
Η επίσκεψη σε ένα συγκεκριμένο χώρο και η δυνατότητα που δίνεται στους
μαθητές να έλθουν σε άμεση επαφή με το γνωστικό αντικείμενο τους βοηθά
να το κατανοήσουν και να αναπτύξουν μία γενικότερα θετική στάση απέναντι στην επιστήμη (Pasquier, & Narguizian, 2006∙ Mortensen & Smart, 2007∙
Higgins, Dewhurst & Watkins, 2012∙ Rix & McSorley, 1999). H εμπειρία αυτή
αλλά και οι γνώσεις που αυτή παρέχει παραμένουν στη μνήμη των μαθητών για
αρκετό χρονικό διάστημα (Bamberger & Tal, 2008∙ Nadelson & Jordan, 2012).
Εκτός, όμως από την κατανόηση διδακτικών αντικειμένων και δυσνόητων
εννοιών οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συμβάλλουν μέσα από τη βιωματική μάθηΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ση στην ανάπτυξη της φαντασίας και την ενσυναίσθηση (Ανδρεάδου & Δρακάκη, 2008∙ Krakowka, 2012) και προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες ευκαιρίες για
να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εκτίμησης της τέχνης (Xanthoudaki, 1998).
Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να ισχυρισθεί ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
είναι ευχάριστες εμπειρίες μάθησης, οι οποίες προκαλούν την περιέργεια, την
απόλαυση και την ενεργό συμμετοχή (Lucas, 2000), δίνουν κίνητρα (DeWitt
& Osborne, 2007), κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών1 (Falk & Adelman,
2003), και τους οδηγούν στο να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο σχετικό με την επίσκεψη αντικείμενο (Jarvis & Pell, 2005∙ Knapp, 2000). Η θετική
αυτή στάση συχνά τους οδηγεί να εκφράσουν την επιθυμία να επαναλάβουν
τη επίσκεψη αυτή και με την οικογένειά τους προκειμένου να μοιραστούν την
εμπειρία τους (Bamberger & Tal, 2008).
Την ιδιαίτερη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη μαθησιακή και
μορφωτική διαδικασία των μαθητών αναγνωρίζει και η ελληνική πολιτεία και
δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίησή τους (Χατζηδήμου & Χατζηδήμου, 2014, 289).
2. Αφετηρία, σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη μάθηση ενέχει βαρύνουσα
σημασία και προσφέρει μοναδικά οφέλη τόσο στους μαθητές όσο και στους
εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, παρά τη σπουδαία προσφορά των εκπαιδευτικών εκδρομών, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες σχετικές με το υπό διερεύνηση αντικείμενο στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, και η διαπίστωση
αυτή αποτέλεσε το κίνητρο να προβούμε στην έρευνα αυτή.
Κεντρικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο για τις εκπαιδευτικές εκδρομές,
όσο και για τη συμβολή τους στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών
γενικότερα.
Ως τεχνική της συλλογής του υπό έρευνα υλικού επιλέχθηκε η συνέντευξη
και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview), καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα ήδη υπάρχον σύνολο προκαθορισμένων
ερωτήσεων να προσθαφαιρεθούν ερωτήσεις, να αλλάξουν σειρά ή ακόμη και
να υποβληθούν διευκρινιστικά ερωτήματα στους συμμετέχοντες στην έρευνα,
δίνοντας με τον τρόπο αυτό στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα και στη διάρκεια που επιθυμούν (Verma & Mallick, 2004: 247).
1
Για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία βλ.
Ταρατόρη, 1999.

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

Η συμβολή των εκπαιδευτικών εκδρομών στη μάθηση. Απόψεις εκπαιδευτικών

45

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν ανοιχτού τύπου, με τις οποίες διασφαλίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη των απαντήσεων, αλλά και η δημιουργία ευχάριστου κλίματος και επικοινωνίας μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου.
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2017, ενώ το υπό έρευνα υλικό αποτέλεσαν είκοσι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης2.
Για την επεξεργασία και την ανάλυση του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Ιωσηφίδης, 2008).
3. Ανάλυση δεδομένων
Οι εξωτερικεύσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συμβάλλουν στην υλοποίηση των διδακτικών στόχων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, στην καλύτερη κατανόηση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, στη
στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών και στη δραστηριοποίησή τους για
επανάληψη της επίσκεψης με την οικογένειά τους.
Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά στη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων
στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, οι απαντήσεις καταδεικνύουν ότι όλοι
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις εκπαιδευτικές επισκέψεις πάρα πολύ σημαντικές,
εφόσον «τα παιδιά γνωρίζουν και έρχονται σε επαφή με αυτό που μαθαίνουν, με
τη γνώση, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη».
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις
δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το περιβάλλον της τάξης και να αποκτήσουν εμπειρίες αυτενεργώντας. Συγκεκριμένα αναφέρουν:
Εκπαιδευτικός (09): «Τα παιδιά δεν μένουν μόνο στο θεωρητικό άκουσμα που
έχουν στην τάξη, αλλά πηγαίνουν στο χώρο, δουλεύουν αυτά που έχουν ακούσει,
τους γίνεται βίωμα το ότι βλέπω, παρατηρώ, ακούω, αγγίζω, μαθαίνω».
Εκπαιδευτικός (10): «Με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις τα παιδιά έρχονται
κατευθείαν σε επαφή με το αντικείμενο το οποίο διδάσκονται. Εκεί θα λύσουν
απορίες, εκεί θα δουν το θέμα που εξετάζεται μέσα στην τάξη και εκεί θα τους
δοθεί το ερέθισμα να καταλάβουν τα πράγματα περισσότερο και με τις υπόλοιπες αισθήσεις».
2
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γυναίκες και η
ηλικία τους κυμαίνεται από 28 μέχρι 54 έτη. Δεκαπέντε υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
από 20 έως 32 έτη και πέντε από 7 έως 18 έτη. Το 50% του δείγματος αποφοίτησε από Ακαδημία
διετούς φοίτησης και στη συνέχεια παρακολούθησε το πρόγραμμα εξομοίωσης και το υπόλοιπο
50% αποφοίτησε από παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης τεταρτοετούς φοίτησης.
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Εκπαιδευτικός (13): «Άλλο να κάθεσαι στην τάξη και να λες λόγια ή να βλέπεις στο
βιβλίο μια εικόνα και άλλο να βλέπεις μπροστά σου το αντικείμενο που διδάσκεις».
Εκπαιδευτικός (16): «Μία εκπαιδευτική επίσκεψη είναι αντίστοιχα αυτό που
λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις».
Εκπαιδευτικός (02): «όταν το μάθημα γίνεται θεωρητικά και μετά συνοδεύεται
από μία επίσκεψη που είναι βιωματική, βλέπουμε ότι τα παιδιά κατανοούν καλύτερα αυτό που διδάχτηκε και αυτό το αντιλαμβανόμαστε συνήθως όταν γυρνάμε
από τις επισκέψεις, όπου ο στόχος συνήθως επιτυγχάνεται σε μεγάλο ποσοστό».
Εκπαιδευτικός (17): «Δεν μπορείς να διδάσκεις θεωρητικά. Για παράδειγμα,
όταν πήγαμε στο κάστρο του Διδυμοτείχου, αν δεν πάει το παιδί να το δει με τα
μάτια του, να το πιάσει, να τρέξει, να ακούσει πληροφορίες από κάποιον ειδικό,
τότε δεν θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα».
Εκπαιδευτικός (05): «Όταν επισκεφθήκαμε τη Χαιρώνεια και λίγο πιο πριν
είχαμε κάνει τη μάχη της Χαιρώνειας, ήτανε πολύ διαφορετικό όταν πήγαμε και
είδαμε τα εκθέματα. Όλο αυτό συμπλήρωσε την εικόνα που μπορεί να είχαν τα
παιδιά, εμπλούτισε το ίδιο το μάθημα και πιστεύω ότι σίγουρα αυτή η επίσκεψη
τα βοήθησε να θυμούνται το κεφάλαιο αυτό».
Εκπαιδευτικός (03): «είναι πολύ πιο εύκολο για ένα παιδί να μάθει όταν κάνει και όταν συμμετέχει σε αυτό από το να ακούει μόνο. Οπότε, όταν οι χώροι
που επισκεπτόμαστε έχουν να κάνουν πιο πολύ με την έμπρακτη συμμετοχή των
παιδιών τότε έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα».
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, επισημαίνουν
ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις ανοίγουν τους ορίζοντες των παιδιών, καθότι μέσα
από αυτές έρχονται σε επαφή με καινούρια και διαφορετικά ερεθίσματα και πολλές φορές μάλιστα – κυρίως όταν εκπλήσσονται αποτελούν αντικείμενο συζήτησης κατ’ επανάληψη. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί απορίες και κίνητρα για περεταίρω απασχόληση με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Ο χώρος, τα εκθέματα
αλλά και η αυτενέργεια των μαθητών μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση κάποιας αφηρημένης έννοιας, κάποιας ιστορικής κατάστασης ή φυσικής διαδικασίας.
Εκπαιδευτικός (05): «η γνώση συνδυάζεται με την πράξη, είναι καλό το παιδί
να δει κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να δει μέσα από ένα βιβλίο ή ένα
βίντεο, είναι το βίωμα που αποκτούν, είναι η δική τους αντίληψη που θα τους
δημιουργήσει τις δικές τους απορίες, τα δικά τους ενδιαφέροντα».
Εκπαιδευτικός (13): «Πολλές φορές, ειδικά στη φυσική που υπάρχουν αντικείμενα που δεν τα αντιλαμβάνονται, αν δεν το δουν, βλέποντάς το μόνο θεωρητικά δεν μπορούν να το κατανοήσουν».
Εκπαιδευτικός (15): «Για παράδειγμα, αν θα πάμε στις ανεμογεννήτριες ή στο
εργοστάσιο εννοείται πως θα καταλάβουν πολύ καλύτερα την ενέργεια ή όταν
πήγαμε στην μοριακή βιολογία κατάλαβαν τί είναι κύτταρο».
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Εκπαιδευτικός (17): «Όσο και να τους δείξαμε εδώ πέρα ότι το πεντάνευρο
το βότανο έχει πέντε νεύρα γιατί το φύλλο του διαμορφώνεται έτσι κι έτσι, αν δεν
το δει το παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει, λοιπόν βγήκαμε έξω στην αυλή το
είδαμε το πεντάνευρο και κάποια άλλα βοτάνια, τα παιδιά το επεξεργάστηκαν..
αυτό είναι μάθηση. Να το δεις, να το αγγίξεις, να το καταλάβεις».
Οι εμπειρίες που αποκτούν οι μαθητές από τις εκπαιδευτικές εκδρομές
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και εντυπώνονται στη μνήμη των μαθητών. Το
δείγμα επιμένει ότι οι μαθητές θυμούνται καλύτερα κάτι το οποίο είδαν σε μία
εκπαιδευτική επίσκεψη συγκριτικά με ένα απλό μάθημα μέσα στην τάξη, μια
άποψη την οποία υποστηρίζουμε και εμείς.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν:
Εκπαιδευτικός (12): «αυτές οι επισκέψεις μένουν περισσότερο στη μνήμη,
γιατί είναι η όλη διαδικασία, φεύγουν από το χώρο του σχολείου, πηγαίνουν κάπου αλλού που είναι κάτι διαφορετικό, το βλέπουν, το αγγίζουν, το ζουν».
Εκπαιδευτικός (19): «Βλέπουμε κι από την εμπειρία τη δική μας ότι ό,τι «νιώθω κι αισθάνομαι» μου μένει περισσότερο από το να έχω στείρες πληροφορίες
και γνώσεις. Θυμούνται περισσότερο τι κάναμε σαν δράσεις παρά τα μαθήματα που έχουμε διδάξει. Δε θα θυμηθούν για παράδειγμα ένα τεστ που γράψαμε
πριν δυο βδομάδες, θα θυμηθούν όμως τον πηλό που είχαμε και φτιάξαμε αγγεία. Αυτό θα το θυμηθούν».
Εκπαιδευτικός (01): «Τα παιδιά μέσα από το χώρο, και ειδικά άμα τους δίνει ερεθίσματα και το βλέπουν και βιωματικά με όλες τις αισθήσεις, το ζουν και
μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και φυσικά τους μένει».
Εκπαιδευτικός (04): «Βοηθιέται πάρα πολύ θεωρώ η μνήμη τους όταν κάτι
το βιώνεις έντονα κι επίσης σίγουρα είναι και η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση
που νιώθουν εκείνη τη στιγμή».
Τέλος, μία εκπαιδευτικός θέλοντας να επισημάνει τη σημασία της ανατροφοδότησης αναφέρει ότι: «Πάντα τους μένει κάτι … αλλά πολύ σημαντικό για
να σου μείνει κάτι είναι να το συζητήσεις και μετά. Το πήγα και είδα και τελείωσε δε δουλεύει και πολύ. Και εξαρτάται και πόσο σημαντικό και δυνατό είναι
και το βίωμα».
Σχετικά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη συμπεριφορά
και στις στάσεις των μαθητών, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τονίζει τη θετική συμβολή τους, καθώς μέσω των επισκέψεων αυτών αποκομίζουν εμπειρίες
που θα τους στιγματίσουν. Συγκεκριμένα, οι μαθητές γίνονται πιο κοινωνικοί.
Νιώθουν ελεύθεροι και χαλαροί, επικοινωνούν περισσότερο και αναπτύσσουν
μεταξύ τους κλίμα συνεργασίας. Επιπρόσθετα, αποκτούν αίσθημα της υπευθυνότητας γεγονός που απορρέει από την τήρηση κανόνων π.χ. κατά τη διαΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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δικασία της μετακίνησης κατά την επίσκεψη στον εκάστοτε χώρο κλπ. Τέλος,
αυξάνεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους. Η διαφορετική προσέγγιση
μίας θεματικής ενότητας, έχοντας μάλιστα βιωματικό χαρακτήρα, μπορεί να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών με αποτέλεσμα την δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή.
Αναφέρουν, σχετικά, οι εκπαιδευτικοί:
Εκπαιδευτικός (01): «τα παιδιά, καταρχήν δεν κάθονται απλά με τον διπλανό τους σε ένα θρανίο, είναι σε ομάδες. Πηγαίνουν κάπου πιο χαλαρά χωρίς να
χρειάζεται να εξεταστούν σε κάτι, άρα δεν το βλέπουν σαν κάτι που τους ζορίζει,
είναι πιο χαλαρά, θα παίξουν, θα μάθουν, θα χαρούν όλα μαζί. Άρα τους βοηθά
στην κοινωνικοποίηση και στην καλλιέργεια της ομαδικότητας».
Εκπαιδευτικός (20): «Μέσα σε αυτό το χαλαρό και ευχάριστο κλίμα τα παιδιά
απελευθερώνονται και τα βλέπεις να πλησιάζουν το ένα το άλλο με πιο μεγάλη
άνεση και να δένονται και μεταξύ τους ακόμα περισσότερο».
Εκπαιδευτικός (05): «τα παιδιά μαθαίνουνε την υπευθυνότητα, το να μπορέσουν να αποχωριστούν τους γονείς τους, οπότε να είναι ανεξάρτητα, να μπορούν να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την αίσθηση του κινδύνου και να έχουν
την ευθύνη και του διπλανού αλλά και του εαυτού τους».
Εκπαιδευτικός (03): «πολλές φορές αλλάζει η στάση τους απέναντι στο αντικείμενο. Δηλαδή, μία επίσκεψη μπορεί να καταφέρει έναν μαθητή που είναι αδιάφορος σε ένα σχολικό αντικείμενο να δείξει ενδιαφέρον με οποιονδήποτε τρόπο
ή να ασχοληθεί παραπάνω με το αντικείμενο».
Εκπαιδευτικός (15): «Νομίζω πως τους κάνει πιο ώριμους και δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον μετά και για το σχολείο, για το μάθημα». «Τα παιδιά είναι
πιο ελεύθερα, συμμετέχουν περισσότερο… μαθητές που μπορεί να ήταν κάπως
αδιάφοροι μέσα στην τάξη, τους βλέπεις να είναι πιο ενεργοί στην επίσκεψη, να
συνεργάζονται πιο εύκολα».
Εκπαιδευτικός (08): «Βλέπω ότι όλο αυτό τους κάνει να φέρονται διαφορετικά, να έχουν ενδιαφέροντα, περιέργεια, «τί είναι αυτό, τί είναι εκείνο», να
κάνουν ερωτήσεις συνέχεια».
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, θεωρούν ότι μία εκπαιδευτική επίσκεψη
μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα προκειμένου να την επαναλάβει ο μαθητής μαζί με την οικογένειά του μαθητή αρκεί αυτή να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα αναφέρουν:
Εκπαιδευτικός (09): «Όσο πιο δελεαστικό είναι το αντικείμενο, θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον για να ξαναπάνε, αλλά αυτό έγκειται στα ενδιαφέροντα
του κάθε παιδιού, του κάθε μαθητή. Αν είναι το θέμα της αρεσκείας του μπορεί
να το ζητήσει και να επισκεφθεί το χώρο και με την οικογένεια του».
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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Εκπαιδευτικός (08): «οι γονείς πήγανε με τα παιδιά εκεί γιατί τους είπαν τόσα
πολλά πράγματα που θέλησαν να πάνε και μαζί τους ξανά».
Διαπιστώσεις- Συζήτηση
Από την έρευνα αυτή συμπεραίνουμε ότι:
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς πάρα
πολύ σημαντικές καθώς συμβάλλουν πολλαπλώς στην επίτευξη των εκάστοτε διδακτικών στόχων. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και οι εμπειρίες
που αποκομίζουν στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής εκδρομής διευκολύνει την
επίτευξη των εκάστοτε διδακτικών στόχων.
Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι μέσα από τις εκπαιδευτικές εκδρομές ανοίγονται στους μαθητές νέοι ορίζοντες και δημιουργούνται ερεθίσματα και κίνητρα που τους οδηγούν σε ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η επαφή των μαθητών με τα πραγματικά
αντικείμενα και η βιωματική προσέγγιση της γνώσης οδηγεί στη σύνδεση της
θεωρίας με την πράξη και συνεπώς στην καλύτερη κατανόηση.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι
οι εμπειρίες και η νέα γνώση που αποκομίζουν οι μαθητές στο πλαίσιο μίας
εκπαιδευτικής εκδρομής, ιδιαίτερα όταν ανήκουν στη «σφαίρα των ενδιαφερόντων τους», παραμένουν περισσότερο στη μνήμη τους συγκριτικά με μία
απλή διδασκαλία μέσα στην τάξη.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα στην επίδραση των εκπαιδευτικών επισκέψεων στη συμπεριφορά και στις
στάσεις των μαθητών, καθώς θεωρούν ότι μέσω αυτών οι μαθητές μπορεί να
αλλάξουν τη στάση τους απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείμενο.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι το κλίμα που επικρατεί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις ευνοεί την άμεση επικοινωνία και τη συνεργασία των
μαθητών μεταξύ τους με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ τους.
Επίσης, σε ένα τέτοιο κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης οι μαθητές αισθάνονται χαλαροί, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας και δεν φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες.
Συγκεφαλαιώνοντας, επισημαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν μια ευχάριστη διαδικασία και μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη
βιωματική μάθηση.
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of precise educational objectives. Teachers have positive attitudes towards
field trips as they consider that these have an effect on reinforcing student
communication, cooperation and responsibility.
Key-words: educational visits, field trips, teaching, learning, teachers, experience
Ζωή Γκουτζέρη
Εκπαιδευτικός, MSc. Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.
Τηλ.: 6982433437
Ε-mail: gkouzoi@yahoo.gr
Μαρίνα Κουγιουρούκη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Δ.Ε. Δ.Π.Θ.
Τηλ.: 2551030101, 6945236390
E-mail: mkougiou@eled.duth.gr

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

Δομική οριοθέτηση της έννοιας του «ρίσκου»
στη διδασκαλία
Βασίλειος Ζαγκότας, Ιωάννης Φύκαρης
1. Εισαγωγή
Η διακινδύνευση ή «ρίσκο» στη διδασκαλία αποτελεί επιστημολογικό νεολογισμό. Η δομική του οριοθέτηση στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία
προϋποθέτει τόσο την οντολογική, όσο και την επιστημολογική προσέγγιση
της έννοιας του «ρίσκου», η οποία, όπως θα φανεί στη συνέχεια, είναι δύσκολα προσδιορίσιμη. Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία της οριοθέτησης της
έννοιας «ρίσκο» διαφαίνεται ακόμα και στη λεξικογραφία -ερμηνευτική και
ετυμολογική-, η οποία παρέχει μια αρχική περιγραφική βάση, σχετικά με του
τι ακριβώς θεωρείται «ρίσκο».
2. Λεξικογραφικοί ορισμοί και ετυμολογία του «ρίσκου»
Στο λεξικό «Τεγόπουλου-Φυτράκη» (1993: 669) απαντάται η σύνδεση του
«ρίσκου» με «δυσμενές ενδεχόμενο» και «παρακινδυνευμένη ενέργεια ή δραστηριότητα». Ο Μπαμπινιώτης (2002: 1548) ορίζει το «ρίσκο» ως «κίνδυνο»,
«διακινδύνευση» και «παρακινδυνευμένη ενέργεια». Στο «Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Αρχαίας-Μεσαιωνικής-Νέας» των εκδόσεων «Πάπυρος»
(2008: 281), ο ορισμός του «ρίσκου» βρίσκει ανάλογα συνώνυμα στις λέξεις
«κίνδυνος», «επικίνδυνη ενέργεια», «διακινδύνευση», ενώ το ρήμα «ρισκάρω» σημαίνει «διακινδυνεύω, διακυβεύω κάτι». Η Ακαδημία Αθηνών (2014),
πέραν της «διακινδύνευσης», ορίζει το «ρίσκο» ως «έκθεση σε κίνδυνο με την
ελπίδα αποκόμισης πλεονεκτημάτων/κερδών» καθώς και με «κάθε επικίνδυνη
παρακινδυνευμένη ενέργεια». Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη κάνει λόγο για «ενδεχόμενο απώλειας ή αποτυχίας από
ενέργεια με αβέβαιη έκβαση» ενώ συνδέει το ρήμα «ρισκάρω» με τη φράση
«παίζω κορόνα-γράμματα» ως συνώνυμη.
Ανάλογοι ορισμοί εντοπίζονται στην ξένη λεξικογραφία. Στην αγγλική
γλώσσα, ο όρος “risk” ορίζεται από το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Reader’s Digest
(1964) ως «κίνδυνος» (“hazard”) και «πιθανότητα (“chance”) αρνητικών συνεπειών». Το λεξικό “Collins Gem Dictionary of Synonyms and Antonyms”
(1964) προσθέτει τα συνώνυμα του κινδύνου “jeopardy” και “peril”, ορίζοντας
ως αντίθετο του «ρίσκου» την «ασφάλεια» (“safety”). Το ίδιο λεξικό στη σύγΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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χρονη διαδικτυακή του έκδοση καταγράφει την αύξηση της χρήσης της λέξης
“risk” στην καθημερινή ζωή μετά τη δεκαετία του 1950, κάτι που πιθανόν να
οφείλεται στην ενσωμάτωση της έννοιας του «ρίσκου» στη βασική θεωρία
πολλών επιστημών όπως η οικονομία, η ιατρική, η επιστήμη των τροφίμων, η
φαρμακευτική και η μηχανική με την παράλληλη ανάπτυξη των κλάδων αυτών τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας όσο και σε επίπεδο σύνδεσης με
την αγορά εργασίας. Το λεξικό Standard Dictionary of the English Language
χρησιμοποιεί τους ανωτέρω ορισμούς συμπληρώνοντάς τους με άλλα συνώνυμα όπως «πιθανότητα βλάβης (“chance of harm”)» και «κίνδυνος (“danger”)».
Το θεματικό λεξικό Οικονομικών Συναλλαγών (1973) προσθέτει στους ορισμούς τον όρο «τόλμημα» (“venture”). Στην online έκδοσή του, το διακεκριμένο αμερικανικό λεξικό “Merriam-Webster” ορίζει το «ρίσκο» ως «πιθανότητα απώλειας (“loss”) ή τραυματισμού (“injury”)», ως «κάποιος ή κάτι που
δημιουργεί ή συνιστά κίνδυνο (“creates or suggests a hazard”) αλλά και ως
«μια κατάσταση μη προστασίας από τραυματισμό, απώλεια ή κακό (“evil”).
Το ίδιο λεξικό συγκαταλέγει στα συνώνυμά του «ρίσκου» τις λέξεις «απειλή»
(“threat”), «φοβέρα» (“menace”), «παγίδα» (“pitfall”), «σκοτούρα» ή «ταλαιπωρία» (“trouble”) και «δυσφορία» (“distress”) ενώ στα αντίθετα λέξεις όπως
«φρούρηση» (“guard”), «προστασία» (“protection”), «άσυλο» (“asylum”),
«καταφύγιο» (“shelter”), «ασφάλεια» (“safeness”, “safety”, “security”) και
«εξασφάλιση» (“secureness”).
Ως προς άλλες -πλην της αγγλικής- γλώσσες, το «ρίσκο» (“risque”) στη
γαλλική γλώσσα ορίζεται από το έγκριτο Larousse (1990) ως «περισσότερο
ή λιγότερο πιθανή ταλαιπωρία (“inconvenient”) στην οποία είναι εκτεθειμένος κάποιος», ως «ζημία» (“préjudice”) ή «απώλεια» (“sinistre”) αλλά και ως
«δυνατότητα (“possibilité”), πιθανότητα (“probabilité“) μιας πράξης ή ενός
γεγονότος που μπορεί να θεωρηθεί κακό (“mal”) ή ζημιά (“dommage”)». Το
ίδιο λεξικό επισημαίνει επίσης ότι το «ρίσκο» είναι «δέσμευση σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να αποφέρει πλεονέκτημα αλλά περιλαμβάνει κίνδυνο». Στην ιταλική γλώσσα το «ρίσκο» (“rischio”) ορίζεται ως «η πιθανότητα
να υποστεί κανείς ένα αρνητικό γεγονός (“fattonegativo”), ενώ η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Treccani το ορίζει ως τη «δυνατότητα να υποστεί κανείς
βλάβη που συνδέεται με περιστάσεις περισσότερο ή λιγότερο προβλέψιμες1».
Ως προς την ετυμολογία του «ρίσκου», η ορθή ρίζα του είναι αβέβαιη (Althaus,
2005· Magne, 2010). Ο Μπαμπινιώτης (2010: 1220-1221) ανάγει την προέλευση της λέξης στην μεσαιωνική και σύγχρονη ιταλική γλώσσα, εκ των “risco,
1
Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e d’ arti - http://www.treccani.it/ – προσπέλαση:
Φεβ. 2018

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

Δομική οριοθέτηση της έννοιας του «ρίσκου» στη διδασκαλία

55

rischio” και των ρημάτων “riscare, risicare” που σημαίνουν «ριψοκινδυνεύω να
ρίξω το πλοίο σε σκόπελο». Η σύνδεση του «ρίσκου» με τη θάλασσα βρίσκει με
τον τρόπο αυτό μια ενδιάμεση στάση στην έννοια του κινδύνου και ως τέτοιος
στη ναυτοσύνη (αλλά και μεταφορικά) θεωρείται ο σκόπελος, ο οποίος στην μεσαιωνική ιταλική ονομάζεται “risco”. Η προέλευση των λέξεων αυτών φαίνεται
να είναι είτε από την ελληνική γλώσσα και το μεσαιωνικό «ριζικόν» (= «μοίρα»,
«πεπρωμένο»), είτε από τη λατινική (“riscium”) ή την αραβική (“rizq” = φόρος
στους κατοίκους της μεσαιωνικής Αιγύπτου για τη συντήρηση των στρατευμάτων). Ωστόσο, το αραβικό έτυμο της λέξης σήμαινε αρχικά «ό,τι προέρχεται από
τον Θεό ώστε να πορεύεται κάποιος», και είναι σε συνάφεια με την έννοια του
«πεπρωμένου» αλλά και της καθημερινής επιβίωσης.
Προστίθεται, επίσης, η επισήμανση των Lidell & Scott (1889) ότι το λήμμα
«ρίσκος» σημαίνει είτε «χρηματοκιβώτιο» (“coffer”) και «μπαούλο» (“chest”),
είτε «σαρκοφάγος», συνδέοντας την έννοια με τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων αγαθών ή της ίδιας της ζωής. Με τον ορισμό αυτό συμφωνεί ο Κουμανούδης (1998: 809) ως προς την λατινική-ελληνική μετάφραση του όρου, όσο
και το διαδικτυακό λεξικό JM Latin-English Dictionary ως προς την λατινική-αγγλική μετάφραση2.
Στην ελληνική γλώσσα η ετυμολογία της λέξης ανάγεται στα ομηρικά έπη
και συνδέεται με την αρχαία ελληνική λέξη «ρίζα», η οποία χρησιμοποιήθηκε στα λατινικά για να δηλώσει απότομο βράχο ή γκρεμό. Συγκεκριμένα (Μ
430-440), ο Οδυσσέας στην προσπάθειά του να σωθεί από τους απότομους
γκρεμούς της Σκύλλας και τη ρουφήχτρα της Χάρυβδης αρπάζει τις ρίζες μιας
αγριοσυκιάς, κρεμάμενος στο κενό και διακινδυνεύοντας της ζωή του. Η αναγωγή αυτή στο επεισόδιο του Οδυσσέα με τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη ενοποιεί
τόσο τη σύνδεση της έννοιας του «ρίσκου» με τη ναυτοσύνη, όσο και με την
επιβίωση, για την οποία σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η «τύχη», η «μοίρα»
και το «πεπρωμένο».
Στη μεσαιωνική ελληνική γραμματεία διασώζεται η λέξη «ριζικόν» (=πεπρωμένο). Αυτή η περιπλοκή «ρίσκου», τύχης και κινδύνου βρίσκει τη σύνδεσή της και στην αγγλική γλώσσα, όπου η λέξη “hazard” (= κίνδυνος) προέρχεται από την αραβική λέξη “alzahr” που σημαίνει «ζάρι» (Bernstein, 1998: 13).
Συμπερασματικά των ανωτέρω λεξικογραφικών ορισμών αλλά και των
προτάσεων ετυμολογίας διαπιστώνεται ότι το «ρίσκο» ως έννοια συνδέεται
με τον κίνδυνο, την αβεβαιότητα ως προς την έκβαση κάποιας πράξης και την
πιθανότητα απώλειας ή αρνητικών συνεπειών μιας πράξης.
2
2018

http://www.latin-dictionary.org/JM-Latin-English-Dictionary/ – προσπέλαση: Φεβ.
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Σε κάθε περίπτωση το «ρίσκο» αφορά μια πράξη με σκοπό κάποιο όφελος
αλλά με ενυπάρχουσα πάντοτε την πιθανότητα μερικής ή ολοκληρωτικής αποτυχίας αυτού του οφέλους.
Η σύνδεση του «ρίσκου» με την τύχη, το πεπρωμένο και το «ριζικό» προσθέτει στον ορισμό τη μικρή δυνατότητα του ανθρώπου να επηρεάσει την έκβαση της πράξης. Επιπλέον, εφόσον κάθε «πράξη» ορίζεται ως «η υλοποίηση» μιας απόφασης (Μπαμπινιώτης, 2005: 1463) συνεπάγεται ότι κάθε πράξη
ενέχει «ρίσκο».
Μολονότι οι λεξικογραφικοί ορισμοί παρέχουν τη βάση ορισμού της έννοιας του «ρίσκου» δεν αρκούν για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα δομικά
του στοιχεία.
3. Το «ρίσκο» στον χώρο των επιστημών και της ανθρώπινης δραστηριότητας
Στον χώρο της εμπορικής δραστηριότητας αναφέρεται το «ρίσκο» ως το σύνολο
των κινδύνων που αφορούν τη λειτουργία εν γένει της εμπορικής δραστηριοποιήσεως (Dowd, 1998). Συνδυαστικά με το «επιχειρηματικό ρίσκο» υπάρχει και
το «ρίσκο αγοράς» (“market risk”), το οποίο ορίζεται ως ο κίνδυνος απωλειών
κερδών που προέρχεται από δυσμενείς κινήσεις σχετικά με τις τιμές αγοράς ή
τα ποσοστά των μετοχών (Dowd, 1998). Συνδέεται ταυτόχρονα με τον κίνδυνο μεταβολής της αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου θέσεων μιας επιχείρησης
(Duffie & Singleton, 2003), τον κίνδυνο ζημιών στον ισολογισμό που προκύπτει
από τις μεταβολές των τιμών της αγοράς (Kalyvas et al, 2006), τον κίνδυνο αβεβαιότητας των κερδών ενός χρηματοπιστωτικού φορέα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, που προκαλούν οι μεταβολές και ιδιαίτερα οι ακραίες αλλαγές στις
συνθήκες της αγοράς (Saunders & Cornett, 2011).
Στα ανωτέρω εντάσσεται και το «ρίσκο ρευστότητας» (“liquidity risk”), το
οποίο αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από το κόστος ή την αναστάτωση
μη εύρεσης αγοραστή (Dowd, 1998) ή χρηματοδότησης (Duffie & Singleton,
2003), καθώς επίσης και το «νομικό ρίσκο» (“legal risk”) που απορρέει από την
αδυναμία εκτέλεσης μιας σύμβασης (Dowd, 1998· Watsham, 1998).
Στην ιατρική επιστήμη η έννοια του «ρίσκου» σχετίζεται με την πιθανότητα δυσλειτουργίας του οργανισμού και με την προβλεψιμότητα πιθανοτήτων
βελτίωσης και διατήρησης της ζωής (Schoon, 2006). Αποτελεί μια αντικειμενική πραγματικότητα, μετρήσιμη, ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη (Althaus, 2005).
Στο επιστημονικό πεδίο της τεχνολογίας των τροφίμων το «ρίσκο» σχετίζεται
με τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις των χημικών που εμπεριέχονται στα τρόφιμα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ανάλυση των παραγόντων εντοπισμού του
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σχετικού ρίσκου περιλαμβάνει, εκτός από τους απτούς παράγοντες που αφορούν
τη χημική σύσταση των τροφίμων, τους σχετικούς κοινωνικούς και οικονομικούς
παράγοντες παραγωγής τους (Tennant, 1997) αφορούν επιπρόσθετα την υγεία
του καταναλωτή αλλά και τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (Ε.Ι.Ε., 2005).
Στον χώρο των περιβαλλοντικών επιστημών το «ρίσκο» εντοπίζεται στην
πιθανότητα έκθεσης ατόμων, πληθυσμών ή οικοσυστημάτων σε τοξικές ουσίες ή σε επικίνδυνες συνθήκες και στη σοβαρότητα των συνεπειών της έκθεσης
αυτής (Louvar & Louvar, 1998). Επίσης, ορίζεται ως η πιθανότητα βλάβης της
σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής ευημερίας των ανθρώπων (World Health
Organization, 1985). Ειδικά το «οικολογικό ρίσκο» είναι η απειλή που προκύπτει για το περιβάλλον εξαιτίας των αλόγιστων ανθρώπινων δραστηριοτήτων
(Zint, 2001).
Όσον αφορά το «πολιτικό ρίσκο» (“political risk”) τοποθετείται ανάμεσα στους όρους «κίνδυνος χώρας» (“country risk”) και «κρατικός κίνδυνος»
(“sovereign risk”). Αφορά κάθε είδους κυβερνητική απόφαση μιας χώρας. Ο
πρώτος όρος περιλαμβάνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια χώρα συμπεριλαμβάνοντας τις υποδομές της, τις στάσεις και τις απόψεις του πληθυσμού
γύρω από βασικά θέματα που τον απασχολούν και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Ο δεύτερος όρος είναι κυρίως οικονομικός και εστιάζει στις συνέπειες
αθέτησης της πληρωμής του χρέους μιας χώρας από τις κυβερνήσεις (Kobrak,
Jansen & Kopper, 2004).
Στον χώρο των οικονομικών επιστημών κυριαρχεί ο όρος «πιστωτικό ρίσκο»
(“credit risk”), το οποίο ορίζεται ως ο κίνδυνος απώλειας που προκύπτει από την
αποτυχία ενός συμβαλλόμενου να πραγματοποιήσει μια υποσχεθείσα πληρωμή
(Dowd, 1998), η μη λήψη υποσχεθεισών αποπληρωμών για εκκρεμείς επενδύσεις, λόγω αδυναμίας έγκαιρων πληρωμών ή αποπληρωμών (McNeil, Frey, &
Embrechts, 2005). Αφορά επίσης τον κίνδυνο μεταβολών της αξίας σε σχέση με
απρόβλεπτες μεταβολές της πιστωτικής ποιότητας (Duffie & Singleton, 2003)
και γενικότερα την έκθεση σε αθέτηση πληρωμής, πιθανότητα αθέτησης πληρωμής και ζημία σε περίπτωση αθέτησης (Altman, Resti, & Sironi, 2005). Το «λειτουργικό ρίσκο» (“operational risk”) αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από
τη δυσλειτουργία εσωτερικών συστημάτων ή των ανθρώπων που εμπλέκονται
σε αυτά (Dowd, 1998) και είναι οι απώλειες που προκύπτουν από ανεπαρκείς ή
αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες, άτομα και συστήματα ή από εξωτερικές
εκδηλώσεις (Watsham, 1998 - McNeil, Frey, & Embrechts, 2005). Γενικά, «οικονομικό ρίσκο» (“financial risk”) είναι κάθε γεγονός ή πράξη που μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα ενός οργανισμού να πετύχει τους στόχους
του και να εκτελέσει τις στρατηγικές του (McNeil, Frey, & Embrechts, 2005).
Αποτελεί μια ποσοτικοποιημένη αβεβαιότητα σχετικά με την ανεπιθύμητη μεΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ταβολή της αξίας μιας χρηματοοικονομικής δέσμευσης (Watsham, 1998). Ήδη
από το 1964, ο Frank Knight διαχωρίζει το «ρίσκο» ως «κίνδυνο» από την έννοια
της «αβεβαιότητας» ισχυριζόμενος ότι το «ρίσκο» «μπορεί να ποσοτικοποιηθεί
(π.χ. οι πιθανότητες να πετύχει μια επένδυση) ενώ η αβεβαιότητα όχι (π.χ. οι πιθανότητες κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον επόμενο χρόνο)» (Knight, 1964: 59). Το είδος αυτό του «ρίσκου» είναι σημαντικό, καθώς ο
υπολογισμός του βοηθά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων (Kircher et al, 2017).
Στα ανωτέρω προστίθεται και η θέση του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Standardization Organization-I.S.O.) (2015), σύμφωνα με τον
οποίο το «ρίσκο» έχει ως συνέπεια την απόκλιση από την αναμενόμενη επίτευξη
των στόχων και χαρακτηρίζεται από την αναφορά σε πιθανά γεγονότα εκφραζόμενα συχνά με όρους συνδυασμού των συνεπειών ενός γεγονότος (συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις περιστάσεις) και της σχετικής πιθανότητας
εμφάνισης του. Παράλληλα σχετίζεται με την αβεβαιότητα που αφορά την κατάσταση κατανόησης ενός γεγονότος, των συνεπειών του ή των πιθανοτήτων
εκδήλωσής του.
Επιπρόσθετα ο Aven (2012a) ταξινομεί τους ορισμούς του «ρίσκου» στις
εξής κατηγορίες: Το «ρίσκο» ως αναμενόμενη τιμή, ως πιθανό δυσάρεστο γεγονός, ως αβεβαιότητα, ως ενδεχόμενο και πιθανότητα μιας απώλειας ή ζημιάς
σοβαρών συνεπειών.
Η συνολική παράθεση των ορισμών αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής
της οπτικής επιστημών και επιμέρους τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας
ως προς το «ρίσκο». Συγκεράσσοντας τους ανωτέρω ορισμούς διαπιστώνεται
ότι ενέχουν τα ακόλουθα κοινά στοιχεία τα οποία και αποτελούν τα δομικά χαρακτηριστικά του «ρίσκου»:
• Η απόφαση: Αφορά την τελική γνώμη που διαμορφώνει κάποιος έπειτα
από επεξεργασία των διαθέσιμων σ’ αυτών δεδομένων.
• Η αβεβαιότητα: Είναι η διαπίστωση της αδυναμίας να προβλέψει κανείς
το ενδεχόμενο. Η αβεβαιότητα είναι ψυχολογική κατάσταση και δημιουργείται είτε από την έλλειψη επαρκών στοιχείων για κάτι (π.χ. το να
μην έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του κανένα στοιχείο για τους μαθητές του κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς), είτε στο απολύτως
τυχαίο των γεγονότων (π.χ. το να γίνει σεισμός την ώρα του μαθήματος).
• Η πιθανότητα: Είτε είναι θετική είτε αρνητική σχετίζεται με τον βαθμό
δυνατότητας να συμβεί κάτι. Η πιθανότητα για να είναι ακριβής πρέπει
να είναι μετρήσιμη κατάσταση.
• Το αποτέλεσμα: Αφορά τη θετική ή αρνητική έκβαση μιας πράξης. Δεν
μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, αλλά μπορεί να αποτιμηθεί δίνοντας δεδομένα για μελλοντικές εκτιμήσεις.
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4. Οντολογική προσέγγιση του «ρίσκου»
Ο Thomson (1986: 77) ερμηνεύοντας την έννοια του «ρίσκου» του προσδίδει
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Είναι Υποκειμενικό, διότι αποτελεί ψυχολογική κατάσταση του ατόμου
που βιώνει αμφιβολία, αβεβαιότητα ή ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα μιας πράξης του ή πράξης άλλου που όμως επηρεάζει τον ίδιο.
• Είναι Αντικειμενικό, όταν γίνεται αναφορά στη διαφορά που προκύπτει
μεταξύ των πραγματικών απωλειών και των αναμενόμενων.
• Είναι Υπαρκτό, όταν σχετίζεται με την πιθανότητα εκδήλωσης αρνητικών συνεπειών που μπορεί να αναδειχθεί από μια πράξη.
Με βάση τον ανωτέρω διαχωρισμό του Thomson αλλά και όσων προαναφέρθηκαν στο παρόν δημοσίευμα σχετικά με την οριοθέτηση του «ρίσκου» προκύπτον ερώτημα αποτελεί αν το «ρίσκο» είναι ένα υποκειμενικό μέγεθος ή πρόκειται για αντικειμενική έννοια.
Από τη συσχέτιση των σχετικών αναφορών διαπιστώνεται σύγκλιση προς την
υποκειμενική θεώρηση του «ρίσκου». Οι υποστηρικτές της υποκειμενικότητας
του «ρίσκου» θεωρούν ότι το «ρίσκο» είναι δημιούργημα της ανθρώπινης σκέψης.
Εξαρτάται δε από το ψυχολογικό, ηθικό και ιδεολογικό πλαίσιο του ανθρώπου και
καθορίζεται ανάλογα με το είδος του εκάστοτε προβλήματος (Wynne, 1992). Οι
Olaffson et al (2011: 1029-1031) σε έρευνα που διεξήγαγαν διαπίστωσαν ότι η
αντίληψη περί «ρίσκου» είναι διαφορετική σε ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων αλλά και μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου.
Ο Aven (2003) τονίζει ότι η ανάλυση του «ρίσκου» βασίζεται στην στατιστική
πιθανότητα της επανάληψης δεδομένων ιστορικού μιας κατάστασης ή ενός συμβάντος ή ενός προσώπου (historical data). Όσο μια πράξη βρίσκεται κοντά στη
στατιστική πιθανότητα επανάληψης δεδομένων ιστορικού, τόσο περισσότερο
μπορεί να προβλεφθεί η πιθανότητα έκβασής της, ώστε να γίνουν και ανάλογες
προβλέψεις. Ο Aven (2003: 176) θεωρεί το «ρίσκο» ως «αστάθεια της απόδοσης
ενός συστήματος, ποσοτικοποιημένη από τις πιθανότητες παρατηρήσιμων ποσοτήτων» και «συνδυασμό της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του».
Επίσης, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (2005: 11) καταγράφει το «ρίσκο» ως την
«πιθανότητα να συμβεί κάτι ανεπιθύμητο.
Στον χώρο της οικονομίας τα όρια και τα δεδομένα του «ρίσκου» ποσοτικοποιούνται με ακρίβεια, καθοριζόμενα από το ύψος των αποκτούμενων κερδών. Συνεπώς το «ρίσκο» είναι η προοπτική κέρδους ή απώλειας/ ζημιάς που ενυπάρχει σε
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του «ρίσκου» που αφορούν υπό ποιες συνθήκες κάποια χαρακτηριστικά της
προοπτικής αυτής μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να αποτραπούν (Dowd, 1998).
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(Dowd, 1998).
Ερώτημα, επίσης αποτελούν και τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του
«ρίσκου», τα οποία
ο Rosaνα
τα ορίζεικαιωςτα «μια
κατάσταση
ή ένα γεγονός
όπου
Ερώτημα,
επίσης αποτελούν
αντικειμενικά
χαρακτηριστικά
του «ρίδιακυβεύεταισκου»,
κάτι ανθρώπινης
αξίαςτα(συμπεριλαμβανομένου
του
ανθρώπου)
τα οποία ο Rosaνα
ορίζει ως «μια κατάσταση ήτου
έναίδιου
γεγονός
όπου
διακυκαι όπου το
αποτέλεσμα
είναι
αβέβαιο».
Ο
κίνδυνος
αυτός
αναφέρεται
βεύεται κάτι ανθρώπινης αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του ανθρώπου) καιστη
σοβαρότητα όπου
αλλάτοκαι
στην αβεβαιότητα
συνεπειών
των αποτελεσμάτων
μιας
αποτέλεσμα
είναι αβέβαιο».των
Ο κίνδυνος
αυτός ήαναφέρεται
στη σοβαρότητα
δραστηριότητας
σε
σχέση
με
κάποια
προϋπάρχουσα
εκτίμηση
ή
πρόβλεψη
(Rosa,
αλλά και στην αβεβαιότητα των συνεπειών ή των αποτελεσμάτων μιας δραστηριό2010: 240). τητας σε σχέση με κάποια προϋπάρχουσα εκτίμηση ή πρόβλεψη (Rosa, 2010: 240).
Ο Huang
(2011)(2011)
παρομοιάζει
το «ρίσκο»
τον οποίο
οποίοάλλοι
άλλοι
Ο Huang
παρομοιάζει
το «ρίσκο»μεμε«δράκο»,
«δράκο», τον
τοντον
θεωρούν καταστροφικό
και άλλοι
τον αντιλαμβάνονται
δυναμικής
θεωρούν καταστροφικό
και άλλοι
τον αντιλαμβάνονταιως
ως ευκαιρία
ευκαιρία δυναμικής
ενεργοποίησης
και δράσεων.
Ο Huang
(2011:393)
393) αντιλαμβάνεται
το το
ενεργοποίησης
επιλογών επιλογών
και δράσεων.
Ο Huang
(2011:
αντιλαμβάνεται
«ως κατάσταση
μέλλοντος,
είναιορατή
ούτε ορατή
ούτε απτή.
Παρά
«ρίσκο» «ως«ρίσκο»
κατάσταση
μέλλοντος,
που δεν που
είναιδενούτε
ούτε απτή.
Παρά
ταύτα
ταύτα υπάρχει ως πιθανολογούμενη
έκβαση».
υπάρχει ως πιθανολογούμενη
έκβαση».
Παράλληλα
ο Aven
τουτου
(2011)
επισημαίνουν
ότι το «ρίσκο»
Παράλληλα
ο Aven
καικαιοιοι συνεργάτες
συνεργάτες
(2011)
επισημαίνουν
ότι το
ενέχει
διυποκειμενικά
χαρακτηριστικά
που
αφορούν
την
αβεβαιότητα
που
σχετί«ρίσκο» ενέχει διυποκειμενικά χαρακτηριστικά που αφορούν την αβεβαιότητα που
με που
κάτι που
πρόκειται
συμβεί και
οποίου
τα αποτελέσματα
είναι αβέσχετίζεται μεζεται
κάτι
πρόκειται
νανασυμβεί
καιτου
του
οποίου
τα αποτελέσματα
είναι
βαια. Συνεπώς
το «ρίσκο»
υπάρχει
ως οντολογικήθεώρηση
θεώρηση ανεξάρτητα
ανεξάρτητα από
το το
αν αν
αβέβαια. Συνεπώς
το «ρίσκο»
υπάρχει
ως οντολογική
από
μπορεί
να γίνει αντιληπτό.
και το μπορείκαινατογίνει
αντιληπτό.
Κατά
τον
Rosa
(2010:
247)
δεναρκεί
αρκεί να
μόνομόνο
η ύπαρξη
του «ρί-του
Κατά τον Rosa (2010:
247)
δεν
ναδιαπιστωθεί
διαπιστωθεί
η ύπαρξη
σκου»,
αλλά
πρέπει
να
αξιολογηθεί
ο
βαθμός
στον
οποίο
συνιστά
κίνδυνο,
ώστε
«ρίσκου», αλλά πρέπει να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο συνιστά κίνδυνο,
ώστε
να ληφθούν τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης.
να ληφθούν τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα αντιμετώπισης και διαχείρισης. Η
Η προσέγγιση αυτή απαιτεί την οντολογική κατανόηση του «ρίσκου» μέσω της
προσέγγιση αυτή απαιτεί την οντολογική κατανόηση του «ρίσκου» μέσω της
επιστημολογικής τεκμηρίωσής του, που θεμελιώνεται στην προοπτική έκβασης
επιστημολογικής
τεκμηρίωσής του, που θεμελιώνεται στην προοπτική έκβασης των
των συνεπειών του «ρίσκου», την προβλεπτική αξιολόγηση των συνεπειών αυτών
συνεπειών του
αξιολόγηση
των
συνεπειών
και τη
και «ρίσκου»,
τη διαχείρισήτην
τουπροβλεπτική
ώστε να μειωθούν
οι απώλειες
ή αστοχίες
και νααυτών
επιτευχθεί
διαχείρισή του
ώστε
να
μειωθούν
οι
απώλειες
ή
αστοχίες
και
να
επιτευχθεί
η
μέγιστη
η μέγιστη δυνατή θετική επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.
δυνατή θετική επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.
Οντολογία
«ρίσκου»
Επιστημολογική
τεκμηρίωση
«ρίσκου»
Προοπτική
«ρίσκου»

Αξιολόγηση
«ρίσκου»

Διαχείριση
«ρίσκου»
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Παράλληλα με τις παραπάνω απόψεις, η Hermansson (2012: 23) επισημαίνει
την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του «ρίσκου», ώστε κάθε απόφαση να είναι
αντικειμενική και η όποια πιθανή απώλεια περισσότερο προβλέψιμη.
Από την πλευρά της η Althaus (2005) επιχειρώντας να δώσει ακριβή οριοθέτηση του «ρίσκου» επισημαίνει πως κάθε επιστήμη αντιλαμβάνεται το «ρίσκο»
διαφοροποιημένα, όσον αφορά την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που ενέχει και
επιχειρεί την αντιμετώπισή του μέσω της δυναμικής της τεκμηρίωσης της γνώσης
που μελετά, ανακαλύπτει και προωθεί.
Η Althaus (2005: 569) καταγράφει την ανωτέρω προοπτική ταξινομικά ως εξής:
Επιστήμη
Μαθηματικά
Φυσική &
Ιατρική
Ανθρωπολογία
Κοινωνιολογία

Είδος «ρίσκου»
Το «ρίσκο» μετρήσιμο
φαινόμενο
Το «ρίσκο» αντικειμενική
πραγματικότητα
Το «ρίσκο» πολιτισμικό
φαινόμενο
Το «ρίσκο» κοινωνικό
φαινόμενο

Είδος γνώσης
αντιμετώπισης «ρίσκου»
Υπολογισμοί
Αρχές, υποθέσεις και
υπολογισμοί
Κουλτούρα
Κοινωνικές «κατασκευές και
πλαίσια»

Οικονομία

Το «ρίσκο» μέσο
διασφάλισης κερδών και
αποφυγής απωλειών

Αρχές και υποθέσεις λήψης
αποφάσεων

Νομική

Το «ρίσκο» σφάλμα
συμπεριφοράς και
δικονομικό φαινόμενο

Κανόνες και όρια

Γλωσσολογία

Το «ρίσκο» ως έννοια

Ορολογία και
εννοιολογικότητα

Ιστορία

Το «ρίσκο» ως ιστορικό
δεδομένο

Προβλεψιμότητα
μέσω συμβατικής
αναστοχαστικότητας

Θεολογία
Φιλοσοφία

Το «ρίσκο» ως πράξη
πίστης
Το «ρίσκο» ως ζήτημα
προβληματισμού
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Κατά αντιστοιχία του ανωτέρω πίνακα στην Παιδαγωγική επιστήμη το «ρίσκο» αποτελεί κατάσταση ερωτήματος και προβληματισμού και η αντιμετώπισή του μπορεί να γίνει με ενέργειες στοχασμού και αναστοχασμού των θεωρητικών τεκμηριώσεων και επιλογών αλλά και των δεδομένων σχεδιασμού,
οργάνωσης και υλοποίησης της διδακτικής διαδικασίας
Η Althaus (2005: 581) επισημαίνει ότι το ρίσκο αποτελεί «καθρέφτη» για
κάθε επιστήμη αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες, τις προκαταλήψεις και τις δυνατότητές κάθε επιστήμης να συμβάλει στη μείωση της αβεβαιότητας. Στο
πλαίσιο αυτό το «ρίσκο» αποτελεί μείγμα φαινομενικών αντιφάσεων, είναι
απροσδιόριστο -και για αυτό χρειάζεται να εντοπισθεί και να υπολογισθείενέχει στοιχεία τόσο υποκειμενικότητας όσο και αντικειμενικότητας, μπορεί
να είναι ορατό αλλά αν εμπεριέχει και μη ορατά δομικά στοιχεία και αντιστοίχως να γίνεται κατανοητό αλλά και ακατανόητο, προβλέψιμο και απρόβλεπτο,
ατομικό και συλλογικό.
Συνεπώς η διαχειριστικότητα του «ρίσκου» απαιτεί πολυπαραγοντική προσέγγιση, με έμφαση στην ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση, η
οποία συμβάλλει στην ακριβέστερη επιστημολογική οριοθέτησή και αφορά όχι μόνο την οντολογική του διάσταση αλλά και τα επιμέρους περιγραφικά χαρακτηριστικά του, θέτοντας στο επίκεντρο προσδιορισμού του
τον άνθρωπο, ως το δρον υποκείμενο που λαμβάνει πραξιακές αποφάσεις
(Althaus, 2005: 567).
5. Το «ρίσκο» στη διδασκαλία: Ορισμός και θεωρητική τεκμηρίωση
Γενικότερα από τα όσα προαναφέρθηκαν στο παρόν κείμενο προκύπτει ότι το
«ρίσκο» αποτελεί μια υπαρκτή κατάσταση, η οποία ενυπάρχει σε κάθε δράση
ή απόφαση ανεξάρτητα από τον δρώντα ή τον λαμβάνοντα την απόφαση, ενέχοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν
να αξιοποιηθούν στην ανάλυση και στην πρόβλεψή του. Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία στοιχειοθετούν το «ρίσκο» είναι η απόφαση, η αβεβαιότητα,
η πιθανότητα και το αποτέλεσμα. Ωστόσο, η αντικειμενικοποίηση της αντίληψης του «ρίσκου» απαιτεί ακριβή οριοθέτηση του «ρίσκου, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί με την αξιοποίηση της ολιστικής διεπιστημονικής προσέγγισης,
μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί η διαπίστωση ύπαρξης «ρίσκου», η ανάλυση
και η αξιολόγησή του καθώς και η διαχείρισή του.
Με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εντοπισμού, ανάλυσης και διαχείρισης του «ρίσκου» είναι εφικτό να υποστηριχθεί ότι ειδικότερα το «ρίσκο» στη
διδασκαλία αποτελεί μια υπαρκτή κατάσταση, η οποία υπάρχει ανεξάρτητα
από το αν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους εμπλεκόμενους στη διδακτική
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διαδικασία. Ταυτόχρονα η προσέγγισή του μπορεί να επιτευχθεί επαρκέστερα
με την αξιοποίηση των θεωριών μάθησης.
Ειδικότερα:
99 Οι Συμπεριφοριστικές-Συνειρμικές θεωρίες μάθησης δίνοντας έμφαση
στον έλεγχο της συμπεριφοράς θεωρούν τη γνώση ως μεταβολή συμπεριφοράς που αποκτάται μέσα από μια ελεγχόμενη διαδικασία εκδήλωσης ερεθισμάτων.
99 Οι Γνωστικές θεωρίες επικεντρώνονται στις διεργασίες με τις οποίες
ο μαθητής αντιλαμβάνεται και κωδικοποιεί τον εξωτερικό κόσμο, θεωρώντας τη μάθηση ως δημιουργία οργανωμένων εσωτερικών δομών
που καταρτίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκτησης και κωδικοποίησης της γνώσης.
99 Οι Κοινωνιογνωστικές θεωρίες ενδιαφέρονται για τον ρόλο του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στην αλλαγή της συμπεριφοράς και θεωρούν τη γνώση ως αλλαγή συμπεριφοράς που πραγματοποιείται μέσα
σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια, στα οποία οι μαθητές
αλληλεπιδρούν υλοποιώντας συγκεκριμένες δραστηριότητες.
99 Οι θεωρίες του Εποικοδομισμού βασίζονται στην επεξεργασία προβλημάτων ανοικτού τύπου και θεωρούν ότι η γνώση ενέχει το χαρακτηριστικό της σχετικότητας. Στοχεύουν στην καλλιέργεια εκείνων
των δεξιοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν στη λύση και εφαρμογή
των προβλημάτων, που οργανώνει και διαμορφώνει ο εκπαιδευτικός
στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, με στόχο το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, δηλαδή τη μέγιστη δυνατή επιτυχία της διδασκαλίας (Κολιάδης, 1991, 1997α & 1997β· Gaonach & Golder, 2003· Slavin,
2007· Κουτσούκος & Σμυρναίου, 2008· Schunk, 2009). Ωστόσο, η διδασκαλία αποτελεί μια δυναμική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από
το στοιχείο του απρόβλεπτου και του μοναδικού (Φύκαρης, 2010). Αυτό
σημαίνει ότι η ροή της εμπεριέχει, εκτός από αναμενόμενες, και πιθανές ανεπιθύμητες εξελίξεις, η ύπαρξη των οποίων ενισχύει την αβεβαιότητα και, επομένως, συνδέεται με την έννοια του «ρίσκου» (Shapiro
& Stefkovich, 2016· Zagkotas & Fykaris, 2017).
Με βάση τα ανωτέρω το «ρίσκο» στη διδασκαλία μπορεί να οριστεί ως μια
υπαρκτή κατάσταση που αφορά την επιτυχία ή μη της διδασκαλίας, η οργάνωση
της οποίας αποτελεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα, η απόφαση-ως δομικό χαρακτηριστικό του «ρίσκου»- ανήκει στον εκπαιδευτικό, ο
οποίος προβαίνει στον διδακτικό σχεδιασμό. Οι αποφάσεις του εκπαιδευτικού
για την κατάρτιση του διδακτικού σχεδιασμού στοχεύουν στον μετριασμό και/η
στην αποτροπή ανεπιθύμητων εξελίξεων κατά τη ροή της διαδικασίας και το
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εκκρεόμενο προϊόν μάθησης. Ωστόσο, οι αποφάσεις του εκπαιδευτικού βασίζονται σε υποθέσεις, που ενέχουν το στοιχείο της αβεβαιότητας, αλλά και σε
μετρήσεις που εμπεριέχουν το στοιχείο της μετρήσιμης πιθανότητας.
Επιπρόσθετα, η ανάλυση του «ρίσκου» στη διδασκαλία αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία συνυπολογισμού μιας σειράς παραγόντων και πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαδικασία του διδακτικού σχεδιασμού, με δεδομένο ότι η
διαχείριση του «ρίσκου» στη διδασκαλία αποτελεί στοιχείο του διδακτικού
σχεδιασμού, βασίζεται στα στοιχεία που της παρέχει η ανάλυση και στοχεύει
στην αποτροπή ανεπιθύμητων εξελίξεων κατά τη ροή της διδασκαλίας.
Καταληκτικά αντί επιλόγου
Μολονότι δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια το εννοιολογικό περιεχόμενο του «ρίσκου», παρά μόνον ως κάποια χαρακτηριστικά του, το «ρίσκο»
είναι αδύνατο να εξοβελιστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα, επομένως
και τη διδασκαλία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διαχείρισή του, όσον αφορά το τι μπορεί να αποφευχθεί αλλά και τι μπορεί να
γίνει αποδεκτό και υπό ποιους όρους, κ.λπ. (Dowd, 1998).
Καθίσταται επομένως σαφές ότι απαιτείται μελέτη και εστίαση επί των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ώστε να
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίον καθένας από αυτούς εμπεριέχει «ρίσκο» και
πώς τελικά το «ρίσκο» αυτό αλλά και οι επιμέρους παράγοντες μπορούν να
προβλεφθούν αλλά και να αντιμετωπιστούν προς επίτευξη της αποτελεσματικότερης μάθησης στους μαθητές.
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Abstract
The concept of “risk” is a key feature in many disciplines and areas of human
activity. This paper attempts to approach the “risk” as a structural entity in
teaching, in order to derive ways to address it in teaching with the aim of reducing
or even eliminating it. Initially, there is a conceptual and etymological approach
to the term “risk” in Greek and international lexicography, accompanied by
a series of “risk” definitions. Then "risk" is approached ontologically and
epistemologically, attempting to formulate a functional definition of "risk" in
teaching
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Πρακτικές διαχείρισης εκπαιδευτικών αλλαγών
από τη σχολική ηγεσία
Παναγιώτα Κουρέα, Παναγιώτης Αγγελίδης
1. Εισαγωγή
Η εφαρμογή της αλλαγής αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία και όχι ένα
απλό γεγονός ή εφαρμογή μιας νέας ιδέας (Hall & Hord, 2011). Σε μια τέτοια
διαδικασία η διαχείριση της αλλαγής αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσης για αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του έργου και του άγχους που αυτή προκαλεί
στους συμμετέχοντες και παροχή βοήθειας για κατανόηση του περιεχομένου
και της πορείας της προτεινόμενης αλλαγής. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και του συλλογικού έργου ώστε να υπάρξει ενότητα σκοπού και δράσης (Θεοφιλίδης, 2012).
Η διαχείριση επιτυγχάνεται μέσα από δράσεις και γεγονότα που διαδραματίζονται σε μια σχολική μονάδα με σκοπό να επηρεαστεί η διαδικασία της
αλλαγής με θετικά αποτελέσματα. Ο ρόλος του διευθυντή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος στην πιο πάνω διαδικασία αφού αυτός διευκολύνει την εφαρμογή των αλλαγών, προβαίνει στη διαχείριση των δομών
του συστήματος ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές, προωθεί την υιοθέτηση ενός ξεκάθαρου οράματος και διαμορφώνει μια κουλτούρα για την αλλαγή (Fullan, 2011· Hall & Hord, 2011·
Hargreaves & Harris, 2015· Renée κ.ά., 2010). Παρέχει, επίσης, κάθε δυνατή
βοήθεια στους εκπαιδευτικούς για να ξεπεράσουν τις ανησυχίες και τα εμπόδια που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν και οργανώνει τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο επίπεδο της σχολικής μονάδας για να οδηγηθούν τα άτομα και
ο οργανισμός στην αλλαγή και στη μάθηση (Anderson, 2010· Cummings &
Worley, 2014· Deal & Peterson, 2016· Priestley, 2010).
Οι στρατηγικές για τη διάχυση της αλλαγής στηρίζονται στην κατανόηση
των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται
(Branson, 2010· Fullan, 2011· Senge, 2006). Έτσι, σύμφωνα με τον Bentley
(2007), οι άνθρωποι υιοθετούν νέες πρακτικές όταν τις βλέπουν να εφαρμόζονται με επιτυχία από άλλους, όταν μέσα από την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή τους διαπιστώνουν ότι έχουν θετικά αποτελέσματα ή όταν αναγκάζονται
λόγω των συνθηκών να τις δοκιμάσουν. Άλλοι λόγοι που τους οδηγούν στην
υιοθέτηση της αλλαγής είναι η μετακίνησή τους σε νέες καταστάσεις ή περιΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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βάλλοντα που ευνοούν τη χρήση των νέων πρακτικών ή η αβίαστη αναγνώριση της αξίας τους (Anderson, 2010).
Ο Hargreaves (2010) τονίζει τη σημασία των διευθυντών οι οποίοι γνωρίζουν το προσωπικό της σχολικής μονάδας αρκετά καλά ώστε να τοποθετούν
τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, να αναπτύσσουν κουλτούρες που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ευθύνη, να χρησιμοποιούν έξυπνα τα δεδομένα ως μέσο ελέγχου
και αξιολόγησης της πορείας και να δεσμεύονται για ανάπτυξη της κοινότητας
της σχολικής μονάδας ως προς ένα κοινό σκοπό.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η ύπαρξη ενός ικανού διευθυντή θεωρείται απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική διαχείριση μιας εκπαιδευτικής αλλαγής. Ωστόσο, σχεδόν όλα όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν αξιοσημείωτες προτάσεις, γενικού, όμως, περιεχομένου, που
δεν καθοδηγούν το διευθυντή του σχολείου με συγκεκριμένες πρακτικές που
θα πρέπει να ακολουθήσει για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την εισαγωγή
μιας εκπαιδευτικής αλλαγής (Haiyan, Walker & Xiaowei, 2017).
Στόχος, επομένως, αυτού του άρθρου είναι να προτείνει τρόπους και πρακτικές που αναπτύσσονται στα πλαίσια μιας εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση
και εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής αλλαγής. Αφορμή αποτελούν τα εμπειρικά
δεδομένα που συλλέχθηκαν από ένα δημοτικό σχολείο στην Κύπρο στο οποίο
εφαρμόστηκε η αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τη σχολική
χρονιά 2011-2012. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που προσπαθήσαμε να
απαντήσουμε ήταν το ακόλουθο: Ποιες πρακτικές μπορούν να αναπτυχθούν
από το διευθυντή σε μια προσπάθεια διαχείρισης της εκπαιδευτικής αλλαγής;
2. Η αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Η πιο πρόσφατη αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα έγινε το 2010 ως μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Πέρα από τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διαμόρφωσης
των Αναλυτικών Προγραμμάτων που αποτελείτο από καθηγητές πανεπιστημίων της Κύπρου και της Ελλάδας, η διαδικασία αλλαγής των ΑΠ αποτέλεσε
«δημόσιο εγχείρημα», αφού κλήθηκαν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν οργανώσεις,
θεσμοί και άτομα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ή που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2010).
Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα (ΝΑΠ) εισήχθησαν σταδιακά στα κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 2011-12, ενώ
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παράλληλα οργανώθηκε επιμόρφωση των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού (ΥΠΠ), των εκπαιδευτικών και δημιουργήθηκε τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού για κάθε γνωστικό αντικείμενο που ανταποκρινόταν στις
αρχές και στο περιεχόμενο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Ετήσια Έκθεση ΥΠΠ, 2012).
Κατά την ίδια σχολική χρονιά διεξήχθη η έρευνα που περιλαμβάνεται στην
παρούσα εργασία.
3. Η έρευνα
Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας επιλέγηκε η
ποιοτική ερμηνευτική μέθοδος έρευνας και συγκεκριμένα η μελέτη περίπτωσης. Καθοριστικά στοιχεία θεωρήθηκαν το είδος και η φύση των ερωτημάτων
(Creswell, 2012) και η επιδίωξη για βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία, περιγραφή και συστηματική ανάλυση των πολύπλοκων φαινομένων που διαδραματίζονταν στη ζωή των συμμετεχόντων.
Ο χώρος της «περίπτωσης» ορίζεται ως η σχολική μονάδα που μελετάται
με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στην περιοχή, το μέγεθος,
τη στελέχωση, την υλικοτεχνική υποδομή και άλλες ιδιαιτερότητες. Μπορεί
να θεωρηθεί ως το πραγματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιτελείται η αλλαγή αφού αποτελεί μια κοινότητα με δυναμικό ρόλο και σημαντική επίδραση
σε κάθε αλλαγή που επιχειρείται (Yin, 2014). Η σχολική μονάδα που επιλέγηκε για να αποτελέσει την περίπτωση δε χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητά
της ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της. Η επιλογή της έγινε, κυρίως, για
σκοπούς προσβασιμότητας, αφού η μία από τους συγγραφείς εργαζόταν ως εκπαιδευτικός στη μονάδα αυτή κατά τη χρονιά 2011-2012. Επίσης, θεωρήθηκε
ότι το σχολείο αυτό θα έδινε πλούσια δεδομένα λόγω του μεγάλου αριθμού
εκπαιδευτικών που υπηρετούσε εκεί σε σχέση με άλλα σχολεία.
Τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1
που ακολουθεί.
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Συγκεκριμένα, η σχολική μονάδα ήταν νεόχτιστη, βρισκόταν σε μια ημιαστική αναπτυσσόμενη περιοχή και είχε ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή.
Κατά τη χρονιά διεξαγωγής της έρευνας στο σχολείο φοιτούσαν 353 μαθητές,
και εργάζονταν ο διευθυντής, δύο βοηθοί διευθύντριες και 29 εκπαιδευτικοί εκ
των οποίων μία εκπαιδευτικός ήταν λογοθεραπεύτρια και μία εκπαιδευτικός
ειδικής αγωγής. Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σχολικής μονάδας θεωρείται
το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διέμεναν μόνιμα σε άλλη επαρχία και πηγαινοέρχονταν καθημερινά οδικώς προς και από το σχολείο, κάτι
το οποίο θεωρούσαν πολύ κουραστικό. Μέσα στα άτομα που μετακινούνταν
συμπεριλαμβάνονταν και τα άτομα της διευθυντικής ομάδας. Αυτός ήταν και
ένας από τους κυριότερους λόγους που οι μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί ζητούσαν μετάθεση με αποτέλεσμα κάθε χρόνο μεγάλο μέρος του προσωπικού
άλλαζε. Μια ακόμη πρόκληση που αντιμετώπιζε η σχολική μονάδα ήταν η εισροή μαθητών από χώρες όπως Συρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αγγλία, κυρίως
στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού που δε γνώριζαν την ελληνική γλώσσα
( σε ποσοστό 19%)
Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, η παρατήρηση, το ημερολόγιο έρευνας, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης, οι άτυπες
συζητήσεις και η ανάλυση εγγράφων.
Συγκεκριμένα, επιλέγηκε η ημιδομημένη συνέντευξη γιατί παρείχε τη δυνατότητα για μεταφορά της συζήτησης από το ένα θέμα στο άλλο ανάλογα με
τις απαντήσεις που έδιναν οι συνεντευξιαζόμενοι στα προκαθορισμένα αρχικά
θέματα της συνέντευξης. Συνολικά, διεξήχθησαν 27 συνεντεύξεις από τους 29
εκπαιδευτικούς και οι πλείστες είχαν διάρκεια 35-40 λεπτά. Οι συνεντεύξεις
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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πραγματοποιήθηκαν βάσει ενός οδηγού συνέντευξης που προέκυψε από τη
μελέτη της βιβλιογραφίας. Διατυπώθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν στάσεις
και απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς το περιεχόμενο της αλλαγής, την επιμόρφωση, την προετοιμασία, την επάρκεια τους να εφαρμόσουν την αλλαγή
και τον τρόπο εφαρμογής της αλλαγής στην πράξη.
Παράλληλα, διεξήχθησαν 41 παρατηρήσεις που αφορούσαν διδασκαλίες
μαθημάτων, συνεδριάσεις προσωπικού, επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, συζητήσεις και δράσεις εκπαιδευτικών. Συμμετέχοντες στις παρατηρήσεις αυτές ήταν τις περισσότερες φορές οι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής και οι βοηθοί
διευθύντριες της σχολικής μονάδας. Οι παρατηρήσεις διαρκούσαν συνήθως
35-40 λεπτά όση και η χρονική διάρκεια μιας περιόδου μαθήματος ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές διεξάγονταν κατά τη διάρκεια διαλείμματος
είχαν διάρκεια 10-20 λεπτά.
Παράλληλα με τις πιο πάνω μεθόδους συλλογής δεδομένων η κύρια ερευνήτρια διατηρούσε ημερολόγιο έρευνας (Bryman, 2008). Σ’ αυτό καταγράφονταν προσωπικές απόψεις και εντυπώσεις που προέκυπταν σε διάφορες φάσεις της έρευνας, στοιχεία που προκάλεσαν εντύπωση, ενδεικτικά δεδομένα
που απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα. Καταγράφονταν, επίσης, στοιχεία που αφορούσαν στην κριτική της εμπειρίας, την αξιολόγηση της πορείας
της έρευνας και διάφορα σημεία-κλειδιά που έπρεπε να προσεχθούν και που
αφορούσαν τη διεξαγωγή της μελέτης (Altrichter, κ.ά., 2008).
Πέρα από τα πιο πάνω μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που προέκυψαν μέσα από σχολικά έγγραφα και ντοκουμέντα, τα οποία
σύμφωνα με τον Bryman (2008) μπορούν να τύχουν επεξεργασίας, να αναλυθούν και στο τέλος, να αναδείξουν νοήματα για το θέμα που μελετάται. Στην
παρούσα έρευνα τέτοια δεδομένα αποτέλεσαν 33 πρακτικά συνεδριάσεων, 5
σχέδια μαθήματος, 5 δεκαπενθήμεροι προγραμματισμοί ύλης, 7 εγκύκλιοι του
ΥΠΠ, 4 έντυπα προγραμματισμού δράσεων της σχολικής μονάδας κ.ά.
Η εστιασμένη ομαδική συζήτηση εφαρμόστηκε κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς ως μια μορφή σχολιασμού των αποτελεσμάτων της έρευνας με
σκοπό να προκύψουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν και αξιολογούν τη δράση τους στη σχολική μονάδα. Δημιουργήθηκαν τέσσερις εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις στις οποίες
συμμετείχαν 5-6 εκπαιδευτικοί κάθε φορά οι οποίοι είχαν κοινό κενό χρόνο
και βρίσκονταν στο γραφείο προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιβεβαιώσουν, να απορρίψουν, να σχολιάσουν ή να αναδιατυπώσουν αρκετές
κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία παρουσιάστηκαν στους
εκπαιδευτικούς ως λίστα ελέγχου που εξυπηρετούσε τους σκοπούς του οδηγού συζήτησης.
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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Οι άτυπες αυτές συνεντεύξεις εφαρμόζονταν ευκαιριακά κατά τη διακίνηση των εκπαιδευτικών προς τις τάξεις τους μετά το διάλειμμα ή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο γραφείο προσωπικού ή στο χώρο παιδονομίας.
Οι «one-legged» συνεντεύξεις, είχαν διάρκεια 3-5 λεπτά, γίνονταν «στο πόδι»
αλλά έδωσαν αρκετά σημαντικές πληροφορίες (Hall & Hord, 2011). Η δυσκολία προέκυπτε στην καταγραφή των πληροφοριών η οποία έπρεπε να γίνει από
μνήμης αμέσως μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων αυτών. Συγκεκριμένα,
έγιναν 26 άτυπες συζητήσεις.
Η χρήση διαφορετικών μεθόδων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων αποσκοπούσε στην αποκάλυψη διαφορετικών πτυχών του φαινομένου και στον
εμπλουτισμό του τρόπου µε τον οποίο κατανοούμε τον κοινωνικό κόσμο στην
πολλαπλότητα των εκφάνσεών του. Παράλληλα, συνέβαλε στην επιβεβαίωση
των αποτελεσμάτων, αλλά και σε μια ολιστική αντιμετώπιση του υπό διερεύνηση θέματος (Johnson & Onwuegbuzie, 2004· Stake, 2010).
Αναγνωρίζοντας ότι για τη συλλογή πολλαπλών μορφών δεδομένων δεν
αρκεί η αναγνώριση της συμβολής κάθε μεθόδου ξεχωριστά, επιχειρήθηκε η
ανάμιξη, η διαδοχική χρήση και η πλήρης ενσωμάτωση των διαφορετικών μεθόδων σε μια ενιαία ανάλυση (Creswell, 2012· Patton, 2002). Η συλλογή δεδομένων γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Επειδή από τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων δημιουργήθηκε ένας τεράστιος όγκος γραπτών αναφορών επιλέγηκε η εφαρμογή της
ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου με σκοπό την ομαδοποίηση των δεδομένων
αυτών και τη συμπίεση πολλών λέξεων κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Krippendorff, 2012).Αναλύθηκαν
λέξεις και φράσεις, έγιναν περιγραφές λεπτομερών θέσεων των αυτούσιων πηγών, αντλήθηκαν πληροφορίες και αναζητήθηκαν τα νοήματα και οι σημασίες
πίσω από κάθε ποιοτική πληροφορία (Creswell, 2012).
4. Πρακτικές διαχείρισης της αλλαγής
Αναλύοντας τα δεδομένα αναδύθηκε ένας αριθμός αλληλένδετων θεμάτων.
Τα θέματα αυτά ήταν δύσκολο να διαχωριστούν, δεν ήταν ξεκάθαρα αλλά το
ένα διείσδυε μέσα στο άλλο. Ο λόγος που τα διαχωρίζουμε είναι για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να κατανοήσει τα ευρήματα της έρευνας. Πιο κάτω
παρουσιάζουμε αυτά τα θέματα και τα τεκμηριώνουμε με δεδομένα.
α. Δημιουργία της συντονιστικής ομάδας για εφαρμογή της αλλαγής
Το πρώτο θέμα που αναδύθηκε από τα δεδομένα μας ήταν η δημιουργία συΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ντονιστικής ομάδας για εφαρμογή της αλλαγής. Μέσα από την ανάλυση των
δεδομένων φάνηκε ότι η ιδέα για δημιουργία μιας συντονιστικής επιτροπής
προέκυψε μέσα από τη συζήτηση στη διάρκεια μιας συνεδρίας προσωπικού
κατά την οποία έγιναν διάφορες εισηγήσεις για δράσεις που έπρεπε να αναπτυχθούν στη σχολική μονάδα. Ο διευθυντής του σχολείου εισηγήθηκε τη
δημιουργία μιας επιτροπής για την εφαρμογή της αλλαγής με τη εθελοντική
συμμετοχή εκπαιδευτικών που ήθελαν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Όπως ανέφερε,
Η δημιουργία της συντονιστικής επιτροπής θα είχε ρόλο καθοδηγητικό
και συμβουλευτικό υποστηρίζοντας έτσι τη λειτουργία των δομών του
προγραμματισμού και της υλοποίησης του σχεδίου δράσης αλλά και την
επίλυση καθημερινών προβλημάτων γύρω από θέματα σχετικά με την αλλαγή τα οποία απασχολούσαν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
(Συνεδρίαση Προσωπικού, Παρατήρηση, σελ. 24)
Με τη διατύπωση των σκοπών λειτουργίας της επιτροπής, ο διευθυντής
έδειξε πως αναζητούσε συνεργάτες στην προσπάθειά του για διαχείριση της
αλλαγής στη σχολική μονάδα και προωθούσε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο έργο αυτό. Μετά τη σύσταση της συντονιστικής επιτροπής για προώθηση της αλλαγής η επιτροπή συνεδρίασε την επόμενη μέρα με την παρουσία
του διευθυντή. Ο διευθυντής:
...έκανε αναφορά στην υιοθέτηση μικρών και επιτεύξιμων στόχων και ανέθεσε στα μέλη της συντονιστικής επιτροπής για τα ΝΑΠ να σκεφτούν τι μπορούμε να κάνουμε για τη σταδιακή εφαρμογή των νέων πρακτικών στη διδασκαλία μας (Πρακτικά Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής, σελ. 2)
Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής:
...συζητήθηκε το θέμα των ανησυχιών των εκπαιδευτικών και πώς θα
μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ενδοσχολική δράση για να καθησυχάσουμε τις ανησυχίες μας αυτές. Μια από τις εισηγήσεις ήταν να οργανώσουμε δειγματικά μαθήματα στο σχολείο μας. Μια άλλη εισήγηση
ήταν να δομήσουμε ενότητες σε διάφορα μαθήματα και να ετοιμάσουμε
ένα αρχείο στο οποίο να έχουμε όλοι πρόσβαση για να παίρνουμε ιδέες
και να προσαρμόζουμε στη δική μας τάξη. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε
να καλέσουμε στο σχολείο μας επιμορφωτές του Π.Ι. να μας μιλήσουν ή
καλύτερα να μας δείξουν πρακτικούς τρόπους εργασίας στην τάξη (Πρακτικά Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής, σελ. 3).
Όπως φαίνεται από το πιο πάνω απόσπασμα, η Συντονιστική Επιτροπή καθοδηγούμενη από το διευθυντή αποφάσισε για τρόπους διαχείρισης και διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών για εφαρμογή της αλλαγής. Η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στην επιτροπή αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού τους δόΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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θηκε η δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις για ένα θέμα που τους απασχολούσε,
τους προβλημάτιζε, τους δημιουργούσε δυσκολίες στην καθημερινή πρακτική
και στο οποίο θα έπρεπε να ανταποκριθούν με επάρκεια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι υλοποίησης των πιο πάνω αποφάσεων.
β. Ενδοσχολική επιμόρφωση
Το δεύτερο θέμα που αναδύθηκε από τα δεδομένα μας ήταν το θέμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Ο διευθυντής παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς να λειτουργήσουν αυτόνομα επιλέγοντας οι ίδιοι την επιμόρφωση που ήθελαν και
κάνοντας οι ίδιοι τα διαβήματα για να την οργανώσουν (Ημερολόγιο, σελ. 15).
Στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις παρωθήσεις του διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί εκπροσωπούμενοι από τη συντονιστική επιτροπή ανέλαβαν δράση
για να φέρουν την επιμόρφωση στη σχολική μονάδα και να την προσαρμόσουν
στις δικές τους ανάγκες. Όσον αφορά στη μορφή της επιμόρφωσης ζήτησαν
...να υπάρχει επιμόρφωση σε μικρές ομάδες (Συνέντευξη Εκπ. 4) ... και να έχει
πιο πρακτικό χαρακτήρα παρά θεωρητικό (Συνέντευξη Εκπ. 15). Παράλληλα,
ήθελαν μέσα από τις επιμορφώσεις αυτές να έχουν την ευκαιρία να επιλύσουν
προβλήματα ή ανησυχίες που αντιμετώπιζαν οι ίδιοι στην τάξη τους (Συνέντευξη Εκπ. 15), ... να λύνουν απορίες (Συνέντευξη Εκπ. 4) και τα όσα μαθαίνουν
να έχουν μια πρακτική εφαρμογή (Συνέντευξη Εκπ. 5).
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να καλέσουν
συμβούλους ειδικών μαθημάτων στο σχολείο ώστε να τους προσφέρουν την
ενδοσχολική επιμόρφωση που ζητούσαν (Ημερολόγιο, σελ. 5). Συγκεκριμένα,
Οι επιμορφώσεις διαρκούσαν ολόκληρη τη μέρα με τους εκπαιδευτικούς
να μοιράζονται σε μικρές ομάδες, να γίνονται αλλαγές και τροποποιήσεις
στο ωρολόγιο πρόγραμμα και να υπάρχει επαφή με τους επιμορφωτές σε
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί ήταν αρκετά ικανοποιημένοι όπως ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους ή σε άτυπες συζητήσεις μετά
το τέλος των επιμορφώσεων (Ημερολόγιο, σελ. 6)
Το γεγονός ότι οργανώθηκε επιμόρφωση ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ήταν ίσως ο λόγος που είχε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού προσέφερε τις γνώσεις, τους τρόπους και τα παραδείγματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετώπιζαν.
Ενώ η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνεχίζονταν με τη
μορφή των επισκέψεων συμβούλων μαθημάτων στη σχολική μονάδα, ο διευθυντής μέσα από τις επισκέψεις που έκανε στις τάξεις διαπίστωσε κάτι που
τον ικανοποίησε ιδιαίτερα και το ανέφερε στη συντονιστική επιτροπή κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης των μελών της:
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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Υπάρχουν συνάδελφοι ανάμεσά μας που επιμορφώνονται στον ελεύθερό
τους χρόνο και μπορούν να μας μεταφέρουν τα όσα μαθαίνουν σε κοινή συνεδρία ή μέσα από την καθημερινή επαφή. Δεν είναι ανάγκη η επιμόρφωση να παίρνει τυπικό, επίσημο χαρακτήρα (Παρατήρηση, σελ. 7).
Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διαπίστωσης, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν
να εφαρμόσουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας την ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων σε κοινές συνεδρίες προσωπικού για θέματα που σχετίζονταν άμεσα με την αλλαγή.
Για να γίνει αυτό εφικτό, η συντονιστική επιτροπή εισηγήθηκε στο διευθυντή της σχολικής μονάδας να μην αφιερώνεται ο χρόνος της συνεδρίασης
σε ανάγνωση εγκυκλίων και ανακοινώσεων αφού σε αυτά είχε εύκολα
πρόσβαση ο καθένας μέσω διαδικτύου. Ο διευθυντής συμφώνησε με την
προϋπόθεση να ενημερώνεται για το θέμα που επιθυμούσαν να συζητηθεί το αργότερο το πρωί της μέρας συνεδρίασης ώστε να ετοιμάζεται η
ατζέντα και να ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί προηγουμένως. (Συνεδρία Συντονιστικής Επιτροπής για τα ΝΑΠ, Παρατήρηση, σελ. 35).
Μερικά από τα σχόλια που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος τέτοιων επιμορφωτικών συνεδριάσεων ήταν:
Η παρουσίαση έγινε στηριζόμενη σε πρακτικά παραδείγματα. Υπήρχε συζήτηση, εμπλοκή όλων σχεδόν των εκπαιδευτικών και θεωρώ ότι έμαθα
αρκετά. (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 17)
Ένιωθα άνετα να ρωτήσω το πιο απλό πράγμα. Ήταν δικός μας άνθρωπος. Ήξερε και τα δεδομένα του σχολείου... (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 25)
Πολλά από αυτά που μας παρουσίασε δεν τα είχα ξανακούσει. Τελικά ήταν
καλή ιδέα να οργανωθούμε με αυτό τον τρόπο (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 20)
Με τις πιο πάνω δηλώσεις τους οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας
έδειξαν την ικανοποίησή τους από τα αποτελέσματα της άτυπης επιμόρφωσης που διαδραματιζόταν εντός της σχολικής μονάδας ενώ ο διευθυντής εισηγήθηκε ακόμα περισσότερους τρόπους για να εμπλουτιστεί η επιμόρφωση. Η
πρότασή του για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συνδιδασκαλίες ή δειγματικά μαθήματα έγινε αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανέφεραν:
Τα δειγματικά μαθήματα και οι συνδιδασκαλίες σίγουρα βοηθούν... το να
δω πώς εφαρμόζει κάποιος άλλος συνάδελφος τα πράγματα και πώς δουλεύουν στην τάξη του είναι σίγουρα όφελος για μένα (Συνέντευξη Εκπ. 17).
Θα μπορούσε να ήταν και ένα δειγματικό μάθημα με ένα άλλο συνάδελφο
που έχει εμπειρία και που μελέτησε περισσότερο αυτό το θέμα, από άτομα όμως που ξέρουν, που έχουν να σου δώσουν (Συνέντευξη Εκπ. 21).
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών άλλων συναδέλφων ως ένα σημαντικό μέσο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που είχε, μάΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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λιστα, βιωματικό χαρακτήρα. «Κάποιες ιδέες θα τις εφαρμόσω κι εγώ στη δική
μου τάξη» (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 18) και ... «πρέπει να ομολογήσω πως δε θα
μπορούσα να σκεφτώ να εφαρμόσω κάτι τέτοιο» (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 10),
ανέφεραν χαρακτηριστικά δύο εκπαιδευτικοί μετά από μια παρακολούθηση
ενός δειγματικού μαθήματος από μια εκπαιδευτικό. Παράλληλα, η εκπαιδευτικός που παρουσίασε το μάθημα μέσα από τον πειραματισμό της οδηγήθηκε
σε θετικά αποτελέσματα, όπως φάνηκε από την ανατροφοδότηση που πήρε
από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.
Η οργάνωση δειγματικών μαθημάτων και συνδιδασκαλιών από τους εκπαιδευτικούς έγινε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παράλληλα με
την επιμόρφωση από τους ειδικούς που επισκέπτονταν τη σχολική μονάδα
αλλά και τα θέματα συζήτησης που αναπτύσσονταν στις συνεδριάσεις προσωπικού έδωσαν τρόπους εφαρμογής της αλλαγής στην πράξη. Πέρα από
τις πιο πάνω μορφές επιμόρφωσης αναπτύχθηκαν επιπρόσθετες πρακτικές
διαχείρισης της αλλαγής που είτε συνέβαλλαν στην κατανόηση των παραμέτρων της αλλαγής είτε διευκόλυναν τους εκπαιδευτικούς για να εφαρμόσουν
την αλλαγή στην πράξη.
γ. Ανάπτυξη επιπρόσθετων πρακτικών διαχείρισης της αλλαγής
Από την ανάλυση των δεδομένων μας φάνηκε ότι με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αναπτύχθηκαν πρακτικές που αποσκοπούσαν, πέρα από την προετοιμασία τους απέναντι στις προκλήσεις της αλλαγής, στη μείωση του επιπρόσθετου φόρτου εργασίας που προέκυψε από την εφαρμογή της. Τέτοιες πρακτικές
ήταν η δημιουργία αρχείου με υλικό για τα ΝΑΠ, ο καταμερισμός εργασίας,
ο οριζόντιος συντονισμός μαθημάτων και ο κοινός προγραμματισμός ύλης.
Η ιδέα για τη δημιουργία αρχείου με υλικό έτυχε μεγάλης υποστήριξης
αφού μετά από λίγες μέρες «... στο αρχείο υπήρχαν αρκετά σχέδια μαθήματος,
προγραμματισμοί ύλης συγκεκριμένων μαθημάτων, φύλλα εργασίας, κατάλογος
με χρήσιμες ιστοσελίδες κ.ά.» (Ημερολόγιο, σελ.14).
Ο καταμερισμός εργασίας, ο κοινός προγραμματισμός ύλης και ο οριζόντιος
συντονισμός μαθημάτων στηρίχθηκε στη μεταξύ τους συνεργασία. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεών τους:
Συνεργαζόμαστε αρκετά. Ανταλλάζουμε κυρίως υλικό και προγραμματισμούς με τα «αδελφά» τμήματα. Συζητούμε για το τι κάνουμε καθημερινά
στα διάφορα μαθήματα της τάξης μας και τι θα κάνουμε πιο μακροπρόθεσμα. (Συνέντευξη Εκπ. 8)
Συνεργάζομαι με το αδελφό τμήμα, κάνουμε τον ίδιο προγραμματισμό
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περίπου, προσπαθούμε να ακολουθούμε την ίδια πορεία διδασκαλίας
(Συνέντευξη Εκπ. 10).
Ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας τα ρήματα σε πληθυντικό αριθμό («συνεργαζόμαστε», «ανταλλάζουμε»,
«συζητούμε», «κάνουμε», «προσπαθούμε», «ακολουθούμε») δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν επαγγελματικές σχέσεις που στηρίζονταν στη μεταξύ τους
συνεργασία. Η συνεργασία αυτή είχε σκοπό τον καταμερισμό εργασίας, υπήρχε
καθημερινά και ήταν έντονα εμφανής ως συμπεριφορά που επικρατούσε στη σχολική μονάδα. Το πιο κάτω απόσπασμα από το ερευνητικό ενισχύει τα πιο πάνω:
Παρατηρώντας τους εκπαιδευτικούς το πρωί πριν χτυπήσει το κουδούνι
για να μπουν στην τάξη, διαπιστώνει κανείς πως όλοι λειτουργούν σε μικρές ομάδες και συζητούν για την ύλη, τα κείμενα, τα φύλλα εργασίας, για
δραστηριότητες που εφάρμοσαν και είχαν θετικά αποτελέσματα, για δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη διδασκαλία ορισμένων θεμάτων. Αντάλλαζαν
υλικό, κανόνιζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τεχνολογίας, ζητούσαν
βοήθεια και την πρόσφεραν χωρίς αντάλλαγμα (Ημερολόγιο, σελ. 45).
Οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν δεν περιλάμβαναν μόνο το πιο πάνω. Με
πρωτοβουλία του διευθυντή ορίστηκαν υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για διάφορα
μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ειδικότητες ή τις ικανότητές τους.
Οι προτάσεις του διευθυντή αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της προσπάθειας
ενημέρωσης για βασικές πτυχές των μαθημάτων, όπως αυτά εφαρμόζονταν σύμφωνα με τα ΝΑΠ. Ο καταμερισμός εργασίας θεωρήθηκε από τους περισσότερους
εκπαιδευτικούς ως μια καλή ιδέα για να ενημερωθούν εύκολα και γρήγορα για
το σύνολο των μαθημάτων. Σχολίασαν για την επιπρόσθετη ευθύνη που είχαν:
Αν εγώ δουλέψω για ένα μάθημα, μπορώ να γίνω πιο «ειδικός» και να
μάθω όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες θα μπορώ πιο άνετα να παρουσιάσω στους άλλους εκπαιδευτικούς. Να μάθω τα πάντα για όλα τα μαθήματα από τη μια μέρα στην άλλη είναι ανέφικτο και απαιτεί μεγάλο κόπο. Η
ιδέα πιστεύω πως θα πετύχει. (Άτυπη Συζήτηση Εκπ. 26)
Επιπλέον, η ευκαιρία που θα είχαν να ενημερωθούν για την εφαρμογή καλών πρακτικών χωρίς να αναγκαστούν οι ίδιοι να ψάξουν ήταν κάτι που θεωρήθηκε από τους περισσότερους ως μια καλή ιδέα επιμόρφωσης, αφού αυτό άλλωστε ζητούσαν.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω πρακτικών ήταν η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Αυτό τους βοηθούσε να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με την εφαρμογή της αλλαγής, ενώ τα οφέλη που
αποκόμιζαν μέσα από τη συνεργασία ήταν η μείωση του χρόνου προετοιμασίας
και η ανταλλαγή ιδεών για τη διδασκαλία.

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

Πρακτικές διαχείρισης εκπαιδευτικών αλλαγών από τη σχολική ηγεσία

81

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής ανέλαβαν, πρότειναν και υλοποίησαν πρακτικές με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής
της αλλαγής σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής έδωσε την ευκαιρία στους
εκπαιδευτικούς να γίνουν οι ίδιοι οργανωτές και συμμετέχοντες σε μια διαδικασία
στήριξης του εκπαιδευτικού τους έργου ενώ η αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων
μερών, η οργάνωση της σχολικής μονάδας και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν φάνηκε να ήταν πολύ σημαντικές για την επιτυχία της αλλαγής (Hopkins
& Reynolds, 2001· Yin & Lee, 2011).
Από τα αποτελέσματα φάνηκε, επίσης, ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να
λειτουργήσει με συστηματική οργάνωση συζητήσεων, διαλόγου, εισηγήσεων από
τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και σεμιναρίων ή ημερίδων επιμόρφωσης για
παρουσίαση της θεωρίας πάνω στην οποία στηρίζεται η αλλαγή. Πέρα από τη θεωρητική μορφή, η επιμόρφωση μπορεί να πάρει μια πρακτική μορφή με επίδειξη δειγματικών μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αλλαγής, παρακολούθηση της διδασκαλίας συναδέλφων για παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης,
ομάδες εργασίας για επίτευξη ενός κοινού στόχου, οργάνωση κοινών διδασκαλιών
κ.ά. (Wood, 2007). Τέτοιες μορφές επιμόρφωσης παρέχουν βοήθεια, στήριξη και ενθάρρυνση και λειτουργούν ως άτυπες υποστηρικτικές ομάδες για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της αλλαγής μέσα στη σχολική
μονάδα ενώ, παράλληλα, σχεδιάζουν και δημιουργούν σχέδιο δράσης του οποίου η
κοινή επιτυχία επαινείται (Fullan, 2001· Hopkins κ.ά., 1994). Παράλληλα, όταν τα
μέλη του διδακτικού προσωπικού συγκροτούν και διαμορφώνουν συγκεκριμένες
επιμορφωτικές δράσεις, τότε αναπόφευκτα υποστηρίζουν το έργο τους και δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις, καθώς η επιμόρφωση γίνεται στο φυσικό της χώρο
και λαμβάνει υπόψη τις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών (Wood, 2007).
Εφαρμόζοντας τις πιο πάνω πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί έγιναν συνεργάτες με
σκοπό να αλληλοβοηθηθούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, να μοιραστούν το
φόρτο εργασίας και να μπορέσουν με το λιγότερο δυνατό κόστος να οδηγηθούν στη
διεκπεραίωση της εφαρμογής της αλλαγής. Παράλληλα, ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και προγραμματισμού, ενώ αρκετές φορές
αναλάμβαναν πρωτοβουλίες με την έγκριση του διευθυντή. Τα θετικά αποτελέσματα
που προέκυψαν επιβεβαιώνονται και από έρευνες στο διεθνή χώρο που αναδεικνύουν
τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη δική τους μάθηση
και την αναγκαιότητα ανατροφοδότησης ή καθοδήγησης που παίρνουν από, ή προσφέρουν, σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς (Hoekstra & Korthagen, 2011∙ Uys, 2010).
Σε μια περίοδο εκπαιδευτικής αλλαγής οι διευθυντές των σχολικών μονάδων
στο πλαίσιο του ρόλου τους ως αποδέκτες των εντολών της αλλαγής και ως υπεύΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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θυνοι για την εφαρμογή της και την επίτευξη των στόχων της «Θα πρέπει να εξισορροπήσουν τις εξωτερικές εντολές με τις εσωτερικές προσδοκίες, απαιτήσεις
και ανάγκες» (Razzaq & Forde, 2012, σ. 67). Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής για διαχείριση της αλλαγής δεν μπορεί να αποτελεί
μια έτοιμη και προσχεδιασμένη επιλογή. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η
διαχείριση της αλλαγής σε μια σχολική μονάδα αποτελεί μοναδική περίπτωση που
εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των ατόμων που την αποτελούν αλλά και τα στοιχεία που ρυθμίζουν τη λειτουργία της (Anderson, 2010·
Mason, 2008). Από τους διευθυντές αναμένεται να αναπτύξουν πρακτικές για να
διευκολύνουν την εφαρμογή της αλλαγής, να στηρίξουν και να βοηθήσουν τους
εκπαιδευτικούς ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και, γενικά, να οργανώσουν την εσωτερική πολιτική της σχολικής μονάδας (Haiyan, Walker, & Xiaowei, 2017).
Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή, μια εκπαιδευτική αλλαγή αποτελεί για
πολλούς διευθυντές σχολικών μονάδων μια πρωτόγνωρη εμπειρία που προκαλεί
άγχος λόγω ανεπάρκειας και αδυναμίας διαχείρισής της. Παρόλο που συνήθως σε
μια περίοδο αλλαγής η πρακτική είναι αυτή που οδηγεί στη θεωρία (Fullan, 2010),
για να μπορεί ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας να διαμορφώσει το πλάνο μιας
εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι σημαντικό να έχει στη διάθεσή του θεωρητικά μοντέλα καθώς και πρακτικές διαχείρισης της αλλαγής που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες σχολικές μονάδες τις οποίες θα αναπροσαρμόζει και θα ανασχηματίζει ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας της οποίας ηγείται.
Η πιο πάνω εργασία μελέτησε την περίπτωση ενός μόνο σχολείου. Παρόλο που
οι σχολικές μονάδες δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές, στην κάθε μια μπορούμε
να ανακαλύψουμε κάποια πρακτική που είναι σχετικά πιο αποτελεσματική από ό,
τι σε άλλες σχολικές μονάδες (Reynolds, 2010). Οι πρακτικές που αναλύθηκαν πιο
πάνω παρουσιάζονται ως προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, να διαφοροποιηθούν ή να εμπλουτιστούν στα πλαίσια ενός προγραμματισμού για τη διαχείριση
μιας εκπαιδευτικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα της εργασίας μπορούν να
συνεισφέρουν στη βελτίωση της διαχείρισης της οποιασδήποτε αλλαγής σε σχολικές μονάδες αλλά, παράλληλα, να βοηθήσει το έργο της προετοιμασίας των νέων
και τον επηρεασμό των υφιστάμενων διευθυντών ώστε να μπορούν να επιβιώνουν
στις συνθήκες των πολλαπλών αλλαγών που έχουν να αντιμετωπίσουν στο εκπαιδευτικό σύστημα (Hargreaves κ.ά., 2010).
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Πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης
για ένα καλύτερο σχολείο
Μαρία Λιακοπούλου
Εισαγωγή
Η έρευνα για τα αποτελεσματικά σχολεία που ξεκίνησε συστηματικά από τη
δεκαετία του 1960 αποκάλυψε ότι μεταξύ σχολείων των οποίων οι μαθητές
είχαν υψηλές επιδόσεις και σχολείων των οποίων οι μαθητές είχαν χαμηλές
επιδόσεις, υπήρχαν διαφορές στη διοίκηση, στην οργάνωση και στο κλίμα
του σχολείου (Brookover & Lezotte, 1979). Η σύνδεση της έρευνας για την
αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση του σχολείου με τη διοίκηση και την
οργάνωση σε επίπεδο σχολικής μονάδας, έστρεψε το ενδιαφέρον στο ερώτημα «Ποιες ακριβώς πρακτικές συμβάλλουν στη βελτίωση ενός σχολείου;»
(Teddlie & Reynolds, 2000). Παρά το γεγονός ότι την ισχυρότερη επίδραση
στους μαθητές ασκούν οι εκπαιδευτικοί, φαίνεται ότι η διοίκηση της σχολικής μονάδας επιδρά τόσο στα κίνητρα των εκπαιδευτικών όσο και στην
ποιότητα του διδακτικού τους έργου (Fullan, 2001· Leithwood κ.ά. 2004·
Sergiovanni, 2001· Silins κ.ά., 2002· Silins & Mulford 2007). Στη συνέχεια
παρουσιάζονται αναλυτικότερα κάποιες από τις πρακτικές των διευθυντών,
οι οποίες επιδρούν είτε άμεσα είτε έμμεσα στις επιδόσεις και τα επιτεύγματα
των μαθητών και γενικότερα στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Μετά
από μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσιάζονται σχετικά δεδομένα μιας πανελλαδικής εμβέλειας έρευνας.
Ηγεσία, οργάνωση, διοίκηση ως παράγοντες βελτίωσης του σχολείου
α) Διαμορφώνοντας το όραμα του σχολείου
Ένας από τους ρόλους του διευθυντή είναι να βοηθήσει την ομάδα να αναπτύξει κοινή αντίληψη για τον οργανισμό, τις δραστηριότητες και τους στόχους του, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή αίσθηση αποστολής, ένα
όραμα. Η εστίαση σε σαφείς και οριοθετημένου στόχους και ο ακαδημαϊκός
προσανατολισμός αποτελούν παράγοντες αποτελεσματικότητας του σχολείου (Hopkins, 2001· Reynolds κ.ά. 2001). Επίσης, σημαντικός παράγοντας
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου είναι η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση της αποστολής, του οράματος του σχολείΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ου (Kirk & Jones, 2004· Muijs κ.ά., 2004). Επιπλέον, οι άνθρωποι κινητοποιούνται από στόχους που είναι σημαντικοί και γοητευτικοί γι’ αυτούς και
παράλληλα ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι (Leithwood & Jantzi, 2008). Για τη
διατύπωση ρεαλιστικών και κατάλληλων στόχων προϋποτίθεται η «ανάλυση περιβάλλοντος» του σχολείου. Η ανάλυση περιβάλλοντος όταν γίνεται με
τρόπο συστηματικό και μεθοδικό θα λέγαμε ότι ταυτίζεται με τη διαδικασία
αυτοαξιολόγησης. Προκειμένου η αυτοαξιολόγηση να αποτελέσει «εργαλείο» βελτίωσης της σχολικής μονάδας και μοχλό ανάπτυξης, θα πρέπει να
ενταχθεί ουσιαστικά ως διαδικασία στην καθημερινότητα και στην ρουτίνα
του σχολείου, να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαρκούς διαδικασίας βελτίωσης (για περισσότερα βλ. Λιακοπούλου, 2016)
β) Διοίκηση και αποτελεσματική διδασκαλία
Ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της
διδασκαλίας του, και κατά προέκταση είναι ο βασικός παράγοντας αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Ωστόσο, οι πολιτικές που υιοθετούνται σε
επίπεδο σχολικής μονάδας ασκούν επίδραση στις επιλογές και γενικότερα
στην ποιότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή
συμβάλλει μια εκπαιδευτική ηγεσία του σχολείου (Hallinger & Heck, 1998).
Από επισκόπηση ερευνών προκύπτει ότι οι διευθυντές αποτελεσματικών
σχολείων έχουν προσωπική εμπλοκή στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και
στην αξιολόγηση της διδασκαλίας (Robinson, 2007). Η διοίκηση του σχολείου συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου όταν χαράζει και υιοθετεί στρατηγικές για (Λιακοπούλου, 2016): α) τη διασφάλιση
της απαραίτητης υποδομής, β) τη μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου, γ)
την αξιολόγηση των μαθητών, δ) την υλοποίηση του Αναλυτικού προγράμματος, ε) τη δημιουργία υψηλών προσδοκιών από όλους τους μαθητές, στ)
τις κατ’ οίκον εργασίες, ζ) τη συνεργασία με τους γονείς.
γ) Προωθώντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι η διαρκής συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης επιδρά σημαντικά στις επιδόσεις των μαθητών (Hill κ.ά. 2013· Yoon κ.ά. 2007), καθώς συνδέεται με την
αξιοποίηση μεγαλύτερου εύρους διδακτικών μεθόδων (OECD, 2009). Ένας
από τους παράγοντες αποτελεσματικότητας ενός σχολείου είναι και ο βαθμό
στον οποίο προωθεί την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από
σαφείς πολιτικές και στρατηγικές διοίκησης (Stoll, 2001· Muijs κ.ά., 2004).
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Ειδικότερα, τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικά σχολεία στα οποία ο διευθυντής αφουγκράζεται τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, τους
παρέχει διαρκή πνευματική διέγερση, ατομική υποστήριξη και προωθεί την
καταλληλότερη κάθε φορά πρακτική επαγγελματικής ανάπτυξης (Leithwood
& Jantzi, 2008). Στα αποτελεσματικά σχολεία η διεύθυνση παρέχει διαρκώς
ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς και φροντίζει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης
(Scheerens, 2000: 47-48).
δ) Διαμόρφωση κλίματος μάθησης για τους μαθητές
Από τη δεκαετία του 1990 επισημαίνεται η επίδραση του κλίματος του σχολείου στη μάθηση των μαθητών και διερευνώνται οι επιμέρους παράγοντες
που διασφαλίζουν ένα θετικό κλίμα μάθησης. Ειδικότερα, σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση κλίματος μάθησης για τους μαθητές είναι (Finnan
& Swanson, 2000· McBer, 2000· Robinson, 2007): το φυσικό περιβάλλον, η
συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών,
η συμμετοχή και η δέσμευση των μαθητών, ο σταθερός προσανατολισμός
στην επίτευξη στόχων, η δημιουργία κλίματος ασφάλειας για τους μαθητές,
η ύπαρξη σαφών προσδοκιών από την πλευρά του εκπαιδευτικού, η διαρκής
υποστήριξη των μαθητών, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η ελαχιστοποίηση των διακοπών, η προστασία από εξωτερικές πιέσεις γονέων ή διοικητικών παραγόντων. Είναι πιο αποτελεσματικά σχολεία τα οποία οργανώνουν
και υλοποιούν δράσεις, οι οποίες είτε λειτουργούν προσθετικά είτε αντισταθμιστικά σε όσα προβλέπει το επίσημο Αναλυτικό πρόγραμμα (Kercheval &
Newbill, 2001). Επίσης, μια σειρά ερευνών δείχνουν ότι μαθητές που συμμετέχουν σε παιδαγωγικές δράσεις εστιασμένες στην απόκτηση συναισθηματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων (π.χ. ενεργή ακρόαση, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων) βελτιώνουν σημαντικά και τις ακαδημαϊκές τους
επιδόσεις (Cohen, 2006). Τέλος, το κλίμα μάθησης ενός σχολείου ενισχύεται
παρέχοντας ευκαιρίες επιμόρφωσης και των γονέων (Goodman, 1997: 6) και
ενισχύοντας τη συνεργασία με τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη
κοινότητα (Jasman, 2002· Harslett κ.ά., 2000· Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000).
2. Ερευνητικά δεδομένα
2.1. Μεθοδολογία της έρευνας
Τα δεδομένα προέρχονται από μια ευρύτερη έρευνα της οποίας σκοπός ήταν
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να εξετάσει τους παράγοντες αποτελεσματικότητας σε επίπεδο σχολικής μονάδας μέσα από τη οπτική των εκπαιδευτικών και των διευθυντών (για περισσότερα βλ. Λιακοπούλου, 2016). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωναν ανώνυμα
οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστές είτε ονομαστικής
κλίμακας είτε εξάβαθμης κλίμακας Likert. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ατομικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών και αναλύθηκαν με την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το SPSS. Το δείγμα της έρευνας
συγκροτήθηκε με απλή τυχαία δειγματοληψία κατά δεσμίδες και ειδικότερα
έγινε ηλεκτρονική ταχυδρόμηση του ερωτηματολογίου σε όλες τις σχολικές μονάδες της επικράτειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.492 εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.2. Τα ευρήματα της έρευνας
Οργάνωση και διοίκηση
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για τη συχνότητα που υιοθετούνται στη σχολική μονάδα που εργάζονται κάποιες πρακτικές διοίκησης και
οργάνωσης οι οποίες από την έρευνα προκύπτει ότι μπορούν να καταστίσουν κάποια σχολεία αποτελεσματικότερα. Κάποια από τα σημαντικότερα
ευρήματα, όπως φαίνονται αναλυτικότερα στον Πίνακα 1 είναι τα ακόλουθα.
α) Ως προς τις πρακτικές για τη μεγιστοποίηση του χρόνου διδασκαλίας: Η
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (88%) δηλώνει ότι το μάθημα
αρχίζει και τελειώνει στην ώρα του. Ωστόσο, ένας στους τρείς εκπαιδευτικούς (34,2%) δηλώνει ότι το μάθημα κάποιες φορές χάνεται ή διακόπτεται,
προκειμένου να γίνουν εκπαιδευτικές συναντήσεις και οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το μάθημα χάνεται κάποιες φορές για την προετοιμασία σχολικών εορτών. Οι μισοί εκπαιδευτικοί μόνο αναφέρουν ότι ενημερώνονται πολύ συχνά έως σχεδόν πάντα οι γονείς για την απουσία των
παιδιών τους από το σχολείο, ενώ σύμφωνα με τους υπόλοιπους μισούς η
ενημέρωση των γονέων γίνεται περιστασιακά, σπάνια ή/και ποτέ. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής απουσιάζει από κάποιο μάθημα -1 στους 4
εκπαιδευτικούς αναφέρει- ότι δεν ενημερώνεται καθόλου για το τι έγινε στο
μάθημα που απουσίαζε. Ακόμη και σε περιπτώσεις που ο μαθητής απουσιάζει για μεγάλα διαστήματα από το σχολείο -περισσότεροι από 1 στους 4
εκπαιδευτικούς αναφέρουν- ότι σχεδόν ποτέ δεν φροντίζει το σχολείο για
την κάλυψη των κενών. Μόνο από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναφέρεται
ότι στο σχολείο τους υιοθετούνται πολύ συχνά πρακτικές για τη μείωση των
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

90

Μαρία Λιακοπούλου

απουσιών των μαθητών. Ενώ υπάρχει σχετική ενημέρωση για τους λόγους
απουσίας των μαθητών, φαίνεται να μην υπάρχει στα σχολεία συγκροτημένη
πολιτική ούτε για την κάλυψη των κενών των μαθητών ούτε για τη μείωση
των απουσιών τους. Σε ό,τι αφορά την απουσία των εκπαιδευτικών 1 στους
3 εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι όταν απουσιάζει κάποιος εκπαιδευτικός, συνήθως οι μαθητές δεν κάνουν μάθημα εκείνη την ώρα.
β) Ως προς τις πρακτικές για την αξιοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών: Σε
γενικές γραμμές δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Χαρακτηριστικά, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (55,3%) αναφέρουν ότι σχεδόν ποτέ στο σχολείο που διδάσκουν δεν
συζητείται σε επίπεδο σχολείου η ποσότητα των κατ’ οίκον εργασιών και
ένα ανάλογο ποσοστό εκπαιδευτικών (43,8%) αναφέρει ότι σχεδόν ποτέ δεν
γίνονται κάποιες ενέργειες σε επίπεδο σχολείου για τους μαθητές που δεν
ανταποκρίνονται σε σταθερή βάση στις κατ’ οίκον εργασίες.
γ) Ως προς τις πρακτικές για την αξιολόγηση των μαθητών: Η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών συζητούν με τους συναδέλφους τους για τις επιδόσεις των
μαθητών στο μάθημά τους. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι συχνά στο σχολείο τους καταγράφονται σε επίπεδο σχολικής μονάδες οι ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του κάθε μαθητή, ενώ 1
στους 5 εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι σχεδόν ποτέ ή πολύ σπάνια λαμβάνει
χώρα στο σχολείου τους μια τέτοια διαδικασία. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και
σε ό,τι αφορά τη διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των μαθητών π.χ.
μέσω φακέλου του μαθητή. Επίσης, 1 στους 4 εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι
στο σχολείο του σχεδόν ποτέ δεν υιοθετούνται κοινές πρακτικές από όλους
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών.
δ) Ως προς τις πρακτικές για την υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος:
Κατά την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ελέγχεται από το σχολείο η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και αυτό προσαρμόζεται ή/και αλλάζει
αν προκύψει κάποια ανάγκη. Ωστόσο, μόνο οι μισοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι πολύ συχνά υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του στις ανάγκες
των μαθητών, 1 στους 3 θεωρεί ότι κάποιες φορές γίνεται αυτή η προσαρμογή ενώ 1 στους 5 πολύ σπάνια έως σχεδόν ποτέ.
ε) Ως προς τις πρακτικές για τον προσδιορισμό της αποστολής και των στόχων της σχολικής μονάδας: Φαίνεται ότι για 1 στους 3 εκπαιδευτικούς δεν
είναι σαφής πάντα η αποστολή και το όραμα του σχολείου, όπου διδάσκουν
και για ένα 14,3% των εκπαιδευτικών το όραμα δεν είναι σαφές σχεδόν ποτέ.
στ) Ως προς τις πρακτικές για την προώθηση της συνεργασίας με τους γονείς: Στην πλειοψηφία των σχολείων υιοθετούνται κάποιες πρακτικές, όπως
ο ορισμός από την αρχή της σχολικής χρονιά σταθερών μερών και ωρών για
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την επίσκεψη των γονέων στο σχολείο, η ενημέρωση των γονέων για την
πρόοδο των παιδιών τους, η προσπάθεια προσέγγισης και προσέλκυσης γονέων που δεν επικοινωνούν με το σχολείο. Όμως, δεν υιοθετούνται πάντα
και σε σταθερή βάση πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με τους γονείς, ούτε
οργανώνονται συναντήσεις γονέων. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια μονόπλευρη προσέγγιση, καθώς οι γονείς σπάνια επικοινωνούν με δική τους
πρωτοβουλία με το σχολείο. Επίσης, το περιεχόμενο την επικοινωνίας φαίνεται να περιορίζεται στην ενημέρωση των γονέων για τις επιδόσεις και τη
διαγωγή του παιδιού τους, καθώς περιορισμένη είναι η συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες του σχολείου και στη λήψη αποφάσεων, ενώ σχεδόν ποτέ δεν
συμμετέχουν στο μάθημα είτε ως απλοί παρατηρητές είτε με κάποιο ρόλο.
ζ) Ως προς τις πρακτικές για τη διασφάλιση της απαραίτητης υποδομής:
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν πρόσβαση στα μέσα
διδασκαλίας, αν και ένας στους τέσσερεις αναφέρει ότι αυτό δεν συμβαίνει
πάντα. Μόνο οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι πολύ συχνά έως
πάντα βρίσκουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους διδασκαλίας τους. Σημαντικότερο, ωστόσο, πρόβλημα θα λέγαμε ότι είναι ο μη εμπλουτισμός του εξοπλισμού και των μέσων με βάση της ανάγκες.

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

Μαρία Λιακοπούλου

92

Μεγιστοποίηση του χρόνου διδασκαλίας

Το μάθημα αρχίζει και τελειώνει στην ώρα του
Το μάθημα διακόπτεται ή χάνεται για
εκπαιδευτικές συναντήσεις
Το μάθημα διακόπτεται ή χάνεται για την
προετοιμασία εορτών
Το σχολείο γνωρίζει τους λόγους απουσίας των
μαθητών
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει γίνεται
επικοινωνία με τους γονείς
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει ενημερώνεται
για το τι έγινε στο μάθημα από τον εκπαιδευτικό
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει ενημερώνεται
για το τι έγινε στο μάθημα από τους συμμαθητές
του
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει δεν
ενημερώνεται για το τι έγινε στο μάθημα που
απουσίαζε
Όταν κάποιος μαθητής απουσιάζει για μεγάλα
χρονικά διαστήματα το σχολείο φροντίζει για την
κάλυψη των κενών
Υιοθετούνται κάποιες πρακτικές για τη μείωση
των απουσιών των μαθητών σε επίπεδο σχολείου
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει οι
μαθητές δεν κάνουν μάθημα εκείνη την ώρα που
θα δίδασκε
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει οι
μαθητές παρακολουθούν άλλα μαθήματα
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει τον
αντικαθιστά κάποιος εκπαιδευτικός που έχει κενό
εκείνη την ώρα
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός απουσιάζει οι
μαθητές απασχολούνται με άλλες δραστηριότητες
υπό την εποπτεία κάποιου άλλου εκπαιδευτικού

Πολύ συχνά/
σχεδόν
πάντα

Κάποιες
φορές

Στη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεστε
υπάρχει μια πολιτική και υιοθετούνται
συγκεκριμένες στρατηγικές προκειμένου
να διασφαλισθούν συνθήκες για πιο
αποτελεσματική διδασκαλία; Ειδικότερα. …

Σχεδόν ποτέ/
πολύ σπάνια

Πίνακας 1: Πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης

%
1.8

10.2

88

63.6

34.2

2.2

45.5

49.1

5.3

3.1

20.7

76.1

11.9

32

56.1

20.9

40.9

38.1

12.7

39.4

47.9

60.5

26.3

13.2

26.7

42,1

16.2

17.4

32.1

50.6

42.4

27

30.6

39.2

29.6

31

30.7

26.5

42.9

29.5

32.8

37.6
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Αποστολή και στόχοι

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Αξιολόγηση

Κατ’ οίκον
εργασίες

Πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης για ένα καλύτερο σχολείο

Η ποσότητα/ αριθμός των κατ’ οίκον εργασιών
συζητείται και αποφασίζεται σε επίπεδο σχολείου
Γίνονται κάποιες ενέργειες για τους μαθητές που
δεν κάνουν σε σταθερή βάση τις εργασίες στο σπίτι
Προτείνονται κάποιες πρακτικές για την
αξιοποίηση των ολοκληρωμένων εργασιών των
μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους για τις
επιδόσεις των μαθητών στο μάθημά τους
Καταγράφονται οι ιδιαίτερες ανάγκες και
ικανότητες του κάθε μαθητή σε επίπεδο σχολικής
μονάδας
Παρακολουθείται διαχρονικά η πρόοδος του κάθε
μαθητή
Υιοθετούνται κοινές πρακτικές από όλους τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με την
αξιολόγηση των μαθητών
Ελέγχεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος
Το ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζεται/ αλλάζει
αν προκύψει ανάγκη
Μέσω του ωρολογίου προγράμματος προωθείται
η επίτευξη των στόχων του Αναλυτικού
προγράμματος
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να
τροποποιήσουν το πρόγραμμα, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών
Προγραμματίζονται συγκεκριμένες ενέργειες
σε ετήσια βάση προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι του σχολείου
Για τη διατύπωση της αποστολής του σχολείου
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών
Η αποστολή του σχολείο διαμορφώνεται μετά
από συνέλευση και κοινή συναίνεση όλων των
εκπαιδευτικών
Ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του
σχολείου
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι όλοι οι μαθητές
μπορούν να μάθουν
Είναι σαφής η αποστολή/ το όραμα του σχολείου
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55.3

28.8

16

43.8

35.5

20.8

31.8

35.9

32.4

3

24.4

72.5

18.2

34

47.8

18.2

36.9

44.9

24.5

41.3

34.1

5.3

15.1

79.5

7.9

23.6

68.5

7.2

27.1

65.5

19.2

30.7

50.1

19.6

32.6

47.8

9.1

27.2

63.7

9.7

30.1

60.2

13.4

27.3

59.3

11.2

32.3

56.5

9.6

35.5

54.9

14.3

32.6

53.2
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Υπάρχουν από την αρχή της χρονιά σταθερές
ημέρες και ώρες που μπορούν οι γονείς να
επικοινωνήσουν με τον κάθε εκπαιδευτικό και τον
διευθυντή του σχολείου
Όταν κάποιοι γονείς δεν επικοινωνούν με το
σχολείο γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας από την
πλευρά του σχολείου
Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των
παιδιών τους
Η επικοινωνία γονέων σχολείου γίνεται με
πρωτοβουλία του σχολείου
Υπάρχουν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας
σχολείου- γονέων (επιστολές, τηλεφωνική
συνομιλία, ιστοσελίδα, επισκέψεις)
Οργανώνονται συναντήσεις γονέων
Οι γονείς ενημερώνονται για τον τρόπο που θα
μπορούσαν να βοηθούν τα παιδιά τους στις κατ’
οίκον εργασίες
Οι γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες του
σχολείου
Η επικοινωνία γονέων σχολείου γίνεται με
πρωτοβουλία των γονέων

Υποδομή

Οι γονείς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων
Οι γονείς συμμετέχουν στο μάθημα είτε ως
παρατηρητές είτε με κάποιες δραστηριότητες
Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στα μέσα
διδασκαλίας
Υπάρχει στο σχολείο ο απαραίτητος εξοπλισμός/
υλικοτεχνική υποδομή/ μέσα διδασκαλίας
Βρίσκετε το μέσο ή την υποδομή που χρειάζεστε
για να επιτύχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τους στόχους του μαθήματός σας
Ο εξοπλισμός και τα μέσα εμπλουτίζονται και
ανανεώνονται με βάση τις ανάγκες

4.7

10.6

84,7

3.9

16.7

79.4

3

19.3

77.7

2.3

26.7

71

7.7

23.9

68.4

6.4

26.7

66.9

10.1

30

60

18.8

43.2

38

26.7

45.9

27.4

34.5

51

14.4

81.2

13.5

5.2

7.1

24.1

68.7

13.3

30.9

55.7

12

36.6

51.4

22.8

17.5

40.7

Από τη συσχέτιση των πρακτικών διοίκησης με τις αριθμητικές επιδόσεις
των μαθητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται να υπάρχουν πολλές
και ισχυρές στατιστικά συσχετίσεις (βλ. Πίνακα 2). Οι σημαντικότερες και
αυτές είναι οι εξής:
• Οι επιδόσεις των μαθητών κάτω από τη βάση επηρεάζονται σημαντικά
από όλες τις πρακτικές διοίκησης και οργάνωσης του σχολείου.
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•

•

•

Στις επιδόσεις των μαθητών που ανήκουν βαθμολογικά στην κλίμακα
11-14, φαίνεται να επιδρούν οι πρακτικές διαχείριση των απουσιών των
μαθητών, η καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών, η συνεργασία με τους γονείς και η υποδομή του σχολείου
Τις επιδόσεις των μαθητών μεταξύ 15 και 18 φαίνεται ότι επηρεάζουν
σημαντικά οι πρακτικές μεγιστοποίησης του χρόνου διδασκαλίας, διαχείρισης των απουσιών των εκπαιδευτικών, αξιοποίησης των κατ’ οίκον
εργασιών, συνεργασίας με τους γονείς, αλλά και η υποδομή του σχολείου.
Οι άριστες επιδόσεις των μαθητών (19 και 20) επηρεάζονται σχεδόν από
όλες τις πρακτικές διοίκησης και οργάνωσης, αλλά όχι από την πολιτική
του σχολείου για την αξιολόγηση των μαθητών και την καταγραφή των
ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών.
Πίνακας 2: Συσχέτιση πρακτικών διοίκησης και επιδόσεων

19 ή 20

από 15 έως
18

από 11 έως
14

Έλεγχος
αξιοπιστίας

κάτω από
την βάση

Έχει βαθμολογία στο μάθημα σας…

Το μάθημα αρχίζει και
τελειώνει στην ώρα του

Ν (Items)= 1 -0.076**

0.088**

Το μάθημα διακόπτεται
ή χάνεται για την
προετοιμασία εορτών

Ν (Items)= 1

0.085** 0.093**

Πρακτικές για την
απουσία των μαθητών

Ν (Items)= 7
-0.063** -0.013*
Alpha=.762

0.037** 0.044**

Πρακτικές για την
απουσία εκπαιδευτικών

Ν (Items)= 4
Alpha=.704

0.077*

Πολιτική για τις κατ’
οίκον εργασίες

Ν (Items)= 3
Alpha= .790
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0.092**

-0.063*

0.136**

0.106** 0.108**
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Πολιτική για την
αξιολόγηση των
μαθητών

Ν (Items)= 3
Alpha= 753

Πολιτική για
την αξιοποίηση
του ωρολογίου
προγράμματος

Ν (Items)= 5
-0.188**
Alpha= .758

0.087**

Προγραμματισμός
εκπαιδευτικού έργου

Ν (Items)= 5
-0.113**
Alpha= .942

0.066*

Προσδοκίες
εκπαιδευτικών για τους
μαθητές

Ν (Items)= 1 -0.073**

0.087** 0.117**

Καταγραφή ιδιαίτερων
αναγκών όλων των
μαθητών

Ν (Items)= 1 -0.115**

Πρακτικές για τη
συνεργασία με τους
γονείς

Ν (Items)= 11
-0.118** -0.096** 0.104** 0.132**
Alpha=.892

Υποδομή

Ν (Items)= 4
-0.120** -0.075** 0.026** 0.043**
Alpha= .894

-0.063*

-0.070*

*P<.05, **p<.01

•
•
•
•

Οι πρακτικές διαχείριση των απουσιών των μαθητών, η συνεργασία με
τους γονείς και η υποδομή του σχολείου φαίνεται να επιδρά στις επιδόσεις όλων των μαθητών
Αντίθετα η πολιτική για την αξιολόγηση των μαθητών επιδρά μόνο στις
επιδόσεις των μαθητών κάτω από τη βάση
Οι διοικητικές πρακτικές που συνδέονται με τον προγραμματισμό του
εκπαιδευτικού έργου επιδρούν μόνο στις πολύ χαμηλές και στις πολύ
υψηλές επιδόσεις των μαθητών.
Η καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών για την προσαρμογή τις διδακτικής διαδικασίας επιδρά μόνο στους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις (από 14 και κάτω).
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Κλίμα μάθησης στο σχολείο
Στα αποτελεσματικά σχολεία, το σχολεία μετατρέπεται σε έναν οργανισμό
που όλοι μαθαίνουν διαρκώς, όλοι μαθαίνουν από όλους και η μάθησης έχει
αξία καθ’ αυτή. Στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι προωθείται, πολύ συχνά ή/ και σχεδόν πάντα, η μάθηση των μαθητών μέσω εκδρομών και επισκέψεων και μέσω της ενθάρρυνσης όλων των
μαθητών για συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες εκτός μαθημάτων δεν αξιολογείται πάντα ή/και ποτέ. Το μεγαλύτερο έλλειμμα, βέβαια
αναφορικά με τη δημιουργία κλίματος μάθησης για τους μαθητές, εντοπίζεται αφενός στον μη εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των μαθητών και αφετέρου στην ειδική υποστήριξη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή αλλοδαπών μαθητών (βλ. Πίνακα 3).
Σε ό,τι αφορά το κλίμα μάθησης για τους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις
που υλοποιούνται εκτός του σχολείου, ενώ σπανιότερα υιοθετούνται από τα
σχολεία πρακτικές επιμόρφωσης εντός της σχολικής μονάδας. Ακόμη πιο
σπάνια εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη των εκπαιδευτικών και προμηθεύεται το
σχολείο επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς. Η
συνεργασία των εκπαιδευτικών αφορά την οργάνωση κοινών παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων π.χ. εορτών, εκδρομών, πρότζεκτ, ωστόσο η κατασκευή κοινού υλικού από τους εκπαιδευτικούς και η συνδιδασκαλία με συναδέλφους
δεν είναι συνηθισμένες πρακτικές (βλ. Πίνακα 3).
Τέλος, φαίνεται να συνεργάζονται τα σχολεία με το Δήμο και να καλούν
ειδικούς, αλλά περιστασιακά. Ένας στους τέσσερεις εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι πολύ σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν αξιοποιούνται προγράμματα του
Υπουργείου στη σχολική μονάδα που διδάσκει. Εξίσου σπάνια είναι και η
συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής. Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι σχεδόν ποτέ δεν συνεργάζεται το σχολείου τους
με το Πανεπιστήμιο.
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Κλίμα μάθησης για τους εκπαιδευτικούς

Κλίμα μάθησης για τους μαθητές

Οργανώνονται εκδρομές/ επισκέψεις

Πολύ συχνά/
σχεδόν πάντα

Κάποιες φορές

Η κάθε σχολική μονάδα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό αποτελεί εστία μάθησης τόσο των μαθητών
όσο και των εκπαιδευτικών. Η μάθηση αυτή
συνήθως δεν επέρχεται μόνο από την τυπική
διδασκαλία μέσα στην τάξη. αλλά αποτελεί απόρροια
ενός πλήθους άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες
εμπλέκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί. Σε ποιο
βαθμό στο σχολείο σας…

Σχεδόν ποτέ/
πολύ σπάνια

Πίνακας 3: Κλίμα μάθησης στο σχολείο

%
10.7 24.3 74.1

Ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε
4 25.3 70.6
δραστηριότητες εκτός του ωρολογίου προγράμματος
Ενθαρρύνονται οι μαθητές να αξιοποιούν τη σχολική
10.2 32.1 57.6
βιβλιοθήκη
Υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσαν να
11.9 36.2 51.8
εμπλακούν οι μαθητές εκτός από τα μαθήματα
Ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν σε
9.2 41.1 49.7
διαγωνισμούς
Παρέχεται ειδική υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες 21.4 30.6 48.1
Αξιολογείται η συμμετοχή των μαθητών στις
δραστηριότητες

16.4 43.4 40.3

Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για τους μαθητές

27.7

40

32.3

Παρέχεται ειδική υποστήριξη σε αλλοδαπούς μαθητές
37.6 30.5 31.9
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για επιμορφώσεις που
2.7 14.7 82.6
γίνονται
Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται και διευκολύνονται για
7 18.8 74.2
να συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις
Ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητες
11.9 33.5 54.7
ανάλογες με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους
Όταν κάποιος εκπαιδευτικός επιμορφώνεται ενημερώνει
σχετικά και τους συναδέλφους του ή φέρνει υλικό στο
16.8 37.6 45.5
σχολείο
Υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις
Οργανώνονται σεμινάρια/ ημερίδες ή ενημερωτικές
συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση των γονέων
Το σχολείο προμηθεύεται λογισμικά & ηλεκτρονικό
υλικό
Εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη για τους εκπαιδευτικούς

24.5 36.7 38.9
24.6 41,4
29.8

40

34
30,2

37.9 39.6 22.5
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Εξωστρέφεια/
συνεργασία

Συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών
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Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οργανώνουν από κοινού
παιδαγωγικές δραστηριότητες

4.4

Υλοποιούνται διαθεματικά πρότζεκτ στο σχολείο

10.3 30.5 59,2

Ο χρόνος των παιδαγωγικών συνεδριάσεων είναι σαφής,
προκαθορισμένος και επαρκής
Κάποιοι εκπαιδευτικοί ίδιας ειδικότητας έχουν κοινή
τράπεζα υλικού ή συνεργάζονται για την κατασκευή
κοινού υλικού
Προβλέπεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς η
ύπαρξη επαρκούς χρόνου για τη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί κάνουν συνδιδασκαλία

23.1 72.4

13.3 31.8 54.8
19.2 37.8 42.9
37.7

31

31.2

58.5 29.3 12.2

Το σχολείο συνεργάζεται με το Δήμο

14.6 36.8 48.5

Καλούνται ειδικοί για να ενημερώσουν για
εξειδικευμένα θέματα

11.1 42.1

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλους φορείς

12,4 41.4 46.1

Αξιοποιούνται προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας

24.6 41,4

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία της περιοχής

26.5 40.8 32.8

Το σχολείου συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο

56.9 25.1 17.9

47

34

Οι πρακτικές διαμόρφωσης κλίματος μάθησης φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στις επιδόσεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Βλ. Πίνακα 4). Ειδικότερα:
• Οι πρακτικές για την προώθηση της μάθησης των μαθητών επηρεάζουν
σημαντικά τις επιδόσεις όλων των μαθητών. Όσο συχνότερα υιοθετούνται από κάποια σχολική μονάδα οι πρακτικές αυτές τόσο μικρότερο
είναι το ποσοστό των μαθητών που βαθμολογούνται από 14 και κάτω
και αυξάνονται οι μαθητές με άριστες επιδόσεις
• Οι πρακτικές αντιστάθμισης παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση όχι με τις χαμηλές επιδόσεις, αλλά με τις υψηλές επιδόσεις των
μαθητών. Σε σχολεία που υιοθετούνται συχνά πρακτικές αντιστάθμισης
αυξάνονται μαθητές με επιδόσεις από 15 και πάνω.
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Πίνακας 4: Συσχέτιση πρακτικών για τη διαμόρφωση κοινότητας μάθησης
και επιδόσεων των μαθητών
Έχει βαθμολογία στο μάθημα σας…
Έλεγχος
αξιοπιστίας

κάτω
από
την
βάση

από 11
έως 14

Πρακτικές για την
Ν (Items)= 6
προώθηση της μάθησης
-0.109** -0.037**
Alpha= .824
των μαθητών
Πρακτικές
αντιστάθμισης

Ν (Items)= 2
Alpha= .765

Πρακτικές
επαγγελματικής
ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών

Ν (Items)=
11
Alpha= .885

Εξωστρέφεια του
σχολείου

Ν (Items)= 6
-0.078**
Alpha= .855

Επιμόρφωση γονέων

Ν (Items)= 1 -0.090** -0.083*

από 15
έως 18

19 ή 20

0.065*

0.054**

0.148**

0.149**

0.070*

0.103**

0.081*

0.090**

-0.093**

Ν (Items)= 3
Εμπλουτισμός
-0.115**
βιβλιοθηκών και μέσων Alpha= .879
*P<.05, **p<.01

•

•
•

Όσο συχνότερα σε κάποιο σχολείο υιοθετούνται πρακτικές επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών τόσο σπανιότερα οι μαθητές έχουν
επιδόσεις κάτω από τη βάση.
Η επιμόρφωση των γονέων φαίνεται να επιδρά και στις επιδόσεις των
μαθητών μεταξύ 11 και 14.
Τέλος, η εξωστρέφεια του σχολείου και η υλικοτεχνική υποδομή επιδρά σημαντικά τόσο στις πολύ χαμηλές επιδόσεις όσο και στις υψηλές,
αλλά όχι στις επιδόσεις 11-14.
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Συζήτηση- συμπεράσματα
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πολιτικές που υιοθετούνται σε επίπεδο
σχολικής μονάδας σχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών σε σημαντικό βαθμό και μάλιστα φαίνεται να υπάρχει ισχυρή στατιστικά συσχέτιση
τόσο με τις πολύ χαμηλές επιδόσεις όσο και με τις πολύ υψηλές επιδόσεις
των μαθητών. Είναι αισιόδοξο ότι οι περισσότερες από τις πρακτικές φαίνεται να υιοθετούνται από την πλειοψηφία των σχολείων. Φαίνεται ότι τα
περισσότερα σχολεία υιοθετούν κάποιες πρακτικές για να ξεπερνούν δυσκολίες και προβλήματα. Όμως, δεν υιοθετούν πρακτικές οι οποίες θα συνέβαλαν στη βελτίωση του παρεχόμενου έργου και στην αριστεία, όπως
η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου μέσω πρακτικών αναπλήρωσης
κενών που δημιουργούνται από την απουσία μαθητών ή/και εκπαιδευτικών, η προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος στις ανάγκες των μαθητών, οι υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές, η δέσμευση όλων
των εμπλεκόμενων σε ένα κοινό όραμα του σχολείου, η εμπλοκή των γονέων στη λήψη αποφάσεων.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι δεν αποτελεί γενικευμένη πρακτική η προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος στις ανάγκες των μαθητών και δεν
καταγράφονται συστηματικά οι ατομικές τους ανάγκες, φανερώνει ότι γίνονται μεν προσπάθειες ως προς τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά όχι ως προς τη διασφάλιση της ισότητας. Η έρευνα, ωστόσο, έχει δείξει ότι σχολεία που προωθούν την ισότητα
τείνουν να διασφαλίζουν και την ποιότητα (Kyriakides & Creemers, 2011).
Ένα άλλο εμπόδιο στην πορεία των ελληνικών σχολείων προς την αριστεία είναι οι προσδοκίες από τους μαθητές. Φαίνεται ότι τόσο σε επίπεδο
σχολείου όσο και σε ατομικό επίπεδο δεν υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από
τους μαθητές. Ωστόσο, στα αποτελεσματικά σχολεία υπάρχει ένα διάχυτο κλίμα υψηλών προσδοκιών. Όλο το προσωπικό του σχολείου πιστεύει
ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να κατακτήσουν τα βασικότερα από τα εφόδια που προβλέπει το Αναλυτικό πρόγραμμα και ότι έχει τη δυνατότητα να
βοηθήσει τον κάθε μαθητή να αποκτήσει αυτά τα εφόδια (Lezotte, 2001).
Επίσης, το κοινό όραμα ενός σχολείου αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα αποτελεσματικότητας. Στα αποτελεσματικά σχολεία υπάρχει κοινή διαμόρφωση, αντίληψη και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων
–εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων- σε διδακτικούς στόχους, προτεραιότητες, διαδικασίες αξιολόγησης και λογοδοσίας (Lezotte, 1991). Ωστόσο, από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι ένα καθόλου
ευκαταφρόνητο ποσοστό εκπαιδευτικών, όχι μόνο δεν συμμετέχει στη διΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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αμόρφωση του οράματος του σχολείου, αλλά ούτε καν το γνωρίζει. Επίσης, στη διαμόρφωση αυτού του οράματος δεν φαίνεται να συμμετέχουν
οι γονείς των μαθητών.
Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι τα σχολεία μπορούν να γίνουν πιο
αποτελεσματικά μέσω της διαμόρφωσης κλίματος μάθησης, κάτι που συνάδει και με ευρήματα συναφών ερευνών (Βλ. Αντωνίου, Δημητρίου &
Κυριακίδης, 2006). Είναι πιο αποτελεσματικά σχολεία που βρίσκονται σε
μια διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης, που είναι ανοιχτά στον πειραματισμό
και τις καινοτομίες, που οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν διαρκώς μέσω του διαλόγου και του αναστοχασμού. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι
σχολικές μονάδες προβαίνουν σε πλήθος δραστηριοτήτων, προκειμένου
να διασφαλίσουν ένα κλίμα μάθησης. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη
εξοικείωση με δραστηριότητες που συνδέονται με τη μάθηση των μαθητών, αν και δεν υιοθετούνται δραστηριότητες αντιστάθμισης. Η μάθηση
των εκπαιδευτικών φαίνεται να ενθαρρύνεται, αλλά δεν έχει εγκαθιδρυθεί
στη ρουτίνα του σχολείου και σε ελάχιστες περιπτώσεις υλοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Εκεί που φαίνεται να υστερούν περισσότερο τα
ελληνικά σχολεία είναι η συνεργασία με άλλα σχολεία και κυρίως η «εξωστρέφεια», δηλαδή η συνεργασία με άλλους φορείς, το Πανεπιστήμιο και
την ευρύτερη κοινότητα.
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Abstract
The research on school effectiveness, which has been systematically launched
since the 1960s, revealed that there were differences in school management,
organization and school climate among schools where students achieve high
performance and schools where students achieve poor performance. Linking
research on school improvement with school administration and organization
has turned the question to the practices contribute to the school effectiveness.
This article presents some of the practices, which directly or indirectly affect
the effectiveness of the school. Data presented in this article is part of the
findings of a quantitative research, where 1492 Greek teachers of primary and
secondary education took part in a nationwide survey about the existence of
the factors that improve school effectiveness.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτότητα
στην Προσχολική Εκπαίδευση: Απόψεις παιδιών
Μαρίνα Σούνογλου, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
1. Εισαγωγή
Τα σημερινά προγράμματα σπουδών στοχεύουν στην εκπαίδευση ατόμων με
σύγχρονες δημοκρατικές αξίες για τον 21ο αιώνα (Banks, 2004· Σούνογλου &
Μιχαλοπούλου, 2012). Τα άτομα αυτά αναμένεται να σέβονται τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα, να είναι ευαισθητοποιημένα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν, να
σκέφτονται, να δημιουργούν, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής συμμετοχής, να υιοθετούν επιστημονικές μεθόδους για τη δημιουργία γνώσεων και να έχουν γνώση των δικών τους δικαιωμάτων και ευθυνών.
Tα ευρήματα των Κοινωνικών Επιστημών ενσωματώνονται στα προγράμματα σπουδών και στοχεύουν να εμπλουτίσουν τους μαθητές με γνώσεις, να
καλλιεργήσουν ικανότητες, στάσεις και αξίες που χρειάζονται για να εναρμονιστούν με την κοινωνική ζωή και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων
(Banks, 2004).
Είναι γνωστό ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στη γνώση
και στις δεξιότητες πρέπει να αναδιαρθρωθούν και να αναδιοργανωθούν σε
νέα μελλοντικά προγράμματα σπουδών βασισμένα στη δημιουργικότητα, την
επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, τις τέχνες και
την πολιτισμική ευαισθησία (McDonough & Feinberg, 2005).
2. Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1 Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κουλτούρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών με την
οποία μαθαίνουν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κατανοούν τα ζητήματα
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλλιεργούν δεξιότητες και ικανότητες για να
μπορούν να υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να αναπτύσσουν
στάσεις σεβασμού, ισότητας και αξιοπρέπειας.
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Τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού θα πρέπει να στοχεύει στην προετοιμασία του παιδιού για υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία, με πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανεκτικότητας, ισότητας των φύλων
και φιλίας μεταξύ όλων των λαών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων (άρθρο
29, Δικαιώματα του Παιδιού, 1989).
Επομένως, η εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου πρέπει να έχει
καθοριστικό ρόλο σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Burr & Montgomery,
2003). Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εισαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στην εκπαίδευση για τα παιδιά (Covell, 2007). Η εκμάθηση και η βίωση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού βοηθά στην κατανόηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην κατανόηση ότι αυτοί οι ίδιοι κατέχουν, προσαρμόζουν και εφαρμόζουν αυτά τα δικαιώματα στο πλαίσιο αυτό που τους απασχολεί ως σχολείο
(Lansdown, 2002).
2.2 Εκπαίδευση και Πολιτότητα
Η εκπαίδευση του πολίτη και η αγωγή του πολίτη σημαίνει την ανάπτυξη της
γνώσης και της κατανόησης των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την
πολιτότητα, των διαφόρων βασικών αξιών μιας ποικιλίας θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των πολλών τρόπων που εμφανίζονται στην πράξη και των τύπων των κρίσεων που προκύπτουν.
Τα σύγχρονα προγράμματα στοχεύουν στην εκπαίδευση ανθρώπων εξοπλισμένων με σύγχρονες δημοκρατικές αξίες για τον 21ο αιώνα. Αυτοί οι άνθρωποι αναμένεται να επιδείξουν σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ευαισθησία στο περιβάλλον στο οποίο ζουν, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, λήψη
σωστών αποφάσεων, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συμμετοχή, εδραίωση επιστημονικών μεθόδων για τη δημιουργία γνώσης, ενεργή και παραγωγική κοινωνική ζωή και με γνώση των δικών τους δικαιωμάτων και ευθυνών
(McLaughlin, 1992). Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων πρέπει να είναι κυρίαρχη μαζί με όλα τα άλλα σε ένα πρόγραμμα σπουδών.
Είναι επομένως απαραίτητο να αρχίσει η κουλτούρα της πολιτότητας στο
νηπιαγωγείο (Σούνογλου & Μιχαλοπούλου, 2014). Με το σχεδιασμό και την
οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, η πολιτότητα
μπορεί να μεταφραστεί και να αναγνωριστεί από τα παιδιά με συγκεκριμένες
και πρακτικές ενέργειες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή του σχολείου
και του ευρύτερου σχολείου. Η γνώση των δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας του παιδιού (Koutselini, 2011, Πανταζής, 2009).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να εξεταστεί στο επίπεδο των
νηπιαγωγείων πώς σχηματίζεται η έννοια του πολίτη και πώς εκφράζεται στα
προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών, ποιοί είναι οι στόχοι και ποιές οι προτεινόμενες προσεγγίσεις διδασκαλίας και ο τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζεται σε αυτόν τον σκοπό.
3. Μεθοδολογία Έρευνας
3.1 Ερωτήματα, Μέθοδος, Δείγμα Έρευνας
Τα βασικά ερωτήματα αυτής της έρευνας ήταν:
• Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης μέσω του προγράμματος παρέμβασης αποκτήθηκαν περισσότερες γνώσεις, καλλιεργήθηκαν
δεξιότητες, στάσεις, αξίες στα παιδιά, σε σύγκριση με τις γνώσεις, τις
στάσεις, τις αξίες που αποκτήθηκαν χωρίς το πρόγραμμα παρέμβασης
στην ομάδα ελέγχου;
• Με τις διαδικασίες διδασκαλίας και εκμάθησης μέσω του προγράμματος παρέμβασης υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον των παιδιών σε σχέση
με το ενδιαφέρον που έχουν τα παιδιά για την καλλιέργεια της πολιτότητας στην ομάδα ελέγχου;
Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα θεωρήσαμε την
πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδο το πείραμα.
Η πειραματική μέθοδος ελέγχει τι συμβαίνει αν προστεθούν ή αφαιρεθούν
στοιχεία σε μία από τις δύο ομάδες που προσομοιάζουν με την ηλικία, το φύλο
αγόρια-κορίτσια, κοινωνική τάξη κλπ. Η μία ομάδα ονομάζεται πειραματική και η άλλη ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα είναι αυτή στην οποία ο
ερευνητής δρα, εφαρμόζει μια μέθοδο, ελέγχει, προσθέτει ή αφαιρεί κάτι. Η
ομάδα ελέγχου, αντίθετα, είναι μια παράλληλη ομάδα, στην οποία δεν υπάρχει η επίδραση του ερευνητή και χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τα αποτελέσματα δύο ομάδων.
Σε αυτή την έρευνα αποφασίσαμε να παρατηρήσουμε εάν υπάρχουν διαφορές ή όχι σε επίπεδο γνώσης και ενδιαφέροντος μεταξύ των παιδιών δύο ισοδύναμων ομάδων, από άποψη επιδόσεων και άλλων χαρακτηριστικών (φύλο,
κοινωνικό υπόβαθρο κ.λπ.). Η μια ομάδα, η πειραματική, συμμετείχε στο πρόγραμμα παρέμβασης χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ και η άλλη, η ομάδα ελέγχου
δεν συμμετείχε σε καμία παρέμβαση. Η ερευνήτρια ήταν η εκπαιδευτικός που
πραγματοποίησε το πρόγραμμα παρέμβασης.
Η πειραματική περίοδος διήρκεσε μία σχολική χρονιά 2014-2015, ερευνήσαμε κατά πόσο υπήρξαν αλλαγές στις στάσεις, τις γνώσεις και τα ενδιαφέροΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ντα των δύο ομάδων παιδιών, όσον αφορά το περιεχόμενο του θέματος, μέσω
ερωτηματολογίων για παιδιά και συνεντεύξεων με παιδιά.
Ο πληθυσμός της έρευνας απαρτίζεται από 100 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά τμήματα νηπιαγωγείων στη
Θεσσαλονίκη. Η πειραματική ομάδα αποτελείται από 50 παιδιά (22 κορίτσια
και 28 αγόρια) και την ομάδα ελέγχου 50 παιδιών (20 κορίτσια και 30 αγόρια). Η επιλογή ως προς το ποιά είναι η πειραματική ομάδα και ποιά η ομάδα
ελέγχου ήταν τυχαία.
3.2 Ερευνητικά εργαλεία-Τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων
Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο, την ημιδομημένη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τα παιδιά των δύο ομάδων πριν και μετά την πειραματική περίοδο. Η
επιλογή των ερωτηματολογίων για τα παιδιά σε συνδυασμό με τη συνέντευξη και τα φύλλα αξιολόγησης έγινε για να επιτύχουμε την τριγωνοποίηση των
αποτελεσμάτων μας.
Στην παρούσα έρευνα, εφαρμόστηκε η τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων
με δύο τρόπους: (α) διερευνήσαμε με το ίδιο ερευνητικό εργαλείο, το ερωτηματολόγιο, δύο διαφορετικές ομάδες και (β) διερευνήσαμε την ίδια πηγή (παιδιά)
με τρία διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία, το ερωτηματολόγιο, τη συνέντευξη
και τα φύλλα αξιολόγησης.
3.3 Πρόγραμμα Ερευνητικής Παρέμβασης
Αυτό το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την πολιτότητα προάγει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και καλλιεργεί την
έννοια της πολιτότητας, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη και την καλλιέργεια δεξιοτήτων.
Με το πρόγραμμα παρέμβασης ορίζεται ένας παιδαγωγικός στόχος που διαπνέει το επίσημο και το ανεπίσημο σχολικό πρόγραμμα και αναπτύσσεται
περαιτέρω μέσω του πλαισίου παρά μέσω αποσπασματικών διδακτικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ενίσχυση ενός δημοκρατικού πολιτισμού παρέχοντας βιωματικές εκπαιδευτικές εμπειρίες.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στο παιδί που
μαθαίνει να σέβεται τον εαυτό του και τον άλλο, να υποστηρίζει τις παγκόσμιες
αξίες της ζωής όπως τονίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, να σκέφτεται κριτικά, να αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης για
τα προβλήματα, να φροντίζει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανθρώΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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πινη αξιοπρέπεια, τη συμμετοχή και τη συλλογική δημοκρατική συνεργασία.
Τα οφέλη που θα αποδώσουν στους μαθητές είναι πολυεπίπεδα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκοινωνικό τομέα, ώστε να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κοινωνικής αδικίας και ανισότητας.
Η αξιολόγησή του προγράμματος θα γίνει με τις δραστηριότητες, μερικές
από τις οποίες θα λειτουργήσουν ως δραστηριότητες ελέγχου και τα παραγόμενα έργα των παιδιών.
4. Ανάλυση
Η ανάλυση γίνεται σε τέσσερις άξονες. Η πρώτη αφορά την ανάλυση των
απαντήσεων των δύο ομάδων πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου χρησιμοποιώντας ποσοτικά δεδομένα. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάλυση
του λόγου των απαντήσεων των παιδιών. Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην
εμπλοκή των παιδιών και ο τέταρτος στο αναδυόμενο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των παιδιών.
4.1 1ος Άξονας Ανάλυση απαντήσεων Πειραματική ομάδα- ομάδα ελέγχου
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα 100 παιδιών στην αρχή και
στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα αποτελέσματα αναφέρονται παρακάτω:
Ερωτήσεις pre-test και post-test
1. Η έννοια του πολίτη
1) Τι σημαίνει η λέξη πολίτης;
2) Χρησιμοποιείς υπολογιστή/τάμπλετ; (Έννοια ψηφιακού πολίτη)
3) Γνωρίζεις τους κανόνες χρήσης του υπολογιστή και πώς να προστατεύεις τον εαυτό σας αν βλέπεις κάτι που δεν σου αρέσει στην οθόνη;
2. Δημοκρατία
1) Τι καταλαβαίνεις όταν ακούς τη λέξη δημοκρατία;
2) Θα ήθελες να έχεις έναν αρχηγό στην ομάδα να αποφασίσει για εσάς
ή θα ήθελες να εκφράσεις τη γνώμη σου και να αποφασίσετε μαζί τι
θέλετε;
3. Ελευθερία
1) Πώς αισθάνεσαι όταν σου λέει η μαμά ή ο μπαμπάς ότι δεν θα πάτε
βόλτα επειδή έκανες μια αταξία;
2) Πώς νιώθεις αν σου απαγορεύει η μαμά ή ο μπαμπάς να παίζεις με
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τον καλύτερο φίλο σου στη γειτονιά;
4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
1) Τι σημαίνει η λέξη επιθυμία; Πες μου κάτι που θέλεις να κάνεις.
2) Τι σημαίνει υποχρέωση; Πες μου κάτι που δεν θέλεις να κάνεις.
3) Ποιά δικαιώματα (βλέπουν στις κάρτες τα Δικαιώματα του Παιδιού)
ισχύουν για το σχολείο;
4) Είναι το δικαίωμα κάθε παιδιού να αισθάνεται ευτυχισμένο και ασφαλές στο σχολείο;
5) Έχετε ακούσει για τα Δικαιώματα του Παιδιού;
6) Τι βλέπεις στην εικόνα (κάρτες με τα Δικαιώματα του Παιδιού);
5. Ισότητα
1) Εάν είχες στην τάξη σας ένα παιδί από την Αφρική θα κάνατε παρέα;
2) Μπορούν τα κορίτσια να παίζουν με αυτοκίνητα; Τα αγόρια μπορούν
να παίξουν με κούκλες;
6. Εμπιστοσύνη – Σεβασμός
1) Εάν σου πει ο συμμαθητής σου ένα μυστικό, θα το κρατήσεις για
σένα;
2) Μαλώνεις με τους συμμαθητές σου; Γιατί;
7. Ειλικρίνεια
1) Λές ψέματα; Γιατί;
2) Εάν κάνεις μια αταξία στο σχολείο, θα το πεις στον δάσκαλο;
8. Υπευθυνότητα
1) Ποια λέξη ή εικόνα έρχεται στο μυαλό σου όταν ακούς την πρόταση "Είμαι υπεύθυνος";
2) Έχετε κανόνες στο σπίτι; στο σχολείο;
9. Δικαιοσύνη
1) Αν γίνει μια αταξία στην τάξη και γνωρίζεις ότι το λάθος είναι του
φίλου σου, θα πεις ποιός φταίει;
2) Αν βρίσκεστε στην τραμπάλα με έναν φίλο και δύο άλλα παιδιά περιμένουν να κάνουν τραμπάλα, θα κατεβείτε για να ανεβούν τα άλλα
παιδιά;
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10. Συμπόνια-αλληλεγγύη
1) Ξέρεις τι σημαίνει η λέξη συμπόνια, αλληλεγγύη;
2) Δίνεις παιχνίδια και ρούχα σε παιδιά που δεν έχουν;
3) Όταν η μαμά ή ο μπαμπάς είναι άρρωστος κάνεις φασαρία στο σπίτι;
11. Συνεργασία- Συμμετοχή
1) Σου αρέσει να παίζεις με άλλα παιδιά ομαδικά παιχνίδια;
2) Όταν συζητάτε κάτι στο σχολείο, θέλεις να πεις τη γνώμη σου;
Στις απαντήσεις τους, στο πρώτο σύνολο ερωτήσεων, τα παιδιά και στις
δύο ομάδες στο pretest δεν γνώριζαν την έννοια του πολίτη και μετά το πρόγραμμα τα παιδιά στην πειραματική ομάδα έδωσαν απαντήσεις σχετικά με το
νόημα της λέξης πολίτη, ενώ οι αντιδράσεις των παιδιών στην ομάδα ελέγχου
δεν αποκλίνουν από τον προκαταρκτικό έλεγχο. Επίσης, σχεδόν όλα τα παιδιά από τις δύο ομάδες χρησιμοποιούν tablet, αλλά τα παιδιά στην πειραματική ομάδα μετά το πρόγραμμα παρέμβασης γνώριζαν τους κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.
Στο δεύτερο σύνολο ερωτήσεων τα παιδιά και στις δύο ομάδες δεν ανέφεραν
κάτι για το νόημα της λέξης δημοκρατία. Αλλά μετά το πρόγραμμα παρέμβασης, η πειραματική ομάδα είχε ενδιαφέρουσες απόψεις και έδωσε σημαντικές
απαντήσεις που δείχνουν πώς σκέφτεται το παιδί.
Στο τρίτο σύνολο ερωτήσεων δεν υπήρξαν αξιόλογες απαντήσεις και φάνηκε ότι υπήρχε έλλειψη γνώσης. Η ομάδα ελέγχου ήταν στο ίδιο επίπεδο των
απαντήσεων μετά τη δοκιμή.
Στο τέταρτο σύνολο ερωτήσεων φαίνεται ότι τα παιδιά είχαν άγνοια των
εννοιών. Ωστόσο, η πειραματική ομάδα παρουσίασε σαφείς αλλαγές στις απαντήσεις λόγω των δραστηριοτήτων και των ενεργειών κατά τη διάρκεια της
παρέμβασης.
Στο πέμπτο σύνολο ερωτήσεων για την έννοια της ισότητας υπήρχε αλλαγή της άποψης και της στάσης στις απαντήσεις της πειραματικής ομάδας, η
οποία δεν φάνηκε στην ομάδα ελέγχου.
Στο έκτο σύνολο ερωτήσεων, οι απαντήσεις υποδεικνύουν ότι οι απαντήσεις των ομάδων δεν διέφεραν. Ωστόσο, μεγάλες διαφορές δεν υπήρχαν και
στις απαντήσεις μετά την παρέμβαση.
Στο έβδομο σύνολο ερωτήσεων και οι δύο ομάδες είχαν την ίδια ανταπόκριση στις απαντήσεις. Ωστόσο, στις απαντήσεις των παιδιών στην πειραματική ομάδα στο post test, τα ποσοστά αυξήθηκαν σε σχέση με τα pre test,
αυτό δείχνει ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος παρέμβασης έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο.
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Στο όγδοο σύνολο ερωτήσεων τα παιδιά από την πειραματική ομάδα απάντησαν με πιο πλούσιες απαντήσεις στη δοκιμασία μετά από σύγκριση με το
post test. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου δεν είχαν απόκλιση από το pre test.
Στο ένατο σύνολο ερωτήσεων δεν υπήρχε διαφορά στις απαντήσεις και
στις δύο ομάδες.
Στο δέκατο σύνολο ερωτήσεων οι απαντήσεις των παιδιών δεν διέφεραν.
Εντούτοις, μετά το πρόγραμμα παρέμβασης φαίνεται να υπάρχει μια μεταβολή των παραδοχών των απαντήσεων της πειραματικής ομάδας. Οι απαντήσεις των παιδιών σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν.
Στο ενδέκατο σύνολο ερωτήσεων δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο pre
test μεταξύ των ομάδων. Στο post test αυξήθηκαν τα ποσοστά της πειραματικής
ομάδας στις απαντήσεις των παιδιών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες.
Με βάση τα παραπάνω υπογραμμίζεται η σημασία του προγράμματος παρέμβασης για την αλλαγή στάσεων και το δικαίωμα στην ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τα βασικά ζητήματα που τους απασχολούν και επηρεάζουν
και επηρεάζονται.
4.2 2ος Άξονας Ανάλυσης Ανάλυση λόγου των απαντήσεων των παιδιών
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε τις απαντήσεις των παιδιών (Μιχαλοπούλου, 2009) σχετικά με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη και των δικαιωμάτων και πώς τις καταλάβαινουν με βάση α) το πώς ορίζουν την έννοια, β)
πώς συζητήσουν άλλες έννοιες που συνθέτουν την έννοια της ιδιότητας του
πολίτη, και γ) πώς αντιλαμβάνονται τη γνώση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σε κάθε ενότητα, η οποία αναφέρεται σε μια έννοια που αποτελεί την έννοια
της ιδιότητας του πολίτη, αναζητούνται τα κύρια ερμηνευτικά ρεπερτόρια, οι
θέσεις υποκειμένου και τι διαπραγματεύεται. Παρακάτω είναι η ανάλυση των
απαντήσεων κατά τον καθορισμό του δικαιώματος.
1) Δικαίωμα - υποχρέωση
Σχεδόν όλα τα παιδιά από τα ερωτήματα του pre test δεν ήταν σε θέση να
καθορίσουν την έννοια, δεν ήταν ενημερωμένα σχετικά με τη Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού και του περιεχομένου της.
Τα παιδιά αναφέρθηκαν στην έννοια του δικαιώματος με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Οι κυριότερες από
αυτές είναι οι εξής:
α) το δικαίωμα στην ελευθερία
β) ως έννοια προστασίας
γ) υπό την έννοια ότι συνυπάρχει με την έννοια της δέσμευσης
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δ) ως έννοια που σχετίζεται με την έννοια του νόμου
Αποσπάσματα απαντήσεων:
-Δ: Δικαίωμα είναι ό, τι είναι δικό μας να κάνουμε, είναι δικό μας !!
-Α: Το δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να παίζει!
Παρατηρώντας τους παραπάνω άξονες, παρατηρείται ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις υποχρεώσεις και προκύπτει
παραβίαση της εφαρμογής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά τους, υπό το πρίσμα της συμμετοχής και της ελευθερίας
της έκφρασης (Taylor, 2001).
Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν την έννοια του δικαιώματος σε σχέση
με την έννοια της υποχρέωσης (Bjerke, 2011· Σουέρεφ, 2012).
Απόσπασμα απαντήσεων
Χ: εκτός από τα δικαιώματα έχουμε και ευθύνες!
2) Ελευθερία
Στις απαντήσεις τους τα παιδιά συγχέουν την έννοια της πολιτότητας με
την έννοια της ελευθερίας (Taylor et al, 2001· Σουέρεφ, 2012). Αναφέρονται
στην έννοια της ελευθερίας, μιλούν αόριστα για κάτι που σχετίζονται με τη
δραστηριότητα σε πράγματα που πρέπει να κάνουμε, η ανάγκη να κάνουμε ό,
τι θέλουμε. Αντιλαμβάνονται την ελευθερία ως μη περιορισμό.
Αποσπάσματα απαντήσεων:
-Δ: κάνω κάτι που θέλω.
-Ρ: Η ελευθερία είναι η ζωή.
-Φ: Ελευθερία είναι να κάνουμε ό, τι θέλουμε, αλλά να είναι καλό. Μην κάνουμε κακό ο ένας στον άλλο.
3) Δικαιοσύνη
Από τις απαντήσεις των παιδιών υπάρχει σύνδεση της ιδιότητας του πολίτη
με την έννοια της δικαιοσύνης και δίκαιης συμπεριφοράς (Taylor et al., 2001)
Αποσπάσματα απαντήσεων:
Δ: δεν είναι δίκαιο να πάρετε όλους τους μαρκαδόρους Ν!
Φ: δεν έχετε κανένα δικαίωμα! Η Μ είναι η αρχηγός και αυτή θα μας πει τι
να κάνουμε.
4) Σεβασμός, εμπιστοσύνη
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την πολιτότητα ως έκφραση ενδιαφέροντος στο
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άλλο, αλληλεπιδρούν με τους άλλους με αμοιβαίο σεβασμό (Thornberg, 2008).
Αποσπάσματα απαντήσεων:
Παίζοντας το παιχνίδι αστέρι, όπου πρέπει να ισορροπήσουν.
-Τι θα γίνει αν δεν ισορροπήσει ο ένας στον άλλον;
-Αν δεν τον εμπιστεύομαι τι θα συμβεί;
-Παιδιά: Θα πέσουμε!
5) Η ισότητα
Τα παιδιά αναφέρονται στην ισότητα με την έννοια του μεγέθους στα μαθηματικά. Ωστόσο, μέσα από τις δραστηριότητες κατανοούν το διαφορετικό
σε πολιτισμικό επίπεδο.
Αποσπάσματα απαντήσεων:
Α: Είμαστε ίσοι επειδή έχουμε το ίδιο ύψος.
Β: Όλα τα παιδιά είναι ίσα.
Χ: Δεν έχει σημασία από ποια χώρα είναι ένα παιδί.
Κ: Επειδή είναι σε μια αναπηρική καρέκλα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να
παίξει!
6) Συμμετοχή
Τα παιδιά συμμετέχουν και επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να είναι ενεργοί
φορείς δράσης για να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να βρουν λύση στα προβλήματά τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Davis & Hogan, 2004· Tisdall &
Davis, 2004· Wardale & Troake, 2003).
Αποσπάσματα απαντήσεων
Λ: Θα ψηφίσουμε και εμείς και θα δούμε ποιος θα βγει πρόεδρος!
Α: Θέλω να ψηφίσω και τον Α. και τον Β.
7) Δημοκρατία
Η δημοκρατία συνδέεται στον λόγο τους με την έννοια της ελευθερίας του
λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης (White, 2002).
Αποσπάσματα απαντήσεων:
-M: Είναι μια έννοια σχετική, που δεν μπορώ να εξηγήσω!
-Χ: Όταν θα ψηφίσουμε!
-Β: Η δημοκρατία είναι για να πούμε τη γνώμη μας!
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8) Ειλικρίνεια
Η έννοια της ειλικρίνειας αναφέρεται από τα παιδιά, γιατί δεν πρέπει να
λένε ψέματα και τη συνδέουν με την έννοια του δικαιώματος.
Αποσπάσματα απαντήσεων
A: Όταν λέμε ψέματα είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας.
Α: Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα, ή να μου λένε.
9) Ευθύνη, αυτονομία
Οι έννοιες της ευθύνης, αυτο-ελέγχου και αυτονομίας συνδέονται με την έννοια του ορίου και του δικαιώματος. Απάντησαν ότι οι κανόνες δεν υπάρχουν
μόνο στο σχολείο και στο σπίτι, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Οι κανόνες και τα πλαίσια δρουν αποτελεσματικά στους ανθρώπους σε συγκεκριμένες
συμπεριφορές για την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία (Thornberg, 2008).
Αποσπάσματα απαντήσεων
Α: Να ταϊζουμε τα κατοικίδια ζώα!
Κ: Να μην μουτζουρώνουμε τα βιβλία !!
10) Συμπόνια-αλληλεγγύη
Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η συμπόνια και η αλληλεγγύη είναι απαραίτητα για να ζουν όλα τα παιδιά και οι άνθρωποι αρμονικά. Λένε ότι θέλουν
να βοηθήσουν και όποτε μπορούν, το κάνουν. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πολίτη.
Απόσπασμα απαντήσεων
-Δ: Συμπόνια αλληλεγγύη σημαίνει ότι κάποιος έχει χτυπήσει και θα πάω να
τον βοηθήσω και θα του πω «μην κλαις, αισθάνομαι τον πόνο σου»!
11) Πολίτης- Ψηφιακός πολίτης
Τα παιδιά κατανοούν την έννοια της πολιτότητας, όπως το να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά δεν αναφέρονται στο νόμο, αλλά στα όργανα
που επιβάλλουν το νόμο.
Αποσπάσματα απαντήσεων
A: Οι πολίτες έχουν ένα χαρτί που γράφει ότι είναι πολίτες της χώρας. Ο μπαμπάς μου έχει ταυτότητα που λέει είναι Έλληνας.
Σ: Αν ο μπαμπάς περάσει με κόκκινο, θα τον πιάσει ο αστυνόμος!
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Τα παιδιά χρησιμοποιούν καθημερινά τα ψηφιακά μέσα (υπολογιστή, το
tablet) και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες. Τα περισσότερα
παιδιά δεν έχουν επίγνωση αυτών των κανόνων και η χρήση των ψηφιακών
μέσων είναι ανεξέλεγκτα χωρίς την επιτήρηση των γονέων.
Αποσπάσματα απαντήσεων για τον ψηφιακό πολίτη.
Α: Παίζω όσες ώρες θέλω.
Κ: Θέλω να πάω στον παππού και τη γιαγιά, επειδή έχουν Internet και μπορώ να παίξω.
Μετά από τα θέματα του προγράμματος και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται,
ώστε να είναι ασφαλείς από κακόβουλες ενέργειες και δεδομένα.
Αποσπάσματα απαντήσεων για τον ψηφιακή πολίτη.
Α: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ποια παιχνίδια παίζουμε, γιατί μπορεί να
μην είναι για μας!
Ν: Ζητώ από τη μητέρα μου να δει αν το παιχνίδι είναι κατάλληλο για μένα,
αλλιώς δεν παίζω.
4.3 3ος Άξονας Ανάλυσης Συμμετοχή των παιδιών
Η συμμετοχή των παιδιών στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών συμβάλλει
καθοριστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους. Τα παιδιά μέσα από προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές και
γνωστικές δεξιότητες, καθώς και την αίσθηση της σύνδεσης με άλλους ανθρώπους
και τη φύση. Μπορούν επίσης να αναπτύξουν την ικανότητα να διαχειριστούν το
περιβάλλον τους, θέτοντας τα θεμέλια για μια ποιοτική και ισορροπημένη ζωή.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή της μεθόδου υπήρξε η χρήση της φαντασίας
και ο οραματισμός εναλλακτικών σεναρίων (Cuningham et al., 2003), καθώς και
το πλαίσιο ελευθερίας στην έκφραση των παιδιών (Tsevreni, 2010). Σε αντίθεση
με τις ποσοτικές μεθόδους οι οποίες έχουν αποτύχει να αποτυπώσουν τις απόψεις
των παιδιών, η μέθοδος της συγγραφής ιστορίας, γίνεται σε προφορικό πλαίσιο,
καθώς τα παιδιά στο νηπιαγωγείο δεν γράφουν, αποτυπώνει όλο τον πλούτο των
ιδεών των παιδιών (Cuningham et al., 2003· Tsevreni, 2010).
Για την εφαρμογή της μεθόδου, διεξήχθησαν συνεντεύξεις των παιδιών της
πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Τα παιδιά, από την παιδική ηλικία,
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, καθώς έχουν την ικανότητα να εκφράζουν τις ιδέες τους, να
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οραματίζονται μελλοντικά σενάρια και να συμμετέχουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό (Cuningham et al., 2003).
Το θέμα των συνεντεύξεων ήταν επικεντρωμένο στις ιδέες των παιδιών για την
έννοια του πολίτη και στη διάθεσή τους για συμμετοχή και την έκφραση ιδεών.
Σκοπός ήταν η διερεύνηση της διάθεσης και της ικανότητας των παιδιών να συμμετέχουν στα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της καθημερινότητάς τους
σε κοινωνικό επίπεδο στο πλαίσιο της τάξης, αλλά και στον τρόπο διαμόρφωσης
της έννοιας του πολίτη μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που καλλιεργόυν
δεξιότητες και ικανότητες που συνθέτουν την ιδιότητα του πολίτη.
Μέσα από τις συνεντεύξεις, τα παιδιά κλήθηκαν να αποτυπώσουν:
1. το όραμα των παιδιών για το μέλλον των δικαιωμάτων όλων των παιδιών
2. την αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις ιδέες τους
3. τη διάθεση συμμετοχής
4. τα ζητήματα στα οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν
4.3.1 Ανάλυση των δεδομένων
Οι ιστορίες των παιδιών αναλύθηκαν με ποιοτικό τρόπο και κωδικοποιήθηκαν με
σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών για την έννοια του πολίτη, το όραμά τους για το μέλλον και η στάση τους στο ζήτημα της συμμετοχής. Η ανάλυση
των δεδομένων βασίστηκε σε βασικές αρχές και τεχνικές της θεμελιωμένης θεωρίας (Strauss & Corbin 1998).
Στο στάδιο της κωδικοποίησης των δεδομένων διαμορφώθηκαν τέσσερις κατηγορίες:
1. το όραμα των παιδιών για το μέλλον των δικαιωμάτων όλων των παιδιών
2. η εμπιστοσύνη των παιδιών στις ιδέες τους
3. η θέλησή τους για συμμετοχή
4. τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά
1. Το όραμα των παιδιών για το μέλλον των δικαιωμάτων όλων των παιδιών
• δικαίωμα στη ζωή
• οικογένεια
• να έχουν όλα τα παιδιά φαγητό, νερό, στέγη, σχολείο
• παιδεία περισσότερα σχολεία, περισσότεροι δάσκαλοι
2. Η εμπιστοσύνη των παιδιών στις ιδέες τους
• τα παιδιά πιστεύουν στις ιδέες τους, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για τους μεγάλους
3. Η θέληση των παιδιών για συμμετοχή
• θέληση για συμμετοχή
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• οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι
4. Τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά
• παιχνίδι δραστηριότητες για παιδιά, διασκέδαση παιδιών χώροι παιχνιδιού,
παιδικές χαρές, παγοδρόμιο, ζωολογικό κήπο, κέντρα για δραστηριότητες
• προστασία περιβάλλοντος ανακύκλωση
• πολιτισμός – παράδοση
• πολιτιστικό κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά
• ανάγκες των παιδιών
• να λέω τη γνώμη μου και να με ακούνε
• συμμετοχή στα πράγματα που κάνουν οι ενήλικες
• παιδεία, πιο πολλοί δάσκαλοι
• φροντίδα περιβάλλοντος
• οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται καλά
• ασφάλεια, να μην υπάρχουν κλέφτες
Είναι φανερό από τις παραπάνω αναφορές και την ανάλυση ότι τα παιδιά γνωρίζουν τι θέλουν και είναι ικανά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το
πώς μπορούν να διαμορφώσουν το περιβάλλον ανάλογα με τις επιθυμίες και τις
ανάγκες τους.
4.4 4ος Άξονας Ανάλυσης Αναδυόμενο πρόγραμα παιδιών
Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι καθιστά τα παιδιά πρωταγωνιστές του προγράμματος. Παρόλο που υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο προγραμματισμού από την ερευνήτρια, οι ιδέες, τα ενδιαφέρονται και οι προτιμήσεις των
παιδιών κυριαρχούν. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών αξιοποιούνται και
οι ιδέες τους είναι καταλυτικός παράγοντας για την προώθηση του προγράμματος.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος δίνεται ελευθερία στην έκφραση απόψεων και καθοδήγηση από τις ιδέες και τις προτιμήσεις των παιδιών.
Τα παιδιά είναι εκείνα που θέτουν υποστόχους ταυτόχρονα με τους στόχους του
προγράμματος παρέμβασης. Επιλέγουν δραστηριότητες και σχεδιάζουν πορείες
μάθησης. Προετοιμάζουν εξορμήσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, προετοιμάζουν συνεντεύξεις, συλλέγουν υλικό και το διαχειρίζονται. Προσπαθούν να
εξηγήσουν φαινόμενα και γεγονότα, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες, αναζητούν
την αιτία και το αποτέλεσμα, παίρνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν με σκοπό
την καλλιέργεια της κοινωνικής συμβίωσης και της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος που όλοι έχουν ευθύνες και δικαιώματα. Οι ιδέες και οι ενέργειες των παιδιών
είναι το εφαλτήριο για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και βιωμάτων.
Το αναδυόμενο πρόγραμμα δε σημαίνει απουσία προγραμματισμού. Το αναδυόμενο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που διατρέχει το πρόγραμμα παρέμβαΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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σης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο
μάθησης και να γίνεται βιωματική και ουσιαστική η μάθηση και η καλλιέργεια της
έννοιας του πολίτη. Το αναδυόμενο πρόγραμμα απαιτεί δομή και διάρθρωση με
διδακτικές στρατηγικές που διευκολύνουν την ερευνήτρια και τους εκπαιδευτικούς
να οδηγήσουν τα παιδιά στη διερεύνηση θεμάτων του πραγματικού κόσμου. Είναι
μια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία αλλά και μια ευέλικτη προσέγγιση
που συνδέει τη μάθηση με τη διδασκαλία.
Ο σκοπός του προγράμματος μπορεί να είναι προδιαγεγραμμένος αλλα οι επιμέρους στόχοι μπορούν να τεθούν εξαρχής αλλά και κατά την διάρκεια. Οι ιδέες,
τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί μπορεί να πηγάζουν από την καθημερινότητα
των παιδιών και να εκφράζονται με ποικίλους τρόπους και με διάφορες τεχνικές.
Οι δραστηριότητες που αναδύθηκαν ήταν αυθεντικές και προκλητικές και έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας και όχι του διδακτισμού, καθώς έχουν νόημα για τα
ίδια τα παιδιά. Η αλληλεπιδραστική μάθηση είναι στο προσκήνιο, αφού τα παιδιά
εκτέθηκαν σε αντιπαραθέσεις, σε συζητήσεις, σε συμφωνίες, στην καταγραφή των
απόψεων και στην ανατροφοδότηση. Η έμφαση δόθηκε στους ποικίλους τρόπους
λύσης των προβλημάτων, ώστε κάθε παιδί ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του, να αναδεικνύει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.
5. Συμπεράσματα-Συζήτηση
Με βάση τα αποτελέσματα και την ανάλυση των τεσσάρων αξόνων αποδεικνύεται ότι τα παιδιά είχαν ενεργό ρόλο και οι γνώσεις και οι στάσεις σχετικά με τις
έννοιες των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του πολίτη μεταβλήθηκαν.
Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η ανάπτυξη και η υλοποίηση προγραμμάτων
που να συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στο νηπιαγωγείο και
να διερευνήσει τις απόψεις των παιδιών σχετικά με την έννοια του πολίτη και των
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και να μελετήσει τον τρόπο που οι φορείς και
τα επίσημα κείμενα προωθούν αυτές τις έννοιες.
Μέσα από το πρόγραμμα παρέμβασης παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη
πρόταση για την εκπαίδευση του ενεργού μετασχηματιστικού πολίτη. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
είχαν ρόλο συνδημιουργού. Το πρόγραμμα συνδιαμορφώθηκε με τα παιδιά με
στόχο τον στοχασμό και τον αναστοχασμό.
Η κριτική εξέταση των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών καλλιεργεί πολίτες ικανούς και ενεργούς μέσα από την ενσυναίσθηση. Μέσα από το πρόγραμμα
παρέμβασης τονίζεται αυτή η εξέταση κοινωνικών φαινομένων για την διαμόρφωση του πολίτη που θα είναι επαρκής να διαμορφώσει την σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία με πιο δημοκρατικό τρόπο (Μάγος, 2013).
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Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποίησε τους στόχους της. Το σύνολο των παιδιών της ερευνητικής ομάδας ενεργοποιήθηκε και επιζητούσε την αλλαγή. Η αλλαγή
νοείται ως ανάγκη συμμετοχής σε αυτά που αφορούν τα παιδιά και τα επηρεάζουν,
στην ελεύθερη έκφραση, στο σεβασμό από τους ενήλικες και τους συνομηλίκους,
στη δικαιοσύνη. Μετά την παρέμβαση υπήρξε αλλαγή για περισσότερη υποστήριξη στα δικαιώματα, στην υποστήριξη για δράση και αποδοχή του άλλου και στο
πώς επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των παιδιών.
Η αποδοχή της διαφορετικής γνώμης, της διαφορετικής αντίληψης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολίτη επιφέρει ένα αίσθημα αναζήτησης του δικαίου
και της αλλαγής προς μια δημοκρατικότερη διαδικασία (Πανταζής, 2009). Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα άλλαξαν στάσεις και αντιλήψεις για το διαφορετικό
από τους ίδιους, πραγματοποιώντας συζητήσεις για κοινωνικά ζητήματα αλλά και
δημοκρατικές διαδικασίες για την αποδοχή του άλλου ως διαφορετικού και την
ανάληψη δράσης, που αποτελούν χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη.
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Abstract
This study examines the Human Rights and the notion of citizenship under
the prism of pedagogical science. The methodology that was followed was the
experimental method. In a sample of 100 children -experimental group and control
group held an intervention program with deepening axes of Human Rights and
the concept of citizenship. The analysis of the findings presented in four axes. The
first relates to the analysis of the responses of the two groups using quantitative
data. The second axis concerns the discourse analysis of children's responses.
The third axis relates to involve children and the fourth in the pop program of
children's activities. In conclusion, according to the survey results, children may
affect their participation shaping the curriculum at micro level but also affect their
behavior in the macro. Children seem to understand a pedagogical context the
concept of human rights and the concept of citizenship in their ability to influence
the school and not only the daily life, respect the wishes of others, to understand
the limits and restrictions in school and local community.
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Οι αντιλήψεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φαινόμενο
των παλιρροιών
Γρηγόρης Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης
1. Εισαγωγή
Μια από τις κύριες ερευνητικές περιοχές στην διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί η καταγραφή των εναλλακτικών αντιλήψεων των εκπαιδευομένων για τα φυσικά φαινόμενα. Οι αντιλήψεις αυτές αν και παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη μάθηση (Osborne et al., 1983: 1), συνήθως αποκλίνουν από τις
επιστημονικές προσεγγίσεις των φαινομένων, διαμορφώνονται πολλές φορές
πριν καν διδαχθούν οι μαθητές τα φαινόμενα στο σχολείο υπό το πρίσμα των
δικών τους εμπειριών, επηρεάζονται από τη γλώσσα και την κοινή λογική,
διακρίνονται για την περιορισμένη εστίασή τους, είναι απόρροια γραμμικής
σκέψης και ανθίστανται στην αλλαγή ακόμη και μετά την διδασκαλία (Driver
R. et al, 1998: 12-13).
Δεν πρέπει ακόμη να διαφεύγει της προσοχής μας, ότι οι εκπαιδευόμενοι
προσλαμβάνουν σημαντική πληροφορία για διάφορα φυσικά φαινόμενα και
δημιουργούν αντιλήψεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο,
κοινώς από φορείς που δεν συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των θεμάτων, και αναξιόπιστους σε σύγκριση με το σχολείο
(Connell S. et al., 1998: 43), οι οποίοι συχνά επιτείνουν τις παρανοήσεις των
μαθητών (Boyes E. et al., 1999: 736).
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση για το φαινόμενο της παλίρροιας
Η παλίρροια ως φαινόμενο καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων, της έρευνας στη διδακτική αλλά και των σχολικών εγχειριδίων παγκοσμίως όπως αναφέρουν οι Viiri και Saari (2004).
Ο Skamp (1994) στην έρευνά του για τις εναλλακτικές αντιλήψεις που
αφορούν τα αστρονομικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένης της παλίρροιας,
μοίρασε μια σειρά από κάρτες σε 81 φοιτητές παιδαγωγικής σχολής και τους
ζήτησε να δηλώσουν αν συμφωνούν/διαφωνούν/δεν γνωρίζουν με το περιεχόμενό τους, και να εξηγήσουν γραπτώς τις απόψεις τους. Τα ευρήματά του που
αφορούσαν τις παλίρροιες, ήταν τα εξής:
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Οι παλίρροιες δημιουργούνται από την περιφορά της σελήνης γύρω
από την γη
• Υπάρχει μόνο μία μεγάλη και μια μικρή παλίρροια καθημερινά
• Η ανύψωση των υδάτων συμβαίνει όταν η σελήνη είναι ορατή
• Η μεγάλη και η μικρή παλίρροια συμβαίνουν σε αντιδιαμετρικά σημεία της γης.
Στη Φινλανδία, ο J. Viiri (2000) διεξήγαγε έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου με θέμα την κατανόηση του φαινομένου των παλιρροιών ανάμεσα
σε τρεις πληθυσμούς: 28 μαθητές 14-15 ετών, 61 πρωτοετείς φοιτητές παιδαγωγικού τμήματος και 41 τριτοετείς φοιτητές. Ο στόχος του ήταν να εντοπίσει
τις βασικές κατηγορίες κατανόησης των φαινομένων που σχετίζονται με τις
παλίρροιες καθώς και τις διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι διαφορετικές ομάδες λόγω προηγούμενης εκπαίδευσης.
Από τους τριτοετείς φοιτητές, αν και το 41,5% γνώριζε την ύπαρξη δύο
ειδών παλίρροιας, πολύ μικρό ποσοστό έδωσε την σωστή περιγραφή και επιστημονική εξήγηση του φαινομένου. Από τους πρωτοετείς φοιτητές σχεδόν
κανένας δεν έδωσε την επιστημονική εξήγηση, ενώ μικρό ποσοστό (8,2%)
έδωσε την σωστή περιγραφή με λάθος εξήγηση. Οι μαθητές έδωσαν όλοι λάθος περιγραφές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρ’ ότι οι μαθητές στα φιλανδικά
σχολεία διδάσκονται το φαινόμενο, το 25% των δεκατετράχρονων της έρευνας, το 6,5% των πρωτοετών και το 2,4% των τεταρτοετών, αιτιολόγησαν το
φαινόμενο ως αποτέλεσμα του ανέμου, της βροχής, της ατμοσφαιρικής πίεσης,
κ.λπ., παρουσιάζοντας φαινομενολογικού χαρακτήρα εξηγήσεις.
Σε μαθητές 13 και 14 ετών (τάξεις 7-8) στην Νέα Ζηλανδία διεξήχθη έρευνα
για τις αντιλήψεις των μαθητών για τα αστρονομικά φαινόμενα (Taylor I. et al.,
2003). Η έρευνά έδειξε ότι το 53% των μαθητών απέδωσαν στην κίνηση της
σελήνης την κύρια αιτία δημιουργίας των παλιρροιών. Ένα χρόνο αργότερα,
σε διδακτική παρέμβαση 11 μαθημάτων των ιδίων ερευνητών, σε αντίστοιχο
πληθυσμό, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 100%. Να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα ποσοστά για την επίδραση του ήλιου ήταν 9% και 63% πριν και μετά
τη διδακτική παρέμβαση αντίστοιχα.
Το 2004, δημοσιεύθηκε έρευνα, των Viiri J. et al., (2004), με το σχεδιασμό
διδακτικής πρότασης, για παιδιά 14-15 ετών, με θέμα τις παλίρροιες. Λόγω
της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας του θέματος, ακολουθήθηκε μια καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό διδασκαλία, ενώ έγινε και περιορισμένη
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Στην έρευνα αυτή, πριν την έναρξη μιας
μονόωρης απλοποιημένης παρουσίασης του φαινομένου και μετά το πέρας
της, οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, που είχε
χρησιμοποιήσει και στην προηγούμενη έρευνα (Viiri, 2000), καθώς και την
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ίδια κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ του pre-test και του post-test.
Ο Feral Ogan-Bekiroglu (2007) διεξήγαγε έρευνα για την κατανόηση των
ηλιακών και σεληνιακών φαινομένων από τους νέους αδιόριστους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών. Στην έρευνα συμμετείχαν 36 άτομα ηλικίας 2227 ετών. Τους μοιράσθηκαν ερωτηματολόγια, πριν, κατά την διάρκεια και στο
τέλος της διδασκαλίας ενός σχετικού μαθήματος διάρκειας 14 εβδομάδων, το
οποίο κάλυπτε το σύνολο των ηλιακών και σεληνιακών φαινομένων.
Στις ερωτήσεις του pre-test που αφορούσαν τις παλίρροιες σωστά απάντησαν 19 από τους συμμετέχοντες (53%), με τους υπολοίπους να επιλέγουν την
σεληνιακή επίδραση (38%) ή να δηλώνουν άγνοια (9%).
Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της έρευνάς του ο Bekiroglou καταλήγει
στην διαπίστωση, ότι οι μετεκπαιδευόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Φυσικής
εισάγονται στα διάφορα προγράμματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών
με ποικίλες εναλλακτικές αντιλήψεις.
Στην διδακτορική του διατριβή ο Sedat Ucar (2007), παρουσίασε έρευνα
που αφορούσε μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικής, απόφοιτους Σχολών
Θετικών Επιστημών. Στόχος της ήταν η περιγραφή και κατανόηση των αντιλήψεών τους για τις παλίρροιες, καθώς και η διερεύνηση μιας διδακτικής στρατηγικής που θα μπορούσε να προωθήσει την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.
Συμμετείχαν 80 μεταπτυχιακοί φοιτητές για όλα τα στάδια της εκπαίδευσης
(Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο). Ακολούθησε τρείς μεθόδους (ποιοτικές και
ποσοτικές) ελέγχου των αντιλήψεων των συμμετεχόντων:
• Συνέντευξη με πλήθος ανοιχτών ερωτήσεων γύρω από το φαινόμενο,
• Γραπτές ερωτήσεις ανάπτυξης και
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Ο Ucar ακολούθησε την συγκριτική μέθοδο κατά την ανάλυση των ποιοτικών
ευρημάτων του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και μετά από διδακτική παρέμβαση, αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές διατήρησαν την αρχική τους αντίληψη ότι
τις παλίρροιες τις προκαλεί η περιφορά της σελήνης γύρω από την γη και μόνον.
Το 2009 οι Δ. Μαρινόπουλος, Β. Πιλάτου και Χ. Σολομωνίδου (Marinopoulos
et al., 2009) διεξήγαγαν έρευνα για το σχεδιασμό διδακτικής παρέμβασης για
το φαινόμενο της παλίρροιας με συμμετοχή 93 μαθητών της τελευταίας τάξης
του δημοτικού σχολείου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αρχικά οι μαθητές απέδωσαν την αιτία του
παλιρροϊκού φαινομένου στο ότι ο ήλιος θερμαίνει τη γη και χαμηλώνει το θαλάσσιο επίπεδο λόγω εξάτμισης του νερού. Μετά την διδακτική παρέμβαση
στην οποία συμμετείχαν 48 από τους παραπάνω μαθητές, παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση των αντιλήψεων των μαθητών για το φαινόμενο.
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3. Σχεδιασμός και στόχοι της έρευνας
Η πλειονότητα των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ προέρχεται από ένα κύκλο εκπαίδευσης κατά βάση θεωρητικής κατεύθυνσης – άρα με
όχι τόσο ισχυρό υπόβαθρο στις φυσικομαθηματικές επιστήμες – και με ελλιπή
ανάλυση του φαινομένου των παλιρροιών στα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εναλλακτικές
τους αντιλήψεις μπορεί να είναι ένα αμάλγαμα πρακτικο-βιωματικής γνώσης
και μιας στοιχειώδους προσέγγισης του φαινομένου μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Επομένως, είναι πιθανόν να διατηρούν εναλλακτικές αντιλήψεις
οι οποίες δεν θα διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την προηγειθείσα ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας για τις εναλλακτικές αντιλήψεις για το φαινόμενο, παρατηρήσαμε, ότι αυτές αντιστοιχούν
σε συγκεκριμένες ερμηνευτικές δομές και εντάσσονται σε ένα σχετικά μικρό
αριθμό κατηγοριών. Κατά τη φάση των ελέγχων των εναλλακτικών αντιλήψεών για τις παλίρροιες διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς το τί
είναι η παλίρροια και πόσους τύπους της παρατηρούμε. Ακόμη, εντοπίσθηκαν
διαφορετικές απόψεις σχετικά με την περιοδικότητα ή την κυκλικότητα του
φαινομένου, ανάλογα με το πώς είχε διατυπωθεί η αντίστοιχη ανοικτή ερώτηση του ερευνητή.
Όσον αφορά τα αίτια δημιουργίας των παλιρροιών, διακρίναμε 8 διαφορετικούς τύπους απαντήσεων. Κάποιες από αυτές απέδιδαν το φαινόμενο σε
διεργασίες της ατμόσφαιρας (εξάτμιση, βροχή, ατμοσφαιρική πίεση), άλλες
σε σεισμικά-ηφαιστειακά φαινόμενα (σε μια προφανή ταύτιση παλίρροιας και
παλιρροϊκού κύματος), ορισμένες στην περιστροφή της γης και κατ’ επέκταση
στην φυγόκεντρο δύναμη και κάποιες στα ουράνια σώματα, σελήνη και ήλιο,
κατά μόνας ή σε συνδυασμό. Μάλιστα, στην περίπτωση της επιλογής της σελήνης ως μοναδικής αιτίας δημιουργίας της παλίρροιας, δεν ήταν πάντα ευκρινές αν η επιρροή που αυτή ασκούσε, οφείλονταν στη βαρυτική έλξη ή απλά
στις φάσεις που παρουσίαζε στον γήινο παρατηρητή.
Όπως λοιπόν είναι προφανές, οι βασικές κατηγορίες αντιλήψεων αφορούν:
• Την φύση του φαινομένου
• Τα είδη του φαινομένου
• Την περιοδικότητα-κυκλικότητά του φαινομένου
• Τα αίτια δημιουργίας του φαινομένου.
Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το είδος των αντιλήψεων που έχουν σχηματίσει οι φοιτητές για τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018

128

Γρηγόρης Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

5. Μεθοδολογία της έρευνας
Για την έρευνά μας προκρίθηκε η μέθοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με
ερωτήσεις επιλογής προδιατυπωμένων απαντήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές κάλυπταν το σύνολο των παρατηρηθεισών αντιλήψεων για το υπό μελέτη φαινόμενο, που εντοπίσθηκαν στη βιβλιογραφία, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο.
Η διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι η εξής:
• Σχεδιάσθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε 90 φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΤΔΕ) στο μάθημα της
Φυσικής.
• Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου ήταν αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης μεταφοράς ερωτήσεων διατυπωμένων στις προαναφερθείσες
έρευνες και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σ’ αυτές, ώστε να καλυφθούν όλες οι πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις των φοιτητών για
το φαινόμενο.
• Για τη φύση, τα είδη και την συμπεριφορά του φαινομένου της παλίρροιας τέθηκαν τρείς ερωτήσεις που κάλυπταν όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς απαντήσεων.
• Για τα αίτια δημιουργίας των παλιρροιών -στην τέταρτη ερώτηση- συμπεριελήφθησαν 9 πιθανές απαντήσεις χωρίς περιγραφή του μηχανισμού που δημιουργεί τις παλίρροιες. Οι οκτώ που αναφέραμε πιο πάνω,
οι οποίες εμφανίσθηκαν στις προηγούμενες έρευνες, και η «άλλη αιτία». Ζητήθηκε δε από τους συμμετέχοντες, να κάνουν μία μοναδική
επιλογή ανάμεσα στις εννέα προσφερόμενες, και να αιτιολογήσουν σε
μια παράγραφο ή με σχήμα την επιλογή τους, ώστε να μπορούμε να
ελέγξουμε πως οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το φαινόμενο.
5. Αποτελέσματα
5.1 Δημογραφικά αποτελέσματα
Το διανεμηθέν ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 90 φοιτητές (Πίνακας 1).
Στην πλειοψηφία τους (74 άτομα ή το 82,2%) - δήλωσαν φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών, εισαχθέντες στο Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
Από τους υπόλοιπους, 6 είχαν εισαχθεί το 2015 και από 1 άτομο (σύνολο 8)
σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
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Πίνακας 1
Φύλο
Κατεύθυνση
Λυκείου

Άρρεν

Θήλυ

Σύνολο

Θετική

6

21

27

Θεωρητική

4

58

62

1

1

80

90

Ν/Α
Σύνολο

10

5.2 Ερώτηση 1
Η πρώτη ερώτηση είχε στόχο να αξιολογήσει τις αντιλήψεις των φοιτητών του
ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ για το φαινόμενο της παλίρροιας, δίνοντάς τους τρείς επιλογές
περιγραφής του - περιοδική αύξηση, περιοδική μείωση και περιοδική αυξομείωση του υψομετρικού επιπέδου της θαλάσσιας στάθμης - εκ των οποίων
μπορούσαν να επιλέξουν μία. Από πρότερη έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας θεωρήθηκε ως συνήθης αντίληψη για το συγκεκριμένο δείγμα, ότι το φαινόμενο παλίρροιας ταυτίζεται με κάποιας μορφής περιοδική μεταβολή της
θαλάσσιας στάθμης.
Πίνακας 2

1. Τι είναι παλίρροια;
1.1 Περιοδική αύξηση του υψομετρικού επιπέδου της
θαλάσσιας στάθμης
1.2 Περιοδική μείωση του υψομετρικού επιπέδου της
θαλάσσιας στάθμης
1.3 Περιοδική αυξομείωση του υψομετρικού επιπέδου
της θαλάσσιας στάθμης
Σύνολο

40

45%

3

3%

47

52%

90

100%

5.3 Ερώτηση 2
Η δεύτερη ερώτηση είχε στόχο να αποσαφηνίσει κατά πόσον οι φοιτητές γνωΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ρίζουν ή όχι, ότι υπάρχουν δύο τύποι παλίρροιας, η μεγάλη και η μικρή. Μια
πιο εξειδικευμένη παρατήρηση από την απλή της ύπαρξης πλημμυρίδας και
αμπώτιδας μιας και εστιάζει στο μέγεθός τους. Δόθηκε στους φοιτητές η δυνατότητα μιας επιλογής ανάμεσα σε 4 προσφερόμενες απαντήσεις.
Πίνακας 3

2. Πόσοι τύποι παλίρροιας υπάρχουν;
2.1 Ένας
2.2 Δύο
2.3 Τρείς
2.4 Περισσότεροι

15
37
14
24

17%
41%
16%
27%

Σύνολο

90

100%

5.4 Ερώτηση 3
Η τρίτη ερώτηση αφορούσε την κυκλικότητα και την προβλεψιμότητα του
φαινομένου της παλίρροιας. Επιλέξαμε να θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα, δεδομένου ότι η κυκλικότητα και η προβλεψιμότητα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά του φαινομένου. Μας προβλημάτισε κατά πόσον θα έπρεπε να τεθούν τα ερωτήματα με την συγκεκριμένη μορφή, η οποία δείχνει σε μια πρώτη
ματιά αντιφατική, αλλά το κρίναμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί, δεδομένου
ότι η αντίληψη της κυκλικότητας - τουλάχιστον στην καθημερινή πρακτική δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την αντίστοιχη επιστημονική και θα μπορούσε απλά να σημαίνει ότι το φαινόμενο συμβαίνει από καιρού εις καιρόν (επαναληψιμότητα) χωρίς να είναι προβλέψιμο, όπως για παράδειγμα οι σεισμοί,
που στην ερώτηση 4 εμφανίζονται ως πιθανό αίτιο. Και οι τέσσερις δυνατοί
συνδυασμοί των δύο ιδιοτήτων προσφέρθηκαν στους φοιτητές για επιλογή, με
την δυνατότητα να επιλεχθεί ένας εξ αυτών.
Πίνακας 4

3. Το φαινόμενο της παλίρροιας είναι:
3.1 Απρόβλεπτο και κυκλικό

23

26%

3.2 Απρόβλεπτο και μη κυκλικό

10

11%

3.3 Προβλέψιμο και κυκλικό

45

50%
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3.4 Προβλέψιμο και μη κυκλικό

12

13%

Σύνολο

90

100%

Προκαλεί εντύπωση η πεποίθηση του 26% των φοιτητών, ότι το φαινόμενο
της παλίρροιας είναι «απρόβλεπτο και κυκλικό», η οποία δικαιώνει την επιλογή μας να συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο μια ερώτηση περιέχουσα μιας
μορφής αντίφαση, και επιβεβαιώνει την άποψη ότι η έννοια της κυκλικότητας
και της προβλεψιμότητας ενός φαινομένου δεν είναι αλληλένδετες σύμφωνα
με τις εναλλακτικές αντιλήψεις μεγάλου μέρους των συμμετεχόντων.
5.5 Ερώτηση 4
Για την ερώτηση 4 που εξετάζει τις αντιλήψεις των φοιτητών για τα αίτια της
δημιουργίας των παλιρροιών, και πιθανά να εξηγήσει περεταίρω τις εναλλακτικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται ανάμεσα στους φοιτητές, δόθηκε η δυνατότητα μιας επιλογής αιτίου ανάμεσα σε 9 προτεινόμενα, χωρίς να δίνεται
η εξήγηση του μηχανισμού τους, και ζητήθηκε η γραπτή περιγραφή του και
με παράθεση σχήματος αν κρίνονταν απαραίτητο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η φοιτήτρια #85, σημείωσε 2 επιλογές (ωκεάνια ρεύματα και υποθαλάσσιοι
σεισμοί) και στην εξήγηση που ακολούθησε χρησιμοποίησε και τις δύο στο
επιχείρημά της. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να απορριφθεί από το δείγμα.
Ως αποτέλεσμα, η ερώτηση 4 αθροίζει 91 απαντήσεις.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Πίνακας 5

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι κατά την γνώμη
σας η κύρια αιτία δημιουργίας των παλιρροΣυχνότητα
ϊκών φαινομένων; Επιλέξατε μία από αυτές,
fi
και περιγράψετε με σαφήνεια ή/και με τη βοήθεια σχήματος τον μηχανισμό της

%

4.1

Η εξάτμιση του θαλάσσιου νερού

0,0%

4.2

Η ατμοσφαιρική πίεση.

4.3

Η κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων

4.4
4.5

3

3,3%

19

20,9%

Η πανσέληνος

8

8,8%

Η περιστροφή της γης

3

3,3%
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4.6

Οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και οι ηφαιστειακές
εκρήξεις.

22

24,2%

4.7

Η σχετική θέση γης, σελήνης και ηλίου.

11

12,1%

4.8

Η έλξη της σελήνης

23

25,3%

4.9

Άλλη αιτία.

2

2,2%

91

100%

Σύνολο

Όπως παρατηρούμε, πλέον των μισών μελλοντικών εκπαιδευτικών δεν συνδυάζουν το φαινόμενο με την έννοια της έλξης της βαρύτητας (48 άτομα ή το
53,3%). Αναλυτικότερα, ανά επιλεγείσα αιτία των παλιρροιών είδαμε τα εξής:
Απάντηση 4.2 (3 φοιτητές, # 17, 40 και 55)
Οι απαντήσεις δείχνουν μια σύγχυση, ακόμα και για την έννοια της ατμοσφαιρικής πίεσης, δεδομένου ότι αυτή εμπλέκεται με την επιτάχυνση της βαρύτητας ή την περιεκτικότητα του οξυγόνου! Αναλυτικά1:
H φοιτήτρια #17, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν δύο τύποι παλιρροιών, περιγράφει μόνο την αύξηση της θαλάσσιας στάθμης.
Η φοιτήτρια #40 απαντά στο ερώτημα ως εξής: «Λόγω της επιτάχυνσης της
βαρύτητας. Ξέρουμε ότι ο τύπος του ύψους h=1/2gt2). Η επιτάχυνση ισούται
περίπου με g=9,99 m/s2. Όταν υπάρχει μεταβολή υπάρχουν και αυξομειώσεις
στο ύψος στην ίδια χρονική διάρκεια Patm=mgh» επιδεικνύοντας μεν μια σχολαστική γνώση, η οποία δεν έχει εμπεδωθεί και δεν την αποτρέπει από αντιφατικές επιλογές στις προηγούμενες ερωτήσεις όπως: τρείς τύποι παλίρροιας,
το φαινόμενο είναι προβλέψιμο και μη κυκλικό, και εκδηλώνεται με περιοδική
αυξομείωση της στάθμης των υδάτων.
Η φοιτήτρια #55 καταγράφει ένα ενδιαφέρον σχήμα, που εξηγεί μερικά τις
σωστές επιλογές της στα υπόλοιπα 3 ερωτήματα. Γράφει: «Η ατμοσφαιρική
πίεση συμβάλλει στην αύξηση της στάθμης του νερού. Το νερό αποτελείται
από οξυγόνο, όπου λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης χάνεται και οδηγούμαστε
στην παλίρροια.».
Απάντηση 4.3 (19 φοιτητές, # 20, 25, 28, 35, 41, 42, 43, 45, 48, 57, 59, 64,
65, 69, 79, 80, 85, 86 και 88)
Οι απαντήσεις στην πλειοψηφία τους (15 φοιτητές) περιγράφουν την αυξομείωση του επιπέδου της θαλάσσιας στάθμης λόγω της κίνησης ρευμάτων, δια1
Διατηρώντας πιστά την διατύπωση των φοιτών/τριών όπου παρατίθεται απόσπασμα
της απάντησής τους.
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τυπώνοντας αντιλήψεις για «αναταραχή των υδάτων», «ταχύτητα», «αυξημένη κίνηση» και «πίεση» των ρευμάτων. Τρείς δεν έδωσαν καμία περιγραφή
και μία φοιτήτρια (#85) το συνδυάζει και με τους υποθαλάσσιους σεισμούς.
Απάντηση 4.4 (8 φοιτητές, # 21, 24, 46, 49, 74, 75, 76 και 81)
Αν εξαιρέσουμε την φοιτήτρια #81 που η εξήγησή της σχετίζεται με τα ωκεάνια ρεύματα και την βροχόπτωση, δύο φοιτήτριες (#74 και #75) ορμώμενες
από την κυκλικότητα των φαινομένων παλίρροιας και πανσελήνου, τα συσχετίζουν. Οι υπόλοιποι 5 περιγράφουν χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, μια σχέση
φάσεων της σελήνης και των παλιρροιών. Είναι όμως εμφανής και στους 7 αυτούς φοιτητές μια προεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου με απόδοση
στην πανσέληνο, ανεξήγητων ιδιοτήτων επιρροής επί των υδάτων.
Απάντηση 4.5 (3 φοιτητές, # 12, 58 και 60)
Οι δύο εξ αυτών (#12 και #58) λόγω της δεδομένης γι’ αυτούς προβλεψιμότητας και κυκλικότητας του φαινομένου, το αποδίδουν στην περιστροφή της
γης, χωρίς εξήγηση. Η τρίτη φοιτήτρια (#60) θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα αίτια, όπως οι σεισμοί, αλλά θεωρεί ως επικρατέστερη την περιστροφή της γης.
Απάντηση 4.6 (22 φοιτητές, # 1, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 31, 36, 37,
38, 44, 54, 63, 66, 71, 73, 77, 84 και 85)
Είναι εμφανής στο σύνολο αυτής της υποομάδας η ταύτιση της παλίρροιας με
το παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι). Έτσι εξηγείται και η άποψη των 10 εξ αυτών,
ότι το φαινόμενο είναι απρόβλεπτο αλλά κυκλικό (συγχέοντας την κυκλικότητα με την επανάληψη), 6 θεωρούν ότι είναι απρόβλεπτο και μη κυκλικό, και
άλλοι 6 παραδόξως (σε σχέση με την εξήγησή τους) το θεωρούν προβλέψιμο
και κυκλικό.
Στις περιγραφές όλων - πλην μιας - αναφέρονται οι τεκτονικές ή σεισμικές
πλάκες, το αναταρασσόμενο υπέδαφος, τα ρήγματα κλπ. Οι γραπτές απαντήσεις στο σύνολό τους αναφέρουν το παλιρροϊκό κύμα που το αποδίδουν στους
σεισμούς και στα ηφαίστεια, χωρίς όμως να δίνουν καμία περιγραφή του μηχανισμού δημιουργίας του.
Η φοιτήτρια #27 διαφοροποιούμενη από τους υπόλοιπους γράφει: «Με τους
υποθαλάσσιους σεισμούς και τις ηφαιστειακές εκρήξεις μπορεί να δημιουργηθούν ρεύματα αέρα τα οποία δημιουργούν την κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων προς διάφορες κατευθύνσεις επηρεάζοντας την πυκνότητα του θαλάσσιου νερού και δημιουργώντας μεγάλη πίεση στο νερό, αυτό συσσωρεύεται,
και εκτοπίζεται σε μεγάλη ποσότητα.»
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Απάντηση 4.7 (11 φοιτητές, # 5, 7, 8, 9, 30, 32, 46, 50, 53, 68 και 70)
Παρ’ ότι η ορθή αυτή επιλογή για την δημιουργία της παλίρροιας δημιουργεί
την αίσθηση ότι υπάρχει σαφής αντίληψη του φαινομένου, αυτό δεν ισχύει
συνολικά.
Η φοιτήτρια #5 γράφει ανάμεσα σε άλλα:«…Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα
με τη θέση της γης σελήνης και ήλιου το νερό μπορεί άλλοτε να αυξάνεται
και να μειώνεται….».
Η φοιτήτρια #8 συνδυάζει τις θέσεις των τριών σωμάτων με τα παλιρροϊκά κύματα.
Η φοιτήτρια #9 αποδίδει τις παλίρροιες μόνο στη σελήνη.
Ο φοιτητής #46 απλά αναφέρει ότι οφείλεται στις φάσεις της σελήνης και
του ήλιου χωρίς εξήγηση.
Η φοιτήτρια #50 το συνδυάζει με την εξάτμιση που ποικίλει ανάλογα με
την απόσταση της γης από τον ήλιο.
Οι υπόλοιποι 6 φοιτητές δίνουν λίγο ως πολύ επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις.
Απάντηση 4.8 (23 φοιτητές, # 2, 3, 6, 10, 11, 13, 22, 23, 33, 34, 39, 51, 52,
61, 62, 67, 72, 78, 82, 83, 87, 89 και 90)
Οι φοιτήτριες #3 και #6 βλέπουν αυξομείωση της ποσότητας του νερού (όχι
της στάθμης του μόνον) λόγω της βαρυτικής έλξης.
Η φοιτήτρια #10 βλέπει ανομοιογενή έλξη της σελήνης στη γη από σημείο
σε σημείο.
Η φοιτήτρια #33 το αποδίδει στις καιρικές συνθήκες που μεταβάλλουν την
πυκνότητα των υδάτων και δημιουργούνται παλιρροϊκά κύματα.
Η φοιτήτρια #39 και ο φοιτητής #82δεν δίνουν καμία εξήγηση.
Η φοιτήτρια #52, ο φοιτητής #61 και η φοιτήτρια #83 βλέπουν επίδραση
της σελήνης στα ωκεάνια ρεύματα που δημιουργούν τις παλίρροιες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις. Η φοιτήτρια #2 γράφει: «Ίσως, θεωρώ πως όταν φτάσει η σελήνη να φανεί στην γη
πανσέληνος, τα μόρια της θάλασσας να επηρεάζονται από την έλξη της διότι όταν υπάρχει πανσέληνος είναι πιο δυνατή αυτή η έλξη. Όσο μεγαλύτερη
έλξη, ίσως, σημαίνει μεγαλύτερη πίεση και επειδή δεν γίνεται να εκτροχιαστεί
η θέση της γης από το ηλιακό σύστημα αντιδράει για χάρη της η θάλασσα, κι
έτσι δημιουργείται παλίρροια.».
Οι υπόλοιποι 13 φοιτητές δίνουν σχετικά αποδεκτές εξηγήσεις της επιρροής της σελήνης λόγω των ελκτικών δυνάμεων και της κυκλικότητας της σεληνιακής περιστροφής γύρω από τη γη.
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Απάντηση 4.9 (2 φοιτητές, #29 και 47)
Ο φοιτητής #29 θεωρεί ότι η παλίρροια είναι μία περιοδική αυξομείωση της
θαλάσσιας στάθμης, προβλέψιμη και κυκλική που παρουσιάζει περισσότερους
από τρείς τύπους εμφάνισης. Η εξήγησή του όμως είναι ανιμιστική! Ισχυρίζεται ότι «Τον πυρήνα του πλανήτη μας, θα μπορούσα να τον παρομοιάσω με
μια μορφή ζωής. Μοιάζει με κύτταρο, με την αρχή των πάντων. Βαριές ανάσες και λίγο σπάνιες, μου φαίνεται πως πεθαίνει σιγά σιγά. Κάθε ανάσα και
σύσπαση του εδάφους, όπως ακριβώς συσπάται η καρδιά ενός ετοιμοθάνατου.
Κάθε ανάσα και παλίρροια.»
Η φοιτήτρια #47 παρ’ ότι θεωρεί ότι υπάρχουν δύο τύποι του προβλέψιμου
και κυκλικού φαινομένου της παλίρροιας, η οποία εμφανίζεται ως περιοδική
αυξομείωση της θαλάσσιας στάθμης, έχει «εκλογικεύσει» ένα συνδυασμό αιτίων στον οποίο καταλήγει σκεπτόμενη επαγωγικά και δια της μεθόδου του
αποκλεισμού άλλων.
5.6 Έλεγχος συνάφειας των απαντήσεων
Βασικό ερώτημα αυτής της έρευνας είναι το κατά πόσον οι αντιλήψεις που διατυπώνονται για ένα εκ των ερωτημάτων (πχ. τι είναι παλίρροια) έχουν λογική
συνάφεια (coherence) και συνέπεια με τις απαντήσεις που δίνονται σε ένα άλλο
ερώτημα (πχ. τι είδους φαινόμενο ως προς την κυκλικότητα ή την προβλεψιμότητά του είναι η παλίρροια) ή είναι κατακερματισμένες (fragmented) και
ασύνδετες (unconnected). Επιπλέον, εντάσσονται σε κάποιο νοητικό σχήμα;
Οι σχέσεις μεταξύ των επιλογών στα ζεύγη ερωτήσεων 1 και 2, 1 και 3, 2
και 3, απεδείχθη κατά τον έλεγχο ως ασθενής (συντελεστής Lamda< 0,1) και
με εντυπωσιακή διασπορά των απαντήσεων. Δεν βρέθηκε κάποια διαφαινόμενη τάση ή συσχέτιση ανάμεσα στην περιγραφή του φαινομένου, τους τύπους
εμφάνισής του, και τον χαρακτηρισμό του ως προβλέψιμο-κυκλικό, ενισχύοντας την άποψη περί της αποσπασματικότητας των εναλλακτικών αντιλήψεων, την έλλειψη εσωτερικής συνέπειας (και συνέχειας) των απαντήσεων και
την απουσία επικρατούντος νοητικού σχήματος.
Πλέον σημαντικό όμως συνδυαστικό ερώτημα, που ανακύπτει από την έρευνα αυτή, είναι για το πώς κατανέμονται οι επιλογές των αιτίων δημιουργίας των
παλιρροιών, ανάλογα με τις επιλογές που έγιναν στις προηγούμενες ερωτήσεις.
Ξεκινώντας με τον συγκεντρωτικό καταστατικό πίνακα διπλής εισόδου
που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σχέσης ερώτησης 1 και της ερώτηση
4 έχουμε:
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Πίνακας 6

Η περιστροφή της γης

Οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και οι ηφαιστειακές
εκρήξεις.

Η σχετική θέση γης, σελήνης και ηλίου.

Η έλξη της σελήνης

4

2

13

5

7

Περιοδική μείωση
του υψομετρικού
επιπέδου της
θαλάσσιας στάθμης

1

Περιοδική
αυξομείωση του
υψομετρικού
επιπέδου της
θαλάσσιας στάθμης

3

8

1

4

Άλλη αιτία.

Η πανσέληνος

10

Η ατμοσφαιρική πίεση.

Περιοδική αύξηση
του υψομετρικού
επιπέδου της
θαλάσσιας στάθμης

1. Τι είναι η
παλίρροια

Η εξάτμιση του θαλάσσιου νερού

Η κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας η
κύρια αιτία δημιουργίας των παλιρροϊκών φαινομένων;

1

9

6

15

2

Παρατηρείται μια εντυπωσιακή διασπορά των επιλογών με κυρίαρχη
(16,6%) αυτή που θεωρεί την έλξη της σελήνης ως υπεύθυνη για την περιοδική αυξομείωση της θαλάσσιας στάθμης. Προφανώς υπάρχει ασθενής σχέση
μεταξύ των ερωτήσεων 1 και 4.
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Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι 23 (25,5% του συνόλου) από τους
φοιτητές που θεωρούν ότι το φαινόμενο παρουσιάζεται μόνο σαν αύξηση της
στάθμης, το αποδίδουν στα ωκεάνια ρεύματα και στους σεισμούς σε μια προφανή ταύτιση του φαινομένου με τα παλιρροϊκά κύματα. Αντίστοιχα, οι ίδιες
αιτίες θεωρούνται υπεύθυνες από 17 φοιτητές (18,8% του συνόλου) ανάμεσα
σ’ αυτούς που επέλεξαν ως περιγραφή του φαινομένου την αυξομείωση της
στάθμης.
Η σχέση των εμφανιζόμενων τύπων παλίρροιας (ερώτηση 2) με τα αίτια
δημιουργίας της (ερώτηση 4) παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 7

Η σχετική θέση γης, σελήνης και ηλίου.

Η έλξη της σελήνης

1

4

2

6

6

6

11

Δύο

2

9

3

Τρείς

1

1

1

1

4

2

4

7

4

1

8

1

2

Περισσότεροι

Άλλη αιτία.

Οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και οι
ηφαιστειακές εκρήξεις.

Η πανσέληνος

2

Η περιστροφή της γης

Ένας

Η κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων

Η ατμοσφαιρική πίεση.

2. Πόσοι τύποι
παλίρροιας
υπάρχουν;

Η εξάτμιση του θαλάσσιου νερού

4.Ποιο από τα παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας η κύρια
αιτία δημιουργίας των παλιρροϊκών φαινομένων;

1
1

Παρατηρείται ασθενής σχέση μεταξύ των ερωτήσεων 2 και 4 με εντυπωσιακή διασπορά των επιλογών. Κυρίαρχη (12,2%) αυτή που θεωρεί την έλξη
της σελήνης ως υπεύθυνη για τους δύο τύπους παλίρροιας, κάτι που φυσικά
δεν εξηγήθηκε στις γραπτές απαντήσεις από κανένα εκ των συμμετεχόντων.
Σχετικά σημαντικές ομάδες, ήταν αυτές των 9 ατόμων (10%) που συνδύαζαν
δύο τύπους παλίρροιας με την κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων και 8 ατόμων
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(8,8%) που βλέπουν περισσότερους των δύο τύπων παλίρροιας λόγω των υποθαλάσσιων σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων.
Τέλος, για την σχέση της προβλεψιμότητας-κυκλικότητας του φαινομένου
της παλίρροιας με τα αίτια της παλίρροιας παρατηρήθηκε η εξής κατανομή
συχνοτήτων:
Πίνακας 8

Η σχετική θέση γης, σελήνης και ηλίου.

Οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και οι ηφαιστειακές
εκρήξεις.

1

6

1

2

6

9

15

1

1

3

1

1

6

5

2

1

2

3

1

Άλλη αιτία.

10

Η έλξη της σελήνης

10

Η περιστροφή της γης

1

Η πανσέληνος

Η κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων

Απρόβλεπτο και
κυκλικό
Απρόβλεπτο και μη
κυκλικό
Προβλέψιμο και
κυκλικό
Προβλέψιμο και μη
κυκλικό

Η ατμοσφαιρική πίεση.

3. Η παλίρροια είναι
φαινόμενο

Η εξάτμιση του θαλάσσιου νερού

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι κατά τη γνώμη σας η
κύρια αιτία δημιουργίας των παλιρροϊκών φαινομένων;

3

Και σε αυτήν τη συσχέτιση η διασπορά των συχνοτήτων είναι μεγάλη. Σημαντικότερη αυτή των 15 ατόμων (16,6%) που θεωρούν ότι η έλξη της σελήνης καθιστά το φαινόμενο της παλίρροιας προβλέψιμο και κυκλικό.
Από τους 24 φοιτητές που το θεωρούν «απρόβλεπτο και κυκλικό» 10 το
αποδίδουν στα ωκεάνια ρεύματα και 10 στους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Από
6 φοιτητές που προκρίνουν κάθε ένα από αυτά τα δύο αίτια όμως, το χαρακτηρίζουν προβλέψιμο και κυκλικό!
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6. Συμπεράσματα
Στην 1ηερώτηση «Τι είναι παλίρροια;», η πλειοψηφία των φοιτητών (52%)
αντιλαμβάνεται το φαινόμενο ως «περιοδική αυξομείωση της θαλάσσιας στάθμης», ενώ η «περιοδική αύξηση» συγκέντρωσε ποσοστό 45%. Η «περιοδική
μείωση» ήταν στατιστικώς ασήμαντη επιλογή (3%).
Στην 2η ερώτηση που προσπαθούσε να διερευνήσει πόσους τύπους παλίρροιας θεωρούν ότι υπάρχουν, παρατηρήθηκε ως επικρατούσα απάντηση αυτή
των «δύο τύπων παλίρροιας» με 41%. Οι υπόλοιπες επιλογές είχαν ποσοστά
από 16% έως 27%. Παρά ταύτα, δεν δόθηκε καμία εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο στην ανοικτή απάντηση (4η ερώτηση) σε αντίθεση με την αυξομείωση
της θαλάσσιας στάθμης ή την κυκλικότητα και προβλεψιμότητα του φαινομένου. Συμπεραίνουμε, ότι αποτελεί μια διαισθητική αντίληψη. Να σημειωθεί
ότι σε προηγηθείσα έρευνα (Viiri J., 2000), το ποσοστό των τριτοετών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου επί των οποίων διεξήγαγε την έρευνά του, επέλεξαν τους δύο τύπους παλίρροιας σε ποσοστό 41,5%,
που δεν διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμά μας.
Η τρίτη ερώτηση με διατύπωση «το φαινόμενο της παλίρροιας είναι: απρόβλεπτο και κυκλικό/απρόβλεπτο και μη κυκλικό/προβλέψιμο και κυκλικό/προβλέψιμο και μη κυκλικό» έδωσε ως επικρατούσα αντίληψη ότι η παλίρροια
είναι φαινόμενο «προβλέψιμο και κυκλικό» (50%). Ο συνδυασμός όμως των
αποτελεσμάτων των 4 ερωτήσεων επιβεβαίωσε ότι η κυκλικότητα ενός φαινομένου γίνεται αντιληπτή ως επαναληψιμότητα.
Η 4η ερώτηση διερεύνησε τις αντιλήψεις των φοιτητών για τα αίτια δημιουργίας των παλιρροιών. Οι επικρατούσες αντιλήψεις ήταν κατά σειρά η έλξη
της σελήνης, οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και τα ωκεάνια ρεύματα με ποσοστά
25,3% - 24,2% - 20,9% αντίστοιχα. Μηδενικό ποσοστό είχε η επιλογή που απέδιδε το φαινόμενο στην εξάτμιση του θαλάσσιου ύδατος, και μικρά ποσοστά
(από 3,3% έκαστο) η περιστροφή της γης και η ατμοσφαιρική πίεση. Αυτό το
αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την προφανή αποσύνδεση στις παρουσιαζόμενες αντιλήψεις της προβλεψιμότητας, περιοδικότητας και κυκλικότητας μεταξύ τους, επιβεβαιώνει ότι οι εναλλακτικές αντιλήψεις των φοιτητών δεν δείχνουν στο σύνολό τους την επικράτηση κάποιου νοητικού σχήματος, που να
εξηγεί αυτού του είδους τα φαινόμενα, αλλά είναι αποσπασματικές. Μάλιστα
όπου παρουσιάζονται στοιχεία σχολικής επιστημονικής εκπαίδευσης στην μία
ερώτηση, καταρρίπτονται συνήθως σε κάποια άλλη.
Γενικότερα, το 53,3% δεν επέλεξε αίτια που να μπορούν να αποδοθούν
στη δύναμη της βαρύτητας. Επίσης, είναι πιθανόν, οι επιλογές της αύξησης
της θαλάσσιας στάθμης ως περιγραφής του φαινομένου στην πρώτη ερώτηση,
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οι πολλοί τύποι παλίρροιας στη δεύτερη και τα αίτια των σεισμών, ηφαιστείων κλπ. στην τέταρτη, να μπορούν να αποδοθούν στις αναφορές των σχολικών εγχειριδίων για τα παλιρροϊκά κύματα, καθώς και στην πληροφόρηση
μέσω ειδήσεων και κινηματογραφικών ταινιών γι’ αυτά τα φαινόμενα, και
να εξηγούν σε κάποιο ποσοστό τις εναλλακτικές αντιλήψεις των φοιτητών
της έρευνας. Συνεπικουρούσα της άποψης αυτής είναι η παρατήρηση, ότι
23 (25,5% του συνόλου) από τους φοιτητές που θεωρούν ότι το φαινόμενο
παρουσιάζεται μόνο σαν αύξηση της στάθμης, το αποδίδουν στα ωκεάνια
ρεύματα και στους σεισμούς σε μια προφανή ταύτιση του φαινομένου με τα
παλιρροϊκά κύματα.
Ακόμα, παρατηρήθηκαν υπερφυσικού-ανιμιστικού χαρακτήρα αιτιολογήσεις του φαινομένου της παλίρροιας, όπως ζωντανή γη που ανασαίνει, επιρροή της πανσελήνου πάνω στα ρεύματα και τα μόρια της θάλασσας κλπ. Καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 9 φοιτητές/τριες (10%) με τέτοιας μορφής διαισθητικές αντιλήψεις.
Το συμπέρασμα που εξάγεται από την μελέτη των γραπτών αυτών εξηγήσεων, είναι ότι η σχολική επιστημονική γνώση δεν έχει ενσωματωθεί στην ερμηνεία του φαινομένου, ούτε έχει αναπλαισιώσει τις αντιλήψεις του συνόλου
σχεδόν των φοιτητών/τριών, και απλά χρησιμοποιείται ως εργαλείο διατύπωσης εκφράσεων χωρίς να υπάρχει κατανόηση της σημασίας των χρησιμοποιούμενων εννοιών.
Πρέπει να σημειωθεί και η εντυπωσιακή απουσία εξήγησης για τους τύπους παλίρροιας από τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών, εν αντιθέσει με τις
εξηγήσεις που δόθηκαν για τις αυξομειώσεις της στάθμης ή την περιοδικότητα κυκλικότητα του φαινομένου.
Ο έλεγχος των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1, 2 και 3 με αυτές στην 4η κατέδειξε ασθενή σχέση μεταξύ των μεταβλητών ανά δύο. Κυρίαρχη επιλογή και
στους τρείς πίνακες διπλής εισόδου που δημιουργήθηκαν ήταν η έλξη της σελήνης, η οποία θεωρείται ως αιτία για την περιοδική αυξομείωση της θαλάσσιας στάθμης από το 16,6%, για τους δύο τύπους παλίρροιας από το 12,2%, και
για την προβλεψιμότητα-κυκλικότητα του φαινομένου από το 16,6% επίσης.
Παρατηρήθηκε ότι μόνον 26 από τους 90 φοιτητές απάντησαν σωστά και
στις δύο πρώτες ερωτήσεις (28,8%). Από αυτούς δε, μόνον 16 (17,7% του συνόλου) είχαν κάνει σωστή επιλογή και στην τρίτη ερώτηση. Από αυτούς τους
φοιτητές ωστόσο μόνον 5 απέδωσαν το φαινόμενο στην σχετική θέση ηλίου,
γης, σελήνης. Στο σύνολο δηλαδή των φοιτητών, το 5,5% διατύπωσε επιστημονικά συνεπείς επιλογές. Παραπλήσιο ποσοστό (6,1%) είχε παρατηρηθεί και
σε ανάλογη έρευνα (TaylorI. etal., 2003) ανάμεσα σε 15χρονους μαθητές Γυμνασίου της Αυστραλίας.
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Οι αντιλήψεις για την περιοδικότητα και κυκλικότητα ενός φαινομένου
δείχνουν να μην ανήκουν στο ίδιο νοητικό σχήμα και δεν είναι αλληλένδετες.
Πράγματι, το 28% είχαν απαντήσει σωστά στο ερώτημα 1 ότι το φαινόμενο είναι «περιοδική αυξομείωση της θαλάσσιας στάθμης», αλλά το θεωρούν
«απρόβλεπτο και κυκλικό».
Όμοια η κυκλικότητα δεν συνεπάγεται προβλεψιμότητα όπως είναι εμφανές στις γραπτές εξηγήσεις των φοιτητών για λίγο περισσότερους από 1 στους
4 (26%).
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In this research article we try to investigate and report our findings on the
alternative ideas of the preservice primary school teachers, students of the
Educational Department of the University of Athens, regarding the phenomenon
of the tides. For the survey, we used a multiple-choice questionnaire, with closed
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Αξιακοί προσανατολισμοί Διευθυντών σχολικής
μονάδας – Έρευνα
Πέλα Στραβάκου
Ως γνωστό, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, αν και τοποθετείται στο κατώτερο επίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης, καλείται να εκτελέσει σύνθετα
και πολυσχιδή καθήκοντα και μέσα από την εκτέλεσή τους, μπορεί να οδηγήσει στην εύρυθμη ή μη λειτουργία του σχολείου και συνακόλουθα, στην αναβάθμιση ή υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Στραβάκου, 2003α: 13).
Η σημασία των καθηκόντων και του ρόλου του Διευθυντή καταφαίνεται
και από το γεγονός, πως πληθώρα ερευνητικών πορισμάτων που αφορούν στον
Διευθυντή της σχολικής μονάδας1 έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας κυρίως μετά το 2000 στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, με το επιστημονικό ενδιαφέρον των ερευνητών να επικεντρώνεται άλλοτε στον τρόπο επιλογής τους,
άλλοτε σε διάφορες διαστάσεις του έργου τους κι άλλοτε στους σχεδιασμούς
της κρατικής εξουσίας για την προετοιμασία τους (Στραβάκου, 2013: 330-331).
Η σπουδαιότητα του έργου του Διευθυντή ενισχύεται και από το γεγονός ότι
ως ηγέτης συμβάλλει καταλυτικά με τις δικές του αξίες στη διαμόρφωση της
κουλτούρας του σχολείου, η οποία συντίθεται και από τις κοινές αξίες που ασπάζονται τα μέλη σε μία σχολική μονάδα (Bush & Middlewood, 2005: 47-56· Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2009: 28-32). Η συμβολή των διευθυντικών αξιών στον
σχηματισμό της κουλτούρας του σχολικού οργανισμού επιτυγχάνεται μέσα από
τη συμπεριφορά και τα λόγια του Διευθυντή, όταν ο τελευταίος παρουσιάζει τα
όσα προσπαθεί να επιτύχει η σχολική μονάδα της οποία ηγείται με πειθώ αλλά
και όταν απονέμει τα εύσημα σε όσους προσπαθούν να εκπληρώσουν την αποστολή του σχολείου (Peterson & Deal, 1998: χ.σ.). Ακόμα, ο Διευθυντής μπορεί να διοχετεύσει τους προσωπικούς του αξιακούς προσανατολισμούς ενόσω
η κουλτούρα σχηματίζεται, μέσα από το παράδειγμα που δίνει ο ίδιος στους συναδέλφους του, με τον τρόπο που αντιδρά και επιλύει τις κρίσεις που αναφύονται στη σχολική μονάδα ή κατά τον σχολικό προγραμματισμό, από τα ζητήματα
που συγκεντρώνουν την προσοχή του και από τους λόγους που προκαλούν την
επίπληξή του προσωπικού κ.ά., καθώς όλα τα παραπάνω δείχνουν τι θεωρεί ο
σχολικός ηγέτης ως πιο σημαντικό (Schein, 2004: 245-262).
1
Για τέτοιες έρευνες βλέπε ενδεικτικά Κούλα, 2011, Μελισσόπουλος, 2006, Ράπτης &
Βιτσιλάκη, 2007, Στραβάκου, 2003β & 2005, Στραβάκου & Κουγιουρούκη, 2008, Τριανταφύλλου,
2010, Χατζηδήμου & Βιτσιλάκη, 2006.
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Από την άλλη, όταν έχει διαμορφωθεί μία κουλτούρα στο σχολείο που έχει
δυσλειτουργικά στοιχεία ή μία κουλτούρα που αποτελείται από πολλές αντικρουόμενες υπο-κουλτούρες, με αποτέλεσμα το σχολείο να μετατρέπεται σε
πεδίο αρένας ανάμεσα στους εκπροσώπους των διαφορετικών αξιών, τότε καθίσταται επιτακτική η αλλαγή της που πρέπει να γίνει από τον Διευθυντή του
σχολείου (Stoll, 2000: 11-13). Σύμφωνα με ερευνητές (Hargreaves, 2004: 109),
για να επιτευχθεί η αλλαγή της κουλτούρας, χρειάζεται, ο Διευθυντής πρώτα
να διαπιστώσει τα στοιχεία που απαρτίζουν την πραγματική κουλτούρα του
σχολείου, έπειτα να καταλήξει στα στοιχεία της επιθυμητής κουλτούρας και,
τέλος, να προσπαθήσει με συστηματικές ενέργειες να σχηματιστεί η κουλτούρα που επιθυμεί για τη σχολική του μονάδα. Ωστόσο, για να εφαρμοστούν τα
παραπάνω βήματα είναι απαραίτητο ο σχολικός ηγέτης να γνωρίζει πρώτα απ’
όλα τους δικούς του αξιακούς προσανατολισμούς.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η ανάγκη να διερευνηθούν οι αξίες
που χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς διοικούντες, μία δηλ. θεματική που
άργησε να μελετηθεί συστηματικά στην εκπαιδευτική διοίκηση διεθνώς, ενώ
στη χώρα μας δεν υπάρχει ανάλογη έρευνα μέχρι σήμερα. Η εξήγηση της παραπάνω καθυστέρησης στη διεθνή βιβλιογραφία δίνεται μέσα από τη μελέτη
της εξέλιξης της συζήτησης, που αφορά στην επίδραση των αξιακών προσανατολισμών στο διοικητικό εκπαιδευτικό έργο2.
2
Εκεί διαπιστώνεται, ότι αν και ο Chester Barnard είχε συμπεριλάβει το ηθικό στοιχείο
στην εννοιολογική του αποσαφήνιση για την ηγεσία και το θεώρησε καθοριστικό στο βιβλίο
του «The Functions of the Executive» πριν από 79 χρόνια (Begley, 2000: 233-234), οι αξίες
δεν μελετούνταν στις έρευνες, λόγω της επικράτησης της αντίληψης του Herbert Simon για τη
διοίκηση και του τρόπου μελέτης της, που εισήχθη και υποστηρίχθηκε στο πεδίο της εκπαιδευτικής
διοίκησης από τους εκπροσώπους του «Θεωρητικού Κινήματος» («Theory movement») (Ribbins,
1999: x). Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Simon αναγνώρισε ότι οι αξίες υπεισέρχονται στη διοίκηση
γενικότερα και στον τρόπο που λαμβάνουν αποφάσεις οι διοικούντες ειδικότερα, υποστήριξε
ότι οι αξίες τοποθετούνται στον αντίθετο πόλο ενός συνεχούς με τα πραγματικά γεγονότα, και
επειδή μόνο τα τελευταία μπορούν να μετρηθούν και να ελεγχθούν, τότε πρέπει να βασιζόμαστε
μόνο στα γεγονότα για να προβούμε σε διαπιστώσεις σχετικά με την ορθή λήψη αποφάσεων
στη διοίκηση (Lakomski, 1987: 74).
Εξαιτίας λοιπόν της άποψης του Simon και του θετικιστικού μεθοδολογικού παραδείγματος
που πρότεινε για τη διοίκηση, οι αξίες αποκλείστηκαν από την έρευνα, ενώ άρχισαν να
λαμβάνονται υπόψη, όταν η άποψη του Simon αποτέλεσε αντικείμενο καυτηριασμού από τον
Τhomas Greenfield, υπέρμαχο της επίδρασης των αξιών (Ribbins, 1999: xi-xvi). Ειδικότερα,
ο Greenfield (1986), σε ένα ανατρεπτικό θα μπορούσε να πει κανείς για τις θεωρίες της
εκπαιδευτικής διοίκησης δημοσίευμά του, τόνιζε εμφαντικά ότι η παράλειψη των αξιών από
την έρευνα στην εκπαιδευτική διοίκηση λόγω των παραπάνω κυρίαρχων αντιλήψεων στο πεδίο,
είχε ως αποτέλεσμα λίγα να έχουν κατανοηθεί για το διοικητικό έργο στην εκπαίδευση και τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών. Αυτό επιχείρησε να το τεκμηριώσει από το γεγονός
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Σήμερα, ολοένα και περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν πως οι αξίες καθορίζουν τον τρόπο που όσοι ασκούν διοικητικά καθήκοντα στην εκπαίδευση
αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα (Roche, 1997) και βρίσκουν λύση στις προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους
(Begley, 1988· Lazaridou, 2007· Leithwood & Steinbach, 1991· Strauss, 1998),
ή λαμβάνουν αποφάσεις (Campbell-Evans, 1991), αλλά και γενικά στον τρόπο
που εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντα (Moorhead & Nediger, 1991: 12-17).
H επίδραση των αξιών στις παραπάνω διαδικασίες γίνεται ιδιαίτερα εμφανής, με τον ορισμό του ανθρωπολόγου Kluckhohn για την υπό συζήτηση έννοια, βάσει του οποίου «οι αξίες είναι μία ιδέα, άμεση ή έμμεση, μοναδική ενός
ατόμου ή χαρακτηριστική μιας ομάδας, σχετικά με το ποιο θα πρέπει να είναι το
επιθυμητό, η οποία επηρεάζει την επιλογή από τους διαθέσιμους τρόπους, μέσα
και σκοπούς συμπεριφοράς» (Begley, 2000: 235). Από τον ορισμό προκύπτει
πως ο Διευθυντής εξαιτίας των αξιακών του προσανατολισμών επιθυμεί συγκεκριμένους σκοπούς για τη σχολική του μονάδα, όπως μπορεί να είναι η αποτελεσματικότητα του σχολείου ή η επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού,
προσπαθεί να εκπληρώσει τους σκοπούς αυτούς με συγκεκριμένα επιθυμητά
μέσα που υποδεικνύονται από τις αξίες του, όπως η συνεργασία ή η εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ επιθυμεί να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο
λειτουργώντας για παράδειγμα αυταρχικά ή δημοκρατικά. Ακόμα, οι αξίες του
επηρεάζουν την ιεράρχηση των στόχων του, τις σχέσεις του με τους άλλους,
αλλά και την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνει από το περιβάλλον
(Meglino & Ravlin, 1998: 356-357· Strauss, 1998: 3-22).
Για την αναγνώριση συγκεκριμένων τύπων αξιών έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες τυπολογίες, όπως είναι εκείνη των Leithwood και Steinbach
(1991: 141). Οι προαναφερθέντες ερευνητές συμπεριλαμβάνουν στην ταξινόμησή τους τις «επαγγελματικές», τις «γενικές ηθικές», τις «βασικές ανθρώπινες»
και τις «κοινωνικές και πολιτικές» αξίες, με συγκεκριμένες αξίες ως υποδιαιότι οι έρευνες επικεντρώνονταν στο αντικειμενικό, σε αυτό που μπορούσε να αποδοθεί σε
αριθμούς και στους οργανισμούς, αγνοώντας έτσι τον ανθρώπινο παράγοντα στη διοίκηση που
είναι ο καταλύτης στους οργανισμούς, και τις αξίες των ατόμων που καθορίζουν τις δράσεις
τους. Έτσι, τόνιζε ότι για τη θεραπεία του προβλήματος, το επιστημονικού ενδιαφέρον έπρεπε
να τεθεί στο υποκειμενικό στοιχείο των ατόμων και στις αξίες τους.
Ο Greenfield λοιπόν μαζί με τον Christopher Hodgkinson ήταν οι πρώτοι ερευνητές διεθνώς,
που με τα έργα τους επεσήμαναν τις επενέργειες των αξιών στην εκπαιδευτική διοίκηση.
Ωστόσο, πέρασε καιρός μέχρι να υπάρξει συστηματική ερευνητική παραγωγή πορισμάτων,
που να αποδεικνύουν τις συνέπειες των αξιών στο διοικητικό έργο στην εκπαίδευση, πράγμα
που σχετίζεται και με τις οντολογικές και τις επιστημολογικές παραδοχές των ερευνητών για
τις αξίες (Begley, 2000: 234· Ribbins, 1999: xii-xvi).
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ρέσεις τους. Όμως, σύμφωνα με τον Keast (1996: 15-16), οι διάφορες τυπολογίες που υπάρχουν, κατηγοριοποιούν με διαφορετικό τρόπο όμοιους αξιακούς
προσανατολισμούς και αποσαφηνίζουν εννοιολογικά με διαφορετικό τρόπο τον
όρο, πράγμα που περιπλέκει τα πράγματα για τη διερεύνηση των αξιών. Μία
άλλη δυσκολία που εντοπίσαμε είναι ότι όταν μελετώνται οι προσωπικές και
οι επαγγελματικές αξίες των Στελεχών Εκπαίδευσης, δεν επεξηγείται πάντα
από τους ερευνητές η μεταξύ τους διάκριση. Για την επίλυση του ζητήματος
και την καλύτερη διερεύνηση των αξιών ο Hofstede (1980: 21-22) προτείνει να
μελετώνται ξεχωριστά οι προσωπικές αξίες των ατόμων (“desired values”) που
αποτελούν το τι είναι επιθυμητό και σημαντικό για τον καθένα και αυτές «που
πιστεύουν ότι πρέπει να επιθυμούνται» από τους άλλους (“desirable values”).
Παρά το γεγονός ότι οι αξίες είναι ένα δύσκολο ζήτημα και δεν υπάρχει
σύγκλιση απόψεων των ερευνητών για την ουσία τους, αλλά και για τη μεθοδολογική προσέγγισή τους, η μελέτη και η έρευνά τους είναι σημαντική, προκειμένου να κατανοήσουμε την επιτέλεση του διοικητικού έργου από τους Διευθυντές και κατ’ επέκταση να κατανοήσουμε περισσότερα για τη λειτουργία
των σχολείων (Moorhead & Nediger, 1991: 15), αλλά και οι ίδιοι οι Διευθυντές
να αναστοχαστούν πάνω στην ηγετική τους συμπεριφορά και να αποκτήσουν
αυτογνωσία (Begley, 2000: 238-239· Ribbins, 1999: xv). Το τελευταίο είναι
επιτακτικής σημασίας για να μπορούν οι σχολικοί ηγέτες να ανταποκριθούν
στο απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία, λόγω των διαφορετικών και συχνά αντικρουόμενων αξιών που χαρακτηρίζουν όσους εμπλέκονται στα σχολικά δρώμενα, αλλά και λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην
ευρύτερη κοινωνία (Begley, 2000: 238-239).
Μεθοδολογία της έρευνας
Αφετηρία για την πραγματοποίηση της παρούσας, μικρής εμβέλειας, πρώτης
ερευνητικής προσπάθειας για τη διερεύνηση των αξιακών προσανατολισμών
Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτέλεσαν, η παντελής
απουσία σχετικών ερευνών στον ελλαδικό χώρο, αλλά και η σημασία της επενέργειας, όπως διαπιστώθηκε και τονίζεται από τους ερευνητές διεθνώς, των
αξιών των Διευθυντών στο διοικητικό τους έργο.
Στόχος της έρευνας ήταν η άμεση και έμμεση διερεύνηση των προσωπικών
αξιών των Διευθυντών σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήσαμε να απαντήσουμε είναι: α) Ποιες είναι οι αξίες που επιδεικνύουν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την
αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προβλημάτων και β) ποιες είναι οι αξίες που ενΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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στερνίζονται οι Διευθυντές, σύμφωνα με τους ίδιους. Μέσα από την ανάλυση
των άμεσων και των έμμεσων προσωπικών αξιών αναμενόταν να διαπιστωθεί,
εάν οι αξίες που αναφέρουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ότι ασπάζονται ταυτίζονται με εκείνες που χρησιμοποιούν κατά τη λήψη αποφάσεων στα προβληματικά ζητήματα, και, συνεπώς, εάν οι Διευθυντές της έρευνας γνωρίζουν τους
αξιακούς προσανατολισμούς που τους χαρακτηρίζουν.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 6 Διευθυντές σχολείων που επιλέχθηκαν
«βάσει κριτηρίου» (Ritchie, Lewis, & Elam, 2003: 78-79), καθώς έπρεπε όλοι
να ασκούν τα καθήκοντα του Διευθυντή σε πολυθέσια σχολεία της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, οι μισοί συμμετέχοντες ήταν άνδρες και οι άλλοι μισοί γυναίκες, ενώ τρεις από τους Διευθυντές είχαν λίγα (1-7) χρόνια στη θέση
αυτή, ενώ οι υπόλοιποι πολλά (10-22) χρόνια. Tο δείγμα κρίθηκε ικανοποιητικό, λόγω του περιορισμένου χρόνου για την εκπόνηση της έρευνας, αλλά και
εξαιτίας του διερευνητικού σκοπού της (Patton, 1990: 183-186).
Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα είναι το ποιοτικό παράδειγμα, επειδή αφενός αυτό θεωρείται ως
το πιο ενδεδειγμένο από τους ερευνητές που μελετούν συστηματικά τις αξίες
διεθνώς (Begley, 2000: 242) και αφετέρου επειδή φέρνει στην επιφάνεια τις
απόψεις των ίδιων των συμμετεχόντων στην έρευνα για το ζήτημα που μελετάται (Ritchie, 2003: 27). Η διερεύνηση3 των αξιών έγινε σε δύο φάσεις: στην
πρώτη φάση, έμμεσα, με τη χρήση της τεχνικής των βινιετών (/υποθετικών
σεναρίων)4 σε συνδυασμό με την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης. Η
3
Ειδικότερα, η έρευνά μας, που πραγματοποιήθηκε γύρω στα τέλη του 2017, βασίστηκε
σε ό,τι αφορά στη δομή της σε αυτή των Kasten και Ashbaugh (1991). Για να κατασκευαστούν
οι βινιέτες, συγκεντρώθηκαν δεδομένα για τις προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν
οι Διευθυντές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από δύο Διευθυντές που δεν ανήκαν στο
δείγμα, ενώ μετά την κατασκευή τους εξετάστηκε η καταλληλότητά τους από έναν Διευθυντή.
Μετά τον έλεγχο των βινιετών, στην πρώτη φάση της κύριας έρευνας, και χωρίς να ξέρουν οι
συμμετέχοντες τον ορισμό των αξιών, χορηγήθηκαν στον κάθε Διευθυντή χωριστά έξι υποθετικά
σενάρια, από τα οποία τα μισά αφορούσαν σε εύκολα/δομημένα προβλήματα όπου καλούνταν
να πάρουν αποφάσεις, και τα υπόλοιπα τρία σχετίζονταν με πιο δύσκολα, λιγότερο συνηθισμένα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές. Μετά την κάθε βινιέτα ακολουθούσαν τρεις
ερωτήσεις για να συλλέξουμε τις αξίες. Αντίθετα, στη δεύτερη φάση, όπου διερευνήθηκαν οι αξίες
των Διευθυντών άμεσα, χρησιμοποιήθηκαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις όπου ζητούνταν από
τους Διευθυντές να απαντήσουν σε ευθείες ερωτήσεις για τις αξίες τους, μετά την ανακοίνωση
του ορισμού των αξιών σε αυτούς. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου μίας ώρας. Μετά
τη συλλογή των δεδομένων και την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, για την ανάλυση
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, όπως προτείνεται από την
Schreier (2012).
4
Για τις ποικίλες χρήσεις της τεχνικής των βινιετών στην έρευνα βλ. περισσότερες
πληροφορίες στο Στραβάκου & Λόζγκα (2017).
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μεν πρώτη τεχνική επιλέχθηκε, γιατί επιτρέπει στους συμμετέχοντες, με την
ενασχόλησή τους με τα υποθετικά σενάρια που είναι κοντά στην πραγματικότητά τους, να εμπλέκονται σε έρευνες για ζητήματα που δεν μελετώνται με ευκολία, όπως είναι αυτό των αξιών, με ανώδυνο τρόπο (Barter & Renold, 2000:
318-319· Finch, 1987: 105-106), η δε δεύτερη γιατί προσφέρει τη δυνατότητα στον ερευνητή να μπορεί να προσαρμόσει ως έναν βαθμό τις ερωτήσεις σε
κάθε περίπτωση (Cohen, Manion, & Morisson, 2007: 458-460). Στη δεύτερη
φάση, άμεσα, ζητήθηκε με ημιδομημένη συνέντευξη από τους Διευθυντές να
απαντήσουν σε ευθείες ερωτήσεις για τις αξίες τους, μετά την ανακοίνωση του
ορισμού των αξιών σε αυτούς.
Ευρήματα
Από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν δύο βασικές κατηγορίες
με ορισμένες υποκατηγορίες. Την πρώτη βασική κατηγορία αποτελούν α) οι
έμμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών, που συγκεντρώθηκαν μέσω των
βινιετών με δύο υποκατηγορίες: α.1.) τις έμμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών στα δομημένα προβλήματα και α.2.) τις έμμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών στα αδόμητα-απρογραμμάτιστα προβλήματα. Τη δεύτερη
βασική κατηγορία συνιστούν β) οι άμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών,
που συλλέχθηκαν με τις άμεσες ερωτήσεις και διακρίνονται σε εκείνες β.1.)
που λειτουργούν ως μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού και β.2.) σε εκείνες
που λειτουργούν ως σκοποί.
α. Οι έμμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών
Για την ανάλυση των έμμεσων αξιών, τη μονάδα ανάλυσης (unit of analysis)
αποτέλεσαν οι απαντήσεις των Διευθυντών στις βινιέτες της κάθε συνέντευξης (Schreier, 2012: 130-131).
Επίσης, τη μονάδα κωδικοποίησης (unit of coding) για τις αξίες των Διευθυντών (desired values) συνέστησαν τα τμήματα του κειμένου που απαντούσαν στον ορισμό των αξιών του Kluckhohn.
Τα συνολικά ευρήματα που αφορούν στους συγκεκριμένους τύπους αξιών
που εντοπίστηκαν στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις βινιέτες, όπως επίσης και ο αριθμός των αναφορών που συγκέντρωσε ο καθένας από αυτούς και
στα δύο είδη σεναρίων, απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Οι απόλυτες συχνότητες των αξιών των Διευθυντών σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα προγραμματισμένα και στα απρογραμμάτιστα
προβλήματα.
Οι προσωπικές αξίες των
Διευθυντών
Τύποι βινιετών
Τύποι αξιών

Δομημένα
προβλήματα

Αδόμητα
προβλήματα

Σύνολο

Κατάταξη

Συνέπειες για τους
άμεσους πελάτες

21

20

41

1

Συνεργασία

17

10

27

2

Γνώση

11

9

20

3

Εφαρμογή νομοθεσίας

5

14

19

4

Ανατροφή/φροντίδα

12

3

15

5

Επίλυση προβλήματος

7

6

13

6

Συναδελφική
αλληλεγγύη

10

2

12

7

Ισοτιμία/δικαιοσύνη
Σεβασμός στους
άλλους
Πειθώ

11

0

11

8

8

3

11

8

4

2

6

9

Πρόληψη

2

3

5

10

2

1

3

11

0

2

2

12

1

0

1

13

1

0

1

13

1

0

1

13

Προσοχή

0

1

1

13

Σύνολο

113

76

189

Συνέπειες για τη
σχολική μονάδα
Συνέπειες για τον
Διευθυντή
Σχολείο ανοιχτό στην
κοινωνία
Συγκεκριμένη ευθύνη
ως Διευθυντής
Μεροληψία υπέρ των
αρχαιότερων
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Από τον πίνακα προκύπτει, πως ο συνολικός αριθμός των έμμεσων αξιακών προσανατολισμών είναι 189. Παρατηρούμε ότι οι αξίες που εντοπίστηκαν
στα δομημένα προβλήματα που περιγράφονταν στα σενάρια είναι περισσότερες απ’ ότι στα αδόμητα-απρογραμμάτιστα ζητήματα.
Αναφορικά με τους συγκεκριμένους τύπους αξιακών προσανατολισμών, η
αξία που βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη με 41 αναφορές από τους συμμετέχοντες, είναι αυτή των συνεπειών για τους άμεσους πελάτες, στους οποίους
εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς. Οι περισσότεροι από
τους Διευθυντές ανέφεραν πως προτεραιότητα γι’ αυτούς κατά τη λήψη της
απόφασης είχαν οι συνέπειες που θα επιφέρει η απόφασή τους αυτή, πρωτίστως για τους μαθητές –και κυρίως σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους-, έπειτα
για το προσωπικό και λιγότερο για τους γονείς.
Ένα τμήμα κειμένου στο οποίο αποδόθηκε ο κωδικός «συνέπειες για το
προσωπικό», σε σχέση με το σενάριο που αφορούσε ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητή, είναι το εξής:
Δ2: Για ‘μένα προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των μαθητών. Θέλω τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο που είμαι εγώ να είναι ευτυχισμένα, να είναι χαρούμενα. Να ξέρουν ότι θα έρθουν σε ένα περιβάλλον που θα υπάρχουν κάποιοι
που θα ενδιαφέρονται, ό,τι πρόβλημα και να έχουν προσπαθούμε να το λύσουμε.
Ένα άλλο απόσπασμα που δείχνει την προτεραιότητα ενός άνδρα Διευθυντή για την ασφάλεια των μαθητών είναι το ακόλουθο:
Δ11: Το πρώτο που κοιτάω πάντα στο σχολείο είναι η ασφάλεια των παιδιών. Και αμέσως μετά η διαπαιδαγώγησή τους, αλλά το πρώτο είναι η ασφάλεια. Το παιδί όπως το παίρνουμε από τους γονείς το πρωί, θέλουμε έτσι να
το γυρίζουμε πίσω.
Η αξία που ήρθε δεύτερη στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων τόσο στα
προγραμματισμένα και απρογραμμάτιστα προβλήματα, όσο και στο γενικό σύνολο με 27 αναφορές, ήταν η αξία της συνεργασίας. Η τελευταία εντοπίστηκε
στις απαντήσεις των συμμετεχόντων και ως το επιθυμητό μέσο με το οποίο
θα μπορούσαν να επιλύσουν οι Διευθυντές τις προβληματικές καταστάσεις,
αλλά και ως ο επιθυμητός σκοπός που προσπαθούσαν να επιτύχουν κατά τη
λήψη μιας απόφασης.
Τρίτη σε κατάταξη, με 20 αναφορές, ήρθε η αξία της γνώσης, που σημαίνει εδώ «την ανάγκη των διευθυντών να είναι περισσότερο ενήμεροι για την
κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν και την ανάγκη να συζητήσουν με τα άτομα που αναμειγνύονται στην υπόθεση που χρειάζεται επίλυση»
(Strauss, 1998: 175), προκειμένου να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες.
Η αξία αυτή εμφανίστηκε περισσότερο ως μέσο για τη λήψη αποφάσεων. Για
παράδειγμα, μία Διευθύντρια τόνισε για το σενάριο που περιέγραφε την ανάρΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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μοστη συμπεριφορά ενός μαθητή: «Προσπαθώ πάντα να ψάξω να βρω την αιτία της συμπεριφοράς και άμα βρεις την αιτία, θα βρεις και τη λύση του και
τη θεραπεία του».
Τέταρτη αξία με 19 αναφορές στο σύνολο, αλλά με τρεις φορές σχεδόν πιο
συχνή αναφορά στα δύσκολα και λιγότερο συνήθη προβλήματα, ήρθε η εφαρμογή της νομοθεσίας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας πριν καταλήξουν σε μία απόφαση, λάμβαναν υπόψη τους τις ισχύουσες για την εκπαίδευση νομοθετικές διατάξεις, όπως δείχνει το παρακάτω απόσπασμα:
Δ5: Τι θα μπορούσα να κάνω [ως Διευθυντής]. Το βασικότερο επειδή ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια είναι μεν επικεφαλής του σχολείου αλλά δεν είναι
το απόλυτο διοικητικό όργανο… Οι αποφάσεις αυτές περνάν από τον Σύλλογο
Διδασκόντων, η συζήτηση και η απόφαση είναι του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αυτό που μπορώ να κάνω είναι μία εισήγηση όσο το δυνατόν δικαιότερη.
Άλλες φορές πάλι, η εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων ήταν η απόφαση στην οποία κατέληγαν για να επιλύσουν την προβληματική κατάσταση
των βινιετών.
Στη συνέχεια ακολουθεί η αξία της «ανατροφής/φροντίδας5», που αφορά
«στις προσπάθειες των Διευθυντών για την τροποποίηση της συμπεριφοράς
άλλων ατόμων προς το καλύτερο» (Lazaridou, 2007: 344). Σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες επιθυμούσαν να λάβουν μία απόφαση προκειμένου
να βελτιώσουν κυρίως τη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ αρκετές ήταν και
οι φορές που οι Διευθυντές τόνισαν ακόμη, ότι στις προτεραιότητές τους ήταν
και η αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς και δράσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία τους με τους
γονείς. Μάλιστα, η αξία αυτή εμφανίστηκε τέσσερις φορές πιο συχνά στις πιο
εύκολες και συνηθισμένες υποθετικές ιστορίες.
Άλλοι αξιακοί προσανατολισμοί που αναφέρθηκαν αρκετές φορές, πρωτίστως στα προγραμματισμένα σενάρια, είναι η ισοτιμία/δικαιοσύνη που θα
πρέπει να επιδεικνύουν οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τους ίδιους, κυρίως,
προς το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και στους μαθητές, η συναδελφική
αλληλεγγύη, μία αξία που προσαρμόστηκε από τον τύπο αξιών «Αφοσίωση,
αλληλοϋποστήριξη και δέσμευση» των Leithwood και Steinbach (1991: 141)
και ο σεβασμός στους άλλους, που πρόκειται για το ενδιαφέρον για τις απόψεις των άλλων ατόμων.
5
Η αξία αυτή αποτελεί μία μετάφραση της αξίας «nurturing» της Lazaridou (2007:
344) και στην περίπτωσή μας η ανατροφή αναφέρεται στις προσπάθειες των Διευθυντών να
αλλάξουν τη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ ως φροντίδα χρησιμοποιείται στην αλλαγή της
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών.
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Επιπλέον, υπήρξαν και ορισμένοι αξιακοί προσανατολισμοί που εντοπίστηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις σεναρίων και αυτοί είναι για παράδειγμα η
μεροληψία υπέρ των αρχαιότερων εκπαιδευτικών, η συγκεκριμένη ευθύνη που
απορρέει από τη θέση του Διευθυντή ή οι συνέπειες που έχει η απόφαση του
σχολικού ηγέτη για τη σχολική μονάδα γενικά.
Τέλος, σε ό, τι αφορά στις έμμεσες αξίες, εντοπίστηκε πως οι γυναίκες Διευθύντριες (164 αναφορές) ανέφεραν λίγες περισσότερες αξίες σε σχέση με
τους άντρες (149 αναφορές), οι Διευθυντές με λιγότερη εμπειρία στη θέση αυτή
(165 αναφορές) ανέφεραν περισσότερες αξίες σε σχέση με τους πιο έμπειρους
(148 αναφορές), ενώ οι τελευταίοι (39 αναφορές) ανέφεραν περισσότερο τις
αξίες των συνεπειών που ήταν συνολικά 66.
β. Άμεσες προσωπικές αξίες των Διευθυντών
Για την ανάλυση των αξιών που αναφέρθηκαν με άμεσο τρόπο από τους
ίδιους τους Διευθυντές, τη μονάδα ανάλυσης αποτέλεσαν οι απαντήσεις
των Διευθυντών στις άμεσες ερωτήσεις για τις αξίες που συνιστούσαν το
δεύτερο μέρος της έρευνας, ενώ η μονάδα κωδικοποίησης ήταν η λέξη, η
φράση ή η πρόταση, που απαντούσαν στον ορισμό των αξιών που χρησιμοποιήσαμε (Schreier, 2012: 129-133). Συνοπτικά προέκυψαν τα εξής:
Οι άμεσες αξίες ως σκοποί: Οι περισσότεροι από τους Διευθυντές τόνισαν ως βασικό σκοπό που επιθυμούσαν να επιτύχουν για τη σχολική τους
μονάδα την ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος μεταξύ της διοίκησης και
του προσωπικού, αλλά και την «εκπλήρωση της αποστολής τους», όπως
χαρακτηριστικά ανέφεραν, που ήταν η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.
Κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι οι προσωπικοί στόχοι για το
σχολείο τους ήταν η προσαρμοστικότητα της σχολικής μονάδας στις αλλαγές, η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου, όπως και ο εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας του σχολείου. Για το τελευταίο ένας Διευθυντής είπε συγκεκριμένα:
Δ3: Για ‘μένα προτεραιότητα έχει ο εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας
του σχολείου. Δεν μου αρέσει ένα σχολείο να διοικείται και να λειτουργεί
παιδαγωγικά, ας πούμε με τον τυπικό τρόπο λειτουργίας, να έχει ανοιχτές
τις κεραίες όπως σας είπα με κελεύσματα ας πούμε τα επιστημονικά.
Οι άμεσες αξίες ως μέσα: Από την άλλη, οι αξίες που αποτέλεσαν τα
επιθυμητά μέσα κατά την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων και υποχρεώσεων των συμμετεχόντων ήταν η δημοκρατικότητα, η δικαιοσύνη
τόσο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς όσο και σε σχέση με τους μαθητές,
η «υπευθυνότητα», η «εντιμότητα» και η συναδελφική αλληλεγγύη. Από
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ορισμένους Διευθυντές αναφέρθηκαν επίσης, συγκεκριμένα και πάλι, η
ασφάλεια των μαθητών, η επίλυση προβλημάτων και η παροχή βοήθειας
στον εκπαιδευτικό.
Συζήτηση - Διαπιστώσεις
Η παρούσα ποιοτική έρευνα διερεύνησε με έμμεσο και άμεσο τρόπο τις προσωπικές αξίες των Διευθυντών δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν πως οι αξιακοί προσανατολισμοί των Διευθυντών επηρεάζουν τον τρόπο που οι επικεφαλής του σχολείου
ασκούν διοίκηση, και συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις. Συνεπώς, η έρευνά μας -αν και μικρή- έρχεται να προστεθεί σε αυτές
του εξωτερικού, που υποστηρίζουν ότι η άσκηση της εκπαιδευτικής διοίκησης
εξαρτάται και από τις Διευθυντικές αξίες (Begley, 2000: 242-245· Leithwood
& Steinbach, 1991· Moorhead & Nediger, 1991).
Ειδικότερα, κατά τη λήψη αποφάσεων στις βινιέτες, οι αξίες που εμφανίστηκαν περισσότερο ήταν οι συνέπειες που είχε η απόφαση των Διευθυντών
για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, η αξία της συνεργασίας, αλλά και η ανάγκη να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για
το πρόβλημα των ιστοριών, προκειμένου οι Διευθυντές να είναι περισσότερο
ενημερωμένοι και να μπορέσουν να επιλύσουν την προβληματική κατάσταση πιο αποτελεσματικά. Η επικράτηση της αξίας των συνεπειών επιβεβαιώνεται και από όλες τις άλλες έρευνες που έγιναν στο πεδίο σε διάφορες χώρες
(Begley, 2000: 244) και σύμφωνα με τον Begley (1988: 19), εξηγείται από τις
«επαγγελματικές υποχρεώσεις (των Διευθυντών) ως δημόσιων εκπρόσωπων».
Τα παραπάνω ευρήματα, το ότι δηλαδή οι Διευθυντές επιθυμούν να αποφασίζουν κατόπιν συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό και, κυρίως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που θα έχουν οι αποφάσεις τους για τα μέλη
του σχολείου τους, σε συνδυασμό με τις αξίες του σεβασμού προς τους άλλους
και της δικαιοσύνης/ισότητας που επίσης συγκέντρωσαν αρκετές αναφορές,
είναι κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντικά για την αποτελεσματικότητα του Διευθυντή και συνακόλουθα, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας
(Στραβάκου, 2013: 332-333).
Ωστόσο, ένα εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία (Leithwood
& Steinbach, 1991: 152), είναι ότι στην έρευνά μας οι αναφορές των αξιών
ήταν περισσότερες στα δομημένα προβλήματα των βινιετών και όχι στα αδόμητα. Η διαπίστωση αυτή, σε σχέση με την αξία της εφαρμογής της νομοθεσίας
που εμφανίστηκε περισσότερο στα αδόμητα παρά στα δομημένα προβλήματα των σεναρίων, μπορεί να ερμηνευτεί από τη δύσκολη φύση των αδόμητων
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προβλημάτων, που έκανε τους συμμετέχοντες να ακολουθούν έναν ασφαλή
δρόμο επιλέγοντας τα όσα προβλέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία για
την επίλυση των ζητημάτων. Πράγματι, οι Διευθυντές κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων εμφανίζονταν περισσότερο επιφυλακτικοί κατά την επίλυση πιο
δύσκολων και λιγότερο συνηθισμένων προβλημάτων (Leithwood & Steinbach,
1991: 158). Επίσης, η εμφάνιση της αξίας «εφαρμογή της νομοθεσίας» ήταν
αναμενόμενη λόγω του συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού
συστήματος της χώρας μας, και εμφανίστηκε και σε έρευνα που διεξήχθη από
τον Aslanargun (2012: 1341) στην Τουρκία, της οποίας το εκπαιδευτικό σύστημα είναι επίσης συγκεντρωτικό.
Προχωρώντας τώρα στις αξίες που συλλέχθηκαν άμεσα, παρατηρείται
μία ποικιλία στις απόψεις των συμμετεχόντων. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένες
επιδιώξεις που είχαν οι Διευθυντές για τη σχολική τους μονάδα και για τους
μαθητές, όπως συνεργατικό κλίμα διοίκησης και προσωπικού και ολόπλευρη ανάπτυξη μαθητών αντίστοιχα, ενώ οι αξίες που εμφανίστηκαν ως μέσα
με τα οποία επιχειρούν να επιτύχουν τους προσωπικούς σκοπούς τους ήταν
επίσης ποικίλες, όπως δικαιοσύνη, δημοκρατικότητα, συναδελφική αλληλεγγύη κ.ά. Έτσι, διαπιστώνεται ότι μόνο μερικές από τις αξίες που συλλέχθηκαν έμμεσα ταυτίστηκαν με εκείνες που ανέφεραν οι ίδιοι οι Διευθυντές.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως, αν και οι Διευθυντές της έρευνάς μας
δεν είχαν κάποια προηγούμενη επιμόρφωση ή ενημέρωση στο ζήτημα των
αξιών, ήταν σε θέση να μιλήσουν ανοιχτά για τις αξίες τους και να αναφερθούν επίσης στις αξίες που συνειδητά επιχειρούν να μεταλαμπαδεύσουν στο
προσωπικό και τους μαθητές, αλλά και να περιγράψουν τους τρόπους με τους
οποίους προσπαθούν να το επιτύχουν, πράγμα που έχει αναφερθεί και από
άλλους ερευνητές (Ribbins, 1999: xv). Γι’ αυτό, αλλά και για την πολύτιμη
συμμετοχή τους σε αυτή αλλά και σε άλλες έρευνές μας τους ευχαριστούμε θερμά. Εν τέλει δε, οι συμμετέχοντες έδειξαν τρόπους με τους οποίους
οι ίδιοι συμβάλλουν με τις αξίες τους στη διαμόρφωση της κουλτούρας του
σχολείου τους.
Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε πως τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή λόγω του μικρού δείγματος της έρευνας. Παρόλα αυτά,
οι παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούμε ότι έχουν σημαντικές προεκτάσεις για
περαιτέρω έρευνα, για τους ίδιους τους Διευθυντές ειδικά και τα Στελέχη
Εκπαίδευσης γενικά, τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και
για όλους όσους εμπλέκονται στην επιμόρφωση των Στελεχών Εκπαίδευσης
αλλά και στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελλοντικών Διευθυντών. Έτσι,
Μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να εκπονηθούν για τις αξίες στον ελλαδικό χώρο, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση της διαμόρφωσης της
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σχολικής κουλτούρας και της συμβολής του Διευθυντή σε αυτήν θα μπορούσαν να αποβούν εθνογραφικές έρευνες.
Θα μπορούσε η ανάλυση των αξιών να συμπεριληφθεί στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων Διευθυντών στο πλαίσιο των συνεντεύξεων.
Οι ίδιοι οι Διευθυντές θα πρέπει να αναστοχαστούν πάνω στους αξιακούς
προσανατολισμούς τους και να επιδιώξουν να αυτοεπιμορφωθούν πάνω στο
ζήτημα των αξιών.
Οι φορείς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών να ενσωματώσουν τη θεματική
των αξιών στα προγράμματα επιμόρφωσης, ενώ σε αυτή την περίπτωση θα
ήταν αποτελεσματικό, κατά τη γνώμη μας, αν χρησιμοποιούνταν οι βινιέτες ή
οι μελέτες περίπτωσης ως διδακτικό εργαλείο. Τέλος,
Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, στα οποία διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την Οργάνωση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, χρειάζεται να συμπεριλάβουν στην ύλη των μαθημάτων τους και τη
θεματική που αφορά στις αξίες στην εκπαιδευτική διοίκηση.
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Abstract
This study explores the School principals’ value orientations. The sample
consisted of 6 Principals of schools with many teachers from the town of
Alexandroupolis. The principals’ values were explored both indirectly with
the use of vignette technique (hypothetical scenarios), upon which participants
had to decide; and directly, where participants were asked directly about their
personal embraced values during semi-structured interviews. Findings indicated
that principals’ values affected their decision-making process, with the values
of consequences for immediate clients and collaboration manifested more. On
the other hand, from the direct exploration a variety of values was emerged,
which function either as the desired goals to accomplish for principals, or as the
desired means for the accomplishment of their goals. Finally, recommendations
are made for further research, and for the Educational Executives’ professional
development, training, or selection.
Key-words: Principals’ values, qualitative research approach, vignettes.
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Τα ψηφιακά κόμικς στο σχολείο του 21ου αιώνα:
προετοιμάζοντας τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς
Μενέλαος Χ. Τζιφόπουλος
Από την εργαλειακή οπτική στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ο ερευνητής στο πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, Theodor Holm Nelson (1970) σε άρθρο του
με τίτλο “No more teachers’ dirty looks”, μέσω αυτού του ασυνήθιστου για
τα επιστημονικά δεδομένα τίτλου, ασκεί οξεία κριτική στη διδασκαλία με τον
Η/Υ, η οποία ακολουθεί, δυστυχώς κατά τον ίδιο, μία παραδοσιακή προσέγγιση, διαιωνίζοντας συνήθεις διδακτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, βάσει
των οποίων τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών δεν λαμβάνονται υπόψη
και, παράλληλα, δεν δίνεται η δυνατότητα για ενεργό εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επικρατεί, συνεπώς, βάσει ερευνών, η αντίληψη ότι
οι εκπαιδευτικοί παρά το γεγονός ότι εισάγουν την εκπαιδευτική τεχνολογία
στις σχολικές αίθουσες, δεν εκμεταλλεύονται, όπως θα έπρεπε, τα οφέλη μιας
τέτοιας καινοτομίας, που φαίνεται ότι έχει φέρει την «επανάσταση» στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Duffy, 2015).
Από τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα,
είναι η αξιοποίηση -και όχι απλώς η χρήση- του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται
στη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι ασκείται κριτική στην εργαλειακή προσέγγιση των ΤΠΕ, βάσει της οποίας ο Η/Υ αξιοποιείται ως αυτοσκοπός, και θεωρείται ένα «πανίσχυρο εργαλείο»· ως «από μηχανής θεός» στην
εκπαιδευτική διαδικασία, που οδηγεί στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα
(Roblyer & Doering, 2014).
Σύγχρονες, ωστόσο, προσεγγίσεις και θεωρίες στο συγκεκριμένο πεδίο
έρχονται να αλλάξουν την παραπάνω οπτική και να υποστηρίξουν μία περισσότερο λειτουργική-παιδαγωγική οπτική των ψηφιακών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη βασικές παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές θεωρίες, όπως είναι
ο εποικοδομισμός και η παιδοκεντρικότητα (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Βάσει
αυτής της -παιδαγωγικής- προσέγγισης των ψηφιακών μέσων, ο Η/Υ και οι
διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν το «όχημα» του
εκπαιδευτικού, που θα οδηγήσει τους σύγχρονους μαθητές στη νέα-αναμορφωμένη-εμπλουτισμένη γνώση· γνώση που θα βασίζεται στις εμπειρίες, στα
ενδιαφέροντα και στις καθημερινές πρακτικές γραμματισμού τους, λαμβάνοΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ντας, βέβαια, υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο (πλαισιοθετημένη μάθηση) (Κουτσογιάννης, 2011). Σ’ αυτήν την προσέγγιση, η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν
αφορά μόνο στα μέσα, αλλά και στις διαδικασίες που υποστηρίζουν τη μάθηση. Επιπλέον, το εργαλείο παίρνει έναν επιθετικό προσδιορισμό και γίνεται
γνωστικό εργαλείο, υποβοηθώντας τις νοητικές ικανότητες των μαθητών/τριών και τους στόχους που θέτει ο/η εκπαιδευτικός στο μικρό-επίπεδο της τάξης
του/της (Μικρόπουλος, 2006).
Το ζήτημα της αμφισβήτησης του ρόλου του εκπαιδευτικού
Βρισκόμαστε στη λεγόμενη ψηφιακή εποχή, η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση
τον ρόλο του σχολείου βάσει της παραδοσιακής του, βέβαια, θεώρησης (Μουλά
& Κοσεγιάν, 2010). Στο μικροσκόπιο των διεθνών ερευνών και επιστημονικών
συζητήσεων στον χώρο της Παιδαγωγικής τοποθετείται και απασχολεί ολοένα και περισσότερο ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού, της νέας γενιάς των “ψηφιακών ιθαγενών”· των μαθητών/τριών, και
η εκ νέου οριοθέτηση διδακτικών σκοπών, στόχων και μεθόδων διδασκαλίας
(Prensky, 2001). Η συζήτηση στρέφεται περισσότερο στη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για να φτάσει ο μαθητής και η μαθήτρια στη γνώση· στο «πώς»
της διδασκαλίας και λιγότερο στο «τι» της διδασκαλίας.
Στη λογική του συνεχούς εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων των
σύγχρονων μαθητών και μαθητριών με καθημερινές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
και τη χρήση έξυπνων συσκευών τελευταίας τεχνολογικής γενιάς, το σχολείο
καλείται, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, να κερδίσει το «στοίχημα» που αφορά τόσο στην προσέλκυση των μαθητών και μαθητριών στη
λογική της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων όσο και στη διαμόρφωση καινοτόμων, αναπλαισιωμένων και πλαισιοθετημένων μεθόδων και
στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας (Τζιφόπουλος, 2016).
Σε μία τέτοια εποχή, η εικόνα και περισσότερο η ψηφιακή εικόνα φαίνεται
να διαδραματίζει σημαντικό -και ορισμένες περιπτώσεις πρωτεύοντα- ρόλο
στην κοινωνικοποίηση των νέων. Η σύγχρονη γενιά μαθητών/τριών, η αλλιώς
η γενιά των -ψηφιακών- μέσων (“Generation Media”) αλληλεπιδρά αξιοποιώντας τις οθόνες, κυρίως αφής, της σύγχρονης τεχνολογίας, αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω κινητών συσκευών, tablets και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ψυχαγωγείται μέσα από αντίστοιχες ψηφιακές εφαρμογές και, βέβαια,
ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου για ποικίλης φύσης ζητήματα καθημερινής και σχολικής ζωής (Roblyer & Doering, 2014). Αυτή η πραγματικότητα
διαμορφώνει ένα νέο πεδίο έρευνας για τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης
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οικείων εφαρμογών Η/Υ και ΤΠΕ στη σχολική ζωή των μαθητών και μαθητριών. Ειδικότερα, η έρευνα στο εν λόγω πεδίο θέτει ερωτήματα, όπως: «με ποια
μέσα και ποιες διδακτικές μεθόδους μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να συμβάλει
στη μάθηση των μαθητών/τριών, η οποία θα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα,
το μαθησιακό τους προφίλ και τις εμπειρίες τους;», «ποια ψηφιακά εργαλεία
μπορούν να αποτελέσουν σύμμαχο του/της εκπαιδευτικού στην προσπάθεια
διδακτικής και, παράλληλα, παιδαγωγικής αξιοποίησής τους;», «ποιες αρχέςθεωρίες μάθησης πρέπει να λάβει υπόψη η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική
αναφορικά με την ένταξη αντίστοιχων μέσων και εργαλείων ψηφιακής μάθησης για τους σύγχρονους μαθητές;».
Πολυτροπικότητα, εποικοδομισμός και ψηφιακά κόμικς
Από τα τέλη, λοιπόν, του 20ού αιώνα τίθεται το θέμα της πολυτροπικότητας
και των πολυγραμματισμών (Χατζησαββίδης, 2005˙ Ong, 2012), με αφετηρία
το γεγονός ότι τα υπέρογκα χρηματικά ποσά, τα οποία δαπανήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς με την εισαγωγή των Η/Υ σε σχολικές μονάδες, φάνηκε ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επικράτησε, συγκεκριμένα η λογική της υπερπροσφοράς μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, με
τη ελάχιστη ή και μηδαμινή αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση (oversold &
underused) είτε βάσει της εργαλειακής είτε βάσει της παιδαγωγικής προσέγγισης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Cuban, 2001· Μπίκος & Τζιφόπουλος,
2011). Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, διαπιστώνεται, επίσης, σημαντικό έλλειμμα των μαθητών/τριών σε δεξιότητες κριτικού ψηφιακού γραμματισμού (critical digital literacy) και, παράλληλα, οπτικού γραμματισμού (visual literacy).
Στο πλαίσιο, συνεπώς, του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του επαγγελματία εκπαιδευτικού έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται εφαρμογές, οι οποίες προωθούν τους πολυγραμματισμούς, τον κριτικό ψηφιακό και οπτικό γραμματισμό
και την πολυτροπικότητα (Χατζησαββίδης, 2005). Τέτοιες εφαρμογές σχετίζονται και με τα λεγόμενα κόμικς, και ειδικότερα με τα ψηφιακά κόμικς (digital
comics). Ο Glaser (1984) αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι τα κόμικς εισάγονται
στην εκπαίδευση, πρωτίστως, γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες φαίνεται ότι
ψυχαγωγούνται με την χρήση τους κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων. Επίσης, μέσω της ψυχαγωγίας και του παιχνιδιού, με την ευρύτερη έννοια, γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν νέα γνώση
ή οικοδομούν γνώση στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα.
Τα ψηφιακά κόμικς, όπως διαπιστώνεται, παρέχουν δυνατότητες στους μαθητές και στις μαθήτριες να σκεφτούν έχοντας ένα οπτικό ερέθισμα, και να
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αναπτύξουν, παράλληλα, γλωσσικές ικανότητες. Τα παραπάνω, θα συμβάλλουν
στην ενδυνάμωση των σύγχρονων μαθητών/τριών σε ξεχωριστές γνωστικές
περιοχές. Ένα τέτοιο αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, όπως είναι ένα ψηφιακόδιαδικτυακό κόμικ, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια τόσο των μαθητών/τριών όσο και των σύγχρονων εκπαιδευτικών (Herbst,
Chazan, Chen, Chieu & Weiss, 2011).
Η παραπάνω παραδοχή συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές τόσο του γνωστικού
εποικοδομισμού όσο και του κοινωνικού-πολιτιστικού εποικοδομισμού. Βάσει
αυτών, η μάθηση δεν αποτελεί μία διαδικασία συγκοινωνούντων δοχείων, δεν
είναι, δηλαδή, μία μονόπλευρη διαδικασία μετάδοσης γνώσης από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές, αλλά αποτελεί μία ενεργητική διαδικασία, δόμησης,
αναδόμησης και οικοδόμησης-κατασκευής της γνώσης, βάσει των ενδιαφερόντων, των πρότερων εμπειριών, του ευρύτερου κοινωνικού-πολιτισμικού πλαισίου (context) και, βέβαια, βάσει των σύγχρονων αναγκών, όπως τίθενται στη
σημερινή κοινωνία (Roblyer & Doering, 2014). Και οι αρχές, συνεπώς του Lev
Vygotksy για την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης και του εκπαιδευτικού, που θα αποτελεί τη «σκαλωσιά» (scaffolding) για
τον μαθητή και την μαθήτρια, αλλά και οι αρχές του Piaget, περί συμμόρφωσης
των πρότερων γνωστικών μας σχημάτων βάσει νέων εμπειριών και ερεθισμάτων,
έχουν κεντρικό ρόλο στις εφαρμογές παιγνιώδους χαρακτήρα, και, ειδικότερα,
στις εφαρμογές των ψηφιακών-διαδικτυακών κόμικς (Ράπτης & Ράπτη, 2004).
Έρευνες στο πεδίο
Έρευνες σε μαθητές και μαθήτριες τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σημειώνουν τα οφέλη των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, καταγράφεται ότι τα συγκεκριμένα ψηφιακά-πολυμεσικά περιβάλλοντα συνδυάζοντας, αποτελεσματικά, κείμενο, εικόνα, ήχο,
βίντεο και δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, έχουν διδακτική αξία, καθώς
μπορούν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε διδακτική ενότητα επιθυμεί να διδάξει
ο/η εκπαιδευτικός, να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία αξιολόγησης, ακόμη
και στο πλαίσιο της λεγόμενης διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson,
1999), να συμβάλουν στην οπτικοποίηση της πληροφορίας και στην κατάλληλη επεξεργασία της από τους μαθητές και τις μαθήτριες, με αποτέλεσμα
την πληρέστερη κατανόηση δύσκολων, αφηρημένων -επιστημονικών- εννοιών, καθώς επίσης και να αποτελέσουν αφόρμηση για περαιτέρω συμμετοχή,
συνεργασία στην τάξη και παρώθηση για εμπλοκή και ουσιαστική μάθηση με
τις ΤΠΕ (Keogh & Naylor, 1999·Morrison, Bryan & Chilcoat, 2002· Jacobs,
2007· Metraglia & Villa, 2014).
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Ελληνική έρευνα σε μαθητές/τριες Στ΄ Δημοτικού, καταγράφει σημαντικά
παιδαγωγικά οφέλη από την εμπλοκή των μαθητών/τριών με τα ψηφιακά κόμικς, μέσω του «περιβάλλοντος» “ComicLab” (Χατζηλουκά, Κώστουλλου &
Κωνσταντίνου, 2012). Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες και
οι συμμετέχουσες καλλιέργησαν δεξιότητες αφαιρετικής και κριτικής σκέψης,
μεταγνωστικές δεξιότητες, ασκήθηκαν, ακόμη, σε δραστηριότητες που διευκόλυναν τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργία περαιτέρω κινήτρων μάθησης.
Βασικό, επίσης, κρίνεται και το στοιχείο της φαντασίας, το οποίο φαίνεται να
λειτουργεί παρωθητικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες, κυρίως, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην απόφασή τους να εμπλακούν αποτελεσματικά
στη μάθηση με τη συμβολή των ψηφιακών κόμικς (Rota & Izquierdo, 2003).
Ερευνητικά, επίσης, δεδομένα, σε διεθνές επίπεδο, σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες αξιοποίησαν το ψηφιακό περιβάλλον
“Comic Strip Creator”, αποδεικνύουν ότι ένα τέτοιο εργαλείο μάθησης γίνεται απολύτως αποδεκτό από τη σύγχρονη γενιά μαθητών/τριών (Kılıçkaya &
Krajka, 2012). Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η συντριπτική πλειονότητα του
δείγματος (96%) απόλαυσαν, όπως αναφέρουν, τη συγκεκριμένη εφαρμογή και
ήταν πρόθυμοι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ασχοληθούν με τα ψηφιακά κόμικς
στη μάθηση. Ένα ακόμη όφελος που αναφέρεται, σχετίζεται με τη δυνατότητα
που παρείχε η συγκεκριμένη εφαρμογή στους μαθητές και τις μαθήτριες του
συγκεκριμένου δείγματος να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γραμματική,
στην ανάγνωση και στη γραφή.
Έρευνα-Παρέμβαση
Σκοπός και επιμέρους στόχοι
Στην παρούσα έρευνα θα παρουσιαστούν ορισμένα παραδείγματα ψηφιακών
κόμικς, όπως δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης), κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2016-2017. Επίσης, η
έρευνα αυτή θα επιχειρήσει να παρουσιάσει, να διερευνήσει και να αναλύσει
τις απόψεις και, παράλληλα, τις εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών, αναφορικά με τη συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση, και τα οφέλη
που αποκόμισαν οι ίδιοι κα οι ίδιες από τη συμμετοχή τους στη δημιουργία
ενός ψηφιακού κόμικ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής “Pixton”. Επίσης,
οι συμμετέχοντες/ουσες παραθέτουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους
από τη δημιουργία ενός κόμικ στο πλαίσιο ενός εργαστηριακού μαθήματος.
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Ερευνητικά ερωτήματα
Τα ερωτήματα που θα απαντηθούν μέσω της παρούσας έρευνας είναι τα κάτωθι:
1. Ποια θεωρούν ότι είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες/ουσες
από την εμπλοκή τους σε προγράμματα δημιουργίας ψηφιακών κόμικς;
2. Ποιες εντυπώσεις και συναισθήματα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια
ενασχόλησης των συμμετεχόντων/ουσών με μία διαδικτυακή εφαρμογή ψηφιακού κόμικ;
3. Ποιες παιδαγωγικές προεκτάσεις και ποια οφέλη μπορούν να συζητηθούν
με αφόρμηση την ενεργό εμπλοκή με το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο;
Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα
Δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν, αρχικώς, 40 σπουδαστές
και σπουδάστριες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Κοζάνης (Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας). Από αυτό το
δείγμα, αξιοποιήθηκαν επίσης οι απόψεις 21 συμμετεχόντων/ουσών αναφορικά με την εμπλοκή τους στην εν λόγω διαδικασία. Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων αξιοποιήθηκε ένας οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης αποτελούμενος από 6 ερωτήσεις με 2 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αποτελείται από
ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην
εκπαιδευτική διαδικασία, και ο δεύτερος άξονας αφορά στα συναισθήματα και
στις εμπειρίες που βίωσαν οι συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας μέσα από την
εμπλοκή τους με τα ψηφιακά κόμικς.
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση
(Thematic Analysis), βάσει της οποίας κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των
ερωτώμενων στην έρευνα και δημιουργήθηκε ένα επαγωγικό σύστημα κωδικών. Βάσει αυτού του συστήματος δημιουργούνται “κωδικοί” μέσα από τα
λεγόμενα των συμμετεχόντων/ουσών. Οι κωδικοί αυτοί ομαδοποιήθηκαν και
συγκεντρώθηκαν κάτω από ένα κεντρικό, κάθε φορά, θέμα (Willig, 2015).
Ακόμη, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, βάσει του κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας, έγινε σαφές ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων/
ουσών και τα ερευνητικά -ποιοτικά- δεδομένα από τις συνεντεύξεις θα αξιοποιηθούν, αμιγώς, για ερευνητικούς λόγους.
Παρουσίαση του σεναρίου στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος
Στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ»,
επιχειρείται η σύνδεση της θεωρίας αναφορικά με τα προγράμματα και τις
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εφαρμογές του Η/Υ με συγκεκριμένες εργασίες ή σχέδια εργασίας, στο οποίο
συμμετέχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, φοιτητές/τριες παραγωγικών σχολών για την εκπαίδευση και απόφοιτοι τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
Μέσω του συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος, οι συμμετέχοντες
και οι συμμετέχουσες, ανά ομάδες, βάσει της ειδικότητάς τους, δημιούργησαν
αντίστοιχα τα δικά τους διαδικτυακά κόμικς. Το διαδικτυακό «περιβάλλον»
μάθησης το οποίο αξιοποιήθηκε για τα συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα ήταν το “Pixton” (https://www.pixton.com/gr/), το οποίο διαθέτει την βασική έκδοσή του δωρεάν, προσφέροντας έναν αρκετά μεγάλο αριθμό επιλογών συγκεκριμένων «περιβαλλόντων», στα οποία μπορούσαν να εργαστούν
οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, όπως και μεγάλη πληθώρα χαρακτήρων,
τους οποίους μπορούσαν να αξιοποιήσουν στην εργασία τους. Στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών με τα
ψηφιακά κόμικς και η αντίληψη του αναπλαισιωμένου ρόλου τους στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου.
Στόχος των συγκεκριμένων εργαστηρίων δεν αποτελεί μόνον η εργαλειακή προσέγγιση και η εξοικείωση με ένα ψηφιακό εργαλείο, αλλά και η παιδαγωγική προσέγγιση, βάσει της οποίας το ψηφιακό μέσον είναι το «όχημα» για
την εμπλοκή των μαθητών/τριών μας σε καταστάσεις που έχουν ενδιαφέρον,
συνδέονται με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους και, παράλληλα, η γνώση
μπορεί να προκύψει μέσα από ψυχαγωγία.
Παρουσίαση ψηφιακών κόμικς
Σε πρώτο στάδιο, θα παρουσιαστούν ορισμένα-χαρακτηριστικά κόμικς των
συμμετεχόντων/ουσών, με στόχο να γίνει αντιληπτός ο τρόπος εργασίας με το
συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο, το περιβάλλον, επίσης, που αξιοποιήθηκε,
όπως και οι πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει, όταν αξιοποιείται με συγκεκριμένους διδακτικούς και παιδαγωγικούς στόχους.
Εξετάστηκαν τα εξής θέματα, ανάλογα με την ειδικότητα των συμμετεχόντων/ουσών: φοροδιαφυγή, ψηφιακό χάσμα, προστασία του καταναλωτή,
έρευνα αγοράς, αγροτική εργασία, συμπεριφορισμός στην εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, χρήση φυτοπροστατευτικών και χημικών προϊόντων, η αξία
της φύσης μέσα από μια περιβαλλοντική σχολική εκδρομή, κ.ά.
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Απόσπασμα ψηφιακού κόμικ, 1η Ομάδα:
Προστασία από τους ιούς

Απόσπασμα ψηφιακού κόμικ, 2η Ομάδα:
Συνέπεια και αποδοτικότητα στην εργασία
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Απόσπασμα ψηφιακού κόμικ, 3η Ομάδα :
Κυκλοφοριακή αγωγή

Η Θεματική Ανάλυση
Θέμα 1ο: Η συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση
Αναφορικά με τη συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της προσωπική εμπλοκής των σπουδαστών/τριών με τη συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή διατυπώνεται η άποψη ότι ένας μαθητής και μία
μαθήτρια μπορεί να ωφεληθεί τόσο διδακτικά όσο και παιδαγωγικά.
Κίνητρα μάθησης
Το ζήτημα της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και της κινητοποίησης στο
πλαίσιο της δημιουργίας ενός ψηφιακού κόμικ, θεωρείται από τα σημαντικότερα οφέλη των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην εν λόγω έρευνα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μέσα από τις πρότυπες αναφορές των ερωτώμενων
ότι αυτά τα ψηφιακά «περιβάλλοντα» μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ση της μάθησης, κινητοποιώντας, παράλληλα, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Το ζήτημα, συνεπώς, της παρώθησης και της προσωπικής εμπλοκής με τα
ψηφιακά κόμικς κρίνεται άκρως σημαντικό για την παιδαγωγική διαδικασία
στο σύγχρονο σχολείο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι τα ψηφιακά κόμικς συμβάλλουν στην προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς
αποτελούν ισχυρό κίνητρο για μάθηση και αυξάνουν την ατομική συμμετοχή»,
«Ο μαθητής κινητοποιείται μέσα στην τάξη, όταν θα του ζητηθεί να φτιάξει ένα
κόμικ ή να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του», «Είναι κάτι διαφορετικό που
του δίνει κίνητρο για μάθηση και πραγματική συμμετοχή στο μάθημα».
Μάθηση μέσω εποικοδομισμού
Γίνεται επίσης ρητή αναφορά στο ζήτημα των θεωριών μάθησης που προωθούνται μέσω τέτοιων καινοτόμων εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναφέρεται ότι η θεωρία του εποικοδομισμού βρίσκει πρόσφορο έδαφος στα
ψηφιακά κόμικς, καθώς ο μαθητής και η μαθήτρια αυτενεργεί, οικοδομεί γνώση βάσει εμπειριών και πρότερων γνώσεων, καλλιεργεί δεξιότητες, που σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών: «Θεωρώ
ότι (τα ψηφιακά κόμικς) συμβάλλουν αποφασιστικά στη γνώση, καθώς πρόκειται για διαδικασία στη διάρκεια της οποίας ο μαθητής μπορεί να λειτουργήσει
ελεύθερα μέσα σε ένα καθαρά εποικοδομιστικό πλαίσιο».
Κριτική σκέψη: φαντασία και δημιουργικότητα
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα δεν παραλείπουν να αναφέρουν και ζητήματα που σχετίζονται με την κριτική και αφαιρετική σκέψη
των μαθητών/τριών μέσω της ενασχόλησής τους με τέτοια αλληλεπιδραστικά
περιβάλλοντα. Συζευγνύουν, κατ’ ουσίαν, ζητήματα κριτικής συνειδητότητας
με την φαντασία των μαθητών/τριών, όπως και με ζητήματα δημιουργικής
σκέψης. Παραθέτουν τα εξής: «Τα ψηφιακά κόμικς είναι σίγουρο ότι εξάπτουν
τη φαντασία, τη δημιουργικότητα των μαθητών μας», «Θεωρώ ότι με τα ψηφιακά κόμικς οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν την κριτική και συνθετική σκέψη τους», «Με τα κόμικς τονίζεται η δημιουργικότητα, η φαντασία και η
συνεργασία των μαθητών».
Ενεργητική συμμετοχή μαθητών/τριών
Στα παραπάνω προστίθεται, ακόμη, και το ζήτημα της ενεργητικής συμμετοχής
των μαθητών/τριών στο πλαίσιο καινοτόμων εφαρμογών και δραστηριοτήτων.
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Οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι τα ψηφιακά κόμικς παρέχουν ευκαιρίες στους
εμπλεκόμενους να κατανοήσουν καλύτερα μία έννοια-ενότητα και να δείξουν
περισσότερο ενδιαφέρον στο μάθημα. Με τον τρόπο αυτό, από παθητικοί δέκτες, γίνονται συμμέτοχοι στη γνώση, μέσω της οικοδόμησης και της συμμετοχής: «Θεωρώ σημαντική τη συμβολή των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση
καθώς με τη χρήση τους το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και κατανοητό μέσω
της συμμετοχής των μαθητών», «Επικεντρώνει την προσοχή του ο μαθητής σ’
αυτό που πρέπει να μάθει και συμμετέχει σ’ αυτό», «Όλα γίνονται πιο εύκολα
και πιο κατανοητά μέσα από την ίδια τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα
ή καλύτερα, θα έλεγα στο «παιχνίδι» που γίνεται στο μάθημα, με τα κόμικς».
Ανάληψη πολλαπλών ρόλων στην ομάδα
Σημαντικό για αναφορά, επίσης, κρίνεται το γεγονός ότι, βάσει των συνεντεύξεων, προέκυψε το ζήτημα της ανάληψης πολλαπλών ρόλων από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, κατά τη διάρκεια δημιουργίας των ψηφιακών κόμικς. Ειδικότερα, παρατίθενται στοιχεία, τα οποία αφορούν στους μαθητές, οι
οποίοι προβληματίζονται, δημιουργούν, έχουν τον ρόλο του συγγραφέα, του
σκιτσογράφου, και του «σκηνοθέτη» στην όλη διαδικασία: «Οι μαθητές διεξάγουν την έρευνά τους γύρω από το θέμα, το οποίο θα απεικονίσουν ψηφιακά,
και προβληματίζονται ιδιαίτερα», «Οι μαθητές μπορούν να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα τους, επειδή αναλαμβάνουν τον ρόλο του συγγραφέα, τον ρόλο
του ζωγράφου και πώς θα στήσουν όλες τις εικόνες στη σειρά (…)».
Πολυτροπικότητα και διπλή κωδικοποίηση
Η σχετική βιβλιογραφία έρχεται να τροφοδοτήσει την εν λόγω έρευνα, και το
αντίστροφο, και να συσχετιστεί με το ζήτημα της διπλής κωδικοποίησης. Ο
συνδυασμός, συνεπώς, κειμένου και εικόνας, όπως φαίνεται, από τις απόψεις
των συμμετεχόντων/ουσών, λειτουργεί αποτελεσματικά στη μάθηση με την
αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς: «Πιστεύω πως οι μαθητές στη διάρκεια ενός
σχολικού μαθήματος, όταν κατασκευάζουν κόμικς, σκέφτονται πώς θα γράψουν
τα λόγια στα μπαλονάκια, καλλιεργώντας την φαντασία τους, και μέσω της εικόνας προσπαθούν να σχηματοποιούν/αποκωδικοποιούν πληροφορίες».
Χιούμορ
Ο χαρακτήρας των κόμικς, ανέκαθεν, φανέρωνε στοιχεία αστείου και έθετε
και το ζήτημα του χιούμορ και της διασκέδασης. Οι ερωτώμενοι, χαρακτηΠαιδαγωγική Επιθεώρηση, 65/2018
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ριστικά, αναφέρονται στον παράγοντα του χιούμορ, ο οποίος για τους ίδιους
είναι καταλυτικός για τη μάθηση και εμπλοκή των μαθητών/τριών σε τέτοιες
καταστάσεις: «Ο μαθητής μπορεί να κερδίσει γνώση και να γίνει πιο δημιουργικός μέσα από χιουμοριστικά κόμικς, με τα οποία θα ασχοληθεί», «Ο στόχος
της δημιουργίας του ψηφιακού κόμικ είναι μέσα από μια ευχάριστη, πολύχρωμη, διασκεδαστική και χιουμοριστική προσέγγιση, να αναδείξει και να αφυπνίσει τους μαθητές (…)».
Διδακτικό όφελος: διδασκαλία αφηρημένων και δύσκολα προσεγγίσιμων εννοιών
Επίσης, γίνεται αναφορά και σε ένα αμιγώς διδακτικό όφελος από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση. Παρουσιάζεται το ζήτημα
της διδασκαλίας εννοιών που δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμες από τους σύγχρονους μαθητές. Ειδικότερα, συζητιέται το θέμα των αφηρημένων εννοιών
που μπορούν να γίνουν πιο κατανοητές μέσω της δημιουργίας ενός κόμικ, είτε
από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους μαθητές: «Πώς θα μπορούσαμε να διδάξουμε έννοιες δύσκολες; Είναι ένα ερώτημα. Νομίζω ότι τα κόμικς βοηθούν
σ’ αυτό είτε αν τα φτιάξουν οι εκπαιδευτικοί και τα διδάξουν στα παιδιά είτε αν
τα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά είτε αν αποτελέσουν υλικό αξιολόγησης σε
μορφή τεστ ή κουίζ», «Μπορούν τις πληροφορίες (οι μαθητές) να τις μετατρέπουν σε εικόνες, να κατανοούν πιο εύκολα δυσνόητες έννοιες και να αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους».
Θέμα 2ο: Συναισθήματα από την ενασχόληση με τα ψηφιακά κόμικς
Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Κοζάνης διαφαίνεται ότι
βίωσαν περισσότερο θετικά συναισθήματα μέσα από την ενασχόλησή τους
με τα ψηφιακά-διαδικτυακά κόμικς. Τόσο μέσω της παρατήρησης του ερευνητή-διδάσκοντα κατά τη διάρκεια εμπλοκής τους σε κάτι καινοτόμο όσο και
οι πρότυπες αναφορές τους επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη.
Θετικά συναισθήματα
Συγκεκριμένα, αναφέρονται συναισθήματα πολύ θετικά, όπως αρχικώς είναι
η έκπληξη που ένιωσαν ότι θα δημιουργούσαν, μόνοι/ες τους, ένα ψηφιακό
κόμικ και έπειτα τα συναισθήματα χαράς, όπως σημειώνουν οι ίδιοι/ες: «Όταν
έρχεσαι σε πρώτη επαφή με το ψηφιακό κόμικ, νιώθεις έκπληξη και χαρά που
θα χρησιμοποιήσεις ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο», «Διψάς να εξερευνήσεις
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και να ανακαλύψεις κάθε πτυχή του», «Είναι πολύ θετικά τα συναισθήματα,
όταν δημιουργείς κάτι μόνος σου», «Δεν περίμενα ότι θα ένιωθα τόσο ωραία
με κάτι τέτοιο».
Ενθουσιασμός
Αναφέρεται και το στοιχείο του ενθουσιασμού από την αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού σχεδίου εργασίας. Οι σπουδαστές αναφέρουν ότι ενθουσιάστηκαν και θα το αξιοποιήσουν και μελλοντικά
στη διδασκαλία τους: «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι τόσο εύκολο, χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό όπως αυτό του “Pixton”, να δημιουργήσει κανείς
μία ιστορία με κόμικς», «Ενθουσιάστηκα και σίγουρα το πρόσθεσα στα εργαλεία
μου», «Μεγάλος ο ενθουσιασμός μου για αυτό που έκανα στο εργαστήριο. Δεν
το πίστευα ότι θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Μου άρεσε πολύ (…)».
Θέμα 3ο: Οφέλη από την εμπειρία
Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αναφέρονται, επίσης, και στα οφέλη που
αποκόμισαν από την εμπειρία τους, από τη στιγμή που κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα δικό τους διαδικτυακό κόμικ, στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ». Ορισμένα από τα οφέλη που αναφέρουν, σχετίζονται με την απόκτηση περισσότερων γνώσεων τεχνολογικής
και παιδαγωγικής φύσης, με τη «γεφύρωση» ανάμεσα στη χρήση ενός ψηφιακού εργαλείου και ενός γνωστικού-διδακτικού αντικειμένου. Διαπίστωσαν,
ακόμη, ότι η γνώση, η οποία σχετίζεται με ενδιαφέροντα και τον κόσμο των
παιδιών είναι πιο προσιτή σ’ αυτά, και, επιπλέον, αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της μάθησης μέσω της διασκέδασης-ψυχαγωγίας.
Ενίσχυση ψηφιακού γραμματισμού
Έγινε συνεπώς αντιληπτό, βάσει της εμπειρίας τους, ότι είναι σημαντική η
εξοικείωση των σύγχρονων εκπαιδευτικών με τα -καινοτόμα- ψηφιακά μέσα,
όπως είναι για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, τα ψηφιακά κόμικς.
Γίνεται αναφορά στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς, όπως αναφέρουν, μέσα από μία τέτοια διαδικασία η
εξοικείωση με τις ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε «καλύτερα» μαθησιακά αποτελέσματα. Παραθέτουν τα εξής: «Το πιο σημαντικό μαθησιακό όφελος από την
αξιοποίηση των ψηφιακών κόμικς στην εκπαίδευση είναι ο εγγραματισμός στα
νέα ψηφιακά μέσα (…)», «Μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα ότι μπορώ
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να εξοικειωθώ ακόμη περισσότερο με τον Η/Υ και τα προγράμματά του. Δεν είναι κάτι δύσκολο».
Σύνδεση με το γνωστικό αντικείμενο
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διαπίστωσαν, ακόμη, ότι ένα γνωστικό
εργαλείο, όπως είναι ένα ψηφιακό κόμικ, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού, όπως και του γνωστικού του αντικειμένου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι αντιλήφθηκαν τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί να συνδεθεί ένα μάθημα (π.χ. το μάθημα της Ιστορίας) με ένα ψηφιακό
εργαλείο. Οι συμμετέχοντες/ουσες αυτό έκαναν, κλήθηκαν να δημιουργήσουν
ένα κόμικ βάσει του γνωστικού τους αντικειμένου και σκέφτηκαν με ποιους
τρόπους μία διδακτική ενότητα ή έννοια μπορεί να διδαχθεί και το περιεχόμενό της να γίνει πιο εύληπτο στους σύγχρονους μαθητές και στις σύγχρονες
μαθήτριες. Αναφέρουν: «Από τη συγκεκριμένη διαδικασία έμαθα τρόπους σύνδεσης του γνωστικού μου αντικειμένου με τη χρήση ψηφιακών κόμικς. Ήταν κάτι
που ποτέ δεν το φανταζόμουν», «Κατάλαβα πώς μπορώ να διδάξω μία διδακτική ενότητα ή μια δύσκολη έννοια και να την δώσω πιο απλά και διασκεδαστικά
στους μαθητές μου μέσα από τα κόμικς».
Προσέγγιση μέσω του κόσμου των παιδιών
Στα παραπάνω, προστίθεται και η αναφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικές, επειδή συνδέονται με τον κόσμο των μαθητών και μαθητριών μας. Είναι δηλαδή, πιο κοντά στα δικά τους ενδιαφέροντα
και στις πρότερες εμπειρίες τους: «Μπήκαμε ουσιαστικά στον κόσμο των παιδιών μας, των μαθητών μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να τους δώσουμε κίνητρο για μάθηση και για να καταλάβουν το μάθημα και το τι γίνεται μέσα στην
τάξη», «Αυτό που κάναμε στο εργαστήριο, είναι να εισβάλουμε στον κόσμο των
παιδιών, στο παιχνίδι μέσα από ένα ψηφιακό πρόγραμμα».
Edutainment
Σημαντικό επίσης θεωρείται το γεγονός, όπως αναφέρεται, ότι η γνώση επέρχεται μέσω της ψυχαγωγίας και της ευχαρίστησης από τη συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις και ασκήσεις. Γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι από τη στιγμή
που συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε τέτοιες διαδικασίες μάθησης, βιώνουν πιο ευχάριστα και αποτελεσματικά τη γνώση. Γίνεται, συνεπώς,
σύνδεση της γνώσης με τη διασκέδαση, και ένα ψηφιακό μέσον μπορεί από
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ένα απλό εργαλείο να αποτελέσει σημαντικό «όχημα» οικοδόμησης γνώσης
και κριτικής σκέψης: «Τη γνώση μέσα από τα κόμικς την λαμβάνεις ευχάριστα
και την βιώνεις. Άρα την συγκρατείς», «Αποκτάται γνώση μέσα από το βίωμα,
μέσα από μια ευχάριστη πρακτική, μέσα από δραστηριότητες που έχουν τη μορφή παιχνιδιού. Αυτό αρέσει σίγουρα στα παιδιά».
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Γίνεται, πλέον, ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι το περιεχόμενο της έννοιας «μάθηση» διαφοροποιείται αισθητά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο
σχολείο του 21ου αιώνα οφείλουν να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της
γνώσης και της μάθησης, να προβληματίζονται, να αναμορφώνουν τα γνωστικά τους σχήματα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες, ελκυστικές, αλληλεπιδραστικές και έχουν μέσα τους στοιχεία από
τον κόσμο τους· τον ψηφιακό κόσμο τους.
Όπως έγινε αντιληπτό από την, μικρής κλίμακας, έρευνα που παρουσιάστηκε παραπάνω, πολλαπλά θεωρούνται τα οφέλη από την εμπλοκή των
συμμετεχόντων/ουσών με ψηφιακά μέσα, όπως είναι τα ψηφιακά κόμικς. Η
συγκεκριμένη έρευνα, μέσω της Θεματικής Ανάλυσης, αναδεικνύει στοιχεία
που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό των γνωστικών σχημάτων των σύγχρονων μαθητών/τριών, μέσω της ψυχαγωγίας και του παιχνιδιού. Τα πορίσματα
της ανά χείρας δημοσίευσης, συνάδουν με τα όσα παρατίθενται για τους λόγους που καθιστούν ένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο ελκυστικό στους νέους του
21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών
ψυχαγωγίας, τα οποία τα καθιστούν αποτελεσματικά για τη διδασκαλία και
τη μάθηση (Malone, 1980). Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τέτοιες εφαρμογές είναι απολύτως ελκυστικές για τους μαθητές και τις μαθήτριες και, παράλληλα,
συμβάλλουν στη διασκεδαστική μάθηση (edutainment) (Azman, Zaibon, &
Shiratuddin, 2014), όπως διαπιστώθηκε και από τους κωδικούς και τα θέματα
που δημιουργήθηκαν και στη συγκεκριμένη έρευνα.
Επίσης, σημαντικός κρίνεται ο παράγοντας της εκπαιδευτικής αξίας αυτών των εφαρμογών-παιχνιδιών. Στο σημείο, βέβαια, αυτό υπάρχουν τόσο
υποστηρικτές αυτών των εφαρμογών, αναφέροντας την ευεργετική και παιδαγωγική-διδακτική τους αξία (Gee, 2004) όσο και ερευνητές, οι οποίοι δεν
διαπιστώνουν την εκπαιδευτική αξία των παιχνιδιών και των εφαρμογών ψυχαγωγίας (Clark, 2007).
Τα ψηφιακά κόμικς φαίνεται, λοιπόν, να υπακούουν βάσει των Clark και
Paivio (1991) στη λογική της διπλής κωδικοποίησης (συνδυασμός λεκτικών
κωδίκων-πληροφοριών και οπτικών-μη λεκτικών σημάτων), και για τον λόγο
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αυτό θεωρούνται αρκετά αλληλεπιδραστικά, με στοιχεία καινοτομίας για τη
διδασκαλία και τη μάθηση. Στο πλαίσιο της παραπάνω θεωρίας· της λεγόμενης
πολυμεσικής μάθησης (multimedia learning), ο μαθητής και η μαθήτρια ωφελείται, διερχόμενος/η τριών σημαντικών σταδίων-σταθμών. Στο πρώτο γνωστικό στάδιο, το άτομο επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις-γλωσσικά σύμβολα για
να τα αξιοποιήσει στα κόμικς, στο επόμενο γνωστικό στάδιο, πραγματοποιείται
η οργάνωση ανάμεσα στο λεκτικό σύμβολο που έχει επιλεγεί και στην κατάλληλη εικόνα. Σε επόμενο-τελευταίο στάδιο της ενσωμάτωσης, ο μαθητής και
η μαθήτρια δημιουργεί αποτελεσματικές «γέφυρες»-συνδέσεις ανάμεσα στα
λόγια που σημειώνει στα «μπαλόνια» και στις εικόνες που τοποθετεί στα κόμικς του/της (Mayer & Moreno, 1998). Στα παραπάνω, εντοπίζονται τα οφέλη
που σχετίζονται με την καλλιέργεια γνωστικών, κοινωνικών, συναισθηματικών
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, όπως διαπιστώνεται και από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.
Έχοντας ως αφόρμηση το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, διαπιστώνεται ότι
το πρόβλημα, τις περισσότερες φορές, εστιάζεται στην έλλειψη εξοικείωσης
των σύγχρονων εκπαιδευτικών με τέτοιου είδους εφαρμογές (ζητήματα ψηφιακού γραμματισμού), με αποτέλεσμα να αδυνατούν να τις εντάξουν στην
εκπαιδευτική τους διαδικασία και πρακτική. Συνεπώς, η έλλειψη σχετικής τεχνολογικής-εργαλειακής γνώσης, σε πρώτο επίπεδο, και παιδαγωγικής αξιοποίησης, σε δεύτερο επίπεδο, φαίνεται να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα,
όπως η έλλειψη εξοικείωσης με τέτοιες μορφές τεχνολογίας, η αδυναμία αξιοποίησής τους σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και, πολλές φορές, η απροθυμία αξιοποίησης ενός καινοτόμου εργαλείου προς όφελος των σύγχρονων μαθητών
και μαθητριών μας (Orehovački, Konecki & Radošević, 2008).
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Abstract
In the context of modern educational strategies, digital tools play a major
role in net generation’s learning, enhancing their digital literacy. In such a
constructivism context, digital-web comics can be a useful pedagogical
"tool" for both teachers and students. The aim of this paper is to present the
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digital comics created by 40 student teachers of School of Pedagogical and
Technological Education (Western Macedonia branch). Also, will be presented,
through qualitative research methodology and Thematic Analysis, student
teachers’ perceptions regarding the benefits they have gained from the digital
environment "Pixton" and their feelings by engaging in digital activities. The
analysis of the answers shows that engaging in cooperative activities, mobilizing
students, learning through play and entertainment, constructing knowledge and
concepts through double coding, critical thinking and role playing are just some
of the benefits that students can derive from the digital school.
Key-words: digital comics, constructivism, benefits, pedagogical use
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει
υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών,
με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή
σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.
Η έκταση κάθε υποβαλλόμενης εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.500
λέξεις, μαζί με τους πίνακες, τα γραφήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία, τα
παραρτήματα και τις περιλήψεις (σελίδα A4, 1,5 διάστιχο, κανονικά περιθώρια, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄). Στο τέλος του κειμένου
πρέπει να υπάρχει περίληψη στην ελληνική και σε άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσσα (έως 150 λέξεις εκάστη). Μετά από κάθε περίληψη, πρέπει να αναφέρονται
έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ίδια γλώσσα. Η έκταση της βιβλιοκριτικής δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.
Είναι απαραίτητο οι εργασίες να έχουν την εξής δομή: τίτλος, κείμενο, βιβλιογραφία, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά, στοιχεία του/των συγγραφέα/ων. Τα
στοιχεία του/των συγγραφέα/ων πρέπει να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail και πρέπει να περιέχονται σε ξεχωριστή σελίδα για να διευκολύνεται η ανωνυμία. Οι βιβλιογραφικές
παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος της εργασίας πρέπει να ακολουθούν
το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Οι
τίτλοι της εργασίας, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων
δίνονται με bold. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση bold χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Επιτρέπεται η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για έμφαση.
Χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δεν δέχεται κείμενα για κρίση και δημοσίευση.
Οι εργασίες προωθούνται για κρίση, ανώνυμα, σε δύο κριτές, ειδικούς στο
αντικείμενο που αυτές πραγματεύονται. Τα ονόματα των κριτών δεν ανακοινώνονται. Ο συγγραφέας λαμβάνει τις παρατηρήσεις των κριτών εντός τριών
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μηνών από την υποβολή της εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή κρίνει αν η
αναθεωρημένη εργασία, μετά τις υποδείξεις των κριτών, είναι δημοσιεύσιμη.
Επίσης, η Συντακτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, πριν τη διεξαγωγή της κρίσης,
να επιστρέψει μια εργασία που δεν εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του περιοδικού, δεν πληροί τις προδιαγραφές του, ή δεν έχει πιθανότητες δημοσίευσης.
Οι εργασίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@pee.gr.
Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση δεν δημοσιεύει εργασίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί ή που πρόκειται να δημοσιευθούν σε άλλο περιοδικό ή σε άλλη έκ
δοση παντός τύπου.
Η έγκριση μιας εργασίας από τη Συντακτική Επιτροπή και η δημοσίευσή
της δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση την αποδοχή εκ μέρους της των απόψεων του συγγραφέα.
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Τόπος γέννησης ………………………………………………………………
Ανώτερος τίτλος σπουδών ……………………………………………………
Ιδιότητα …………………………………………………………………….
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Οδός ……………….…… Αριθμός …… Τ.Κ. ………. Πόλη ........................
Τηλέφωνο γραφείου ……………. Οικίας ………....... Fax ……….....…….
Ηλεκτρονική διεύθυνση (Ε-mail) …………………………………………..
Παρακαλώ να με εγγράψετε ως τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής
Εταιρείας Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της.
Συνημμένα υποβάλλω σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο
του ανώτερου τίτλου σπουδών μου ∗.
Τόπος και ημερομηνία……………………………………………………….
Υπογραφή

∗

Προϋπόθεση εγγραφής είναι η κατοχή τίτλου Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) ή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.).
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