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ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Γεώργιος Νικολάου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδικός Γραμματέας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών να υποδέχεται στην Πάτρα το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τη θέση
αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που μας ανέθεσε την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού.
Η ικανοποίησή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί το Τμήμα μας είχε πολλά χρόνια να αναλάβει τη διοργάνωση της
συγκεκριμένης εκδήλωσης και στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Συνεδρίου κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του, προκειμένου να επιτύχουμε την όσο το δυνατόν πιο άρτια οργάνωσή του. Είναι σημαντικές αυτές οι ακαδημαϊκές συναντήσεις,
οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς δασκάλους και φοιτητές να βρεθούν και
να συζητήσουν επίκαιρα και κρίσιμα θέματα, τα οποία απασχολούν την κοινωνία και κατά προέκταση και την εκπαίδευση.
Έτσι, φέτος, το θέμα του Συνεδρίου μας είναι μια πρόκληση για όλους όσοι ασχολούνται με την εισαγωγική και διά
βίου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Και θέλω, εδώ, να τονίσω ότι δεν αναφέρομαι μόνο στα Παιδαγωγικά Τμήματα, τα
οποία, βεβαίως, έχουν αυτή την αυτονόητη αποστολή, αλλά θεωρώ ότι οι εργασίες του δυνητικά ενδιαφέρουν σχεδόν όλα
τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων μία μερίδα των αποφοίτων θα κατευθυνθεί προς την εκπαίδευση. Βεβαίως η
επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τόσο της Προσχολικής και της Δημοτικής, όσο και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκεται στο μεταίχμιο σοβαρών εξελίξεων, αλλαγών και ρυθμίσεων, αφού καλείται
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός σύνθετου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, όπως υπογραμμίζει και ο τίτλος του
Συνεδρίου.
Στην εποχή μας, ένα πλήθος ενδογενών και εξωγενών παραγόντων επηρεάζουν καθοριστικά το επαγγελματικό προφίλ
των μελλοντικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες και σοβαρές προκλήσεις
στον επαγγελματικό τους βίο. Η έκρηξη της γνώσης, η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η
δημογραφική κάμψη του αναπτυγμένου κόσμου, οι μεταναστευτικές κινήσεις και η δημιουργία πολυσυλλεκτικών κοινωνιών,
η αποδόμηση των Εθνών-Κρατών και η εκχώρηση της πολιτικής εξουσίας σε υπερεθνικά μορφώματα, η διεθνοποίηση της
εκπαίδευσης και η ανάδειξη της γνώσης σε κατεξοχήν πόρο, η υποχώρηση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών
προς όφελος των τεχνολογικών και «παραγωγικών» γνώσεων, η κλιμάκωση της κοινωνικής ανισότητας, με τη ραγδαία
πτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, είναι μερικά μόνο από τα φαινόμενα που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά
συστήματα του αναπτυγμένου – και όχι μόνο – κόσμου. Πρόκειται για προκλήσεις στις οποίες δεν δίνουμε, για την ώρα,
πειστικές απαντήσεις.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναδύεται, αναπόφευκτα, το ερώτημα: Τι εκπαιδευτικό θέλουμε και τι είδους εκπαίδευση θα
υπηρετήσει; Απαντώντας στο ερώτημα αυτό, ίσως μπορέσουμε να κάνουμε σαφές και το τι είδους πολίτη ονειρευόμαστε
για τις μελλοντικές κοινωνίες μας. Ωστόσο, συχνά, αντί να προσανατολίσουμε τη συζήτηση σ’ αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα,
αναλωνόμαστε σε θέματα και προβλήματα κλαδικά – για να μη χρησιμοποιήσω την έκφραση συντεχνιακά – και ωθούμενοι
από ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης, επιδιώκουμε ως πανεπιστημιακά τμήματα, είτε τη διεύρυνση του ζωτικού μας χώρου,
είτε τη διατήρηση των κεκτημένων. Επειδή συνάδελφοι, πιστεύω ειλικρινά ότι η εσωστρέφεια αυτή μας αποπροσανατολίζει
από τα πραγματικά προβλήματα της Εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών και φοβάμαι ότι σε λίγα χρόνια το θέατρο του ανταγωνισμού μεταξύ των πανεπιστημιακών τμημάτων που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς θα παίζεται μπροστά
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σε άδεια από φοιτητές και μαθητές καθίσματα, επέμεινα από την αρχή το πρόβλημα αυτό να συζητηθεί στο πλαίσιο των
εργασιών αυτού του Συνεδρίου. Βεβαίως και δεν τρέφω αυταπάτες ότι ένα Συνέδριο μπορεί να χαράσσει πολιτική. Αυτό,
τουλάχιστον στη χώρα μας δεν γνωρίζω να συμβαίνει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, φυσικά, όπου τα πορίσματα των στοχευμένων συνεδρίων λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψιν από τις κυβερνήσεις. Μπορούμε, ωστόσο, να διαπιστώσουμε τις
αρρυθμίες και τις δυσλειτουργίες, όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών και να προσφέρουμε φρέσκιες ιδέες. Αυτή
είναι η προσδοκία μου από το συνέδριο που ξεκινάει απόψε και είμαι σίγουρος ότι δε θα διαψευσθώ.
Πέρα, όμως από τη θεματική του, ένα συνέδριο είναι και οι άνθρωποί του. Είναι όλοι αυτοί που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για τη διοργάνωσή του και συνεισέφεραν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στην προετοιμασία του και εν τέλει
στην επιτυχία του. Θα ήθελα, λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς τους χορηγούς μας:
•	τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
•	τις Εκδόσεις Πεδίο (τους κ.κ. Παπαχριστοφίλου και Κολιοπούλου), Gutenberg και Γκότση.
•	το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το οποίο φιλοξενεί αφιλοκερδώς την τελετή έναρξης του συνεδρίου μας.
•	το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου και τον Διευθυντή του κ. Μέλλιο για την οικονομική ενίσχυση του Συνεδρίου.
•	Τις Πρυτανικές Αρχές και ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως κ. Χρήστο Μπούρα για την τεράστια συμβολή του στην
ανακαίνιση των χώρων του Τμήματος, προκειμένου να υποδεχτούμε αξιοπρεπώς τους συνέδρους μας.
•	Τον εκλεκτό φίλο του Πανεπιστημίου Πατρών, δικηγόρο και λογοτέχνη κ. Βασίλειο Λαδά, ο οποίος με την εναρκτήρια
ομιλία του θα δώσει μία άλλη νότα, πιο πατρινή, στις εργασίες μας.
•	Τους συναδέλφους, κριτές των επιστημονικών εργασιών του συνεδρίου, οι οποίοι μέσα στο καλοκαίρι έφεραν εις πέρας
ένα τεράστιο έργο.
•	Τη συνάδελφο, κ. Στέλλα Τσεσμελή, Λέκτορα του Τμήματός μας, η οποία ανέλαβε όλη την ευθύνη παραλαβής και κρίσης
των περιλήψεων, καθώς και τη διαμόρφωση του προγράμματος του Συνεδρίου, αλλά και τη συνάδελφο, κ. Χαρούλα
Νιφτανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα, η οποία επιμελήθηκε γλωσσικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.
•	Τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, οι οποίοι στελέχωσαν τις ομάδες των εθελοντών και υποστηρίζουν
τεχνικά και γραμματειακά το συνέδριο.
•	Τις κυρίες και τους κυρίους Αδαμοπούλου, Ζαφειράτο, Θεοδωροπούλου, Καρατράντου και Φρούντα, μέλη Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι, με διαφορετικά καθήκοντα ο καθένας και η καθεμιά, συνέβαλαν καθοριστικά στην
οργάνωση του Συνεδρίου.
•	Όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συμπαράστασή τους, στην
προσπάθεια που καταβάλαμε.
•	Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, άφησα την κ. Ευγενία Βικάτου, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος και καθηγήτρια Μουσικής, τον
κ. Δίπλα καθώς και το κουϊντέτο εγχόρδων και πνευστών του Τμήματός μας, για τις υπέροχες μουσικές στιγμές που θα
μας χαρίσουν.
•	Τέλος, όλους εσάς, που με την παρουσία σας, τις εισηγήσεις σας και τις παρεμβάσεις σας, θα δώσετε πνοή στο Συνέδριό
μας. Οι δυνάμεις της φύσης έχουν συνωμοτήσει για να μας προσφέρουν έναν θαυμάσιο καιρό κι ελπίζω να απολαύσετε
τη διαμονή σας στην όμορφη πόλη μας.
Σας ευχαριστώ!
Γεώργιος Νικολάου
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας
Οδός Αρχιμήδους, Κτήριο 7, Ρίον 26 504 Πάτρα
Τηλ.: 2610 969716, Ε-mail: gnikolaou@upatras.gr

Αλέξανδρος Δελμούζος: Οι αρχές της «παιδαγωγικής ηθικής» του οραματικού
και διαχρονικού μεγάλου δασκάλου
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Οι μελετητές της ιστορίας της παιδαγωγικής επιστήμης στη νεότερη Ελλάδα στέκονται στην αδιαμφισβήτητη θέση που κατέχει
ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-1956) ως ένας από τους πρώτους εισηγητές της παιδαγωγικής επιστήμης στη χώρα μας και
συνάμα από τους κύριους εκπροσώπους του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Ενώ όμως αφθονούν οι χαρακτηρισμοί σε υπερθετικό βαθμό αφενός των καινοτόμων παρεμβάσεών του στη νεοελληνική πραγματικότητα1 και αφετέρου των ρηξικέλευθων
για την εποχή παιδαγωγικών ιδεών του (Τερζής, 22006· Αλέξανδρος Π. Δελμούζος: Παιδαγωγός και μεταρρυθμιστής, 1991·
Αντωνίου, 2008: 39-57· Κογκούλη, 2010), υπολείπεται η εξέταση των ιδεολογικών αρμών της «παιδαγωγικής ηθικής» του
(Μιχαηλίδης-Νουάρος, 1978: 217-235), δηλαδή των αρχών που συγκρότησαν την πρωτοπόρο σκέψη του όσον αφορά στην
επιταγή του ηθικού χρέους του παιδαγωγού και του πρακτικού νομοθέτη μιας ευμέθοδης αναθεώρησης του νεοελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος (Φράγκος, 1979: 3-18, 1986: 199-210· Γκότοβος, 1984: 25-71) από την αγκυλωτική υστέρηση του
μεταοθωμανικού ελληνικού κράτους.
Αυτήν ακριβώς την ανάγκη συμπλήρωσης των εν λόγω αρμών της συγκροτημένης ιδεολογικής διαύγειας των οραμάτων
του, που εφεξής αποκαλούμε «παιδαγωγική ηθική» του οραματικού και διαχρονικού μεγάλου Αμφισσέα διδασκάλου, έρχεται
να παρουσιάσει η ανακοίνωση, ούτως ώστε εκτός από τη γνωστή δράση του να τονιστεί και η διαχρονικότητα της πρωτοποριακής παιδαγωγικής θεωρίας του, αλλά υπό το πρίσμα της κατανόησης μιας ζωής σύμφυτης με τους αγώνες για την επιτακτική
ηθική πράξη που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε παιδαγωγική συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια ενός λαού.
Στα βιοεργογραφικά στοιχεία του Δελμούζου αναφέρονται συχνά τέσσερις βασικοί σταθμοί στην επιστημονική του σταδιοδρομία και δράση: α) ότι μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα (1907) από τις παιδαγωγικές σπουδές στην Ιένα ο Δελμούζος
ανέλαβε τη διεύθυνση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου το 1908, όπου επιχείρησε, κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως διευθυντής (8 Σεπτεμβρίου 1908-2 Μαρτίου 1911) (Λαμπράκη-Παγανού, 1986: 98-106· Χαρίτος, 1986β,
1989), να εφαρμόσει παιδαγωγικές μεθόδους προσαρμοσμένες στο πνεύμα μιας πολιτικής θεωρίας για τον νέο ελληνισμό
και μιας ισχυρής γλωσσικής θεωρίας του δημοτικισμού (Φραγκουδάκη, 1977· Μπουζάκης, 1991: 59 κ.ε.), β) ότι όταν μετά την
πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου ανεκόπη η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και εξαναγκάστηκε ο Δελμούζος να παραιτηθεί
από τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας (1920) και να καταφύγει εκ νέου στη Γερμανία, και πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο,
συνδέθηκε με τον διάσημο παιδαγωγό Georg Kerschensteiner (1854-1932), τον εισηγητή της θεωρίας του «Σχολείου Εργασίας» (Arbeitsschule), από τον οποίον και επηρεάστηκε ως προς την θεωρία της επαγγελματικής εκπαίδευσης (Jung, 2004:
102-105), γ) ότι μετά την επιστροφή του στην Αθήνα το 1923 ο συναγωνιστής του Δημήτρης Γληνός (Γενικός Γραμματέας στο
1. Βλ. τα δύο αφιερώματα περιοδικών στον Αλ. Δελμούζο: α) Νέα Εστία, τεύχ. 750 (1.10.1958), σσ. 1399-1471 –όπου περιέχονται τα εξής άρθρα: Π. Χάρη,
«Ο εθνικός παιδαγωγός» - Σ. Κουγέα, «AD MEMORIAM» - Ι. Κακριδή, «Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης για τον Α. Δελμούζο» - Μ. Τριανταφυλλίδη, «Το
Αλφαβητάριο με τον ήλιο» - H. Βενέζη, «Πρώτη γνωριμία» - Ε. Παπανούτσου, «Ο άνθρωπος και το έργο» - Β. Τατάκη, «Η μνήμη του έργου του» - Κ.
Δημαρά, «Απολογισμός» - Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Μελέτες και Πάρεργα», - Θ. Ξύδη, «Ο λογοτέχνης Δελμούζος» - Χρ. Φράγκου, «Ο Δελμούζος και
το μάθημα των νεοελληνικών» - Φ. Τζωρτζάκη, «Ο Δελμούζος και η νεοελληνική παράδοση» - Δ. Σιατόπουλου, «Τα “Αθεϊκά”» - Π. Χάρη, «Ανέκδοτα
γράμματα στον Α. Δελμούζο» - Μ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, «Α. Δελμούζος ο άνθρωπος» - ΜΚΠ, «Βιογραφικά» - K. Παπά, «Από τη ζωή και το έργο
του Δελμούζου» - «Το “Κρυφό Σκολειό”» - «Ανέκδοτα γράμματα»– και β) Παιδεία και Ζωή, έτος Β΄, τεύχ. 18-19 (15.6.1953), σσ. 161-224 και τεύχ. 20-21
(15.9.1953), σσ. 244-247 –όπου περιέχονται τα εξής άρθρα: Ε. Παπανούτσου, «Ο Παιδαγωγός» - Β. Τατάκη, «Ο Δάσκαλος» - Κ. Δημαρά, «Εκπρόσωπος
του νεοελληνικού ουμανισμού» - Θ. Σταύρου, «Ο Δελμούζος και οι αρχαίοι» - Χ. Καρούζου, «Ήθος ανθρώπω δαίμων» - Φ. Τζωρτζάκη, «Το σχολείο
του Βόλου» - Ε. Παϊδούση, «Τι μας εδίδαξε ο Δελμούζος για την έκθεση του παιδιού και για τη ψυχαγωγία του», «Δύο ανέκδοτες επιστολές» - Γ.
Αποστολάκη, («Η προσφορά του Δελμούζου»), «Σύντομες κρίσεις για το έργο του Δελμούζου» - Θ. Ξύδη, «Δημοσιεύματα Α. Δελμούζου» και Δ. Μάνου,
«Ο A. Δελμούζος και οι απόδημοι».
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Υπουργείο Παιδείας) τού ανέθεσε τη διεύθυνση του Μαρασλείου Διδασκαλείου (1923-1926) (Παπανούτσος, 1978, 21984: 8193· Δελμούζος, 1929, 1930β) και δ) ότι από το 1929, όταν εκλέχτηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Δελμούζος,
1983: 63-64, 76-81, 91 κ.ε.· Παπανούτσος, 1978, 21984: 105-119· Τερζής, 1987: 31-50· Ελευθεράκης, 2008: 79-94· Φούκας,
2009: 261-319), θέση που διατήρησε έως το 1937, και κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής του θητείας συνέβαλε στην
ίδρυση του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου (Βαρμάζης, 1980: 25-33), διατελώντας Επόπτης του και συνδέοντας το
σχολείο αυτό με τις αρχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Τερζής, 22006: 224-226).
Ο ιστορικός της παιδαγωγικής επιστήμης στη νεότερη Ελλάδα πρέπει να ερμηνεύσει συνακολούθως τις ανωτέρω αντίστοιχες επιλογές του Αλέξανδρου Δελμούζου ως επιταγές ενός ακατάβλητου ηθικού χρέους που σύντονα, ως οραματισμός και
κραταιός προβληματισμός, τον κατεύθυνε στη διαμόρφωση αρχών με επιστημονική θεμελίωση και άμεση διδακτική εφαρμογή: όπως λ.χ. ότι, όπως ομολογούσε ο ίδιος, την πανεπιστημιακή έδρα διεκδίκησε και υπηρέτησε επειδή ακριβώς τον
ενδιέφερε πρωτίστως η εφαρμογή της παιδαγωγικής σκέψης ως ζωντανής υποθήκης, δηλαδή ως πολιτικοκοινωνικού εργαλείου στην ίδια την εκπαιδευτική πράξη (Δελμούζος, 1958: 337). Μάλιστα, παρά το ότι οι διάφορες πολιτικές απογοητεύσεις
τον εξανάγκασαν από το 1927 και μέχρι το τέλος της ζωής του να τηρήσει ουδέτερη πολιτική στάση, ποτέ δεν ανέστειλε την
κριτική στάση του απέναντι στην κρατική εκπαιδευτική πολιτική (Παπανούτσος, 1978, 21984: 120 κ.ε., 287-292), αλλά και ούτε
απέναντι στην μονομερή (μεταξική ή κομματική) προπαγάνδα (Δελμούζος, 1947: 101-111).
Να σημειωθεί επίσης ότι ο Δελμούζος διαβάστηκε από τους ιστορικούς της παιδαγωγικής επιστήμης και από τους βιογράφους του ως «σημείον αντιλεγόμενον» εν πολλοίς: ο Ευάγγελος Παπανούτσος διώχθηκε πειθαρχικά, επειδή διατηρούσε
αλληλογραφία μαζί του (Παπανούτσος, 1982: 34-36), αλλά συγχρόνως ο ίδιος χαρακτηριζόταν από το βήμα της Βουλής ως
«εθνικός παιδαγωγός, πρόδρομος της εθνικής ανορθωτικής κινήσεως, άνθρωπος απαραμίλλου ήθους» (Ξηροτύρης, 1978:
7). Ο ίδιος διωκόταν από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, αλλά την ίδια στιγμή ο Μεταξάς του πρότεινε διορισμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον οποίο και απέρριψε (Ξηροτύρης, 2001: 117), και από την άλλη η βασίλισσα Φρειδερίκη τον καλούσε
να επιθεωρήσει και να εξετάσει τις αδυναμίες της Σχολής των Αναβρύτων, του σχολείου όπου φοιτούσε ο διάδοχος του
θρόνου (Ξηροτύρης, 2001: 256). Μετά θάνατον, η δικτατορία της 21ης Απριλίου θα αποκαθηλώσει ακόμα και τα πορτρέτα
του από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τσολάκης, 2004: 34-38). Παραδόξως ο Δελμούζος καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας βαλλόταν από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, και από τους «συντηρητικούς
δεξιούς» και από τους «προοδευτικούς αριστερούς», κατηγορούμενος για κομμουνιστικά φρονήματα, ενώ ο ίδιος σε κείμενα
της ωριμότητάς του ασκούσε δριμύτατη κριτική στη μαρξιστική μεθοδολογία (Δελμούζος, 1958: 389 κ.ε.), με αφορμή λ.χ. τα
δύο αναγνωστικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου που είχαν επιβληθεί σε όσα μέρη μπορούσε να ελέγχει ο Ε.Λ.Α.Σ. κατά
το τέλος της γερμανικής Κατοχής (Δελμούζος, 1947: 101-111). Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Νίκος Τερζής, «και οι δύο
αυτές πλευρές ασκούν κριτική στο Δελμούζο όχι γι’ αυτό που ο ίδιος ήταν, αλλά τον εγκαλούν σχεδόν, επειδή όφειλε να ήταν
αυτό που δεν ήταν» (Τερζής, 1991: 145).
Την ανάγκη προσέγγισης αυτής ακριβώς της «αντιλεγόμενης» προσωπικότητάς του, με τη βοήθεια των πραγματικών ιδεολογικών αρχών του, δηλαδή αυτών που αποκάλυπτε η παιδαγωγική ιδιότητά του, διαγράφει η παρούσα απόπειρα εκτίμησης
της «παιδαγωγικής ηθικής» του, αρχής γενομένης από τη γενικότερη θεώρηση του παιδευτικού οράματος εκ μέρους του.
Σε ένα από τα κείμενα της ωριμότητάς του (Δελμούζος, χ.χ.: 450- 457), υπό την ιδιότητα του καθηγητή της Παιδαγωγικής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, είχε σκιαγραφήσει τα βασικά αιτήματα της
παιδείας:
α) Παιδεία δημοκρατική στην οργάνωση και στη διοίκησή της,
β) Παιδεία ενιαία, της οποίας το πνεύμα πρέπει να συνέχει τα σχολεία όλων των βαθμών και των τύπων,
γ) Παιδεία που θα στηρίζεται στη μελέτη του τόπου, της ζωής και του πολιτισμού μας, που, με άλλα λόγια, θα επιλέγει τα
γόνιμα και ουσιαστικά στοιχεία του πολιτισμού μας,
δ) Παιδεία που θα βασίζεται σε ένα ικανό και συνεχώς καταρτιζόμενο διδακτικό προσωπικό.
Οι θέσεις του αυτές αποτελούν ανάγνωση μιας εσωτερικής αντίληψης για το βαθύτερο παιδευτικό ιδεώδες που πρέσβευε ο
Δελμούζος: τον ανθρωπισμό ως αντίδοτο στον συντηρητισμό και τον τυφλό εθνικισμό: «Ο ανθρωπισμός είναι βέβαια αντίθετος
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με τον εθνικισμό και τις συνέπειές του, όχι όμως και με τον εθνισμό. Ο πρώτος με το υπερτροφικό ξεχείλισμα του εθνικού εγωισμού τυφλώνει κι εμποδίζει τη σωστή εκτίμηση των άλλων, και σπρώχνοντας ώς την περιφρόνησή τους, τείνει να εξαφανίση
βασικές ανθρωπιστικές αξίες, και απάνω απ’ όλα το δικαίωμα που έχουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη για ελεύθερη ζωή και
ανάπτυξη. Αντίθετα ο εθνισμός: κρατώντας την εσωτερική συνοχή των ατόμων και ομάδων που ανήκουν σ’ ένα έθνος, μπορεί
με τη σωστή οργάνωσή τους και την εντατική τους καλλιέργεια ν’ αναπτύσση στο maximum τη δυναμικότητα του εθνικού
συνόλου του πολιτισμού του, να συνεισφέρη δηλ. πολύτιμη συνεισφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό και την προκοπή του και
να οδηγή σε γόνιμη συνεργασία, άμιλλα και αλληλεπίδραση με τ’ άλλα έθνη χωρίς να καταπιέζη κανένα» (Δελμούζος, 1958:
33). Επομένως, ο υγιής εθνισμός τροφοδοτούσε την ανανεωτική σκέψη του και του προκαλούσε γόνιμο προβληματισμό για τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Γι’ αυτό νομίζουμε πως μια τέτοια θεώρηση, μακράν ηθικολογικών αποχρώσεων και γενικόλογων συνυποδηλώσεων
παιδαγωγικής αποτύπωσης θεωριών και επιδράσεων από τις σπουδές του στη Γερμανία, οφείλει να εστιάσει στην ανάδειξη
των βασικότερων παιδαγωγικών θέσεων και των διδακτικών καινοτομιών του μεγάλου οραματιστή της παιδείας, επισημαίνοντας συγχρόνως την ανάγκη μελέτης του πολυσχιδούς, αλλά λησμονημένου έργου του, καθώς και της κοινωνικοπολιτικής
θεωρίας του (Karvounis, 2016: 260, σημ. 810)· ουσιαστικά να αποδείξει την ανάγκη επανεκτίμησης του μεγάλου δασκάλου
στην εποχή μας ως φορέα τίμιου και συμβατού με τα παιδαγωγικά πράγματα προβληματισμού.
Στη συνέχεια θα κωδικοποιήσουμε για λόγους εποπτικούς τους βασικούς παιδαγωγικούς αρμούς των αναμορφωτικών
οραμάτων του Δελμούζου ως θέσεων μιας ηθικής παιδαγωγικής επιταγής (Ξωχέλλης, 1980: 525-532) που σφράγισε ανεξίτηλα τη νεοελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ως αίτημα των καιρών και μοχλός των προοδευτικών αντιλήψεων στον
χώρο της παιδείας μας.
α) Κύριο μέλημα του Δελμούζου υπήρξε η αποκήρυξη του δασκαλοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος, εκείνης δηλαδή
της συγκεντρωτικής πρακτικής που καθορίζει κάθε διδακτική κίνηση με βάση τις απόψεις του διδασκάλου και συγχρόνως την
παθητική συμμόρφωση του μαθητή με αυτές. Το “χτύπημα του δασκαλισμού” (Χαρίτος, 1986β, 1989: 62, 67, 82) αποσκοπούσε
στην εγκαινίαση μιας πρωτόγνωρης για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα σχέσης μαθητή και διδάσκοντος, βασισμένης
στην αμοιβαία ειλικρίνεια (Δελμούζος, 1950: 62), που θα επέτρεπε την αναγωγή του διδασκαλικού «επαγγέλματος» σε υψηλό
λειτούργημα αφενός αγωγής των εφηβικών ψυχών και αφετέρου υπογράμμισης της ιδιαίτερης κλίσης που προϋπέθετε ένα
τέτοιο λειτούργημα, το οποίο υπερέβαινε και την παραμικρή υπόνοια αποκλειστικής βιοποριστικής αντίληψης. Κατά πως του
υπαγόρευε η εκπαιδευτική του εμπειρία, καταλάβαινε πως «το παιδί νιώθει το ενδιαφέρον, την αγάπη και την εκτίμηση που
δείχνεις γι’ αυτό, και σε πληρώνει με το ίδιο νόμισμα», οπότε «ανεπαίσθητα αρχίζει ο τρόμος να υποχωρή στην εμπιστοσύνη
και την εκτίμηση, ο ραγιαδισμός στην ειλικρίνεια» (Δελμούζος, 1950: 64). Αυτή η αίσθηση της ειλικρίνειας ήταν που κυριαρχούσε στη δική του παιδαγωγική ηθική.
Βεβαίως, η διόδευση από τον δασκαλοκεντρισμό στην παιδοκεντρική αρχή επιτυγχάνεται μόνο μέσω του διαλόγου, της
ενδεικνυόμενης δηλαδή παιδαγωγικής γέφυρας που εγγυάται την ανταλλαγή γνώσεων και συναισθημάτων, χωρίς το φοβικό
κλίμα που καταστέλλει τη φυσικότητα του μικρού μαθητή μπρος στη διαφαινόμενη «αυθεντία» του δασκάλου (Δελμούζος, 1950:
58-59). Όπως υποστήριζε ο Δελμούζος, «ελεύθερη συνομιλία δε θα πει κουβεντολόγημα, αλλά δουλειά πνευματική, σοβαρή και
ομαδική» (Δελμούζος, 1930β: 235), ενώ –ομιλεί ο συνειδητοποιημένος δάσκαλος– πρυτανεύει η σκέψη πως «ούτε από δάσκαλος μπορώ να γίνω χωροφύλακας» (Χαρίτος, 1986β, 1989: 164). Επεσήμαινε μάλιστα κάποτε σε συνάδελφό του τις συνέπειες
αυτής της δέουσας αυτοκριτικής: «Προτού τιμωρήστε το παιδί, κοιτάχτε μη φταίτ’ η ίδια» (Χαρίτος, 1986β, 1989: 62).
Αυτή η εμφανής παιδοκεντρική έμφαση του Δελμούζου δεν απορρέει μόνο από τις αντιλήψεις του «Σχολείου Εργασίας»
αλλά και από τις δημοτικιστικές, ήτοι βαθύτατα δημοκρατικές, αντιλήψεις του ίδιου του παιδαγωγού (Δελμούζος, 1939: 1464).
Εύγλωττα αποκαλύπτει ο ίδιος τη σημασία της εγκαθίδρυσης αυτού του νέου πνεύματος κατανόησης της μαθητοκεντρικής
παιδαγωγικής: «Η κλίση όμως ενός δασκάλου παιδαγωγού είναι κάτι πολυσύνθετο. Βάση στην ψυχική του σύσταση είναι η
αγάπη στο παιδί και η ακούραστη θέληση να υπηρετήση την ψυχική του εξέλιξη και να το οδηγήση στο δρόμο για την ιδανική του προσωπικότητα. Η κλίση του δεν πηγάζει από ωφελιμισμό ή από την ανάγκη για γνώση ή για δύναμη, παρά από μια
ψυχή συγγενική με την παιδική φύση, που χαίρεται και λαχταρά το πλάσιμο και το παιγνίδι» (Δελμούζος, 1930β: 56). Ως ηθική
επιταγή πλέον, στο ίδιο πλαίσιο της παιδαγωγικής σχέσης διδάσκοντος και διδασκομένου αντιλαμβανόταν και κάθε απόπειρα
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«φρονηματισμού» των μικρών μαθητών, αφού, όπως παραδεχόταν και ο ίδιος, «θέλοντας και μη τιμωρούσα κάποτε, μα η
τιμωρία απομάκραινε πιο πολύ τα παιδιά από κοντά μου» (Δελμούζος, 1950: 65). Είτε ως τιμωρία είτε ως ειλικρινώς οικοδομούμενη σχέση η παιδαγωγική διάσταση είναι καθαρά παιδοκεντρική, αλλά στη δασκαλοκεντρική εφαρμογή της κρίνεται ως
αποτυχημένη.
β) Γενικότερα η ηθική της παιδαγωγικής στάσης του Δελμούζου διαπνεόταν από μια ιδανική αντίθεση του παλαιού και
συντηρητικού τρόπου σχολικής λειτουργίας έναντι του νέου και πολλά υποσχόμενου, όπως αντιπροσωπευόταν στην εφαρμογή των θέσεων του «Σχολείου Εργασίας» κατά τις απόψεις του παιδαγωγού G. Kerschensteiner, ο οποίος τότε προβαλλόταν
ως ο βασικότερος εκπρόσωπος της νέας εκπαιδευτικής κίνησης στη Γερμανία. Οπωσδήποτε, για τον Δελμούζο, οι θέσεις
του Kerschensteiner επιδέχονταν συγκερασμό με τις γόνιμες αρχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Χαρίτος, 1986α: 21),
αμφοτέρων προοδευτικών προϋποθέσεων για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα που απέπνεαν τη μούχλα του λεγόμενου
«παλαιού σχολείου»: τη στυγνή νοησιαρχία, τη στείρα απομνημόνευση, την αποκλειστικά διανοητική μόρφωση και την παγερή προσκόλληση σε δήθεν ηθικολογικά πρότυπα του παρελθόντος (Φράγκος, 1979: 7).
Για να συνδέσουμε αυτή την ηθική αρχή της σκέψης του Δελμούζου με την προηγηθείσα, το εν λόγω «παλαιό σχολείο»
χαρακτηριζόταν κυρίως από τη δασκαλοκεντρική αντίληψη διδασκαλίας, η οποία με τη σειρά της εμπεριέκλειε τη διδακτική
παθογένεια της εποχής: την έλλειψη αυτενέργειας, την προβληματική σχέση δασκάλου και μαθητή, την αποστήθιση της εξεταστέας ύλης με την παθητική καθήλωση του μαθητικού πνεύματος –καθώς στο παιδικό ακροατήριο «ο παπαγαλισμός τους έγινε
συνήθεια και η αυτοπεποίθηση τους λείπει εντελώς» (Δελμούζος, 1950: 58)–, ακόμη και την τήρηση ενός αναχρονιστικού πρωτοκόλλου παιδονομικής συμπεριφοράς που άγγιζε τα όρια ευετελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του υπό διαμόρφωση
αυριανού πολίτη. Αυτή την αποστεωμένη εικόνα της σχολικής τάξης περιέγραφε χαρακτηριστικά ο Δελμούζος με τα ακόλουθα
λόγια των δικών του οδυνηρών αναμνήσεων: «Ας θυμηθούμε πάλι τα μαθητικά μας χρόνια από το δημοτικό σχολείο ώς τον
καιρό που τελειώσαμε το γυμνάσιο. Χρόνια ολόκληρα καρφωμένοι στα θρανία ακίνητοι ακούγαμε το δάσκαλο. Αυτός μιλούσε,
μονολογούσε αδιάκοπα, αυτός σκεπτόταν, κι εμείς καθόμαστε φρόνιμα με σταυρωμένα χέρια και μαθαίναμε. Στην τάξη σερνόταν από το δάσκαλο πάντα το ίδιο θέμα για όλους, που συχνά μας ήταν ολότελα αδιάφορο και ξένο από τη ζωή μας [...]. Ποτέ δε
σταθήκαμε μόνοι μας απέναντι στα πράγματα, ανάμεσό τους και σε μας μπερδευόταν πάντα ο δάσκαλος [...], αυτός εξηγούσε,
αυτός ενεργούσε, αυτός παντού ήταν το κέντρο» (Δελμούζος, 1971: 77). Το απογοητευτικό σκηνικό της άνευρης και παθητικής
καθήλωσης του μαθητή συμπλήρωνε το φοβικό κλίμα της επιβολής ενός συστήματος παιδονομικής πειθαρχίας που καθιστούσε
τον φόβο πλέον παγιωμένο θεσμό, όπως διαπιστώνει εύστοχα ο Ν. Τερζής (Τερζής, 22006: 73). Έτσι η ανάγκη αλλαγής της εκπαιδευτικής καθημερινότητας αποτελούσε αίτημα της παιδαγωγικής επανάστασης που οραματιζόταν ο Δελμούζος.
γ) Την ανάγκη να περιοριστεί το αποκαρδιωτικό φαινόμενο της αλόγιστης αποστήθισης, δηλαδή του παπαγαλισμού που
μάστιζε την σύγχρονή του εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, διακήρυσσε ο Δελμούζος σε όλους τους τόνους, ανεπιφύλακτα:
«Έπρεπε να χτυπηθούν στη ρίζα τους ο παπαγαλισμός και η λεξικράτεια» (Δελμούζος, 1950: 59). Επομένως, η αρχή της αυτενέργειας προβάλλει στο δημοσιευμένο έργο του ως ο συντελεστικός παράγοντας μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής αγωγής,
ούτως ώστε να καθίσταται αφενός μεν αποτελεσματική αφετέρου δε ουσιαστικά παιδαγωγική (Τερζής, 22006: 147-148, 149153). Με την αυτενέργεια η νεκρή αποστήθιση ξεγυμνώνεται διδακτικά και απομονώνεται, ώστε να τονίζεται ο πνευματικός
σκοπός της διδασκαλίας. Η αυτενέργεια αποβαίνει, λοιπόν, «ενέργεια που πηγάζει από την ελεύθερη βούληση του ατόμου»
(Δελμούζος, 1958: 136), και σε συνδυασμό με τον εξίσου παιδαγωγικό διάλογο που προϋποθέτει την αντίληψη πως η ελεύθερη συνομιλία είναι «δουλειά πνευματική, σοβαρή και ομαδική» (Δελμούζος, 1930β: 312), αναδεικνύεται σε μείζονα άξονα
διδακτικής σκοπιμότητας. Όπως επισημαίνει ο Δελμούζος, «προσπάθειά μας ήταν να μη μένουν τα παιδιά παθητικά στην ώρα
της διδασκαλίας, αλλά ν’ αυτενεργούν με πραγματικό ενδιαφέρον, το καθένα ανάλογα με τη δυναμικότητά του» (Δελμούζος,
1950: 34). Είναι εδώ προφανής η αγωνία του αληθινού παιδαγωγού να σεβαστεί και να διαφυλάξει την ιδιαιτερότητα κάθε μαθητικής μονάδας, καθώς «ομαδική […] ζωή και εργασία δε θα ειπή ισοπέδωση […]. Έτσι αναπτύσσει τη δική του ατομικότητα
[…]. Όχι λοιπόν ισοπέδωση, παρά ποικιλία από ατομικότητες, από δυνάμεις, όλες όμως συντονισμένες σε σύνολο αρμονικό»
(Δελμούζος, 1930β: 75-76). Γι’ αυτό φρονούσε πως έπρεπε «η κάθε τάξη νάχη το δάσκαλο - οδηγό της, που θα ζη πιο πολύ με
τα παιδιά, θα προσπαθή να συλλάβη την κάθε ατομικότητα, την ιδιοτυπία της, και να βοηθά την εξέλιξή της συνεργαζόμενος με
το προσωπικό του σχολείου και το σπίτι των παιδιών» (Δελμούζος, 1950: 35).
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δ) Για να μπορέσει βεβαίως να εκφραστεί ο μαθητής και να καλλιεργήσει τη δημιουργική πρωτοβουλία του απαιτείται,
κατά τον Δελμούζο, η κατάλληλη συναισθηματική αγωγή (Τερζής, 22006: 139-140) που επιτρέπει στην «πραγματική συγκίνηση» να προσθέτει «στα λόγια τους (των παιδιών) ολοένα και πιο πολύ αίσθημα, δηλαδή φυσικότητα» (Δελμούζος, 1950: 64).
Εννοείται πως το αίτημα του Δελμούζου για συνειδητή συναισθηματική αγωγή ερχόταν αντιμέτωπο με τις καθιερωμένες αντιλήψεις περί διανοητικής μόρφωσης και ηθικολογικής αγωγής της εποχής, ενώ ως αληθινή ηθική επιταγή της κατά Δελμούζο
παιδαγωγικής δεοντολογίας η συναισθηματική αγωγή συνδεόταν με δεξιότητες απαραίτητες για την πνευματική ανάπτυξη του
ατόμου αλλά και την κοινωνική του συνειδητοποίηση.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης πως ο Δελμούζος ήταν ανέκαθεν ιδεαλιστής και ουμανιστής του κοινωνικού χώρου (Παπανούτσος, 1978, 21984: 35) [συχνά μνημόνευε και την ποιητική του φλέβα που είχε εκδηλωθεί στα νιάτα του (Παπανούτσος,
1978, 21984: 30)].
ε) Η ειλικρινής μαθητική σχέση κυοφορείται και αναπτύσσεται μέσα στη φυσική της μήτρα: τη σχολική κοινότητα, ως θεσμό
του συνόλου των διδασκόντων και των υπευθύνων τάξης, όπως λ.χ. καταγραφόταν στο «παιδικό δικαστήριο» που λειτουργούσε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (Δελμούζος, 1930β: 181-186· Φούκας, 2018: 251-276). Εκεί οι μικροί μαθητές εξοικειώνονταν με έναν αληθινό απολογισμό πράξεων και ευθυνών στο πλαίσιο της καθεαυτό σχολικής κοινότητας ως οικογένειας μέσα
σε κλίμα παιδαγωγικής νηνεμίας και συλλογικής οργάνωσης.
στ) Από την άλλη, στο συνεργατικό πρότυπο εκπαιδευτικής αγωγής που εισηγείται ο Δελμούζος, η αγωγή δεν επιτρέπεται
να επιτελείται μόνο στο σχολείο ή στο σπίτι αποκλειστικά. Πρέπει κατά το δυνατόν να συλλειτουργούν οι δύο χώροι, εφόσον
συντελεστικά αποτελούν συμπληρωματικούς χώρους αγωγής και όχι αλληλοακύρωσης. Εάν περιοριζόταν η αγωγή στους
σχολικούς τοίχους, θα ασφυκτιούσε η σχολική ζωή και το κοινοτικό πνεύμα εντός διδακτικών σχημάτων και εκπαιδευτικών
σκοπιμοτήτων. Γι’ αυτό και απαιτείται πολύπλευρη σχολική ζωή με εξωσχολικές δραστηριότητες: εκδρομές και περιπάτους,
παιχνίδι, εορταστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου να πρωταγωνιστούν οι ίδιοι οι μικροί μαθητές (Δελμούζος, 1950:
59) και να ενεργοποιείται το δυναμικό των ικανοτήτων που διαθέτουν, ώστε το σχολείο να αποτελεί εφαλτήριο κοινωνικής
προόδου. Έγραφε χαρακτηριστικά ο Δελμούζος πως «έτσι το σχολειό δενόταν με χίλιους δυό δεσμούς με την ψυχή τους και
με τον καιρό μεγάλωνε μέσα τους η ανάγκη να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους όλη τη φροντίδα γι’ αυτό» (Δελμούζος, 1930β:
175), αφού «η παιδεία γυρεύει να ετοιμάση το παιδί έτσι, που να προσπαθή αργότερα στη ζωή του να μορφώνη τον εαυτό του
ολοένα και καλύτερα και με την προσπάθειά του αυτή να υπηρετή και να υψώνη και το σύνολο όπου ζή» (Δελμούζος, 1930β:
75). Η παιδεία, άλλωστε, σχετίζεται με τις φυσικές δραστηριότητες, τον πολιτιστικό περίγυρο και την κοινωνική οργάνωση,
όπου πρόκειται να ενσωματωθεί οργανικά και ιδεολογικά ο κάθε μαθητής. Για τον ίδιο λόγο είναι ανάγκη η διδασκαλία να
εμπλουτίζεται με τέτοια στοιχεία περιβαλλοντικής και ιστορικής γνώσης, καθώς «η παιδεία κάθε τόπου πρέπει να στηρίζεται
στη σύγχρονη πραγματικότητα του τόπου αυτού» (Δελμούζος, 1971: 15). Υπέρμαχος ενός τέτοιου γνωσιολογικού «ανοίγματος»
στον πραγματικό κόσμο έγραφε με πρόδηλο ενθουσιασμό: «Θα τόνιζα την ανάγκη ν’ ανοίξουν πόρτες και παράθυρα διάπλατα
στην νεοελληνική ζωή» (Χαρίτος, 1986β, 1989: 135).
ζ) Προσδιορίζοντας ειδικότερα τη νεοελληνική πραγματικότητα ο Δελμούζος αγκάλιασε με πάθος το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, πιστεύοντας ακράδαντα πως η δημοτική γλώσσα δεν είναι απλώς το γλωσσικό αντίδοτο στο «αυθαίρετο
γλωσσικό κατασκεύασμα του γραφείου» (Δελμούζος, 1939: 1463·Αβραάμ, 1975: 133-140), τον καθαρευουσιανισμό, ως επιστημονική επιλογή ή γλωσσολογικό αίτημα αναθεώρησης του σχολικού συστήματος, αλλά κάτι σπουδαιότερο: η επανάκαμψη
της νεοελληνικής ζωής και του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση, όπου η νεοελληνική δημοτική γλώσσα συνιστούσε το
ασφαλέστερο μέσο γνωριμίας με αυτά τα δύο στοιχεία ταυτότητας του ελληνικού λαού. Έγραφε προς τούτο: «Ο νεοελληνικός
λαός […] την πνευματική, την ψυχική του αυθυπαρξία την εκφράζει με τη γλώσσα του, με τα μητρικά ιδιώματα και την κοινή
δημοτική» (Δελμούζος, 1939: 1464). Και προσέθετε με επίγνωση: «Μόρφωση του έθνους δε θεμελιώνεται απάνω στην παράδοση των λογίων. Μπορεί να θεμελιωθή μονάχα με το δημοτικισμό» (Δελμούζος, 1971: 110), καταγγέλλοντας τους οπαδούς
της καθαρεύουσας σαν ισχνή μειονότητα που επέλεξε μια νεκρή γλώσσα για προβληματική έκφραση στον χώρο του σχολείου
(Δελμούζος, 1958: 315), ενώ σημείωνε ότι «η δημοτική εξουσιάζει το φυσικό και αβίαστο προφορικό λόγο των Νεοελλήνων,
καθώς και τη λογοτεχνία και άλλες εκδηλώσεις, και προχωρεί σταθερά παντού» (Δελμούζος, 1971: 52), από την πρώτη τάξη
του δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο (Δελμούζος, 1939: 1464).
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η) Τέλος της αγωγής προσδιόριζε ο Δελμούζος τη δυνατότητα του μαθητή να αυτοπροσδιορίζεται χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς, την αυθυπαρξία (Τερζής, 2 2006: 136), δηλαδή τη δυνατότητα να είναι κάποιος σε θέση «να ενεργή ελεύθερα χωρίς
εξωτερική πίεση, σύμφωνα με τις απόλυτες ηθικές αξίες που ορίζουν το σκοπό της αγωγής, τον αληθινό ανθρωπισμό» (Δελμούζος, 1930β: 36). Μόνο τότε ο μαθητής έβρισκε το πλήρωμα της ιδιότητάς του στη σχολική αγκάλη.
θ) Μολονότι οπαδός της πολιτικής μεταστροφής της εκπαίδευσης ο Δελμούζος επέκρινε αυστηρότατα την εκάστοτε κομματική εμπλοκή στην εκπαιδευτική πολιτική, η οποία κατακερματιζόταν και στρεβλωνόταν κατά τους μικροκομματικούς ανταγωνισμούς και τις αλλαγές των υπουργών. Με γλαφυρό τρόπο μετέδιδε την αγωνία του για το πρόβλημα αυτό: «Να πάψη το
εκπαιδευτικό πρόβλημα να γίνεται ποδόσφαιρο ανάμεσα στα κόμματα και τις κενοδοξίες ανίδεων ανθρώπων που τυχαίνει
να διευθύνουν το υπουργείο της παιδείας. Ανίερο δηλαδή παιχνίδι με την πιο ιερή υπόθεση του έθνους, που στη ράχη της
δοκιμάζεται ένα αδιάκοπο ράβε ξήλωνε [...]. Συνέπεια: το αίτημα σε όλα τα κόμματα να δεχτούν κοινή εκπαιδευτική πολιτική
απάνω και πέρα από τις αντιθέσεις των» (Δελμούζος, 1947: 28).
ι) Οι αρχές της «παιδαγωγικής ηθικής» του Δελμούζου, κατά το ότι το νέο επιστημονικό και παιδαγωγικό ήθος του στερέωσε
και το ιδεολογικό του επιχείρημα, αφενός για την άνοιξη της ελληνικής Παιδαγωγικής επιστήμης και αφετέρου για τις κραταιές
και εξίσου επίκαιρες γλωσσοδιδακτικές απόψεις του, είναι συνεξεταστέες με τις πολιτικοκοινωνικές επιδράσεις που δέχθηκε
και για τις οποίες όχι σπάνια κατηγορήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ζητούμενο δεν είναι τόσο οι επιδράσεις, όσο ο βαθμός κριτικής αφομοίωσής τους. Ο Δελμούζος ήταν ελληνοκεντρικός, εθνιστής κατά τα δικά του μέτρα· έγραφε σχετικώς: «Μας
λείπουν οι προϋποθέσεις, τα θεμέλια. Θα τα στήσωμε μόνοι μας. Οι ξένοι σ’ ένα προπάντων θα μας βοηθήσουν: θα μας δείξουν
τη μέθοδο, το δρόμο, θα μας δώσουν το ζωντανό παράδειγμα. Η δουλειά όμως πρέπει να γίνη απάνω στα δικά μας πράγματα
κι από μας τους ίδιους, από τον καθένα χωριστά κι απ’ όλους μαζί. Με αγάπη και υπομονή πρέπει να σκύψωμε απάνω στη δική
μας πραγματικότητα και να τη δουλέψωμε, όσο μικρή και ταπεινή κι αν είναι» (Δελμούζος, 1930α: 23-24). Πρέσβευε μάλιστα
πως «η παιδεία ενός τόπου πρέπει να δίνει στο κάθε παιδί τη μόρφωση που ταιριάζει με το φυσικό του, ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική θέση και φιλοδοξία του σπιτιού του» (Δελμούζος, 1958: 132), συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής
αγωγής, για την περιθωριοποίηση ή και την κατάργηση της οποίας κατηγορήθηκε άδικα αλλεπάλληλες φορές (Χαραλαμπίδης,
2007).
Ως βασική τεκμηρίωση της ελληνοκεντρικότητας του Δελμούζου, πέραν των σχετικών πηγών, θα αξιοποιήσουμε την παράλληλη ανάγνωση των ιδεολογικών αφετηριών του μαχητικού δημοτικιστή δασκάλου στο ζωογόνο πνεύμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Μαλαφάντης, 2016: 818-843), όπως τις εξέφρασε στο περίφημο, εκτενές δοκίμιό του με τίτλο «Δημοτικισμός και ελληνική παιδεία» (1916) (Δελμούζος, 1916: 188-197, 2014: 194-202)2. Από αυτό σταχυολογούμε τις θέσεις του, που
συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα στοιχεία της «παιδαγωγικής ηθικής» του.
Αρχίζει την ανάπτυξη των απόψεών του με αφορμή τη διαπίστωση ότι όλοι συμφωνούν πως «η Ελληνική παιδεία δεν
ανταποκρίνεται στο μεγάλο της σκοπό. Η μεταρρύθμιση των σχολείων, τα προγράμματά τους και η μόρφωση του διδακτικού
προσωπικού, με όλες τις μερικές μεταρρυθμίσεις, μένουν κατ’ ουσίαν ακόμη σκλαβωμένα σ’ ένα ολιγαρχικό ιδανικό· το ιδανικό ενός παρεξηγημένου κλασικισμού που περιορίζεται κυρίως στη μίμηση τύπων νεκρών» (σ. 194). Στη συνέχεια, κρίνει τα
εκπαιδευτικά νομοσχέδια της κυβερνήσεως των φιλελευθέρων, του Ιωάννη Τσιριμώκου (1931), συνταγμένα από τον Δημήτρη Γληνό, όπου «καθρεφτίζεται η παιδεία μας σε εικόνα παρόμοια μ’ αυτήν που έδωσα παραπάνω, αναλύονται η ελληνική
πραγματικότητα, και με το αληθινό φως της παιδαγωγικής και της κοινωνιολογίας γίνεται η προσπάθεια να προσαρμοστή ο
σχολικός οργανισμός στη δική μας, τη σύγχρονη ζωή και τις δικές της ανάγκες. Τα σχολεία μας οργανώνονται σε βάση δημοκρατική έτσι που να υπηρετούν όχι μόνο λίγους προνομιούχους, αλλά το σύνολο των Ελλήνων, και η κάθε κοινωνική τάξη να
παίρνη τη γενική μόρφωση που της χρειάζεται» (σ. 196). Κινείται με όρους που εκφράζουν την παιδαγωγική σκοποθεσία του,
λ.χ. γράφοντας πως «την πιο σημαντική για την ώρα καινοτομία μας τη δίνει η δημοτικιστική αντίληψη για την αυθυπαρξία,
το περιεχόμενο και την εθνική σημασία του νεοελληνικού πολιτισμού και του ζωντανού του γλωσσικού οργάνου» (σ. 197).
Πρώτιστο μέλημά του είναι η γνωριμία των μαθητών με τον νεώτερο ελληνικό πολιτισμό μας σε κάθε δημιουργική έκφανσή
του: «Τη γλώσσα μας, την καλλιτεχνική ιδιοφυία, τη μυθοπλαστική ικανότητα, την ιδεολογία, την κοινωνική και πολιτική ζωή,
2. Στο κείμενό μου εντός παρενθέσεων δίνεται η σελιδαρίθμηση της νέας έκδοσης.
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το χαρακτήρα του Ελληνικού λαού δε θα τα βρούμε στην επίσημη γλώσσα και τη φιλολογία της, στα επίσημα σχολεία, τα
προγράμματά τους και τα παιχνίδια τους, στα επίσημα οικοδομήματα (Ακαδημίες κ.τ.λ.), στην κρατική οργάνωση και τα συστήματά τους, αλλά στη δημοτική γλώσσα και τη φιλολογία της, στο κέντημα και το τραγούδι της χωριατοπούλας, στο σπιτάκι του
χωριού, στο μοναστήρι και στο εξωκλήσι, στο παιδιάτικο παιχνίδι που ανθεί μακρυά από τη φυλακή του σχολείου, στη μικρή
και μεγάλη κοινότητα του χωριού και της σκλαβωμένης μικρής και μεγάλης πόλης κτλ. κτλ. Αυτή είνε η Ελληνική αλήθεια,
που πρέπει να μελετηθή σ’ όλες της τις εκδηλώσεις για να γνωρίσωμε κατάβαθα τον εαυτό μας και τον τόπο μας […]. Έτσι ο
δημοτικισμός γλώσσα και ζωντανή παράδοση γίνεται και μέθοδος πραγματικιστική, και τολμηρά όχι όμως και μακριά από την
αλήθεια θα μπορούσε κανείς ν’ απλώση την έννοια δημοτικισμός πραγματικισμός» (σ. 199).
Ακολούθως επαναλαμβάνει (σσ. 200-201) τα αιτήματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Τσιριμώκος, 1927· Δελμούζος, 1947: 3198· Φραγκουδάκη, 1977: Παράρτημα αρ. 10· Χαραλάμπους, 1987· Δημαράς, 1994· Ρογάρη, 2010) από το Πρόγραμμά του: «1. Η
παιδεία πρέπει να γίνη κτήμα όλου του έθνους […]. 2. Η παιδεία πρέπει να στήση τα θεμέλιά της απάνω στα πραγματικά στοιχεία
της ελληνικής ζωής, όπως τη διαμόρφωσε η ιστορική εξέλιξη του έθνους […]. 3. Την αληθινή νεοελληνική πραγματικότητα και
τα νεοελληνικά ιδανικά τα φανερώνουν η νεοελληνική παράδοση, τα δημοτικά τραγούδια, τα παραμύθια, οι θρύλοι, οι παροιμίες, τα νεοελληνικά ήθη και έθιμα και οι ποικίλοι τρόποι της ζωής, τα φανερώματα της τέχνης και πρώτα απ’ όλα η ζωντανή
γλώσσα και η δημιουργική λογοτεχνία. Αυτός ο γνήσιος νεοελληνικός κόσμος πρέπει να γίνη θεμέλιο της παιδείας μας. 4. […]
είναι ανάγκη να φωτιστή με ειλικρίνεια η παιδεία μας και από κάθε πραγματική, ηθική και πνευματική κατάκτηση του σημερινού
πολιτισμού. 5. Είναι όμως αδύνατο να καλλιεργήσωμε όπως πρέπει τις δυνάμεις ενός λαού, αν παράλληλα με την επίγνωση του
ηθικού κόσμου δεν προβαίνη και η κυριαρχία του κόσμου του φυσικού […]. 6. Πρέπει να οργανωθούν σχολεία συμπληρωματικά για το λαό και σχολεία επαγγελματικά, που να δίνουν τις αμεσώτερες χρήσιμες ειδικές γνώσεις, προ πάντων στους τεχνίτες
και στη μέση αστική τάξη. 7. Η αναμόρφωση της παιδείας αδύνατο να είνε συνειδητή και φωτισμένη και να έχη συνέχεια, αν κάθε
μέσο αγωγής δεν στηρίζεται στην επιστημονική γνώση των όρων της ελληνικής παιδείας, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μελετήσωμε τους όρους αυτούς και να επιστημονικοποιήσωμε τα μέσα της παιδείας μας. Γι’ αυτό είναι ανάγκη πρώτα να μελετηθή το
Ελληνόπουλο, σα φυσικός και σαν ψυχικός οργανισμός, και η επίδραση που έχει το φυσικό και ηθικό περιβάλλον στην ανάπτυξή
του, έπειτα να μορφωθή το διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τις αληθινά σύγχρονες ιδέες και με τη σημερινή θέση της παιδαγωγικής επιστήμης, και τέλος να κανονιστούν όλα τ’ άλλα μέσα της αγωγής σύμφωνα με τα διδάγματά της».
Από τα παραπάνω γίνεται νομίζουμε φανερό ότι η «παιδαγωγική ηθική» και η εν γένει εκπαιδευτική στάση του Δελμούζου
δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση μεμονωμένη καταγγελία ή αναφορά μερικής αμφισβήτησης του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος. Όλο το δοκίμιό του εκφράζει αίτημα εκπαιδευτικής αυτάρκειας και συγχρόνως αποτελεί καταστατικό ενός
ολοκληρωμένου παιδαγωγικού συστήματος αρχών και λειτουργίας του σχολείου, που μπορεί να υλοποιηθεί με την καθολική
επικράτηση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, όπως τον τεκμηρίωσε ο μεγάλος Νεοέλληνας παιδαγωγός.
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνάμα έναν ελάχιστο φόρο τιμής, εξήντα και πλέον χρόνια από τον θάνατό του, στον άνθρωπο και τον επιστήμονα που εισέφερε στη νεοελληνική παιδαγωγική επιστήμη το μεγαλοπρεπές όραμα της ελληνικότητας,
τον συνδυασμό παράδοσης και νεωτερισμού, την ανανέωση της διδακτικής τέχνης και οπωσδήποτε την αναγκαιότητα της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Είναι πλέον καιρός να επανεκτιμήσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη του Αλέξανδρου Δελμούζου στη σύγχρονη, τεχνοκρατικά προσανατολισμένη, ελληνική εκπαίδευση.
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Abstract
Alexandros Delmouzos: Τhe visionary and timeless great teacher’s
principles of “pedagogical ethics”
This paper aims at updating the multifaceted presence and action of the great Modern Greek educator Alexandros
Delmouzos (1880-1956) and to highlight the diachronicity of his pioneering pedagogical theory. The paper also aims at
highlighting the main pedagogical views and the educational innovations of this great visionary of education, while pointing
out the need to study his manifold but forgotten work and his sociopolitical theory, in other words, to demonstrate the need
to re-assess this great teacher in the light of our era. In particular, in this paper we summarize and evaluate the principles
of the “pedagogical ethics” of Delmouzos. His new scientific and pedagogical ethos is regarded to have supported his
ideological argument both for the Spring of the Greek pedagogical science and for his significant and equally timely views
on language and teaching.
In addition, this paper is also a minimal tribute to Alexandros Delmouzos as a man and a scientist who contributed
to modern Greek pedagogical science the magnificent vision of Greekness, the combination of tradition and modernism,
the renewal of teaching art and, certainly, the necessity of educational reform. Finally, we pinpoint the need to review and
re-evaluate the valuable legacy of Alexandros Delmouzos for pedagogical science and modern, technocratically-oriented,
Greek education.
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Παιδαγωγική κατάρτιση και αποτελεσματικός εκπαιδευτικός
Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Τα βασικά ζητήματα και ερωτήματα της εισήγησης είναι τα ακόλουθα:
◆ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του εκπαιδευτικού που προσδιορίζουν την αποστολή του;
◆ Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία στην άσκηση του ρόλου του;
◆ Τι σημαίνει και ποιος θεωρείται Αποτελεσματικός-Ικανός Εκπαιδευτικός;
◆ Τι σημαίνει Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιση-Εκπαίδευση και γιατί είναι απαραίτητη για την άσκηση του εκπαιδευτικού
έργου;
◆ Ποιοι επιπρόσθετοι λόγοι επιβάλλουν την κατάρτιση αυτή για τους εκπαιδευτικούς;
◆ Ποια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση διαθέτουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί;
◆ Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον μαθητή από την απουσία παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης.
◆ Τελικές διαπιστώσεις και προτάσεις.

Εισαγωγικά
Το περιεχόμενο της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασης των εκπαιδευτικών ανέκαθεν έχει αποτελέσει πεδίο προβληματισμού και συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεδομένου ότι αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο είδος και την
ποιότητα κατάρτισης-εκπαίδευσής τους τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους παράγοντες που εμπλέκονται στις
εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αυτή η κατάρτιση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στην εκπαιδευτική και, ευρύτερα, την κοινωνική
πραγματικότητα, που τις διαμορφώνουν και τις επηρεάζουν ιδέες, θέσεις και πρακτικές, οι οποίες προωθούνται ή ακόμη και
επιβάλλονται από πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και παιδαγωγικούς παράγοντες (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη βαθμίδα που υπηρετούν, ειδικεύονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Με την
ειδίκευση αυτή αποκτούν το δικαίωμα να ασκήσουν εκπαιδευτικό έργο, ανεξάρτητα από την πρακτική ή μη εκπαίδευσή τους.
Μπορούν, επίσης, να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο, ανεξάρτητα από την παιδαγωγική και διδακτική τους κατάρτιση, εκτός από
τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
συστημάτων, όπου η ουσιαστική θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση είναι υποχρεωτική και αναγκαία προϋπόθεση, για να ασκήσουν το εκπαιδευτικό έργο τους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού βρίσκεται σε στενή συνάρτηση με την υπόσταση, τη
δομή και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και, ειδικότερα, του σχολείου ως κοινωνικού και παιδαγωγικού θεσμού. Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε στην αντίληψη ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα εξαρτημένο
και κατευθυνόμενο επάγγελμα.
1. Ποια είναι η αποστολή του σχολείου, την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιήσουν;
1.1 Τι είναι το σχολείο;
Το σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός με συγκεκριμένη παιδαγωγική και κοινωνική αποστολή. Είναι, δηλαδή, ένας
θεσμός που επιτελεί προσδιορισμένες παιδαγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες και ο οποίος δημιουργήθηκε αλλά και καθιερώθηκε λόγω της επιβεβλημένης ανάγκης για παροχή «οργανωμένης, συστηματικής και μεθοδευμένης αγωγής, διδασκαλίας
και μάθησης», ως προϊόν της επιστημονικής, πολιτισμικής, οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης μιας κοινωνικής ομάδας ή
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χώρας Το σχολείο, ουσιαστικά, εκφράζει την επικρατούσα πολιτική ιδεολογία και το επίπεδο υπόστασης και ανάπτυξης μιας
κοινωνίας (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Η αποστολή του σχολείου περιγράφεται συνοπτικά ως ακολούθως:
• Το σχολείο ασκεί αγωγή και κοινωνικοποιεί τον μαθητή, για να διαμορφώσει την προσωπικότητά του και να συμβάλει στην
ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία του σχολείου, ο εκπαιδευτικός επιτελεί τον ρόλο
του παιδαγωγού.
• Το σχολείο διδάσκει και μαθαίνει, αποβλέποντας στην ανάπτυξη του γνωστικού, νοητικού και συναισθηματικού επιπέδου
του μαθητή. Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία του σχολείου, ο εκπαιδευτικός επιτελεί τον ρόλο του διδασκάλου.
• Το σχολείο αξιολογεί τον μαθητή, για να διαπιστώσει αν επιτυγχάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να εντοπίσει τυχόν
ελλείψεις και ανεπάρκειες, καθώς και τις δυνατότητες του μαθητή, αποβλέποντας στην ανατροφοδότηση και βελτίωση της
μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία του σχολείου, ο εκπαιδευτικός επιτελεί τον ρόλο του αξιολογητή.
• Τέλος, το σχολείο εποπτεύει τον μαθητή, αποδεσμεύοντας τον γονέα από τον παιδαγωγικό του ρόλο, ενόσω το παιδί του
βρίσκεται στο σχολείο, και επιδιώκοντας να προσφέρει ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση στον μαθητή. Σύμφωνα με αυτή τη
λειτουργία του σχολείου, ο εκπαιδευτικός επιτελεί τον ρόλο του επόπτη.
1.2 Σχέση σχολείου και εκπαιδευτικού
Το σχολείο, ως θεσμός με καθορισμένη δομή, ρόλους, ρυθμίσεις και σκοπούς, επιτελεί συγκεκριμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές λειτουργίες, μέσα από τις οποίες μεταβιβάζονται στους μαθητές κοινωνικοπολιτισμικά αγαθά, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες,
αξίες, κανόνες, στρατηγικές κ.ά., και κοινωνικοεπαγγελματικές δυνατότητες και θέσεις. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις λειτουργίες
αυτές παίζει αναμφίβολα, λόγω θέσης, ο εκπαιδευτικός, που είναι επιφορτισμένος να τις διεκπεραιώνει μέσα από τις διαδικασίες
της αγωγής, της διδασκαλίας, της μάθησης, της αξιολόγησης και της κοινωνικοποίησης ((Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2. Τι σημαίνει αποτελεσματικός εκπαιδευτικός;
Αποτελεσματικός θεωρείται ο εκπαιδευτικός που φέρει σε πέρας με αποτελεσματικό τρόπο την επαγγελματική του αποστολή
ή, αλλιώς, ο εκπαιδευτικός που επιτυγχάνει τους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που συνδέονται άρρηκτα με τον
ρόλο του.
2.1 Ποιος θεωρείται αποτελεσματικός και, τελικά, ικανός εκπαιδευτικός;
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, αποτελεσματικός- ικανός εκπαιδευτικός, από άποψη παιδαγωγική, θεωρείται αυτός που:
• Σέβεται τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και, γενικότερα, τις ιδιαιτερότητες του μαθητή.
• Αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.
• Ενισχύει την υπευθυνότητα και την αυτονομία του.
• Συνδιαμορφώνει κανόνες που συμβάλλουν στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς του μαθητή.
• Οργανώνει σωστά, από άποψη μεθοδολογική, τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
• Αποφεύγει να στιγματίζει και, γενικότερα, προσβάλλει τον μαθητή.
• Αφιερώνει χρόνο ακρόασης για τον μαθητή.
• Χαρακτηρίζεται από αυτοκυριαχία, δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπιστία, συνέπεια, πραότητα και υπομονή.
• Είναι ο εκπαιδευτικός, τελικά, που, σέβεται την προσωπικότητα του μαθητή και, πάνω απ’ όλα, υπηρετεί τα μαθησιακά, εκπαιδευτικά και, συνολικά, τα παιδαγωγικά συμφέροντα του μαθητή (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.2 Πότε ένας εκπαιδευτικός βρίσκεται πλησιέστερα στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του ρόλου του
Τα πορίσματα των ερευνών έχουν δείξει ότι αυτό επιτυγχάνεται:
• Όταν διαθέτει άρτια επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και επιμόρφωση.
• Όταν επιτελεί το έργο του σε ευνοϊκό πλαίσιο σχολικών και εργασιακών συνθηκών.
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• Όταν αναγνωρίζεται το έργο του από άποψη ηθική, πολιτειακή, οικονομική, κοινωνική κ.ο.κ. (ό.π.).
2.3 Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχία στην άσκηση του ρόλου του;
Προσδοκίες από τον ρόλο του εκπαιδευτικού:
Οι αρμοδιότητες, που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας ο εκπαιδευτικός, συνιστούν ένα σύνθετο και πολύπλοκο πλαίσιο, στο
οποίο συμπυκνώνονται ενδιαφέροντα, ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες που προέρχονται από διαφορετικούς παράγοντες
και φορείς της κοινωνικής ζωής. Οι συνειδητές ή ασυνείδητες προσδοκίες αυτών των κοινωνικών ομάδων είναι πολύπλοκες,
γενικές, χωρίς διαφοροποιήσεις και σαφήνεια και, πολλές φορές, διαμετρικά αντίθετες ή και αντιφατικές.
2.4 Βασική αντιφατικότητα στην πραγματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού
Η πολυπλοκότητα και η δυσκολία στην εκπλήρωση του ρόλου για τον εκπαιδευτικό οφείλονται, κατά κανόνα, στο γεγονός
ότι ο εκπαιδευτικός είναι εξουσιοδοτημένος να φέρει σε πέρας τις αρμοδιότητές του, από το ένα μέρος με βάση τους σχετικές
διοικητικές ρυθμίσεις, δηλαδή τους νόμους, τις εγκυκλίους, τους κανονισμούς, τα αναλυτικά προγράμματα κ.λπ., και από το
άλλο, σύμφωνα με την επιστημονική και παιδαγωγική του εκπαίδευση και επιμόρφωση και, γενικότερα, τη συγκρότηση της
προσωπικότητάς του (ό.π.).
2.5 Παράγοντες διαμόρφωσης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής στάσης του εκπαιδευτικού
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες και θεωρητικά μοντέλα, η επιτέλεση του ρόλου του εκπαιδευτικού επηρεάζεται κυρίως από
τους ακόλουθους τρεις παράγοντες:
• την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση και, γενικά, την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού,
• τις επικρατούσες συνθήκες του σχολείου ή αλλιώς τη σχολική πραγματικότητα, δηλαδή τον διευθυντής, την οργάνωση σχολικής ζωής, το κλίμα ανάμεσα σους εκπαιδευτικούς κ.ο.κ. και
• το στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι π.χ. ο πολιτισμός,
η πολιτική, η οικονομία κ.ο.κ. (ό.π.).
2.6 Τι σημαίνει παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση-εκπαίδευση και γιατί είναι απαραίτητη για την άσκηση εκπαιδευτικού
έργου;
Με την έννοια «παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση-εκπαίδευση εκπαιδευτικών» εννοούμε τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις
δεξιότητες και τις εμπειρίες που αποκτά ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των σπουδών του, και οι οποίες σχετίζονται με το
εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του και, ειδικότερα, το σχολείο ως καθημερινό χώρο εργασίας και τους αποδέκτες των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή τους ίδιους τους μαθητές (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Με άλλα λόγια, ως παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση-εκπαίδευση εννοούμε τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο
εκπαιδευτικός, από άποψη παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική, για να ασκήσει με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο
τον ρόλο του ως επαγγελματίας παιδαγωγός, δηλαδή ως παιδαγωγός, διδάσκαλος, αξιολογητής και επόπτης στην εκπαιδευτική
πράξη. Τη βάση για τη συγκεκριμένη κατάρτιση αποτελούν η Παιδαγωγική επιστήμη με τους κλάδους της, η Διδακτική, η
Ψυχολογία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, αλλά και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι από τον χώρο των κοινωνικών και θετικών επιστημών, οι οποίοι συνδράμουν και εμπλουτίζουν με τις έρευνες και τις θεωρίες τους το έργο αυτό (ό.π.).
Ειδικότερα:
2.6.1 Παιδαγωγική κατάρτιση-εκπαίδευση είναι:
Οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες από την Παιδαγωγική επιστήμη και τους κλάδους της, δηλαδή τη Σχολική
Παιδαγωγική, τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, την Ειδική Παιδαγωγική κ.λπ., που αναφέρονται σε θεματικές περιοχές και
ερωτήματα, όπως:
✓ Θεωρίες και απόψεις για τον ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού, την αγωγή, την κοινωνικοποίηση, την ειδική αγωγή, την προσωπικότητα, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου κ.ο.κ., δηλαδή:
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✓ Ποια είναι η αποστολή του σχολείου και του εκπαιδευτικού;
✓ Πώς ασκείται η αγωγή και πού αποβλέπει;
✓ Πώς κοινωνικοποιείται το άτομο και ο μαθητής;
✓ Πώς οργανώνεται η παιδαγωγική επικοινωνία και σχέση;
✓ Πώς οργανώνεται η σχολική ζωή;
✓ Πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου;
✓ Πώς αναπτύσσεται ένα άτομο από άποψη γνωστική, συναισθηματική, βιολογική και κοινωνική;
✓ Πώς διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός την πειθαρχία, την ετερογένεια, τις μαθησιακές δυσκολίες, την αποκλίνουσα (παραβατική) συμπεριφορά του μαθητή κ.ο.κ. (Κωνσταντίνου, Χ. 2015);
2.6.2 Διδακτική κατάρτιση-εκπαίδευση είναι:
Οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες από τη Διδακτική-Διδακτική Μεθοδολογία, που αναφέρονται σε θεματικές περιοχές και ερωτήματα, όπως:
✓ Θεωρίες και απόψεις γενικά για τη διδακτική μεθοδολογία και ειδικά για κάθε μάθημα, δηλαδή πώς διδάσκω, τι παρέχω
στον μαθητή, τι και πώς μαθαίνει ένας μαθητής, πώς δραστηριοποιώ έναν μαθητή κ.ο.κ. Ειδικότερα:
✓ Γνώση των σκοπών και των στόχων του προγράμματος σπουδών, των σχολικών εγχειριδίων και του μαθήματος.
✓ Ικανότητα συνδυασμού βιωματικής και σύγχρονης γνώσης.
✓ Ικανότητα δόμησης της διδασκαλίας και ευελιξία στη διδακτική πρακτική, δηλαδή ποικιλία διδακτικών μεθόδων, αξιοποίηση χρόνου, αξιοποίηση εποπτικού διδακτικού υλικού και τεχνολογικών μέσων.
✓ Παιδαγωγική χρήση των κατ’ οίκον εργασιών.
✓ Δραστηριοποίηση του συνόλου των μαθητών.
✓ Εφαρμογή εξατομικευμένων και συνεργατικών μεθόδων για την προαγωγή των ατομικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και της
ομαδικότητας και συνεργατικότητας των μαθητών.
✓ Δημιουργία ενδιαφέροντος και ελκυστικού μαθήματος.
✓ Συστηματική πρακτική άσκηση κ.ο.κ. (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.6.3 Παιδαγωγική-Αξιολογική κατάρτιση-εκπαίδευση είναι:
Οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι εμπειρίες από την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, που αναφέρονται σε θεματικές περιοχές και ερωτήματα, όπως:
✓ Θεωρίες και απόψεις για το αντικείμενο, το περιεχόμενο, τους σκοπούς, τα κριτήρια, τις τεχνικές, τα μέσα και τις μορφές
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού, του μαθητή, του εκπαιδευτικού
υλικού κ.λπ. Ειδικότερα:
✓ Ποιο είναι το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης;
✓ Τι αξιολογώ σε έναν μαθητή, με ποια κριτήρια και τεχνικές το αξιολογώ και πώς αποδίδω και αποτυπώνω το αποτέλεσμα
της αξιολόγησης;
✓ Ποια μεθοδολογικά εργαλεία θεωρούνται πιο αξιόπιστα, έγκυρα και αντικειμενικά;
✓ Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ποσοτικών και ποιοτικών μέσων αξιολόγησης;
✓ Πού αποσκοπεί η αξιολόγηση του μαθητή, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου κ.ο.κ. (Κωνσταντίνου, Χ. 2015);
2.6.4 Επιπρόσθετοι λόγοι που επιβάλλουν την άρτια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του εκπαιδευτικού
Οι επιπρόσθετοι λόγοι, που επιβάλλουν την άρτια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, είναι οι επιστημονικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές περιστάσεις, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα
πολυφωνικό, ευμετάβλητο και ανοιχτό σε νέες αλλαγές πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό συνεπάγεται αδιάλειπτες ανακατατάξεις και
εξελίξεις σε επίπεδο πληροφοριών, γνώσεων, αξιών, προσανατολισμών και, γενικότερα, κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων.
Οι συγκεκριμένες αναπροσαρμογές και εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, ώστε ένας εκπαιδευτικός και μια σχολική πραγματικότη-
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τα, που εμμένουν σε στατικές, μονόπλευρες και παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές, θα αυξάνουν ανυπολόγιστα, καταλυτικά και, ίσως, ανυπέρβλητα την απόσταση από καθοριστικές για την ίδια την ύπαρξή τους κοινωνικοπολιτισμικές προοπτικές.
Σήμερα αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη της επαγγελματικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών, για να διαχειριστούν,
εκτός από τις καθιερωμένες παιδαγωγικές και διδακτικές ανάγκες, και την πολιτισμική ετερότητα των μαθητών και τα αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς τους. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το σχολείο δεν
είναι χώρος παροχής ποσότητας γνώσεων και μάλιστα κατηγοριοποιημένων σε χρήσιμες και μη χρήσιμες ούτε χώρος που
εκλαμβάνει τον μαθητή ως αποθηκευτικό υποδοχέα πρόσληψής τους με μονομερείς και μονότονες μαθησιακές διαδικασίες
ούτε είναι χώρος όπου χρησιμοποιούνται αυταρχικές πρακτικές και αξιολογικές στρεβλώσεις. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι η επιτυχής πραγματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού επιβάλλεται να συναρτηθεί με αλλαγές στους προσανατολισμούς και τη
λειτουργία του ίδιου του σχολείου, το οποίο, όπως καταδείχθηκε σε άλλο σημείο, έχει αποκλίνει πραγματικά στον τομέα αυτό.
2.6.5 Νέοι ρόλοι για τον εκπαιδευτικό: «Κοινωνικός Παιδαγωγός» και «Κοινωνικός Ψυχολόγος»
Tουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των διαταραχών στα παιδιά. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται της τάξης του 10-20%, ανάλογα με τη μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος. Ειδικότερα, ερευνητικά δεδομένα από
πολλές χώρες δείχνουν ότι στον χώρο του σχολείου τα σημερινά παιδιά είναι πιο μοναχικά και καταπιεσμένα, πιο οργισμένα
και απείθαρχα, πιο επιθετικά και παρορμητικά. Το σχολείο καλείται πλέον να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό,
αναπτύσσοντας και ενισχύοντας στα παιδιά κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η ενσυναίσθηση, ο αυτοέλεγχος, η επίλυση διαφορών και διαφωνιών, η συνεργασία, η συλλογικότητα, κ.ά. (Doll, B., Zucker, St. & Brehm, K. 2009, Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Αναζητώντας τα αίτια στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών, οι ερευνητές διαπιστώνουν καθοριστικές μεταβολές
στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αισθητές στην ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, ως προϊόν, πέραν των άλλων, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια. Αυτό συνεπάγεται νέα δεδομένα στη συμπεριφορά των μαθητών, την οποία πρέπει να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός
σε καθημερινή βάση και για την οποία δεν είναι θεσμικά προετοιμασμένος και εκπαιδευμένος να αντιμετωπίσει από άποψη
παιδαγωγική και ψυχολογική (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.6.6 Ποια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση-εκπαίδευση διαθέτουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί;
2.6.6.1 Κατάρτιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλων)
Αναφορικά με τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, η κατάρτιση αυτή εξασφαλίζεται, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των διδακτικών ωρών
αναφέρεται στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των φοιτητών. Βέβαια, ένας ικανός αριθμός εκπαιδευτικών, που εργάζεται σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προέρχεται αποκλειστικά από σπουδές σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες της χώρας
και των βαλκανικών χωρών, κυρίως της πρώην Γιουγκοσλαβίας, στις οποίες η φοίτηση ήταν βραχύχρονη, εγκυκλοπαιδική,
χωρίς δυνατότητα έρευνας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στον διδακτικό φορμαλισμό και τα «έτοιμα» και «ολοκληρωμένα» διδακτικά μοντέλα για μίμηση. Αυτοί οι λόγοι αποτέλεσαν και την κύρια αιτία για την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών στη
χώρα μας, η οποία απηχούσε το μακροχρόνιο αίτημα και αγώνα των συνδικαλιστικών οργάνων των δασκάλων και νηπιαγωγών
και, ειδικότερα, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ). Ένα αίτημα, το οποίο τελικά ικανοποιήθηκε με την ίδρυση των
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Αγωγής (βλ. επίσης: Πυργιωτάκης, Ι. 1992).
Τα τμήματα, από τα οποία αποφοιτούν πλέον οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί από το 1983 και έπειτα (Π.Δ. 320/1983 και Ν.
1268/1982), είναι τμήματα ή σχολές πανεπιστημιακού επιπέδου και αυτό αφορά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους, που μέχρι τότε φοιτούσαν σε Παιδαγωγικές Ακαδημίες διετούς ή
και μονοετούς (Ακαδημίες Νηπιαγωγών) φοίτησης. Πρέπει ακόμη να προστεθεί ότι η πλειονότητα των δασκάλων και νηπιαγωγών, που αποφοίτησαν από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, συμμετείχε στο πρόγραμμα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
αναβάθμισης, γνωστό ως πρόγραμμα «εξομοίωσης» πτυχίων, το οποίο εφάρμοσαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας από
το 1997 και μέχρι το 2007, και από άποψη, τουλάχιστον τυπική, θεωρούνται και αυτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων
(Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
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2.6.6.2 Κατάρτιση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (καθηγητών)
Έντονα προβληματική είναι, όμως, η κατάσταση στη χώρα μας για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για την πλειονότητα των φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, δεν υπάρχει
παρά σε ανεπαρκή ή και σε ανύπαρκτο βαθμό παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής
μορφής. Από τη μελέτη των στοιχείων στους οδηγούς σπουδών των λεγόμενων «καθηγητικών» σχολών προκύπτει ότι η
παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι από
ανεπαρκής μέχρι ανυπόστατη. Ειδικότερα, στους φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φιλολογίας, Φυσικής, Χημείας κ.λπ. παρέχεται η δυνατότητα, σε προαιρετική βάση, να επιλέξουν κατά κανόνα από 1- 2 μαθήματα από
την Παιδαγωγική επιστήμη και τη Διδακτική Μεθοδολογία που διδάσκονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα ή τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, εφόσον, όμως, το επιθυμούν οι ίδιοι. Ωστόσο, και έχοντας ως παράδειγμα την εμπειρία
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μικρός αριθμός φοιτητών κάνει χρήση της συγκεκριμένης προαιρετικής δυνατότητας και,
μάλιστα, με έναν εντελώς τυπικό και θεωρητικό τρόπο, δεδομένου ότι η συμμετοχή τους στα μαθήματα αυτά περιορίζεται, κατά
κανόνα, στις εξεταστικές διαδικασίες προαγωγής και κατοχύρωσης του ενός ή των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων και, βέβαια,
χωρίς καμιά πρακτική άσκηση στην εκπαιδευτική πράξη (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Από τη μελέτη των οδηγών σπουδών των αποκαλούμενων «καθηγητικών» τμημάτων στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές
σχολές της χώρας μας, διαπιστώνει μεν κανείς μια ανομοιογένεια, αλλά, ωστόσο, οι διαφορές τους είναι πολύ μικρές, αναφορικά με την προσφερόμενη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των φοιτητών τους. Μια μικρή απόκλιση εμφανίζει το
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και σε αυτό ο αριθμός των παιδαγωγικών και διδακτικών μαθημάτων στους
οδηγούς σπουδών των σχολών του είναι περιορισμένος και, βέβαια, ανεπαρκής για την απαιτούμενη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (μαθηματικούς, φιλολόγους, φυσικούς κ.λπ.) ότι κατέχουν επαρκώς, τουλάχιστον σε τυπική και θεωρητική βάση,
το γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα θεωρητικά και πρακτικά προσόντα, από άποψη παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης, για να το διδάξουν και, γενικότερα, να ασκήσουν με αποτελεσματικότερο τρόπο το εκπαιδευτικό έργο τους (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Η ανεπαρκής ως ανύπαρκτη θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση οδήγησε τον Έλληνα εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αναζήτηση γνώσης μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες του, που αντλούνται είτε
από τα προσωπικά βιώματά του ως μαθητή είτε από τα βιώματά του ως εκπαιδευτικού από την καθημερινή πράξη του. Αυτό
σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη σπουδαιότητα και την αποκλειστική εγκυρότητα της εμπειρίας, η
οποία βασίζεται στα δεδομένα ενός εμπειρικού τρόπου απόκτησης γνώσης. Έχουμε, δηλαδή, μυθοποίηση του εμπειρισμού
που θεμελιώνεται κατεξοχήν στον αυστηρό φορμαλισμό, σε μια τυποποιημένη διδακτική μεθοδολογία, στον υποκειμενισμό,
τον ερασιτεχνισμό, την προχειρότητα και στις αυθαίρετες γενικεύσεις (Παπακωνσταντίνου, Π. 1986, Φραγκουδάκη, Α.1993).
Αναφορικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν προβλέπεται επίσημα η διαφοροποίηση του πτυχίου, ως προς την
ειδίκευση του υποψήφιου εκπαιδευτικού, σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως, τα
πράγματα είναι σαφή στο θέμα της ειδίκευσης των σπουδών, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις Φιλοσοφικές Σχολές, στις οποίες η
κατάσταση είναι συγκεχυμένη, δεδομένου ότι υπάρχουν τρία Τμήματα, αυτό της Φιλολογίας, της Ιστορίας-Αρχαιολογίας και
της Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, που καταρτίζουν φιλολόγους με διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών στα
γνωστικά αντικείμενά τους. Οι πτυχιούχοι των σχολών αυτών ανήκουν σε μια ενιαία επετηρίδα, έτσι ώστε δεν αποκλείεται
στην πράξη εκπαιδευτικοί να διδάσκουν μαθήματα, που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε κάποιο από τα τρία τμήματα,
να μην έχουν διδαχθεί καθόλου ή σχεδόν καθόλου. Ωστόσο, και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πιο ουσιαστικό πρόβλημα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η απουσία επαρκούς παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών
της. Τελικά, και σύμφωνα με τη διάκριση αυτή, στις σπουδές των φοιτητών, που προορίζονται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει επικρατήσει η αντίληψη ο καθηγητής να θεωρείται περισσότερο επιστήμονας και ο δάσκαλος
περισσότερο παιδαγωγός (Κωνσταντίνου, Χ. 2015, Ξωχέλλης, Π. 2006).
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2.6.7 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Το πρόβλημα, βέβαια, λιγότερο στην πρωτοβάθμια και περισσότερο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξακολουθεί να υπάρχει
ως αυτή τη στιγμή και επιτείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις βαθμίδες αυτές,
σχεδόν στην πλειονότητά τους, δεν διαθέτουν παρά ελάχιστη ή σχεδόν καμιά παιδαγωγική και διδακτική επιμόρφωση. Και,
αναμφίβολα, την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δεν την επιβάλλει μόνο η ανεπαρκής παιδαγωγική και διδακτική κατάρτισή
του, αλλά την απαιτούν και οι κοινωνικές, πολιτισμικές, επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες και εξελίξεις της εποχής.
Μιας εποχής που παρατηρούνται έντονες επιστημονικές εξελίξεις και εκπαιδευτικές μεταβολές. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διατρέχουν σχεδόν όλη την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, από τον
διορισμό ως τη συνταξιοδότηση, χωρίς καμιά επαγγελματική ανανέωση. Σε μια εποχή, κατά την οποία πολλά καταργούνται
και άλλα ανανεώνονται ριζικά, η επαγγελματική ανανέωση των εκπαιδευτικών καθίσταται πλέον επιτακτική. Η ενεργοποίηση
και η συμβολή, λοιπόν, του εκπαιδευτικού στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις προϋποθέτει, αλλά και επιβάλλει, αρτιότερη
κατάρτιση, ενημέρωση στη χρήση νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων και ενημέρωση και κατανόηση νέων εκπαιδευτικών στόχων (Βεργίδης, Δ. 1993, Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.6.8 Επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον μαθητή από την απουσία παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
Από τα προαναφερθέντα έγινε σαφές ότι η παιδαγωγική και διδακτική πράξη, ως ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο,
είναι βασικό στοιχείο στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος για να ανταποκριθεί χρειάζεται επαρκή και εμπεριστατωμένη
παιδαγωγική και διδακτική γνώση, εμπειρία και επιδεξιότητα. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς αμφιβολία, η απουσία επαρκούς παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης έχει τις επιπτώσεις της στην ποιότητα των διαδικασιών αγωγής, διδασκαλίας, μάθησης,
κοινωνικοποίησης και αξιολόγησης και, ειδικότερα, στην ποιότητα της παιδαγωγικής και διδακτικής σχέσης του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του. Και αυτό συμβαίνει, δεδομένου ότι βασικό σημείο στον ρόλο του εκπαιδευτικού αποτελεί η παιδαγωγική αλληλεπίδραση, μέσα από τις αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις και επιδράσεις της οποίας ανακύπτουν και προωθούνται σημαντικές αξίες, κανόνες και μηνύματα, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της ταυτότητας του μαθητή.
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών,
σε συνάρτηση και με άλλους σχολικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οδηγεί στον εμπειρισμό και, συνεπώς, σε εμπειρικές
και αυτοδίδακτες αντιλήψεις και πρακτικές. Οδηγεί, επίσης, σε παιδαγωγικά λάθη, παιδαγωγικές στρεβλώσεις, σε αμφίβολης
αξίας παιδαγωγικές, διδακτικές και αξιολογικές πρακτικές και συνολικά σε υποβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών
λειτουργιών του σχολείου. Ειδικότερα, οδηγεί:
◆ Στην απομάκρυνση από τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες του μαθητή, σε επίπεδο γνωστικό, νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό.
◆ Σε προβληματικές καταστάσεις που αφορούν την παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού-μαθητών, την πειθαρχία, την κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή και οι οποίες εμφανίζονται πιο συγκεκριμένα με τη μορφή αμφισβήτησης ή και απόρριψης
του εκπαιδευτικού ή απόρριψη του μαθήματος και του σχολείου από τον μαθητή, την έλλειψη εμπιστοσύνης, σεβασμού,
κατανόησης, αποδοχής, αλλά και με χρήση προσβολών, στιγματισμών, αποκλεισμών από την πλευρά του εκπαιδευτικού.
◆ Σε διδακτική-μαθησιακή στερεοτυπία και ρουτίνα, σε λάθη αξιολόγησης επιδόσεων και, γενικότερα, σε εκπαιδευτικές και
κυρίως δασκαλοκεντρικές διαδικασίες, που οδηγούν στην αδιαφορία και την πλήξη του μαθητή, και οι οποίες καλλιεργούν
τη στείρα απομνημόνευση, τον ατομικισμό, τη βαθμοθηρία, τον υπέρμετρο ανταγωνισμό, αλλά και δεν προάγουν την κριτική σκέψη, την αυτενέργεια, τη συνεργατικότητα, την ομαδικότητα, το ενδιαφέρον και, συνολικά, τη μαθησιακή, νοητική,
συναισθηματική και κοινωνική ενεργοποίηση του μαθητή (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.6.9 Πρόταση για επίλυση του ζητήματος της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
Μια πρόταση, που θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών,
κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον γίνει αντικείμενο συστηματικότερης και πιο εξειδικευμένης επεξεργασίας,
θα ήταν η ακόλουθη: τα τμήματα, στα οποία σπουδάζουν οι φοιτητές που προορίζονται να εργαστούν στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των μαθημάτων ή να τον διατηρήσουν, εφόσον δεν είναι μεγάλος, και να εν-
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σωματώσουν έναν επαρκή αριθμό μαθημάτων από τα θεματικά πεδία της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής, της Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας κ.ο.κ., τα οποία μπορούν να διδαχθούν διατμηματικά και
σε συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου που παρέχουν στους φοιτητές τους παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, για
παράδειγμα τα Παιδαγωγικά Τμήματα, ή, ακόμη, και ενδοτμηματικά, αν αυτό είναι εφικτό. Σε σχέση με μια δεύτερη φάση,
δηλαδή την επιμορφωτική, μπορεί να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα για τους νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τους καθηγητές
πριν από τον επίσημο διορισμό τους από το Υπουργείο Παιδείας και, ειδικότερα, πριν από την ανάληψη των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων στις σχολικές μονάδες, το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρητική και περισσότερο πρακτική εκπαίδευση, αλλά
με ουσιαστικό, συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
2.7 Τελικές διαπιστώσεις και προτάσεις
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, καταδείχθηκε ότι η αγωγή, η διδασκαλία, η μάθηση, η αξιολόγηση και η κοινωνικοποίηση
εντάσσονται στις διαδικασίες που προσδιορίζουν σε καθοριστικό βαθμό τις επαγγελματικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού
και, συνεπώς, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ρόλου του. Οι διαδικασίες αυτές είναι, τουλάχιστον θεωρητικά, κατοχυρωμέ
νες και θεσμοθετημένες στη σχολική πραγματικότητα. Στην πράξη, όμως, παρατηρείται μια ανεπάρκεια στην εφαρμογή των
προδιαγραφών που σχετίζονται με τις διαδικασίες αυτές, γεγονός το οποίο, εκτός των άλλων, έρχεται σε ασυμφωνία με τους
προσανατολισμούς των Επιστημών της Αγωγής. Η ανεπαρκής διεκπεραίωση των παιδαγωγικών - διδακτικών προδιαγραφών
οφείλεται τόσο στην ανάδειξη του σχολείου σε τυπικό-γραφειοκρατικό οργανισμό με επικράτηση των αρχών της εξουσίας,
της ιεραρχίας, της επίδοσης κ.λπ. όσο και στην επαγγελματική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός, μέσα από
ελλείψεις και ανεπάρκειες στην επιστημονική και κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική κατάρτισή του και, γενικότερα,
μέσα από δυσλειτουργίες και δυσχέρειες στην κοινωνικοποίησή του εντός και εκτός σχολείου. Η εξέλιξη αυτή, βέβαια, είναι
συνάρτηση ευρύτερων παραγόντων, που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομική, την πολιτισμική και συνολικά την κοινωνική πραγματικότητα. Συνεπώς, η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στο σχολείο θα πρέπει να συνδυαστεί πρωτίστως με
μια αλλαγή στην κοινωνική αντίληψη και πραγματικότητα.
Θα ήταν, βέβαια, μεθοδολογικό λάθος να υποστηρίζαμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την
υλοποίηση του ρόλου τους. Υπάρχουν σαφώς διαφοροποιήσεις για τον καθένα, που οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, προσωπικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, ιδεολογικούς κ.ο.κ. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να εκλαμβάνεται
ως ένα απλό εκτελεστικό όργανο της εκπαιδευτικής εξουσίας, αλλά ως ένα υπεύθυνο και αρμόδιο άτομο που οργανώνει τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες χάριν του μαθητή και του κοινωνικού συστήματος. Εκεί που ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίστηκε ως
εκτελεστικό όργανο, μετατράπηκε σε παθητικό δέκτη και διεκπεραιωτή εξουσιαστικών εντολών, χωρίς τη δική του ελεύθερη
συμβολή στις διαδικασίες που ανέλαβε να διεκπεραιώσει (Graf, F. & Ronecker, Κ. 1991, Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Σε κάθε περίπτωση, για τον εκπαιδευτικό είναι μια δύσκολη περίπτωση να εξασφαλίσει μια ισορροπία ανάμεσα στις δικές
του επαγγελματικές πεποιθήσεις και επιδιώξεις (παιδαγωγική διάσταση) και στον κοινωνικό ρόλο που πραγματοποιεί (κοινωνικοπολιτική διάσταση). Γιατί, παρότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το σχολείο, εντούτοις υπερισχύουν
στη σχέση αυτή ο φορμαλισμός, η ιεραρχία και, τελικά, οι γραφειοκρατικές - πολιτικές επιλογές και στόχοι. Για την επιτυχημένη
αντιμετώπιση των δύο αυτών πιεστικών παραμέτρων (παιδαγωγικής - πολιτικοκοινωνικής) απαιτείται να διαθέτει ο εκπαιδευτικός ποιοτικές ιδιότητες, που σχετίζονται με το σύνολο της προσωπικότητάς του (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Εκπαιδευτικοί που έχουν συνειδητοποιήσει τις διαφορές τους με τον γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου δεν
αποφεύγουν να διαφοροποιηθούν από συμμορφωτικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που ταυτίζονται με την αυστηρή λειτουργία του ρόλου τους ως δημόσιων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται επαρκώς
στην αποστολή της. Ωστόσο, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, όμως, αποτελούν μειονότητα, που, στο πλαίσιο οργάνωσης
και λειτουργίας του σχολείου, «θυσιάζουν» τον παιδαγωγικό ρόλο τους για χάρη του δημοσιοϋπαλληλικού (Κωνσταντίνου, Χ.
2015, Πυργιωτάκης, Ι. 1992 Φρειδερίκου, Α. & Φολερού-Τσερούλη, Φ. 1991).
Η εξέλιξη, λοιπόν, που παίρνει η παιδαγωγική και διδακτική πραγματικότητα εξαρτάται και από τη δική του παρουσία,
ερμηνεία, συμμετοχή, αντίδραση και αντίσταση. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός υλοποιεί τις παιδαγωγικές και τις
υπηρεσιακές ιδιότητές του είναι ζήτημα που σχετίζεται ασφαλώς και με την ίδια την προσωπικότητά του. Η εκπλήρωση του
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ρόλου από τον εκπαιδευτικό θα είχε τις λιγότερες συγκρούσεις και αμφισβητήσεις, αν ο εκπαιδευτικός οργάνωνε τις παιδαγωγικές και διδακτικές διαδικασίες με βάση τις θεωρίες και τα πορίσματα των Επιστημών της Αγωγής και των άλλων παρεμφερών επιστημών και ερμήνευε τη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα με γνώμονα πάντα τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα
και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Μια συνάρτηση και εξέλιξη που, βέβαια, δεν παρατηρούνται στη σημερινή σχολική
πραγματικότητα και, ειδικότερα, κατά την πραγματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού.
Η έλλειψη παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης δημιουργεί στον εκπαιδευτικό συναισθήματα ανασφάλειας, τα οποία,
κάτω από την επίδραση των παραγόντων επιρροής, τον οδηγούν σε μια συγκεχυμένη κατάσταση, με αποτέλεσμα να «συμμορφώνεται» πιο εύκολα στις προδιαγραφές της εκπαιδευτικής ιδεολογίας και εξουσίας. Πάντως, η σχολική πραγματικότητα
είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιον τρόπο που εξαναγκάζει τον εκπαιδευτικό να αγωνίζεται εναντίον των πεποιθήσεών του ή
των ερμηνειών του ρόλου του, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τις κοινωνικές περιστάσεις. Έτσι, αναγκάζεται να συμμορφωθεί στις επιβαλλόμενες ερμηνείες και επιταγές, αφού εξετάζει, βαθμολογεί, επιλέγει και επιβαρύνει τον μαθητή, σύμφωνα
με τις «υποδείξεις» της εξουσίας ή τις επικρατούσες τυποποιημένες και καθιερωμένες πρακτικές (Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Ο εκπαιδευτικός διαθέτει μόνο τότε μια προσωπική, αυτόνομη και ρεαλιστική επαγγελματική ταυτότητα, όταν:
• Καταφέρνει να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη και όταν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του στηρίζεται και στα δύο
αυτά επίπεδα.
• Προσδιορίζει τον ρόλο του με βάση τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, αλλά εκμεταλλευόμενος τα περιθώρια αυτόνομης δράσης
που του παρέχονται και κάνοντας χρήση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητάς του. Εξάλλου, οποιαδήποτε μέτρα ή
στόχοι της εκπαιδευτικής πολιτικής υλοποιούνται μέσα από την πραγματοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού.
• Ο εκπαιδευτικός, ως υποκείμενο που δρα, αναλύει και ερμηνεύει αυτόβουλα και αυτόνομα την παιδαγωγική περίσταση στην
τάξη και το σχολείο και ό,τι έχει σχέση με την πραγματοποίηση του ρόλου του.
• Ο ίδιος ερμηνεύει τις προσδοκίες ή τις προδιαγραφές των ομάδων αναφοράς και ο ίδιος οριοθετεί την επίδρασή τους (Döring,
K.W. 1980: 49, Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Με άλλα λόγια, όταν στη διαμορφωμένη σχολική πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός δρα παιδαγωγικά, δηλαδή προσπαθεί με
συγκεκριμένα μέτρα:
• Να προσανατολίσει τις διαδικασίες της αγωγής και της διδασκαλίας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή.
• Να ελαττώσει την πίεση για επίδοση και βαθμοθηρία και να μειώσει τον ανταγωνιστικό προσανατολισμό ανάμεσα στους μαθητές.
• Να προσανατολίσει τη διδακτέα ύλη περισσότερο προς την πρακτική και βιωματική πραγματικότητα.
• Να αμβλύνει τη σχέση εξουσίας-κυριαρχίας-εξάρτησης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
• Και, τελικά, να οργανώσει μια περισσότερο μαθητοκεντρική και παιδαγωγικά δημιουργική επικοινωνία, προς όφελος του
μαθητή και της κοινωνίας, στην οποία θα ενταχθεί (ό.π.).
Την εξουσία που διαθέτει ο εκπαιδευτικός απέναντι στον μαθητή μπορεί να της αλλάξει μορφή, βασιζόμενος στους παραπάνω παιδαγωγικούς προσανατολισμούς και, τέλος, να αντιμετωπίσει τον μαθητή ως ένα άτομο με τη δική του βιογραφία και
τις δικές του ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ρόλου αποτελεί
η διαμόρφωση ενός σχολικού, επαγγελματικού και εργασιακού περιβάλλοντος από την πολιτεία και, ειδικότερα, από την
ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες, είναι καθοριστικής σημασίας, η πολιτεία, μέσω
της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, να σέβεται και να στέκεται αρωγός στο έργο των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, αποτελεί
κοινή θέση ότι ένας εκπαιδευτικός που είναι δυσαρεστημένος θα αποδώσει λιγότερο στο έργο που επιτελεί. (Καρράς, Κ. 2011,
Κωνσταντίνου, Χ. 2015).
Είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός επωμίζεται πολλά από τα δεινά και τα κακώς κείμενα όχι μόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας στο σύνολό της. Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας τον τελευταίο καιρό
και, γενικότερα, οι οικογενειακές, εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες έχουν πλέον διαμορφώσει
ένα δυσμενές περιβάλλον, για να ασκήσει ο εκπαιδευτικός με ευνοϊκούς όρους τον ρόλο του. Οι προϋποθέσεις είναι πλέον
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περισσότερο σύνθετες, πολύ πιο δύσκολες και σαφώς ιδιόμορφες, και για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες, για να αντεπεξέλθει με αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια στο έργο του. Για να
επιτελέσουν, λοιπόν, με αποτελεσματικό τρόπο το έργο τους οι εκπαιδευτικοί, είναι απαραίτητο η πολιτεία να σεβαστεί, να εκτιμήσει και να αναγνωρίσει το έργο τους. Οι απραγματοποίητες και, τις περισσότερες φορές, ανούσιες ρητορικές διακηρύξεις, που
εκφράζονται σχεδόν διαχρονικά από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά, αντίθετα,
δημιουργούν συνθήκες δυσπιστίας και, ασφαλώς, επιδεινώνουν την κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία οφείλει να τους
διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες προϋποθέτουν, μεταξύ άλλων, επαρκείς πόρους για την εκπαίδευση,
ασφαλές και υγιές σχολικό περιβάλλον, επιστημονική και επαγγελματική αυτονομία, εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό, υψηλής
ποιότητας αρχική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Η κοινωνία έχει ανάγκη από πολίτες, οι οποίοι μέσα από την εκπαίδευσή τους έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένες προσωπικότητες με κριτική και δημιουργική σκέψη, με συλλογική αντίληψη και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό τους, με σεβασμό στον
άνθρωπο και το περιβάλλον, με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες και τον πολιτισμό και με σεβασμό στη δημοκρατία και την
ειρήνη. Με τέτοιους πολίτες είναι βέβαιο ότι ευνοείται τόσο η κοινωνική συνοχή, η ειρηνική συμβίωση, η πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη όσο και η ίδια η υπόσταση της κοινωνίας. Ένας εκπαιδευτικός ικανοποιημένος, ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά,
είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί σε μια τέτοια παιδαγωγική και διδακτική κατεύθυνση, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση
ενός ολοκληρωμένου πολίτη και μιας κοινωνίας ειρηνικής, δημοκρατικής και αναπτυγμένης σε όλους τους τομείς της.
Και ας μην μας διαφεύγει το συνολικότερο και σημαντικότερο, ότι, δηλαδή, η κοινωνία έχει ανάγκη από πολίτες με παιδεία
και μόρφωση, αλλά και με ένα σχολείο κοντά στην πραγματική ζωή του παιδιού. Κοντά στην κοινωνική πραγματικότητα.
Και για να κάνουμε χρήση μιας σοφής και γνήσιας παιδαγωγικής ρήσης από έναν τεράστιο λογοτέχνη: «Ιδανικός δάσκαλος
είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται
χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.» Ν. Καζαντζάκης.
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Περίληψη
Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης
τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για τον ίδιο τον μαθητή. Αρχικά, θα αναδειχτούν τα επιστημονικά, εκπαιδευτικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα επαγγελματικά προσόντα που επιβάλλεται να διαθέτει ο ίδιος, προκειμένου να ανταποκριθεί με αποτελεσματικό τρόπο στο έργο του.
Ακολούθως, θα προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η σημασία της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης για την άσκηση του
εκπαιδευτικού έργου, καθώς και οι επιπρόσθετοι λόγοι που την επιβάλλουν. Στη συνέχεια, θα γίνει προσέγγιση του ζητήματος
της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης που διαθέτουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που
έχει η απουσία της για την εκπαιδευτική διαδικασία και τον μαθητή. Η εισήγηση θα κλείσει με τις τελικές διαπιστώσεις και
προτάσεις του ομιλητή.

Abstract
The purpose of this presentation is to highlight the role and the importance of the pedagogical and didactic training both for
the educational process and for the pupil himself. First of all, there will be highlighted the scientific, educational and social
characteristics that define the role of the teacher, which are directly related to his required professional qualifications, in
order to respond effectively to his work. Subsequently, it will determined the content and the importance of the pedagogical
and didactic training on the implementation of the educational work, as well as the additional reasons which impose them.
Additionally, it will be approached the issue of the pedagogical and didactic training that nowadays teachers receive jointly
with the impact of its absence on the educational process and the pupil as well. The presentation will be ended with the
final ascertainments and suggestions of the speaker.
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ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Η οπτική μελών ΔΕΠ στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δυσλεξία: Μια πιλοτική έρευνα
Ράνυ Καλούρη & Αγλαΐα Σταμπολτζή

Εισαγωγή
Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία με επιπολασμό 8-10% στον δυτικό κόσμο, από τους οποίους το 2-4% παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες (Wiltshire, 2004:12-14·UNESCO, 2010:1). Στις μέρες μας με την έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση
και υποστήριξη των μαθητών με δυσλεξία, πολλοί μαθητές λυκείου επιλέγουν και εισάγονται στα πανεπιστήμια σε σχολές
του ενδιαφέροντός τους. Από έρευνες, έχει βρεθεί πως οι μαθητές με δυσλεξία επιλέγουν τομείς σπουδών τεχνολογικής,
γεωπονικής ή καλλιτεχνικής κατεύθυνσης γιατί ταιριάζουν καλύτερα με το μαθησιακό τους στυλ και τα ενδιαφέροντά τους
(Stampoltzis & Polychronopoulou, 2008:38-39).
Βασιζόμενοι σε μία σειρά ερευνών, οι Cameron και Nunkoosing (2012:342) ταξινόμησαν τις περιοχές που τα άτομα άνω
των 16 ετών με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες, οι οποίες περιλαμβάνουν προβλήματα στη φωνολογική ενημερότητα,
τη μνήμη εργασίας, την ταχύτητα της ανάγνωσης ή/και την κατανόηση κειμένου, την ορθογραφία, τη γραφή, τα μαθηματικά,
την ακρόαση και το «κράτημα» σημειώσεων κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Επίσης, δυσκολεύονται με την οργάνωση των
εργασιών, αλλά και με τις εξετάσεις και τη χρήση της βιβλιοθήκης.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στις περισσότερες χώρες αύξηση του αριθμού των μαθητών με δυσλεξία που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο λόγω της προσπάθειας εναρμόνισης των ιδρυμάτων με την ισότητα ευκαιριών για
τους φοιτητές με ιδιαιτερότητες αλλά και της τάσης μείωσης της φοιτητικής διαρροής (Taylor, Duffy & England, 2009:140-149).

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν στη δυσλεξία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρονται στις δυσκολίες των φοιτητών
με δυσλεξία στη διάρκεια των σπουδών τους, στους τρόπους μάθησης που χρησιμοποιούν, στα προσωπικά και εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά τους, στις εμπειρίες τους, στις υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν αλλά και
στις επαγγελματικές τους προοπτικές (Gilroy & Miles, 1996:1-27·Mortimore & Crozier, 2006:235-236·Michail, 2010:2-4).
Καθοριστικός παράγοντας ο οποίος φαίνεται να εξηγεί την επιτυχία ή αποτυχία των δυσλεξικών φοιτητών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ). Σύμφωνα με τους Cook, Rumrill
και Tankersley (2009:84), η επιτυχία οποιουδήποτε φοιτητή εξαρτάται ως ένα βαθμό από τον τύπο και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που έχει με τους εκπαιδευτές του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φοιτητές με δυσλεξία. Η ακαδημαϊκή
πρόοδος και επιτυχία τους επηρεάζεται από τη γνώση του νομικού πλαίσιου για τη δυσλεξία από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την προθυμία για παροχή «προσαρμογών» στη διδασκαλία και τις εξετάσεις, τη χρήση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
στρατηγικών από τους καθηγητές αλλά και τη γνώση των χαρακτηριστικών της δυσλεξίας στους ενήλικες (Riddell & Weedon,
2006:57-58·Sander, 2005:115-117).
Ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές με δυσλεξία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η έλλειψη
πληροφόρησης στο πρώτο έτος, η έλλειψη ευαισθητοποίησης του ακαδημαϊκού προσωπικού που δε φαίνεται να έχει χρόνο
να βοηθήσει (Holloway, 2001:598-560). Υπάρχει ασάφεια και ασυνέπεια ως προς τις «διευκολύνσεις» που ισχύουν για τους
φοιτητές με δυσλεξία εντός του πανεπιστημίου, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και διαφορετικών πανεπιστημίων (Riddell &
Weedon, 2006: 58-60). Δεν υπάρχει ευελιξία στις μεθόδους αξιολόγησης και δίνεται έμφαση μόνο στη γραπτή αξιολόγηση.
Τέλος, υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών και των πρακτικών τους. Πολλοί φοιτητές με δυσλε-

42

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ξία φοβούνται την «αρνητική ή αδιάφορη ανταπόκριση» των καθηγητών, αισθάνονται το στίγμα που συνδέεται με τη δυσλεξία
κι επιλέγουν να μην τη δηλώσουν από την αρχή των σπουδών τους ή να αντισταθούν στην ενσωμάτωση της δυσλεξίας στην
ταυτότητά τους (Riddick, 2010:135·Jamieson & Morgan, 2007:4-5).
Οι Richardson και Wydell (2003:477-478) σημειώνουν πως οι δυσλεξικοί φοιτητές έχουν περισσότερες πιθανότητες από
τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους στο πρώτο έτος, και λιγότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν με βαθμό
πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν καλώς». Ωστόσο, αν στο πανεπιστήμιο υπάρχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και ενημέρωση για τη
δυσλεξία, οι πιθανότητες των δυσλεξικών φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αυξάνονται σημαντικά.

Σκοπός της έρευνας
Καθώς οι απόψεις και οι επιδράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στη μάθηση και την
αυτοεκτίμηση των φοιτητών με δυσλεξία, η διερεύνηση της γνώσης και των πρακτικών του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι
δικαιολογημένη, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, η
παρούσα μελέτη διερευνά τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού απέναντι «στη δυσλεξία»
σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα μικρού μεγέθους με τεχνολογική κατεύθυνση. Επιπλέον, εξετάζει τις μεθόδους διδασκαλίας και
τις προσαρμογές που χρησιμοποιούν τα μέλη του προσωπικού προς όφελος των φοιτητών με δυσλεξία. Οι δημογραφικές
μεταβλητές (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, χρόνια προϋπηρεσίας) εξετάζονται σε σχέση με τις απόψεις του προσωπικού.

Μεθοδολογία
Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο που βασίστηκε σε δύο ξενόγλωσσα ερωτηματολόγια
(Wadlington & Wadlington, 2005· Gwernan-Jones & Burden, 2009). Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (9 ερωτήσεις)
ζητούνται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, στο δεύτερο μέρος υπάρχουν 13 ερωτήσεις γνώσεων για τη δυσλεξία
με διαθέσιμες απαντήσεις «ναι», «όχι» και «δεν ξέρω». Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ανοιχτού τύπου ερώτηση («Περιγράψτε
κάποιες τεχνικές ή στρατηγικές που έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας για τους φοιτητές με
δυσλεξία)». Τέλος, το τέταρτο μέρος είναι μια κλίμακα στάσεων απέναντι στη δυσλεξία με 16 ερωτήσεις σε 4βαθμη κλίμακα
Likert («διαφωνώ απολύτως» έως «συμφωνώ απολύτως»). Οι δείκτες αξιοπιστίας του δεύτερου και τρίτου μέρους του
ερωτηματολογίου ήταν οριακά αποδεκτοί.

Συμμετέχοντες
Το δείγμα αποτέλεσαν 19 μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ενός πανεπιστημίου που απάντησαν εθελοντικά
στο ερωτηματολόγιο, εκ των οποίων οι 7 ήταν άνδρες (36,8%) και 12 γυναίκες (63,2%). Ως προς την ηλικία, το δείγμα ήταν κατανεμημένο στις ηλικίες 30 με 39 (37%), 40 με 49 (37%) και 50 με 59 ετών (26%). Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα των μελών
ΔΕΠ, 13 άτομα (72,2%) είχαν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με ψυχολογία/παιδαγωγικά και 5 άτομα (27,8%) προέρχονταν από
άλλες επιστήμες (μηχανολογία, φυσική, πληροφορική). Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το δείγμα προήλθε από το σύνολο
του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος και η συμμετοχή (απαντητικότητα) ήταν ιδαιτέρως χαμηλή (κάτω του 20%). Το
γεγονός αυτό εγείρει προβληματισμό όσον αφορά στις στάσεις και τις αντιλήψεις του υπόλοιπου μέρους των καθηγητών που
δε συμμετείχε στην έρευνα.
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Αποτελέσματα της έρευνας
Το πρώτο αποτέλεσμα αφορά στο επίπεδο γνώσεων για τη δυσλεξία των μελών ΔΕΠ, δηλαδή το ποσοστό σωστών, λανθασμένων και «δε ξέρω» απαντήσεων που έδωσαν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. Το διδακτικό προσωπικό απάντησε
σωστά σε ποσοστό 73.68% των ερωτήσεων, λάθος σε ποσοστό 15.79% και δε ξέρω σε ποσοστό 10.53%.Το επίπεδο γνώσεων
κρίνεται ικανοποιητικό για το συγκεκριμένο δείγμα.
Στην ανοιχτή ερώτηση «Τι τεχνικές ή στρατηγικές έχετε χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία σας για τους
φοιτητές με δυσλεξία», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ομαδοποιήθηκαν. Από τους 19 συμμετέχοντες (εκτός των 5 που δήλωσαν πως δεν έχουν εμπειρία με φοιτητές με δυσλεξία επομένως δε χρησιμοποιούν καμιά τεχνική) οι υπόλοιποι πρότειναν
τις ακόλουθες τεχνικές, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η επικρατέστερη τεχνική διδασκαλίας ήταν η χρήση διαγραμμάτων, εικόνων και εποπτικού υλικού (8 καθηγητές) με δεύτερη επικρατέστερη τεχνική τη χρήση Tεχνολογιών Πληροφορικής
στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) (5 καθηγητές).

Πίνακας 1: Τεχνικές διδασκαλίας και υποστήριξης των φοιτητών με δυσλεξία
Τεχνικές
Διαγράμματα-εικόνες-εποπτικό υλικό
Τεχνολογικά βοηθήματα και χρήση ΤΠΕ
Λέξεις-κλειδιά
Ακουστικά βοηθήματα-μαγνητοφωνημένη περίληψη
Επεξήγηση-σημαντικά σημεία
Ενθάρρυνση-επιβράβευση
Εστίαση στο άτομο-ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
Υπομονή, επιμονή, κατανόηση, επικοινωνία
Ατομική βοήθεια με επίλυση ασκήσεων βάση λυμένων παραδειγμάτων
Προσαρμοσμένη διδασκαλία
Ενημέρωση από ειδικούς

Συχνότητα
8
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Τα επόμενα αποτελέσματα αφορούν στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου σχετικά με τις στάσεις και αντιλήψεις των
καθηγητών για τη δυσλεξία που είναι γενικώς θετικές, αν και υπάρχουν σημεία που διαφοροποιούνται οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Αντιλήψεις και στάσεις των μελών ΔΕΠ για τη δυσλεξία
ΔΑ = Διαφωνώ Απολύτως, Δ= Διαφωνώ, Σ= Συμφωνώ, ΣΑ= Συμφωνώ Απολύτως
(%)
ΔΑ

(%)
Δ

(%)
Σ

(%)
ΣΑ

1. Το να πάρει κάποιος διάγνωση δυσλεξίας, προκειμένου να έχει διευκολύνσεις, του προκαλεί περισσότερα προβλήματα απ’ ότι να αντιμετωπίσει τη δυσλεξία χωρίς να έχει διάγνωση.

36,8

52,6

10,5

0

2. Οι φοιτητές με δυσλεξία δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν τη μαθησιακή τους δυσκολία στο
εκπαιδευτικό προσωπικό.

31,6

26,3

31,6

10,5

3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να παρέχει «ειδικές διευκολύνσεις» για τις εξετάσεις των δυσλεξικών φοιτητών.

0

10,5

42,1

47,4

4. Η δυσλεξία είναι μια δικαιολογία για την τεμπελιά.

0

100

0

0
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5. Τα άτομα με δυσλεξία συνήθως αποτυχαίνουν επαγγελματικά.

63,2

31,6

5,3

0

6. Ο χαρακτηρισμός της δυσλεξίας μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να πάψει ο φοιτητής να προσπαθεί.

21,1

52,6

26,3

0

7. Τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να σπουδάσουν οποιαδήποτε επιστήμη.

10,5

15,8

57,9

15,8

8. Οι φοιτητές με δυσλεξία μπορούν να πετύχουν τις ίδιες ακαδημαϊκές επιδόσεις με τους συμφοιτητές τους.

5,3

5,3

68,4

21,1

9. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να αλλάζει τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος για τους
φοιτητές με δυσλεξία.

21,1

47,4

15,8

15,8

10. Πιστεύω ότι μπορώ να στηρίξω φοιτητές με δυσλεξία στο γνωστικό μου αντικείμενο.

0

10,5

63,2

26,3

11. Η τεχνολογία και τα τεχνολογικά βοηθήματα είναι απαραίτητα για τους φοιτητές με δυσλεξία.

0

5,3

63,2

31,6

12. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ενημερωμένο για τη δυσλεξία και τα χαρακτηριστικά της.

15,8

63,2

15,8

5,3

13. Δίνοντας στους φοιτητές με δυσλεξία «διευκολύνσεις» αδικούνται οι υπόλοιποι φοιτητές.

26,3

52,6

21,1

0

14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει υψηλές προσδοκίες για τα άτομα με δυσλεξία.

5,3

89,5

5,3

0

15. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίζει αν θα παρέχει «διευκολύνσεις» στους φοιτητές με δυσλεξία.

15,8

52,6

21,1

10,5

0

26,3

73,7

0

16. Οι φοιτητές με δυσλεξία σημειώνουν πρόοδο στις σπουδές τους με το πέρασμα των εξαμήνων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των μελών ΔΕΠ για το αν οι φοιτητές με δυσλεξία είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν τη δυσλεξία στο πανεπιστήμιο, όπου ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι απόψεις τους διίστανται. Η συντριπτική πλειοψηφία
(95%) διαφώνησε με την άποψη ότι τα δυσλεξικά άτομα αποτυγχάνουν επαγγελματικά. Ως προς τις αλλαγές των στόχων και του
περιεχομένου του μαθήματος για τους φοιτητές με δυσλεξία, η άποψη των καθηγητών είναι περισσότερο αρνητική, ίσως γιατί
αυτό απαιτεί περισσότερη δουλειά από τους ίδιους, ενώ η ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τη δυσλεξία είναι ελλιπής σύμφωνα
με τις αντιλήψεις τους. Στην ερώτηση αν τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να σπουδάσουν οποιαδήποτε επιστήμη, οι αντιλήψεις
της πλειοψηφίας (73,7%) είναι θετικές. Ενδιαφέρον είναι και το εύρημα ότι γενικά το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχει υψηλές
προσδοκίες για τα άτομα με δυσλεξία. Στην έρευνα των Farmer et al. (2002:170-172), οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με δυσλεξία
θεωρούσαν λανθασμένη την στάση των εκπαιδευτικών στο σχολείο να θέτουν τον πήχη χαμηλότερα τόσο στις προσδοκίες όσο
και στις επιδόσεις των δυσλεξικών μαθητών. Γι’ αυτό προτείνουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν υψηλές προσδοκίες απ’
όλους τους μαθητές. Ενθαρρυντικό είναι το εύρημα πως με την πάροδο του χρόνου οι δυσλεξικοί φοιτητές σημειώνουν πρόοδο, σύμφωνα με όλους τους συμμετέχοντες (100%), γεγονός που δείχνει πως οι φοιτητές με δυσλεξία χρειάζονται περισσότερο
χρόνο προσαρμογής και στήριξη ιδιαίτερα στο πρώτο έτος των σπουδών τους για να κάνουν ένα σωστό ξεκίνημα.
Μη παραμετρικά τεστ χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγξουν την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Στη μεταβλητή που αναφέρεται στην επαγγελματική αποτυχία των δυσλεξικών φοιτητών (χ2
=6,085, df=2, p=0,048), οι νεότεροι σε ηλικία καθηγητές πιστεύουν οριακά σε μικρότερο βαθμό ότι τα δυσλεξικά άτομα αποτυγχάνουν επαγγελματικά. Στην ίδια μεταβλητή, οι καθηγητές παιδαγωγικών/ψυχολογίας πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό
ότι τα άτομα με δυσλεξία αποτυγχάνουν επαγγελματικά (U=12.5, Z=-2.297, p=0.022). Στην ερώτηση για την αλλαγή στόχων
και περιεχομένου του μαθήματος για τους φοιτητές με δυσλεξία, οι καθηγητές ψυχοπαιδαγωγικών μαθημάτων συμφωνούν
περισσότερο σε σύγκριση με τους καθηγητές από άλλα αντικείμενα (U=12, Z=-2,136, p=0,046). Τα χρόνια υπηρεσίας επηρέασαν τις ακόλουθες απαντήσεις των συμμετεχόντων: «Oι δυσλεξικοί φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν οποιαδήποτε επιστήμη»
(χ2=6,382, df =2, p=0,041), «Οι δυσλεξικοί φοιτητές μπορούν να πετύχουν ισάξιες ακαδημαϊκές επιδόσεις με τους μη δυσλεξικούς» (χ2=87,963, df =2, p=0,021), «Οι καθηγητές πρέπει να αλλάζουν τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος»
(χ2=6,629, df =2, p=0,044) και «Με την πάροδο των εξαμήνων οι δυσλεξικοί φοιτητές σημειώνουν πρόοδο» (χ2=7,182, df =2,
p=0,028). Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε πως οι δημογραφικοί παράγοντες επιδρούν οριακά στις απαντήσεις των καθηγητών, χωρίς να ξεχνάμε πως το δείγμα μας είναι πολύ μικρό κι όχι αντιπροσωπευτικό.
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Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καταγράψεις τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού ενός
πανεπιστημιακού ιδρύματος σχετικά με τη δυσλεξία και τους δυσλεξικούς φοιτητές. Μια πρώτη παρατήρηση είναι η μικρή
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην έρευνα, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη συνεχούς πληροφόρησης και ενεργοποίησης
του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών συμπεριλαμβανομένης και της δυσλεξίας.
Επιβεβαιώνονται συμπεράσματα ξενόγλωσσων ερευνών σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός ενταξιακού υποστηρικτικού κλίματος στο πανεπιστήμιο όπου θα ικανοποιούνται οι μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών με δυσλεξία. Για τους συμμετέχοντες καθηγητές της παρούσας έρευνας θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι «θετικοί» απέναντι στη δυσλεξία και τους
δυσλεξικούς φοιτητές, αλλά «ανθεκτικοί» στην προσέγγισή τους για την υποστήριξη των φοιτητών καθώς έχουν ανησυχίες
σχετικά με τη δικαιοσύνη για την παροχή «ειδικών διευκολύνσεων» και αμφιβολίες σχετικά με το αν τα άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες θα πρέπει να έχουν καθολική θέση σε όλους τους τομείς σπουδών. Παρόμοια αναφορά κάνουν και οι Cameron και
Nunkoosing (2012:341).
Είναι σημαντικό οι καθηγητές να θεωρούνται «προσιτοί» από τους φοιτητές με δυσλεξία γιατί αυτό κάνει πιθανότερο να
«αποκαλύψουν» τη μαθησιακή τους δυσκολία και με τη σειρά τους οι καθηγητές να γνωρίσουν τις βασικές δυσκολίες των
φοιτητών και να εφαρμόσουν υποστηρικτικές πρακτικές. Σε μία τάξη, είτε σχολική είτε πανεπιστημιακή, όπου επικρατεί φιλική
ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με ενσυναίσθηση και κατανόηση των εκπαιδευτικών προς τους φοιτητές, προάγεται η μαθησιακή
διαδικασία. Αν τα μέλη ΔΕΠ ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος που παρέχει εκπαίδευση πιθανά και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς δεν έχουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τη δυσλεξία είναι πιθανό να μεταδώσουν αυτή τη στάση τους και να
επηρεάσουν αντίστοιχα τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση πρέπει να ξεκινά από το
προσωπικό και να διαχέεται στα υπόλοιπα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Επιπλέον, η άμεση και προσωπική εμπειρία με τη δυσλεξία συμβάλλει ουσιαστικά στην κινητοποίηση των καθηγητών να
ασχοληθούν με την ιδιαίτερη αυτή ομάδα του φοιτητικού πληθυσμού. Στην έρευνα των Burns και Bell (2010:535-537) οι δυσλεξικοί καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εργαλείο τη δική τους δυσλεξία, χρησιμοποίησαν τις εμπειρίες τους για να
διδάξουν στους φοιτητές διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης και να τους κινητοποιήσουν προς την επιτυχία, σε συνδυασμό
με τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ακαδημαϊκής επιτυχίας
για τους φοιτητές με δυσλεξία ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο το ποσοστό ολοκλήρωσης των σπουδών για τους δυσλεξικούς
φοιτητές να εναρμονιστεί με αυτό των φοιτητών χωρίς δυσλεξία.
Ως προς τη σύνδεση της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση από τα μέλη ΔΕΠ βοηθητικών τεχνικών
διδασκαλίας και αξιολόγησης για τους φοιτητές με δυσλεξία αποτελεί πρότυπο για την υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών
από τους φοιτητές-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να δοκιμάσουν πειραματικά «ενταξιακές πρακτικές» και
«προσαρμογές διδασκαλίας» στη διάρκεια των πρακτικών -υποδειγματικών-τους ασκήσεων διδασκαλίας στις προπτυχιακές
τους σπουδές.

Συμπεράσματα
Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που ακολουθεί το άτομο δια βίου. Οι μαθητές με δυσλεξία χρειάζονται υποστήριξη
και ενθάρρυνση από τα πρώτα χρόνια της σχολικής τους φοίτησης έως το πανεπιστήμιο, ώστε να έχουν θετικές σχολικές
εμπειρίες, καλύτερες επιδόσεις και αυξημένη αυτο-εκτίμηση. Το προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας επίγνωση των μεθόδων που διευκολύνουν τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών με δυσλεξία και αφήνοντας στην
άκρη τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και στην
άρση των εμποδίων των δυσλεξικών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας με
βάση τις νέες τεχνολογίες και τη διευρευνητική μάθηση ωφελεί όλους τους φοιτητές και περισσότερους αυτούς με δυσλεξία.
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Επιπλέον, τα ιδρύματα θα πρέπει να εντοπίσουν τους λόγους που αποτρέπουν ένα σημαντικό ποσοστό δυσλεξικών φοιτητών
να αποκαλύπτει τη δυσλεξία του και να απορροφά τη διαθέσιμη υποστήριξη. Είναι σημαντικό για τα μέλη ΔΕΠ μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης να επιμορφώνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα να μην αισθάνονται ότι
έχουν επωμιστεί ολόκληρο το βάρος, αλλά να υποστηρίζονται αποτελεσματικά από τις συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες
του ιδρύματος.
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Abstract
Dyslexia is a specific learning difficulty which affects around 2-10% of people worldwide. During the last decades the
number of students with dyslexia entering higher education increased steadily. This paper reports a pilot study exploring
the attitudes and views of faculty members at one Greek university regarding students with dyslexia. Data were collected
through a three-part questionnaire focusing on academic staff knowledge of dyslexia, approaches towards dyslexia and
effective teaching. Results indicated that lectures hold mainly positive attitudes and genuine interest for dyslexic students
but they are also “resilient” in their approach to support students as they have concerns about the justice to provide “special accommodations”. This paper discusses ways of making Greek universities as inclusive as possible for students with
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Εισαγωγή
Το 2010 το υπουργείο Παιδείας εισήγαγε με νόμο (3348/10- ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) το θεσμό του μέντορα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και το mentoring είναι ευρύτατα διαδεδομένο στο εξωτερικό (κυρίως στους
αγγλοσάξονες) δεν έτυχε της ίδιας αποδοχής από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα να μείνει ανεφάρμοστο
ουσιαστικά στα σχολεία.
Ο νόμος (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) είχε σκοπό να στηρίξει το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό. Στο άρθρο 4 και τις παραγράφους 6,7 ορίζει: «Για την καθοδήγηση και υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ορίζεται από τον αρμόδιο σχολικό
σύμβουλο σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ο μέντοράς του. Ο μέντορας πρέπει να έχει μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία και να υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην ίδια σχολική μονάδα ή την ίδια ομάδα σχολείων». Η
όλη προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά, άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι διορισμοί στην δημόσια εκπαίδευση δεν έχουν γίνει τα
τελευταία επτά χρόνια.
Αντιθέτως ο θεσμός του καθηγητή - συμβούλου ξεκίνησε άτυπα πριν από λίγα χρόνια από κάποιους ρομαντικούς στην επαγγελματική εκπαίδευση και σήμερα εδραιώνεται με το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, όπου μεταξύ άλλων γίνεται «Συστηματική αναγνώριση και καταγραφή των χαρακτηριστικών και των αναγκών των μαθητών της Α’ τάξης» και «Ενεργοποίηση του
θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και του Συμβουλίου Τάξης με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή».
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος αποσαφηνίζονται οι έννοιες του mentoring, καθώς
και ο σκοπός του mentoring στην εκπαίδευση. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή προσδιορίζεται τι είναι και τι δεν
είναι mentoring καθώς αναφερόμαστε με μια συνοπτική παρουσίαση στις βασικές διαφορές ανάμεσα στο Coaching και
στο Mentoring, έννοιες που εκ λάθους θεωρούνται ταυτόσημες. Παρουσιάζουμε τόσο το σκοπό όσο και τους στόχους του
mentoring. Στη συνέχεια αναλύουμε την έννοια της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, παρουσιάζοντας τις βασικές της αρχές,
ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση και στις βασικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής Διαδικασίας. Στο δεύτερο μέρος έχουμε τη Μελέτη Περίπτωσης στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή του
Mentoring στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας.

1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Ο Μέντορας ως θεσμός αποβλέπει στην αποτελεσματική βελτίωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Παραδοσιακά,
Μέντορες ορίζονται άτομα με προηγμένη εμπειρία και γνώσεις, τα οποία δεσμεύονται να παρέχουν στον προστατευόμενο
ανοδική κινητικότητα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία (Bozeman & Feeney, 2007: 723).
Θεωρούνται τα άτομα, τα οποία επιβλέπουν την επαγγελματική ανάπτυξη ενός άλλου ατόμου, συνήθως, ηλικιακά μικρότερου,
παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και προστασία κατά τη διάρκεια της σχέσης, η οποία αναπτύσσεται, ανάμεσα στο Μέντορα
και τον προστατευόμενο του (Zey, 1984: 7). Συνεπώς, για να προωθήσουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική ανάπτυξη του τελευταίου, περιγράφονται μέσα από την εικόνα του βετεράνου δασκάλου, ο οποίος μέσω των συμπεριφορών και των
δραστηριοτήτων του, επιχειρεί να συμβουλεύει, να ενθαρρύνει και να γίνεται φίλος με το λιγότερο έμπειρο πρόσωπο (Orland,
2001: 75). Το ακρωνύμιο της αγγλικής λέξης Mentor αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τη σημασία αυτού του όρου:
Manages the relationship (διαχειρίζεται τη σχέση)
Encourages (ενθαρρύνει)
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Nurtures (τροφοδοτεί με αφοσίωση, συνέπεια και υπευθυνότητα, παρέχοντας τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη)
Teaches (διδάσκει)
Offers mutual respect (προσφέρει αμοιβαίο σεβασμό)
Responds to the mentees’ needs (ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων) (Clutterbuck, 2004: 53-54).
Στο Ομηρικό έπος «Οδύσσεια» ο Μέντωρ (θεά Αθηνά) ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε αναλάβει να φροντίζει την οικογένεια, το σπίτι και τα υπάρχοντα του Οδυσσέα κατά τη διάρκεια της πολυετούς απουσίας του. Καθοδηγούσε τον Τηλέμαχο, γιο
του Οδυσσέα, σε σημαντικά ζητήματα ήταν υποστηρικτής και σύμβουλος του στη διαμάχη του με τους μνηστήρες και ανέλαβε
να οδηγήσει και να καθοδηγήσει τον Τηλέμαχο στην αναζήτησή του πατέρα του στην Πύλο και στη Σπάρτη. Η λέξη μέντορας,
λοιπόν, αποτέλεσε συνώνυμο του συμβουλάτορα και καθοδηγητή.1 2 Επομένως αυτή η Ομηρική σχέση καθοδήγησης είναι
ιστορικά η πρώτη μεντορική σχέση.

2. Ο ρόλος του Μέντορα
Ένα βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Mentoring είναι η διάρκεια της εφαρμογής του. Βασικά χαρακτηριστικά στη μεντορική σχέση είναι η ειλικρίνεια και η εμπιστευτικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός. Για τον Daloz, η υποστήριξη για είναι αποτελεσματική καλό θα είναι να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την οποία θεωρεί θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης.3
Ο μέντορας οφείλει να ακούει, να ρωτάει, να μοιράζεται σκέψεις, γνώσεις, εμπειρίες. Ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός
προς τον καθοδηγούμενο, ώστε ο mentee να μπορέσει να διερευνήσει τους επαγγελματικούς του στόχους, να αντιληφθεί σε
ποιους τομείς έχει ανάγκη για επαγγελματική βελτίωση. Ακόμη ο μέντορας λειτουργεί ως πρότυπο μίμησης συμπεριφοράς
και επαγγελματισμού, παρέχοντας υποστήριξη, κατεύθυνση και ανατροφοδότηση σύμφωνα με την επαγγελματική ανάπτυξη
του συμβουλευoύμενου του.4
Ο μέντορας ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο προς τη διερεύνηση των οριζόντων του, ώστε να αντιληφθεί την πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται γύρω του και θα τον βοηθήσει να προσδιορίσει τις νέες ανάγκες του. Να αντιληφθεί τις ανάγκες
τις οποίες έχει για τεχνική ενημέρωση και χρήση νέων τεχνολογιών. Φυσικά ο μέντορας δε λύνει ο ίδιος το τυχόν πρόβλημα
του mentee, αλλά τον βοηθά να αποκτήσει τη γνώση η οποία θα τον κάνει ικανό να δώσει ο ίδιος λύση στο πρόβλημά του.
Είναι πολύ σημαντικό τόσο ο mentor όσο και o mentee να κατανοήσουν τους διαφορετικούς ρόλους τους οποίους ο καθένας έχει, ώστε να υπάρχει μια ποιότητα στη μεταξύ τους σχέση, η οποία θα τους οδηγήσει σε μια αποτελεσματική συμβουλευτική παρέμβαση.

3. Τι δεν είναι Mentoring
Το mentoring δεν είναι μια φιλική σχέση, η οποία εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη του ενός ή του άλλου μέρους της σχέσης
ανάλογα με τις συνθήκες, ούτε μια σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου η οποία εστιάζει σε ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών, στην οποία ο εκπαιδευτής, mentor, έχει τον έλεγχο της διαδικασίας.
Ο mentee έχει πάντα τον έλεγχο της δικής του διαδικασίας μάθησης.
Το mentoring δεν επιβάλλει απόψεις και λύσεις.
Εντοπίζει και προτείνει από κοινού!
Το mentoring δεν αξιολογεί, δε συγκρίνει, δεν εκπαιδεύει.5
1. http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/06/11/από-τον-μέντορα-στον-μέντορα-και-τον-η-μ/
2. https://el.wikipedia.org/wiki/Μέντωρ_(μυθολογία)
3. Daloz, L. (1986). Effective teaching and mentoring: Realizing the transformational power of adult learning experiences. San-Francisco: Jossey-Bass.
4. Noe, R. A. (1988). “An investigation of the determinants of successful assigned mentoring relationships”. Personnel Psychology, 41 (3), 457-479
5. Πρόγραμμα mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σελ. 4
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4. Coaching vs Mentoring
Οι περισσότεροι συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τους όρους coaching και mentoring ως ταυτόσημες έννοιες. Αυτό όμως δεν
ισχύει στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έννοιες συναφείς και αλληλοεπικαλυπτόμενες , οι οποίες έχουν όμως σημαντικές
ποιοτικές διαφορές. Οι διαφορές εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς:
Ως προς το σκοπό και τους στόχους στο coaching η προσοχή εστιάζεται στη βελτίωση της απόδοσης σε συγκεκριμένο ρόλο,
στη συγκεκριμένη εργασία. Προσδοκά ο εκπαιδευόμενος είτε να ενισχυθούν οι σημερινές του δεξιότητες, είτε να αποκτήσει
νέες. Στο mentoring σκοπός του είναι μία διαδικασία ανάπτυξης, ώστε να αποκτήσει δυνατότητες τις οποίες θα τις αξιοποιήσει
όχι μόνο στην τρέχουσα εργασία αλλά και στη μετέπειτα σταδιοδρομία του.
Ως προς τη μεθοδολογία η οποία ακολουθείται στο coaching έχουμε ανιχνευτικές ερωτήσεις, αναζήτηση και εξονυχιστική
διερεύνηση (θέληση και μυαλό), ενώ στο mentoring έχουμε κατεύθυνση για την ηγεσία (καρδιά, θέληση και μυαλό).
Ως προς τον προσανατολισμό διαμέσου συζήτησης το coaching αποσκοπεί στην ανίχνευση, ενώ το mentoring στην εφαρμογή.
Ως προς το περιεχόμενο το coaching διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες της εργασίας, ενώ το mentoring με βάση τις
ανάγκες του mentee.
Διαφορετικό είναι και το χρονικό διάστημα, στο coaching αναφερόμαστε σε μια σύντομη διαδικασία, μπορεί να αναφερόμαστε σε λίγες συνεδρίες, ενώ στο mentoring σε μακροπρόθεσμη διαδικασία δηλαδή μια επιτυχής σχέση μπορεί να έχει
διάρκεια από εννέα μήνες μέχρι και ένα έτος.
Η αξία στο coaching εξαρτάται από τις ικανότητες του coach και το κίνητρο του coachee, ενώ στη μεντορική σχέση από την
εμπειρία του μέντορα, καθώς και τη γνώση και τη διάθεσή του να μοιραστεί.6
Μετά από τη σύντομη παρουσίαση των διαφορών coaching και mentoring διαπιστώνουμε ότι ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες είναι καλό να χρησιμοποιούμε τη μια ή την άλλη αναπτυξιακή προσέγγιση.7

6. https://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences
7. http://leadershipadvantedge.com/coaching-vs-mentoring-vs-counselling/
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5. Στόχοι του mentoring
Το mentoring στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ως αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και τη βελτίωση
των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αποκτήσει μία πλήρη εικόνα για το περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη μιας διαπροσωπικής σχέσης mentor-εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο της
οποίας ο πρώτος θα προσφέρει καθοδήγηση και βοήθεια στο δεύτερο. Ακόμη ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται στη διεύρυνση
των προοπτικών επαγγελματικής του ανάπτυξης. Τον προτρέπει να εκπαιδευθεί σε νέες διδακτικές τεχνικές, καθώς και τεχνικές επικοινωνίας. Φυσικά κύριος στόχος είναι να νιώσει ο εποπτευόμενος αυτοπεποίθηση μέσα στο επαγγελματικό του
περιβάλλον. Τέλος ενθαρρύνεται να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες , που θα συμβάλλουν στην προσωπική του ανάπτυξη.

6. Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι αντάξιος των προκλήσεων οι οποίες παρουσιάζονται, να διαβλέπει έγκαιρα τις μεταβολές οι
οποίες προβάλονται μπροστά του, και να καταφέρνει να προηγείται των εξελίξεων οι οποίες πρόκειται να συμβούν.
Στη σύγχρονη εποχή, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, την αξιοποίηση των πολυμεσικών εφαρμογών στη διδακτική πράξη,
βρισκόμαστε σε μια δυναμική εξέλιξη των διδακτικών τεχνικών και μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά στη σχολική
τάξη. Η σχολική πραγματικότητα αλλάζει διαρκώς και ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι πανέτοιμος, ώστε να έχει αναπτύξει όλες τις
ικανότητες - δεξιότητες οι οποίες θα του επιτρέπουν να στέκεται με υψηλή αυτοεκτίμηση απέναντι στους μαθητές του.
Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ως μέρος μια εκπαιδευτικής πολιτικής, αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη συνολική ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.8
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την αυτογνωσία καθώς και την ικανότητα προσαρμοστικότητας, τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.9
Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη υποστήριξης τόσο στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, όσο και διαρκώς, διότι νέες δύσκολες καταστάσεις και προβλήματα συνεχώς εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον. Ας σκεφθούμε πόσες γενιές παιδιών
περνάνε από τα χέρια ενός μάχιμου εκπαιδευτικού σε περίπου σαράντα χρόνια εργασιακού βίου. Χρειάζεται λοιπόν σε τακτά
χρονικά διαστήματα κάποιον «σύμβουλο - μέντορα» ο οποίος θα τον υποστηρίξει, ώστε να έχει μια ομαλή προσαρμογή στο
επαγγελματικό περιβάλλον του σχολείου και στην ενδεχόμενη νέα σχολική πραγματικότητα η οποία προκύπτει με βάση τις
πολιτικές και τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό και πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται ένας έμπειρος σύμβουλος - μέντορας - καθοδηγητής - εμψυχωτής, ο οποίος θα διαθέτει αρκετά χαρίσματα του καλού μέντορα. Αυτός ο μέντορας θα ανήκει σε ένα μηχανισμό
διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών, θα φροντίζει για την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από επιμορφώσεις και κάθε
είδους συμπαράσταση, καθοδήγηση και βοήθεια προσαρμογής στη σχολική πραγματικότητα.
Ο εκπαιδευτικός είναι ένας υπεύθυνος επαγγελματίας, ο οποίος εξελίσσεται διαρκώς, ενημερώνεται για κάθε τι καινούριο,
νέες παιδαγωγικές θεωρίες, νέες τεχνικές, νέες μεθοδολογίες, νέους τρόπους διδασκαλίας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα
και οι εκπαιδευτικοί μας είναι ένα δυναμικό σύστημα, έτσι λοιπόν η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα δράσει
βελτιωτικά προς το σύστημα.

7. Ιστορική Αναδρομή του Θεσμού του Μέντορα
Κάνοντας την ιστορική μας αναδρομή μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά παραδείγματα συμβουλευτικής καθοδήγησης mentoring. Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε δυο χαρακτηριστικές κατά τη γνώμη μας περιπτώσεις:
8. Αριστοτέλης Παπασάββας-Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αρχές, όροι και προϋποθέσεις.
9. Hargreaves A. και Fullan M., (1995). Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, Μεταφρ. Π. Χατζηπαντελή, Αθήνα, Πατάκης.
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• Ο αείμνηστος Steve Jobs υπήρξε ο μέντορας στο Facebook του Mark Zuckerberg. Οι δύο τους ανέπτυξαν μια σχέση στις
πρώτες μέρες του Facebook και συχνά συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις καλύτερες επιχειρηματικές και διαχειριστικές
πρακτικές της εταιρείας. Όταν ο Jobs έφυγε από αυτό τον κόσμο το φθινόπωρο του 2011, ο Zuckerberg δημοσίευσε στη
σελίδα του στο Facebook, «Steve, σας ευχαριστώ διότι είστε μέντορας και φίλος. Ευχαριστώ διότι δείξατε ότι αυτό το οποίο
δημιουργείτε μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Θα μου λείψεις.»
• Όλοι γνωρίζουμε την προσφορά της μητέρας Τερέζα. Αναγνωρίστηκε το φιλανθρωπικό της έργο (ορφανοτροφεία, εκστρατείες για το AIDS, παγκόσμιες φιλανθρωπικές εκστρατείες), υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους - αξιοθαύμαστους ανθρώπους του 20ου αιώνα. Η μητέρα Τερέζα βρήκε στο πρόσωπο του πατέρα Μιχάλη Βαν Ντερ Πιτ το σύμβουλό της. Η
συνάντησή τους έγινε με τυχαίο τρόπο στη Ρώμη καθώς περίμεναν το λεωφορείο και γρήγορα ανέπτυξαν μία στενή σχέση.
Μιλούσαν τακτικά και εμπιστεύονταν ο ένας τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.10
Ο ρόλος λοιπόν του μέντορα ως καθοδηγητή περνά από τη μια γενιά στην άλλη, τυπικά ή άτυπα. Είναι πολύ ουσιώδης η
συνεισφορά του στην κοινωνία τόσο στην εκπαιδευτική - επαγγελματική ανάπτυξη, όσο και στη βελτίωση των κοινωνικών
του σχέσεων και συμπεριφορών.

8. Ο θεσμός του συμβούλου - καθηγητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Η περίπτωση του 1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας
Αναμφισβήτητα ο θεσμός του συμβούλου - καθηγητή αποτέλεσε μια δράση η οποία «σημάδεψε» το επαγγελματικό λύκειο της
Δραπετσώνας στον Πειραιά αλλά και το καθιέρωσε στις τάξεις των μαθητών της περιοχής. Είναι μάλλον βέβαιο πως η συγκεκριμένη δράση έφθασε μέχρι το Υπουργείο Παιδείας αφού το σχολικό έτος 2017/18 εντάχθηκε στα μόλις εννέα πιλοτικά ΕΠΑΛ
πανελλαδικά όπου οργανώθηκαν καινοτόμες δράσεις.
Ο θεσμός ξεκίνησε στο σχολείο το σχολικό έτος 2014 - 2015 μετά από εισήγηση ενός φωτισμένου συμβούλου, ενός εργάτη
της δωρεάν εκπαίδευσης και παιδείας, του κ. Νικολάου Νίκου. Η επιλογή του σχολείου δεν ήταν τυχαία αφού είχε προηγηθεί
στενή συνεργασία με το γράφοντα και τότε υποδιευθυντή του σχολείου σε θέματα του μηχανολογικού τομέα αποτέλεσμα της
οποίας ήταν η παρουσίαση στο συνέδριο Νέος Παιδαγωγός ενός project από όλη την ομάδα του τομέα επιβεβαιώνοντας τα
οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.
Ο Νικολάου είχε εφαρμόσει το mentoring στο ΕΠΑΛ Καισαριανής ως υποδιευθυντής και σε μια συζήτηση την οποία είχαμε για τη
συμβουλευτική στα σχολεία ή την αναγκαιότητα ύπαρξης ψυχολόγου στα σχολεία πρότεινε τη δράση. Από την άλλη είχα την εμπειρία,
ως τέως Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πειραιά, της διαρκούς επικοινωνίας με εκπαιδευομένους οι οποίοι ήταν
ενήλικες. Σε αυτό είχε εφαρμοσθεί για πρώτη φορά ένα άτυπο mentoring: Οι καθηγητές δεν είχαν διοικητικό έργο μιας και τα ΣΔΕ
δικαιολογούσαν Γραμματεία, σύμβουλο Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγο. Η ιδέα όμως να αναλάβει ο καθένας 3-4 εκπαιδευόμενους με
στόχο τη μείωση της μαθητικής διαρροής και τον άτυπο έλεγχο των απουσιών ήταν καταλυτική στην εξέλιξη των διαπροσωπικών
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών. Παντρέψαμε τις εμπειρίες μας και το 2014 ξεκινήσαμε δειλά δειλά το θεσμό.
Η αρχή έγινε με μια παρουσίαση του θεσμού από τον κ. Νικολάου στους εκπαιδευτικούς. Σε αυτή την παρουσίαση τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα: Άλλοι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον και προσοχή, και άλλοι υποστήριζαν ότι αυτά δε γίνονται
στα σχολεία, ότι το επίπεδο των παιδιών είναι χαμηλό, ότι έτσι και αλλιώς τα «συμβουλεύουμε» τα παιδιά και άλλα.
Το επόμενο βήμα ήταν να δηλώσουν συμμετοχή στην προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί εθελοντικά. Μαζευτήκαμε δώδεκα από
τους περίπου πενήντα, κάναμε την πρώτη συγκέντρωση και εκλέξαμε τον υπεύθυνο και διαχειριστή - σύνδεσμο του προγράμματος τον κ. Παπατριανταφύλλου Σεραφείμ (τον αρχιmentor όπως έλεγαν και οι άλλοι).
Η στάση του διευθυντή του σχολείου σε όλο αυτό ήταν ουδέτερη. Ούτε ενθάρρυνε, ούτε και απέρριψε την προσπάθεια.
Εκτιμώ τώρα μετά από τα χρόνια ότι πήρε τις κατάλληλες αποστάσεις και αναλόγως την έκβαση της προσπάθειας θα έπαιρνε
και την αντίστοιχη θέση.
10. https://chronicle.umbmentoring.org/top-25-mentoring-relationships-in-history/
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Ο Παπατριανταφύλλου είχε αλλεπάλληλες επαφές τόσο με το Νικολάου όσο και με μια ψυχολόγο η οποία υποστήριξε το
πρόγραμμα εξωθεσμικά την κ. Δελούδη. Η επόμενη κίνηση ήταν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα πιλοτικά μόνο για τους μαθητές της Α’ τάξης.
Το σκεπτικό ήταν να τους εντάξουμε ομαλά στη φιλοσοφία του σχολείου. Ο αντικειμενικός στόχος ήταν να φτάσουμε σε
τέτοια επίπεδα επικοινωνίας ώστε αφενός οι μαθητές να αφομοιώσουν τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου και αφετέρου
να μειώσουμε την παραβατική συμπεριφορά ή ακόμα καλύτερα να την προλάβουμε.
Στην επόμενη συνάντηση ο Παπατριανταφύλλου ήρθε έχοντας έτοιμη την αντιστοιχία μαθητών - καθηγητών. Σε κάθε ένα
από εμάς αναλογούσαν 4 έως 5 μαθητές. Οι οδηγίες οι οποίες δόθηκαν ήταν οι εξής:
• Θα κάναμε τουλάχιστον μια συνεδρία το μήνα με καθένα μαθητή.
• Η συνεδρία θα γίνονταν εντός διδακτικής ώρας για το μαθητή και προφανώς ο σύμβουλος - καθηγητής δεν θα είχε μάθημα.
• Η συνεδρία θα είχε χαρακτήρα αυστηρά συμβουλευτικό για θέματα σχολικής ζωής.
• Η διάρκεια της συνεδρίας θα ήταν από 15’ έως 20’.
• Ο σύμβουλος - καθηγητής είχε την υποχρέωση της εχεμύθειας.
• Σε καμιά περίπτωση ο σύμβουλος - καθηγητής δεν είχε την αρμοδιότητα να δώσει λύσεις για θέματα για τα οποία δεν είναι
«ειδικός».
• Ο χώρος συνάντησης θα ήταν μια αίθουσα κενή ή ενδεχομένως το αμφιθέατρο του σχολείου.
• Θα τηρούνταν ένα ημερολόγιο από τον σύμβουλο ώστε να γνώριζε η διοίκηση του σχολείου ότι ο μαθητής απουσίαζε εν ώρα
μαθήματος.
• Όπου ήταν δυνατό ο σύμβουλος - καθηγητής δεν θα ήταν διδάσκων.
Όπως φαίνεται το εγχείρημα δεν είχε μόνο την παράμετρο της συμβουλευτικής από τον καθηγητή προς το μαθητή αλλά και
την καθοδήγηση των υποψηφίων καθηγητών - συμβούλων από υπεύθυνο ο οποίος λάμβανε γνώσεις και πληροφορίες από
ειδικευμένους στο θέμα. Έτσι πολύ γρήγορα ζητήθηκε από την ομάδα μια επαφή με την ψυχολόγο κ. Δεδούλη. Ήταν η πρώτη
φορά κατά την οποία ακούσθηκαν έννοιες όπως ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, ενθάρρυνση, παράφραση, επανάληψη, …
Ταυτόχρονα αποσαφηνίστηκαν οι στόχοι όπως θα έπρεπε να είναι:
• Προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών.
• Ανάδειξη των ικανοτήτων των μαθητών και βελτίωση της αυτοεικόνας τους.
• Μετάδοση στάσεων ζωής και αξιών.
• Μετάδοση της ικανότητας για επιτυχία.
• Διευκόλυνση στην κατάκτηση των αναπτυξιακών στόχων της εφηβείας.
Η ομάδα των εθελοντών εκπαιδευτικών εστίασε στην πρώτη συνάντηση. Υπήρχε διάχυτη μια αίσθηση του τι θα πούμε
και «πως θα σπάσει ο πάγος». Η λύση η οποία προτάθηκε και επικράτησε ήταν να μοιρασθεί ένα έντυπο «σκιαγράφησης του
εαυτού μου», για την καταγραφή του προφίλ του μαθητή με βάση το οποίο θα υπήρχαν στοιχεία διευκόλυνσης των πρώτων
επαφών.
Τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της δράσης δίνονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι
δόθηκαν ως οδηγός από τον κ. Νικολάου.
Αρχικό ερωτηματολόγιο
«Σκιαγράφηση εαυτού μου»
Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................................................................................................
Γέννηση (πού, πότε;): ...........................................................................................................................................................................
Δημοτικό: ..............................................................................................................................................................................................
Γυμνάσιο/α: ..........................................................................................................................................................................................
Μαθήματα που προτιμώ ή έχω καλή επίδοση: ..................................................................................................................................
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Μαθήματα που δεν μου αρέσουν ή έχω δυσκολίες: .........................................................................................................................
Μαθήματα που θα ήθελα περισσότερη ενίσχυση/υποστήριξη: .........................................................................................................
Σπουδές που θα ήθελα να κάνω: ........................................................................................................................................................
Ασχολίες Hobbies (Internet, γυμναστήριο, γήπεδο κ.ά.): ..................................................................................................................
Ατομικές Ικανότητες (Υπολογιστές, αθλήματα, επισκευές/κατασκευές): ..........................................................................................
Θα ήθελες να ασχοληθείς με τις δραστηριότητες του σχολείου μας; Με ποια/ποιες; .......................................................................
Δουλειά που έχω κάνει ή κάνω: .........................................................................................................................................................
Επαγγέλματα που γνωρίζω και θέλω να ασχοληθώ: ........................................................................................................................
Τι θέλω από τη δουλειά μου στο μέλλον (χρήματα, σιγουριά, κύρος, ελεύθερο ωράριο,
δημιουργικότητα, ελεύθερο χρόνο...): ................................................................................................................................................
Επιθυμία για το μέλλον (όσο τρελή και αν είναι: ταξίδια, ορειβασία κ.ά.): .......................................................................................
Αν σου ζητούσαν να μιλήσεις για σένα τι θα έλεγες; .........................................................................................................................
Ποια είναι τα προτερήματα σου και ποια τα ελαττώματά σου; ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Η ομάδα των εθελοντών εκπαιδευτικών ξεκίνησε το Νοέμβριο γεμάτη ενθουσιασμό και προσδοκίες τη δράση. Συμφωνήθηκε να υπάρξει μια πρώτη συνάντηση της ομάδας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι μαθητές ανυπομονούσαν να μιλήσουν με το σύμβουλο. Στην αρχή νομίζαμε ότι το κάνουν για να χάσουν μάθημα.
Η αλήθεια όμως ήταν μάλλον σκληρή. Οι μαθητές ζητούσαν επικοινωνία. Επικοινωνία την οποία δεν είχαν στις οικογένειές
τους, με τους καθηγητές τους οποίους τώρα τους έβλεπαν σε ένα άλλο ρόλο, με τους συμμαθητές τους.
Σιγά σιγά φάνηκε η δημιουργία κλίματος επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού στα μέλη της σχολικής κοινότητας, εκκινώντας από την υποστήριξη του κάθε μαθητή ατομικά, αλλά με κατεύθυνση στην βελτίωση του συνόλου της
σχολικής πραγματικότητας.
Με τη πάροδο του χρόνου οι μαθητές εξωτερίκευσαν θέματα τα οποία τους απασχολούσαν. Μόνο εάν το ζήσεις τότε το πιστεύεις, πόσα ζητήματα απασχολούν τα παιδιά και τι καταστάσεις μπορεί να βιώνουν. Ομολογώ ότι έκτοτε σταμάτησα να είμαι
ο πιο αυστηρός καθηγητής του σχολείου στους βαθμούς. Αντιλήφθηκα ότι ακόμη και τα πιο απλά για εμάς, μπορεί να είναι
αδύνατα για κάποιες οικογένειες (θυμάμαι χαρακτηριστικά μαθητή ο οποίος μίλησε για 3 ευρώ χαρτζιλίκι την εβδομάδα!!!).
Επιπλέον ο σύμβουλος - καθηγητής ήταν σε θέση να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει περιπτώσεις ιδιαίτερης σοβαρότητας
οι οποίες αφορούσαν μαθητές, οι οποίοι έχριζαν άμεσα υποστήριξης από εξειδικευμένες δομές.
Ακόμη μπορούσε να αναγνωρίσει θέματα τα οποία αναστέλλουν τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών και να συμβάλλει στη
βελτίωση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών, προσφέροντας τους στοχευμένη ενημέρωση.
Από την άλλη η δράση είχε να επιλύσει και κάποια ζητήματα. Το σπουδαιότερο (είχε διαφύγει την πρώτη χρονιά) ήταν η έγγραφη άδεια από γονείς και κηδεμόνες πως επιτρέπουν να μπαίνει σε μια κλειστή αίθουσα καθηγητής και μαθητής. Η κλειστή
αίθουσα με ένα ενήλικο και ένα ανήλικο προκαλούσε κάποιο θέμα, φαντασθείτε όταν ήταν και αντίθετου φύλου.
Ο φόβος της συναισθηματικής εμπλοκής ή της λανθασμένης συμβουλής υπήρχε πάντα, προφανώς διότι οι εκπαιδευτικοί
δεν είχαν ειδίκευση στη συμβουλευτική. Ακόμη υπήρχε πάντα η καχυποψία της όλης δράσης από κάποιους συναδέλφους οι
οποίοι δε συμμετείχαν. Σχόλια όπως «καλώς τον μέντορα» ή «πάλι θα γλιτώσεις το μαθητή από το μάθημα» ήταν σε ημερήσια
βάση.
Το πρόβλημα με την ενημέρωση των γονέων λύθηκε την επόμενη χρονιά με τη δήλωση αδείας για συμβουλευτική δράση
στις εγγραφές. Επίσης το ημερολόγιο το οποίο τηρούσε ο καθηγητής σύμβουλος αντικαταστάθηκε από ένα βιβλίο κίνησης μαθητών όπως το λέγαμε το οποίο είχα στο γραφείο μου και δήλωνε ο μέντορας με ποιο μαθητή και ποια ώρα θα είχε συνεδρία.
Τη δεύτερη χρονιά της δράσης η ομάδα είχε την εμπειρία. Υπήρξαν κάποιες προσθαφαιρέσεις καθηγητών για διάφορους
λόγους. Τα πειθαρχικά παραπτώματα υποδιπλασιάστηκαν. Όταν συνέβαινε κάποιο περιστατικό με μαθητή υπήρχε αυτοματοποιημένη δράση από το σύμβουλο - καθηγητή: «άστο σε μένα , τον έχω (ή είχα) στο mentoring».
Την τρίτη χρονιά της δράσης το ΕΠΑΛ Δραπετσώνας διαφήμιζε ότι είναι το μοναδικό ΕΠΑΛ του Πειραιά το οποίο διαθέτει
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το θεσμό του mentoring. Την άνοιξη του 2017 έγινε μια συνδιάσκεψη μέσω skype με εκπαιδευτικούς και συμβούλους στη
Χαλκίδα και ο συνάδελφος Παπατριανταφύλλου έδωσε το know how για το θεσμό. Το συγκεκριμένο σχολείο εντάχθηκε στη
λίστα με τα εννέα σχολεία τα οποία έχουν σύμβουλο - ψυχολόγο για την υποστήριξη της συμβουλευτικής στα ΕΠΑΛ.
Η προσωπική μου άποψη είναι πως το υπουργείο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ασφαλώς χρειάζεται ο θεσμός του
συμβούλου - καθηγητή, όταν όμως υποστηρίζεται από ειδικό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές όλων
εκείνων των καλών πρακτικών της συμβουλευτικής.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είναι προφανές ότι ζούμε σε μια περίοδο διαρκών αλλαγών και φυσικά μεταβάλλονται όλα και σε σχέση με τη διδασκαλία
και τη διαδικασία μάθησης. Στην Ελλάδα υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του mentoring στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να βοηθήσει όλους τους εμπλεκομένους, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Συνεισφέρει στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συντελεί στην ανάπτυξη των εφήβων, βοηθά το σύνολο της σχολικής κοινότητας.
Κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί ο Θεσμός, να είναι οι εκπαιδευτικοί πρόθυμοι να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα, τα
οποία θα τους βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Και η πολιτεία καλό θα ήταν να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή
του θεσμού. Να μη μένει η χώρα μας πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να βρίσκεται μπροστά από αυτές.
Ας μη ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Μέντορα ξεκίνησε από την Αρχαία Ελλάδα, έχουμε χρέος να είμαστε οι συνεχιστές του.
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Περίληψη
Τη 19η Μαΐου 2010 με το Νόμο 3848 ο θεσμός του Μέντορα αποτελεί πραγματικότητα για όλους τους εμπλεκομένους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή και αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο
της συμβουλευτικής καθοδήγησης. Παρουσιάζονται οι έννοιες του συμβούλου καθοδηγητή - καθοδηγουμένου, τα οφέλη τα
οποία προκύπτουν για όλους τους συμμετέχοντες στη μεντορική διαδικασία, τα στάδια της μεντορικής καθοδήγησης και πώς
συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση των εφήβων. Γίνεται σύντομη αναφορά στις
βασικές διαφορές μεταξύ των εννοιών coaching και mentoring. Παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής του
θεσμού του mentoring στο 1ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από αυτή την εφαρμογή στη
συγκεκριμένη σχολική μονάδα.
Λέξεις Κλειδιά: Καθοδηγητής, καθοδηγούμενος, ανάπτυξη, διαδικασία, εκπαίδευση

Abstract
On 19th May 2010 the institution of mentor was established with the law 3848 for all those involved in the educational process.On this project, there is a short historical review and a mention to the institutional framework of advisory guidance.
The terms of mentor, mentee are also explained and the benefits for all the participants ,the stages of mentoring guidance
and the contribution to the professional development nd the improvement of teenagers. There is a short mention to the basic differences in terms of coaching and mentoring. Furthermore, the project includes a case study of the implementation
of mentoring at 1st Technical High school Drapetsona and the upcoming results of that.
Key words: Mentor, mentee, development, process, education
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ελεύθερος χρόνος
Γιάννης Τσακιράκις & Νίκος Κιμουλάκης

Εισαγωγή
Εάν αληθεύει η θέση του Freud ότι στην εκπαίδευση ό,τι και αν κάνει κανείς το κάνει λάθος», τότε και η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, αφού αφορά κατά μία έννοια «εκπαίδευση» είναι λάθος!
Είναι δεδομένος ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των Επαγγελματικών Λυκείων και αρκετές είναι οι έρευνες οι οποίες προσδιορίζουν, αποτυπώνουν και αξιολογούν τόσο τα προγράμματα σπουδών όσο και το μαθητικό και εκπαιδευτικό κοινό τους.
Με αφορμή τον σχεδιασμό του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ», θεωρούμε χρήσιμη την διερεύνηση των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και παράλληλα τη συσχέτισή τους με τον ελεύθερο χρόνο που οι
εκπαιδευτικοί έχουν, με δεδομένο τον μέχρι σήμερα περιορισμένο αριθμό ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους
εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε τα κίνητρα και τις ανάγκες που ωθούν τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ να επιδιώκουν
την επιμόρφωσή τους και την σχέση που αυτή προσλαμβάνει για τους ίδιους σε συνάρτηση με τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, έτσι όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από τον Dumazedier, ως «ένα σύνολο ενασχολήσεων στις οποίες το άτοµο επιδίδεται µε τη θέληση του αποβλέποντας στην ανάπαυση, στην αναψυχή ή την ελεύθερη µόρφωση και πληροφόρησή του, στην
ανάπτυξη της κοινωνικής του συµµετοχής ή της δηµιουργικής του ικανότητας, µετά την εκπλήρωση των επαγγελµατικών, των
οικογενειακών και των κοινωνικών του υποχρεώσεων» (Κορωναίου, 1996).

Επαγγελματική ικανοποίηση & επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ή/και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις τους είτε στην ψυχική τους υγεία είτε στην ικανότητα τους να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους (Abel and Sewell, 1999· Hoy and Miskel, 2005· Θωίδης, 2012· Ανδρουλάκης,
Εμβαλωτής, Μπονίδης, Σταμοβλάσης, Κακλαμάνη, 2011).
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην έρευνα για τη διαπίστωση του βαθμού της επαγγελματικής ικανοποίησης που έχει ο
εκπαιδευτικός από την δουλειά του και τους παράγοντες που την καθορίζουν. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει
έντονα προβλήματα άγχους με πολύ σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις που επηρεάζουν σε ουσιαστικό βαθμό το έργο τους
(Δημητρόπουλος, Καλούρη, Αθανασούλα, 2003).
Πολλοί ερευνητές, εδώ και μια 20ετία, αναφέρονται στο επαγγελματικό άγχος που δοκιμάζει ο εκπαιδευτικός (Κόκκινος,
2006· Τσιάκκιρος, Πασιαρδής, 2002· Καλούρη, Παμουτσόγλου, Λαγός, 2006), με ιδιαίτερα επιβαρυντικούς παράγοντες την
προσωπικότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού, το φόρτο εργασίας, την πίεση του χρόνου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά
και την έλλειψη επιμόρφωσης, όπως οι ίδιοι συχνά δηλώνουν και την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πολιτεία και το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις των σπουδών βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης τους (Παπαθωμάς, 2006· Σακκάς, 1988·
Μπαγάκης, 2005· Κωστίκα, 2004· Λαγός, Καλούρη, Αντωνόπουλος, Παμουκτσόγλου, 2013).
Για τον εκπαιδευτικό των ΕΠΑΛ, και ειδικότερα τον τεχνολόγο εκπαιδευτικό, ζητούμενο ήταν [και δυστυχώς παραμένει] η
πανεπιστημιακή του εκπαίδευση, καθώς και η προσφορά κινήτρων και ευκαιριών για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη
και επιμόρφωση. Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου είναι η ανάπτυξη του στο πλαίσιο του επαγγελματικού τομέα της
προσωπικότητάς του και ορίζεται ως μία συνεχής δυναμική εξελικτική πορεία, κατά την οποία διαμορφώνεται και συνεχώς
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αναδιαμορφώνεται η επαγγελματική συμπεριφορά του. Αυτό αποτελεί τμήμα της συνολικής συμπεριφοράς του και σχετίζεται
με την επαγγελματική ζωή (Δημητρόπουλος, 1999).
Έχει αναφερθεί ότι στον χώρο της σχολικής συμβουλευτικής δεν χρειάζεται μόνο ο μαθητής συμβουλευτική παρέμβαση
και ψυχολογική στήριξη, χρειάζεται ίσως και ορισμένες φορές περισσότερο και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός υποστήριξη και συμπαράσταση (Καλούρη, 1993). Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άτομο με δική του βιογραφία και όχι απλά
ως δάσκαλος, να είναι ο ίδιος η αφετηρία και η απόληξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης και ιδιαίτερα να συμμετέχει ο ίδιος
στη διαμόρφωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του όσο όμως και τον ελεύθερο του χρόνο.
Αν και η έλλειψη συστηματικής ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών καθώς και η μη ενσωμάτωση
των αντιλήψεων και των βιωμάτων τους αποτελούν αρνητικά στοιχεία της επιμόρφωσης και αφορούν κυρίως στους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική εκπαίδευση συντελούν στη διατήρηση της «χαμηλής» για την κοινή
παραδοχή εικόνας των ΕΠΑΛ.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών άλλωστε, είναι συνήθως προεπαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακαδημαϊκή
εκπαίδευση (Jarvis, 2004), συνδέεται τόσο με τη βασική εκπαίδευση όσο και με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και καταξίωση (Παμουκτσόγλου, 2007), αξιοποιεί τα νεότερα δεδομένα που παρέχει η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα καθώς και τη
νεότερη γνώση σε θέματα ειδικότητας, ιδιαίτερα όταν ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ενεργά και υπεύθυνα στην όλη διαδικασία
(Παμουκτσόγλου, 2007, Φώκιαλη, Κουρουτσίδου, Λέφας, 2005).
Άξιο επισήμανσης είναι, παρόλο που χρονικά η έρευνα μας δεν αφορά στο 2017-18, ότι από τον Ιούλιο του 2017 υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» στην οποία προβλέπεται η δημιουργία του σχεδίου επιμόρφωσης το οποίο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει την επιλογή
των ωφελούμενων εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα
ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ελεύθερος χρόνος
Μιλώντας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να αναφερθούμε και στην αναγκαιότητα υιοθέτησης της κατάλληλης μεθοδολογίας αφού, εκτός των άλλων, πρόκειται για ενήλικες εκπαιδευόμενους.
Τα βασικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ότι ο εκπαιδευόμενος θα συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα
με δική του επιλογή, δεν θα είναι παθητικός δέκτης, θα ακολουθεί στρατηγικές αυτοανάπτυξης, ενώ και από πλευράς των επιμορφωτών θα παρέχεται ψυχολογική ασφάλεια στους επιμορφούμενους και εποικοδομητική θετική ενίσχυση (Κόκκος, 1999, 2005 α, β).
Καθοριστική παράμετρος για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ο χρόνος που μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαθέσει, και μάλιστα ο «ελεύθερος» χρόνος του, αφού σχεδόν όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα γίνονται εκτός του
ωραρίου εργασίας. Όμως, η χρήση του ελεύθερου χρόνου υπόκειται σε περιορισμούς που συναρτώνται με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον τόπο κατοικίας καθώς και το μορφωτικό επίπεδο (Κωνσταντοπούλου , 2010). Κατά συνέπεια, αν και
για τους θεωρητικούς του ελεύθερου χρόνου η «χρήση» του μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση του προσωπικού
«δυναμικού» του κάθε ατόμου και να οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωση του (Κορωναίου, 1996), δεν είναι βέβαιο ότι προσφέρεται
η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και αξιοποίησής τους στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών.
Στην προσπάθεια ορισμού -ή ίσως υπολογισμού- του ελεύθερου χρόνου, πέραν του κλασσικού ορισμού που έδωσε ο
Dumazedier, θεωρούμε ότι ο υπολογισμός του ελεύθερου χρόνου είναι ο χρόνος που που απομένει αν αφαιρεθεί ο χρόνος
προσφοράς αμειβόμενης εργασίας ή/και οργανωμένης εκπαίδευσης, ο χρόνος αναγκαίου ύπνου, φαγητού, προσωπικής περιποίησης, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την μετάβαση από το σπίτι στη δουλειά και επιστροφής σε αυτό (Γεωργούλας, 2003, 2010· Βουϊσκάκης, 2000).
Τα περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα προσφέρονται στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών. Όμως, πληρούνται
οι προϋποθέσεις των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ελεύθερου χρόνου στην παρακολούθηση των προγραμμάτων από
τους εκπαιδευτικούς;
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Εάν τα ενδογενή χαρακτηριστικά του ελεύθερου χρόνου είναι η ελευθερία, ο αυθορμητισμός, η ευελιξία και η επιλογή,
είναι αυτονόητο, αφού η επιμόρφωση καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών, ότι θα πρέπει να προσφέρεται στους
εκπαιδευτικούς καλύπτοντας τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
Ανάμεσα στα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ [και όχι μόνο], σημαντικός ήταν ο ρόλος της επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική της Γενικής Τεχνολογίας, στη Συμβουλευτική και
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, προγράμματα που προσφέρθηκαν ή/και προσφέρονται από την ΑΣΠΑΙΤΕ και η επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες (Φιλιός, Καλούρη, 2004· Kalouri, Antonopoulos, Filios, 2010).
Από έρευνες που έχουν γίνει σχετικά, διαπιστώθηκε αφενός ότι οι προαναφερόμενες επιμορφώσεις έχουν γίνει στον
ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών και αφετέρου ότι οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι στόχευαν στην προσωπική τους, κυρίως,
ανάπτυξη (Λαγός, Καλούρη, Παμουκτσόγλου, 2009).

Ερευνητική προσέγγιση
Εάν η χρήση του ελεύθερου χρόνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής, πολιτισμικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, κάλυψης των ατομικών και κοινωνικών αναγκών και πραγματοποίησης των στόχων του κάθε ατόμου, η επιμόρφωση
για τους εκπαιδευτικούς, επιμόρφωση που κατά κύριο λόγο συντελείται στον ελεύθερο χρόνο τους, επιτρέπει -ή θα μπορούσε να
επιτρέπει- την αξιοποίηση του δυναμικού τους, την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την παραγωγική χρήση του ελεύθερου χρόνου.
Με αφετηρία τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν κυρίως στα προγράμματα που υλοποιούνται στην
ΑΣΠΑΙΤΕ, προγράμματα εξειδίκευσης και επιμόρφωσης, τόσο στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,
όσο και στην Παιδαγωγική και Διδακτική της Γενικής Τεχνολογίας, στόχος μας είναι να αποτυπώσουμε τις επιμορφωτικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών των τεχνολογικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ σε σχέση με την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου
τους. Παρόλο που τα προαναφερόμενα προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν απευθύνονται μόνο στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ,
ο ίδιος ο χαρακτήρας της σχολής «οδηγεί» τους περισσότερους απόφοιτούς της, είτε των τεχνολογικών τμημάτων, είτε της
παιδαγωγικής κατάρτισης, να «επιλέγουν» ως φορέα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης την Σχολή.
Η έρευνά μας υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-17, με ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε δείγμα ευκολίας, αποτελούμενο
από 80 εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΕΠΑΛ της περιοχής της Αθήνας. Είναι αυτονόητο ότι η έρευνα υπόκειται σε πολλούς περιορισμούς, λόγω τόσο του μη αντιπροσωπευτικού δείγματος, του μικρού του μεγέθους, όσο όμως και της γεωγραφικής έκτασης που
καλύπτει. Κίνητρο όμως ήταν ο περιορισμένος αριθμός ερευνών σε σχέση με τις ανάγκες των καθηγητών των ΕΠΑΛ.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν «κλειστές» και μία μόνο ήταν «ανοιχτή», για την οποία εφαρμόστηκαν
μεθοδολογικές προσεγγίσεις «ανάλυσης περιεχομένου».
Το δείγμα μας αποτελούσαν 80 εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, μόνιμα διορισμένοι [όχι αναπληρωτές] και με 2ετή τουλάχιστον
εμπειρία. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή καθόλου στην εισαγωγική τυχόν επιμόρφωση που παρακολούθησαν με τον διορισμό
τους. Έγκυρα ερωτηματολόγια συγκεντρώσαμε 78.
Η εικόνα του δείγματός μας και τα δημογραφικά τους στοιχεία, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
34
5
8
7
6
5
1
1
1
7

ΑΝΔΡΕΣ
44
12
11
9
4
8
1

11

Γιάννης Τσακιράκις & Νίκος Κιμουλάκης
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Η ηλικία του δείγματος αποτυπώνεται ως ακολούθως: για μεν τις γυναίκες, 25 είναι ηλικίας μεταξύ 35-50 ετών και 9 άνω
των 50. Αντίστοιχα οι άνδρες είναι 35-50 ετών οι 21, και 23 άνω των 50.
Από το δείγμα μας 33 εκπαιδευτικοί είχαν 11-20 έτη και 45 είχαν πάνω από 20 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος η πλειονότητα δηλώνει ότι είναι έγγαμοι, σε συμβίωση ή
διαζευγμένοι έχοντας την ευθύνη και φροντίδα ανήλικων παιδιών (76,2%). Το 4,1% δηλώνουν έγγαμοι ή σε συμβίωση χωρίς
παιδιά, το 19,7 άγαμοι ή διαζευγμένοι χωρίς παιδιά.

Ερευνητικά ερωτήματα:
Τα ερωτήματά μας εστιάζονται:
• στη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής συμμετοχής τους
σε επιμορφωτικά προγράμματα
• στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ
• στη διερεύνηση της συσχέτισης της συμμετοχής των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ σε επιμορφωτικά προγράμματα
με τον ελεύθερο χρόνο τους.
Επίσης, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τα κριτήρια επιλογής συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά
προγράμματα ανάλογα με τον φορέα ο οποίος σχεδίασε και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ιδιότητα των
επιμορφωτών, την εμπειρία των επιμορφωτών σε ΕΠΑΛ, το αποτέλεσμα / μοριοδότηση που προσφέρει το επιμορφωτικό
πρόγραμμα, την μεθοδολογία που ακολουθείται στο πρόγραμμα, τον χρόνο που απαιτείται, την μελέτη που απαιτείται, τις
συνθήκες υλοποίησης των προγραμμάτων, την υπευθυνότητα των επιμορφωτών και τέλος την γραμματειακή υποστήριξη.
Επιπλέον σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην ερευνά μας ανέδειξαν την ανάγκη στα επιμορφωτικά προγράμματα να λαβαίνονται υπόψη οι αρχές μάθησης ενηλίκων, όπου κύρια, εννοούν στην πλειοψηφία τους, να λαβαίνονται υπόψη οι προηγούμενες γνώσεις και οι εμπειρίες τους. Το 87,6% τόνισε την ανάγκη σχεδιασμού των προγραμμάτων με τρόπο ώστε να
αποφεύγονται οι αναφορές σε ήδη γνωστά θέματα και επί πλέον στην αξιοποίηση του συνόλου του χρόνου που διατίθεται στην
επιμορφωτική διαδικασία.

Αποτελέσματα-Συζήτηση:
Οι επιμορφωτικές ανάγκες που προέκυψαν εστιάζονται :
• στα θέματα διαχείρισης των οικογενειακών προβλημάτων των μαθητών των ΕΠΑΛ
• στα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών
• στην αντιμετώπιση της αδιαφορίας των μαθητών
• στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών
• στους τρόπους ενθάρρυνσης των μαθητών σε σχέση με εκπαιδευτικά θέματα και θέματα συναναστροφών
• στους τρόπους αντιμετώπισης του χαμηλού γνωστικού επιπέδου των μαθητών
• στα θέματα διαχείρισης παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών [το 92% όσων απάντησαν θετικά στην αντίστοιχη
ερώτηση, εστιάζουν στις τοξικοεξαρτήσεις]
• στους τρόπους ενίσχυσης των χαμηλών προσδοκιών των μαθητών
• στον περιορισμό της μαθητικής διαρροής
• στον περιορισμό των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην ανάπτυξη της συνεργασίας τόσο σε διοικητικά
θέματα όσο και σε θέματα της διδακτικής πράξης
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• σε θέματα συμβουλευτικής
• σε θέματα διαχείρισης κρίσεων
• σε θέματα διοικητικά και εκπαιδευτικής νομοθεσίας
• σε θέματα συνεργασίας με τους γονείς
• σε ενημέρωση για τις δυνατότητες συνεργασίας με την κοινότητα (δήμο, συμβουλευτικά κέντρα, υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
• σε ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του κράτους, εκπαίδευσης, ιστορίας και πολιτισμού των αλλοδαπών μαθητών
Παρόλο που σχεδόν όλες οι επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το δείγμα μας, θεωρείται ότι
πραγματοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο τους (96,5% ) στην επιμέρους διερεύνηση προέκυψε ότι δεν καλύπτονται απόλυτα οι
προϋποθέσεις -τα αναγκαία γνωρίσματα του ελεύθερου χρόνου που τίθενται στην περίπτωση των επιμορφωτικών δράσεων
για τους εκπαιδευτικούς της ΤΤΕ.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δέχονται ότι παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα στον ελεύθερο χρόνο τους,
αλλά μόνο το 38% τα επιλέγει ως δραστηριότητες ψυχαγωγίας και προσωπικής ανάπτυξης. Ο απελευθερωτικός λοιπόν χαρακτήρας του ελεύθερου χρόνου δεν καλύπτεται για την πλειοψηφία. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες για το 62% επιβάλλονται
από το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στα επιμορφωτικά προγράμματα δεν χαρακτηρίζεται από αφιλοκερδή χαρακτήρα αφού για το 99,7% του δείγματός μας η παρακολούθησή τους στοχεύει στην βελτίωση της εργασιακής κατάστασής τους
ή/και στην ανέλιξή τους στο επάγγελμα. Όμως, σε αντίθεση παρατηρούμε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του δείγματος (89,4) να
θεωρεί ότι η ναι μεν η παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων γίνεται για την επαγγελματική ανάπτυξη και ανέλιξή του, αλλά παράλληλα η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα προσφέρει τον ηδονιστικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τον ελεύθερο χρόνο. Πρόκειται για μία διαπίστωση η οποία θα άξιζε να διερευνηθεί περαιτέρω... σε ένα πλαίσιο αναζήτησης απάντησης στο ερώτημα: μήπως τελικώς το υποχρεωτικό και χρήσιμο τείνουμε να το χαρακτηρίσουμε ηδονιστικό; Τέλος,
όπως ορίζεται, ο ελεύθερος χρόνος, αν και έχει προσωπικό χαρακτήρα, στην περίπτωση του δείγματός μας η συμμετοχή σε
επιμορφωτικά προγράμματα στον ελεύθερο χρόνο, προσφέρει κοινωνικοποίηση (43,5%) και συχνά αυτοεπιβεβαίωση (34,8%)
και αποδοχή της ικανότητας για μάθηση (23,6%). Ίσως, επαληθεύεται και στην περίπτωση συμμετοχής στα επιμορφωτικά
προγράμματα ότι η προσωπική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου λειτουργεί και σαν μηχανισμός προσωπικής ανάπτυξης
και αυτοεπιβεβαίωσης.

Βιβλιογραφία
Abel, M. H., Sewell, J. (1999). Stress and burnout in rural and urban secondary school teachers. The Journal of Educational Research,
92(5), 287-293.
Campbell, R. J., Neill, S. R. St. J. (1994). Primary teachers at work: Teaching as work project. London: Routledge.
Carr, A. (1994). Anxiety and depression among school principals: Warning, principalship can be hazardous to your health. Journal of
Educational Administration, 32(3), 18-34.
Courau, Sophie. (2000). Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Giannakopoulou H., Varsamidou A., Kalouri O., (2013)., L’évaluation des adultes: quelles dimensions prend-elle dans un cadre
purement sécurisant et communicatif ? in Biennale international de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles,
Communication 67/68/69, atelier 27 : construction d’une didactique scolaire, Paris.
Hangreaves, A., Fullan, M. (1995), Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2005). Educational Administration Theory, Research, and Practice. New York McGraw- Hill.
Jarvis, P. (2004) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Kalouri O., Tsakirakis I., (2013). La formation des professeurs de l’enseignement technique dans les années 1960 en Grèce. La
création de la SELETE/ASPETE selon le modèle de l’ENSET, in Le Bot Fl., Albe V., Bode G., Brucy G., Chatel E., (dir). (2013). L’ENS
Cachan. Le siècle d’une grande école pour les sciences, les techniques, la société, Rennes, PUR, p. 331-343

Γιάννης Τσακιράκις & Νίκος Κιμουλάκης

63

Kalouri O., Albert C., Pamouktsoglou A., (2011). Les programmes de formation du personnel enseignant et la place de l’enseignement
de la psychologie du développement, in «La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, méthodologies
et politiques de recherche», in Actes du congrès de l’AFIRSE, La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ?
Thèmes, méthodologies et politiques de recherche, 14-17 juin 2011, p. 75-79, UNESCO, Paris
Kalouri R., (2012)., Former les apprenants a l’interculturel à travers l’enseignement des langues et cultures nationales. Le rôle de la
publicité à titre d’exemple, in Cahiers africains de recherche en éducation- n°8 , Principes et modalités de I ’enseignement des
langues et cultures africaines, dir. Pierre Fonkoua p. 165-171, Paris, Harmattan
Kωνσταντινάκος Παντελής, «Δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου – Κοινωνική και Οργανωτική Διάσταση», Αθήνα, Πεδίο, 2010.
MacBeath, J. (2005). Μπορούν να μάθουν οι εκπαιδευτικοί. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (σσ. 27-42). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Manou M., Theofanellis T., Athanassoula-Reppa A., Kalouri O., (2015)., Counseling for the self-improvement of teachers and students
with Personal Learning Network (PLN) assistance, International Scientific Conference, e-RA 10, p. 15-23, sept. 2015
Nικολακάκη, Μ. (2003). Διερεύνηση των προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 8, 5-19.
Ourania Ch. Kalouri, John G. Antonopoulos, Andronicos E. Filios. Lifelong learning programs in the school of pedagogical and
technological education (ASPETE) Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” - Secţ. Ştiinţele Educaţiei vol.
XIV/2010, ISSN 1453-0775, p. 145-151
Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο
Tanguy, L. (1986). Contenus de formation et savoir. Un exemple de renouvellement des problématiques, Paris, Etudes de Linguistique
Appliquée
Ανδρέου, Α. (1992). Επιμόρφωση: Πολυτυπία και Πολυμορφία. Στο Ανδρέου, Α. (επιμ.) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Βασική
κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών
Ανδρέου, Α. (2005). Η επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης. Στο Μπαγάκη (επιμ.) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο
Ανδρουλάκης, Γ., Εμβαλωτής, Α., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη, Στ. (2011). Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που
εργάζονται σε σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΟΣΕΑΕΠ). ΙΠΕΜ – ΔΟΕ: Αθήνα.
Βουϊσκάκης Κ. Β. «Ο Ελεύθερος Χρόνος ως Κοινωνικό-Οικονομικό Δικαίωμα και η Σχέση του με την Πρόκληση Κοινωνικής Βίας» Περιοδικό «Κοινωνική Εργασία», Τεύχος 59ο, Αθήνα 2000.
Βρατσάλης, Κ. (2005). Τα παιδαγωγικά εμπόδια στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Κ. Βρατσάλης, (επιμ., εισαγωγή), Διδακτική
εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία. (σσ. 19-54). Αθήνα: Νήσος.
Βρυνιώτη, Κ. & Κελπανίδης, Μ. (2004) Διαβίου Μάθηση. Κοινωνικές Προϋποθέσεις και Λειτουργίες. Δεδομένα και Διαπιστώσεις. Αθήνα,
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Γάκης Κ., Αντωνίου Α.Σ, Καλούρη, Ρ. (2016), Προβλήματα ενδοσχολικής συμπεριφοράς και σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι συμβουλευτικής παρέμβασης στη σχολική μονάδα, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.108, σ. 37-49, Αθήνα, εκδ. Πεδίο
Γεωργούλας Στράτος, « Η κοινωνία του ελεύθερου χρόνου» , Αθήνα: Πεδίο 2010.
Γεωργούλας, Σ. (2003). Ελεύθερος χρόνος - Ο τελευταίος μύθος. Αθήνα: Εκκρεμές
Δημητρόπουλος, Ε. (1999), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού Έργου. Αθήνα: Γρηγόρης.
Δημητρόπουλος, Ε., Καλούρη, Ο. & Αθανασούλα, Α. (2003). Επαγγελματική ανάπτυξη και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και η ανάγκη
τους για τη Συμβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη: Εμπειρική Έρευνα και Διατύπωση μιας πρότασης, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού, τ.66-67, σ. 95-110, ΕΛΕΣΥΠ-Ελληνικά Γράμματα.
Θωίδης, Ι. (2012). Ελεύθερος χρόνος και ολοήμερο σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Επιστημονική επετηρίδα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 24, 91-109.
Θωίδης, Ι., Πνευματικός, Δ., & Οψιρέτη, Φ. Δια βίου εκπαίδευση: Εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου; Στο: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα. 19-21 Νοεμβρίου 2010, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή
Επιστημών της Αγωγής
Καλούρη Ρ., Κιμουλάκης Ν., Παγιατάκης Γ., Πανέτσος Σ. Επιμ. (2010), «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα», Συλλογικός τόμος πρακτικών 1ου επιστημονικού συνεδρίου, Σ.Ε.Π.-Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:
ISBN 978-960-99583-0-1
Καλούρη Ρ., Τσέργας Ν., Μπότου Α., Τσακιράκις Γ., (2015), «Η πρόσληψη και οι αναπαραστάσεις του γραμματισμού από τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Σύγκριση ανάμεσα σε γενική και τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση», Πρακτικά (υπό έκδο-

64

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ση) 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου
Κρήτης, Ρέθυμνο, 22-25/5/2015
Καλούρη, Ο., Παμουτσόγλου, Α., Λαγός, Δ. (2006). Για μια Συμβουλευτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, Πρακτικά Πανελληνίου
Συνεδρίου «Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν, παρόν και μέλλον», σ.201-207, επιμ. Ταρατόρη, Ε., Δαβάζογλου, Α., Μακρής, Ν.,
Κουγιουρούκη, Μ., Αλεξανδρούπολη, 3,4,5 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη
Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο. (1993). Η Συμβουλευτική στην εκπαίδευση, Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, τ. 27,
σσ.208-215, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1992 & Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ.τ. 24-25, σσ. 41-49, Μάρτιος & Ιούνιος
1993, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη
Κόκκινος Κ. (2006), Factor structure and psychometric properties of the Maslach Burnout Inventory - Educators Survey among
elementary and secondary school teachers in Cyprus, Stress and Health 22: 25–33 (2006)
Κόκκος Α. (1999) Εκπαίδευση ενηλίκων: Το πεδίο, οι αρχές μάθησης, οι συντελεστές, τόμος Α΄, ΕΑΠ, Πάτρα.
Κόκκος Α. (2005α) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκος Α. (2005β) «Η εναρκτήρια συνάντηση» στο Κόκκος Α. (επιμ.) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εκπαιδευτικό Υλικό για τους
Εκπαιδευτές – Θεωρίες Κατάρτισης, Τόμος Ι. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Κορωναίου Α., «Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου», Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 1996
Κορωναίου, Α. – Δημητρούλη, Κ. – Τικταπανίδου, Α. (2002), «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η διάσταση του φύλου», στο:
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. - Ζιώγου, Σ. - Φρόση, Λ. (επιμ.), Φύλο και πραγματικότητα στην Ελλάδα, Προωθώντας παρεμβάσεις για την
ισότητα των φύλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ΚΕΘΙ, Θεσσαλονίκη.
Κωνσταντοπούλου Χριστίνα, (2010), «Ελεύθερος Χρόνος: Μύθοι και πραγματικότητες, Παπαζήσης, Αθήνα
Κωστίκα, Ι. (2004). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: διερεύνηση απόψεων και στάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη:
Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.
Λαγός Δ., Καλούρη Ο., Αντωνόπουλος Ι., Παμουκτσόγλου Α. (2013), Δια βίου επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης: προσδοκίες –
προτάσεις, στο Γεωργογιάννης Π., (επιστ. Υπεύθυνος) Σημειώσεις, Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο, 2013-2014, στη
Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα, σ.107-114
Λαγός Δ., Καλούρη Ου., Παμουκτσόγλου Α. (2009). Η εκπαίδευση στελεχών στο πλαίσιο του Θεσμού Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός στην Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση: Μια απόπειρα αξιολόγησης, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τεύχος 86-87, σσ. 158-170, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
Λαγός, Δ., Καλούρη, Ο., Αντωνόπουλος, Ι., Παμουκτσόγλου, Α. (2006). Δια βίου επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης: προσδοκίες
– προτάσεις, πρακτικά ηλεκτρονικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Εκπαίδευσης, Διοίκηση Εκπαίδευσης, Άρτα 2006, Κέντρο Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Παν/ου Πατρών
Μάνου Μ., Θεοφανέλλης Τ., Αθανασούλα-Ρέππα Α., Καλούρη Ρ. (2016), Teacher and councelor development using personal learning
network (PLN), στο Καλούρη Ρ., Τσελές Δ., Παμουκτσόγλου Α., (2016), Νέες τεχνολογίες, συμβουλευτική και εκπαίδευση, Αθήνα, σσ.
133-149
Μαυροειδής, Γ., & Τύπας, Γ. (2001). Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: τεχνική και μεθοδολογία επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε σχέση με
το νόμο 1566/85). Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, 147-153.
Μπαγάκης, Γ. (2005) (επιμ.) Επιμόρφωση και Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2010). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2010-2013). Μελέτη Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών). Ανακτήθηκε στις 11/12/2010 από: http://www.epimorfosi.edu.gr
Παμουκτσόγλου Αν. (2007) «Ο ρόλος των Παιδαγωγικών – Διδακτικών Πρακτικών στην Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών» Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα», που διοργάνωσε το
ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα.
Παπαθωμάς, Ι. (2006). Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των διευθυντών σχολικών μονάδων του Ν. Θεσσαλονίκης. Πάτρα:ΕΑΠ
Σαββίδης, Ι., Στυλιανίδης, Μ., & Τσιάκκιρος, Α. (2002). Η κατανομή του χρόνου των διευθυντών: Μια ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση.
Στους Α. Γαγάτση, Λ. Κυριακίδη, Ν. Τσαγγαρίδου, Ε. Φτιάκα & Μ. Κουτσούλη (Επιμ. Έκδ.), Η εκπαιδευτική έρευνα στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης: Πρακτικά – Τόμος Α’ VII Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 251-262). Λευκωσία.
Σακκάς, Δ. (1988). Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο Βασική κατάρτιση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των καθηγητών (σσ. 764-773), Πρακτικά Ε΄ Εκπαιδευτικού Συνεδρίου. Αθήνα: Ο.Λ.Μ.Ε
Τσακιράκις Γ., Καλούρη Ουρ. (2011). Η Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση των τεχνολόγων εκπαιδευτικών, στο Οικονομίδης Β. (επιστ.
επιμ.), Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, σ.570-582

65

Γιάννης Τσακιράκις & Νίκος Κιμουλάκης

Τσιάκκιρος, Α., & Πασιαρδής, Π. (2002). Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων: Μια ποιοτική προσέγγιση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, 195-213.
Φιλιός Α.Ε. και Καλούρη Ουρ. Χαρ., (2004), Επιμόρφωση των Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του Προγράμματος Ειδίκευσης
στην Παιδαγωγική και Διδακτική της Γενικής Τεχνολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.
Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Πρακτικά (υπό δημ) 6o Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης «Επιμόρφωση και
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού», 30 Απριλίου-2 Μαΐου, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.
Φρόιντ, Σ. (1974). Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, Αθήνα: Επίκουρος
Φώκιαλη, Π – Κουρουτσίδου Μ. Λέφας Ε (2005). Ζήτηση για επιμόρφωση. Οι συνιστώσες της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτα (2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Ζητήματα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. Αθήνα:
Δαρδανός.

Abstract
In this paper we examine the training and educational activities that teachers working in technical/vocational secondary
education undertake during their personal time, the attitudes and values that derive from these activities in relation to
age, gender, and teaching specialty areas. We also look at the forms of extracurricular training that appear to be the most
attractive to vocational education teachers.
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Η αφήγηση και οι ιστορίες ζωής στην εκπαίδευση
και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Ράνυ Καλούρη, Νικόλαος Τσέργας & Γιάννης Ορφανός

Εισαγωγή
Η διερεύνηση των αφηγήσεων των εκπαιδευτικών εντάσσεται στην προοπτική της μελέτης της ζωής και της εργασίας τους,
ενός τομέα που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία πενήντα χρόνια (Goodson, 2012· Goodson, 2013). ΄Ενας σημαντικός
αριθμός ερευνών, που εξετάζουν την προσωπική, επαγγελματική ζωή και τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών στηρίζεται
σε αφηγήσεις και ιστορίες ζωής (Ball & Goodson, 2002). Αρκετοί ερευνητές έχουν συνδέσει την προσωπική ζωή με την
εργασία των εκπαιδευτικών, προσπαθώντας να ανιχνεύσουν μέσα από τις αφηγήσεις του ποιοι παράγοντες καθορίζουν την
αποτελεσματικότητα στο επίπεδο της διδασκαλίας και της εκπλήρωσης του εκπαιδευτικού έργου (Day, Sammons, Kington, Stobart & Gu, 2006· Day, Sammons & Stobart, 2007). Οι αφηγήσεις και οι προσωπικοί αφηγηματικοί απολογισμοί των
εκπαιδευτικών θεωρείται ότι συμβάλλουν στη συγκρότηση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας τους (Watson,
2006). Επιπλέον, η μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τις ιστορίες των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέσει τη
βάση ακόμη και για την αξιολόγηση διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής πολιτικής (Armstrong, 2003).

Aφήγηση και Ιστορίες Ζωής: Έννοια και περιεχόμενο
Η αφήγηση σύμφωνα με τον R. Barthes (1977) είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη ιστορία. Είναι ένα υβριδικό μόρφωμα που
συγκροτείται από δύο συνιστώσες, την επιστημονική και την καλλιτεχνική διάσταση (Kim, 2015). Η αφήγηση προσδιορίζεται
ως «αναπαράσταση γεγονότων» (Porter Abbott, 2002:13), ή ως διήγηση ιστοριών. Σύγχρονοι θεωρητικοί επιχειρώντας να
αποσαφηνίσουν τη φύση της αφήγησης, προβάλλουν το σχήμα της αφηγηματικής τριάδας, δηλαδή της αφήγησης «ως έργο
τέχνης, ως τρόπο συνειδητοποίησης και ως μορφή επικοινωνίας» (Rankin, 2002:1). Η αφήγηση αποτελεί αντικείμενο και μέθοδο έρευνας όχι μόνον στις επιστήμες της αγωγής, αλλά και σε όλες τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Andrews,
Squire & Tamboukou, 2013).
Oι ιστορίες ζωής προσδιορίζονται ως «αφηγήσεις με πλοκή και χαρακτήρες, οι οποίες προκαλούν συγκινήσεις στον αφηγητή και το ακροατήριο, μέσα από την ποιητική επεξεργασία του συμβολικού υλικού. Αυτό το υλικό μπορεί να είναι προϊόν
φαντασίας ή εμπειρίας...Η αφηγηματική πλοκή εμπεριέχει συγκρούσεις, δυσκολίες, δοκιμασίες και κρίσεις που απαιτούν επιλογές, αποφάσεις, ενέργειες και αλληλεπιδράσεις» (Gabriel, 2000: 239). O Gabriel σημειώνει ότι αυτή η ποιητική επεξεργασία
του υλικού που υπάρχει στις ιστορίες «δεν χάνει την επαφή με τα πραγματικά γεγονότα, αλλά πάντα επιδιώκει να αποκαλύψει
βαθύτερα νοήματα» (2004: 65).
Οι ιστορίες ζωής αναπτύχθηκαν ως μεθοδολογικό εργαλείο στο πλαίσιο της σχολής του Chicago. H προσέγγιση των ιστοριών ζωής, όπως διαμορφώθηκε αρχικά από τους W. I. Thomas και F. Znaniecki (Goodson, 2001· Goodson & Sikes, 2001),
εισάγει την αξιοποίηση των προσωπικών ντοκουμέντων, τεκμηρίων, δηλαδή των αυτοβιογραφικών κειμένων, εγγράφων,
συνεντεύξεων, επιστολών, ημερολογιών ή ακόμη και των αυτοβιογραφικών ηχητικών εγγραφών (Denzin, 1970· Plummer,
1983· Bertaux & Kohli,1984).
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Η αφήγηση ως αντικείμενο πολυεπιστημονικών θεωρήσεων
Η αφήγηση ως έννοια εμπερικλείει σημαντικές κατηγορίες φαινομένων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια μέθοδο έρευνας
φαινομένων, σχέσεων και εμπειριών (Sarasa, 2015). H χρήση της αφήγησης και της αφηγηματολογίας έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιμη στις κοινωνικές επιστήμες (Czarniawska, 2004, 2010), την κοινωνιολογία (Richardson, 1990· Hyvärinen,
2016),την κοινωνική ανθρωπολογία (Tedlock, 1991), την οικονομία (Shiller, 2017) και την πολιτική επιστήμη (Patterson &
Monroe, 1998).
H χρήση των ιστοριών ζωής στις κοινωνικές επιστήμες, όμως, έχει εγείρει πολλά μεθοδολογικά ερωτήματα (Hyvärinen,
Hatavara & Hydén, 2013· Herman, 2011). Σύμφωνα με Barthes «υπάρχουν αναρίθμητες μορφές αφήγησης στον κόσμο»
(1977: 237). Οι αφηγηματικές στρατηγικές χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση σύνθετων και πολύπλοκων επιστημονικών
ζητημάτων, ενώ παράλληλα οι επιστήμονες αναλαμβάνουν έναν ρόλο αφηγητή ιστοριών, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία και διατηρώντας παράλληλα «την ακεραιότητα των επιστημονικών στοιχείων/δεδομένων» (Jones & Crow,
2017: 53).

Αφηγηματική Παιδαγωγική
H αφήγηση και οι ιστορίες ζωής είναι κεντρικής σημασίας για την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, επειδή
σύμφωνα με την οπτική των Connelly Clandinin «η εκπαίδευση είναι η κατασκευή και η ανακατασκευή προσωπικών και
κοινωνικών ιστοριών. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι αφηγητές και χαρακτήρες στις δικές τους ιστορίες καθώς και σε
άλλες» (1990: 2). H αφήγηση και οι ιστορίες ζωής μας επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε διαδρομές μάθησης, να προσδιορίσουμε
«τη διασταύρωση της προσωπικής ιστορίας των ανθρώπων με την ιστορία της κοινωνίας» (Bogdan, 1974: 4).
Οι αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής συνδέονται με τη συγκρότηση του εαυτού, της προσωπικής και της επαγγελματικής
ταυτότητας, αλλά και με τις μαθησιακές εμπειρίες, που σχετίζονται με την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων ζωής (Bardy, 2010·
Goouch, 2010· Goodson & Gill, 2014). Είναι πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση αυτογνωσίας και για αυτό έχουν μια αναπτυξιακή διάσταση και λειτουργία (Barkai & Rappaport, 2011).
Οι αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής είναι οδηγοί για τη ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτυπώνουν συμβολικά και
ρεαλιστικά την πορεία της προσωπικής ανάπτυξης, τη διαμόρφωση των αξιών (Denning, 2005) και τις μαθησιακές εμπειρίες και διαδικασίες (Beattie, 2009). Αναπαριστούν προσωπικές και συλλογικές πολιτισμικές εμπειρίες, καθώς και κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές λειτουργίες και δραστηριότητες. Eκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από τις αφηγήσεις δεσμεύονται σε ένα αφηγηματικό ταξίδι στους δρόμους των εμπειριών της ζωής και της μάθησης (Shields, 2006). Αποκτούν και
ανταλλάσσουν γνώσεις μέσα από τις αφηγήσεις τους, ενώ παράλληλα διατυπώνουν τις ερμηνείες και τον αναστοχασμό τους για
την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή η πρακτική παιδαγωγική γνώση είναι αφηγηματική ως προς τη φύση της (Turvey, 2013).
Η αφηγηματική παιδαγωγική στην κριτική της προοπτική αξιοποιεί τις αφηγήσεις και τις ιστορίες ζωής για την ανάπτυξη
της αίσθησης της ευθύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην αφηγηματική παιδαγωγική σχέση ως μια διαδικασία που καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την συμπόνοια, την πίστη στον άνθρωπο και τις αξίες του ανθρωπισμού (Goodson & Gill, 2014).
Στην παραδοσιακή παιδαγωγική, ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στην αντικειμενική γνώση, δεν αναγνωρίζει τους στόχους
και τις επιδιώξεις των μαθητών, περιορίζεται στον έλεγχο της επίδοσης, ενώ οι δεξιότητες διαμόρφωσης ερωτημάτων προσδιορίζονται ως κύρια δεξιότητα του εκπαιδευτικού. Αντίθετα στην αφηγηματική παιδαγωγική, ο εκπαιδευτικός είναι προσανατολισμένος στην προώθηση μιας παιδαγωγικής σχέσης που στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, ενθαρρύνει τη συνεργασία και
το διάλογο με τους μαθητές κατά την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και
την πραγματοποίηση των δημιουργικών αναζητήσεων, όπως φαίνεται και στον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί (Vuorinen
& Hakkarainen, 2014).
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Δεξιότητες του Δασκάλου στην παραδοσιακή μάθηση και την αφηγηματική αλληλεπιδραστική μάθηση
Σημαντικά Χαρακτηριστικά της
Αλληλεπίδρασης
Τρόπος συζήτησης
Κατεύθυνση της προσοχής

Η αλληλεπίδραση στην παραδοσιακή μάθηση

Η αλληλεπίδραση στην αφηγηματική μάθηση

Δεξιότητες ερωτήσεων

Δεξιότητες για αμοιβαίο διάλογο

Διέγερση της προσοχής

Αμοιβαίος συντονισμός

Κύρια δραστηριότητα του δασκάλου

Έλεγχος της επίδοσης των παιδιών

Αποδοχή των πρωτοβουλιών και των ιδεών των
παιδιών

Τρόπος συμμετοχής

Συμμετοχή μέσω της παρατήρησης

Κοινή συμμετοχή

Βαθμοί ελευθερίας στη μάθηση

Οι αυστηρές οδηγίες περιορίζουν τους βαθμούς
ελευθερίας

Οι δημιουργικές τάσεις και οι νέες ιδέες γίνονται
αποδεκτές (μη γραμμική αλληλεπίδραση)

Συναισθηματική εμπλοκή/συμμετοχή

Αντικειμενική γνώση

Από κοινού βίωση των εμπειριών

Προθέσεις

Οι στόχοι του δασκάλου κυριαρχούν

Κοινές προθέσεις και προβλήματα

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών

Έτοιμες/προδιαμορφωμένες εργασίες /
δραστηριότητες από βιβλία/εγχειρίδια, χωρίς
συνεργασία

Ανοιχτά καθήκοντα/δραστηριότητες που πρέπει να
πραγαματοποιηθούν σε συνεργασία.

(Προσαρμογή από: Vuorinen & Hakkarainen, 2014: 121).

Κατά τον Freire η σχέση δασκάλου μαθητή σε κάθε επίπεδο έχει θεμελιωδώς αφηγηματικό χαρακτήρα (Freire, 1972). Η
αφήγηση και οι ιστορίες ζωής έχουν ένα σύνθετο και αρκετά ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, όπως η φαινομενολογία, ο στρουκτουραλισμός, ο μαρξισμός, η συμβολική αλληλεπίδραση, οι ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές θεωρήσεις (Bertaux &
Kohli, 1984).
Οι διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή παιδαγωγική, τη γραμμική διδασκαλία και τη σύγχρονη αντίληψη της αφηγηματικής παιδαγωγικής για τη διδασκαλία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Οι κύριες Διαφορές μεταξύ του Παραδοσιακού και Αφηγηματικού Μοντέλου Διδασκαλίας
Τομείς ικανοτήτων/δεξιτήτων

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εστίαση του σχεδιασμού

Κεντρικό περιεχόμενο και έννοιες

Κοινή δραστηριότητα για την προώθηση της
ανάπτυξης των παιδιών

Προσδιορισμός στόχων

Σαφής και απλή διατύπωση στόχων

Σύνδεση της ιστορίας (αφήγησης) με την ανάθεση
εργασιών

Kατάκτηση της γνώσης

Δυνατότητα περιγραφής των εννοιών του
γνωστικού αντικεμένου, χρησιμοποιώντας
παραδείγματα

Κατανόηση του κόσμου των παιδιών

Κυρίαρχη διδακτική θεώρηση

Δραστηριότητες και ασκήσεις που οδηγούν
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων

Δημιουργικές ικανότητες, αυτοσχεδιασμός και
παιχνίδια προσποίησης

Προσαρμογή από: Vuorinen & Hakkarainen, 2014:121).

Η παραδοσιακή γραμμική διδασκαλία δίνει έμφαση στη διατύπωση των στόχων, την περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου και τη διαμόρφωση τυπικών δραστηριοτήτων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, από τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα,
η σύγχρονη αφηγηματική διδασκαλία εστιάζει στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων από κοινού με τους μαθητές, αξιοποιώντας
τις αφηγήσεις και τις δημιουργικές δυνατότητες τους (Vuorinen & Hakkarainen, 2014).
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Η Αφήγηση ως επιστημονικό παράδειγμα
Η αφηγηματική προσέγγιση της εμπειρίας έχει ως βάση την ανθρώπινη φύση, τις ανθρώπινες εμπειρίες και λειτουργίες. Οι
αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής αποτελούν ατομικά και συλλογικά δημιουργήματα, κάθε άνθρωπος είναι αφηγητής ιστοριών και αυτή είναι μια σημαντική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία είναι κοινωνικά και πολιτισμικά θεμελιωμένη
(Niles,1999· Wessing, 2006). O Walter Fisher (1985a, 1985b) δημιούργησε τον όρο homo narrans για να αναφερθεί στο
γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι αφηγητής ιστοριών, αλλά και στο ότι η ανθρώπινη εμπειρία, η γνώση και οι ικανότητες για στοχασμό έχουν δομικά τη μορφή και τα χαρακτηριστικά της αφηγήσης. O όρος homo narrans, σύμφωνα με τον ίδιο τον Fisher,
αποτελεί μια μεταφορά που χρησιμοποιείται στις επιστήμες, όπως και άλλες ριζικές μεταφορές αξιοποιούνται στη μελέτη
ουσιαστικών πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης (Fisher, 1999), αναγνωρίζοντας ότι η επικοινωνία και η σχέση του ανθρώπου
με το περιβάλλον είναι αφηγηματική ως προς τις βασικές διαστάσεις της.
Σε κάθε μορφή αφήγησης τα χαρακτηριστικά, ο ρόλος των ατόμων, η μορφή και η έκφραση των σχέσεων και των συγκρούσεων διαφοροποιούνται (Fisher, 1999). Οι αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής είναι μηχανισμοί άσκησης επίδρασης αλλά
και συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων και των κοινωνιών. Εμπεριέχουν γεγονότα, εμπειρίες και συναισθήματα, τα οποία
αξιοποιούμε ως εργαλεία αξιολόγησης, αναστοχασμού και λήψης απόφασης. Αφηγούμαστε ιστορίες σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, δημιουργώντας και μεταδίδοντας εμπειρίες σε διάφορα πλαίσια και επιδιώκοντας διαφορετικούς σκοπούς
(Goodson, Biesta,Tedder & Adair, 2010).

Η αφηγηματική έρευνα στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία
Η αφηγηματική έρευνα έλκει την προέλευση της στο έργο του πραγματιστή φιλοσόφου Dewey (1963). Σύμφωνα με την María
Cristina Sarasa (2015), θεμελιωτές αυτού του πεδίου θεωρούνται οι Connelly και Clandinin (1990), επειδή με την πρωτοποριακή εργασία τους Stories of experience and narrative inquiry και καθώς με άλλες εργασίες τους έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες
στον τομέα της αφηγηματικής έρευνας στην εκπαίδευση.
Η αφήγηση είναι μια βασική μορφή ζωής, η οποία αναγνωρίζεται ως κυρίαρχη λειτουργία της εκπαίδευσης, δεδομένου
ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι αφηγητές προσωπικών και άλλων κοινωνικών ιστοριών στις οποίες μπορεί να έχουν
ένα κεντρικό ή περιφερειακό ρόλο (Clandinin & Connelly, 1991). Οι αφηγηματικές μέθοδοι και οι ιστορίες ζωής έχουν ένα
προφανές φαινομενολογικό υπόβαθρο, καθώς αναπαριστούν τον τρόπο που ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής βιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία, τον κόσμο, τη σχολική ζωή και τη σχολική κοινότητα (Ollerenshaw & Creswell, 2002).

Είδη Αφηγηματικής έρευνας
H αφηγηματική έρευνα προσδιορίζεται ως «η μελέτη του πως διαφορετικοί άνθρωποι βιώνουν τον κόσμο που τους περιβάλλει, και περιλαμβάνει μεθόδους που επιτρέπουν στους ανθρώπους να λένε ιστορίες ζωής» (Gay, Mills & Airasian, 2009:13).
Σε μεθοδολογικό επίπεδο, ο ερευνητής συλλέγει και μελετά τις αφηγήσεις και τις ιστορίες των ατόμων αναζητώντας ερμηνείες και νοήματα. Η αφηγηματική έρευνα προϋποθέτει την εφαρμογή συνεργατικών στρατητικών κατά την ερευνητική
διαδικασία.
Στις κοινωνικές επιστήμες πολλά είδη αφηγηματικής έρευνας έχουν αναπτυχθεί, όπως φαίνεται και στον πίνακα που
ακολουθεί.
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Τα είδη της Αφηγηματικής Έρευνας
Αυτοβιογραφίες

Βιογραφίες

Βιογραφική Γραφή

Προσωπικοί απολογισμοί

Προσωπικές Αφηγήσεις

Αφηγηματικές Συνεντεύξεις

Προσωπικά ντοκουμέντα

Ντοκουμέντα ζωής

Ιστορίες ζωής και ιστορίες

Εθνο-ιστορίες

Εθνοβιογραφίες

Αυτοεθνογραφίες

Εθνοψυχολογίες

Εστιασμένες στο άτομο εθνογραφίες

Λαϊκές μνήμες

(Casey, 1995/1996 και προσαρμογές από τους Cresswell, 2005 και Gay, Mills & Airasian, 2009: 382-40).

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι αφηγήσεις και οι ιστορίες ζωής των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των διοικητικών στελεχών
της εκπαίδευσης, καθώς και των γονέων, επειδή οι αφηγήσεις τους αναφέρονται στη σχολική κοινότητα συνολικά (Latta,
Schnellert, Ondrik & Sasges, 2018) .
H Kim, (2015) ταξινομεί τα είδη της αφηγηματικής έρευνας στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 1.Αυτοβιογραφική Αφηγηματική Έρευνα, 2.Βιογραφική Αφηγηματική Έρευνα, 3.Βασισμένη στις Τέχνες Αφηγηματική Έρευνα. Κάθε κατηγορία συμπεριλαμβάνει διάφορους τύπους αφηγηματικής έρευνας, που έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.
Η κατηγορία της Αυτοβιογραφικής αφηγηματικής έρευνας εμπεριέχει τις μεθόδους της αυτοβιογραφίας αλλά και την αναδυόμενη μέθοδο της αυτοεθνογραφίας. Στην αυτοβιογραφική έρευνα, αντικείμενο είναι ο ίδιος ο εαυτός, δηλαδή το υποκείμενο και το αντικείμενο της έρευνας σε αυτή την περίπτωση ταυτίζονται. Οι διαδικασίες του στοχασμού και της σκέψης των
εκπαιδευτικών, οι προσωπικές εμπειρίες, οι προθέσεις των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών καθώς και οι πρακτικές των εν
ενεργεία εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη είναι δυνατό να εξεταστούν μέσα από την αυτοβιογραφική αφηγηματική έρευνα
(Fang,1996· Pinar, 1998· Florio-Ruane, 2001· Butt & Raymond, 1989· Elbaz, 1991).
H Βιογραφική Αφηγηματική Έρευνα εξετάζει τις εμπειρίες ζωής στο πλαίσιο της συγκρότησης της βιογραφίας άλλων προσώπων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η προφορική ιστορία και οι ιστορίες ζωής (Kim, 2015).
Η Βασισμένη στις Τέχνες Αφηγηματική Έρευνα είναι μια ευρεία κατηγορία στην οποία εντάσσονται: α) μέθοδοι έρευνας οι
οποίες στηρίζονται στις τέχνες του λόγου, την ποίηση, το δράμα, τις σύντομες ιστορίες και άλλες, και β) οι οπτικές μέθοδοι,
όπως είναι η φωτογραφική αφήγηση και η φωτογραφική φωνή (Kim, 2015· Latta, Schnellert, Ondrik & Sasges, 2018).

Η αφήγηση στην Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Οι ιστορίες ζωής και οι αφηγήσεις των εκπαιδευτικών εμπεριέχουν διάφορες μορφές αφηγηματικής γνώσης, πεποιθήσεις, ιδέες
για την εκπαίδευση, το σχολείο, τη διδασκαλία και την παιδαγωγική σχέση. Οι αφηγηματικές μέθοδοι και οι ιστορίες ζωής είναι
πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών (Darling, 2001). Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν
και αφηγούνται ιστορίες για την εκπαίδευση ως εμπειρία και διαδικασία, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για την εκπαιδευτική πράξη και τη διδασκαλία. Οι ιστορίες τους εμπεριέχουν αξίες, πεποιθήσεις που συχνά καθοδηγούν την εκπαιδευτική πράξη και ίσως
θεωρούνται πιο σημαντικές για αρκετούς εκπαιδευτικούς και από τις επιστημονικές θεωρίες (Dolk & den Hertog, 2008). Οι ιστορίες
παρουσιάζουν συλλογικές εμπειρίες στην τάξη, παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να εστιάσουν την προσοχή τους σε ορισμένους
παράγοντες της εκπαιδευτικής διδασκαλίας. Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις των φοιτητών εμπεριέχουν υποθέσεις, απόψεις για τις
σκέψεις, τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών. Επιτρέπουν στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να κατανοούν σε βάθος την εκπαιδευτική εμπειρία, να αντιμετωπίζουν τα διλήμματα και τις δυσκολίες στην σχολική τάξη (Dolk & den Hertog, 2008).
Σύμφωνα με τους Dolk και den Hertog «συχνά οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η θεωρία δεν είναι βοηθητική στην
πράξη. Βρίσκουν δύσκολο να συνδέσουν τις θεωρίες που έχουν μελετήσει με την εικόνα τους ως δασκάλων, αλλά και με τα συναισθήματα φόβου, απογοήτευσης κλπ., και με τις αξίες που ενσωματώνονται στην καθημερινή πρακτική στα σχολεία. Επίσης, τείνουν
να θεωρούν ότι η θεωρία έχει λίγη αξία υπό το πρίσμα των προσωπικών ανησυχιών για την επιβίωση τους στην τάξη» (2008: 215).
Οι αφηγηματικές μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτού του κενού, επειδή συνδέονται με αναστοχαστικές προσεγγίσεις και αναδεικνύουν νέα νοήματα μέσα από την εξέταση της αφηγηματικής γνώσης και εμπειρίας (Doyle & Carter, 2003).
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Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εξετάσουν και να κατανοήσουν την επαγγελματική πρακτική
τους, επειδή η αφήγηση εμπεριέχει « τη συνομιλία και τον αναστοχασμό» (Rex, 2011:6). Μπορούν να συλλάβουν τις εκπαιδευτικές - μαθησιακές εμπειρίες των φοιτητών που μαθαίνουν να διδάσκουν, τον τρόπο εργασίας και δέσμευσης στην σχολική
τάξη και την κοινότητα (Witherell & Noddings 1991· Richert, 2002). Οι μικρές, «τοπικές» αυτές ιστορίες αφορούν τη ζωή στην
τάξη, την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους εκπαιδευτικούς (Olson & Craig, 2009).

Το εκπαιδευτικό μοντέλο των Dolk και Hertog
Οι Dolk και Hertog (2008) έχουν προτείνει ένα μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με βάση τις αφηγηματικές μεθόδους.
Κατά την εφαρμογή του, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν βίντεο που αφορούν εκπαιδευτικές, μαθησιακές
και διδακτικές καταστάσεις ή διαδικασίες και εν συνεχεία καλούνται να συζητήσουν, να αφηγηθούν και να περιγράψουν όσα
έχουν δει. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να περάσουν από το επίπεδο της αφήγησης μιας απλής ιστορίας «στην συγκρότηση αφηγηματικών γνώσεων». To μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Παρατήρηση (observing ) και καταγραφή διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών με τη μορφή μιας αναφοράς, εστιάζοντας στην περιγραφή συγκεκριμένων διδακτικών επεισοδίων.
Ανταλλαγή και συζήτηση παρατηρήσεων: η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει την παρατήρηση, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν επίγνωση των αρχών και των πεποιθήσεων, των στρατηγικών τους βάσει των οποίων περιγράφουν, κατανούν και ερμηνεύουν
μια μαθησιακή –διδακτική διαδικασία.
Ανάλυση: εστιάζεται κυρίως στους τρεις παράγοντες του παιδαγωγικού- διδακτικού τριγώνου (τον μαθητή, τον δάσκαλο, το
μορφωτικό αγαθό), λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος.
Αναστοχασμός: οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν επάνω στις μαθησιακές –διδακτικές διαδικασίες και
να αντλήσουν πρακτική γνώση, όπως υποστηρίζει ο Schon (1983).
Ανάπτυξη της Αφηγηματικής γνώσης: οι αφηγήσεις των φοιτητών εμπεριέχουν παρατηρήσεις, στοιχεία γνώσεων, συσχετίσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικά γεγονότα και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τα οποία βοηθούν στη σύνδεση ανάμεσα
στη θεωρία και την εκπαιδευτική και διδακτική πράξη.
Διεύρυνση του προσωπικού ρεπερτορίου των γνώσεων, των δεξιοτήτων και γενίκευση όσων έμαθε ο εκπαιδευόμενος σε
νέες διδακτικές και παιδαγωγικές καταστάσεις και συνθήκες (Dolk & Hertog, 2008).
Η διαδικασία αυτή είναι κυκλική και επαναλαμβανόμενη, αλλά κάθε στάδιο διατηρεί τη δική του αυτονομία. Οι φοιτητές
αποκτούν σύνθετες δεξιότητες παρατήρησης, κατανόησης, αναστοχασμού και αντιμετώπισης ποικίλων διδακτικών καθηκόντων-διαδικασιών (Dolk & Hertog, 2008). Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Η αφήγηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η συγκρότηση
της επαγγελματικής ταυτότητας τους
Η αφηγήγηση έχει αποτελέσει τη βάση για τη μελέτη της επαγγελματικής γνώσης των αρχάριων εκπαιδευτικών, όπως αυτή
διαμορφώνεται και αναδιαμορφώνεται διαρκώς μέσα σε περιβάλλοντα μάθησης (Craig, 1995, 1998· Watson, 2006). Οι αφηγηματικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να ερευνήσουν τον τρόπο συγκρότησης και ανασυγκρότησης της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών και πως διαμορφώνονται οι αφηγήσεις τους για το αναλυτικό πρόγραμμα (Clandinin, 1986·
Cooper & Olson, 1996· Jalongo & Isenberg, 1995· Whelan, 1999).
Οι φοιτητές των παιδαγωγικών σχολών μπορούν να αναπτύξουν μέσα από τα προγράμματα σπουδών αφηγηματικές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με αφηγηματικούς τρόπους γνώσης. Η ενσωμάτωση των αφηγημάτικών μεθόδων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί να βοηθήσει ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί και δημιουργικοί εκπαιδευτικοί, να αντιμετω-

72

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

πίσουν τις δυσκολίες της πρακτικής τους και να αναπτύξουν μια σταθερή και ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα (Schon, 1983·
Sellars, 2014).
Η συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας στους εκπαιδευτικούς αυξάνει την ψυχική τους ανθεκτικότητα απέναντι στις
αντιξοότητες της διδασκαλίας, τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις εκπαιδευτικές αλλαγές και την ανάγκη για σύνδεση της
θεωρίας με την πράξη (Hooley, 2007· Strangeways & Papatraianou, 2016· Kromka & Goodboy, 2019). Παρά τη σημαντική βιβλιογραφία και έρευνα, οι αφηγηματικές μέθοδοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον κεντρικό πυρήνα των μεθόδων εκπαίδευσης
των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών (Soreide, 2006· Beauchamp & Thomas, 2009· Smit & Fritz, 2008· Murray, Nuttall
& Mitchell, 2008· Day & Gu, 2010).

Aφήγηση και Αναλυτικό πρόγραμμα: διερευνώντας τις αφηγήσεις
των εκπαιδευτικών για το αναλυτικό πρόγραμμα
Οι εκπαιδευτικοί είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σε καθημερινή βάση και συχνά μέσα
από τις αφηγήσεις τους αναδεικνύεται ο ρόλος τους ως διαμορφωτών των καταστάσεων εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος (Olson, 2000). Τόσο η δραστηριότητα και ο ρόλος του δασκάλου όσο και ο ρόλος του μαθητή, και, επιπλέον, ο
χώρος, το αντικείμενο της μάθησης και οι μέθοδοι διδασκαλίας αποτελούν αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος. Από
την άλλη πλευρά, το αναλυτικό πρόγραμμα εμπεριέχει αφηγηματικές δομές και διαδικασίες (Clandinin & Connelly, 1990).
Η έρευνα σε αυτή την περιοχή εξετάζει μέσα από τις αφηγήσεις των εκπαιδευτικών τον τρόπο υλοποίησης του αναλυτικού
προγράμματος και την επίδραση που ασκεί στη σχολική ζωή. ΄Εμφαση δίνεται στις ιστορίες ζωής των εκπαιδευτικών για το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή του, στοχεύοντας στη βελτίωση και την ανάπτυξη του (Olson, 2000). Η ιδιαίτερη αυτή περιοχή έρευνας θεμελιώνεται από την πρωτοποριακή εργασία των Clandinin και
Connelly (1990) οι οποίοι εγκαινίασαν την μελέτη της διδασκαλίας, της επαγγελματικής γνώσης και του αναλυτικού προγράμματος αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη αφηγηματική θεώρηση. Σε αυτή την προοπτική η αφήγηση είναι ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για να ερευνηθεί ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται για τη διδασκαλία και τον εαυτό τους .
Οι συλλογικές αφηγήσεις των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν τις πρακτικές τους σχετικά με την εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος στην τάξη. Αυτή η αφηγηματική γνώση μέχρι πρόσφατα είχε αγνοηθεί, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αναγνωρίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως διαμορφωτών του αναλυτικού προγράμματος (Craig & Ross, 2008).
Στην παραδοσιακή παραδειγματική θεώρηση του αναλυτικού προγράμματος, το τι θα αποτελέσει αντικείμενο μάθησης και
γνώσης προσδιορίζεται από άλλα πρόσωπα όχι από τους μαθητές. Με βάση αυτή την θεώρηση οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να μεταδώσουν απλά
και μόνο γνώσεις (Clandinin & Connelly, 1995).
Η αφηγηματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος επικεντρώνεται στις αφηγήσεις και τις ιστορίες που ζουν και
αφηγούνται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σχετικά με τις γνωστικές περιοχές, που είναι προβληματικές ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.Υπό αυτή την οπτική το αναλυτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται κατά την
εφαρμογή του μέσα από την μελέτη των αφηγήσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Olson, 2000).
Το αναλυτικό πρόγραμμα βιώνεται στη σχολική τάξη σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές καταστάσεις. Ο εκπαιδευτικός και
οι μαθητές συγκροτούν και ανασυγκροτούν τις γνώσεις τους, με αφηγηματικούς όρους, κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Η αφήγηση έχει μια δυναμική διάσταση, η οποία αντανακλάται στην αλληλεπίδραση των
διαφόρων αφηγήσεων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Conle, 1999).
Από την άλλη πλευρά αναγνωρίζεται ευρύτατα πλέον ότι η ζωή των εκπαιδευτικών και των μαθητών επιδρά καθοριστικά
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Connelly & Clandinin 1995). Αρκετές ομάδες παιδαγωγών-ερευνητών εργάζονται μελετώντας τις
προσωπικές αφηγήσεις των εμπειριών τους, οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης (Conle, 1996).
Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις εμπεριέχουν τις προσωπικές εμπειρίες ζωής των εκπαιδευτικών, αφορούν τη διδασκαλία,
εμπεριέχουν την προσωπική γνώση τους και τη γνώση του πλαισίου, την κατανόηση της εμπειρίας από την προσωπική τους
οπτική, από την πλευρά του ακροατηρίου ή και των άλλων δρώντων προσώπων (Olson, 2000· Clandinin & Connelly, 1998).
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Αφηγηματική επαγγελματική μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών δομούνται με αφηγηματικούς όρους και αναδομούνται συνεχώς μέσα από αφηγηματικές διεργασίες. H D.Smith (2012) πρότεινε ένα μοντέλο επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης βασισμένο στην αφήγηση. Η εφαρμογή του γίνεται με βάση τα ακόλουθα τέσσερα στάδια.
Εμπειρία (experience): Οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα, τα διλήμματα και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία με βινιέτες.
Αναστοχασμός: Στη συνέχεια καλούνται να αναστοχαστούν επάνω στις εμπειρίες τους με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών που λειτουργούν ως μέντορες. Ο αναστοχασμός και οι σκέψεις καταγράφονται, αναδεικνύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες
και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και των μεντόρων- εκπαιδευτικών.
Ανάλυση: Μέντορες και εκπαιδευτικοί αναλύουν από κοινού τις αντιδράσεις τους στις εμπειρίες που έχουν καταγραφεί και
εξετάζουν την αποτελεσματικότητα τους. Η διαλογική αυτή διαδικασία, εστιάζεται στην απόκτηση και ανάδειξη της επαγγελματικής γνώσης.
Σύνθεση: Στην τελευταία φάση γίνεται εμβάθυνση στα νοήματα και επιχειρείται η σύνθεση των αναστοχασμών σχετικά
με την εμπειρία της διδασκαλίας, αλλά και των αναστοχασμών για την ίδια τη διαδικασία της επαγγελματικής μάθησης με τη
βοήθεια των μεντόρων. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μια νέα κατανόηση της διδακτικής εμπειρίας (Smith, 2012).

Διερευνώντας τα πλεονεκτήματα
Οι ιστορίες ζωής και άλλα είδη αφηγηματικών βιογραφικών και αυτοβιογραφικών κειμένων, περιπτώσεων μελέτης ή και
αφηγήσεων σημαντικών γεγονότων (McEwan & Egan, 1995· MacLeod & Cowieson, 2001· Goodson & Gill, 2014) έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό στην εκπαιδευτική έρευνα και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τις τελευταίες δεκαετίες
(Goodson, 1990· Pajares, 1992· Clandinin & Connelly, 2004· Webster & Mertova, 2007).
Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις αναδεικνύουν τη μοναδικότητα κάθε προσώπου και των εμπειριών του. Οργανώνουν τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, προσφέρουν ικανοποίηση, ενεργοποιούν μια δυναμική, ενεργητική στάση απέναντι σε εκπαιδευτικά γεγονότα και εμπειρίες ζωής, κινητοποιούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων (Clandinin & Connelly, 2004· Webster &
Mertova, 2007). Tα πλεονεκτήματα από τη χρήση των αφηγηματικών μεθόδων στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών είναι πολλά, όπως ότι: Ευνοούν τη δέσμευση των εκπαιδευτικών σε μια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης
(Jalongo, Isenberg & Gerbracht,1995), μπορούν να συνδεθούν τόσο με άλλες παραδοσιακές μεθόδους και στρατηγικές όσο και
με σύγχρονες (Riessman, 2008), διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την εκπλήρωση του παιδαγωγικού ρόλου και
τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών (Johnson & Golombek, 2002), καθιστούν δυνατή την εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με
τις πρακτικές γνώσεις, τα προσωπικά και τα υπαρξιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών (Connelly, Clandinin & He,1997· Sammons,
Day, Kington, Gu, Stobart & Smees, 2007), καλύπτοντας σχετικές ανάγκες, ενώ παράλληλα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να
αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους (Pryor & Bright, 2008).
Οι αφηγηματικές μέθοδοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αναστοχαστικών δυνατοτήτων (Hatton & Smith, 1995) και στη
διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Είναι αρκετά προσφιλείς, ενώ η χρήση τους δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος. Η εφαρμογή των αφηγηματικών μεθόδων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συνδέεται με τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και την ενεργοποίηση των δυνατών
πηγών βοήθειας (Craig, 2001).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάζουν την προσωπική και τη διδακτική τους πορεία, μελετώντας τους αφηγηματικούς
τους απολογισμούς, τις γραπτές αφηγήσεις και το υλικό που έχει καταγραφεί σε αυτές. Οι αφηγήσεις λειτουργούν ως καθρέφτες, βοηθώντας την αναπαράσταση, τη μελέτη των επαγγελματικών πρακτικών και τη διερεύνηση της διδακτικής και
μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη (Leshem & Trafford, 2006).
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Συμπεράσματα
Παρατηρείται διεθνώς μια συστηματική στροφή στη μελέτη των αφηγήσεων και των ιστοριών ζωής των εκπαιδευτικών. Η
αφήγηση προβάλλεται ως μια σημαντική ερευνητική στρατηγική για την κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως
ένα μεθοδολογικό εργαλείο στην αρχική εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, πολλές
ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες έχουν κοινά σημεία και αρχές με τις αφηγηματικές μεθόδους και προσεγγίσεις (Riessman, 2008·
Connelly, Clandinin & He,1997).
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη πολυμορφία όσον αφορά τους τύπους της
αφηγηματικής έρευνας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η
αφήγηση και οι ιστορίες ζωής διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμα, ενώ η ανάπτυξη των
αφηγηματικών δεξιοτήτων οδηγεί αντίστοιχα σε αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Παρά τη σημαντική ανάπτυξη της αφηγηματικής έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τις επιστήμες
της αγωγής γενικότερα, απουσιάζει η συστηματοποίηση, ενώ οι κατακτήσεις και τα επιτεύγματα της έρευνας δεν έχουν ενσωματωθεί στον βαθμό που θα έπρεπε στις διαδικασίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Η αφήγηση και οι δυνατότητές της ασκούν εξαιρετική έλξη στους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές της εκπαίδευσης, ωστόσο
παραμένουν ακόμη στην περιφέρεια και όχι στον πυρήνα των μεθόδων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και των στρατηγικών
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
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Abstract
This paper aims to examine the role played by narration and life stories in the educational process, the forming of educators’
professional identity and growth, through a critical overview of existing literature.
Educators’ narration and life stories capture and represent adequately the praxis of teaching, the educational process
and the course of their professional development. They contain knowledge and experiences, and reflect the frame within
which they are formed.
Key words: narration, life stories, teachers’ education, professional development
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Επιχειρηματικότητα στη σχολική τάξη: Νοηματοδοτήσεις
της επιχειρηματικότητας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς 1
Ελευθερία Ασημάκη, Αθανασία Ειρήνη Καστανιά & Ιωάννης Καμαριανός

Εισαγωγή: Επιχειρηματικότητα ο κοινός τόπος
Συγκεκριμένα είναι κοινός τόπος προβληματισμού η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην σχολική τάξη καθώς από την μία
η διαδικασία συνδέεται με το λόγο της Αγοράς ενώ από την άλλη με την καινοτομία, την δημιουργία, την δυνατότητα ανάληψης
κινδύνου και της προσωπικής δέσμευσης και εμπλοκής (Global Entrepreneurship Monitor, 2009).
Τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως μέρος των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό την οπτική των επιδράσεων της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους αλλά και του συνολικού τεχνολογικού μετασχηματισμού των δυτικών κοινωνιών.
Ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαίδευση η αναίρεση της γραμμικότητας των διαδρομών (από το πτυχίο ως τον διορισμό) εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης δημιούργησε την επιταγή για δράσεις όπου την ιστορική ευθύνη της επιλογής στην χάραξη
της επαγγελματικής και κοινωνικής διαδρομής την έχει το ίδιο το υποκείμενο. Η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη και συνολικά στη σπουδή αποσκοπεί ακριβώς σε αυτή την καλλιέργεια της βούλησης του κοινωνικού υποκειμένου
(Πράσινη Βίβλος για Την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, 2003).

Το πρόβλημα, η σημασία και ο σκοπός της μελέτης
Τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής και στρατηγικής για την Ευρώπη «Ευρώπη 2020»
αναδεικνύεται η επιχειρηματικότητα ως κύριος παράγοντας για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξης. Υπό αυτό το πρίσμα εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές εστιάζονται στο να διευρυνθούν οι γνώσεις για την επιχειρηματικότητα και να αναπτυχθούν οι σχετικές ικανότητες και δεξιότητες σε χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαική Επιτροπή 2018).
Η απόκτηση γνώσεων και η επικέντρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας υλοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και από τον
Ο.Ο.Σ.Α. Ιδιαίτερα η μελέτη (σειρά εκδόσεων) με τίτλο «Missing Entrepreneurs» έχει ως κύριο θέμα την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στις ευάλωτες ομάδες (νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, μετανάστες, ανάπηροι). Επιπλέον, περιλαμβάνονται μία σειρά
από «Συνόψεις πολιτικής» που καλύπτουν θέματα όπως η επιχειρηματικότητα των νέων, η διατήρηση της αυτοαπασχόλησης
και η άτυπη επιχειρηματικότητα. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό της σημασίας που αποδίδουν οι υπερεθνική οργανισμοί στην
επιχειρηματικότητα πως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ο.Ο.Σ.Α. ανέπτυξαν από κοινού ένα εργαλείο πολιτικής για τη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και σε εθνικό επίπεδο, σε μία πόλη, περιφέρεια ή χώρα της Ε.Ε. (OECD 2015).
Είναι ακόμη σημαντικό να τονιστεί πως η στοχευμένη ανάλυση αυτών των πολιτικών στρέφεται προς τις υποεκπροσωπούμενες και τις μειονεκτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες. Προς αυτήν την στόχευση θα στραφεί και η μελέτη μας.
Έτσι, παρά την σημασία των πολιτικών και ενώ προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν το επιχειρείν, πραγματοποιούνται, εντούτοις παρατηρείται πως υπάρχει γενική έλλειψη εκπαιδευτικών πρακτικών στα σχολεία σχετικά με το ζήτημα
αυτό, η οποία σχετίζεται με την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων στα Πανεπιστήμια. Με αυτό το σκεπτικό και υπό την
οπτική της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τον προβληματισμό για την επιχειρηματικότητα
1. Η μελέτη εκπονείται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης,
Τεκμηρίωσης του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.
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με το πώς εισάγεται η επιχειρηματικότητα στη σχολική τάξη και στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Θεωρούμε ακόμη πως το ζήτημα
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Αφετηρία αποτέλεσαν οι θέσεις των υποψήφιων εκαπιδευτικών τις οποίες θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Θεωρούμε οι σχετικές επεξεργασίες και νοηματοδοτήσεις του συνδέονται
όχι μόνο με την οικονομική δράση στο κοινωνικό αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατική
πολιτειότητα δύνανται να διαμορφωθούν εντός της σχολικής τάξης. Η επικέντρωση στη μελέτη της επιχειρηματικότητας λειτουργικά συνεισφέρει στο προσανατολισμό των ταυτοτήτων των κοινωνικών υποκειμένων στη νοηματοδότηση των δράσεων
στις σφαίρες της αγοράς και της δημοκρατίας.
Τελικά, σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η συνεισφορά στην στη συζήτηση για τις κατανοήσεις των νοηματοδοτήσεων της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και στη σχολική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση της επιχειρηματικότητας
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αποτελεί αντικείμενο μελέτης καθώς επιχειρείται να διερευνηθεί η ποιότητα της σύνδεσης εκπαιδευτικών πρακτικών και επιχειρηματικότητας. Η διαχείριση
της επιχειρηματικότητας και η κοινωνική επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη είναι σημαντική καθώς συμβάλλουν στην
ανάπτυξη οικονομικά σκεπτόμενων ατόμων με ανεπτυγμένες ηθικές και κοινωνικές αξίες.
Έτσι, η σχετική έρευνα η οποία αποσκοπεί να συμβάλλει στη σχετική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα έχει ως απώτερο σκοπό να διερευνηθούν οι διαστάσεις και οι παράγοντες της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη.

Η μελέτη. Παρουσίαση των δεδομένων
Η σχετική έρευνα η οποία στοχεύει να συμβάλλει στη σχετική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα έχει ως απώτερο σκοπό
να διερευνηθούν οι διαστάσεις και οι παράγοντες της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη. Σε αυτήν την
προσπάθεια οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης παράγουν ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Ιδιαίτερα, η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια διεξάγεται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017. από τους μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο αυτής της ποσοτικής προσέγγισης αντλούνται δεδομένα με τη χρήση του εργαλείου του ερωτηματολογίου.
Πληθυσμός-στόχος της έρευνας αποτέλεσαν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που φοιτούν στο 3ο και 4ο έτος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Για την ποσοτική ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
το SPSS ενώ σε μια επόμενη φάση τα δεδομένα θα συμπληρωθούν με συνεντεύξεις αλλά και με (κριτική) ανάλυση λόγου σε
επίσημα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής.
Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν διακόσια (200) ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν ενενήντα οκτώ από τα οποία έγκυρα ήταν
εβδομήντα οκτώ ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα εξήντα εννέα είναι κορίτσια και τα εννέα αγόρια. Για την επιλογή του
δείγματος χρησιμοποιήθηκε η βολική δειγματοληψία .
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει ερευνήσει τις γνώσεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας, καθώς και της εκπαίδευσης τους ως
μελλοντικών εκπαιδευτικών.
Με βάση τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δεδομένων, οι νοηματοδοτήσεις της επιχειρηματικότητας στη διασύνδεσή της
με την δημιουργικότητα και την καινοτομία στη σχολική τάξη είναι αδύναμη.

Συζήτηση των ερευνητικών δεδομένων: η Επιχειρηματικότητα ως πολιτική σχέση
Στο πλαίσιο της μελέτης επιχειρηματικότητα και η κοινωνική επιχειρηματικότητα νοούνται όλο και περισσότερο ως μέσο
πολιτικής ή ένας πυλώνας για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη (Baumol & Strom,2007, Πράσινη Βίβλος για Την
Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη COM 2003).
Οι πολιτικές που ασκούνται φαίνεται να οδηγούν θεσμικά και κυρίως εργαλειακά το σχολείο ώστε συμβαδίζει με την Αγο-
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ρά, καθώς πρωταρχικός σκοπός είναι η προετοιμασία του μαθητή για τη μετέπειτα διαδικασία εύρεσης εργασίας (Σπινθουράκη κ.α.2014). Τα ερευνητικά υποκείμενα στην πλειοψηφία τους απαντούν θετικά στη ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι επιχειρηματικότητα. Μόνο ποσοστό 19% απαντά πως δεν γνωρίζει. Στις ερωτήσεις για την πηγή και το μηχανισμό παραγωγής γνώσης
για την επιχειρηματικότητα, οι ερωτώμενοι απαντούν στην πλειοψηφία τους (80%) πως στο σχολείο, -το οποίο αποτελεί κατά
την άποψή τους το σημαντικότερο μηχανισμό παραγωγής γνώσης για την επιχειρηματικότητα μαζί με την οικογένεια και τα
Μ.Μ.Ε.- δεν προσέφερε ικανή ενημέρωση και εκπαίδευση σχετική με την επιχειρηματικότητα. Η ποιότητα της καλλιέργειας
στη σχολική τάξη της επιχειρηματικότητας ήταν τέτοια όπου ποσοστό 76% δήλωσε πως δεν έχει σκεφτεί ποτέ να κάνει δική
του επιχείρηση. Το ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, ο φόβος της αποτυχίας, ο πιθανός φόρτος εργασίας, η αδυναμία να
ανταποκριθούν στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον (34%) και η αίσθηση της έλλειψης των απαιτούμενων ικανοτήτων (15%)
αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες σύμφωνα με τις οποίες οι ερωτώμενοι διστάζουν να επιχειρήσουν.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί πως οι βασικές αιτίες ανάσχεσης της επιχειρηματικότητας που προβάλλουν όσοι
απάντησαν παραπέμπουν γραμμικά στα μετανεωτερικά χαρακτηριστικά των δυτικών κοινωνιών: τη ρευστότητα την αμφισημία, την αβεβαιότητα και τη διακινδύνευση. Την έλλειψη εμπιστοσύνης σε θεσμούς και πρακτικές. Η ανασχετική δύναμη
των επιπτώσεων αυτών των κοινωνικών φαινομένων είναι τέτοια που οι μελετητές να μιλούν για την πρόκληση φόβου στα
κοινωνικά υποκείμενα που αναζητούν όλο και περισσότερο την ασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικά όσα παραδειγματικά αναφέρει ο P. Mason στο έργο του για τον μετακαπιταλισμό. Συγκεκριμένα, ο Mason χρησιμοποιεί παραδειγματικά μια αφήγηση
με επίκεντρο τον ποταμό Δνείστερο, ο οποίος χωρίζει τη Μολδαβία από ένα κράτος-δορυφόρο της Ρωσίας. Στη μια όχθη του
ποταμού βρίσκεται μια «δικτατορία», η οποία τουλάχιστον προσφέρει στον πολίτη της φτηνό γκάζι για θέρμανση και δουλειά
στα παιδιά του. Στην άλλη όχθη βρίσκεται μία «δημοκρατία», η οποία αφήνει το δικό της πολίτη παγωμένο και πεινασμένο. Η
κατάσταση της πρώτης μάλλον θα φαίνεται καλλίτερη στον πολίτη της από αυτή που επικρατεί στην άλλη όχθη.

Συμπερασματικά
Αφετηρία της μελέτης αποτέλεσε η θέση πως η επιχειρηματικότητα ως μέρος των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων στη σχολική τάξη, αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό την οπτική των επιδράσεων της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους
αλλά και του συνολικού τεχνολογικού μετασχηματισμού των δυτικών κοινωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα βασική θέση της μελέτης αποτελεί η νοηματοδότηση της επιχειρηματικότητας ως τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο της μελέτης η
επιχειρηματικότητα και η κοινωνική επιχειρηματικότητα οριοθετήθηκαν ως μέσο πολιτικής ή ένας πυλώνας για την κοινωνική
ανάπτυξη και συνοχή. Ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαίδευση η αναίρεση της γραμμικότητας των διαδρομών (από το πτυχίο
στον διορισμό) εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης δημιούργησε την επιταγή για δράσεις όπου την ιστορική ευθύνη της
επιλογής στην χάραξη της επαγγελματικής και κοινωνικής διαδρομής την έχει το ίδιο το υποκείμενο. Η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη και συνολικά στη σπουδή αποσκοπεί και συνδράμει ακριβώς σε αυτή την καλλιέργεια της
βούλησης και πρωτοβουλίας δράσης του κοινωνικού υποκειμένου
Ιδιαίτερα, η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια διεξάγεται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών από
το 2017. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικές πρακτικές στο σύνολό τους φαίνονται να μην καλλιεργούν την επιχειρηματικότητα
στο δείγμα καθώς ελάχιστοι από όσους απάντησαν δήλωσαν πως θα επιχειρούσαν, ενώ το σχολείο θεσμικά φαίνεται από τα
ερευνητικά δεδομένα ότι δεν έχει ενισχυτικό χαρακτήρα των δεξιοτήτων ή των ικανοτήτων των ερωτηθέντων. Είναι τέλος
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως οι απαντήσεις και τα ερευνητικά εξαγόμενα ενισχύουν όσο γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά της
δυτικής μετανεωτερικότητας δηλαδή την ρευστότητα την αμφισημία, την αβεβαιότητα και τη διακινδύνευση. Το παραπάνω
συμπέρασμα θεωρούμε πως ενισχύει την αφετηριακή θέση της μελέτης για την πολιτικο-κοινωνική σημασία της επιχειρηματικότητας.
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Entrepreneurship in the classroom: future teachers’ conceptions
of Entrepreneurship.
Abstract
This paper presents thoughts aimed at promoting a better understanding the stakes of redefining enterpreneurship under
the impact of political arrangement, which in turn facilitates greater insight into efficiency processes and efficacy, as the
final challenge faced by modern educational processes. Additionally, we argued that an important part of shaping the market environments and the subsequent re-regulation of social and political identities of social actions will be determined by
the management of educational practices. Their status is not only economic but also social and political.
Differentiation, uncertainty, ambiguity, and, in particular, continuous change and transformation, are greatly facilitated.
Under this prism of liquidity educational redefinition of entrepreneurship is important for the cohesion of the public sphere
within the daily life of European democratic societies.
Keywords: entrepreneurship, social cohesion, Citizenship.

Επιχειρηματικότητα στη σχολική τάξη: Νοηματοδοτήσεις
της επιχειρηματικότητας από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί να συμβάλλει στον ευρύτερο προβληματισμό για την εισαγωγή και διαχείριση της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη. Υπό αυτό το πρίσμα μελετάται η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας.
Η έρευνα η οποία στοχεύει να συμβάλλει στη σχετική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα έχει ως απώτερο σκοπό να δι-
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ερευνηθούν οι διαστάσεις και οι παράγοντες της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στη σχολική τάξη. Σε αυτήν την προσπάθεια οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης παράγουν ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Ιδιαίτερα, η συγκεκριμένη ερευνητική
προσπάθεια διεξάγεται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης
Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών από το 2017.
Με βάση τη μέχρι σήμερα επεξεργασία των δεδομένων, οι νοηματοδοτήσεις της επιχειρηματικότητας στη διασύνδεσή της
με την δημιουργικότητα και την καινοτομία στη σχολική τάξη είναι αδύναμη.
Τελικά, απώτερο σκοπό της συγκεκριμένης μελέτης, αποτελεί η προσπάθεια να τεθεί άμεσα το ζήτημα της κοινωνικής
σημασίας επιχειρηματικότητας με σαφή αναφορά στην προβληματική που αναπτύσσεται στις δυτικές κοινωνίες σχετικά με το
κυρίαρχο ζητούμενο της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας της δυτικής πολιτειότητας.
Λέξεις-κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτικές πρακτικές, σχολική τάξη.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι διαχρονικές παιδαγωγικές απόψεις του Φρανσουά Φενελόν
ως βάση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Αικατερίνη Χ. Ιωάννου
Ο Γάλλος Αρχιεπίσκοπος του Καμπραί και παιδαγωγός, François de Salignac de laMotte Fénelon(1651-1715) ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και δάσκαλος του εγγονού και διαδόχου του Λουδοβίκου ΙΔ’. Ορμώμενος από την κλασσική του παιδεία
έγραψε το έργο Αγωγή Κορασίων,το 1687, καθώς επίσης και το έργο Τύχαι Τηλεμάχου το 1699 (Lagarde, 2004). Σε αυτά βρίσκουμε πολύτιμα ίχνη του συστήματος εκπαίδευσης που ακολουθούσε ο Φρανσουά Φενελόν, τα οποία αποτελούν αριστούργημα της μεγαλοφυΐας του ανθρώπου που αφιέρωσε τον εαυτό του για να προάγει την ευτυχία της ανθρωπότητας. Ο ίδιος
εξασφάλισε το γενικό θαυμασμό από τις χάρες του λαμπρού πνεύματός του, την οξυδέρκεια και τη γοητεία της ευγενικής και
εύγλωττης ομιλίας του. Ο χαρακτήρας του ήταν ένα εντυπωσιακό κράμα αποστόλου και ευγενούς. Η φαντασία και η μεγαλοφυΐα τον συνόδευαν σε κάθε περίσταση, ενώ η εκλεπτυσμένη του ευγένεια αναδείκνυε το χάρισμά του.
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ιστορική μέθοδο ανάλυσης. Η ηθική αξία και το διδακτικό πνεύμα των υπό μελέτη έργων
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της φαινομενολογικής μελέτης και της πειθούς των λόγων του συγγραφέα, ενώ παράλληλα συνδέονται με την επιρροή που αυτά άσκησαν στη φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη. Συμβάλλουν στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να καλλιεργήσουν ηθικές αξίες στους μαθητές. Τα συγκεκριμένα έργα αποτέλεσαν στο παρελθόν,
αλλά μπορούν να αποτελέσουν και στο μέλλον, χρήσιμες λογοτεχνικές αναφορέςγια την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Ταυτίζοντας το λειτούργημά του με την παιδαγωγική του κλήση και έχοντας μελετήσει την παιδική συμπεριφορά, ο Φενελόν δίνει έμφαση στον τρόπο προσέγγισης των παιδιών. Στο έργο του είναι εμφανής η πεποίθησή του ότι η κατάκτηση της
ηθικής αρετής είναι ο κυρίαρχος στόχος του δασκάλου – καθοδηγητή. Θεωρεί πως, εφόσον οι παιδαγωγοί είναι ικανοί να
ξεριζώσουν από την ψυχή των παιδιών τις κακές συνήθειες, τότε επιβάλλεται να έχουν τη δυνατότητα να τους καλλιεργήσουν
την αρετή (Φενελόν, 1875). Τα βιβλία του διέπονται από την ταπεινότητα που χαρακτήριζε τον ίδιο.
Η πραγματεία περί της «Αγωγής Κορασίων», εμπνευσμένη από τον Οικονομικό του Ξενοφώντα,γράφτηκε για τη Δούκισσα
του Beauvilliers, κατόπιν δικής της παράκλησης. Στις πρώτες,κιόλας, σειρές του έργου ο Φενελόν απευθύνεται προς τους
παιδαγωγούς, τους δασκάλους, τους γονείς, επιθυμώντας να δείξει ότι η δική τους, κατ’ αρχάς, εκπαίδευση είναι περισσότερο
επείγουσα από ότι εκείνη των παιδιών (Bausset, 1817). Η συμβολή του στη φιλοσοφία της παιδείας είναι αξιόλογη, αφού
πρόβαλε την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των παιδιών, ανεξαρτήτου φύλου ή κοινωνικής θέσης, έτσι ώστε να επιτύχουν να
έχουν την καλύτερη δυνατή κοινωνική συμπεριφορά και να φτιάξουν αδαμάντινο χαρακτήρα. Ασφαλώς, καλύτερος εισηγητής
ενός τέτοιου θέματος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Φενελόν, αν λάβουμε υπόψη τις μαρτυρίες των ιστορικών για
την απίστευτη αλλαγή που προκάλεσε στο μαθητή του, τον εγγονό του Λουδοβίκου ΙΔ’. Ο πρίγκιπας, που οι περιγραφές τον
παρουσιάζουν ως τρομερό από τη γέννησή του και σκληρό από τη φύση του, υπό την τρυφερή καθοδήγηση του φωτισμένου
δασκάλου του, μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά και έγινε η ελπίδα της Βασιλικής Αυλής, αντί για τον τρόμο της.
Ο Φενελόν εισήγαγε ένα ανθρωπιστικό σύστημα εκπαίδευσης και ειδικότερα,όσον αφορά την άποψη που επικρατούσε για
τη μόρφωση των κοριτσιών, ότι επρόκειτο για μια πολυτέλεια με αμφίβολη αξία, που αφορούσε λίγα κορίτσια, προερχόμενα
από την τάξη των ευγενών και της πλούσιας αστικής οικογένειας, πρόβαλε τα επιχειρήματά του και πέτυχε να κάνει την εκπαίδευσή τους κοινωνική ανάγκη (Rapley, 1987).
Ο Φενελόν ήταν αντίθετος με τις πρακτικές των ατόμων που αναλάμβαναν τηνεκπαίδευση των παιδιών, καθώς πολύ συχνά
ήταν ακατάλληλοι να εκτελούν το έργο του παιδαγωγού. Σχολιάζει τη συνήθεια των συγχρόνων του ανόητων τροφών που καλλι-
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εργούσαν διάφορες προλήψεις, δημιουργώντας τους φοβίες που τα ακολουθούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εξηγώντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο ο εγκέφαλος των παιδιών εξασθενεί. Επιθυμούσε να καθοδηγούνται τα παιδιά έτσι ώστε να αγαπούν
τα καλά και να αποστρέφονται τα πονηρά, καθώς έτσι διευκολύνεται η άσκηση όλων των αρετών, η οποία, όμως, θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με την ηλικία τους, γιατί η πρόωρη διανοητική ανάπτυξη είναι βλαβερή. Υποστήριξε ότι θα πρέπει τα παιδιά να
αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να υπάρχει μέριμνα για τη συμπεριφορά τους, ιδιαιτέρως για εκείνα που έχουν δύσκολο χαρακτήρα, να καθοδηγηθούν έτσι ώστε να γίνουν ευάγωγα, υπομονητικά, εύθυμα και κόσμια, να διδαχθούν την εγκράτεια και να είναι
σε θέση να δαμάζουν τις ορμές τους, γιατί αν δεν ληφθεί νωρίς η σχετική πρόνοια, αποκτούν ελαττώματα (Φενελόν, 1875: 14-15).
Στο λόγο του Φενελόν δεν λείπουν τα παραδείγματα που ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί είναι χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής του σκέψης: κατάπεισον, δείκνυε, εξήγησον, υποδείκνυε,
δίδασκε κλπ. Ήταν εχθρός του σχολαστικισμού και επέπληττε τους χριστιανούς δασκάλους οι οποίοι συμπεριφέρονταν στα παιδιά
«αγερώχως και επιτακτικώς», κάνοντάς τα να τρέμουν μπροστά τους. Ο ίδιος θέλει με τη συζήτηση να οδηγηθεί το παιδί όχι μόνο
στη σωστή απάντηση, αλλά να αναγνωρίσει και εκείνο την πρόοδο που έχει κάνει (Φενελόν, 1875: 18). Οι νουθεσίες του προς τους
παιδαγωγούς είναι ριζοσπαστικές και τονίζει ότι θα πρέπει να τους παρέχουν τέτοια παραδείγματα που να είναι άξια μιμήσεως.
Θαπρέπει να τους μαθαίνουν να σκέφτονται και να μην κρίνουν με επιπολαιότητα, να μη χλευάζουν τυχόν αδυναμίες των άλλων
και συγχρόνως να είναι οι ίδιοι κοντά τους, να τα ενθαρρύνουν, κυρίως τα ντροπαλά, να προσπαθούν να τα προσελκύσουν και να
κερδίσουν την αγάπη τους.Να χρησιμοποιούν το λόγο και την πειθώ με πρόσχαρο τρόπο, διότι η αυστηρότητα δεν παρέχει καμία
ωφέλεια. Η προσοχή του δασκάλου επιβάλλεται να επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Gill, 2010). Δεν επιθυμούσε να
κουράζονται τα παιδιά με πολλές και δύσκολες εργασίες, αλλά ζητούσε από τους δασκάλους να τους αποδεικνύουν την ωφέλεια
που θα προκύψει από τη δουλειά τους, ώστε να αισθανθούν τη χαρά, διαφορετικά, όσα κι αν λένε οι ίδιοι, θα είναι γνώσεις «ξηρές
και άγονες», (Φενελόν, 1875: 23). Παράλληλα, πίστευε ότι ο παιδαγωγός όφειλε να ανέχεται τα ελαττώματα των μαθητών του και
να περιμένει ώστε να παρέμβει εποικοδομητικά, όταν το μυαλό του παιδιού θα είναι έτοιμο να δεχθεί την υπόδειξη του σωστού
(Castexetal., 1945). Ήταν ενάντιος με την τιμωρία, όμως όταν θα έπρεπε ο δάσκαλος να καταφύγει σε αυτό το μέτρο, ως τελική
λύση, η τιμωρία θα έπρεπε να είναι ελαφριά και να επιβάλλεται έτσι ώστε το παιδί να ντραπεί και να μετανιώσει για το σφάλμα του.
Επιπλέον στο έργο του υποδεικνύει την παροχή βιβλίων στα παιδιά που να περιέχουν εικονογράφηση (Φενελόν, 1875:
27) για να τους διεγείρει τη φαντασία και να διευκολύνει τη μελέτη τους (Φενελόν, 1875: 29).Είναι εμφανές ότι ο Φενελόν δεν
ασκούσε απλώς κριτική για τα παιδαγωγικά-διδακτικά ζητήματα· πρότεινε αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, ενθαρρύνοντας την καινοτομία.Το καλό παράδειγμα, η συζήτηση, η δημοκρατική διάθεση του δασκάλου, η ευρηματικότητα είναι, για την
εποχή, μερικά καινοτόμα στοιχεία που βρίσκουμε στο έργο του.
Ως παιδαγωγός του διαδόχου του θρόνου,θέλησε να ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης, ώστε να βοηθήσει το μαθητή του να πάρει
την ηθική εκπαίδευση που πίστευε πώς ένας πρίγκιπας έπρεπε να λάβει. Ο αρχικός του στόχος ήταν η ηθική διδασκαλία και ησυγγραφή ενός πολιτικού εγχειριδίου. Προσπάθησε να επαναφέρει στη μνήμη του μαθητή του τον Όμηρο και τον Βιργίλιο (Boulvé,
1970: 128) γιατί, σύμφωνα με τις παραδόσεις της κλασσικής περιόδου, αποτελούσαν τα αναγκαία εφόδια ενός καλλιεργημένου
ανθρώπου. Επιθυμούσε να κωδικοποιήσει οδηγίες που θα επηρέαζαν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τουπρίγκιπα.
Έτσι, έγραψε το έργο ΤύχαιΤηλεμάχουτο οποίο εντάσσεται στο λογοτεχνικό είδος του «κατόπτρου ηγεμόνος» (Αθήνη, 2015: 111).
Μολονότι το έργο γράφτηκε για τον Δούκα της Βουργουνδίας, έγινε ευπρόσδεκτο σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μελετητές το
χαρακτήρισαν τόσο ως φιλοσοφικό, όσο και ως παιδαγωγικό μυθιστόρημα. Το βιβλίο παρουσιάζεται από τον συγγραφέα του ως
η συνέχεια της Ομήρου Οδύσσειας, εμπεριέχοντας ηθικά και πολιτικά αξιώματα. Η επιλογή του να τοποθετήσει το έργο του στην
Αρχαία Ελλάδα είναι σκόπιμη, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ηθικά υποδειγματικούς χαρακτήρες.
Μέσω του έργου του, με αξιοθαύμαστη σαφήνεια και κομψότητα προωθεί τις απόψεις του πάνω στην πολιτική σοφία.Διδάσκει
στο μαθητή του την απαξίωση των ανθρωπίνων επιθυμιών και αδυναμιών, ώστε να τον οδηγήσει σε υψηλότερο πνευματικό επίπεδο. Ο Φενελόν απεχθάνεται τις απολαύσεις που προέρχονται από εθιστικές συνήθειες, ενώ θεωρεί ότι η γνώση είναι ένα είδος
διασκέδασης και η καλλιέργεια του μυαλού δεν είναι τίποτε άλλο από «υπέρτατη απόλαυση» (Fénelon, Τηλέμαχος, II, 25-26).
Ήθελε να του διδάξει πως θα πρέπει να είναι κατ’ αρχάς υπομονετικός, σοφός και κατόπιν γενναίος. Θα πρέπει να αγαπά
τον λαό του σαν παιδιά του, να τους εξασφαλίζει την ευτυχία και να τους διδάξει να συνδέουν την ιδέα της ευτυχίας με εκείνον,
ώστε να του δείχνουν ευγνωμοσύνη(Fénelon, II, 19-20). Ο μελίρρυτος Φενελόν δεν έπαυε να είναι αυστηρός όταν επρόκειτο
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για την προστασία του νεαρού πρίγκιπα. Προσπαθούσε να τον απομακρύνει από τους κόλακες της Αυλής, ώστε να μην παρασυρθεί από έπαρση εξ’ αιτίας των προνομίων που πήγαζαν από τη θέση του (Fénelon, II, 35).
Ο Φενελόν ασκούσε κριτική στην πολιτική που ακολουθούσε ο Λουδοβίκος ΙΔ’, εκθέτοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη δίψα για πλούτο και επεκτατικούς πολέμους, τονίζοντας ότι ο πόλεμος εκφράζει μόνο ματαιοδοξία και, ο βασιλιάς
που προκαλεί πολέμους, αντί να συνεισφέρει στην πρόοδο του λαού του, οδηγεί την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τον πόλεμο της Τροίας εξηγώντας τα προβλήματα που προξένησε στην Ελλάδα. Οι Νόμοι καταστρατηγούνται, η γεωργία αγνοείται και σταματά η πρόοδος των επιστημών.
Ο Φενελόν θεωρεί την ειλικρίνεια καιτην πίστη ως υπέρτατες αξίες,καταδικάζειτην απληστία,επαινεί αξίες όπως η υγεία, η
ελευθερία, αλλά και η εγκράτεια και η δύναμη για το σώμα και το μυαλό (Fénelon, X, 173).
Ο συγγραφέας εισάγει, για την εποχή του, πρωτοποριακές απόψεις και τα έργα του είναι αριστουργήματα ευαισθησίας
και λογικής τα οποία αποτέλεσαν έμπνευση για το συγγραφέα του «Αιμίλιου», τον Rousseau, σκιαγραφώντας τη Sophie,
επηρέασαν τον Ντιντερό και προκάλεσαν την κριτική του Βολταίρου. Άλλα και οι Έλληνες εκπρόσωποι του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού φρόντισαν για τη μετάφραση των δύο αυτών έργων στα Ελληνικά αναγνωρίζοντας την πνευματική τους αξία.
Αντικείμενο του Φενελόν είναι η προώθηση της ανθρωπιστικής παιδείας υποδεικνύοντας τεχνικές για την αναβάθμιση της
παιδαγωγικής διαδικασίας, μια χρονική περίοδο που η εκπαίδευση δεν ήταν θεσμοθετημένη και τα παιδιά δεν είχαν αναγνωρισμένα δικαιώματα. Η αγάπη, ο σεβασμός, το καλό παράδειγμα, η ειρήνη και η πνευματική καλλιέργεια είναι μερικές από τις
πολύτιμες συμβουλές, που ο Φενελόν, μέσα από τα έργα του,παρέχεικαι οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την παιδαγωγική
σκέψη των μεταγενέστερων φιλοσόφων. Με τη μελέτη των έργων του Φενελόν, οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί εμβαθύνουν στην
παιδαγωγική ιστορία και επωφελούνται από τα διαχρονικά μηνύματα ώστε να βελτιωθούν τόσο οι ίδιοι, όσο και οι διδασκόμενοι.
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Abstract
The work of the French Archbishop and educator François Fénelon(1651-1715) is marked by his pedagogical work Girls’
Education and The Adventures of Telemachus. With these books he introduced innovative views on education at a time
thatteachers were tough with children. He actually set the principles of the philosophy of education. Hisworkswere basic
manuals for those who were involved in education, because they present ethical and pedagogical issues. With his work
and eloquent speech Fénelon gave new dimensions to the importance of education and the way of teaching. As if he was a
modern educator,he guided the teachers of his time on the way they should teach, aiming at enhancing the understanding
and the use of the teaching strategy,whilst he encouraged innovation.
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Πρακτικές άρθρωσης στην κατασκευή προγραμμάτων εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών: Προοπτικές και διαφοροποιήσεις σε πολύπλοκα,
ανασκευασμένα σχήματα αλήθειας και λειτουργικότητας
Ευαγγελία Καλεράντε

Εισαγωγή
Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προβάλλεται ως αναγκαιότητα βασιζόμενη στη δια βίου εκπαίδευση. Σταδιακά, εξελίσσεται η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού λόγου που επανακαθορίζει γνωσιακά περιβάλλοντα, διαμορφώνοντας
ταυτόχρονα τον οριζόμενο ως σύγχρονο λόγο της εκπαίδευσης. Παρατηρείται ότι το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής,
ρητά ή υπόρρητα, μετατοπίζεται από τις πανεπιστημιακές σπουδές στα εναλλακτικά εκπαιδευτικά πακέτα επιμόρφωσης. Με
τη διαδικασία της κατασκευής επιμορφωτικών προγραμμάτων ασχολούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Στα επιμορφωτικά
προγράμματα αντανακλώνται διαφορετικές εννοιολογήσεις για την εκπαίδευση και προσεγγίσεις για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Ένα διευρυνόμενο κοινό εκπαιδευτικών, εντασσόμενο σε κύκλους σεμιναρίων, παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα, ακολουθώντας, στην ουσία, προκαθοριζόμενες και υπαγορευόμενες ανάγκες του συστήματος1. Μέσα από αυτή την
αφηρημένη χαρτογράφηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, η δια βίου εκπαίδευση μεταθέτει την επικέντρωση από το
ενδιαφέρον για τη γνώση στην τυπική συμμετοχή και στην απόκτηση ενός συμπληρωματικού πτυχίου-πιστοποίησης2. Η αύξηση του αριθμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η εμπλοκή σε αυτά κυρίως ιδιωτικών φορέων, ενώ θεωρητικά
επαυξάνουν τις επιλογές, στην πράξη φαίνεται να εγκλωβίζουν τα άτομα στην απλή συμμετοχή τους σε διαδικασίες. Τελικά,
αυτές οι διαδικασίες δεν προάγουν τη γνώση, δεν μεταδίδουν επιστημονική γνώση και δεν λειτουργούν ως προτάσεις ικανοποίησης του εαυτού και κατανόησης διαστάσεων του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού πεδίου. Φαίνεται ότι η έμφαση βρίσκεται σε εξελισσόμενες φάσεις, στην «κατανάλωση» επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η πρόοδος ή
η εξέλιξη της εκπαιδευτικής καριέρας συνυφαίνεται στενά με την επαύξηση της συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, χωρίς
να υπάρχει ενδιαφέρον για το εύρος του περιεχομένου των γνώσεων, του πεδίου ερμηνειών και των εκπαιδευτικών σχημάτων. Αξίες, ανάγκες και στόχοι ετεροκαθορίζονται, ώστε τελικά τα εκπαιδευτικά πακέτα επιμόρφωσης να δημιουργούν
μια «παραπλανητική» απεικόνιση του ρόλου της εκπαίδευσης και των φορέων δράσης, δηλαδή των εκπαιδευτικών. Ίσως η
εκπαιδευτική κοινότητα αδρανοποιείται μέσα από μια μονοσήμαντη διαδικασία κατανάλωσης της κατασκευασμένης αλήθειας
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στο άρθρο μας προσπαθούμε να αναλύσουμε ζητήματα που συνδέονται με την εκτύλιξη των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση και ερμηνεία αυτού του φαινομένου. Σκιαγραφούμε το γενικότερο πεδίο της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών κανονιστικών επικαθορισμών, σε ένα φάσμα ιδιαίτερων
οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών θεωρήσεων. Η διερεύνηση του φαινομένου των επιμορφωτικών
προγραμμάτων και η αποτύπωση των θεωρητικών μας προσεγγίσεων δεν σημαίνει ότι αποσιωπάται ή αναιρείται η αξία όσων
προγραμμάτων χαρακτηρίζονται από πολυ-πρισματικές προσεγγίσεις -επιστημονικές και μεθοδολογικές- και συμβάλλουν
στην εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης για την εκπαίδευση και στην κατανόηση των εκπαιδευτικών θεμάτων.
Άλλωστε, όπως θα φανεί και στα συμπεράσματα, προτείνεται η επιλεκτική διαμόρφωση επιμορφωτικών προγραμμάτων
που θα ενισχύσουν την κριτική στάση και θα συνδέσουν τη γνώση με την εκπαιδευτική διαδικασία, σε μια επιστημονική θεώ1. Πρβλ.: o Harvey (2007) θα αναφερθεί στις αντιδημοκρατικές αποχρώσεις του νεοφιλελευθερισμού που επιβάλει την κυριαρχία της αγοράς,
διαμορφώνοντας μια μορφή αυταρχισμού σε όλα τα επίπεδα.
2. Για την εξέλιξη της δια βίου εκπαίδευσης και για ευρύτερα θέματα σχετικά με την αποσπασματική γνώση και ενδεχομένως την ατελή οργάνωσή της
βλ. (ενδεικτικά): Kalerante, 2015; Belfield & Levin, 2007; McMinn, 2015.

88

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρηση των πολυσύνθετων εκπαιδευτικών θεμάτων. Κατά συνέπεια, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της
οργάνωσης αυτών των προγραμμάτων, αλλά αποδοκιμάζεται ο άκριτος σχεδιασμός από αναρμόδιους φορείς, και οι επιστημονικά ατεκμηρίωτες μορφές εκπαιδευτικού «εκλεκτικισμού», που χαρακτηρίζουν ορισμένα εκπαιδευτικά επιμορφωτικά πακέτα.

Επιμορφωτικά προγράμματα στη δια βίου εκπαίδευση
Το ζήτημα της δια βίου εκπαίδευσης εκφράζει πλέον τη δια βίου εμπλοκή με τη γνώση, της οποίας το περιεχόμενο αναδιαμορφώνεται στο συμβολικό περιβάλλον κατασκευής νοημάτων με οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς όρους. Η γνώση
συμβολοποιείται και απεικονίζεται ως σύνθετη αφήγηση, εκτυλισσόμενη σε δυναμικά διαφοροποιημένα πεδία. Ανταγωνισμοί, αλλαγές, σταθεροποιήσεις, αποσταθεροποιήσεις την κατασκευάζουν και την ανακατασκευάζουν. Ρητά ή υπόρρητα, η
εφαρμοζόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αναδεικνύει τις συγκλίσεις της με τις ερμηνευόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες,
αλλά και με τις ευρύτερες απαιτήσεις του συστήματος3.
Παρατηρούμε ότι σταδιακά διευρύνεται η προσφορά εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων από υβριδικά ιδιωτικά
εκπαιδευτικά κέντρα4, τα οποία εντάσσονται στην αγορά γνώσης, επωφελούμενα ίσως από την αδυναμία σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων από θεσμοποιημένους δημόσιους φορείς. Στις συμβολικές
κατασκευές αυτών των ιδιωτικών κέντρων επιμόρφωσης έχει συμβάλει έμμεσα και η νομιμοποίηση των πιστοποιήσεων για τη
διαδικασία εκπαιδευτικής ανέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί, εγκλωβισμένοι και απομονωμένοι σε ένα ρευστό περιβάλλον αναιρέσεων
δικαιωμάτων με εντεινόμενη αβεβαιότητα, προσπαθούν να επαυξήσουν τα τυπικά τους προσόντα, αφενός αποφεύγοντας την
περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό, αφετέρου ενισχύοντας τις επιλογές τής επαγγελματικής τους ανέλιξης.
Στις προσαρμοστικές λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος έχει ενταχθεί και η δια βίου εκπαίδευση, δομώντας μία
νέα αγορά, αυτή των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Εκπαιδευτικοί κώδικες, επιστημονικοί λόγοι και κέντρα επιμόρφωσης
συνδέονται σε διαδικασίες κατασκευής γνώσης, η οποία ταυτόχρονα εννοιολογείται στο αναπροσαρμοζόμενο μοντέλο της
εκπαιδευτικής κουλτούρας. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι συστηματικά διαδραστικές. Αντίθετα, διαμορφώνεται μια παθητική
στάση απέναντι σε αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία «καταναλώνονται»5 από εκπαιδευτικούς, που ενώ φαίνεται
ότι με την επιλογή τους επιδοκιμάζουν το περιεχόμενο, στην πραγματικότητα, μάλλον, παρακολουθούν τυπικά και συμμετέχουν αδιάφορα σε ένα ημι-συνειδητό στάδιο εμπλοκής στην αναζήτηση ασαφών εκπαιδευτικών ευκαιριών.
Για τη νομιμοποίηση αυτών των προγραμμάτων αρκεί η κανονιστική αναφορά στην επιτακτικότητα της επιμόρφωσης. Έτσι,
η επιμόρφωση, η διάθεση χρόνου, η απόκτηση τίτλου αναδεικνύονται ως αυτοσκοπός, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Ο αυξανόμενος αριθμός διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από
διαφορετικούς φορείς και οι παρανοήσεις σχετικά με το περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα της αποδέσμευσης από οποιεσδήποτε
ενδο-εκπαιδευτικές οριοθετήσεις, που τα αρμόδια όργανα των εκπαιδευτικών φορέων θα έπρεπε να θέτουν. Έτσι, σταδιακά,
αυτά τα ιδιωτικά κέντρα εξελίσσονται σε αυτόνομες μονάδες, προβάλλοντας το επιχείρημα της προώθησης της ανεξάρτητης
εκπαίδευσης, ως μετα-πολιτικής εκπαιδευτικής πράξης και αδέσμευτου εκπαιδευτικού λόγου.
Οι ιδιωτικοί φορείς επιμόρφωσης, στο θεωρητικό τους πεδίο, νοηματοδοτούν την έννοια της ανεξάρτητης εκπαίδευσης
προβάλλοντας τον εκσυγχρονισμό και προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για ευρύτερες ανακατανομές στο θέμα της εκπαίδευσης.
Επομένως, επείγει να επανεξετάσουμε τη δομή και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς,
διερευνώντας ευρύτερα αυτό το εκπαιδευτικό φαινόμενο, με έμφαση στο εννοιολογικό του πλαίσιο και στην ευρύτερη τάση
που διαμορφώνεται για την ιδιωτική εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, μια μελέτη για τα προγράμματα επιμόρφωσης επαναξιολογεί
3. Για γενικότερα ζητήματα που προκύπτουν από την ένταξη των προσφύγων μαθητών-μαθητριών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να θεωρείται
αναγκαία η επιμόρφωση σε παιδαγωγικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτικά πεδία βλ. (ενδεικτικά): Sengupta & Blessinger, 2018.
4. Για τη λειτουργία αυτών των κέντρων σε όλο το φάσμα της μετα-λυκειακής εκπαίδευσης βλ. (ενδεικτικά): Καλεράντε, 2018.
5. Πρβλ. (ενδεικτικά) τις απόψεις του David Graeber (2018) για τις λεγόμενες «bullshit jobs». Πρόκειται για εργασίες ανούσιες ή ακόμη και καταστροφικές,
ώστε αυτός που τις εκτελεί να αναγνωρίζει ενδόμυχα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για ένα φαινόμενο επαύξησης
ανούσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκφράζει μια μορφή «γραφειοκρατικού υδροκεφαλισμού».
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το ζήτημα παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης, καθώς και το ζήτημα των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ γνώσης, εκπαιδευτικών εφαρμογών και συμφερόντων. Φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν έχει αξιολογηθεί το φαινόμενο των επιμορφωτικών
προγραμμάτων, ίσως διότι αυτά θεωρούνταν ένα κατακερματισμένο, ουσιαστικά ακίνδυνο, σύστημα εκπαίδευσης, του οποίου
οι δομές και οι φορείς απεικονίζονταν μεμονωμένα, με βάση κυρίως τον επιχειρηματικό τους ρόλο6.
Η έκταση του φαινομένου και η σταδιακή κατανόηση ότι όλοι αυτοί οι θεωρητικά ανεξάρτητοι ιδιωτικοί φορείς εντάσσονται
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς συνδικαλιστικούς
φορείς7 και τα αντίστοιχα πολιτικά όργανα. Τελικά, αυτοί οι φορείς επιβάλλεται να αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία θα είναι το αποτέλεσμα ευρύτερων επιστημονικών και πολιτικών εκτιμήσεων. Η ανάγκη για αξιολόγηση βασίζεται στη διαπίστωση ότι εκτυλίσσεται μια μορφή υποδειγματισμού στη χειραγώγηση της εκπαίδευσης από υβριδικά κέντρα
που εμπλέκονται στον έλεγχο δομών της δια βίου εκπαίδευσης.
Παρατηρείται ότι η αύξηση των εκπαιδευτικών πακέτων από διαφορετικούς φορείς σχετίζεται με το πεδίο του οικονομικού
παίγνιου. Τα πακέτα αυτά παράγονται, διατίθενται στην εκπαιδευτική αγορά, και τέλος αγοράζονται, όχι για το περιεχόμενο
τους, αλλά για το συμβολικό νόημα που κατασκευάζεται από τη δομική ερμηνευτική για την απόκτηση της πιστοποίησης. Έτσι,
στο σύστημα των εκπαιδευτικών συμβολικών αλληλοδράσεων κατασκευάζονται και αγοράζονται εκπαιδευτικά πακέτα, μέσα
από μια επινοητική θεωρία για την αναγκαιότητά τους.
Σταδιακά, το εκπαιδευτικό πακέτο γνώσεων σχετίζεται με μια διαφοροποιημένη αφήγηση για τη λειτουργία του στο θεσμικό περιβάλλον εξέλιξης των στελεχών ή στη συμβολική αλληλόδραση μεταξύ των ατόμων που εντάσσονται στις επιμορφώσεις, οι οποίες τελικά εξελίσσονται σε μια παραπλανητική διαδικασία. Ίσως, η επικοινωνία με την πραγματική γνώση έχει
ήδη αναιρεθεί από το Πανεπιστήμιο, όπου η απόκτησή της θεωρείται ένα ουτοπικό σχέδιο, που χάνεται μέσα σε μια πυκνή
αφήγηση για την αναγκαιότητα αποσπασματικών χρηστικών γνωσιακών κεφαλαίων, με πρόταξη ιδεολογημάτων για την καινοτομία και την ένταξη στην αγορά εργασίας, δηλαδή με πρόταξη απόψεων που εμφορούνται από το οικονομικό παράδειγμα.
Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να επισημανθεί ότι ο περιορισμός του ουμανιστικού κεφαλαίου στην τυπική εκπαίδευση έχει
συνέπειες και στη δημοκρατική πολιτική συγκρότηση του ατόμου, διότι ο περιορισμός των ουμανιστικών γνώσεων εμποδίζει
την απόκτηση πολιτικής γνώσης η οποία θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για παρέμβαση και έλεγχο του συστήματος8.

Κρυφοί κώδικες συμμόρφωσης και πειθαρχίας στην «υπερ-απασχόληση» των εκπαιδευτικών
Η αγορά επιμορφωτικών πακέτων διαρκώς διευρύνεται. Σταδιακά σχηματοποιείται ένα μοντέλο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
με βάση την ερμηνεία των εκπαιδευτικών αναγκών. Μέσα σε ένα προκαθορισμένο έργο9 ελέγχεται ο χρόνος των εκπαιδευτικών.
Ο διαθέσιμος εργασιακός χρόνος αυξάνεται με την τεχνητή, επιπρόσθετη, έμμεσα υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών σε
6. Αυτή την περίοδο η ιδιωτική πρωτοβουλία, σε όλα τα επίπεδα, προβάλλεται ως λύση, με την ανάδειξη χαρακτηριστικών που εκτιμάται ότι δεν
υπάρχουν στον δημόσιο τομέα, όπως αξιοκρατία, διαφάνεια, δομές ευκαιρίας για καινοτομία και πρόοδο.
7. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στη μη δράση των συνδικαλιστικών φορέων δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά και στη γενικότερη πολιτική
αδρανοποίηση, που χαρακτηρίζει τις πολιτικές συλλογικότητες και ανατροφοδοτεί και την έλλειψη εμπιστοσύνης ευρύτερων ομάδων πολιτών προς τον
συνδικαλισμό και τα συνδικαλιστικά όργανα.
8. Βλ. (ενδεικτικά) τη Nussbaum (2013) που παρατηρεί ότι η έλλειψη του ουμανιστικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση συντελεί στις δημοκρατικές
δυσλειτουργίες, που τελικά εξηγούν τη γενικότερη κρίση της πολιτικής ηθικής.
9. Πρβλ. τις κινηματικές δράσεις που εξελίσσονται αυτή την περίοδο στη Γαλλία, όπου εκπαιδευτικοί, εκκινώντας από τη διαδικτυακή επικοινωνία,
εξελίσσονται σε ομάδα πίεσης («κόκκινα στυλό») προβάλλοντας αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα αόρατα θέματα, όπως ο εκπαιδευτικός
χρόνος που δεν αξιολογείται στην εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Ίσως με αυτή την κινηματική δράση εκδηλώνεται μια τάση υπέρβασης της σιωπής
και πιθανώς η επανεγγραφή με άλλους όρους της συμμετοχής των διανοουμένων στην πολιτική.
https://www.connexionfrance.com/French-news/Stylos-rouges-teacher-protest-movement-grows-across-France-in-image-of-gilets-jaunes
Παρόμοιες κινηματικές δράσεις έχουν εκδηλωθεί και από Αμερικανούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι με την αξιολόγηση των σχολικών
μονάδων δεν επιτυγχάνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης. Με τις κινηματικές τους δράσεις αναδεικνύουν ευρύτερα εκπαιδευτικά ζητήματα για τη
σταδιακή αποδυνάμωση της δημόσιας εκπαίδευσης και κυρίως του δικαιώματος των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων στην εκπαίδευση. https://
monde-diplomatique..gr/?p=3184
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επιμορφώσεις. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος για διερεύνηση, για μελέτη, για προσωπική ικανοποίηση. Επιβαλλόμενες ανάγκες δημιουργούν νέα σχήματα εκπαιδευτικών επαγγελματικών επικαθορισμών, ώστε τελικά να βιώνεται μια κατάσταση αβεβαιότητας και
ανασφάλειας μέσα από τη συμμετοχή σε διαδικασίες μετάβασης από τη μια επιμόρφωση στην άλλη, από τον έναν γνωσιακό χώρο
στον άλλο. Τελικά, μεταβάλλονται και οι έννοιες του ωφέλιμου χρόνου και της γνώσης, καθώς ο ωφέλιμος χρόνος δεν διαχωρίζεται από τον εργασιακό, και η γνώση δεν διαχωρίζεται από την προσδιοριζόμενη χρήσιμη επαγγελματική γνώση.
Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων αγοράζουν, καταναλώνουν ή γίνονται εμπνευστές επιμορφωτικών προγραμμάτων. Εκτυλίσσεται ένα πολυδιάστατο εκπαιδευτικό παίγνιο, που χαρακτηρίζει το ίδιο το προϊόν, τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους φορείς, αλλά και την ανακατασκευαζόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
παρουσιάζει εκλεκτικές συγγένειες με ένα οποιοδήποτε προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Επομένως, αξιοποιεί λειτουργικές
αρχές και θέσεις για την επωφελή διάθεσή του. Τελευταία, η αγορά επιμορφωτικών προγραμμάτων έχει επικεντρωθεί στον
αυξανόμενο αριθμό των εν δυνάμει εκπαιδευτικών, δηλαδή των ανέργων εκπαιδευτικών, δημιουργώντας τους προσδοκίες
για εργασία.10. Έτσι, στις αναλυτικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λόγου έχουν προστεθεί και θεματικές που αφορούν την ένταξη
στην αγορά εργασίας, με ανάλογη προσαρμοσμένη ερμηνεία της νομοθεσίας.
Οι αποδέκτες των επιμορφωτικών προγραμμάτων αυξάνονται. Οι φορείς δράσεις ενισχύουν την παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, κυρίως βραχύχρονων, με λιγότερη έμφαση στο περιεχόμενο, διότι η επικέντρωση βρίσκεται στην έμπνευση
και την επινοητικότητα, αξιοποιώντας σύγχρονους όρους marketing, με την εργαλειακή χρήση και των κοινωνικών δικτύων11.
Άρα, τίτλοι και επικοινωνιακά μέσα αξιοποιούνται, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των «καταναλωτών»12.
Σε αυτή τη διαδικασία εκπαιδευτικοί ή εν δυνάμει εκπαιδευτικοί είναι διαρκώς απασχολημένοι, προσδεμένοι σε μια διαδικασία επαύξησης των πτυχίων, των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων. Πρόκειται για τη συμμετοχή σε ένα εξελισσόμενο
παίγνιο, για αυτόματες διαδικασίες μη συνειδητής εμπλοκής σε απροσδιόριστες, αδιαβάθμητες εκπαιδευτικές δομές. Η ενασχόληση με αυτά τα προγράμματα θεωρείται απαραίτητη, αφενός από τους εκπαιδευτικούς μέσα από μια αόριστη κατασκευή
τής έννοιας της αξιολόγησής τους, αφετέρου από τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς πάλι μέσα από μια αόριστη ερμηνεία για τα
προσόντα ως πόρους ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η διευρυνόμενη
κατηγορία των καριεριστών, οι οποίοι επιθυμούν την ένταξή τους στους γραφειοκρατικούς εξουσιαστικούς μηχανισμούς.
Παράλληλα με τη συγκέντρωση πτυχίων, μεταπτυχιακών και άλλων συμβατικών τίτλων, επαυξάνεται και η απόκτηση
τίτλων πιστοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έτσι, μέσα από μια ασαφή προσέγγιση για τη θεσμική διαδικασία, σε
έναν νομοθετικό κατακερματισμό και σε μια κατάσταση στεγανοποίησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, διαμορφώνονται πολυ-επίπεδα εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης. Εκτοπίζεται κάθε σοβαρή θεωρητική ερμηνεία και εξελίσσεται μια
εμμονική αναζήτηση πτυχίων-πιστοποιήσεων. Ο χρόνος ως προσωπικός χρόνος για τον εκπαιδευτικό ή τον εν δυνάμει εκπαιδευτικό συρρικνώνεται σε μια προσαρμοστική λειτουργική, επιβαλλόμενη διευθέτηση «απαιτήσεων» και προϋποθέσεων.
Τελικά, διακυβεύεται και ο ελεύθερος χρόνος13 των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να συγκροτείται μια πραγματικότητα
χωρίς παραγωγικό περιεχόμενο ενδιαφερόντων και ικανοποίηση του εαυτού από επιλεγόμενες γνώσεις. Ο εγκλεισμός στη
διαδικασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων περιορίζει με πολιτικούς όρους την αυτοδιάθεση και την αυτονομία του ατόμου, διότι μέσα σε μια διαστρεβλωτική θεώρηση για τον ρόλο του εκπαιδευτικού ελέγχεται και ο κοινωνικός του εαυτός. Το
θέμα αυτό, με ψυχολογικούς όρους, παραπέμπει και στις διαδικασίες burn out των εκπαιδευτικών, που είναι αποτέλεσμα
και της ευρύτερης κοινωνικής απορρύθμισης, της επαγγελματικής απαξίωσης και της ψυχολογικής αποδυνάμωσης. Έτσι,
παρατηρούνται σύγχρονα φαινόμενα αλλοτρίωσης14 και αποξένωσης του εκπαιδευτικού, ως απόρροια των ανελαστικών αυ10. Παράλληλα με την αγορά εκπαιδευτικών γνώσεων εξελίσσεται και μια αγορά επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με επικέντρωση σε ζητήματα
διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών των ατόμων, κυρίως των ανέργων, ώστε να επιτύχουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
11. Για τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων, με άμεση αναφορά στη διαμόρφωση του πολιτικού και κοινωνικού χώρου και των αντίστοιχων
επικαθορισμών βλ. (ενδεικτικά): Borgatti & Everett, 2018; Christakis & Fowler, 2011.
12. Για τη σταδιακή εξέλιξη της καταναλωτικής κοινωνίας και την επένδυση σε μέσα προώθησης προϊόντων υπηρεσιών, κατασκευάζοντας με
ψυχολογικούς και κοινωνιολογικούς όρους ανάγκες βλ. (ενδεικτικά): Hovland & Wolburg, 2014; Murphy, 2016; Baudrillard, 2016.
13. Για την απώλεια του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο και τη διάθεσή του από το άτομο βλ. (ενδεικτικά): Kalerante, 2013.
14. Για μια πολιτική ερμηνεία της αποξένωσης των εκπαιδευτικών, κυρίως αυτών του ακαδημαϊκού χώρου, με βάση την αξιοποίηση του μαρξιστικού
μοντέλου βλ. (ενδεικτικά): Hall, 2018.
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ξανόμενων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων. Φαίνεται να αναιρείται ο δημιουργικός ρόλος του εκπαιδευτικού και η λειτουργική
σχέση που θα έπρεπε να έχει με το διευρυνόμενο περιεχόμενο ουσιαστικών γνώσεων, το οποίο θα διαμόρφωνε εμπειρίες σε
μια ενιαία διεπιστημονική θεώρηση.
Έτσι, και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον εξελίσσεται μια μορφή διαφοροποίησης και απομονωτισμού, καθώς γενικεύονται
στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν ατομικές πορείες για την επίτευξη αόριστων ή πλασματικών στόχων. Ο εγκλωβισμός
σε ατομο-κεντρικές προσεγγίσεις οδηγεί στη διάρρηξη των σχέσεων με συλλογικότητες, άρα και στην αποδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας15. Με την ίδια λογική που στο καπιταλιστικό μοντέλο κατασκευάζονται ανάγκες οι οποίες στη συνέχεια
κατακερματίζονται σε ατομικά αφηρημένα σχήματα, έτσι και στην εκπαίδευση διαμορφώνεται η προσαρμοστική αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού ως ατομική αξιακή γενίκευση, εξαιτίας της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και της ρευστότητας.
Σε αυτό το μοντέλο της προσαρμοστικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνονται υποτιθέμενες ατομικές επιλογές για την επαύξηση των προσόντων σε έναν επιλεκτικά ερμηνευόμενο εκσυγχρονισμό, που διασυνδέεται με την προσαρμογή. Άτομα πειθαρχημένα, απασχολημένα στα εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται να συγκλίνουν σε επιλογές, που στην
ουσία όμως δεν είναι δικές τους αλλά επιβαλλόμενες. Σταδιακά, στον εργασιακό χρόνο προστίθεται και ο κρυφός εργασιακός
χρόνος των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Διαμορφώνονται πλέγματα ρόλων, που προτάσσουν την εργασία και την ιδιότητα
του επαγγελματία εις βάρος του δικαιώματος της αυτο-έκφρασης, της αυτονομίας, του αναστοχασμού και της προσωπικής
ερμηνευτικής κατανόησης. Ο εκπαιδευτικός χρόνος και χώρος διαρκώς επεκτείνονται, διασυνδέοντας και εσωτερικεύοντας
κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες τελικά κατατείνουν σε κυρίαρχο εκπαιδευτικό παράδειγμα που ενεργοποιεί αντίστοιχες
προδιαθέσεις και ελέγχει συμπεριφορές. Πρόκειται για υποδειγματισμό, που απεικονίζει την ίδια την πολιτική δυσλειτουργία
των θεσμικών φορέων και των αντίστοιχων δομών.
Γίνεται κατανοητό ότι μέσα από αυτόν τον ατομικό καταναλωτισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαρρηγνύεται η έννοια
της συλλογικότητας και η διαπραγμάτευση νοημάτων μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Έμμεσα διαμορφώνεται ανταγωνισμός και συναρθρώνονται πρακτικές περιθωριοποίησης των ατόμων. Επομένως, τίθενται ζητήματα και για την εφαρμογή των
πολιτικών προθέσεων, που σχετίζονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, την ενδο-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πράξεων και γενικότερα με ό,τι αφορά στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα δια-δραστικών διαδικασιών
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Επανασχεδιασμός λειτουργικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ή’ αναζητώντας εκπαιδευτικά εμπειρικά επεισόδια
Στο πλαίσιο της εννοιολόγησης των δημοκρατικών αναπροσαρμογών και της υπέρβασης της πολιτικής κρίσης προβάλλονται
διαφοροποιημένα σχήματα ανάδειξης της κοινωνίας πολιτών. Σε μικροεπίπεδο, στον χώρο της εκπαίδευσης, η έμφαση δίνεται
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όμως, πρόκειται για μια πλασματική διαδικασία, για μια τυπική μόνο αναφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων σχεδίων. Αν και το εκπαιδευτικό περιβάλλον προβάλλεται ως ένα ανοιχτό
σύστημα με πολλούς διαύλους επικοινωνίας και εισροής πληροφοριών, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα, αναιρώντας ακόμη και εξισορροπητικές ορθολογικές επιλογές και τη βολονταριστική στοχοθέτηση της εκπαιδευτικής
κοινότητας και της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η κριτική που ασκούμε για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν αναιρεί την αναγκαιότητα σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αυτό που σίγουρα υποβαθμίζει την επιμορφωτική διαδικασία είναι η κατάτμηση του
χώρου της επιμόρφωσης και η εμπλοκή σε αυτή διαφορετικών φορέων, χωρίς την ύπαρξη σαφούς θεσμικού πλαισίου. Ως
εκ τούτου, διαμορφώνεται ένα χαοτικό περιβάλλον, με απορρύθμιση έλλογων πρακτικών, με συγκλίσεις και γενικεύσεις,
15. Για πρόσφατες έρευνες σχετικά με την έλλειψη εμπιστοσύνης σε θεσμικά πολιτικά όργανα και με τη μειωμένη ένταξη σε συλλογικούς φορείς
βλ. (ενδεικτικά): https://left.gr/news/ereyna-tis-public-issue-gia-tin-axiopistia-ton-thesmon-vathia-dihasmeni-i-koinonia-apaitei και https://
kaparesearch.com/wp-content/uploads/2017/12/KapaVima_Dec13_GR.pdf

92

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μέσα σε ένα ασαφές καθεστώς προαιρετικών αλλά στην ουσία υποχρεωτικών επιμορφώσεων. Το θέμα της αύξησης των
προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν πρέπει να ερμηνευτεί μονομερώς ως αποτέλεσμα της «παρωχημένης» πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης. Ούτε εξυπηρετεί η αόριστη αναφορά σε πανίσχυρους φορείς δράσης, που κατασκεύασαν προγράμματα επιμόρφωσης, που συνειδητά επινόησαν τη θεωρία για την αναγκαιότητά τους και εξέλιξαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα σε προϊόν
και τους εκπαιδευτικούς σε καταναλωτές.
Η έμφαση πρέπει να δοθεί στο θεσμικό πλαίσιο, στους πραγματικούς φορείς εκπαιδευτικής δράσης και στις δομές, συμβολικές ή μη συμβολικές, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στο ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον εντάσσονται τα πολιτικά
όργανα και η διευρυμένη εκπαιδευτική κοινότητα. Άρα, οι όποιες πρακτικές πρέπει να αποκτούν νόημα, όχι από αυθαίρετους
χαρακτηρισμούς, αλλά μέσα στο πραγματικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού χώρου, που εμπεριέχει το πολιτικό κεφάλαιο,
την επιστημονική γνώση και τη δημοκρατική ουμανιστική εννοιολόγηση. Σταδιακά, η αύξηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η εμπλοκή σε αυτά ατόμων του εξω-εκπαιδευτικού χώρου, μετατοπίζεται στη συμβολοποίηση, ίσως άλογη, που
απορρέει από νοήματα και πρακτικές στην εκπαιδευτική πολιτική. Για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, μια πρακτική επανασχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πρέπει να επανεξετάσει και τον «εξω-εκπαιδευτικό» χώρο κατασκευής
και διάθεσης επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Αυτός ο «εξω-εκπαιδευτικός» χώρος, που αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, θα πρέπει να ελεγχθεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε σταδιακά να αποδομηθεί. Μέρος του σχεδιασμού των νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι
η ουσιαστική επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Μας ενδιαφέρει η προώθηση συμβολικών δημοκρατικών κατασκευών. Μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα με διευρυμένα πεδία διαλόγου θα πρέπει να αναδειχθούν οι στρεβλώσεις του
πολιτικού νομοθετικού κειμενισμού και των αντίστοιχων πολιτικών πρακτικών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει
να επανασχεδιαστεί με προγράμματα ευέλικτα, που να συνδυάζουν τη θεωρία και την πράξη με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ένα μοντέλο ποιοτικής διαφοροποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων προϋποθέτει πλουραλισμό
απόψεων, θέσεων και προβληματισμών. Προϋποθέτει τη δημοκρατική εμπλοκή εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών φορέων,
πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
Η επανεξέταση και η αξιολόγηση κυρίως των ιδιωτικών φορέων επιμόρφωσης, που επωφελούνται από την έλλειψη συντονισμένου πολιτικού έργου, θεωρείται απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να καταργηθούν προγράμματα που φαίνεται να
είναι πρόχειρα και αποσπασματικά και να βασίζονται απλά στο οικονομικό κέρδος. Σε μια περίοδο που εξετάζονται πολιτικές
σύγκλισης για τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων
και ερευνητικών κέντρων, μπορεί να δημιουργηθεί μια ενιαία πολιτική για την αναμόρφωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, με τη διερεύνηση εκπαιδευτικών ζητημάτων σε μια λειτουργική επανασύνδεση επιστημονικών κέντρων έρευνας,
θεωρίας και εφαρμοσμένης πολιτικής.
Αντίστοιχα, αυτός ο μετασχηματισμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα περιέχει τη θεσμοποίηση και την εσωτερίκευση διαφοροποιημένων κριτηρίων για την επιμόρφωση θα πρέπει να ενταχθεί και στο νέο περιεχόμενο της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και της επιλογής των στελεχών. Η αναίρεση ή η αποδυνάμωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης που
δεν είναι λειτουργικά θα προκύψει μόνο μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών από επιστημονικούς φορείς και από την ίδια
την εκπαιδευτική κοινότητα. Επομένως, σταδιακά θα διαμορφωθεί μια τυπολογία επιμορφωτικών προγραμμάτων, αναπροσαρμοζόμενη με βάση την εξέλιξη του επιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση, σε άμεση συνάφεια με θεσμικές δομές και
ευρύτερες εκπαιδευτικές διαδραστικές διαδικασίες.
Η αναζήτηση της γνώσης συνδέεται εργαλειακά και με τον μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Οι διαφορετικές απόψεις μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα επιβάλλεται να συναρθρώνονται, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να
διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Ο διάλογος των εκπαιδευτικών, η αντιπαράθεση ή η συναίνεση
για την αναγκαία γνώση θα δημιουργήσει νέα πεδία επικοινωνίας, επικαθορίζοντας πολιτικές ελέγχου των εκπαιδευτικών
διαδικασιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Σε μια περίοδο που συντηρητικές πολιτικές δομές θα ήθελαν να συγκροτούν υποτελείς μορφές συνείδησης, η προσφυγή στη διαβούλευση αφενός θα οδηγήσει σε παραγωγικό εκπαιδευτικό λόγο,
αφετέρου θα συγκροτήσει δημοκρατικές παρεμβατικές διαδικασίες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ευαγγελία Καλεράντε
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Συμπεράσματα
Ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα από τη διαδικασία απόκτησης πτυχίων ή
πιστοποιήσεων, που δεν φαίνεται να βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια ή σε προσωπικά ενδιαφέροντα. Ο σχεδιασμός και η
διαδικασία της επιστημονικώς παραγόμενης γνώσης θα πρέπει να προκύψει από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, που οι ίδιοι θα
προσδιορίζουν, και έτσι θα αποστασιοποιούνται από προκαθορισμένες ερμηνείες. Αυτή η αλλαγή προϋποθέτει και την υπέρβαση
της τυπικής διαδικασίας απόκτησης προσόντων. Τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά απεικάσματα, που συνδέονται με την κατανάλωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα εργαλεία κατασκευής δυναμικού εκπαιδευτικού λόγου. Αυτό συνεπάγεται αφενός μια κριτική προσέγγιση στα παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, με έμφαση
στο περιεχόμενο και στον φορέα, και αφετέρου την αναμόρφωση ευρύτερων εκπαιδευτικών εννοιολογικών εργαλείων. Έτσι, το
ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην εκπαιδευτική δράση, στη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην ανταλλαγή απόψεων, και
στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, στοιχεία που εκφράζουν τη θεωρητική δημοκρατική σύνθεση.
Με πολιτικούς όρους, η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να επανακαθορίσει το περιεχόμενο θεματικών που αφορούν εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση και η επιλογή στελεχών στις εκπαιδευτικές γραφειοκρατικές
δομές. Ακόμη και το απροσδιόριστο περιεχόμενο της αξιολόγησης επιτείνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Φαίνεται να μην
έχει προβληθεί, όπως θα έπρεπε, η δημοκρατική συνεργατική πολιτική των ατόμων, στην προκειμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να συνεργάζονται, να αλληλοεπιδρούν και να δι-αντιδρούν, με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού τους έργου και της προσωπικής ικανοποίησής τους ως ατόμων, πολιτών και κοινωνικών υποκειμένων.
Στο θέμα της εξέλιξης, της ανάδειξης ατόμων σε θέσεις εξουσίας στην εκπαιδευτική γραφειοκρατική δομή παρατηρείται η
μονοδιάστατη επικέντρωση στην ποσοτική αποτίμηση των προσόντων τους. Παρά τις πολιτικές προθέσεις, η επιλογή στελεχών
εγκλωβίζεται σε παρωχημένα σχήματα, γεγονός που δημιουργεί αντιπαραθέσεις για τον πολιτικό ερμηνευτικό προσανατολισμό της οργάνωσης της εκπαίδευσης. Δηλαδή, κατασκευάζεται αφηγηματικός λόγος μέσα από κρυφούς κώδικες, που ίσως
αναιρούν και την πολιτική των προθέσεων για μια αποτελεσματική επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.
Φαίνεται ότι τόσο η διαστρεβλωμένη οπτική της αξιολόγησης όσο και η διαδικασία επιλογής στελεχών ενισχύουν την
«κατανάλωση» επιμορφωτικών προγραμμάτων, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα την αναστοχαστικότητα απέναντι σε μια σειρά
εκπαιδευτικών προβλημάτων. Στην ουσία απορρίπτονται πρακτικές επανακαθορισμού των στόχων της εκπαίδευσης και του
ρόλου των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία και
ότι υπάρχουν αξιόλογα επιμορφωτικά προγράμματα, θεωρούμε ότι ο δημοκρατικός γόνιμος διάλογος θα πρέπει να επανα-προσεγγίσει τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής κουλτούρας και του εκπαιδευτικού λόγου.
Εννοιολογικές προσεγγίσεις, απεγκλωβισμένες από ολιστικές θεωρήσεις, θα πρέπει να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς σε
διάλογο, αντιπαραθέσεις, μετασχηματισμούς, ανασυνθέσεις και μεταβολές. Ζητούμενο σε αυτόν τον διάλογο είναι η υπέρβαση
της παθητικής συναίνεσης, με την ενδυνάμωση των αντιθετικών λόγων. Έτσι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον δημοκρατικής διαβούλευσης, ενισχύονται δημοκρατικές αρχές και ουμανιστικά προτάγματα16 και ταυτόχρονα, πέρα από την επαγγελματική ιδιότητα του εκπαιδευτικού, αναδεικνύεται ο κοινωνικός και πολιτικός ρόλος του. Τελικά, η κριτική για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
λειτουργεί και ως διαδικασία υπέρβασης της παθητικής αποδοχής, και οδηγεί σε ευρύτερους προβληματισμούς για τον ρόλο του
εκπαιδευτικού, με βάση και την ιστορική αποδομητική συγκυρία17. Η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να εκφέρει εκ νέου δημοκρατικό πολιτικό λόγο, περιορίζοντας τον ατομικό στρατηγικό υπολογισμό. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επαναπροσεγγίσουν
την έννοια της κοινότητας, σε διαφορετικές πειθαρχίες και πρότυπα, και να αντιπαρατεθούν στην ατομική εμμονική προβολή18.
16. Για ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών ως διανοουμένων και με τη συμβολή τους στον κριτικό λόγο βλ: Traverso, 2014.
17. Για τους ευρύτερους σύγχρονους προβληματισμούς σχετικά με θέματα όπως η κρίση της δημοκρατίας βλ. (ενδεικτικά): Graber & Levinson, 2018;
Κοντιάδης κ.ά., 2012; Agamben et al., 2013.
18. Για την αναζήτηση του «χαμένου ιδεώδους» της αυθεντίας και του αντίστοιχου κοινωνικού status βλ. (ενδεικτικά): Renaut, 2007. Επίσης, για
μια ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά με την αυθεντία ως ουσία, ως ιδεώδες του εμπλουτισμού της εκπαίδευσης χωρίς να αναιρείται η ελευθερία και η
αυτονομία των μαθητών βλ. (ενδεικτικά): Kitchen, 2014.
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Abstract
The present paper is an attempt to delve into the process of forming and providing educational training courses to
teachers. In this respect, issues of adaptive policies are analyzed based on the underlying necessities of the system. The
selective correlations conducive to structuring converging fields among the social, political and cultural domains are
also determined. Moreover, developmental operations about the sub-sampling of training models are clarified in such
a way so as to highlight an educational policy on teachers’ training in the form of a symbolic universe characterized by
interdependence and confined autonomy of the educational domain. The paper focuses on the constructed “status of truth”
to meet teachers’ needs. Furthermore, the issue of domineering educational training packages is emphasized, as they
cannot be considered educational discourse regardless of their technical or pedagogical features.
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Αξιοποιώντας την Απελευθερωτική Αγωγή για την αμφισβήτηση
της Δασκαλοκεντρικής Μετωπικής διδασκαλίας
Tάσος Λιάμπας

Εκπαίδευση, εκπαιδευτικός και δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία
Ο τρόπος με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα επιλέγει, οργανώνει, κατανέμει, μεταδίδει καιαξιολογεί τη γνώση, αντανακλά
τις επιλογές της εξουσίας και τις αρχές του κοινωνικού ελέγχου (Bernstein, 1989: 63). Στην περίπτωση του σχολείου πραγματώνονται με τον κώδικα εκπαιδευτικής γνώσης που υιοθετείται (Bernstein, 1989: 72) ο οποίος στην ελληνική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι κώδικας συλλογής (Γρόλλιος & Λιάμπας, 2013: 779-780). Ο κώδικας εκπαιδευτικής γνώσης αποτυπώνει την
ισχύ της εξουσίας που«ελέγχει τη διάδοση της εκπαιδευτικής γνώσης και τη μορφή της γνώσης που μεταδίδεται» και συμβάλλει
στην αναπαραγωγή της, επιτρέπονταςστον έλεγχο και τις επιλογές της να εισέρχονται στη συνείδηση του μαθητή και να τη
διαμορφώνουν (Bernstein, 1989: 77).
Ειδικότερα, στονκώδικα συλλογής συμπεριλαμβάνονται τα υποχρεωτικά σχολικά προγράμματα (αναλυτικά και ωρολόγια)
και τα διδακτικά πακέτα (βιβλία μαθητή και δασκάλου) μέσω των οποίων πραγματοποιείται αυστηρός διαχωρισμός των γνωστικών αντικειμένων, περιοχών γνώσης και δομείται το σχολικό περιβάλλον μάθησης. Συγκεκριμένα, αντίστοιχα: α) γίνεται
ιεραρχική διάκριση της αξίας τους (ισχυρή ταξινόμηση) β) διαμορφώνεται και ελέγχεται αυστηρά το πλαίσιο οργάνωσης και
μετάδοσης της γνώσης στο καθημερινό μάθημα (ισχυρή περιχάραξη) (Bernstein, 1989: 67-70; Γρόλλιος & Λιάμπας, 2013:
779-780).
Έχει διαπιστωθεί ότι τα διδακτικά πακέτα που οργανώνονται με βάση τις ταξινομίες των διδακτικών στόχων, προκαλούν
τη μεθοδολογική πραγμοποίησητης γνώσης, καθώς μετατρέπουν τη διδασκαλία-μάθηση σε τεχνική και τυποποιημένη διαδικασία, η οποία τίθεται στην υπηρεσία της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης, του ελέγχου και της αξιολόγησης ορισμένων
σχολικών μορφών γνώσης, συγκεκριμένων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων (Perrenoud,1995: 36;Aronowitz&Giroux,
2010: 162). Αυτό έχει ως συνέπεια, παράλληλα με το πνεύμα της τεχνοκρατικής ορθολογικότητας και τον τεχνικό έλεγχο που
ενσωματώνουν, να γραφειοκρατικοποιούν τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού και να τον αποξενώνουν από το έργο του. Με
αποτέλεσμα να υποβαθμίζουν τον στοχασμό του έργου, δηλ. τη μελέτη της γνώσης της διδακτικής του πρακτικής από τον
ίδιο, αλλά και να οδηγούν σε αχρησία και αχρήστευση κρίσιμης σημασίας επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες
(Apple,1993: 217).
Ακόμη, λόγω της ισχυρής περιχάραξης και της ιεραρχικής διάταξης της γνώσης που τα χαρακτηρίζει, αποσυνδέουν τον
βηματισμό μετάδοσής της από τον ρυθμό πρόσληψης που έχει ανάγκη ο μαθητής. Περιορίζουν (ή εξαλείφουν) τη δυνατότητα
να μαθαίνει, και από την εμπειρία του (ή την παράδοση της κοινότητάς του) όπως και να επιλέγει τα ερωτήματα ή τα θέματα
που επιθυμεί να θέτει προς μελέτη στην τάξη. Προσδίδουν στην παιδαγωγική σχέση ιεραρχικό χαρακτήρα. Δυναμώνουν την
εξουσία/αυθεντία του δασκάλου και καθιστούν τις σχέσεις των μαθητών ατομικιστικές και ανταγωνιστικές, υποβοηθώντας την
πρόοδο των δυνατότερων. Δικαιολογούν και νομιμοποιούν τις βαθμονομικές και εξετασιοκεντρικές αξιολογικές διαδικασίες
που εστιάζουν στα αποτελέσματα της γνώσης και όχι στις διαδικασίες και τους τρόπους γνώσης. Διαμορφώνουν ιεραρχικές
σχέσεις εργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και οριοθετούν με αυστηρότητα και ακρίβεια το χωροχρονικό πλαίσιο της σχολικής ζωής (μάθημα-διάλειμμα-διακοπές-ελεύθερος χρόνος -διάρκεια σπουδών) (Berstein, 1989: 78-91).
Σ’ αυτό το ασφυκτικά ελεγχόμενο, γραφειοκρατικό και συντηρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής πράξης που αναπαράγει
τις ταξικές σχέσεις εξουσίας και τις αρχές κοινωνικού ελέγχου, συνεισφέρει και η συντηρητική παιδαγωγική δεοντολογία του
εκπαιδευτικού (Φρειδερίκου& Φολερού, 1991: 86). Κοινωνικά κατασκευασμένη, μεταξύ άλλων, από ανάλογες προσωπικές
εμπειρίες που απέκτησε στο βίο του ως μαθητής σε εκπαιδευτικές δομές, όσο και από συντηρητικού προσανατολισμού επαγγελματικές σπουδές (Stokes, 1997: 203) (οι οποίες όχι μόνο δεν αμφισβήτησαν, αλλά επιβεβαίωσαν και θεωρητικοποίησαν τις
παρελθούσες βιωμένες εμπειρίες του) (Γρόλλιος, Λιάμπας & Λιάμπας, 1996:19-20).
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Κάτω από την επίδραση των προηγούμενων παραγόντων ο εκπαιδευτικός εκδηλώνει ένα συντηρητικό διδακτικό ήθος
(κουλτούρα) (Day, 2003: 179-180). Πρόκειται για αντιλήψεις, πεποιθήσεις, αξίες,εμπειρίες, μια αίσθηση της κοινωνικής του
πρακτικής, της επαγγελματικής του λειτουργίας και της επαγγελματικής του κοινότητας (Ματσαγγούρας, 1999: 213-218) οιοποίες ωςέξη δημιουργούν, διαρθρώνουν και προσανατολίζουν (Bourdieu, 2016: 252-257) τις διδακτικές του πρακτικές. Οι
τελευταίες υπηρετούν την κοινωνική λειτουργία του σχολείου, δηλ. την αναπαραγωγή και διαιώνιση των κοινωνικών ιεραρχιών και των κυρίαρχων κοινωνικών και ιδεολογικών σχέσεων (Νούτσος, 1987: 70).

Δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία και Τραπεζική εκπαίδευση
Στις διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού δεσπόζουσα θέση κατέχει η «κατάθεση» γνώσεων στο νου των μαθητών με τη
δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τραπεζική εκπαίδευση. Συμβαίνει όταν ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται με τη γνωστική του αυθεντία, την κυριαρχική και ηθική του εξουσία για να μεταβιβάσει μετωπικά ένα
τυποποιημένο περιεχόμενο γνώσης, που κυριολεκτικά «γεμίζει» το νου των μαθητών. Απαιτώντας, λες και είναι δοχεία,να το
αποθηκεύσουν και, ακολούθως, μηχανικά να το απομνημονεύσουν (Freire, 1985a: 80-81).
Οι διδακτικές πρακτικές της δασκαλοκεντρικής μετωπικής διδασκαλίας δικαιώνουν και δικαιολογούν τη μεταβίβαση ενός
όγκου γνώσεων και πληροφοριών, όπως και τον έλεγχό τους αποκλειστικά από τον δάσκαλο (Freire&Shor, 2011: 83-84).
Ανάγοντας τη μάθηση σε εκδήλωση κατάλληλης συμπεριφοράς, ως αντίδραση στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων πάνω
στον μαθητή, αναπτύσσουν ένα συμβατικό τρόπο σκέψης. Ώστε να μάθει να αποκρίνεται σ’ ένα αριθμό ορισμένων ερεθισμάτων με μια κοινή, γενικευμένη απάντηση κι όχι να διερευνά και να συλλογίζεται σεαυθεντικές σύνθετες προβληματικές καταστάσεις που τον ενδιαφέρουν.Έτσι, στο επίκεντρο της διδασκαλίας βρίσκονται οι περιγραφές, οι επεξηγήσεις και οι ανακοινώσεις του δασκάλου, με τη μορφή αρχών, κανόνων, επιφανειακών σχέσεων ανάμεσα σε γεγονότα, ή γενικεύσεις. Οι αφηγήσεις
ή οι σύντομες απαντήσεις του μαθητή σε ερωτήσεις αναφορικά με γεγονότα, η μίμηση και η επανάληψη (Bigge, 2008: 430).
Με τη δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία ο δάσκαλος εισάγει ή μυεί τους παθητικούς μαθητές σ’ ένα «αξιόλογο» και
προκαθορισμένο προς γνώση περιεχόμενο, για να μαθαίνουν καθορισμένες γνώσεις, ικανότητες δεξιότητες και στάσεις.Έτσι,
το περιεχόμενο δεν συναρθρώνεται με το σύμπαν των ενδιαφερόντων και αναγκών των μαθητών. Δεν «τοποθετείται» ως
πρόβλημα (problemposing) ώστε να «εξετάζουν, να γνωρίζουν και να μετασχηματίζουν τον κόσμο τους (…) να συμμετέχουν
σε μια γνήσια επικοινωνία» (Connolly, 1985: 26) αλλά και δεν επιζητείται η κριτική, συνεργατική, συμμετοχική και αμοιβαία
μάθηση στην τάξη. Ακόμα, επειδή μαθαίνουν να μην αναζητούν τις αιτίες ύπαρξης των πραγμάτων (raisond’ étre) δεν αναπτύσσουν επιστημολογική περιέργεια (Freire, 2006: 12, 123), όπως και αναλυτική, συλλογιστική και κριτική ικανότητα, η οποία
συχνά συνδυάζει επινόηση, φαντασία και δημιουργικότητα, για να οικοδομούν τη γνώση. Η διδασκαλία έχει μονοδιάστατο,
εκχωρητικό και κατακόρυφο (από πάνω προς τα κάτω) χαρακτήρα, η γνωστική πράξη απουσιάζει κι οι μαθητές αποξενώνονται από το περιεχόμενό της (Connolly, 1985: 26-28).
Η δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία όταν δεν γειώνει το περιεχόμενό της στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, τις
ανάγκες, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αφενός, εξασθενίζει ή αποδυναμώνει τον δημοκρατικό χαρακτήρα
των προϋποθέσεωντης μάθησης, δυσκολεύοντας ιδιαίτερα, εκείνους/ες από τις κυριαρχούμενες και εκμεταλλευόμενες τάξεις
(Shor, 1992a: 33), αφετέρου, δεν καθιστά ικανούς τους μαθητές να ανακαλύπτουν: α) τις κοινωνικές αντιφάσεις της γνώσηςπου διδάσκονται β) την ιστορικότητα και σχεσιακότητάτης, όπως και την πολιτική και επιστημολογική διάσταση της μάθησης
και των εφαρμογών της (υπέρ τίνος μαθαίνω, τι, πώς και γιατί μαθαίνω ό,τι μαθαίνω) και γ) τις αιτίες της κατάστασης που
βιώνουν σε συνδυασμό με τις ανάγκεςτους.
Πρόκειται, εν τέλει, σύμφωνα με τον Φρέιρεγια μια τραπεζική διδασκαλία, η πρακτική της οποίας εμποδίζει τους μαθητές
στην ορθή κατανόηση της κοινωνικής και φυσικής πραγματικότητας, αλλά και των κοινωνικών της αντιφάσεων. Αποτέλεσμα
είναι να διαμορφώνονται και να συγκροτούνται προσωπικότητες ευάλωτες στη συναίνεση και την αποδοχή των κυρίαρχων
αντιλήψεων, πεποιθήσεων, αξιών και πρακτικών.
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Εκπαιδευτική δυστοπία και Απελευθερωτική αγωγή
Επειδή με τη δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία επίκεντρο της παιδαγωγικής σχέσης γίνεταιη μετωπική μεταβίβαση,
επιβάλλονται όρια τόσο στη σκέψη όσο και στο συναίσθημα των μαθητών. Συγκεκριμένα,ο τρόπος με τον οποίο η γνώση
εισέρχεται στη συνείδηση ρυθμίζεται και ελέγχεται αυστηρά, συνακόλουθα η αυθεντικότητα των φωνών, ο αυθορμητισμός
των ονείρων, των ελπίδων, των οπτικών και εμπειριών των μαθητών που τη ζωντανεύουν, αποκλείονται. Σύμφωνα με τον
Φρέιρε, ιδιαίτερα οι μαθητές με κοινωνική καταγωγή από τα κυριαρχούμενα και εκμεταλλευόμενα κοινωνικά στρώματα και
τάξεις, ακούν τον μονόλογο του διδάσκοντα για να διδαχθούν από την κουλτούρα, τις ιδέες και τις αντιλήψεις των κυρίαρχων
(Φρέιρε, 1985: 72; Mayo, 2015: 127).
Σ’ αυτή την «εκπαιδευτική δυστοπία», μπορεί να αξιοποιηθεί η κριτική που ασκεί η Απελευθερωτική αγωγή στην τραπεζική
εκπαίδευση (Φρέιρε, 1977: 80) με σκοπό την κατανόηση και αμφισβήτηση της δασκαλοκεντρικής μετωπικής διδασκαλίας. Kι
αυτό στις μέρες μας, είναι κρίσιμης σημασίας για δύο λόγους:
α. Για τη διαμόρφωση απελευθερωτικών διδακτικών πρακτικών που προάγουντην κατανόηση της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας, όπως και τη διερεύνηση και τον κριτικό στοχασμό των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων μέσα από την
παρουσίαση καταστάσεων της καθημερινής ζωής οι οποίες προβληματίζουν και ενεργοποιούν τους μαθητές. Ώστε από τη μια,
με κριτικές μεθόδους έρευνας και διανοητικής εργασίας που οδηγούν στην ορθή κατανόηση της πραγματικότητας, «αναπόσπαστο κομμάτι της μόρφωσης κάθε προοδευτικού πολίτη» (Νούτσος, 1981: 9) να κατανοούν σε βάθος τις σωστές γνώσεις, ιδέες, αντιλήψεις. Κι απ’ την άλλη, να αποδομούν τις προκαταλήψεις, συντηρητικές συνήθειες, πρακτικές, τρόπους συμπεριφοράς
που οι κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις εμπεριέχουν. Αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και, παράλληλα, διαμορφώνοντας
σχέσεις συμμετοχής, αλληλεγγύης, ισότητας, δημοκρατίας, ελευθερίας (Shor, 1992b: 187-189).
β. Για τη συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία της επίδρασης της δασκαλοκεντρικής μετωπικής
διδασκαλίας σε «καιρούς κρίσης». Με σκοπό να διαμορφώσουν και να συγκροτήσουν απελευθερωτικές διδακτικές πρακτικές που μετασχηματίζουν την εκπαίδευση σε διαδικασία έρευνας, ανακάλυψης και επαν-ανακάλυψης της πραγματικότητας
τουκόσμου, μέσα (στον) και μαζί με τον κόσμο.

Η επίδραση της τραπεζικής διδασκαλίας στους μαθητές με βάση
το έργο«Αγωγή του Καταπιεζόμενου» του Πάολο Φρέιρε
1. «Στην “τραπεζική” αντίληψη της εκπαίδευσης η γνώση είναι ένα δώρο που το χαρίζουν όσοι θεωρούν τον εαυτό τους κάτοχο
των γνώσεων, σε όσους θεωρούν αδαείς. Αυτό το σύστημα της προβολής της αμάθειας και της άγνοιας στους άλλους … αρνιέται
την παιδεία και τη γνώση ως διαδικασία έρευνας»(Φρέιρε, 1977: 79)
Η τραπεζική εκπαίδευση, δίνοντας σημασία μόνο στην κατάθεση σχολικής γνώσης στο νου του μαθητή, που οφείλει να
τη δέχεται παθητικά και να την απομνημονεύει παρά να έχει ενεργητική παρουσία και συμμετοχή στη μάθηση, τον θεωρεί
αντικείμενο παρά υποκείμενο της διδασκαλίας. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός δεν εργάζεται από κοινού με τον μαθητή πάνω
στο συλλογισμό του. Δεν συζητά μαζί του τις παρερμηνείες ή τα λάθη του ως προϊόντα της «κοινήςλογικής», σεβόμενος τον
συλλογισμό του. Αποφεύγεινα τον εισάγει, κεντρίζοντας την περιέργειά του, σε κριτική μάθηση, με την οποία, εξαιτίας τηςμεθοδικής αυστηρότητας που τη διακρίνει, μπορούσε να αναπτύξει επιστημολογική περιέργεια και να επεκτείνει τα όρια της
δημιουργικότητάς του (Freire, 1998: 35-36). Παραβλέπει τη γνώση και την εμπειρία που ο μαθητής φέρνει στο σχολείο, όπως
και την επίδραση της κοινωνικής προέλευσης και κουλτούρας στην πρόοδό του (Freire, 2006: 166, 229-230) αποδίδοντας την
τελευταία σε ατομικά χαρακτηριστικά (ή έμφυτα χαρίσματα).
2. «Τα βερμπαλιστικά μαθήματα, οι βιβλιογραφικές υποδείξεις, οι μέθοδοι αξιολόγησης της “γνώσης” η απόσταση ανάμεσα στον
δάσκαλο και στον μαθητή, τα κριτήρια για τις προαγωγές, κλπ., το καθετί σε τούτη την παραδοσιακή μέθοδο χρησιμεύουν για να
ξεστρατίζουν τη σκέψη»(Φρέιρε, 1977: 84-85)
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Επειδή στην τραπεζική εκπαίδευση δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά η μεταβίβαση του περιεχομένου από τον δάσκαλο
στους μαθητές, αυτοί «τιθασεύονται από τις ιδέες του κειμένου, μαγνητίζονται από τα λεγόμενα του συγγραφέα, κυριεύονται
από τους ισχυρισμούς του, το απομνημονεύουν, γεμίζουν με ατάκτως ερριμμένα αποσπάσματα ενός “εσωτερικευμένου” κειμένου» (Freire, 1985b: 10) και το μεταχειρίζονται ως κάτι ουδέτερο. Αποφεύγουν να θέτουν ερωτήσεις στο μάθημα, κάτι που
κάνει σχεδόν αποκλειστικά ο δάσκαλος. Ο οποίος, είτε δεν τους αφήνει να ρωτάν για κάτι που κρίνουν οι ίδιοι ως σημαντικό,
ή απαντά (ρητορικά) σε ερωτήσεις που δεν έκαναν. Η κατάπνιξη των ερωτήσεων των μαθητών ακυρώνει τη διάθεσή τους για
μελέτη, έρευνα, συλλογισμό και γνώση, καθιστώντας τη διδασκαλία βαρετή.
Αυτή η αποστειρωμένη σχέση με το αντικείμενο της διδασκαλίας ξεστρατίζει τη σκέψη, την αποξενώνει από την πραγματικότητα και επενεργεί “συμμορφωτικά” πάνω τους. Oι μαθητές εκπαιδεύονται ναυιοθετούν απέναντι στα πράγματαείτε μιαμηχανιστική θέση, λες και η συνείδηση είναι η αντανάκλαση της πραγματικότητας είτε μια ιδεαλιστική, λες και η πραγματικότητα της συνείδησής τους δημιουργεί την κοινωνική πραγματικότητα. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις, η συνείδησή τους δεν αντιλαμβάνεται
τον εαυτό της ενεργό μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων με την πραγματικότητα. Ως δημιουργό γνώσης, ικανό να στοχάζεται, αλλά
και να γνωρίζει τον εαυτό της μέσα από την παρέμβαση και τη δράση στη διαδικασία δημιουργίας της γνώσης (Freire, 1985c: 86).
3. Οι τραπεζικοί εκπαιδευτικοί «… σχεδόν, πάντοτε κουβαλούν μαζί τους τα στίγματα της καταγωγής τους: τις προκαταλήψεις και
τις παραμορφώσεις τους, που περιλαμβάνουν και την έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα του λαού να σκέφτεται, να βούλεται
και να γνωρίζει. … πιστεύουν ότι αυτοί πρέπει να είναι οι εκτελεστές αυτής της αλλαγής» (Φρέιρε, 1977: 61)
Υιοθετώντας την τραπεζική εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες, στις ικανότητες και στις εμπειρίες των μαθητών. Αποφεύγουν να συνδέουν τη σχολική γνώση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
τους, γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορούν να μάθουν σημαντικά πράγματα απ’ αυτούς. Επειδή δεν ενδιαφέρονται να μάθουν από
τους μαθητές, δεν παρακολουθούν προσεκτικά τις γνώμες που εκφράζουν, εθίζοντάς τους στη βουβαμάρα. Όμως, η μάθηση
που δεν αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα και το κοινωνικό τους περιβάλλον, δεν εισχωρεί στη ζωή για να βρει αφετηρίες για «εκ-προβληματισμό» της διδασκαλίας με θέματα τα οποία συγκεράζουν
«καταστάσεις μαθημάτων γενικής μόρφωσης, αναλυτικής σκέψης και αισθητικής» με το θεματικό τους σύμπαν (Shor, 1985:
123). Ώστε οι μαθητές, ενεργοποιώντας τη «στοχαστική δύναμη» της συνείδησης και τη «φιλοπεριέργειά της», να αναδυθούν
από την «κουλτούρα της σιωπής» στην οποία είναι “βυθισμένοι”, καθώς μόνον έτσι μπορούν να μαθαίνουν κριτικά για την αιτία
ύπαρξης των πραγμάτων και να μετατρέπονται από αντικείμενα σε υποκείμενα (Φρέιρε, 1985: 70).
4. «Η ικανότητα της τραπεζικής αντίληψης της εκπαίδευσης να ελαχιστοποιεί ή να εκμηδενίζει τη δημιουργική δύναμη των μαθητών και να ενισχύει την ευκολοπιστία τους, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των καταπιεστών, που ούτε νοιάζονται να αποκαλυφθεί
η πραγματικότητα ούτε θέλουν να αλλάξει ο κόσμος» (Φρέιρε, 1977: 80)
Επειδή στην τραπεζική εκπαίδευση επικρατεί επιστημολογικός εξαναγκασμός, κυριαρχεί η επιστημολογική παθητικότητα
του μαθητή, ταυτόχρονα με την υπαρξιακή, καθώς ο ίδιος δεν είναι ενεργητικός δρων. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει για τον εαυτό
του, δεν είναι ολότελα ανθρώπινος (Bingham, 2002: 449). Απομνημονεύει λέξη προς λέξη ό,τι διαβάζει και επαναλαμβάνει
μηχανικά τις φράσεις του συγγραφέα, «καταβροχθίζει το περιεχόμενο του κειμένου με τη βοήθεια του διατροφολόγου-δασκάλου» (Freire, 2006: 128). Αποικίζεται από τις ιδέες άλλων, δανείζεται και μιμείται τον τρόπο σκέψης τους. Επειδή δεν έχει μάθει
να αναζητά την αιτία ύπαρξης των πραγμάτων, μελετώντας περιεχόμενα με σημασία γι’ αυτόν, δεν αναπτύσσει επιστημολογική
περιέργεια (Freire, 2006: 228). Η διδασκαλία που παραβλέπει την κριτική ανάγνωση της πραγματικότητας ,καθώς βασίζεται σε
προκατασκευασμένα διδακτικά πακέτα και οδηγίες για το ποια μαθήματα πρέπει να είναι διδαγμένα και πώς πρέπει να είναι
μαθημένα, δεν αποτελεί γνωστική πράξη. Όμως,«ο μαθητής πρέπει να είναι έτοιμος για να μπει στην περιπέτεια της γνώσης.
Αλλιώς, δεν δημιουργεί ούτε αναδημιουργεί» (Freire, 2006: 108).
5. «Δεν μπορείς να επιβάλεις τον εαυτό σου, ούτε απλώς να συνυπάρχεις με τους μαθητές σου. Η αλληλεγγύη απαιτεί αληθινή
επικοινωνία και η αντίληψη από την οποία καθοδηγείται ένας τέτοιος παιδαγωγός φοβάται και αποκλείει την επικοινωνία»
(Φρέιρε, 1977: 84-85)
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Στην τραπεζική εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός γίνεται εκπαιδευτικός της απομόνωσης και του ατομικισμού. Όχι μόνο δεν
εκδημοκρατίζει τη σχολική ζωή και τάξη, γιατί προσαρμόζει τη δράση των μαθητών στα ατομικά τους όρια, αποκόπτοντάς τους
από την κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης με την κοινωνία, αλλά και με την απαίτηση για εκτέλεση εντολών τούς αποξενώνει
απόσημαντικές ικανότητες. Επιπλέον, μειώνει την αυτοπεποίθησή τους αναφορικά με τη δυνατότητα κατοχής των τελευταίων,
δημιουργώντας μια αυτοεικόνα που ορθώνει εμπόδια σε προσωπικές πρωτοβουλίες για τη μάθηση (Shor, 1985: 128). Όμως,
«η σχέση με τους μαθητές είναι ένας εν δυνάμει τρόπος να αλλάξουν τα πράγματα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα» (σ. 183) όταν η κριτική σκέψη και δράση του δασκάλου προκαλούν τη σκέψη του μαθητή, “αρδεύοντας” την περιέργειά
του με τις ιδέες, τις απόψεις, τις πρακτικές αλλά και τις αμφιβολίες του. Κρίσιμης σημασίας εδώ, είναι η αναγνώριση και
αποδοχή από τον εκπαιδευτικό της κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας, καθώς και του γλωσσικού κώδικα εκείνων με
τους οποίους και προς τους οποίους μιλά, όπως και η λογοδοσία του προς αυτούς (για τις επιλογές και τις αποφάσεις του). Η
γνώση του κόσμου τους, ο οποίος τους διαμορφώνει, μαζί με την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την υποστήριξη, τη βοήθεια και
τον σεβασμό προς το πρόσωπό τους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αληθινή επικοινωνία στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός δεν
διδάσκει μόνο με το περιεχόμενο αλλά και με το παράδειγμά του, οι αρετές του: η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη, η αποδοχή, το
θάρρος, η αποφασιστικότητα, η υπευθυνότητα, είναι εξίσου αναγκαίες για να είναι απελευθερωτική η διδακτική του πρακτική
(Freire, 2006: 184).

Δύο σημαντικές απελευθερωτικές διδακτικές πρακτικές που συνεισφέρουν στην αμφισβήτηση της
δασκαλοκεντρικής μετωπικής διδασκαλίας
Η δασκαλοκεντρική μετωπική διδασκαλία αμφισβητείται ριζικά όταν η διδασκαλία μετασχηματίζεται σε ιστορική και πολιτική πράξη γνώσης. Σεδιαδικασία έρευνας, ανακάλυψης και επαν-ανακάλυψης της πραγματικότητας μέσα από την μελέτη
υπαρξιακών καταστάσεων (existentialsituations) της καθημερινής ζωής (π.χ. ανάγκη ελεύθερου χώρου, ανεργία, μόλυνση,
μετανάστευση) που προβληματίζουν και ενεργοποιούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπου πάνω στη συγκεκριμένη κατάσταση
ο κριτικός στοχασμός των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων και η κριτική επίγνωση του εαυτού που προκαλεί, παράγουν για
εκπαιδευτικούς και μαθητές την ενότητα γνώσης, παρέμβασης και συλλογικής δράσης με σκοπό την αντιμετώπισή της, μεταβάλλοντάς τους σε υποκείμενα κοινωνικής αλλαγής.
Γι’ αυτόν τον σκοπό δύο Απελευθερωτικές διδακτικές πρακτικές είναι κρίσιμης σημασίας: 1) το Κοινωνικά “πλαισιοθετημένο” (situated) περιεχόμενο μάθησης που βασίζεται στις υπαρξιακές ανάγκες των μαθητών και 2) ο Διάλογος δασκάλου
μαθητών.
1. Κοινωνικά πλαισιοθετημένο περιεχόμενο μάθησης βασισμένο στις υπαρξιακές ανάγκες των μαθητών
H Απελευθερωτική αγωγή στη σχολική τάξη, δεν ορίζεται με βάση μαθήματα που πρέπει να διδαχθούν και αυτά που πρέπει να
μαθευτούν, “αποστασιοπoιημένα” απόκοινωνικές σχέσεις και κοινωνικούς ανταγωνισμούς. Εκείνο πουορίζει τη διδασκαλία
της είναι ότι αναθέτει στον δάσκαλο το καθήκον να φέρνει στην τάξη για μελέτη, μετά από έρευνα που πραγματοποιεί (και με
τους συναδέλφους του σχολείου) τα κρίσιμα «θέματα» που απασχολούντην κοινότητα που το περιλαμβάνει και ανταποκρίνονται στις υπαρξιακές ανάγκες των μαθητών του (Shor, 1992a: 36).
Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τα θέματα με τη μορφή κωδικοποιήσεων (π.χ. κινηματογραφική ταινία, σκίτσο,
φωτογραφία, κείμενο κ.ά.). Δηλαδή, θέτει την αναπαράσταση των κοινωνικών προβλημάτων απέναντί τους για να τα αντικειμενοποιήσουν. Ώστε να “σταθούν” έξω από αυτά και ενώπιόν τους, παρατηρώντας, αναγνωρίζοντας και αναγιγνώσκοντας τις
πτυχές τους. Να τα πλησιάσουν νοητικά, “θαυμάζοντας” τις αλήθειες, τα μυστήρια αλλά και τα αδύναμα σημεία τους (Freire,
2006: 107). Και μεμέθοδο διδασκαλίας τον διάλογο, με τη συνεργασία, τη βοήθεια και την υποστήριξη του δασκάλου που
επιτελεί τον απελευθερωτικό του ρόλο (Λιάμπας, 2006:14, 24) οι μαθητές ερευνούν, στοχάζονται και κατανοούν κριτικά τις
κωδικοποιήσεις τους (π.χ. την κοινωνική τους πλοκή, τις σχέσεις των στοιχείων τους, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θεμά-
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των, των παραθεμάτων, της αισθητικής της γλώσσας, τα αίτια, τις συνέπειές και τις ενδεχόμενες λύσεις τους). Ταυτόχρονα,
εμβαθύνουν στη γνωστική διαδικασία, προβαίνοντας σε κριτική κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου. Έτσι,
ανακαλύπτουν το κεντρικό τους νόημα, ανακαλύπτουν και επαν-ανακαλύπτουντη γνώση και την κουλτούρα τους, κινητοποιούνται να παρεμβαίνουν και να δρουν στην πραγματικότητα για να τα αντιμετωπίσουν (Γρόλλιος, κ. ά., 2003: 131-140). Παράλληλα, η αναγκαιότητα για δημοκρατία, ελευθερία και δικαιοσύνη που διαρκώς ανακαλύπτεται θέτει επιτακτικά το ζήτηματης
επανεφεύρεσης των κοινωνικών σχέσεων εντός και εκτός σχολείου.
2. Ο Διάλογος δασκάλου μαθητών
Όταν οι μαθητές στη διδασκαλία συνέρχονται για να μελετήσουν, να κατανοήσουν προβλήματα και να αλλάξουν την πραγματικότητά τους, επικοινωνούν. Τότε ο διάλογος γίνεται πράξη γνώσης, ενδυναμώνοντας την πολιτική σημασία της διδασκαλίας
ως μετασχηματιστικής δράσης (Freire, 1985d: 102).
Για να αναπτυχθεί ο διάλογος είναι ανάγκη να υπάρχει μεταξύ των συμμετεχόντων:
• Συνεργασία, παύση των διαχωρισμών και των ανταγωνισμών μέσα από την κατανόηση των αιτιών των διαφορών.
• Οργάνωση και πειθαρχημένη προσέγγιση, για να αναδεικνύονται οι εστίες αντίθεσης και κοινωνικής αντιπαράθεσης.
• Ισχυρός συναισθηματικός δεσμός, η δημιουργία του οποίου ξεκινά από τον εκπαιδευτικό που εμφορείται από σπουδαία
συναισθήματα: αγάπης (για τη διαδικασία της διδασκαλίας και τους μαθητές), ανοχής στη διαφορά (αντίθετο της οποίας είναι
ο ρατσισμός), ταπεινοφροσύνης (με την έννοια της έλλειψης φόβου προς την αυτοκριτική και της αβέβαιης σιγουριάς αυτού
που γνωρίζει) προσδίδοντας στην παιδαγωγική σχέση αυθεντικότητα και συνοχή.
• Διανοητική πειθαρχία και κριτικός στοχασμός, σοβαρότητα, συνέπεια λόγων και έργων (Γρόλλιος, κ. ά., 2003: xxxiv).
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Exploiting Liberating Education for Challenging Teacher
Centered TeachingMethod
Τhe paper presents and analyses the conditions for the traditional teaching practice development in teachers’ teaching
culture, named Teacher Centered Teaching Method (TCTM) and its negative influences on students’ critical thinking
and learning. It negates the TCTM through Paulo Freire’s ideas about Banking Education, which are described in some
quotations in his famous book “Pedagogy of the Oppressed”. The paper suggests the Situated Content of Knowledge based
on existential needs of students and the Dialogue as teaching method. Both of them are proposed as leading changes for
a liberatory turning in teaching practice in schools.
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Η επιδίωξη της Αλήθειας και της Μετά-αλήθειας στη σχολική τάξη:
Συμβολή στη συζήτηση για την παραγωγή και τη διαχείριση
της γνώσης στη σχολική τάξη
Επαμεινώνδας Παναγόπουλος & Ιωάννης Καμαριανός

Ο κοινός τόπος
Αφετηρία για την ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε η ανάγκη συνειδητοποίησης αναφορικά με την αναίρεση
της γραμμικότητας και παράλληλα η αμφισβήτηση του αυτονόητου. Προέκταση της συγκεκριμένης θέσης υπήρξε η στάση πως
η εξουσία έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της γνώσης στη Δημόσια Σφαίρα. Η Δημόσια Σφαίρα στην παρούσα μελέτη
νοηματοδοτείται υπό το πρίσμα του Γερμανού διανοητή Jürgen Habermas, σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί τη βιόσφαιρα. Ο
σύγχρονος σκεπτικισμός συμβάλει καθοριστικά στην αντίληψη που έχουμε για το ανθρώπινο πράττειν και τη διεκδίκηση της
γνώσης από το υποκείμενο.

Το πρόβλημα
Υπό την οπτική της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την Αλήθεια στη Δημόσια Σφαίρα με το
πώς εισάγεται η σχολική τάξη στην εποχή της Μετά-αλήθειας. Το πρόβλημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική
συνοχή και η δημοκρατική πολιτειότητα δύνανται να διαμορφωθούν εντός της σχολικής τάξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη
σύνδεση της πολιτειότητας με το λόγο της Αγοράς και την Εξουσία.

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η συνεισφορά στην κατανόηση της νοηματοδότησης της Μετά-αλήθειας στη δημόσια
σφαίρα και κατ’ επέκταση στο εκπαιδευτικό πεδίο (σχολική τάξη), στο βαθμό που υποθέτουμε πως αυτή η συνάντηση διαφοροποιεί την κοινωνική συνοχή και την πολιτειότητα.

Μια σύντομη αναδρομή
Η “Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης” υπό το πρίσμα της θεωρητικής σκευής του Basil Bernstein, συνέδεσε τη συζήτηση για
την Αλήθεια με την παραγωγή της γνώσης και την επίτευξη της αντικειμενικότητας, οδηγώντας στη συζήτηση περί εργαλείων
των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η θέση αυτή του Βρετανού διανοητή προκάλεσε ιδιαίτερο προβληματισμό,
όπου ερευνητές (όπως ο Cassirer), ανανεώνοντας τη συζήτηση, εισήγαγαν τη θέση περί επιδίωξης της αληθοφάνειας (Young
& Muller, 2007). Είναι σημαντικό πως η συζήτηση αυτή παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα με πολλά αναπάντητα ερωτήματα για
τις πτυχές παραγωγής της σχολικής γνώσης. Σε κάθε θεωρία εκπαίδευσης λανθάνει μία κοινωνική θεωρία, ταυτόχρονα και
σχεδόν πάντοτε στις εκπαιδευτικές θεωρίες λανθάνει και μία θεωρία γνώσης (Young, 2006). Ο Basil Bernstein φαίνεται έστω
και εμμέσως να αποδέχεται πως οι θετικές επιστήμες αποτελούν το μοναδικό μοντέλο αντικειμενικής γνώσης. Το μοντέλο του
αναπόφευκτα καταλήγει στην πεποίθηση ότι η γνώση και η εξέλιξη αυτής μπορεί να προσεγγιστεί μέσω της φύσης των μαθηματικών επιστημών (Young & Muller, 2007). Ο Cassirer ταξινόμησε διαφορετικούς τύπους αντικειμενικότητας, σύμφωνα με τη
σχέση που έχουν οι έννοιες της μορφής της γνώσης με το αντικείμενό τους. Αυτό το βήμα οδηγούσε στην αυτόνομη πορεία της
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Κοινωνιολογίας, μη συγκρινόμενη με τις μαθηματικές επιστήμες και το κυριότερο σημείο ήταν ότι της πρόσφερε τη δυνατότητα
θεμελίωσης και παροχής αντικειμενικής κοινωνιολογικής γνώσης (Young & Muller, 2007). Σαφώς και οι συζητήσεις αυτές
αποτέλεσαν τον πυλώνα για τις σύγχρονες στάσεις και θεωρήσεις, ωστόσο επιλέξαμε να κάνουμε μία συνοπτική αναφορά και
να επικεντρωθούμε περισσότερο στη σημερινή εποχή.

Αλήθεια, Μετά-αλήθεια και Ψέμα στη σύγχρονη εποχή
Το ψέμα αποτελεί ένα στοιχείο, το οποίο δεν έχει καμία σύνδεση με ένα πιστοποιημένο αντικειμενικά γεγονός. Για παράδειγμα, η δήλωση «το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας» δε σχετίζεται με τη δήλωση «το Παρίσι είναι
η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας». Μία εκ των δύο δηλώσεων είναι πραγματική, εμπεριέχει την αλήθεια. Η άλλη δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και συνεπώς εμπεριέχει το ψέμα.
Την περίοδο 2008-2016 τα επίπεδα ανεργίας αυξήθηκαν και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την απόκτηση πολιτικού πλεονεκτήματος μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων. Η μία πλευρά μπορεί να ανέφερε πως αυτό είναι αποτέλεσμα
της ύφεσης στην Οικονομία (οι Αγορές), ενώ η άλλη να διατύπωνε την αντίθετη άποψη, πως αυτό ήταν μία θετική τάση. Αυτό
που επιβεβαιώνουν και οι δύο απόψεις είναι ότι πράγματι τα δεδομένα υφίστανται και υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες στην εξήγηση της ανεργίας όταν η μία
πλευρά αναφέρει ότι τα επίπεδα ανεργίας είναι στο 5.8% και η άλλη στο 17.5%.
Η μετά-αλήθεια αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο, το οποίο επιτρέπει τη μεταγενέστερη κατάργηση αντικειμενικών γεγονότων. Ή διαφορετικά παρέχει μια βολική αλήθεια για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών, μια αληθοφανή ανάγνωση
των αντικειμενικών γεγονότων (Fuller, Stenmark & Zackariasson, 2018).

Μετά-αλήθεια
Ο Fuller (2018) αναφέρει ότι η μετά-αλήθεια φέρει ως βασικό χαρακτηριστικό της τη δισεπίλυτη διάκριση μεταξύ εμφάνισης
και πραγματικότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια σε πολλές των περιπτώσεων μία ισχυρή εμφάνιση να μοιάζει με πραγματικότητα. Ο διανοητής εκλαμβάνει τη μετά-αλήθεια ως ένα σημαίνων ιστορικό χαρακτηριστικό της πνευματικής ζωής της Δύσης.
Ο Fuller για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του όρου της μετά-αλήθειας δανείζεται από τον Vilfredo Pareto (Ιταλός κοινωνιολόγος και οικονομολόγος) τον όρο της «ανακύκλωσης των ελίτ», όπου λιοντάρια και αλεπούδες διαμάχονται για την
εξουσία, κατηγορώντας το ένα είδος το άλλο για ανομίες, έχοντας ως βάση το ψεύδος. Συνεχίζουν, μιλώντας για το τι έχουν
κάνει (λιοντάρια) και τι θα κάνουν (αλεπούδες). Εγείρεται λοιπόν το ρητορικό ερώτημα: Ποιος τρόπος εκ των δύο αποκομίζει
περισσότερα οφέλη στο υποκείμενο; Η ραγδαία αλλαγή στην εμφάνιση (αλεπούδες) ή η σταθερότητα ως προς την εμφάνιση
(λιοντάρια); Ένα ρητορικό ερώτημα, το οποίο όμως μπορεί να προβληματίσει τον σύγχρονο άνθρωπο.
Ο διανοητής αναλύει διεξοδικότερα “λιοντάρια” και “αλεπούδες”, αναφέροντας για το πρώτο είδος πως ευνοεί όσους επιθυμούν και είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαμάχη που προαναφέρθηκε βάσει των κανόνων που υφίστανται επί του
παρόντος, αναφορικά με την αλήθεια. Τα “λιοντάρια” ως βασικές αρετές τους φέρουν τη “σταθερότητα” και την “παράδοση”.
Οι “αλεπούδες” τάσσονται υπέρ οποιασδήποτε ενδεχόμενης αλλαγής κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους προσεγγίζεται η
αλήθεια. Προτιμούν να διαδραματίζουν ρόλο “αντιπολίτευσης”, έχοντας ως βασικές ιδέες, αυτή της “αλλαγής” και του “νέου”.

Μετά-αλήθεια και εκπαίδευση σήμερα
Κατά τον Peters (2017), η μετά-αλήθεια υποδηλώνει περιστάσεις κατά τις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα παραγκωνίζονται
ως προς τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και αυτή διαμορφώνεται από συγκινησιακά μοτίβα και προσωπικές πεποιθήσεις.
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Ο διανοητής συσχετίζει τη μετά-αλήθεια με την εκπαίδευση, αναφέροντας ότι η κριτική σκέψη του μαθητή εντός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι περιορισμένη και εφαρμόζονται παιδαγωγικές πρακτικές εργαλειακού τύπου, υπό την εποπτεία του
κράτους. Οι εκπαιδευτικοί σε πολλές περιπτώσεις αμφισβητούνται ως προς το εάν πράγματι μεταφέρουν την αλήθεια στους
μαθητές. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση πλέον συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι με τη
δημιουργία δημοκρατικών πολιτών (Panagopoulos, 2018).
Ο Fuller (2018) αναφέρει ότι παρόλο που γίνεται προσπάθεια από το πολιτικό σύστημα να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευση
και πράγματι σε ένα βαθμό αυτό υλοποιείται, οι ίδιοι οι πολίτες αποθαρρύνονται από το σύστημα να ασκήσουν κριτική, αφού
βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του κανονιστικού πλαισίου. Το αποτέλεσμα κατά τον διανοητή είναι ότι καλλιεργείται ένας
ήπιος αυταρχισμός, με την εκπαίδευση να φέρει χαρακτηριστικά, τα οποία δε συνάδουν με τις αρχές του Διαφωτισμού. Τα
άτομα αντί να μάθουν εντός του σχολείου, και στην πορεία της ζωής τους, πως δύνανται να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους,
οι οποίες μπορούν να εκτείνονται σε ευρύ πεδίο, διδάσκονται απλώς την ανακάλυψη και τον σεβασμό των ορίων των ήδη
υπαρχουσών εξουσιών. Σαφώς και αυτό αποτελεί ένα παράδοξο για τη σύγχρονη δημοκρατία.

Σχολική τάξη και μετά-αλήθεια
H Horsthemke (2017) αναφέρει ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες στην αξιολόγηση των όσων προβάλλονται από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης. Αναρωτιούνται εάν όσα αναδεικνύονται αποτελούν τα πραγματικά γεγονότα ή αν είναι ψεύτικες ειδήσεις. Σκέφτονται για όσα παρουσιάζονται εάν έχει προηγηθεί κάποια επιστημονική έρευνα ή αν απλώς αποτελεί μια διαφήμιση, χωρίς επιστημολογικό υπόβαθρο. Οι μαθητές πείθονται εύκολα από την εικόνα, τα γραφήματα και τα στατιστικά στοιχεία,
τα οποία συχνά όμως μπορεί να αποτελούν απεικάσματα της πραγματικότητας. Η ερευνήτρια κάνει λόγο και για το αναλυτικό
πρόγραμμα του σχολείου, το οποίο περιλαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό προσφορά γνώσης που συντηρεί μύθους, προκαταλήψεις και αληθοφανή γεγονότα, παρά αναζήτηση της αλήθειας. Κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό, καθώς δε δύναται ο ίδιος ο
μαθητής να τονώσει την κριτική του σκέψη και να αρθρώσει λόγο.

Αλήθεια – Εξουσία – Πολίτης
Οι δηλώσεις της πλειονότητας των κυβερνήσεων των ισχυρότερων κρατών του κόσμου δεν ανταποκρίνονται στην αντικειμενική αλήθεια. Το «πραγματικό» είναι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κατανοηθεί από τους πολίτες ως τέτοιο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του εθνικού κράτους και παράλληλα καθετί φανταστικό να συνδέεται απόλυτα με τη λογικότητα. Ουσιαστικά
μπορεί να γίνει λόγος για μια «μη πραγματική πραγματικότητα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πρόεδρος Trump,
ο οποίος θεωρούσε ότι τα δικά του Tweets ήταν αναγκαίο να θεωρούνται ως επίσημα κυβερνητικά ανακοινωθέντα (Fuller,
Stenmark & Zackariasson, 2018). Αλήθεια και ψεύδος “εκδημοκρατίζονται” και αυτό έχει ως συνέπεια κανένας να μην μπορεί να θεωρηθεί ως απολύτως ορθός ή αδιαμφισβήτητα λανθασμένος βάσει των όσων δηλώνει, παραθέτοντας μέσω αυτών
τη δική του οπτική επί ορισμένου αντικειμένου (Fuller, 2018).
Υπό το πρίσμα της μετά-αλήθειας, γίνεται εναργής η σχέση μεταξύ επιστήμης και πολιτικής. Δύο σφαίρες, οι οποίες αφορούν την πράξη και τη σκέψη. Καθεμιά εξ αυτών εμπλέκεται σε αυτό τον “αγώνα” για την “τροπική δύναμη” (modalpower), την
οποία ο Fuller (2018) ορίζει ως τον έλεγχο αναφορικά με το τι θεωρούν τα υποκείμενα ως πιθανό. Ο διανοητής υποστηρίζει
πως οι επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν ευδιάκριτους κανόνες γι’ αυτό τον “αγώνα” και οι πολιτικοί είναι εκείνοι
που επιθυμούν να τους αλλάξουν προς όφελός τους. Ο πολίτης αποτελεί τον αποδέκτη αυτού του κράματος που διαμορφώνεται από αυτόν τον “αγώνα” σχετικά με το τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές.
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Αγορά - Μετά-αλήθεια - Πολίτης
Η κοινωνία στην εποχή της Μετά-αλήθειας έχει σχεδιαστεί βάσει του λόγου της Αγοράς, με τον πολίτη να θεάται ως καταναλωτής και να δέχεται ότι δεν υφίσταται τρόπος αξιολόγησης της αλήθειας. Συγχρόνως πιστεύει την αλήθεια που του προσφέρει ο
λόγος της Αγοράς (Kamarianos, Spinthourakis & Gouga, 2018). Η Αγορά ως σκοπό έχει την απόσπαση του υποκειμένου από
τα δικαιώματα που του προσφέρει η ιδιότητα του πολίτη. Συνεπώς το υποκείμενο αποδέχεται αυτόματα τα τεκταινόμενα της
δημόσιας σφαίρας και εάν διεκδικήσει κάποια από τα δικαιώματά του, καθίσταται σαφές πως οτιδήποτε αποκομίσει θα είναι
σε έναν πολύ μικρό βαθμό εν συγκρίσει αυτού που πραγματικά άξιζε. Με άλλα λόγια, είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο η
σχέση πολίτη και Αγοράς, όπου κάθε πράξη του υποκειμένου είναι προβλέψιμη ή έστω χωροθετημένη (Harsin, 2015).

Fuller και Peters: Μια συζήτηση προς κάτι καινούργιο;
Για τον Steve Fuller η μετά-αλήθεια δεν αποτελεί ένα φαινόμενο που εισήχθη χθες στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προϋπήρχε,
αλλά εμείς ως όντα αγνοούσαμε την ύπαρξή της. Η σύγχρονη εποχή είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να αποκρυσταλλώσουμε τα χαρακτηριστικά της και τη σύνθεσή της. Η μετά-αλήθεια αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να ανταποκρίνεται στην
αλήθεια ή να είναι ψέμα. Με άλλα λόγια, αντικατοπτρίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κάτι είναι αληθές ή ψευδές. Οι κυβερνήσεις επιθυμούν τη σταθερότητα της κοινωνίας και όχι το διαμοιρασμό της γνώσης, ο οποίος θα μπορούσε να διαταράξει
την κοινωνική συνοχή. Ο ίδιος δε θεωρεί τη μετά-αλήθεια μία πηγή κακού, αλλά ένα παραπροϊόν της θεσμοποιημένης πλέον
γνώσης.
Ο Michael Peters συνδέει την εκπαίδευση με τη μετά-αλήθεια, επισημαίνοντας ότι από τους μαθητές λείπει η κριτική
σκέψη διότι το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί αποκλειστικά να διατηρήσει τα στενά πλαίσια, εντός των οποίων ο μαθητής
έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Συμπληρώνει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές
πρακτικές εργαλειακού τύπου. Μείζον ζήτημα για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός ότι εντός της σχολικής τάξης δεν αποδίδεται
σημασία στη διαμόρφωση του μαθητή ως δημοκρατικού πολίτη. Αυτό έχει ως συνέπεια η πολιτειότητα να πλήττεται, δε δίδεται
σημασία στη συμμετοχική δημοκρατία, παρατηρείται αποπολιτικοποίηση των όντων, με τους λαϊκιστές και τους εξτρεμιστές να
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος δράσης.
Fuller και Peters συγκλίνουν στο γεγονός ότι η αλήθεια και η γνώση δεν προσφέρονται στους πολίτες και τους μαθητές. Ο
Fuller αναφέρει ότι το κράτος ως κύριο σκοπό έχει τη σταθερότητα της κοινωνίας, με τον Peters να συμπληρώνει για το σχολείο πως στόχο έχει την εκπλήρωση των τυπικών παιδαγωγικών διαδικασιών, εργαλειακού τύπου. Το κράτος και το σχολείο,
ως όργανο του κράτους για την εκπαίδευση δεν τονώνουν την πολιτειότητα, προτιμούν τη σταθερότητα και αυτό έχει μεγάλο
αντίκτυπο για τη συμμετοχική δημοκρατία.
Και για τους δύο διανοητές η μετά-αλήθεια δεν αποτελεί ένα αρνητικό στοιχείο, όμως μπορούμε να εξαγάγουμε από τις
θεωρήσεις τους πως αποτελεί αναγκαιότητα η συνειδητοποίηση της μετά-αλήθειας και πως πράγματι υφίσταται. Αυτό και σε
επίπεδο κοινωνίας αλλά και σε σχολικό επίπεδο. Υπάρχει ένα χάσμα κατανόησης ανάμεσα στο υποκείμενο και τη μετά-αλήθεια και αυτό μέχρι στιγμής δε γεφυρώνεται ούτε από το κράτος ούτε από το σχολείο. Και όπως αναφέρει ο Peters, οι μαθητές
δε δύνανται να αξιολογήσουν εάν μια πληροφορία προέρχεται από πραγματικά γεγονότα ή αποτελεί κάτι το αληθοφανές.
Συνεπώς, ως μετέπειτα πολίτες πως θα καταφέρουν να διακρίνουν εάν μία επίσημη κυβερνητική δήλωση είναι αποτέλεσμα
κάποιας έρευνας ή εάν απλώς αποτελεί ένα αληθοφανές αφήγημα που κάποιο άλλο υποκείμενο το έπλασε τόσο καλά εμφανισιακά, ώστε να φαίνεται ως αληθινό.
Ο Fuller ίσως να απαντούσε στον Peters πως η μετά-αλήθεια έχει πολύ βαθιά στο χρόνο τις ρίζες της, πίσω στην Αρχαία
Ελλάδα. Επικαλούμενος τον Πλάτωνα, ο οποίος είχε εντοπίσει έναν αέναο αγώνα εξουσίας στο όνομα της «αλήθειας» μεταξύ
εκείνων που είναι προσηλωμένοι στο παρελθόν και των υπέρμαχων του ανοίγματος στο μέλλον. Εάν αυτή η μάχη μεταξύ των
δύο δημοσιοποιείτο, τότε είναι πολύ πιθανό η κοινωνική συνοχή να αποσταθεροποιείτο ή και να αποσυντίθετο πλήρως.
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Συμπεράσματα – Συζήτηση
Βασικό χαρακτηριστικό της μετά-αλήθειας αποτελεί η λεπτή διάκριση μεταξύ εμφάνισης και πραγματικότητας. Η μετά-αλήθεια δεν αποτελεί κάτι κακό, αλλά κρίνεται αναγκαία η συνειδητοποίηση αυτού του φαινομένου. Η εξουσία και το σχολείο
δεν αποτελούν μηχανισμούς μετάδοσης της γνώσης ή της αντικειμενικής αλήθειας, αλλά είναι εργαλεία σταθεροποίησης της
κοινωνίας. Το σχολείο συμβαδίζει με την Αγορά, καθώς πρωταρχικός σκοπός είναι η προετοιμασία του μαθητή για τη μετέπειτα διαδικασία εύρεσης εργασίας. Εάν το σχολείο εισήγαγε το μαθητή στη μετά-αλήθεια, τον προετοίμαζε επαρκώς, τότε
μετέπειτα, ως πολίτης πλέον, θα ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Συνεπώς, κρίνεται
ως καθοριστική η συμβολή της σχολικής τάξης στη διαμόρφωση της πολιτειότητας και της κοινωνικής συνοχής.
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The pursuit of Truth and Post-Truth in the classroom: Contribution
to the discussion on the production and management of knowledge
in the classroom
Abstract
The discussion of the processes of knowledge production in connection with the Truth and the Truthfulness produced
especially after the 1970s a fertile frame of thought for the strategic moment we call classroom. It is important that this
discussion remains active to date with many unanswered questions about the aspects of production of school knowledge.
The purpose of this presentation is to link from the perspective of Sociology of Education the discussion on the production
of knowledge in the sciences of Education with contemporary skepticism about Truth in the public sphere and the detection
of procedures for the introduction of Post-Truth in the classroom. We consider that the link of the discussion of knowledge
production and the pursuit of Truth with the skepticism of introducing and managing post-truth highlights important
parameters where power is of particular importance for the production of knowledge, renewing the core of the debate
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1970s. In conclusion, the discussion of the pursuit of Truth in the production of knowledge in the field of education and the
management of the Post-Truth, we believe that they can reveal important aspects of classroom, which are significant to
social cohesion and democratic statehood.
Keywords: Knowledge, Post-truth, Classroom

Περίληψη
Η συζήτηση για τις διαδικασίες παραγωγής γνώσης στη σύνδεσή τους με την Αλήθεια (Τruth) και τη Φιλαλήθεια (Τruthfulness),
παρήγαγαν ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1970, ένα γόνιμο πλαίσιο στοχασμού για την στρατηγική στιγμή που ονομάζουμε
σχολική τάξη. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης, η οποία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδιασμού του
“Εργαστηρίου Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης,
Τεκμηρίωσης” του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, είναι να συνδέσει υπό το πρίσμα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης τη
συζήτηση για την παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής με τον σύγχρονο σκεπτικισμό για την Αλήθεια στη δημόσια
σφαίρα και την ανίχνευση διαδικασιών εισαγωγής της Μετά-Αλήθειας στη σχολική τάξη. Θεωρούμε πως η σύνδεση της συζήτησης για την παραγωγή γνώσης και την επιδίωξη της Αλήθειας με τον σκεπτικισμό της εισαγωγής και της διαχείρισης της
μετά-αλήθειας αναδεικνύει σημαντικές παραμέτρους, όπου η εξουσία έχει ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της γνώσης,
ανανεώνοντας τον πυρήνα της συζήτησης της δεκαετίας του 1970. Συμπερασματικά, η συζήτηση για την επιδίωξη της Αλήθειας
στην παραγωγή της γνώσης στο εκπαιδευτικό πεδίο και η διαχείριση της Μετά-Αλήθειας θεωρούμε ότι μπορούν να αναδείξουν σημαντικές πτυχές της σχολικής τάξης, σημαντικές για την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική πολιτειότητα.
Λέξεις-κλειδιά: Γνώση, Μετά-αλήθεια, Σχολική τάξη
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Αναδυόμενη ενηλικιότητα στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Νατάσσα Ράικου & Ανδρομάχη Φιλιππίδη

Θεωρητική προσέγγιση της αναδυόμενης ενηλικιότητας
Πριν από περίπου σαράντα χρόνια ο Erikson (1968) αναφερόταν στο ότι το κατώφλι ενηλικίωσης είναι η ηλικία των 18 ετών,
κατά την οποία το άτομο άρχιζε να ανεξαρτητοποιείται από την οικογένειά του και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αποφάσεις του. Ήταν η ηλικία έναρξης της επαγγελματικής του δραστηριότητας και της δημιουργίας της δικής του οικογένειας.
Ωστόσο, δεκαετίες μετά, έχει αλλάξει σημαντικά η κατάσταση αυτή και σήμερα η γενική τάση που διαμορφώνεται είναι αρκετά
διαφορετική (Arnett, 2007).
Σύμφωνα με έρευνες από τον χώρο της αναπτυξιακής ψυχολογίας, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια
διακριτή περίοδος στην ανάπτυξη του ατόμου, η οποία ακολουθεί την εφηβεία αλλά δεν έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ενηλικιότητας. Όπως αναφέρεται άλλωστε και στη διεθνή βιβλιογραφία, η ενηλικιότητα δεν προσδιορίζεται μόνο από την ηλικία,
διότι το κριτήριο αυτό δεν είναι σταθερό, τόσο διαχρονικά ανά εποχές όσο και συγχρονικά ανά κοινωνίες (Κόκκος, 2005).Τα
άτομα μετά την ηλικία των 18 ετών και έως λίγο πριν τα 30, είναι γνωστό ότι δεν ανήκουν πλέον στην εφηβική ηλικία, ενώ
έχουν πολιτικά και νομικά δικαιώματα. Ωστόσο, σε αυτή την ηλικιακή περίοδο τα άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους
είναι φοιτητές, δεν παρουσιάζουν επαγγελματική σταθερότητα ενώ δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα δική τους οικογένεια.
Στηριζόμενος σε αυτό το σκεπτικό, ο Αμερικανός αναπτυξιακός ψυχολόγος Jeffrey Jensen Arnett (2004) μελέτησε συστηματικά τη συγκεκριμένη περίοδο ανάπτυξης του ατόμου, αποδίδοντάς της τον όρο αναδυόμενη ενηλικιότητα (emerging
adulthood). Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Arnett, 2007∙ Reifman, Arnett & Collwell, 2007), η αναδυόμενη ενηλικιότητα είναι
μια περίοδος η οποία συνδέεται με αναπτυξιακές προκλήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι δύσκολες,
ενώ παρατηρείται μεγάλη ετερογένεια, κυρίως λόγω κοινωνικο-πολιτισμικών διαφορών.
Όπως αναφέρει ο Arnett (2000), η αναδυόμενη ενηλικιότητα δεν παρατηρείται παγκοσμίως στους νέους, αλλά κυρίως
στις ανεπτυγμένες σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για εξερεύνηση των διαφορετικών εναλλακτικών
διαδρομών στη ζωή τους (Petrogiannis, 2011). Ωστόσο, ακόμα και ανάμεσα σε αυτές τις κοινωνίες, διακρίνονται διαφοροποιήσεις ως προς την εθνικότητα, την οικονομία, τις κοινωνικές τάξεις, αλλά και την κουλτούρα κάθε περιοχής (Arnett, 2004,
2014).Τα ευρήματα των ερευνών αυτών, με έμφαση στην επίδραση του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου στη διαμόρφωση
των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας, επιβεβαιώθηκαν και από αντίστοιχες έρευνες που υλοποιήθηκαν τα
τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο, κυρίως σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων (Petrogiannis, 2011∙ Leontopoulou,
Mavridis, & Giotsa, 2016∙ Galanaki & Leontopoulou, 2017∙ Galanaki & Sideridis, 2018).
ΟArnettστο έργο του προσδιόρισε πέντε διαστάσεις της αναδυόμενης ενηλικιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν α) την εξερεύνηση της ταυτότητας (identity explorations), β) την αστάθεια (instability), γ) την εστίαση στον εαυτό (self-focused), δ) το αίσθημα του ενδιάμεσου (feeling in-between) και ε) τις δυνατότητες (possibilities). Παρόλη δηλαδή την κοινωνικο-πολιτισμική
ετερογένεια, διαπιστώθηκε από τις παραπάνω έρευνες ότι εντοπίζονται οι διαστάσεις αυτές, με διαφορετική, ωστόσο, χροιά
και βαρύτητα ανάλογα το πλαίσιο. Οι διαστάσεις της αναδυόμενης ενηλικιότητας περιγράφονται ως εξής:
α) Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται διερεύνηση της ταυτότητας. Οι νέοι δοκιμάζουν πιθανότητες και επεξεργάζονται
τις σκέψεις τους για το πώς θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους και για τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν, κυρίως εστιάζοντας
στις σχέσεις, το επάγγελμα και την ιδεολογία (Arnett, 2000). Αν και η διαμόρφωση της ταυτότητας ξεκινάει από την εφηβεία
(Erikson, 1968), ωστόσο κατά την αναδυόμενη ενηλικιότητα ο νέος, χωρίς την πλήρη εξάρτηση από τους γονείς κατά την
εφηβική ηλικία και χωρίς τη δέσμευση σε συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλάβει στην ενήλικη ζωή, έχει τη δυνατότητα να
δοκιμάσει εναλλακτικές επιλογές και να εξερευνήσει διαφορετικούς τρόπους ζωής (Γαλανάκη & Αμανάκη, 2007-2008). Είναι
ίσως η «καλύτερη ευκαιρία για μια τέτοιας μορφής αυτο-ανακάλυψη» (Arnett, 2004, σ. 8).
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β) Πρόκειται πιθανώς για την πιο ασταθή περίοδο της ζωής του ανθρώπου. Το διάστημα αυτό συνήθως παρατηρούνται
πολύ συχνές αλλαγές στις ερωτικές σχέσεις και την εργασία. Σύμφωνα με τον Arnett (2014) η αστάθεια αυτή αποδίδεται κυρίως στην εσωτερική αναζήτηση της ταυτότητας των νέων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζει ότι οφείλεται σε
εξωγενείς ως προς το άτομο παράγοντες, όπως μια απόλυση στον εργασιακό τομέα ή διαφορετικές επιλογές του συντρόφου
τους (Arnett, 2000, 2014). Αστάθεια όμως μπορεί να παρουσιαστεί και όσον αφορά τις σπουδές του νέου. Η επαφή με την
πραγματικότητα είναι πιθανό να τους οδηγήσει σε αλλαγή του αρχικού σχεδίου τους για το τι επιθυμούν να σπουδάσουν και το
τι επάγγελμα θα επιλέξουν να κάνουν στο μέλλον (Γαλανάκη & Αμανάκη, 2007-2008).
γ) Αυτή την περίοδο το άτομο εστιάζει στον εαυτό, όσο σε καμία άλλη περίοδο της ζωής του. Οι απαιτήσεις των γονιών και
του σχολείου της εφηβικής ηλικίας και οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις της ενήλικης ζωής, απορροφούν το
άτομο με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να στραφεί προς τον εαυτό του και να σκεφτεί για το ίδιο. Αντίθετα, οι νέοι κατά
την αναδυόμενη ενηλικιότητα έχουν ίσως τον περισσότερο χρόνο για κάτι τέτοιο, διότι οι υποχρεώσεις τους είναι συνήθως λιγότερες. Έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στον εαυτό τους, στοιχείο θετικό κατά τον Arnett (2004), διότι με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, αποκτούν χρήσιμες δεξιότητες για το μέλλον, τόσο σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων όσο και
σε επαγγελματικό, ενώ μαθαίνουν να λειτουργούν ως αυτάρκη άτομα και να στηρίζονται στις δικές τους ικανότητες και δυνάμεις.
δ) Τα άτομα αυτή την περίοδο έχουν την αίσθηση μιας ενδιάμεσης κατάστασης, διότι νιώθουν ότι δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν ούτε ως έφηβοι ούτε ως ενήλικες. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν μερική εξάρτηση από τους γονείς, ενώ δεν
αισθάνονται ακόμα με πληρότητα την ικανότητα ανάληψης ευθυνών και λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων, στοιχεία τα οποία
συνδέουν οι νέοι με την ενήλικη ζωή, διότι η ικανότητα αυτή αποκτιέται σταδιακά (Arnett, 2014). Πρόκειται για μια αργή
διεργασία η οποία συνδέεται με τις προηγούμενες διαστάσεις, διότι η αστάθεια που παρατηρείται, καθώς και η εξερεύνηση
της ταυτότητας και η εστίαση στον εαυτόπου χαρακτηρίζουν την αναδυόμενη ενηλικιότητα,απαιτούν χρόνοκαι αιτιολογούν τη
σχεδόν δεκαετή διάρκεια της συγκεκριμένης αναπτυξιακής περιόδου.
ε) Είναι μια περίοδος γεμάτη με δυνατότητες και αισιοδοξία. Οι νέοι, παρόλες τις δυσκολίες που έχουν συχνά να διαχειριστούν, μία από τις οποίες είναι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, παρουσιάζουν μια θετική στάση και υψηλές προσδοκίες για το μέλλον τους. Λόγω του ότι δεν έχουν ακόμα βιώσει «τα πυρά της πραγματικής ζωής» (Arnett, 2004, σ. 16) και
δεν έχουν υποχρεωθεί να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, αισθάνονται αισιοδοξία και ότι έχουν μεγάλη δυνατότητα επιλογών,
καθώς και πολλά πιθανά σενάρια για το μέλλον τους (Γαλανάκη & Αμανάκη, 2007-2008).

Η αναδυόμενη ενηλικιότητα και ο αναστοχασμός στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Όπως διαφάνηκε από την περιγραφή των διαστάσεων της αναδυόμενης ενηλικιότητας, στην πορεία προς την ενήλικη ζωή
τίθεται ως αναγκαιότητα η επεξεργασία της εμπειρίας, η γνωριμία με τον εαυτό μου και η απόκτηση επαγγελματικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων. Όλες αυτές οι διεργασίες, για να μπορέσουν να λάβουν χώρα με γόνιμο και λειτουργικό τρόπο για
τον νέο, προϋποθέτουν την παράλληλη ύπαρξη αναστοχαστικών διεργασιών και κριτικού στοχασμού (Raikou, 2014∙ Raikou,
Karalis, & Kampeza, 2017∙ Raikou, Liodaki, & Karalis, 2016).
Η παροχή, επομένως, αναστοχαστικών ευκαιριών από το περιβάλλον του νέου αναδύεται ιδιαίτερα σημαντική. Αν συνδυάσουμε το σκεπτικό αυτό με την επίδραση που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ασκεί το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στη
διαμόρφωση της αναδυόμενης ενηλικιότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, ζει και δρα ο
νέος, επιδρά καταλυτικά στην ανάπτυξή του.
Το πανεπιστήμιο αποτελεί ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο ασκεί επίδραση στη διαμόρφωση της ζωής των φοιτητών
(Γαλανάκη & Αμανάκη, 2007-2008). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων φοιτούν στο πανεπιστήμιο,
η επιρροή αυτή είναι σημαντική.Το πανεπιστημιακό πλαίσιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στο
οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Συμβάλλει, δηλαδή, στη μετάβαση από την πλήρη οικογενειακή εξάρτηση
της εφηβείας στην αυτονομία της ενήλικης ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα της ημι-αυτονομίας στους νέους.
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές, και ειδικότερα οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στους οποίους εστιάζουμε
στην παρούσα έρευνα, έχουν συνεχείς ευκαιρίες για επανεξέταση των πεποιθήσεών τους. Οι ευκαιρίες αυτές περιλαμβάνουν
τις ακαδημαϊκές γνώσεις που προσφέρονται, τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που βιώνουν, αλλά και την πρακτική άσκηση, η
οποία αποτελεί κομβικό σημείο των σπουδών σε ένα τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση παρέχει στους
προπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον και να
προσεγγίσουν βιωματικά το επάγγελμα τους.
Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο
επικεντρώνεται η παρούσα έρευνα, οι φοιτητές παρακολουθούν το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης το οποίο περιλαμβάνει
μια σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων και την παρουσία τους στο σχολείο από το δεύτερο μέχρι και το τέταρτο έτος. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος, εργαστήρια και ενεργό συμμετοχή στο σχολείο, καθώς στοχεύουν στην εφαρμογή
διδακτικών προσεγγίσεων σχετικών με τις θεωρητικές κατευθύνσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο των μαθημάτων.
Στα εργαστήρια, εκτός από τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για
το σχολείο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον αναστοχασμό των φοιτητών μετά την εμπειρία τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Η χρησιμότητα του αναστοχασμού στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έχει τονιστεί επανειλημμένα στη βιβλιογραφία (Dewey,
1938/1980∙ Richert, 1991∙ Cranton, 2000), ενώ τα τελευταία χρόνια οι αναστοχαστικές διεργασίες έχουν αναδυθεί ως βασικό ζητούμενο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ενσωματωθεί
στο πρόγραμμα σπουδών, όπως στην περίπτωση του προγράμματος πρακτικής άσκησης του υπό μελέτη Τμήματος (Karalis,
Sotiropoulos, & Kampeza, 2007∙ Raikou, 2014∙ Raikou et al., 2016∙ Raikou et al., 2017∙ Φιλιππίδη & συν., υ.δ.).
Στο πανεπιστημιακό πλαίσιο, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πριν την επίσκεψη στο σχολείο, όσο και κατά την αναστοχαστική προσέγγιση της εμπειρίας μετά, ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση (Raikou et al., 2016). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συμφοιτητές
τους, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες. Το ομαδικό πλαίσιο παρέχει ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών, άλλοτε σύμφωνων και
άλλοτε διαφορετικών από αυτές που έχει διαμορφώσει έως τότε ο κάθε φοιτητής. Επομένως, η διεργασία αυτή είναι χρήσιμη
στην επεξεργασία και αξιολόγηση των επιστημολογικών παραδοχών τους. Παράλληλα, η ομάδα αποτελεί ένα γόνιμο χώρο
ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά στην πορεία τους
προς την ενήλικη ζωή.
Γενικότερα, μέσα από την αναστοχαστική διεργασία ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί τη βιωμένη εμπειρία του
σχολείου, συνδυάζοντάς την με τις γνώσεις που κατέχει και τις αντιλήψεις που έχει για τον ρόλο του, τις σχέσεις που αναπτύσσονται και τους παράγοντες που επιδρούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο αναστοχασμός του φοιτητή παρέχει τη δυνατότητα
επανακαθορισμού τόσο των επιστημολογικών παραδοχών όσο και των πρακτικών επιλογών του μελλοντικού εκπαιδευτικού,
διεργασία καθοριστική για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.

Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας μελλοντικών εκπαιδευτικών του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών, υπό το πρίσμα της πρακτικής τους άσκησης. Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά
ερωτήματα που μελετώνται αφορούν τα εξής: α) Ποιες διαστάσεις της αναδυόμενης ενηλικιότητας αναδεικνύονται μέσα από
την πρακτική τους άσκηση και πώς αυτές περιγράφονται για τη συγκεκριμένη ομάδα φοιτητών; β) Πώς το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σχετίζεται με την αναδυόμενη ενηλικιότητα;
Ειδικότερα η εν λόγω έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης η οποία υιοθετεί την ποιοτική προσέγγιση, ώστε να διερευνηθούν σε βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη μελέτη και την παρουσίαση της θεωρητικής προβληματικής που αφορά τις διαστάσεις τις αναδυόμενης ενηλικιότητας. Βασίζεται στην αποτύπωση των αναστοχασμών δείγματος
προπτυχιακών φοιτητών Γ και Δ’ έτους (n=116), σχετικά με την εμπειρία τους από την πρακτική τους άσκηση στο νηπιαγωγείο
κατά το ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
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Για τον αναστοχασμό των φοιτητών/τριών σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο (Πίνακας 1). Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μετά το τέλος των υποχρεώσεών τους σχετικά με την
πρακτική τους άσκηση. Για τη συλλογή των δεδομένων και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους φοιτητές οργανώθηκε μια δίωρη εργαστηριακή συνάντηση, στόχος της οποίας ήταν τόσο η καταγραφή των απόψεων των φοιτητών σχετικά με
την πρακτική τους άσκηση, όσο και ο προφορικός αναστοχασμός των φοιτητών σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα νηπιαγωγεία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 116 φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθήσαν τα υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης «Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο:
Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι» και «Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων ΙΙ», Γ’ και Δ’ έτους αντίστοιχα.
Πίνακας 1: Άξονες Ερωτηματολογίου Αναστοχασμού Φοιτητών
Άξονας 1

Σημαντικότητα Πρακτικής Άσκησης

Άξονας 2

Αλλαγές απόψεων

Άξονας 3

Επανεξέταση των απόψεων προηγούμενων αποφάσεων & συμπεριφορών

Άξονας 4

Αναθεώρηση του νοήματος των σπουδών

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ήταν οι γραπτές απαντήσεις των φοιτητών σχετικά την πρακτική τους άσκηση, τον ρόλο
τους ως εκπαιδευτικοί, τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πανεπιστήμιο και στο νηπιαγωγείο και τέλος τους παράγοντες που
πιστεύουν ότι επιδρούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων και συγκεκριμένα ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων των φοιτητών από τοερωτηματολόγιο
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού.
Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε ένα πρότυπο ανάλυσης σε τρία διαδοχικά βήματα. Στο πρώτο βήμα γίνεται
η καταγραφή των απόψεων των φοιτητών με τη δημιουργία πρωτότυπων κατηγοριών, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσα από
την ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεών τους στις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του αναστοχασμού. Από
την ανάλυση αυτή προέκυψαν για το κάθε ερώτημα κατηγορίες που περιέγραφαν τις απαντήσεις των φοιτητών. Στη συνέχεια
έγινε η αντιστοίχιση των κατηγοριών αυτών με τις διαστάσεις της αναδυόμενης ενηλικιότητας (Πίνακας 2), όπως περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα και τέλος πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και η αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών
της αναδυόμενης ενηλικιότητας για την ομάδα των μελλοντικών εκπαιδευτικών του ΤΕΕΑΠΗ.
Πίνακας 2: Απόψεις φοιτητριών που αναδύονται από τις απαντήσεις τους & συσχέτιση με τις διαστάσεις της α.ε.
Απόψεις φοιτητριών

Διαστάσεις αναδυόμενης ενηλικιότητας

1 Απέκτησα δεξιότητες και γνώσεις

(1,4,5)

2 Γνώρισα από κοντά το επάγγελμά μου/ σύζευξη θεωρίας-πράξης

(1)

3 Απέκτησα μια πρώτη εμπειρία

(1)

4 Διαμόρφωσα απόψεις και ιδέες

(1)

5 Αλληλεπίδρασα με τα παιδιά/τις νηπιαγωγούς

(1)

6 Αντιλήφθηκα τον ρόλο μου ως εκπαιδευτικός

(1)
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7

Βλέπω τις θετικές συνέπειες των πράξεών μου και ενθαρρύνομαι να αναλάβω περαιτέρω
πρωτοβουλίες

(1,3,4,5)

8 Κατάφερα κάτι

(3,4,5)

9 Οι επιτυχίες οφείλονται στην προσωπική προσπάθειά μου και στις επιλογές μου

(3,4,5)

10 Οι επιτυχίες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (άλλοι, συνθήκες, μάθημα, …)

(4)

11 Οι αποτυχίες οφείλονται στις επιλογές μου και στη στάση μου

(3,4)

12 Οι αποτυχίες οφείλονται στους εξωγενείς παράγοντες

(4)

13 Παίρνω πρωτοβουλίες

(3,4,5)

14 Ζητώ βοήθεια από τη νηπιαγωγό ή το ζευγάρι μου στα δύσκολα

(4)

15 Η επιβράβευση από τη νηπιαγωγό είναι σημαντική για μένα

(4)

16 Πιστεύω ότι στο μέλλον θα τα πάω καλά μετά από αυτή την εμπειρία

(5)

Περιγραφή των διαστάσεων της αναδυόμενης ενηλικιότητας μέσα
από τον αναστοχασμό της πρακτικής άσκησης
Στην παρούσα ενότητα γίνεται η αναλυτική περιγραφή και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τον αναστοχασμό των μελλοντικών εκπαιδευτικών – φοιτητών του ΤΕΕΑΠΗ, στο πλαίσιο
της πρακτικής τους άσκησης. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρατίθεται η περιγραφή της κάθε διάστασης της αναδυόμενης ενηλικότητας και στη συνέχεια γίνεται ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας, ώστε να
αναδειχθούν και οι ιδιαιτερότητές της.
Μια βασική διαφοροποίηση των διαστάσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται σε προηγούμενη ενότητα, αξίζει να αναφερθεί
σε αυτό το σημείο, διότι φαίνεται ότι διατρέχει εγκάρσια όλες τις διαστάσεις της ενηλικιότητας. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά
στο γεγονός ότι η έμφαση δίνεται συγκεκριμένα στο επάγγελμα των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα και όχι στο τι
άνθρωποι θέλουν να γίνουν γενικά. Συγκεκριμένα, όλες οι διαστάσεις μελετώνται υπό το πρίσμα της επαγγελματικής τους
εξέλιξης, και ειδικότερα αναφορικά με τον προσδιορισμό του ρόλου τους ως εκπαιδευτικοί τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης
του ρόλου τους,όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων στον επαγγελματικό τους χώρο. Με άλλα λόγια,
δεν εξετάζονται και δεν περιγράφονται καθόλου οι προσωπικές επιλογές που «διαπραγματεύεται» το άτομο, διότι το πλαίσιο
της παρούσας μελέτης αφορά την πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, η οποία ουσιαστικά προσομοιώνει το
μελλοντικό τους επάγγελμα.
Διάσταση 1: εξερεύνηση ταυτότητας. Πρόκειται για την περίοδοτης εξερεύνησης της ταυτότητας, κατά την οποία οι νέοι
δοκιμάζουν διάφορες πιθανότητες σχετικά με το τι είδους άνθρωποι θέλουν να γίνουν και ποια ζωή θέλουν να ζήσουν, κυρίως
όσον αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, την εργασία και την ιδεολογία (Arnett, 2000, 2004, 2014).
Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και η επαφή με το επάγγελμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να δοκιμάσουν μια
σειρά από τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες τάξης, ώστε να μπουν στη διαδικασία να αποφασίσουν για τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. Οι δοκιμές στις οποίες εστιάζουν οι φοιτητές κατά την εξερεύνηση της ταυτότητάς
τους αφορούν κυρίως α) στις θεωρητικές γνώσεις τις οποίες έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο των σπουδών τους (η σύνδεση της
θεωρίας με την πράξη είναι κάτι που αναφέρεται από την πλειοψηφία των φοιτητών) και β) στις ήδη διαμορφωμένες απόψεις
που είχαν σχηματίσει για το επάγγελμα τους πριν την ΠΑ.
Οι περισσότεροι από τους φοιτητές αναφέρουν ότι άλλαξαν γνώμη για το επάγγελμα ή ότι κατάλαβαν τι ακριβώς είναι το
επάγγελμα της νηπιαγωγού, χωρίς όμως να το διευκρινίζουν. Ωστόσο φαίνεται μέσα από τον αναστοχασμό να δίνουν έμφαση
στο γεγονός της συνθετότητας του επαγγέλματος και στον χώρο του νηπιαγωγείου.
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Παράλληλα οι φοιτητές, με την επαφή τους με τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς εξερευνούν και τον τρόπο που διαχειρίζονται
τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στον επαγγελματικό τους χώρο. Ειδικότερα, αναφορικά με τις σχέσεις τους με τις νηπιαγωγούς, φαίνεται ότι παρότι προσπαθούν να χτίσουν ένα πλαίσιο διαπροσωπικών σχέσεων, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται είναι
ακόμη πολύ πρώιμο για να το κατορθώσουν. Στις απαντήσεις τους οι φοιτητές περιγράφουν τις νηπιαγωγούς ως άτομα που
βρίσκονται στην τάξη και όχι ως συνάδελφους τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθούν να περιγράψουν τις πρακτικές
που ακολουθούν οι νηπιαγωγοί στο σχολείο τους σε αντιδιαστολή με τον ρόλο των φοιτητών. Αναφορικά με τις διαπροσωπικές
σχέσεις τους με τα παιδιά φαίνεται να δίνουν μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι αυτά ανταποκρίνονται θετικά στις διδασκαλίες
που σχεδιάζουν και υλοποιούν καθώς και στην ευθύνη που έχουν απέναντί τους.
Διάσταση 2: αστάθεια. Είναι η περίοδος της αστάθειας. Η περίοδος της αναδυόμενης ενηλικιότητας, είναι πιθανότατα η πιο
ασταθής περίοδος της ζωής του ανθρώπου. Είναι η περίοδος κατά την οποία εμφανίζονται συχνές και συνεχείς αλλαγές στις
ερωτικές σχέσεις και την εργασία.
Η αστάθεια ως χαρακτηριστικό της ηλικίας αυτής δεν διαφαίνεται από τον αναστοχασμό της πρακτικής άσκησης γιατί το
πλαίσιό της και οι ευκαιρίες που δίνονται στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με το επάγγελμα φαίνεται να δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον τους και όχι να αποθαρρύνει τους φοιτητές σε σχέση με αυτό. Άλλωστε από τις καταγεγραμμένες απόψεις
των φοιτητών κατά τον αναστοχασμό δεν φαίνεται κάποιος φοιτητής που να μην θέλει να ασχοληθεί με το επάγγελμα ή να
άλλαξε γνώμη για τις σπουδές τους και την αρχική επιλογή του.
Διάσταση 3: εστίαση στον εαυτό. Είναι η πιο εστιασμένη στον εαυτό περίοδος της ζωής του ατόμου. Η περίοδος της αναδυόμενης ενηλικιότητας, είναι αυτή κατά την οποία οι νέοι εστιάζουν κυρίως στον εαυτό τους, με την έννοια ότι δεν έχουν πολλές
ευθύνες και έχουν πολύ λίγες καθημερινές υποχρεώσεις.
Ο Arnett (2004, σσ. 13-14) επισημαίνει ότι το να λέμε πως η αναδυόμενη ενηλικιότητα είναι μια περίοδος εστίασης στον
εαυτό δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είσαι εστιασμένος στον εαυτό σου κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση∙ είναι φυσιολογικό, υγιές και προσωρινό. Με το να εστιάζουν στον εαυτό τους, οι αναδυόμενοι ενήλικοι
αναπτύσσουν δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης και αρχίζουν να χτίζουν το οικοδόμημα της ενήλικης ζωής τους. Ο σκοπός της εστίασης στον εαυτό τους είναι η αυτεπάρκεια, δηλαδή να μάθουν να στέκονται όρθιοι μόνοι τους ως αυτάρκη άτομα».
Μια παράμετρος που έχει νόημα να σχολιαστεί σε σχέση με αυτή τη διάσταση είναι το γεγονός ότι το πλαίσιο του αναστοχασμού μετά την ΠΑ δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εστιάσουν στον εαυτό ώστε να είναι σε θέση να περιγράψουν τι
κατάφεραν και τι θέλουν να καταφέρουν σε σχέση με το επάγγελμά τους. Συγκεκριμένα, παρότι το πλαίσιο της ΠΑ ορίζει ότι
οι φοιτητές θα δουλεύουν ομαδικά, είναι ξεκάθαρο μέσα από τη διαδικασία του αναστοχασμού ότι οι φοιτητές εστιάζουν στη
δική τους δουλειά και εμπειρία από το σχολείο και προσπαθούν να αναδείξουν ποια είναι τα σημεία/ στοιχεία που δείχνουν
ότι κατάφεραν να αποκτήσουν δεξιότητες, είτε σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
είτε με τη διαχείριση της τάξης ή την σχέση τους με τα παιδιά. Οι φοιτητές, χρησιμοποιώντας αναφορές από συγκεκριμένα παραδείγματα,όχι μόνο από επιτυχημένες αλλά και αποτυχημένες προσπάθειες μέσα στην τάξη, δείχνουν ότι έχουν κατανοήσει
ποιες είναι οι δεξιότητες στις οποίες πρέπει να εστιάσουν και να βελτιώσουν, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα
ως εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, φαίνεται ότι,εστιάζοντας στον εαυτό τους, είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και να προτείνουν άξονες προσωπικής βελτίωσης για να καταφέρουν τον στόχο τους.
Διάσταση 4: αίσθημα του ενδιάμεσου. Είναι η περίοδος που οι νέοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Σε αυτή την περίοδο της ζωής τους οι νέοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον εαυτό τους ούτε ως έφηβο, ούτε ως ενήλικο,
αλλά κάπου ενδιάμεσα. «Περπατούν τον δρόμο για την ενηλικίωση αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί» (Arnett, 2014).
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η περιγραφή και η ανάλυση αυτής της διάστασης μέσα από το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης γιατί οι φοιτητές ταυτόχρονα καλούνται να λειτουργήσουν ως εκπαιδευόμενοι, κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη της τάξης,
κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους στο νηπιαγωγείο. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της διάστασης αυτής
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όπως προκύπτει από τον αναστοχασμό των φοιτητών είναι το γεγονός ότι αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη της
τάξης όπως προβλέπεται από την πρακτική άσκηση και αποδίδουν όλες τις επιτυχημένες προσπάθειες στις δεξιότητές τους και
τις αποφάσεις τους, όμως ταυτόχρονα επιρρίπτουν την ευθύνη των αποτυχημένων προσπαθειών τους σε παράγοντες που δεν
σχετίζονται με τους ίδιους, όπως στα εργαστηριακά τους μαθήματα, στην κουλτούρα των παιδιών, στη στάση των νηπιαγωγών
και των συμφοιτητών, στην έλλειψη χρόνου και εξοπλισμού, στον χώρο του νηπιαγωγείου, καθώς και στον περιορισμό από
τους κανόνες της πρακτικής.
Διάσταση 5: πιθανότητες & αισιοδοξία. Είναι η περίοδος των πιθανοτήτων και της αισιοδοξίας, κατά την οποία οι ελπίδες
ανθίζουν και οι άνθρωποι έχουν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία να μεταμορφώσουν τις ζωές τους.
Η διάσταση της αισιοδοξίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι μέσω της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές έρχονται άμεσα σε
επαφή με την επαγγελματική τους ζωή, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία μέσα από ελεγχόμενες συνθήκες να δοκιμάσουν τον
εαυτό και τις ικανότητές τους. Η διάσταση αυτή είναι εμφανής σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις των φοιτητών κατά των αναστοχασμό τους, με την έννοια ότι κατάφεραν πράγματα, απέκτησαν δεξιότητες, άλλαξε το νόημα των σπουδών τους, θέλουν
να βελτιωθούν περισσότερο, θέλουν να δοκιμάσουν νέα τεχνικές και εργαλεία, βλέπουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με
παιδιά, συναδέλφους και συμφοιτητές να διαμορφώνονται ή να αλλάζουν προς το καλύτερο και τέλος, προτείνουν και λύσεις
για πιθανά προβλήματα και ελλείψεις τους προγράμματος της πρακτικής άσκησης.

Συμπεράσματα
Σε μια προσπάθεια σύνοψης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τον τρόπο εμφάνισης των διαστάσεων της αναδυόμενης ενηλικιότητας στους φοιτητές που μελετήσαμε τον αναστοχασμό τους, φάνηκε ότι η διάσταση της εξερεύνησης της ταυτότητας είναι
κοινή σε όλους τους φοιτητές, με την υποσημείωση ότι οι περισσότεροι φαίνεται να εστιάζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις που
αναπτύσσονται στη σχολική τάξη και όχι στις δοκιμές που αφορούν άλλες δεξιότητες σε σχέση με τον ρόλο τους. Η αισιοδοξία
ως διάσταση φαίνεται να εμφανίζεται σχεδόν σε όλους τους φοιτητές και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι η αισιοδοξία αυτή
προκύπτει από τις περισσότερες απαντήσεις των φοιτητών σε όλους τους άξονες του αναστοχασμού. Η εστίαση στον εαυτό
επίσης διαφαίνεται στην πλειοψηφία των φοιτητών, ωστόσο σε κάποιους είναι πολύ πιο συχνή και έντονη, ενώ συνδυάζεται σε
αρκετές περιπτώσεις με την αισιοδοξία.Τέλος, το αίσθημα του ενδιάμεσου αναδεικνύεται αρκετά στις απαντήσεις των περισσοτέρων φοιτητών, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι η διάσταση αυτή εμφανίζεται στις περιπτώσεις που αφορούν τις αποτυχημένες
τους προσπάθειες, καθώς προσπαθούν να αποδώσουν τις ευθύνες σε εξωγενείς παράγοντες, όπως στη νηπιαγωγό, στα παιδιά
ή ακόμα στο πλαίσιο της πρακτικής.
Διαφαίνεται επομένως ότι το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τη διεργασία αναστοχασμού ενισχύουν την πορεία ενηλικίωσης, διότι ωθούν τους φοιτητές στη σταδιακή διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας,
καθώς και στην ανάληψη ευθυνών και στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Κι ενώ πριν την πρακτική άσκηση εκκινούν
βρισκόμενοι πιο κοντά στην εφηβεία (ακολουθώντας οδηγίες όπως στο σχολείο, ενώ η ευθύνη είναι των “άλλων”) μετά την
πρακτική άσκηση κάνουν ένα βήμα προς την ωριμότητα. Παράλληλα, το γεγονός ότι η πρακτική άσκηση προσομοιάζει την
επαγγελματική ζωή των μελλοντικών εκπαιδευτικών, μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης της αναδυόμενης
ενηλικιότητας, ενώ το πλαίσιο της διαδικασίας του αναστοχασμού φαίνεται να συνιστά ένα σύνθετο και πολύτιμο εργαλείο για
τη μελέτη των χαρακτηριστικών αυτού του φαινομένου.
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι, παρότι η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως αποτέλεσμα την περιγραφή των διαστάσεων στο πλαίσιο
της πρακτικής άσκησης μελλοντικών εκπαιδευτικών, κρίνεται ωστόσο απαραίτητο να διερευνηθούν οι διαστάσεις αυτές σε
μεγαλύτερη κλίμακα και με σταθμισμένα ερευνητικά εργαλεία για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.
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Περίληψη
Σκοπός της έρευνας αποτελεί η ανίχνευση των χαρακτηριστικών της αναδυόμενης ενηλικιότητας μελλοντικών εκπαιδευτικών
του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Από την ποιοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων αναστοχασμού των φοιτητών διαφάνηκαν πράγματι χαρακτηριστικά της αναδυόμενης ενηλικιότητας, ενώ η πρακτική άσκηση, η οποία
προσομοιάζει την επαγγελματική ζωή των μελλοντικών εκπαιδευτικών, αναδεικνύεται ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης της
αναδυόμενης ενηλικιότητας. Επιπλέον, η αναστοχαστική διεργασία φαίνεται να συνιστά ένα σύνθετο καιπολύτιμο εργαλείο για
τη μελέτη των χαρακτηριστικών αυτού του φαινομένου.

Abstract
The aim of the research is the detection ofemerging adulthoodcharacteristics toteacher students at the Department of
Education, University of Patras, in the frame of their practicum. The qualitative analysis of students’ reflection questionnaires
actually revealedemerging adulthood characteristics, while practicum, which simulates the professional life of future
teachers, emerges as an interesting field of study on the emerging adulthood. In addition, the reflective process seems to
constitute a complex and valuable tool for the study of the characteristics of this phenomenon.
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Ο ρόλος της Βιογραφικής Μεθόδου στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Από τη vita contemplativa στη vita activa
Μιχάλης Χριστοδούλου

Εισαγωγή: παράγουν οι θεσμοί συμπλέγματα κατωτερότητας;
Ο βασικός προβληματισμός του άρθρου έγκειται στην εξέταση της σχέσης ανάμεσα στην εκπαιδευτική έρευνα και στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στο πώς η πρώτη μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής
ταυτότητας των δεύτερων. Ειδικότερα, από αυτό που λέμε εκπαιδευτική έρευνα θα με απασχολήσει το γιατί συγκεκριμένα η
Βιογραφική Μέθοδος (ΒΜ) έχει πολλά να κομίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως το βασικό ερώτημα είναι να εξετάσει
κανείς προσεκτικά το είδος της γνώσης που παράγεται από την ενεργοποίηση της ΒΜ στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου
να αποφευχθούν βιαστικά συμπεράσματα τα οποία είναι πιθανό να προκύψουν αν ταυτίσει κανείς τη ΒΜ με γενικεύσεις του
τύπου «η ΒΜ ανήκει στο ερμηνευτικό παράδειγμα». Επομένως, αρχικά θα πρέπει να εξετάσουμε το τι γνωρίζει κανείς όταν
ισχυρίζεται ότι κατέκτησε αυτή τη γνώση μέσω της ΒΜ και μετά να δούμε τα οφέλη που μπορεί να έχει αυτή η γνώση για την
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Είναι κοινός τόπος ότι οι παιδαγωγικές επιστήμες στην προσπάθεια τους να θεμελιώσουν την λεγόμενη επαγγελματική
ταυτότητα των εκπαιδευτικών έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην αξία της επιστημονικής έρευνας και στις ερευνητικές
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικοί στην δουλειά τους. Η σύνταξη
ενός ερευνητικού σχεδίου, η εφαρμογή ποσοτικών ή/και ποιοτικών τεχνικών έρευνας, η διάκριση των ειδών δειγματοληψίας
ανάλογα με τη φύση του ερευνητικού ερωτήματος είναι μερικές από τις δεξιότητες που θεωρούνται κομβικές στην δόμηση
της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ότι το σύνολο των οδηγών σπουδών των
παιδαγωγικών τμημάτων περιέχει μαθήματα «μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας». Ο λόγος της επιστημολογικής και
θεωρητικής ανατίμησης των ερευνητικών δεξιοτήτων έγκειται, μεταξύ άλλων, στο ότι τα ερευνητικά ευρήματα είναι ικανά να
παράξουν νέες θεωρητικές εξηγήσεις για το σύνολο των διαστάσεων της μαθησιακής εμπειρίας (διδακτικές μέθοδοι, αναλυτικά
προγράμματα, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.) και να τροφοδοτήσουν τον κριτικό αναστοχασμό του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς με το σκεπτικό αυτό. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου το οποίο σχετίζεται
με το επιστημολογικό παράδειγμα στη βάση του οποίου οργανώνεται η λεγόμενη «επαγγελματικοποίηση των εκπαιδευτικών»
και η επαγγελματική τους ταυτότητα.
Ειδικότερα, το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι λεγόμενες «επιστήμες της αγωγής» και τα παιδαγωγικά τμήματα που τις
θεραπεύουν, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν το «κατώτερο» επιστημονικό στάτους που παραδοσιακά τους αποδίδεται
στο πλαίσιο του επιστημονικού καταμερισμού της εργασίας, προσπαθούν να μιμηθούν τις λεγόμενες «σκληροπυρηνικές»
επιστήμες ως προς τα πρότυπα και τα κριτήρια της επιστημονικής έρευνας που θα εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική έρευνα.
Αυτό τις οδηγεί σε μια δυσεπίλυτη θεσμική αμφιθυμία και επιστημολογική σύγχυση η οποία αφενός έχει καταστροφικές
συνέπειες για την ποιοτική έρευνα και ειδικότερα για τη ΒΜ και αφετέρου ωθεί όσους αντλούν από μοντέλα των φυσικών
για να κάνουν εκπαιδευτική έρευνα να επιχειρηματολογούν με επιχειρήματα τα οποία φιλοσοφικά είναι ξεπερασμένα. Ας τα
δούμε πιο αναλυτικά.

Κάνοντας ποιοτική έρευνα σαν να είναι ποσοτική
Θεωρείται κάτι σαν κοινός τόπος το να ταυτίζει κανείς την προσπάθεια επαγγελματικοποίησης των εκπαιδευτικών με το
πώς επαγγελματοποιήθηκαν δυο συγκεκριμένα επαγγέλματα, η ιατρική και η νομική. Σύμφωνα με αυτή τη λογική περί
επαγγελματοποίησης, τα επαγγέλματα (όπως η ιατρική και η νομική) για να είναι αυτόνομα θα πρέπει
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◆ να έχουν μια εξειδικευμένη γνώση βάσης η οποία να μονοπωλείται από τα μέλη του επαγγέλματος,
◆ να έχουν μια αυστηρή επαγγελματική ηθική και κώδικα δεοντολογίας και
◆ ένα αυτορυθμιζόμενο τρόπο ελέγχου εισόδου νέων μελών και εκπαίδευσής τους (Goodson, 2003:26-7)
Αυτά είναι τα τρία βασικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται και κρίνεται ο βαθμός επαγγελματοποίησης των
εκπαιδευτικών όχι μόνο από τους outsiders, δηλαδή από γραφειοκράτες και managers που επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν
το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αλλά και από τους insiders, δηλαδή καθηγητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Όμως το
πρόβλημα με αυτή την αφελή προσέγγιση περί επαγγελματοποιησης είναι ότι το να είναι κανείς εκπαιδευτικός δεν είναι το ίδιο
με το να είναι γιατρός, δικαστής ή δικηγόρος. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το χαρακτηριστικό ότι τα μέλη ενός επαγγέλματος
μοιράζονται από κοινού μια εξειδικευμένη κουλτούρα, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των εκπαιδευτικών γιατί ένα μεγάλο
κομμάτι της πρακτικής γνώσης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί προέρχεται απο προσωπικά βιώματα και τη βιωμένη
εμπειρία, ενώ οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας έχουν το επιπλέον πρόβλημα ότι αυτό που αξιώνουν ότι γνωρίζουν καλά
είναι κάτι ασαφές και για το οποίο όλοι έχουν άποψη (η αγωγή), σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας
για τους οποίους το μονοπώλιο που αξιώνουν για την επιστήμη τους είναι κατεξοχήν κριτήριο της επαγγελματικής τους
ταυτότητας («είμαι βιολόγος», «είμαι φιλόλογος», «είμαι φυσικός»). Μια απάντηση σε αυτό το αδιέξοδο είναι η έτι περαιτέρω
κωδικοποίηση της παιδαγωγικής γνώσης, με την έννοια ότι το πρακτικό know how των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνει
θεωρητικά αρθρωμένο. Για τους Hargreaves & Goodson (1996:17) αυτό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία και ο λόγος είναι
ότι η εμμονή με την έρευνα των ΑΠ, τη συνεργατική μάθηση και τις θέσεις περί μαθητοκεντρικής διδασκαλίας σε καμία
περίπτωση δεν αντιστοιχούν στις επιστημονικές και τεχνολογικές επαναστάσεις της ιατρικής. Επιπλέον τέτοιες πρωτοβουλίες
είναι ξεκάθαρα αναυθεντικές και δεν έχουν κανένα στοιχείο πρωτοτυπίας, ενώ, σε αντίθεση με τους γιατρούς και τους
δικηγόρους, οι πελάτες των εκπαιδευτικών, δηλαδή οι γονείς (και συχνά οι μαθητές) ασκούν δριμεία κριτική και αξιώνουν να
έχουν άποψη στο σύνολο της διδακτικής εμπειρίας.
Όμως το βασικότερο κατά τη γνώμη μου μειονέκτημα από την μεταπρατική αυτή θεώρηση της επαγγελματοποίησης του
εκπαιδευτικού είναι ότι μεταφέροντας το ιατρικό/νομικό μοντέλο στο χώρο της εκπαίδευσης μεταφέρεται παράλληλα και το
θετικιστικό επιστημολογικό παράδειγμα. Αυτό από μόνο του δεν είναι κακό στο βαθμό που γνωρίζει κανείς τις ερευνητικές
προεκτάσεις τού να αντιμετωπίζει κανείς την κοινωνική πραγματικότητα ως εάν να αποτελείται από μεταβλητές που μπορούν
να εξηγηθούν μονο στο βαθμό κατά τον οποίο οι έννοιες μετατρέπονται σε «λειτουργικούς ορισμούς» των οποίων η
παρατηρήσιμη έκφραση είναι αυτές οι μεταβλητές. Είναι όμως αδιέξοδο και λάθος το να κάνει κανείς ποιοτική έρευνα σαν να
είναι ποσοτική. Ο λόγος είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δυο επιλογές έχει κανείς: είτε να επιβάλλει σε όλα τα στάδια του
ερευνητικού σχεδιασμού λογικές της θετικιστικής φιλοσοφίας (π.χ. πόσο αντιπροσωπευτικό είναι το δείγμα, είναι γενικεύσιμο
το εύρημα κτλ) είτε να αντιμετωπίσει την ποιοτική έρευνα ως ένα χαμηλότερης επιστημονικής αξίας εγχείρημα το οποίο έχει
την βάση του στην Ερμηνευτική και την επιστημολογία του κονστρουκτιβισμού (Χριστοδούλου, 2018).
Κατεξοχήν απόδειξη της πρώτης επιλογής είναι η ολοένα και αυξανόμενη τάση «αναπλαισίωσης» (για να θυμηθούμε τον
Bernstein) της πειραματικής έρευνας του τύπου «πριν» και «μετά» στην εκπαιδευτική έρευνα. Εδώ θα πρέπει κανείς να έχει
μια πολύ δομημένη κοινωνική οντολογία στη βάση της οποίας να μπορεί να αποφύγει την κριτική ότι οι μαθητές δεν είναι
ποντίκια ή ότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις έρευνα στο εργαστήριο και άλλο σε αίθουσα διδασκαλίας με πραγματικά παιδιά.
Όταν λέμε κοινωνική οντολογία εννοούμε ένα επιχείρημα για το αν και ως προς τι διαφέρει ο άνθρωπος από το ποντίκι. Αν
η απάντηση είναι ότι διαφέρει, τότε θα πρέπει οι υπέρμαχοι της evidence-based knowledge να διευκρινίσουν γιατί είναι
αναγκαία η εφαρμογή μιας ερευνητικής λογικής σε οντότητες (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) των οποίων η οντολογία είναι
διαφορετική από τα ποντίκια. Μου είναι δύσκολο να σκεφτώ ότι θα υπήρχε εκπαιδευτικός που θα έλεγε ότι άνθρωποι και
ποντίκια δεν διαφέρουν.
Τα αδιέξοδα είναι πιο σοβαρά όταν εξαντλεί κανείς τη χρήση της ΒΜ στην ταύτισή της με την επιστημολογία του κονστρουκτιβισμού.
Η κεντρική ιδέα αυτής της επιστημολογίας είναι ότι ο κοινωνικός κόσμος αποτελείται από υποκειμενικά νοήματα των οποίων η
γνώση είναι πάντα σχετική καθώς ακόμα και ο ερευνητής εφαρμόζει γνωστικά σχήματα τα οποία είναι προϊόν σύμβασης και,
άρα, η αλήθεια του είναι μια από τις πολλές που συνθέτουν τις ομάδες αυτού του κόσμου. Το μόνο στο οποίο μπορεί να ελπίζει το
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κοινωνικο-επιστημονικό εγχείρημα είναι η ανάδειξη της υποκειμενικής οπτικής των ανθρώπων και των ομάδων και να «δώσει
φωνή» σε όσες εξ αυτών καταπιέζονται. Μια από τις προεκτάσεις αυτής της θέσης είναι η αδιαφορία για «θετικιστικά» αιτήματα
που σχετίζονται με την «γενίκευση», την «αντικειμενικότητα», την «δειγματοληψία» και την «αιτιακή εξήγηση». Θεωρώντας
ότι τέτοιου είδους αγωνίες είναι άσχετες με την ποιοτική έρευνα, όσοι ταυτίζουν την ΒΜ με την κονστρουκτιβιστική της εκδοχή
καταλήγουν είτε σε περιγραφές του αυτονόητου είτε στο να ξαναλένε με άλλα λόγια όσα οι δρώντες λένε για τη ζωή τους (Christodoulou, 2018). Σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθούμε από τέτοιου είδους χρήσεις της ΒΜ οι οποίες από το φόβο τους μην
γίνουν πολύ «θετικιστικές» επενδύουν στον επιστημολογικό σχετικισμό, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε εν συντομία ένα
σκεπτικό το οποίο αφενός αναγνωρίζει την αξία της πρωτοπρόσωπης οπτικής στη γνώση του κοινωνικού και αφετέρου επιτρέπει
τον εντοπισμό των γενεσιουργών μηχανισμών μορφοποίησής τους, δηλαδή επιτρέπει την τριτοπρόσωπη εξήγηση. Θεμελιακή
έννοια αυτού του σκεπτικού είναι η θέση του Dilthey περί βιωμένης εμπειρίας την οποία και εκθέτουμε στη συνέχεια.

Η ιστορικότητα της βιωμένης εμπειρίας και η τριτοπρόσωπη εξήγηση
Ένα πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη σκέψη του Dilthey είναι η αποστασιοποίησή του από απόπειρες της εποχής του να
ξαναδιαβαστεί το έργο του Kant με τρόπο ώστε να πάρει μια θετικιστική διάσταση προκειμένου θεμέλιο της αλήθειας να μην
είναι το υπερβατολογικό εγώ αλλά οι θετικές επιστήμες. Οι βασικές διαφωνίες του Dilthey θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα
εξής τρια σημεία: 1) δεν ασπάζεται τη διάκριση εμπειρικού και υπερβατολογικού εαυτού, μεταξύ γνωρίζοντος υποκείμενου και
γνωριζόμενου αντικειμένου, 2) για τον Dilthey δεν υπάρχουν a priori αρχές, η σκέψη βρίσκει τάξη στην εμπειρία της οποίας
η δομή μοιάζει στη ζωή της οποίας η λογική είναι ένα στοιχείο 3) μια θεωρία της γνώσης θα έχει ως βάση της την ολότητα
της ζωής του νου και γι αυτό χρειαζόμαστε μια ψυχολογία, κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον Καντ για το λόγο ότι
η ψυχολογία είναι εμπειρική επιστήμη ενώ η επιστημολογία είναι επιστήμη της λογικής που ασχολείται με a priori αρχές, η
ψυχολογία εξαρτάται απο την επιστημολογία, όχι το ανάποδο (Hodges, 1952:25-40). Όμως όταν ο Dilthey αναφέρεται στην
ψυχολογία δεν εννοεί την θετικιστική ψυχολογία που ξέρουμε σήμερα αλλά μια επιστήμη που θα περιγράφει με ακρίβεια τη
ζωή του νου στην εμπειρία. Ούτε όμως και η κοινωνιολογία τύπου Comte είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Dilthey αλλά
μάλλον σε αυτό που σήμερα θα λέγαμε ποιοτικά προσανατολισμένη κοινωνιολογία (Dilthey, 1976:23-37). Για τον Dilthey η
διάκριση μεταξύ υποκειμένου/αντικειμένου δεν θεωρείται αποδεκτή διότι η εμπειρία που έχουμε για τη ζωή του νου είναι
άμεση αντανάκλαση της ίδιας της ζωής. Διαφωνώντας κάθετα με την έννοια του Καντιανού a priori, ο Dilthey θεωρεί ότι η
σκέψη βρίσκει την τάξη στην εμπειρία, δεν της επιβάλλει τάξη με το νου. Η προέλευση αυτής της τάξης δεν είναι η αισθητηριακή
εμπειρία αλλά η εσωτερική ζωή του νου η οποία δεν έχει πάντα λογικές δομές αλλά τις δομές της ζωής η οποία αποτελεί μια
ολότητα της οποίας η σκέψη και η νόηση αποτελούν ένα μέρος της. Ο νους δεν είναι κάτι που το κατασκευάζει το σκεπτόμενο
υποκείμενο αλλά έχει μια ζωή της οποίας η δομή είναι ριζωμένη στην ιστορικότητα της σχέσης του με τον κόσμο. Άρα μια
θεωρία της γνώσης προϋποθέτει τη γνώση της ολότητας της ζωής του νου (Dilthey, 1989: 245-81).
Ένα δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το ότι για τον Dilthey στόχος της κοινωνικής επιστήμης να περιγράψει τα δεδομένα της
συνείδησης. Αν και επηρεασμένος από τον Husserl, η σκέψη του Dilthey είναι πολύ πιο κοντά σε μια κοινωνιολογική προσέγγιση
του κόσμου της ζωής. Για τον Dilthey, όταν συνειδητοποιούμε, συνειδητοποιούμε κάτι, και μπορούμε να διακρίνουμε αυτό του
οποίου έχουμε συνείδηση από την συνείδησή μας γι αυτό. Το πρώτο είναι το περιεχόμενο της συνείδησης και το δεύτερο είναι
το ενέργημα της συνείδησης. Τα νοητικά αυτά ενεργήματα είναι τριών ειδών: πρώτον, τα γνωστικά με τις υπο-κατηγορίες της
αντίληψης, της ενθύμησης, της υπόθεσης, της αμφιβολίας και της κρίσης, δεύτερον, τα συναισθηματικά, με τις υπο-κατηγορίες
της χαράς, του φόβου και του μίσους και τα βουλητικά με τις υπο-κατηγορίες της επιθυμίας και της υποχρέωσης. Το ενέργημα
και το περιεχόμενο της συνείδησης συνιστούν δυο διαφορετικούς τύπους συνείδησης: το περιεχόμενο είναι κάτι για το όποιο
έχουμε συνείδηση, βρίσκεται απέναντί μας και παίρνουμε απέναντι του μια στάση, ενώ το ενέργημα είναι η στάση που έχουμε
απέναντι στο περιεχόμενο. Έχοντας συνείδηση ενός περιεχομένου, βιώνουμε τη στάση μας απέναντι στο περιεχόμενο, δεν
έχουμε συνείδηση της στάσης μας. Το ενέργημα ή η στάση είναι εγγενώς συνειδητή αλλά δεν έχουμε συνείδηση αυτής, την
βιώνουμε (live through it, erleben) και αυτό είναι που περιγράφουμε ως βιωμένη εμπειρία. Αν στρέψουμε την προσοχή μας
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μέσω της ενδοσκόπησης στη στάση, γίνεται και αυτή συνειδητή. Η βιωμένη εμπειρία είναι μια άμεση εμπειρία. Η βιωμένη
εμπειρία δεν είναι μια γνώση του εαυτού ή των καταστάσεών του γιατί μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να είναι αντικείμενο
γνώσης και όταν πρόκειται για γνωστικό ενέργημα. Ποτέ δεν γνωρίζουμε τη ζωή ως όλον επειδή υπάρχει πάντα κάτι που
είναι βίωμα και στηρίζει όλα τα υπόλοιπα, η βιωμένη εμπειρία είναι ένας ειδικός τρόπος δια του οποίου η πραγματικότητα
υπάρχει για μένα, το erlebnis δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται απέναντι απο τον παρατηρητή που το παρατηρεί,
η ύπαρξή του για μένα δεν διακρίνεται από αυτό το οποίο υπάρχει για μένα. Είναι ένα άμεσο γνωρίζειν και όχι μια εσωτερική
αντίληψη διότι το erlebnis δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ούτε είναι ένα είδος αισθητηριακού δεδομένου γιατί δεν είναι
κάτι που βρίσκεται απέναντί μου αλλά κάτι που μου ανήκει. Το ενέργημα βιώνεται ενώ το περιεχόμενο αναπαριστάται, και το
σύνολο των βιωμένων εμπειριών συνθέτουν αυτο που ο Dilthey αποκαλούσε «δομικό σύστημα του νου ή της ζωής» (Hodges,
1952:116-159).
Μια σημαντική παρατήρηση του Dilthey αφορά στο ότι αυτό το σύστημα έχει χρονικότητα υπο την έννοια το παρόν γίνεται
παρελθόν και το μέλλον παρόν. Για τον Dilthey το μόνο που υπάρχει είναι το παρόν, καθώς το παρελθόν το θυμόμαστε και το
μέλλον το προσδοκάμε και με αυτή την έννοια ο χρόνος δεν προσεγγίζεται με όρους φυσικής, δηλαδή ως εάν να αποτελείται
από διακριτές στιγμές συνέχειας ή ταυτοχρονίας. Αυτό με το οποίο η προσέγγιση του Dilthey διαφωνεί είναι η έννοια της
ταυτοχρονίας γιατί για να μπορεί το παρόν να έχει μια θέση στο χρόνο θα πρέπει να έχει διάρκεια. Το παρόν πάντα έχει
ένα στοιχείο μνήμης αυτού που προηγήθηκε, με την έννοια ότι περιλαμβάνει τη συνείδηση του άμεσου και επιβιώσαντος
παρελθόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βιωμένη εμπειρία είναι μια παροντική εμπειρία αλλά μια εν τω χρόνω εμπειρία μέσα
στην οποία παρελθόν, παρόν και μέλλον συνυπάρχουν όχι με διαδοχικό αλλά με διαλεκτικό τρόπο. Γι αυτό και η εμπειρία
λέγεται και «ενότητα ζωής» (life unit). Με αυτή την έννοια στην βιωμένη εμπειρία υπάρχει ένα παρόν που είναι απών, στο
βαθμό που πάντα βιώνεται κάτι το οποίο απουσιάζει. Από την άλλη μεριά, το παρελθόν και το μέλλον σχετίζονται με το παρόν
ως εξής: όταν σκέφτομαι κάτι που έγινε παλιά, το ενέργημα γίνεται στο παρόν και το περιεχόμενο αναφέρεται στο παρελθόν.
Με αυτή την έννοια το περιεχόμενο υπερβαίνει την βιωμένη εμπειρία, άρα το υπερβατικό αφορά όχι τη συνείδηση γενικά αλλά
τη συνείδηση της βιωμένης εμπειρίας. Άρα η βιωμένη εμπειρία ( το erlebnis) έχει μια ενότητα χρονική, με την έννοια ότι στο
παρόν συμπυκνώνεται το παρελθόν και το μέλλον (Dilthey, 1989:354-67).
Από τα παραπάνω έπεται ότι από τη στιγμή που η βιωμένη εμπειρία είναι μια εν τω χρονω εμπειρία της οποίας η δομή είναι
ριζωμένη στην ιστορικότητα της σχέσης του υποκειμένου με τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι η εξήγηση του βιώματος δεν έχει
ψυχολογική βάση αλλά μάλλον προϋποθέτει την περιγραφή της μορφής των σχέσεων μέσα στις οποίες δομείται. Ο Dilthey,
απορρίπτοντας την παραδοσιακή επιστημολογική αναπαραστατική θεωρία της γνώσης, δέχεται την ανεξάρτητη ύπαρξη του
εξωτερικού κόσμου από το γεγονός ότι η ματαίωσης της πρόθεσης (ως συναισθηματικής και βουλητικής εμπειρίας) παράγει
την εμπειρία της αντίστασης. Χάρη σε αυτήν διαμορφώνεται η συνειδητοποίηση της διάκρισης εαυτός//μη εαυτός και έτσι
έχουμε γνώση του έξω κόσμου. Συνειδητοποιούμε, με άλλα λόγια, ότι κάποια πράγματα δεν ελέγχονται απο εμάς και με
αυτή την έννοια η διάκριση ανάμεσα σε εαυτό και μη εαυτό είναι μεν συνειδησιακή αλλά έχει εξωτερική αιτία. Σε αντίθεση
με την Καντιανή φιλοσοφία του αντικειμένου, στον Dilthey συνειδητοποιούμε το αντικείμενο όχι μέσα απο τις παρατηρήσιμες
ποιότητες αλλά ως μια δύναμη που ασκεί επίδραση πάνω μας. Όταν βλέπουμε κάτι να κινείται και η αιτία αυτής της κίνησης
δεν είμαστε εμείς ή όταν θέλουμε να κινηθούμε και συναντούμε μια αντίσταση, τότε αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως έκφραση
μιας εξωτερικής δύναμης. Άρα το “αντικείμενο” δεν είναι μια λογική κατασκευή αλλά μια ζώσα πραγματικότητα. Η συναγωγική
διαδικασία δεν μας λέει ότι υπάρχει αυτή η εξωτερική δύναμη αλλά ότι είναι ξεχωριστή απο εμάς. Στο σκεπτικό του Dilthey,
η συναγωγή παίζει ένα μικρό ρόλο στη γνώση του έξω κόσμου διότι πριν αρχίσουμε να συνάγουμε έχουμε κάτι που υπάρχει
ήδη και επί του οποίου κάνουμε τη συναγωγή, κάτι το οποίο δεν κατασκευάζεται αλλά είναι ένα δεδομένο της εμπειρίας.

Η Βιογραφική Μέθοδος ως vita activa
Με βάση τα όσα αναπτύξαμε μέχρι τώρα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να απαντάμε στο ερώτημα υπό ποία έννοια η ΒΜ είναι
χρήσιμη στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η χρησιμότητά της έγκειται σε 3 σημεία τα οποία αναπτύσσουμε στη συνέχεια
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των οποίων όμως η λογική για να γίνει κατανοητή θα πρέπει να παρουσιαστεί εν συντομία η συζήτηση της Arendt (1985) για
τη σχέση μεταξύ του «βίου της ενατένισης» (vita contemplativa) και του «βίου της πράξης» (vita activa). H vita contemplativa αντιστοιχεί περισσότερο σε μια προσέγγιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της οποίας η εκπαιδευτική
έρευνα αντιμετωπίζει τον κόσμο ως θέαμα και ως αντικείμενο και την σχολική αίθουσα ως εργαστήριο παραγωγής της
αλήθειας ιδωμένης ως αντιστοίχισης με τον έξω κόσμο. Αν και ελάχιστα κοινά στοιχεία έχει ο «βίος της ενατένισης» όπως
αποτυπώνεται στην Αρχαιοελληνική της εκδοχή με την νομιναλιστική αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής έρευνας, η έννοια της
θεωρίας η οποία διαπερνά την σχετική με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εκπαιδευτική έρευνα τείνει να αναπαράγει το
δυισμό θεωρίας/πράξης, εξυμνώντας όσους ασχολούνται με την πρώτη και υποβιβάζοντας όσους είναι απασχολημένοι με τις
πρακτικές ανάγκες της δεύτερης (κυρίως τους εκπαιδευτικούς παλαιότερων γενεών).
Mακράν του να θεωρείται τόσο ως έκφραση μιας έλλειψης όσο και ως αποτύπωση μιας σχετικιστικής οντολογίας, η vita activa έχει ως οντολογική συνθήκη την πολλότητα των ανθρώπων στο πλαίσιο της οποίας η ομιλία συνιστά τον κατεξοχήν τρόπο
έκφρασής της, λόγω της διαφορετικότητας και της ισότητας η οποία διαπερνά τις σχέσεις τους. Ενώ είναι απόλυτα δυνατή μια
ζωή χωρίς μόχθο, αντίθετα είναι εντελώς νεκρή και αδύνατη μια ζωή χωρίς ομιλία λόγω του ότι εντασσόμαστε στο κόσμο
χάρη στην ομιλία. Πράττει κανείς όταν παίρνει την πρωτοβουλία της ομιλίας υπο την έννοια ότι αρχίζει κάτι. Με άλλα λόγια, για
την Arendt πράξη και ομιλία είναι στενά συνδεδεμένες για το λόγο ότι η πράξη είναι ριζωμένη στο ερώτημα «ποιος είσαι;» και
λόγω του ότι αυτή η αποκάλυψη είναι βασισμένη κυρίως στην ομιλία και δευτερευόντως στην πράξη: «πράξη δίχως ομιλία δεν
θα ήταν πλέον πράξη διότι δεν θα υπήρχε πράττων και ο πράττων, ο ποιητής των πράξεων, δεν είναι δυνατό να υπάρξει αν δεν
είναι και εκφωνητής των λόγων» (Arendt, 1985:243). Αυτή η αποκαλυπτική ιδιότητα της ομιλίας και της πράξης φανερώνεται
στο συνυπάρχειν, όταν ζούμε μαζί με τους άλλους και όχι εναντίον τους ή για χάρη τους. Η πράξη μετατρέπεται σε ένα είδος
κατασκευής όταν χάνεται το υποκείμενο της ομιλίας και από αυτό-για-χάρη-του-οποίου υποβιβάζεται σε ένα για-να.
Αυτό που έχει συμβεί εδώ και 300 χρόνια περίπου είναι το εξής: η ιδέα της αλήθειας ως ενατένισης έχει εξαφανιστεί και
τη θέση της πήρε η ιδέα ότι τα μυστικά της φύσης αποκαλύπτονται μόνο χάρη σε αυτό που κατασκεύασε ο άνθρωπος, δηλαδή
στο τηλεσκόπιο. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι διαλύεται ο δεσμός της vita activa που προαναφέραμε ανάμεσα σε ομιλία και
πράξη και η λογική της παρατήρησης αυτοαναγορεύθηκε σε πηγή γνώσης. Από τη στιγμή που η θεωρία αποκόπηκε από την
θεώρηση της αλήθειας, ανατιμήθηκε ο homo faber και το πράττειν ως κατασκευή. Η φιλοσοφία της ΒΜ αντιτίθεται σε αυτή
την προβληματική και τους λόγους αυτής της αντίθεσης τους εκθέτουμε στη συνέχεια, θεωρώντας τους παράλληλα και ως τα
3 σημεία που προαναφέραμε, χάρη στα οποία η ΒΜ είναι χρήσιμη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Πρώτον, στο ξεπέρασμα του συμπλέγματος κατωτερότητας που αναφέραμε στην αρχή καθώς όταν μελετάμε βιωμένες
εμπειρίες δεν μελετάμε γυμνά ψυχολογικά βιώματα αλλά εντοπίζουμε αιτιακές διαδικασίες και γενεσιουργούς μηχανισμούς
οι οποίες δομούν μορφές σχέσεων μέσα στις οποίες σχηματοποιούνται τα βιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ιστορίες/αφηγήσεις
ζωής των ανθρώπων του εκπαιδευτικού κόσμου/πεδίου είναι το σημείο εκκίνησης της εκπαιδευτικής έρευνας από την οποία
μπορούμε να συνάγουμε γιατί τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς σε ένα μικρο-πλαίσιο. Η γνώση (με την φαινομενολογική
έννοια του όρου) στη βάση της οποίας οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τα βιώματά τους εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνονται
τους εαυτούς τους σε σχέση με τους βιοκόσμους που συνθέτουν τη διαδρομή του βίου τους. Από τη στιγμή που αυτή η γνώση
αναδομείται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, έπεται ότι αυτό που αλλάζει δεν είναι η αυτοεικόνα τους αλλά
και το πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και κατ επέκταση το πώς εμπλέκονται με αυτόν. Εδώ, οι «οπτικές
γωνίες» των εκπαιδευτικών, οι αφηγήσεις τους και οι «φωνές» τους δεν αντιμετωπίζονται ως εκφράσεις αυτενέργειας και
βολονταρισμού αλλά ως πρακτικές οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε πολιτικές και κοινωνικές δομές. Αντί για την εξύμνηση
της οπτικής του εκπαιδευτικού η οποία συχνά καταλήγει σε σολιψιστικούς αναστοχασμούς, η ΒΜ φέρνει στο φως τις αιτιακές
λογικές δια των οποίων οι πολιτικές δομές τις οργανώνουν.
Υπό αυτή την έννοια, μέσω της ΒΜ δεν μελετάμε απλώς «βιωμένες εμπειρίες» αλλά εξηγούμε την κοινωνική οργάνωση
του καθημερινού κόσμου της εκπαίδευσης και το πώς δομές σχέσεων μορφοποιούν τρόπους εμπλοκής με το ρόλου του
εκπαιδευτικού. Για τους Ball & Goodson (1985) η ΒΜ μπορεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λόγω του ότι
λαμβάνει υπόψη της το πώς οι προγενέστερες καριέρες των εκπαιδευτικών και οι ζωές τους εκτός εκπαίδευσης επηρεάζουν
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την επιτέλεση του ρόλου τους. Παραδείγματα αυτής της λογικής είναι οι κλασικές έρευνες της Lacey (1977) η οποία εξέτασε
τις διαφορετικές στρατηγικές προσαρμογής τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν για να διαχειριστούν το ρόλο τους σε
σχέση με αυτό που ονομάζει «κύκλο ζωής του εκπαιδευτικού». Επιπλέον, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένες
όψεις του ρόλου του εκπαιδευτικού αποτελούν αντικείμενο ταύτισης. Για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
καθοριστική είναι η διάσταση του γνωστικού τους αντικειμένου καθώς ειδικά στα πρώτα χρόνια του κύκλου ζωής βλέπουν
τους εαυτούς τους πρωτίστως ως «φυσικούς», «μαθηματικούς», «φιλολόγους» και δευτερευόντως ως εκπαιδευτικούς.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Woods (1981) και η Sikes (1985) εντόπισαν τρία είδη εμπλοκής στο ρόλο του εκπαιδευτικού: της
«αφοσίωσης» (vocational), του «επαγγελματισμού» (professional), και της «συνέχισης της καριέρας» (career continuance).
Χαρακτηριστικό στοιχείο του πρώτου είδους είναι η ανιδιοτελής προσφορά και ο ιδεαλισμός αλλαγής της κοινωνίας, κάτι που
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν αντιμετωπίζουν το ρόλο τους όχι ως «διανοούμενους» αλλά ως έχοντες ως βασικό
τους μέλημα να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους μαθητές τους. Αντίθετα, για τους εκπαιδευτικούς που αναπτύσσουν το δεύτερο
είδος εμπλοκής το γνωστικό τους αντικείμενο συνιστά πηγή προσωπικής ικανοποίησης και εξασφάλισης της αναγνώρισής
τους ως «ειδικών». Ένα μέρος αυτών των εκπαιδευτικών αναπτύσσει μακροπρόθεσμα σχέδια συνέχισης και εμβάθυνσης στο
γνωστικό τους πεδίο, είτε μέσω της ανάπτυξης φιλοδοξιών για ενδο-επαγγελματική κινητικότητα είτε για επιπλέον σπουδές
στο αντικείμενο τους (π.χ. διδακτορικό). Σε κάθε περίπτωση, εκπαιδευτικοί που αναπτύσσουν αυτά τα δυο είδη εμπλοκής
έχουν επιλέξει το εν λόγω επάγγελμα με έναν σαφή και συνειδητό τρόπο, σε αντίθεση με εκείνους για τους οποίους η επιλογή
τού να γίνουν εκπαιδευτικοί είναι μια αρνητική απόφαση με την έννοια ότι την αντιμετωπίζουν ως την δεύτερη καλύτερη
δυνατή επιλογή. Είτε επειδή η εισαγωγή σε ένα παιδαγωγικό τμήμα αποτελούσε γι αυτούς μια τυχαία επιλογή είτε επειδή
ακολούθησαν κάποια γονεικό απωθημένο, οι εκπαιδευτικοί αυτής της εμπλοκής βλέπουν την είσοδο στο επάγγελμα του
εκπαιδευτικού είτε ως ένα ακόμα «διάλειμμα» μέχρι να αποφασίσουν τι θέλουν για τη ζωή τους είτε ως την καλύτερη δυνατή
επιλογή για λόγους επιβίωσης και οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πρώτα χρόνια μέσα από τη λογική «βλέποντας και κάνοντας».
Δεύτερον, ως απόρροια όλης αυτής της λογικής, μέσω της χρήσης της ΒΜ επανασυνδέουμε αυτό που μια ενατενιστική
θέωρηση της επιστήμης διαχωρίζει, δηλαδή την «θεωρία» από την «πράξη». Τούτη η επανασύνδεση μπορεί να ιδωθεί κάτω
από δυο οπτικές γωνίες. Σύμφωνα με την πρώτη, η ΒΜ λειτουργεί ως γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα στην σχολική αίθουσα και
τον θεωρητικό στοχασμό. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαιδευτική έρευνα μέσω της ΒΜ αντιμετωπίζει τη σχολική αίθουσα όχι ως τόπο
εφαρμογής τεχνοκρατικά καθορισμένων εκπαιδευτικών φιλοσοφιών οι οποίες οφείλουν την «αυθεντία» τους στη «σοφία»
των υψιπετών θεωρητικών που τις σκέφτηκαν, αλλά ως τόπο όπου καθημερινά βιώματα και αγωνίες μπορούν να πάρουν
θεωρητική μορφή (Καρακατσάνη, 2012). Έννοιες όπως «κρίσιμες βιογραφικές στιγμές», «ταυτοποιητική επένδυση», «ηθική
σταδιοδρομία», «βιογραφικές χρονικότητες» και άλλες σχετικές, δεν προκύπτουν από τους λειτουργικούς ορισμούς των
στατιστικών αναγκών αλλά από αυτό που με μια φαινομενολογική ορολογία θα λέγαμε ως «κόσμο της ζωής» της εκπαίδευσης.
Αν και μια περιγραφή του όρου αυτού θα απαιτούσε ένα ξεχωριστό συνέδριο, αρκεί για τις ανάγκες του επιχειρήματός μας να
πούμε ότι στόχος του είναι να επισημάνει ότι σημείο εκκίνησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να είναι το
πώς ένα υποκείμενο γνωρίζει ένα αντικείμενο αλλά το ίδιο το συν-υπάρχειν με άλλους, το σχετίζεσθαι ως οντολογική βάση
της εκπαιδευτικής έρευνας. Από την ιδέα αυτή απορρέει η δεύτερη οπτική γωνία υπο την οποία μπορεί κανείς να κατανοήσει
την επανασύνδεση «θεωρίας» και «πράξης» στο πλαίσιο της ΒΜ.
Η κατανόηση αυτή αντλεί από την Χαιντεγκεριανή προσέγγιση της επιστήμης (Caputo, 1986) σύμφωνα με την οποία
η «υπαρκτική» αντίληψη της επιστήμης – δηλαδή αυτή όπου το θεωρείν είναι ένας τρόπος να βιώνεις τον κόσμο και το
συνυπάρχειν και το οποίο έχει τη βάση του στην προεπιστημονική ζωή – διακρίνεται από την λογική αντίληψη – δηλαδή
αυτή όπου οι προτάσεις του επιστήμονα έχουν αληθοτιμές οι οποίες εξαρτώνται από το κατά πόσο αντανακλούν τον φυσικό
κόσμο. Στην «υπαρκτική» αντίληψη της επιστήμης το ερμηνεύειν δεν έχει μεθοδολογικό βάρος (όπως στον Dilthey) αλλά
κυρίως οντολογικό (όπως στον Heidegger), υπο την έννοια ότι το κατανοείν αποτελεί συνθήκη του Είναι. Αυτό σημαίνει ότι
ένα σημαντικό στοιχείο του κατανοείν είναι το ότι είναι πλαισιακό, ενταγμένο σε πλαίσια και κόσμους. Για να καταλάβω τη
διαφορά μεταξύ τού να τρέχω να προλάβω το λεωφορείο και του να τρέχω για λόγους fitness, θα πρέπει να καταλάβω
τις διαφορές ανάμεσα στον κόσμο εκείνο στο πλαίσιο του οποίου το λεωφορείο λειτουργεί ως ένα προκειμενου-να και τον
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κόσμο εκείνο στο πλαίσιο του οποίου το σώμα αντιμετωπίζεται ως ένα αυτό-για-χάρη-του-οποίου. Από την θέση αυτή δεν
θα πρέπει να οδηγηθεί κανείς στην άποψη ότι αφού η γνώση είναι πλαισιακά δομημένη είναι και σχετική, καθώς ένα τέτοιο
συμπέρασμα αντιμετωπίζει τις κοινωνικές επιστήμες σαν να είναι φυσικές. Ισα ίσα αυτό που ο Heidegger θέλει να τονίσει
είναι ότι το θεωρητικό ενατενίζειν προκύπτει μόνο υπο τον όρο ότι το πράττειν αντιμετωπίζεται στερητικά, ως κάτι το οποιο
«θεωρείται» ελλειμματικό. Αυτή η ερμηνευτική κατάσταση σημαίνει ότι ποτέ δεν βλέπουμε κάτι απρουπόθετα αλλά πάντα
υπάρχει πάντα ένα εκ-των-προτέρων (ένα fore-having, ένα fore-sight και ένα fore-grasping) στοιχείο που οργανώνει το
βλέμμα και το βίωμα του επιστήμονα. Αυτό το οντολογικό εκ-των-προτέρων του κατανοείν έχει χρονική θεμελίωση και το
να εξηγήσουμε αυτή την θέση θα μας πήγαινε σε άλλα μονοπάτια. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι κάτι γίνεται
αντικείμενο ενατένισης όταν αποσπαστεί από το πλέγμα του κόσμου στο οποιο είναι ενταγμένο και προς χρήση. Το θεωρείν
προκύπτει μόνο υπο τον όρο αυτής της απόσπασης και όταν αυτονομείται ως τέτοιο αυτό που αλλάζει είναι το πλαίσιο. Αντί να
βλέπουμε το σφυρί ως εργαλείο που το χρειαζόμαστε για να κρεμάσουμε κάτι, το βλέπουμε ως αντικείμενο με ιδιότητες όπως
όγκο, μάζα, διαστάσεις κτλ.
Τρίτον, από τα παραπάνω έπεται ότι από τη στιγμή που η σχολική αίθουσα καθίσταται τόπος συνάντησης του θεωρητικού
στοχασμού και της βιωμένης εμπειρίας, έπεται ότι η ΒΜ συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο αναστοχασμού. Ενώ μια τέτοια
πρόταση αν παρέμενε ως έχει ή ιδωμένη μέσα απο μια κονστρουκτιβιστική οπτική θα κατέληγε σε μια κοινοτοπία υπο
την έννοια ότι το εγώ του εκπαιδευτικού θα αυτοαναγορευόταν σε υποκείμενο και αντικείμενο μιας μοναχικής γνωστικής
επεξεργασίας, τουναντίον αυτό που εμείς θέλουμε να τονίσουμε είναι η ιδέα ότι η ζωή του (φαινομενολογικά ιδωμένη ως διυποκειμενικό συν-υπάρχειν) μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μάθησης.
Η ιδέα αυτή έχει αποδοθεί απο τον Alheit (1995:62) ως βιογραφική μάθηση, δηλαδή ως ένα “ηθελημένο και αυτοποιούμενο επίτευγμα των υποκειμένων τα οποία οργανώνουν αναστοχαστικά την εμπειρία τους με τρόπο ώστε να κομίζουν
συνοχή, ταυτότητα και νόημα στις ιστορίες ζωής τους και σχέδια ζωής που καθορίζουν τις επιλογές τους”. Συνθήκη πιθανότητας
αυτής της μάθησης δεν είναι η γνωστική ικανότητα του ατόμου αλλά το ρίζωμά του σε σχέσεις και με αυτή την έννοια είναι
μια αναστοχαστική μάθηση η οποία δεν συμβαίνει στο κεφάλι του αλλά στις αλληλεπιδράσεις του και της οποίας η λογική
οργανώνεται σε σχέση με την βιογραφικά διαρθρωμένη δομή της εμπειρίας του.
Υπο αυτό το πρίσμα, οι ιστορίες ζωής που λέμε για να κατανοήσουμε τις ζωές μας έχουν αφηγηματική δομή, δηλαδή
συγκεκριμένες πλοκές οι οποίες δομούν τα συμβάντα της ζωής μας. Μια απο τις βασικές ιδέες αυτής της θεωρίας της μάθησης
είναι ότι οι πλοκές που παράγουμε μέσω των αφηγήσεων μας πληροφορούν γι αυτό που ο Biesta ονομάζει “μαθησιακές
δυνατότητες” (learning potential) και “δυνατότητες δράσης” (action potential). Το πρώτο αναφέρεται, όπως είπαμε, στις
αφηγηματικές λογικές που δομούν τις πλοκές που παράγουμε για να κατανοήσουμε εμπειρίες ζωής και το δεύτερο στο αν
και κατά πόσο αυτές οι πλοκές εξασφαλίζουν αυτενέργεια, δηλαδή το αίσθημα ότι έχουμε έλεγχο και κατευθύνουμε εμείς τις
ζωές μας και όχι εξωγενείς παράγοντες. Μ άλλα λόγια, το είδος των πλοκών που παράγουμε έχει σημασία για τη μορφή των
δράσεων που αναλαμβάνουμε ή όχι.
Σε ερευνητικό επίπεδο αυτό είναι εντοπίσιμο διακρίνοντας α) την αφηγηματική ένταση της ιστορίας ζωής (δηλ τον πλούτο
των λεπτομερειών και του βάθους της) και β) το αν είναι περιγραφική ή αξιολογική/αναλυτική. Μέσα από τα δυο αυτά επίπεδα
της αφήγησης οργανώνεται η λειτουργία της, δηλαδή το πόσο αποτελεσματική είναι στο να κάνει κάτι, όπως το να προβάλλει
μια συγκεκριμένη αυτoπαρουσίαση ή να παράξει μια συγκεκριμένη εκδοχή του κόσμου. Μ άλλα λόγια, υπάρχουν πλοκές
και αφηγήσεις που φανερώνουν πράγματα τα οποία έμαθε κανείς από τη ζωή του αλλά οι οποίες άλλοτε διευκολύνουν τους
εκπαιδευτικούς να είναι αυτενεργοί και άλλοτε όχι.
Κλείνοντας, η θέση που προσπάθησα να υπερασπιστώ οργανώνεται γύρω από τρία σημεία: πρώτον, ότι η ΒΜ έχει
πολλά να κομίσει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο βαθμό όμως κατά τον οποίο η έννοια της βιωμένης εμπειρίας
προσεγγιστεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της πρωτοπρόσωπης περιγραφής και της τριτοπρόσωπης εξήγησης. Δεύτερον, η
συμβολή της ΒΜ έγκειται στο ότι ξεπερνάει τον δυισμό θεωρίας/πράξης διότι αντι να αντιμετωπίζει τη σχολική αίθουσα ως
εργαστήριο πειραματισμού εφαρμογής θεωριών, την προσεγγίζει ως τόπο συνάντησης κοινωνικών τροχιών (μαθησιακών,
οικογενειακών, επαγγελματικών από τη μεριά του εκπαιδευτικού και οικογενειακών ή σχολικών από τη μεριά των μαθητών)
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στον οποίο δομούνται μορφές ζωής. Τρίτον, η αναστοχαστική διάσταση της συμβολής της ΒΜ έγκειται όχι σε μια μοναχική
γνωστική διεργασία η οποία λαμβάνει χώρα στη συνείδηση του εκπαιδευτικού αλλά στο ότι αυτή η αναστοχαστικότητα έχει ως
διακύβευμά της όχι (μόνο) την «αλήθεια» του ερωτηματολογίου αλλά τις υπαρκτικές λογικές οι οποίες δομούν την ταυτότητα
του εκπαιδευτικού και την εκπαίδευσή του.
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Abstract
It is taken for granted that educational research is considered as a necessary skill that newcomers to the teaching profession need to posses. In this article we ask in what way the research tradition of Biographical Method (BM) could empower
teachers’ education. For that reason we argue, first, that Dilthey’s notion of “lived experience” should be seen as a way
of attaining causal explanation and not only of giving voices to the underdogs. Second, we explain the reasons why it is
through BM that the gap between the “enlightened” social researchers and educational practitioners should be bridged.
Finally, we highlight how BM can set the stage for making teacher’s reflexivity a social activity which takes place among
others and not within teacher’s head.
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Περίληψη
Στη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας καλείται να αναβαθμίσει την ποιότητα της
εκπαίδευσής του και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του έργου του στα πλαίσια της προσωπικής και επαγγελματικής
του ανάπτυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσής του. Σημαντικός παράγοντας είναι η δυνατότητα των ευκαιριών που έχει να
επιλέγει τις επιμορφωτικές δράσεις , οι οποίες θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Η παρούσα έρευνα
έχει ως σκοπό να σμιλέψει το βιβλιογραφικό κενό αναφορικά με τις ανάγκες για ενημέρωση των παιδαγωγών προσχολικής
ηλικίας που εργάζονται σε νηπιαγωγεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς , σε ζητήματα που
αφορούν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες ως προς το ρόλο τους ως παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, την ανάγκη τους να
επιμορφωθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση και την καλύτερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας τους
στο σχολικό πλαίσιο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 30 γυναίκες (15 Νηπιαγωγοί και 15 Βρεφονηπιοκόμοι) που εργάζονται σε νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Ηράκλειο Κρήτης. Η παρούσα έρευνα δίνει ένα σαφές μήνυμα
για ανάγκη συμμετοχής του ίδιου του παιδαγωγού στην επιλογή των επιμορφωτικών δράσεων που θα συμμετέχει, τάσσονται
υπέρ της δια βίου εκπαίδευσης και της ανάγκης τους να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν το παιδαγωγικό τους έργο
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ευελπιστούμε ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα απευθύνονται σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας που εργάζονται στον εν λόγω Δήμο αλλά και σε
άλλους Δήμους στην επικράτεια. Τέλος πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και άλλους ερευνητές του πεδίου της προσχολικής
αγωγής.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Αναγκαιότητα επιμόρφωσης, Δια βίου Μάθηση, Νηπιαγωγός, Βρεφονηπιοκόμος

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 2005), η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο να είναι συνεχής, να περιλαμβάνει την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την πρακτική, την ανατροφοδότηση και υποστήριξη σε όλες τις εκφάνσεις. Ιδιαίτερα
είναι αναγκαίο να εστιάσουμε σε πρώτο επίπεδο στην επιμόρφωση, η οποία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία, η οποία κατέχει
τον ρόλο της σύνδεσης ανάμεσα στην βασική κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα, με κύριο στόχο την απόκτηση
νέων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την υιοθέτηση συμπεριφορών και στάσεων που θα επιτρέψουν στους παιδαγωγούςεκπαιδευτικούς καθώς και στα στελέχη της εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν ποιοτικά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελί-
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ξεις, να αναπτύσσουν ικανότητες αναστοχασμού της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής τους δράσης, αλλά και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, όπου έχει εξαλλαχθεί η κοινωνία μας σήμερα (Scheerens, 2010).
Στην εποχή μας, η επιμόρφωση αποτελεί βασικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών λόγω των αυξημένων αναγκών προσαρμογής των ανθρώπων στη ραγδαίως μεταβαλλόμενη κοινωνία. Σίγουρα, ζούμε στην «κοινωνία της γνώσης», όπου η αλματώδης άνθηση των επιστημών οδήγησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην
εκπαίδευση. Η ταχύτητα της ανανέωσης γνώσεων στη σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης» επιβάλλει σε όλους τους ενήλικους,
και όχι μόνο στους μορφωτικά μη-ευνοημένους, τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων που απέκτησαν στην αρχική τους
εκπαίδευση, οι οποίες παλαιώνουν σήμερα πολύ γρήγορα (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2012).
Η βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Το συμπέρασμα αυτό επανέρχεται
συνεχώς σε μελέτες, έρευνες, σχέδια και πρακτικές βελτίωσης της σχολικής μάθησης (Δούκας, 2008). Η εκπαίδευση είναι
συνδεδεμένη με την επιμόρφωση, η οποία είναι αναγκαία, καθώς οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν προσφέρουν εκπαίδευση
και ειδίκευση για όλη μας τη ζωή, αλλά και οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να υποστηρίζουν σωστά το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους (Βάθη & Κόκκαλη, 2013). Εντάσσεται ως απαραίτητη διαδικασία στο
συνολικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής των περισσότερων χωρών. Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
στα πλαίσια διαδικασίας βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας τους και παροχής νέων υπηρεσιών, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις σε κοινωνικό, τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο και να εντάξουν στο δυναμικό τους
προγράμματα επιμόρφωσης. Όταν μάλιστα τα επιμορφωτικά προγράμματα προσφέρονται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, μπορούν να βοηθήσουν περισσότερους καταρτιζόμενους.
Μέσα από την επιμόρφωση, στοχεύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσωπικής, της
επαγγελματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης (Αναστασιάδου, 2014).
Ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου επιμόρφωση έχει γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων, τις τελευταίες κυρίως
δεκαετίες περασμένου αιώνα. Βασική αιτία αποτελούν οι διαφορετικές θεωρήσεις του όρου από τους ειδικούς μελετητές του
θεσμού (Μπουζάκης, 2000). Η οριοθέτηση του όρου επιμόρφωση, δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, καθώς υπάρχει ποικιλία
προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τον Bolam, ο ορισμός, ο προσανατολισμός και ο σκοπός του όρου «επιμόρφωση», είναι το αποτέλεσμα μιας περιορισμένης συμφωνίας ανάμεσα στα μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., αν και η σπουδαιότητα και η σημασία της επιμόρφωσης
είναι αποδεδειγμένη (Boolam, 1982).
Επιμόρφωση είναι η «απόκτηση συμπληρωματικών ή ειδικών γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών.
Αποτελεί, πρόσθετη εκπαίδευση ή παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο προσωπικό επιχείρησης ή οργανισμών για τις νεότερες
μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας» (Ελληνικό Λεξικό, 1993). Παράλληλα, σύμφωνα με τον ορισμό που παρατίθεται στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, είναι η «παροχή πρόσθετων γνώσεων επιστημονικής ή και επαγγελματικής
κατάρτισης για την περαιτέρω καλλιέργεια ικανοτήτων» (Μπαμπινιώτης, 1998).
Σύμφωνα με το CEDEFOP, με τον όρο επιμόρφωση αναφερόμαστε στην εξωσχολική και μετασχολική μόρφωση των πολιτών για τη «συμπλήρωση των κενών της εκπαίδευσης και τη συνεχή ενημέρωσή τους επί των εξελίξεων και τάσεων της
ανθρώπινης δημιουργίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και
της επαγγελματικής τους απασχόλησης» (Ανδρέου, 1997).
Σύμφωνα με την UNESCO, ο όρος επιμόρφωση ενηλίκων αναφέρεται σ’ όλο το «φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών
διαδικασιών, οποιουδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν σε αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων
τα ενήλικα άτομα αναπτύσσουν τις ικανότητες τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική και επαγγελματική τους
κατάρτιση ή τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής τους ανάπτυξης
και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (Δημουλάς,
Κοντονή, Κρητικίδης, Μπελεγρή-Ρομπόλη, Παπαδόγαμβρος, Ππαδοπούλου, Παληός &Τραγάκη, 2003).
Αποτελεί μια σημαντική μορφωτική διαδικασία η οποία έχει συνέχεια. Στοχεύει να βοηθήσει τον άνθρωπο, να βελτιώσει
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και να διευρύνει τις επαγγελματικές και επιστημονικές του γνώσεις και δεξιότητες, με σκοπό να του δοθεί η δυνατότητα να
ανταποκριθεί επιτυχώς στη εκπλήρωση του έργου του, για το καλό του ίδιου μεμονωμένα αλλά και του κοινωνικού συνόλου
ευρύτερα (Νάσσαινας, 2010).
Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, γίνεται αντιληπτό ότι βασική επιδίωξη της επιμόρφωσης είναι να «αλλάξει» τους
συμμετέχοντες, θέτοντάς τους προκαθορισμένους εξ αρχής και συγκεκριμένους στόχους και παράλληλα, να τους καταστήσει
ανεξάρτητους, με τελικό στόχο σκοπό τον αυτο-καθορισμό και την αυτοπραγμάτωσή τους (Rogers, 2002).
Η επιμόρφωση παίρνει ποικίλες μορφές και διάρκειες ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τους στόχους που επιδιώκει και τις χρονικές τοπικές και λειτουργικές προϋποθέσεις οργάνωσης και υλοποίησης της (Βουλτσίδης, 2013).
Σίγουρα η επιμόρφωση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι κατέχει συμπληρωματικό ρόλο και έχει μια θέση βελτίωσης,
ανανέωσης ή ακόμη και αντικατάστασης των περιεχομένων της βασικής εκπαίδευσης, καθώς η επιμόρφωση οδηγεί τους
παιδαγωγούς- εκπαιδευτικούς, στην ανάπτυξη- εξέλιξη τους, καθώς εμβαθύνει σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Αποτελεί μια συνεχής αλλά και επαναλαμβανόμενη διαδικασία σε θεσμοθετημένα ή μη πλαίσια, η οποία βαδίζει παράλληλα με
την επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Με λίγα λόγια, με τον
όρο επιμόρφωση αναφερόμαστε στον εμπλουτισμό των γνώσεων μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, είναι σαφές,
λοιπόν, ότι η επιμόρφωση απευθύνεται σε άτομα που ήδη εργάζονται (Lam, 2009).
Για να πετύχει τους στόχους της, προϋποθέτει ένα πλήθος δραστηριοτήτων οι οποίες να ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο στην
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητά του εκπαιδευτικού
συστήματος. Σε ένα πρόγραμμα όμως επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν πάντα ένα ομοιογενές
σύνολο. Οι διαφορές μπορεί να είναι σε πολλούς τομείς όπως η ηλικία, η προηγούμενη εμπειρία, η προϋπάρχουσα γνώση, τα
κίνητρα, οι ανάγκες κτλ. Παρόλα αυτά μπορούν να εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζεται η εκπαίδευση ενηλίκων. Ο Roggers (οπ. Βουλτσίδης, 2013) εντοπίζει τα εξής παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Οι συμμετέχοντες είναι όλοι ενήλικες
2. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διαδικασία ανάπτυξης
3. Μεταφέρουν ένα σύνολο εμπειριών και αξιών
4. Έρχονται στην επιμόρφωση με συγκεκριμένες προθέσεις
5. Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες
6. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα
7. Έχουν διαμορφώσει τα δικά τους μοντέλα μάθησης
Οι επιμορφούμενοι επιζητούν την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις φάσης της εκπαίδευσης τους, έχουν συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές ανάγκες τις οποίες θέλουν να καλύψουν με τις νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν μέσα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Η επιμόρφωση ως όρος παραπέμπει στα εξής: α) Σε πρόσθετες γνώσεις, όπου προϋποθέτει, δηλαδή, μια μόρφωση προϋπάρχουσα, στην οποία προστίθενται οι νέες γνώσεις, β) Σε γνώσεις επιστημονικές ή γνώσεις επαγγελματική κατάρτισης,
όπου εμπεριέχει, το δίλημμα της κατεύθυνσης προς την οποία στρέφεται αυτή η παροχή πρόσθετων γνώσεων, καλλιέργεια
της επιστήμης ή ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία συνδυάζεται με την αναπαραγωγή της γνώσης, και γ) Σε
γνώσεις που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ικανοτήτων, θέτοντας μ’ αυτό τον τρόπο το ζήτημα του σκοπού αυτής της παροχής
πρόσθετων γνώσεων και αφετέρου το ζήτημα του προσδιορισμού των ικανοτήτων που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν μέσω
αυτών των πρόσθετων γνώσεων (Βουλτσίδης, 2013).
Οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων έχουν επηρεάσει και το χώρο
της εκπαίδευσης και έχουν προκαλέσει αλλαγές τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν στους εκπαιδευτικούς νέες επιμορφωτικές
ανάγκες. Το σύγχρονο σχολείο και κατ’ επέκταση οι δομές προσχολικής αγωγής πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζονται ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εποχής. Η αδυναμία της πολιτικής της χώρας μας στο χώρο
της επιμόρφωσης των παιδαγωγών προκαλεί μια πληθώρα συζητήσεων για τους στόχους και τη μορφή που πρέπει να έχουν
τα επιμορφωτικά προγράμματα προκειμένου να προετοιμάσουν τον σύγχρονο παιδαγωγό να ανταποκριθεί με επιτυχία στις
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απαιτήσεις της εποχής. Καθώς διαρκώς μεταβάλλονται τα μαθησιακά περιβάλλοντα, προκαλούνται αλλαγές και στο ρόλο που
καλείται να διαδραματίσει ο παιδαγωγός, στις γνώσεις και στις δεξιότητες που απαιτείται να έχει.
Μέσα από την επιμόρφωση αναπτύσσει ικανότητες που οδηγούν σε μια καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών.
Αρχίζει να προβληματίζεται ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, να πειραματίζεται με καινοτομίες, να ερευνά και να
αναστοχάζεται.
Οι Παιδικοί σταθμοί και το Νηπιαγωγείο, είναι δομές με πολύπλευρη στόχευση (κοινωνική, ανθρωπιστική, πολιτιστική, παιδαγωγική). Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρξουν. Μάλιστα ένας
από τους κυριότερους παράγοντες που συντελεί στην ομαλή ανάπτυξη του νηπίου είναι τα άτομα που τα διαπαιδαγωγούν και τα
φροντίζουν. Γι αυτό και οι παιδαγωγοί πρέπει να «ζουν» με την ιδέα της αλλαγής, μετασχηματίζοντας συνεχώς τις μεθόδους και
τις πρακτικές τους. Η διαρκής επιμόρφωση των παιδαγωγών που θα οδηγήσει στην «κριτική εφαρμογή της αλλαγής» είναι συνεπώς απαραίτητη (Καμαρινού, 2000). Η μελέτη της επιμόρφωσης γίνεται από την οπτική της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιμόρφωσης είναι πολλές και αφορούν: α) τη φιλοσοφία της, το αν δηλαδή υιοθετεί
τη διευρυμένη αντίληψη για τη διδασκαλία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού β) το αν σχεδιάζεται με βάση επιστημονικά δεδομένα γ) το αν είναι οργανικά ενταγμένη στην πολιτική του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Παπαναούμ, 2010).
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, καθώς η ανταπόκριση σε μια κοινωνία της γνώσης, διαμορφώνει ένα νέο ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Η νέα αυτή κοινωνία επιβάλλει σε κάθε εκπαιδευτικό να επιδιώκει την
ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και να καλλιεργεί μεθοδολογικές δεξιότητες για την αυτόνομη
μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και πολυμορφίας. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η επιμόρφωση και η κατάρτισή τους, καθώς οι ίδιοι αντιμετωπίζονται ως δια βίου
εκπαιδευόμενοι (Cochran & Lytle, 2001). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους, όσον αφορά
γενικότερα στις εξελίξεις των επιστημών της Αγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας τους στο σχολείο και η ανταπόκριση τους στις νέες κάθε φορά κοινωνικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις (Νάσσαινας, 2010).
Η επιμόρφωση περιλαμβάνει τις θεσμοθετημένες και μη διαδικασίες που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού. Στόχος λοιπόν, της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς, είναι να
συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής και να βελτιώνει ποιοτικά την εκπαίδευση (Χατζηπαναγιώτου, 2001).
Η επιμόρφωση μπορεί να συμβάλει στην ικανοποίηση των προσωπικών στόχων και κατά συνέπεια στη προσωπική ικανοποίηση αυτών των ατόμων και στην ευκολότερη αποδοχή τους από τον κοινωνικό περίγυρό τους (Moyer, 2015). Με τον τρόπο
αυτό, διευκολύνεται επίσης, η εφαρμογή της καινοτομίας και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών που μπορούν να οδηγήσουν
στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των διαφόρων επαγγελματικών χώρων και στη βιώσιμη ανάπτυξη της
χώρας μας. Σαφής πλέον είναι, η διάθεση των επιμορφούμενων να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ενασχόλησής τους, επιδιώκοντας την ευκολότερη επαγγελματική τους ανέλιξη, καθώς με την επιμόρφωση δίνεται η δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες καθώς και τη δυνατότητα αύξησης των εισοδημάτων τους.
Σίγουρα λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, η επιμόρφωση αποτελεί μια μορφή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Έπειτα από έρευνες έχει αποδειχτεί ότι οι ενήλικες διαμορφώνουν έναν ατομικό τρόπο ανάλυσης των δεδομένων που κάθε
φορά τους παρέχεται. Ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης όταν διαπιστώσουν ότι η γνώση που τους παρέχεται έχει αξία για την
καθημερινή τους πρακτική (Κωστίκα, 2004).
Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό πεδίο το οποίο εντάσσεται στην
δια βίου εκπαίδευση. Στα πλαίσια της Ε.Ε. για τη δια βίου μάθηση η «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» είναι ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και βασίζεται στον προκάτοχό του,
το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Παρέχει κοινό στρατηγικό στόχο για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου αρχών για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς επίσης και κοινές μεθόδους εργασίας με τομείς
προτεραιότητας για κάθε περιοδικό κύκλο εργασιών.
Η δια βίου εκπαίδευση, εκλαμβάνεται ως ένα είδος κλίμακας που πρέπει να ανέβει ο άνθρωπος για να βελτιωθεί και να
προοδεύσει, ως μέσο οικονομικής αναβάθμισης και, κατ’ επέκταση, ως ένα εργαλείο για την ενσωμάτωσή του σε ένα ανώτε-
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ρο κοινωνικό επίπεδο, αλλά, πολύ περισσότερο, ως σημαντική ευκαιρία «ενδοσκόπησης, εσωτερικής διεύρυνσης, αυτοπραγμάτωσης και καλύτερης κατανόησης του κόσμου» (Jarvis, 2004: 57).

2. Μεθοδολογία
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των Νηπιαγωγών και των Βρεφονηπιοκόμων, για την αναγκαιότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα. Αποτελεί μια συγχρονική, επιτόπια ποιοτική έρευνα με δειγματοληπτικό χαρακτήρα, που χρησιμοποιεί την συνέντευξη ως μέσο συλλογής δεδομένων. Διεξήχθη την περίοδο Απριλίου- Μαΐου
2018. Το δείγμα αποτέλεσαν 15 Νηπιαγωγοί και 15 Βρεφονηπιοκόμοι του Ν. Ηρακλείου, εκ των οποίων όλες ήταν γυναίκες,
διορισμένες είτε από το Υπουργείο Παιδείας (Νηπιαγωγοί), είτε από τον Δήμο Ηρακλείου (Βρεφονηπιοκόμοι), και η επαγγελματική τους εμπειρία κυμαινόταν από 14 έως 18 χρόνια υπηρεσίας. Πριν την πραγματοποίηση της συνέντευξης, αποφασίστηκε
η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής σε τέσσερις γυναίκες (2 Νηπιαγωγούς και 2 Βρεφονηπιοκόμους), με τυχαία επιλογή. Πραγματοποιήσαμε κάποιες τροποποιήσεις στις ερωτήσεις μας και προχωρήσαμε στην υλοποίηση της συνέντευξης. Η έρευνα που
πραγματοποιήσαμε, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης με όποια πλεονεκτήματα και περιορισμούς αυτό συνεπάγεται.
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι έγγαμες με παιδιά και 3 διαζευγμένες με παιδιά. Η πλειοψηφία (25 γυναίκες) έχει
2 ανήλικά τέκνα και μικρότερο ποσοστό έχουν 3 τέκνα (5 γυναίκες). Το επίπεδο σπουδών του δείγματός μας ήταν αρκετά υψηλό
καθώς οι 20 ήταν κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι 3 είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών και 1 δεύτερο πτυχίο. Όλες
οι συμμετέχουσες στην έρευνα μας δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 επιμορφωτικά προγράμματα έως σήμερα.
Οι περισσότερες κατέχουν θέση προϊσταμένης στο χώρο εργασίας τους (18 γυναίκες) και οι υπόλοιπες έχουν θέση σε τάξη. Όλες οι
συμμετέχουσες αναφέρουν ότι θεωρούν τα επιμορφωτικά προγράμματα αναγκαία και χρήσιμα για την εργασία τους.

3. Αποτελέσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Αναφορικά με την πρώτη ερώτηση, η οποία
ερευνούσε τις απόψεις του δείγματος σε σχέση με το ποια περίοδο της σχολικής χρονιάς θεωρούν κατάλληλη για να επιμορφωθούν, οι Νηπιαγωγοί αναφέρουν κατά την διάρκεια σε υψηλό ποσοστό (10) και οι υπόλοιπες Νηπιαγωγοί αναφέρουν πως
θεωρούν καταλληλότερη περίοδο την αρχή της χρονικής χρονιάς. Αντίθετα σε υψηλότερο ποσοστό οι Βρεφονηπιοκόμοι του
δείγματος αναφέρουν ως καταλληλότερη περίοδο την αρχή της σχολικής χρονιάς (9 Βρεφονηπιοκόμοι) και οι υπόλοιπες έξι
θεωρούν καταλληλότερη περίοδο τη μέση της σχολικής χρονιάς. Τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι, της έρευνας επισημαίνουν ως ακατάλληλη περίοδο το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Στην επόμενη ερώτηση τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι καλούνται να αιτιολογήσουν τους λόγους επιλογής χρονικής περιόδου επιμόρφωσης. Οι Νηπιαγωγοί σε υψηλό ποσοστό του δείγματος αιτιολογούν την επιλογή τους να
επιμορφώνονται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς θέλουν να γνωρίζουν τα ζητήματα των παιδιών για να
εστιάζουν σ’ αυτά. Παράλληλα, αναφέρουν ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν διαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για να
συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές διαδικασίες. Αντίθετα οι Βρεφονηπιοκόμοι αιτιολογούν την επιλογή τους να επιμορφώνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς απευθύνονται σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, καθώς και σε μικρότερες ηλικίες,
και έχουν την ανάγκη να ενημερώνονται πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς.
Στην συνέχεια το δείγμα μας κλήθηκε να αναφέρει την προτίμηση στην δια ζώσης ή στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
Στην ερώτηση αυτή διακρίνουμε ότι οι απαντήσεις τόσο των Βρεφονηπιοκόμων όσο και των Νηπιαγωγών συγκλίνουν, καθώς σε αρκετά υψηλό ποσοστό, επιλέγουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, καθώς την θεωρούν περισσότερο ευέλικτη (13
Νηπιαγωγοί και 12 Βρεφονηπιοκόμοι). Σε μικρότερο ποσοστό το δείγμα μας αναφέρει ότι δεν το ενδιαφέρει η μορφή του
παρεχόμενου προγράμματος επιμόρφωσης.
Ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με τον φορέα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, οι Νηπιαγω-
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γοί του δείγματος σε υψηλό ποσοστό επιλέγουν αν παρακολουθούν προγράμματα από το ΕΚΔΑ και σε δεύτερο επίπεδο από
κάποιους Πανεπιστημιακούς φορείς. Αντίθετα οι Βρεφονηπιοκόμοι δήλωσαν ότι σε πρώτο επίπεδο θέλουν να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων σε τοπικό αλλά και Πανελλήνιο επίπεδο, στην συνέχεια
από το ΕΚΔΑ και σε τελευταίο τους Πανεπιστημιακούς φορείς.
Οι λόγοι επιλογής συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα συγκλίνουν ανάμεσα στους Νηπιαγωγούς και τους Βρεφονηπιοκόμους, καθώς αναφέρουν τους ίδιους. Συγκεκριμένα, οι λόγοι που οδηγούν τόσο τους Νηπιαγωγούς όσο και τους
Βρεφονηπιοκόμους να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμά είναι προσωπικό ή/και επαγγελματικό ενδιαφέρον
για το θέμα του προγράμματος, η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την εργασιακή τους εξέλιξη, η
κατάκτηση νέων γνωστικών αντικειμένων, η επαγγελματική εξέλιξη μέσα από τη μοριοδότηση του προγράμματος, η βελτίωση
του φακέλου αξιολόγησής τους, καθώς ο τρόπος προσφοράς ενός προγράμματος.
Συνεχίζοντας ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης ανά αντικείμενο. Στην ερώτηση αυτή διαπιστώνουμε μια σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις του δείγματος. Συγκεκριμένα, από την μία πλευρά όλες οι Νηπιαγωγοί τους δείγματος επισημαίνουν την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής και παρέμβασης. Αντίθετα οι
Βρεφονηπιοκόμοι επιλέγουν να επιμορφωθούν σε θέματα υγιεινής, δημιουργικής παρέμβασης και βελτίωσης συνεργασίας
οικογένειας σχολείου. Σε μικρότερο ποσοστό τόσο Νηπιαγωγοί όσο και Βρεφονηπιοκόμοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε
θέματα μουσικοκινητικής, θεατρικού παιχνιδιού, στη διοίκηση, στην ενδυνάμωση των σχέσεων των παιδαγωγών, στη συνεργασία οικογένειας/ σχολείου και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Στην ερώτηση για τους ανασταλτικούς παράγοντες, ώστε να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα οι απόψεις του
δείγματος συγκλίνουν. Συγκεκριμένα, τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι του δείγματος, σε αρκετά υψηλό ποσοστό,
αναφέρουν ως κύριο ανασταλτικό παράγοντα, συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, την έλλειψη αρκετού ελεύθερου
χρόνου εξαιτίας οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων τους. Παράλληλα, σε μικρότερο ποσοστό τόσο
οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι αναφέρουν την απουσία αρκετών θέσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και την μη οργάνωση αρκετών επιμορφωτικών προγραμμάτων με μικρό κόστος συμμετοχής ή ακόμη και δωρεάν.

4. Συμπεράσματα
Από την παρούσα έρευνα έγινε κατανοητό ότι τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν αναγνωρίσει την αξία
της επιμόρφωσης και έχουν διαπιστώσει τις ελλείψεις που υπάρχουν μετά από το τέλος των σπουδών τους. Έχουν ήδη, κατανοήσει την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των γνώσεων τους και της ανάγκης εμπλουτισμού με επιστημονικότητα που
θα δίνει βαρύτητα στις επιλογές τους. Διακρίνουν τα θέματα στα οποία επιθυμούν επιμόρφωση αλλά και τους φορείς από
τους οποίους θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιμη η επιμόρφωση. Από τις απαντήσεις τους γίνεται αντιληπτή η ανάγκη τους να
συμμετέχουν στην επιλογή των θεμάτων στα οποία θα επιμορφώνονται, μέσα από την κριτική των χρήσιμων και μη,επιμορφώσεων που έχουν ήδη λάβει, αλλά και μέσα από τις προτάσεις που έχουν για μελλοντική επιμόρφωση.
Σύμφωνα με τους Starkey, Yates, Meyer et al. (2009) η ταύτισή των επιμορφωτικών προγραμμάτων με τις ανάγκες των
παιδαγωγών και με τη χρονική στιγμή της επαγγελματικής τους εξέλιξης, αποτελεί τη βασική αρχή των προγραμμάτων για
επιμόρφωση. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τόσο οι Νηπιαγωγοί όσο και οι Βρεφονηπιοκόμοι, καταθέτουν την
προτίμησή τους σε τρόπους και μεθόδους που θα επιθυμούσαν από τον φορέα να χρησιμοποιήσει όπως: βιωματικές δράσεις,
εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, υποδειγματικές διδασκαλίες, πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη κτλ, πράγμα που
συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία (Bell & Gilbert, 1994; Φράγκος, 1982). Από την πλευρά τόσο των Νηπιαγωγών όσο και
των Βρεφονηπιοκόμων γίνεται σαφής η ανάγκη για συμμετοχή σε ουσιαστική επιμόρφωση που να στοχεύει στις πραγματικές
τους ανάγκες , ακόμα και με εξ αποστάσεως μεθόδους, επισημαίνοντας τη δυναμική του δικτύου, των εξ αποστάσεως σπουδών και καταλήγοντας στο συμπέρασμα της χρησιμότητας δημιουργίας δικτύων επικοινωνίας. Οι Βρεφονηπιοκόμοι παρουσίασαν περισσότερο την ανάγκη τους για ενδοσχολική επιμόρφωση και επιμόρφωση μέσω συλλόγων και τοπικών φορέων
ενώ οι Νηπιαγωγοί εξέφρασαν την επιθυμία τους για παρουσία ειδικών επιστημόνων, που να είναι ικανοί να συνδέσουν την
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εμπειρία τους μέσα από την τάξη με την επιστημονικότητα των γνώσεών τους. Μ αυτό τον τρόπο πιστεύουν ότι θα τους εμψυχώσουν και θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία του παιδαγωγικού τους έργου. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, διατυπώθηκε η
ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση από καλά οργανωμένους φορείς και εξειδικευμένους επιστήμονες.
Οι σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι αντιμέτωπο με την έλλειψη των απαραίτητων οικονομικών πόρων, την υποβάθμιση
των υλικοτεχνικών υποδομών, την απουσία προγραμμάτων επιμόρφωσης των παιδαγωγών και την περιορισμένη ανανέωση
του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων υποστήριξης των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που βασίζονται τόσο
στις ανάγκες τους όσο και στις απαντήσεις τους σε σχέση με τις πρακτικές τους μπορεί να υποστηρίξει τη συνεχή βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου με αποτελέσματα που έχει αποδέκτες τόσο τα παιδιά και την καθημερινή εμπειρία τους στην προσχολική εκπαίδευση όσο και τις ίδιες τις παιδαγωγούς σε σχέση με τη στήριξη αλλά και την ικανοποίηση που λαμβάνουν από
το εκπαιδευτικό τους έργο. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του παιδαγωγού αλλάζει και απαιτεί την αναδιαμόρφωση, ιδιαίτερων
επαγγελματικών ικανοτήτων. Αυτές αφορούν τον αποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων που εμφανίζονται, τη δυνατότητα για λήψη σωστών αποφάσεων, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
(Κουλουμπαρίτση, 1997: Νικολακάκη, 2003: Μπαγάκης, 2005).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι ανάγκες της εποχής απαιτούν διαρκή επιμόρφωση περισσότερο
εύστοχη, καθώς η υπάρχουσα προσφερόμενη επιμόρφωση φαίνεται πως δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιμορφούμενων, αφού το αντικείμενο των περισσότερων επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν συνδέεται με την καθημερινή διδακτική
πράξη, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι και είναι συστηματική. Τέλος, είναι προφανές πως οι παιδαγωγοί είναι πρόθυμες να συμμετέχουν σε επιμορφώσεις που προσχεδιάζουν φορείς που έχουν καλή γνώση των αναγκών τους και των κινήτρων τους, για
να μην παρεκκλίνουν από τους στόχους τους. Οι ίδιες επιθυμούν μέσα την κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να ενισχυθούν στην
καθημερινή εκπαιδευτική τους πράξη και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τις
ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό προσδοκούν να συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους
πορείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ως σύγχρονοι παιδαγωγοί τάσσονται ανοιχτά υπέρ της δια βίου μάθησης.
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της παρούσας έρευνας ήταν αρκετά περιορισμένο σε σχέση με τον
ενεργό εκπαιδευτικό(Νηπιαγωγοί και Βρεφονηπιοκόμοι) πληθυσμό του Νομού Ηρακλείου. Ιδανικό θα ήταν να επαναληφθούν τέτοιες έρευνες μελλοντικά ώστε να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας,
τόσο σε επίπεδο νομού, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι φορείς προσχολικής αγωγής θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα
αποτελέσματα της έρευνας ώστε να σχεδιάσουν, να οργανώσουν ή να τροποποιήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσής τους
βασιζόμενοι στις πρόσφατες επιμορφωτικές ανάγκες των εργαζομένων. Η προσχολική αγωγή αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης των παιδιών σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, γι αυτό είναι πολύ σημαντικό όλοι όσοι εργάζονται με μικρά
παιδιά, είτε είναι νηπιαγωγοί είτε είναι βρεφονηπιοκόμοι να στοχεύουν στην ενότητα και τη συνεργασία ώστε να δημιουργούν
τις καταλληλότερες συνθήκες μάθησης και αγωγής.
Τέλος, η παρούσα έρευνα φανερώνει την ανάγκη των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής για διαρκής επιμόρφωση με
σκοπό να ανανεώνεται σε επαγγελματικό επίπεδο και να καλύπτει με τον ιδανικότερο τρόπο τις νέες ανάγκες που προκύπτουν.
Οι ανάγκες αυτές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει κάθε παιδαγωγός και η δυνατότητα εκπλήρωσής τους εξαρτάται από τα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, τον φορέα και τον τρόπο διεξαγωγής τους.
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Abstract
The purpose of this research is to investigate the views of Kindergarten and Nursery School members on the necessity of
participating in training programs. It is a cross-sectional, on-site qualitative survey of sampling that uses the interview as
a means of data collection. It was conducted in the period April - May 2018. The sample consisted of 15 Kindergartens and
15 Nurseries of Heraklion. From the results of this research it appears that both the Kindergarten and the Nursery School
of our sample claim that education is a necessity for our time. At the same time, the reasons for participating in a training
program, their expectations and the most appropriate way of providing them with the training programs are presented.
Ηλιάννα Γωγάκη, Νηπιαγωγός, Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ελένη Περδικάκη, Βρεφονηπιοκόμος, Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου Med Candidate «Διοικητικές και Επιμορφωτικές λειτουργίες
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Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Κοινότητας Επαγγελματικής Μάθησης
Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη & Βασίλειος Οικονομίδης

1. Εισαγωγή
Η δια βίου μάθηση είναι αποτελεί μία πολυσχιδή διαδικασία, που αποσκοπεί τόσο στην επαγγελματική όσο και στην ευρύτερη
προσωπική ανάπτυξή των συμμετεχόντων σε αυτήν (Hargreaves & Fullan, 2008· Day, 2003· Neave, 1998). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η δια βίου μάθησή τους μπορεί να λαμβάνει ποικίλες μορφές και να συντελείται μέσα από διαφορετικά οργανωτικά
πλαίσια, όπως είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές, η (μέχρι πριν λίγα χρόνια λειτουργούσα) μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση και η
αυτομόρφωση (Ξωχέλλης, 2011· Παπαναούμ, 2014). Ιδιαίτερα η επιμόρφωση μπορεί να λαμβάνει πολλές και διαφορετικές όψεις
όσον αφορά τις μορφές, τις μεθόδους, το χρονικό και το χωρικό πλαίσιο όπου υλοποιείται, τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν,
τις μορφές, τα γνωστικά αντικείμενα που αφορά και, φυσικά τους σκοπούς της (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008· Νάσαινας, 2010· Eraut,
1988). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού-ερευνητικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης νηπιαγωγών στα Χανιά. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ακολουθώντας τις αρχές λειτουργίας Κοινοτήτων Επαγγελματικής Μάθησης (ΚΕΜ) και εστίασε σε επιμορφωτική δράση με επίκεντρο «τον
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ημερήσιου προγράμματος στο νηπιαγωγείο». Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στις βασικές θεωρητικές παραδοχές του προγράμματος και θα παρουσιάσουμε τα στάδια ανάπτυξης και υλοποίησής του καταλήγοντας στην επισήμανση διαπιστώσεων (π.χ. οφέλη, περιορισμοί) και στη διατύπωση προτάσεων που προέκυψαν από την υλοποίησή
του. Το άρθρο αυτό, για λόγους έλλειψης χώρου, θα περιοριστεί στη θεωρητική θεμελίωση και στην περιγραφική παρουσίαση του
προγράμματος και δεν θα προχωρήσει στην παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων που καταγράφηκαν κατά την εφαρμογή του.

2. Επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που έχει αφετηρία τις βασικές σπουδές των
εκπαιδευτικών και τερματισμό την αφυπηρέτησή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα (Day, 2003· Hargreaves & Fullan, 2008).
Υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ανάπτυξης πολλές φορές σχετίζονται με την ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από
την εργασία τους, ενώ χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής ανάπτυξης σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους (Day & Sachs, 2005· Goodall et al., 2005).
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υποβοηθείται από τον εντοπισμό των προσωπικών θεωριών, τη σύνδεση
παιδαγωγικής θεωρίας και σχολικής πράξης, τον αναστοχασμό, και από επιμορφωτικές δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τους
τα παραπάνω στοιχεία (Μπαγάκης, 2005· Craft, 2002· Day, 2003). Η σύνδεση της επιτυχημένης επιμόρφωσης με τη συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών έχει εντοπιστεί από τη σχετική βιβλιογραφία (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2011).
Επιμορφώσεις που χρησιμοποιούν εργαστηριακές πρακτικές, όπως είναι η παρακολούθηση μιας διδασκαλίας, ο σχολιασμός συγκεκριμένων ενεργειών και η ανατροφοδότηση ενισχύουν συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Darling-Hammond et all., 2009· Day & Sachs, 2005). Τέτοιου τύπου επιμορφώσεις είναι οι ενδοσχολικού τύπου, όπου
μπορούν να εφαρμοστούν ομάδες συζήτησης, δίκτυα μάθησης, συνεργασία με ειδικούς, συλλογή και ανάλυση δεδομένων,
υποστήριξη από κριτικό φίλο, αυτοαξιολόγηση (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000).
Βασικό στοιχείο αυτού του τύπου επιμόρφωσης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ένα διδακτικό έργο, έχοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα, και αναστοχάζονται πάνω στο έργο αυτό (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016·
Schon, 1983· Zeichner & Liston, 1996). Η σχολική μονάδα όπου διεξάγεται η επιμόρφωση αποτελεί, έτσι, φορέα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αλλά και επωφελείται άμεσα από αυτήν (Καπαχτσή & Κακανβά, 2013· Day & Sachs, 2005).
H ενδοσχολική επιμόρφωση είναι μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, η οποία λειτουργεί συμπλη-
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ρωματικά με άλλες μορφές. Αφορά το διδακτικό προσωπικό συγκεκριμένων σχολείων ή δικτύου όμορων σχολείων και
αποβλέπει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Η επιμόρφωση αυτού του τύπου περιστρέφεται και δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν το ίδιο το σχολείο
ή τα σχολεία στο πλαίσιο του/των οποίου/ων υλοποιείται. Σε τέτοιου τύπου επιμορφώσεις, όπως οι ενδοσχολικές, μπορούν να
εφαρμοστούν: ομάδες συζήτησης, δίκτυα μάθησης, συνεργασία με ειδικούς, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, υποστήριξη
από κριτικό φίλο, ανατροφοδότηση-αυτοαξιολόγηση (Λιακοπούλου, 2014· Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000).
Επειδή σήμερα με τον όρο επιμόρφωση δε νοείται απλά η ιδεολογική συμμόρφωσή των εκπαιδευτικών και η άκριτη
αποδοχή των επιλογών της εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 2011), η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι το είδος της
επιμόρφωσης που, με βάση τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά της, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανταποκρίνεται πλήρως
στις νέες αντιλήψεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Gewirtz et al., 2008).

3. Κοινότητα Επαγγελματικής Μάθησης και επιμόρφωση
Ως Κοινότητα Επαγγελματικής Μάθησης (ΚΕΜ) ορίζουμε την «ομάδα εκπαιδευτικών σε σχολικά περιβάλλοντα που εργάζονται
συνεργατικά με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στο σχολείο ώστε
να υπάρξει βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Lieberman, 1996· Sargent & Hannum, 2009). Μέσα στην Κοινότητα
Επαγγελματικής Μάθησης:
Α) Αναπτύσσεται μάθηση στον χώρο εργασίας. Ο χώρος εργασίας παρέχει ερεθίσματα για μάθηση, αποτελεί πλαίσιο διαδικασιών μάθησης και αποκτά μια άλλη «εικόνα» στη θέαση του εργαζομένου, που δεν αντιμετωπίζει πλεον το σχολείο μόνο
ως έναν χώρο όπου θα «ξετυλίξει» τις γνώσεις του, αλλά και ως έναν χώρο όπου θα αποκτήσει νέες.
Β) Αναδεικνύεται η κοινωνική φύση της μάθησης. Μέσα από την αλληλεπίδραση που διαμορφώνεται μεταξύ των μελών της ΚΕΜ, τη διατύπωση κοινών προβληματισμών, τον αναπτυσσόμενο διάλογο, την ανταλλαγή, απόψεων, γνώσεων και
εμπειριών η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια συλλογική κοινωνική διαδικασία και όχι ως μία μονήρης ατομική προσπάθεια.
Γ) Συνδέεται η θεωρία και η έρευνα με τη σχολική πράξη. Βασισμένα στη θεωρία, όπως αυτή στηρίζεται σε επεξεργασμένες θέσεις-απόψεις, αλλά και σε ερευνητικά ευρήματα, τα μέλη της ΚΕΜ προσεγγίζουν ζητήματα και ερωτήματα που αναδύονται από τη σχολική πράξη και προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο.
Η ΚΕΜ μπορεί να αποτελείται από εκπαιδευτικούς, από τον συντονιστή της δράσης, όπως είναι η σχολική σύμβουλος, από
έναν κριτικό φίλο, όπως είναι ο πανεπιστημιακός στη δική μας περίπτωση, δίνοντας διαφορετικούς ρόλους, αλλά την ίδια αξία σε
όλα τα μέλη της. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μία ΚΕΜ πρέπει να υπάρχει (Sargent & Hannum, 2009· Lieberman, 1996):
Α) Εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της. Η διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας, για όλους τους συμμετέχοντες όσον αφορά τα
λάθη και τις αδυναμίες τους είναι βασική αφετηρία για την ένταξη στην κοινότητα.
Β) Αποδοχή των στόχων της. Τα μέλη της ΚΕΜ αντιμετωπίζοντας σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό τους ίδιους προβληματισμούς, εντοπίζοντας σε γενικές γραμμές τα ίδια ζητήματα ταυτίζονται όσον αφορά τους στόχους της ΚΕΜ, οι οποίοι είναι
κοινοί για όλους και, ουσιαστικά, αποτελούν τον λόγο ένταξης στην κοινότητα αυτή.
Γ) Διάθεση ειλικρινούς επικοινωνίας. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ΚΕΜ αποτελεί βασικότατο στοιχείο της λειτουργίας
της και επηρεάζει την επίτευξη των στόχων της. Πρέπει να είναι ουσιαστική, απροκατάλυπτη και να αξιοποιεί την ενσυναίσθηση.
Δ) Κλίμα δημοκρατικού διαλόγου. Ο διάλογος και η συζήτηση αποτελούν τις κυριότερες μορφές μιας γλωσσικής επικοινωνίας. Οι απόψεις υποστηρίζονται με επιχειρήματα και παραδείγματα και απορρίπτονται με αντεπιχειρήματα και αντιπαραδείγματα, αναγνωρίζοντας και προωθώντας το δικαίωμα καθενός στη διαμόρφωση και έκφραση της άποψής του.
Ε) Κουλτούρα συνεργασίας, ανοικτής επικοινωνίας αλλά και υποστήριξης των μελών της. Πρόκειται για τη διαμόρφωση
μιας ατμόσφαιρας αναγνώρισης, ενδιαφέροντος, ενίσχυσης μεταξύ των μελών της ΚΕΜ, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις σχέσεις που προϋπάρχουν μεταξύ των μελών της ΚΕΜ, αλλά ενδέχεται και να τις ενισχύσουν θετικά.
Η ΚΕΜ στο δικό μας πρόγραμμα αποτελείται από 160 νηπιαγωγούς. Δεκατρείς (13) από αυτές αποτέλεσαν την πυρηνική
ομάδα: αυτές θα δίδασκαν στα νηπιαγωγεία τους και οι υπόλοιπες (κατανεμημένες σε ισοπληθείς ομάδες) θα παρακολουθού-
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σαν τις διδασκαλίες, όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω. Συντονίστρια της ομάδας ήταν η Σχολική Σύμβουλος της 50ης
Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και κριτικός φίλος πανεπιστημιακός που διδάσκει μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας στο
Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης.
Στόχος των συντονιστών της ΚΕΜ ήταν να εργαστούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενσωματώσουν, μέσα από διαρκείς διαδικασίες ανατροφοδότησης και αναστοχασμού, τις εκπαιδευτικές μεθόδους που
βασίζονται στην έρευνα στις τάξεις τους.
Οι βασικές αρχές της λειτουργίας της ΚΕΜ του προγράμματός μας ήταν οι ακόλουθες (Sargent & Hannum, 2009· Lieberman,
1996).:
• Ισότητα: Συντονιστές και εκπαιδευτικοί ήταν ισότιμοι εταίροι.
• Επιλογή: Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα επιλογής τόσο συμμετοχής τους στην Κοινότητα όσο και στο τι και στο πώς μάθαιναν.
• Διάλογος: Ο διάλογος εφαρμοζόταν μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από τη θέση και τον ρόλο τους στην ΚΕΜ.
Αποτελούσε το βασικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών.
• Προβληματισμός: Ο προβληματισμός αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΜ σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής της και σε όλα
τα επίπεδα. Αποτελούσε το αρχικό έρεισμα για οποιαδήποτε δράση.
• Εφαρμογή: Οι εκπαιδευτικοί εφάρμοζαν στην τάξη τους αυτά που έμαθαν κατά την φάση της επιμόρφωσης και κατά τη φάση
της συνεργασίας με τους συντονιστές. Επίσης, και όσες νηπιαγωγοί παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες των συναδέλφων
τους είχαν και έχουν την δυνατότητα εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών τους στη δική τους σχολική τάξη..
• Αμοιβαιότητα: Συντονιστές και εκπαιδευτικοί αλλά και εκπαιδευτικοί μεταξύ τους μοιράζονταν αμοιβαία γνώσεις και εμπειρίες, ανησυχίες και άλλα συναισθήματα.

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης
Το επιμορφωτικό-ερευνητικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης νηπιαγωγών στα Χανιά σχεδιάστηκε από την τότε Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και εκτυλίχτηκε σε τρεις φάσεις. Η βασική
δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
• Στην πρώτη φάση οι συντονιστές υποστήριξαν με τακτικές ομαδικές συναντήσεις τις 13 νηπιαγωγούς που θα δίδασκαν
(πυρηνική ομάδα) στην επεξεργασία (θεωρητικά και πρακτικά) των βασικών παιδαγωγικών και διδακτικών εννοιών και
πρακτικών, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
• Στη δεύτερη φάση, στηριγμένες στις ανάγκες της τάξης τους, οι 13 νηπιαγωγοί πειραματίστηκαν με τον σχεδιασμό του ημερήσιου προγράμματος που θα εφάρμοζαν στην τάξη τους.
• Στην τρίτη φάση περιλαμβάνεται η εφαρμογή 18 ημερήσιων προγραμμάτων στην τάξη, τα οποία παρακολούθησαν, μετά
από σχετική δήλωση προτίμησής τους, 10 νηπιαγωγοί σε κάθε νηπιαγωγείο και ακολουθούσε ανατροφοδοτική συζήτηση.
Πιο αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω οι ενέργειες και οι δράσεις που αναπτύσσονταν στο πλαίσιο κάθε φάσης του προγράμματος
Α΄ Φάση
Η φάση αυτή περιλαμβάνει την αφετηρία σχεδιασμού του προγράμματος, τη διαμόρφωση των ομάδων και την αντιμετώπιση
των βασικών επιμορφωτικών αναγκών της πυρηνικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα:
Καθορισμός επιμορφωτικών αναγκών
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των νηπιαγωγών του Χανίων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από τη Σχολική Σύμβουλο μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις εκπαιδευτικές και επι-
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μορφωτικές τους ανάγκες (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2007· Βεργίδης, 2010). Το ερωτηματολόγιο αυτό είχε διανεμηθεί κατά το
προηγούμενο σχολικό έτος από τη Σχολική Σύμβουλο. Βασικό στοιχείο καθορισμού των επιμορφωτικών αναγκών υπήρξαν,
επίσης, οι παρατηρήσεις της Σχολικής Συμβούλου όσον αφορά ζητήματα διδακτικής αποτελεσματικότητας των νηπιαγωγών
της Περιφερείας της. Οι παρατηρήσεις αυτές που δεν είχαν τη μορφή ατομικής καταγραφής για κάθε εκπαιδευτικό, εντόπιζαν
ανάγκες βελτίωσης αρκετών νηπιαγωγών σε θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Ο συνδυασμός των δύο πηγών εντοπισμού
αναγκών (ερωτηματολόγιο και παρατηρήσεις) οδήγησε στη σύνθεση ενός πρώτου πίνακα περιεχομένων επιμόρφωσης.
Τρόπος διαμόρφωσης της ομάδας επιμόρφωσης
Μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς τις νηπιαγωγούς του Νομού Χανίων για την εθελοντική συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, εκατόν εξήντα (160) νηπιαγωγοί εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο εγχείρημα αυτό. Από
τις 160 νηπιαγωγούς δημιουργήθηκε μια πυρηνική ομάδα 13 νηπιαγωγών που στόχο τους είχαν να βελτιώσουν τις πρακτικές
τους, να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη και να αναστοχαστούν σε ατομικό και σε
συλλογικό επίπεδο και εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στην πυρηνική ομάδα. Οι νηπιαγωγοί της πυρηνικής ομάδας στην πλειονότητά τους είχαν πάνω από 10 έτη υπηρεσίας, είχαν παρακολουθήσει μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο
Νηπιαγωγών, παρακολουθούσαν αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια, συμμετείχαν σε ποικίλες δράσεις της σχολικής συμβούλου και αντιλαμβάνονταν ή ένιωθαν την ανάγκη να ανανεώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας. Η
συμμετοχή των 13 νηπιαγωγών κατά το παρελθόν σε προηγούμενες δράσεις και σε άλλα επιμορφωτικά προγράμματα που
είχε οργανώσει η Σχολική Σύμβουλος, διαμόρφωνε μία συνθήκη εμπιστοσύνης μεταξύ τους και αίσθησης ότι κάτι καλό θα
προκύψει.
Καθορισμός χρόνου, τόπου, τρόπου, θεμάτων συναντήσεων επιμόρφωσης
Στο σημείο αυτό της Α΄ Φάσης συναντήθηκαν η συντονίστρια και ο κριτικός φίλος με τις 13 νηπιαγωγούς της πυρηνικής
ομάδας. Στην πρώτη διερευνητική συνάντηση έγινε μια πρώτη γνωριμία των νέων μελών της ομάδας καθορίστηκαν ο χρόνος, ο τρόπος και ο χώρος επιμόρφωσης. Οι συναντήσεις διεξάγονταν σε την ευρύχωρη αίθουσα ενός νηπιαγωγείο. Στην
εναρκτήρια συνάντηση μας διερευνήθηκαν οι επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών και μέσα από συζήτηση καταλήξαμε
στις εξής θεματικές ενότητες επιμόρφωσης: Μέθοδοι διδασκαλίας, Δημιουργία ομάδων-κριτήρια παρακολούθησης ομαδικής
εργασίας, Διαφοροποιημένη προσέγγιση, Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος και αξιολόγηση της ημερήσιας διδασκαλίας.
Ακολούθησαν τρεις (3) συναντήσεις διάρκειας δύο ωρών η καθεμία, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι θεματικές ενότητες
της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση αυτή γινόταν από τον πανεπιστημιακό κριτικό φίλο και έπαιρνε την ακόλουθη μορφή: Αρχικά, ο επιμορφωτής πανεπιστημιακός έκανε μία σύντομη εισήγηση για ένα μέρος της θεματικής ενότητας δίδοντας έμφαση στη
θεωρητική τους θεμελίωση, αλλά και προσφέροντας παραδείγματα από την εκπαιδευτική πράξη. Ακολούθως, οι νηπιαγωγοί
ανακαλούσαν σχετικά ζητήματα που τις είχαν απασχολήσει στο νηπιαγωγείο και προσπαθούσαν μέσα από τον διάλογο να
εντοπίσουν ενέργειες που θα ήταν καλό να είχαν εφαρμόσει ή να είχαν αποφύγει. Έτσι η θεωρητική προσέγγιση «μεταβαλλόταν» σε κριτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πράξης μέσα από τον διάλογο που αναπτυσσόταν μεταξύ των δεκατριών
νηπιαγωγών και των δύο συντονιστών, αλλά και των νηπιαγωγών μεταξύ τους.
Ταυτόχρονα, σε 2 άλλες συναντήσεις με τη συντονίστρια και τον κριτικό φίλο προσήλθαν οι υπόλοιπες 147 νηπιαγωγοί
που θα παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας τόσο της πυρηνικής ομάδας όσο και
για τον δικό τους ως παρατηρητριών. Στις συναντήσεις αυτές αναλύθηκε η διαδικασία της μη συμμετοχικής παρατήρησης
και δόθηκαν οδηγίες για το πώς θα συμπεριφέρονταν στο νηπιαγωγείο παρακολούθησης τόσο απέναντι στα παιδιά όσο και
απέναντι στη νηπιαγωγό. Εξηγήθηκε στις νηπιαγωγούς που θα παρακολουθούσαν τις διδασκαλίες των συναδέλφων τους ότι
κατά τη συμμετοχή τους στη συζήτηση που θα ακολουθούσε θα έπρεπε να αποφεύγουν την πολύ αυστηρή κριτική, τους έντονους χαρακτηρισμούς (θετικούς ή αρνητικούς), να αντιλαμβάνονται τη θέση της συναδέλφου που θα δίδασκε Patrick και να
αναστοχάζονται δικές τους διδακτικές πρακτικές, προχωρώντας σε έναν αναστοχασμό της δικής τους διδακτικής επάρκειας.

Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη & Βασίλειος Οικονομίδης

137

Επίσης, αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν οι άξονες παρατήρησης των διδασκαλιών, βάσει των οποίων θα γινόταν η καταγραφή
παρατηρήσεων και θα διεξαγόταν η ανατροφοδοτική συζήτηση μετά από κάθε διδασκαλία. Εξηγήθηκαν όροι, δόθηκαν σχετικά παραδείγματα εφαρμογών, ακούστηκαν και συζητήθηκαν ανάλογες πρακτικές και απόψεις των νηπιαγωγών και τονίστηκε
η ομαδοσυνεργατική διάσταση της παρατήρησης.
Β΄ Φάση
Στη Β΄ Φάση περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των δύο συντονιστών και των νηπιαγωγών της πυρηνικής ομάδας που διδάσκουν, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της εκάστοτε επικείμενης διδασκαλίας.
Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας
Κάθε νηπιαγωγός της πυρηνικής ομάδας σχεδίαζε τη διδασκαλία της και συνεργαζόταν με τη συντονίστρια και ενίοτε με
τον κριτικό φίλο συζητώντας και βελτιώνοντας το σχέδιο διδασκαλίας. Σκοπός ήταν να υποστηριχθούν από την πλευρά της
Διδακτικής Μεθοδολογίας οι νηπιαγωγοί που θα δίδασκαν ενώπιον των συναδέλφων τους. και να ενισχυθούν τα συναισθήματα ασφάλειας και αυτοπεποίθησής τους. Στόχος των συναντήσεων αυτών δεν ήταν να προκύψουν «τέλειες» υποδειγματικές
διδασκαλίες, αλλά να αποφευχθούν σημαντικά σχεδιαστικά λάθη στις παραδειγματικές αυτές διδασκαλίες. Οι συναντήσεις
αυτές διεξάγονταν στο γραφείο τη Συμβούλου, δεν είχαν καθορισμένο αριθμό ούτε καθορισμένη χρονική διάρκεια, και επαναλαμβάνονταν όσες φορές χρειαζόταν, ώστε η νηπιαγωγός που θα δίδασκε να ένιωθε κατά το δυνατόν «σίγουρη και ασφαλής»
ενώπιον των συναδέλφων της.
Γ΄ Φάση
Στη Γ΄ Φάση εκτυλισσόταν το κύριο μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος, όπου περιλαμβάνονταν οι διδασκαλίες και
οι συζητήσεις ανατροφοδότησης μετά από την ολοκλήρωση κάθε διδασκαλίας.
Διεξαγωγή και παρατήρηση της διδασκαλίας
Την ημέρα κάθε διδασκαλίας η διδάσκουσα νηπιαγωγός υποδεχόταν τις παρατηρήτριες συναδέλφους της στο νηπιαγωγείο διανέμοντάς τους ένα κείμενο που περιέγραφε τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας και του πλαισίου της (σύσταση
σχολικής ομάδας κατά φύλο, ηλικία, ιδιαίτερες περιπτώσεις παιδιών, κοινωνικό υπόβαθρο των οικογενειών και κοινωνικό
πλαίσιο του σχολείου, αξιοσημείωτα προβλήματα και θέματα του σχολείου), καθώς και τα βασικά σημεία της διδασκαλίας που
θα διεξαγόταν (στόχοι, περιεχόμενα, ημερήσιο πρόγραμμα).
Κάθε διδασκαλία παρακολουθούσαν 10-12 νηπιαγωγοί, οι οποίες είχαν επιλέξει (μέσω ενός καταλόγου επιλογής που είχε
αναρτηθεί στο διαδίκτυο) το νηπιαγωγείο, τη νηπιαγωγό και την ημέρα που θα παρακολουθούσαν, ενώ εκείνη την ημέρα
το δικό τους νηπιαγωγείο δεν λειτουργούσε. Δόθηκε η δυνατότητα αυτής της επιλογής διότι προτιμήθηκε αφενός να διευκολυνθούν οι παρατηρήτριες επιλέγοντας πλησιέστερα στις ίδιες νηπιαγωγεία και γνωστές τους νηπιαγωγούς, έτσι ώστε να
αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν τόσο η γνώση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και οι προϋπάρχουσες φιλικές
σχέσεις μεταξύ των νηπιαγωγών (διδασκουσών και παρατηρητριών κυρίως, αλλά και παρατηρητριών μεταξύ τους), οι οποίες
ενδυναμώνουν το κλίμα της ΚΕΜ και διευκολύνουν την κατανόηση και κριτική προσέγγιση της παρατηρούμενης διδασκαλίας
(Patrick et al., 2010· Lieberman, 1996). Οι παρατηρήτριες με βάση και τις δικές τους προτιμήσεις σχετικά με τα άλλα μέλη της
ομάδας και με το αντικείμενο παρατήρησης χωρίστηκαν σε ομάδες (τριάδες ή τετράδες) ανάλογα με τον αριθμό τους: Κάθε
ομάδα κατέγραφε παρατηρήσεις σχετικές με έναν από τους τρεις ακόλουθους άξονες παιδαγωγικό κλίμα, μεθοδολογικές τεχνικές, διαχείριση της τάξης, για τους οποίους είχαν διαμορφωθεί από τους συντονιστές του προγράμματος κατάλογοι παρατήρησης, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί και συζητηθεί στις συναντήσεις της Α΄ Φάσης, όπως προαναφέρθηκε. Η παρατήρηση και
η ανάλογη καταγραφή γινόταν ατομικά από την κάθε νηπιαγωγό με βάση τον κατάλογο παρατήρησης που είχαν. Η διαδικασία
παρατήρησης και καταγραφής περιλάμβανε όλη τη σχολική ημέρα, από την προσέλευση μέχρι την αποχώρηση των παιδιών.
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Έτσι, οι παρατηρήτριες με τους συντονιστές προσέρχονταν νωρίς στο νηπιαγωγείο, παρατηρούσαν τον χώρο, είχαν σύντομες
συζητήσεις με τη νηπιαγωγό που θα δίδασκε και με τη μορφή της μη συμμετοχικής παρατήρησης παρακολουθούσαν όσα
συνέβαιναν στις ελεύθερες και στις οργανωμένες δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Την ώρα του διαλείμματος
συνήθως προσφερόταν ένα μικρό κέρασμα (π.χ. καφές) από το νηπιαγωγείο που φιλοξενούσε την ΚΕΜ εκείνης της ημέρας
και σε πιο χαλαρό πλαίσιο αναπτυσσόταν επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. Αυτό ήταν κάτι που ενίσχυε τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ΚΕΜ (Sargent & Hannum, 2009) και βοήθησε πολύ στο επόμενο στάδιο, της συζήτησης
και του αναστοχασμού.
Διαδικασία συζήτησης και αναστοχασμού
Μετά το τέλος του ημερήσιου προγράμματος λάμβανε χώρα η συζήτηση για τη διδασκαλία που παρατηρήθηκε και με αυτήν
ως ερέθισμα αναπτυσσότςν ευρύτερος αναστοχασμός από τα μέλη της ΚΕΜ. Η διαδικασία αυτή ακολούθησε τα εξής βήματα:
• Συζήτηση στις ομάδες: Τα μέλη κάθε ομάδας παρατήρησης (τριάδας ή τετράδας) συζήτησαν μεταξύ τους τις παρατηρήσεις
και τις καταγραφές τους, με στόχο μέσα από τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών σε αυτές να συνοψίσουν τα κοινά στοιχεία και να διαμορφώσουν μία σύντομη αλλά περιεκτική κοινή έκθεση και αποτίμηση του παρατηρούμενου άξονα, την οποία
εξέθεταν προφορικά στην ολομέλεια.
• Συζήτηση στην ολομέλεια:
Α) Η διδάσκουσα νηπιαγωγός έκανε μία γενική κριτική παρουσίαση της διδασκαλίας της. Βασικά σημεία της παρουσίασης
της αποτελούσαν ο καθορισμός και η επίτευξη των στόχων του ημερήσιου προγράμματος, η επιλογή και χρήση των μέσων,
των μορφών και των τεχνικών που χρησιμοποίησε στη διδασκαλία της, η διαχείριση της σχολικής τάξης, η αντιμετώπιση προβληματων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος (π.χ. ζητήματα συμπεριφοράς και πειθαρχίας
των παιδιών, αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών του θέματος της διδασκαλίας από τα παιδιά) και άλλα, ανάλογα με
τα διαλαμβανόμενα σε κάθε ημερήσιο πρόγραμμα. Η νηπιαγωγός έκλεινε την τοποθέτησή της με μία γενική αποτίμηση του
ημερήσιου προγράμματος.
Β) Ακολούθως, διατυπώνονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τις παρατηρήτριες προς τη διδάσκουσα σχετικά με τη διδασκαλία της και εκείνη έδινε τις ανάλογες απαντήσεις σε ερωτήματα των παρατηρητριών.
Γ) Με αφορμή τη διδασκαλία ακολουθούσε συζήτηση και αναστοχασμός της διδάσκουσας νηπιαγωγού, των παρατηρητριών νηπιαγωγών και των συντονιστών με βάση τους τρεις άξονες παρατήρησης. Ο αναστοχασμός της διδάσκουσας νηπιαγωγού αφορούσε τις διδακτικές της πρακτικές, όπως αυτές αναδύθηκαν στο παρατηρούμενο ημερήσιο πρόγραμμα, και
επεκτεινόταν στο εάν και πώς τις εφαρμόζει σε άλλες διδασκαλίες της. Ο αναστοχασμός των παρατηρητριών νηπιαγωγών
αφορούσε τους τρόπους με τους οποίους αυτές διδάσκουν (το ίδιο ή άλλο θέμα), οργανώνουν την τάξη τους, διαχειρίζονται τη
σχολική ομάδα κ.ο.κ. Οι συντονιστές έθεταν, όποτε χρειαζόταν, ερωτήματα σε όλη την ομάδα με στόχο την ενδυνάμωση των
προβληματισμών που αναδύονταν, τη διατύπωση νέων ερωτημάτων, την υποβολή διαφορετικών οπτικών και απόψεων που
τίθονταν προς συζήτηση και την ουσιαστική ενίσχυση του αναστοχασμού.
Δύσκολες στιγμές κατά τη συζήτηση-αναστοχασμό υπήρξαν από κάποιες, ευτυχώς λίγες, ιδιαίτερα «αυστηρές» έως και
απορριπτικές τοποθετήσεις παρατηρητριών για διδακτικές πρακτικές των παρατηρούμενων διδασκαλιών, και παρά το γεγονός ότι στις συναντήσεις της Α΄ φάσης είχε επισημανθεί στις νηπιαγωγούς που θα παρατηρούσαν τις διδασκαλίες ότι χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή στον τόνο με τον οποίον θα ασκούσαν την κριτική τους. Οι ελάχιστες αυτές περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν από τους συντονιστές με κάλυψη της διδάσκουσας και επαναφορά ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού, διαλόγου και
διατύπωσης κρίσεων βασισμένων σε επιχειρήματα. Έτσι, η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας παρατήρησης της διδασκαλίας
και αναστοχασμού με αφετηρία αυτή κατέληγε σε όλες τις περιπτώσεις σε μία θετική ατμόσφαιρα επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, στοιχείο που είναι ζητούμενο στη λειτουργία των ΚΕΜ.
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5. Οφέλη από το πρόγραμμα επιμόρφωσης
Από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος επιμόρφωση προέκυψαν αρκετά οφέλη και μάλιστα από όλες τις φάσεις του
προγράμματος, όπως φάνηκε από τις κρίσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτό. Η αναλυτική παρουσίαση των κρίσεων των νηπιαγωγών που συμμετείχαν με βάση τις καταγραφές και τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν κατά την έναρξη, την
εφαρμογή και την ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί αντικείμενο μία άλλης ξεχωριστής δημοσίευσης. Εδώ, για λόγους
περιορισμένο χώρου αφενός αλλά και γα να δώσουμε μία ευρύτερη εικόνα του προγράμματος επιμόρφωσης που παρουσιάστηκε περιοριζόμαστε να παρουσιάσουμε με λίγα λόγια τα βασικά απότελέσματα, τους περιορισμούς του προγράμματος, αλλά
και τις προτάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Τα κυριότερα οφέλη από το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω:
• Η βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των συμμετεχουσών νηπιαγωγών ήταν ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος
επιμόρφωσης. Ο στόχος αυτός, από τις κρίσεις των νηπιαγωγών φάνηκε ότι εκπληρώθηκε τόσο μέσα από την αρχική επιμόρφωση σε θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας όσο και μέσα από τις συναντήσεις προετοιμασίας των διδασκαλιών, αλλά και
μέσα από τη διαδικασία συζήτησης και αναστοχασμού που ακολουθούσε κάθε διδασκαλία. Βέβαια, ο στόχος επιτεύχθηκε σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τις 13 νηπιαγωγούς της πυρηνικής ομάδας που συμμετείχαν στις σχετικές δράσεις της Α΄ και Β΄
Φάσης και δίδασκαν στη Γ΄ Φάση, αλλά σε μικρότερο βαθμό για τις υπόλοιπες 147 νηπιαγωγούς που συμμετείχαν κυρίως
στη συζήτηση και στον αναστοχασμό της Γ΄ Φάσης.
• Η ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους πάνω σε κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, αποδοχής και
δημοκρατικού διαλόγου, τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση από όλες τις συμμετέχουσες. - αποσαφήνιση εννοιών,
• Οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην ΚΕΜ είχαν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν προϋπάρχουσες γνώσεις τους, σχετικές με τη Διδακτική Μεθοδολογία, να αποκτήσουν νέες και να αποσαφηνίσουν ίρους και έννοιες. Αυτή η διαδικασία
υποστηρίχθηκε από τη σύνδεση όλων των «θεωρητικών» στοιχείων με την εκπαιδευτική πράξη. Το όφελος και σε αυτή την
περίπτωση ήταν μεγαλύτερο για τις νηπιαγωγούς της πυρηνικής ομάδας, ένεκα της εκτενέστερης χρονικά και μεγαλύτερης
ποιοτικά εμπλοκής τους στο πρόγραμμα.
• Η απόκτηση επαγγελματικής αυτοπεποίθησης και η ανάπτυξη αισθήματος επαγγελματικής επάρκειας από τις συμμετέχουσες
στο πρόγραμμα είναι ένα από τα σημαντικά οφέλη και συνδέεται με τον στόχο προαγωγής της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών που ήταν κομβικός στο πρόγραμμα. Αν και σε αυτή την περίπτωση το όφελος αφορά περισσότερο τις νηπιαγωγούς της πυρηνικής ομάδας για προφανείς λόγους, ωστόσο το κέρδος δεν είναι αμελητέο για τις υπόλοιπες νηπιαγωγούς, οι
οποίες μέσα από τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό των δικών τους διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών αντιλήφθηκαν
σημεία που εφαρμόζουν σωστά και αποτελεσματικά και πήραν χρήσιμες ιδέες για την εφαρμογή νέων πρακτικών.
• Η ανάπτυξη του αναστοχασμού και της αυτοκριτικής επιτεύχθηκε μέσα από τον σαφή καθορισμό των ρόλων των μελών της
ΚΕΜ και τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος επικοινωνίας και διαλόγου, το οποίο επέτρεψε την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και βοήθησε στην ενίσχυση της αναστοχαστικής διαδικασίας (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016· Schon, 1983).
• Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και ιδιαίτερα της Γ΄ Φάσης του οι εκπαιδευτικοί συμφιλιώθηκαν με την
ιδέα να ανοίξουν την τάξη τους και να «εκτεθούν» σε συναδέλφους. Προφανώς αυτό το όφελος είναι κα πάλι μεγαλύτερο
για τις εκπαιδευτικούς της πυρηνικής ομάδας, αλλά ακόμα και μόνο η επαφή με την ιδέα και την πρακτική αυτή που εφαρμόστηκε διαμόρφωσε μια πρώτη θετική στάση και στις παρατηρήτριες εκπαιδευτικούς.

6. Περιορισμοί του προγράμματος:
Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα από τη φάση του σχεδιασμού του κιόλας λαμβάνει υπόψη του κάποιες βασικές παραδοχές
που αφορούν τους συμμετέχοντες σε αυτό και θεωρεί εκ των προτέρων δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν στον
ίδιο υψηλό βαθμό όλοι οι στόχοι του. Η κριτική αξιολόγηση του προγράμματος θα βοηθήσει στον εντοπισμό των ορίων, των
περιορισμών του. Στο εν λόγω πρόγραμμα κύριοι περιορισμοί της επίτευξης των στόχων , σύμφωνα με τις συμμετέχουσες σε
αυτό, είναι οι ακόλουθοι:
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• Η μικρή χρονική διάρκεια του προγράμματος. Οι συμμετέχουσες υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη χρονική έκταση στο σχολικό έτος, έτσι ώστε να διεξάγονταν περισσότερες διδασκαλίες και από περισσότερα μέλη της
πυρηνικής ομάδας, και, φυσικά, περισσότερες παρακολουθήσεις διδασκαλιών.
• Γενική ήταν η εκτίμηση ότι τα οφέλη από το πρόγραμμα ήταν μεγαλύτερα για την πυρηνική ομάδα, όπως φάνηκε, άλλωστε,
και παραπάνω. Είναι προφανές ότι όσο πιο ενεργητικό ρόλο αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης τόσο θετικότερα είναι τα αποτελέσματα για αυτούς και τόσο σημαντικότερα τα οφέλη που αποκτούν από αυτό. Ο
γενικός αυτός κανόνας ίσχυσε και στο εν λόγω πρόγραμμα και θέτει το ζήτημα της δυσκολίας εξασφάλισης ίδιας ποιότητας
ενεργητικής συμμετοχής για όλες τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς.

7. Προτάσεις για προγράμματα επιμόρφωσης
Η αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση τόσο του ίδιου όσο και
άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Από την κριτική προσέγγιση και την εμπειρία εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης, μπορούν να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις προς όσους σχεδιάζουν και εκπονούν ανάλογα
προγράμματα:
• Τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των επιμορφωνόμενων
(Ταρατόρη, 2000· Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Στο δικό μας πρόγραμμα συμμετείχαν όσες νηπιαγωγοί επιθυμούσαν (δήλωση συμμετοχής) και πιο ενεργό ρόλο ανέλαβαν επίσης όσες το επιθυμούσαν (διαμόρφωση πυρηνικής ομάδας). Ωστόσο,
αν και η ποιότητα και ο βαθμός της ενεργού συμμετοχής δεν ήταν ίδιοι για τις δύο μεγάλες ομάδες εκπαιδευτικών του προγράμματος, το πρόγραμμα προσπάθησε να εμπλέξει ενεργητικά σε όλε τις φάσεις τις συμμετέχουσες νηπιαγωγούς. Χαρακτηριστικό στοιχείο ενεργούς συμμετοχής αποτελεί η διαδικασία συζήτησης και αναστοχασμού, στην οποία πρωταγωνιστικό
ρόλο έχουν οι επιμορφωνόμενες εκπαιδευτικοί.
• Η καλλιέργεια του διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασική προϋπόθεση για την
επιτυχία του. Ανεξάρτητα από τον ρόλο που επιτελούν σε κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες (επιμορφωτές,
επιμορφωνόμενοι) η συνθήκη του δημοκρατικού διαλόγου, εστιασμένου στο βασικό θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος (αλλά και ανοικτού σε αναδυόμενα σχετικά θέματα), στηριγμένου σε επιχειρήματα και στον σεβασμό των συνομιλητών,
και διεξαγόμενου μέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλειας και αποδοχής, βοηθά στην ενεργό συμμετοχή των επιμορφωνόμενων και
στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
• Η διαμόρφωση πλαισίου αποδοχής και υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι σημαντική παράμετρος για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί να εκτείνεται από την έκφραση των απόψεών τους έως την «έκθεση» της
διδακτικής τους ικανότητας, όπως στο εν λόγω πρόγραμμα. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να εκφραστεί άνετα κάθε
συμμετέχων, να ασκήσει και να δεχθεί κριτική για απόψεις και πρακτικές, όχι όμως για πρόσωπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου δε σημαίνει και την αποδοχή όλων των απόψεων και των πρακτικών ως ορθών, αλλά
πρέπει να οδηγεί στην αλλαγή και βελτίωσή τους (Μπαγάκης, 2005· Μπαγάκης, 2016).
• Είναι πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών οι επιμορφώσεις στις οποίες συμμετέχουν να επικεντρώνονται στη σχολική πράξη
(Karagiorgi & Symeou, 2007). Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις και οι Κοινότητες Επαγγελματικής Μάθησης ικανοποιούν
αυτό το αίτημα και για τον λόγο αυτό φαίνεται να συγκεντρώνουν την επιλογή και αποδοχή των εκπαιδευτικών (Sargent &
Hannum, 2009· Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000· Λιακοπούλου, 2014).
• Η διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η επιμόρφωση είναι μία εν των ων ουκ άνευ συνθήκη (Πατσατζάκη & Ιορδανίδης, 2018· Woodward, 2004). Το πλαίσιο αυτό ορίζεται από τις διοικητικές δομές, τους συλλόγους
διδασκόντων και εκπαιδευτικών, τη θέση υποστηρικτικών δομών, φορέων και υπηρεσιών αρκεί όλοι αυτοί να κινούνται με μία
ενιαία συναντίληψη για τον σκοπό και τη λειτουργία του προγράμματος επιμόρφωσης στο οποίο συμμετέχουν.
• Βασική το προγράμματος που περιγράψαμε ήταν να οδηγήσει τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς σε αναστοχασμό σχετικά
με τις διδακτικές τους πρακτικές. Ο αναστοχασμός για τον εκπαιδευτικό θεωρείται από τις βασικές διαστάσεις του έργου
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του (Αυγητίδου & Γουργιώτου, 2016· Μιχαλοπούλου, 2007· Kαλαϊτζοπούλου, 2001), αλλά πρέπει να υποβοηθείται και να
ενδυναμώνεται με την ανάδυση κατάλληλων ερωτημάτων, τη διαμόρφωση προβληματισμού και την πρόταση αξόνων για
στοχασμό και κριτική (Zeichner & Liston, 1996). Έτσι, ο αναστοχασμός μπορεί να είναι επιτυχημένος και ουσιαστικός.
Η επιμορφωτική-ερευνητική αυτή δράση που περιγράφεται στο κείμενο αυτό θεωρούμε πως δείχνει ότι επιμορφώσεις
εκπαιδευτικών που συνδυάζουν τις θεωρίες της επαγγελματικής ανάπτυξης, τις πρακτικές των Κοινοτήτων Επαγγελματικής
Μάθησης και τη μορφή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης μπορούν να οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς.
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Περίληψη
The purpose of the paper is to present the results of the implementation of a kindergarten professional training project in Chania/Greece. The program was modeled on the principles of operation of Professional Learning Communities and focussed on
training activities focusing on the design, programming and implementation of a day program in kindergarten. The theoretical
framework of the program is the theories of professional development of the teacher through in-service training opportunities. The project had three phases: The first phase included the detection of the training needs of kindergarten teachers and
their short-term basic training. In the second phase, the kindergarten teachers were planning the daily kindergarten program
with the support of the project coordinators. The third phase involves the implementation of the daily program in the kindergarten classroom, attended by 10 kindergarten teachers in each kindergarten, and the follow-up discussion. The evaluation
of the functions and the results of the training project shows that the project contributed to the professional development of
the teachers involved in it.
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Η συμβολή της επιμόρφωσης του Διευθυντή/τριας – Προϊστάμενου/ης
του σχολείου, πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα, στην οργάνωση
και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Εμμανουήλ Μακρογιαννάκης

Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και τον σκοπό της παρούσας μελέτης διατυπώνουμε προς έρευνα τις ακόλουθες ερευνητικές
υποθέσεις
I. Η ηλικία του διευθυντή – προϊσταμένου του σχολείου σχετίζεται με τις γνώσεις του σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της
σχολικής μονάδας
II. Η προηγούμενη εμπειρία του διευθυντή- προϊσταμένου της σχολικής μονάδας σε άλλες θέσεις διοίκησης επηρεάζεται από
τα έτη υπηρεσίας του
III. Το φύλο επηρεάζει την προτίμηση του διευθυντή – προϊσταμένου σχετικά με την διάρκεια επιμόρφωσης του πάνω σε
θέματα διοικητικά και οργανωτικά
IV. Η άποψη των διευθυντών-προϊσταμένων σχετικά με τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της επιμόρφωσης σχετίζεται με τα
χρόνια υπηρεσίας τους
V. Ο προγραμματισμός των στόχων που σκοπεύει να πετύχει η σχολική μονάδα κατά την διάρκεια της χρονιάς επηρεάζεται από
τα έτη που έχει ο διευθυντής – προϊστάμενος σε αυτήν τη θέση
VI. Τα έτη υπηρεσίας που έχει ο διευθυντής – προϊστάμενος της σχολικής μονάδας σχετίζονται με τις γνώσεις που ο ίδιος
κατέχει σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας

2. Μεθοδολογία
Για να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία στοιχεία για την επιμόρφωση των διευθυντών στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων, απευθυνθήκαμε στα στελέχη της εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, των Νομών Ηρακλείου και
Ρεθύμνου.
Για την συγκρότηση όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερου δείγματος, εφαρμόσαμε την αναλογικά στρωματοποιημένη
δειγματοληψία (Βάμβουκας, 1988:163-164) και κατατάξαμε τα στελέχη εκπαίδευσης σε δύο κατηγορίες σχολικών μονάδων.
(νηπιαγωγείο-δημοτικό).
Ακολούθως, επιλέξαμε με την μέθοδο των δεσμίδων (Βάμβουκας, 1988:164-165), κατά την oποία κάθε δεσμίδα αντιστοιχεί στο 22,26% των συνολικών θέσεων διοίκησης και των 2 νομών, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που κατέχουν ανά
σχολική μονάδα (δημοτικό-νηπιαγωγείο). Με την τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας επιλέξαμε και από τους 2 νομούς
141 διευθυντές-προϊστάμενους (που αντιστοιχούν στο 25%) του συνόλου πληθυσμού των περιοχών έρευνας και σε αυτούς
διανεμήθηκαν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Από αυτά καταφέραμε να συλλέξουμε πίσω συμπληρωμένα τα 130 (που
αντιστοιχούν στο 22,26% του συνόλου πληθυσμού των περιοχών της ερευνάς). Οι προϊστάμενοι- διευθυντές συνολικά και
των δυο νομών ήταν 584. Από τα 141 αυτά ερωτηματολόγια επεξεργαστήκαμε τα 130 (92,2%). Το δείγμα μας δηλαδή είναι
63 δάσκαλοι και 77 νηπιαγωγοί από το σύνολο των ερωτηματολόγιων που πήραμε πίσω. Από τους 130 δάσκαλους-νηπιαγωγούς, οι 46 ήταν άντρες (35,4%) και οι 84 ήταν γυναίκες (64,6%), εκ των οποίων οι 16 του συνολικού πληθυσμού ανήκαν
στην ηλικιακή κατηγορία των 22-30 ετών (12,3%) , οι 38 ανήκαν στην κατηγορία των 31-40 ετών (29,2%), οι 34 ανήκαν στην
κατηγορία των 41-50 ετών (26,2%) και οι 42 ανήκαν στην κατηγορία των μεγαλύτερων των 51 ετών (32,3%). Στα παραπάνω
ποσοστά, όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, οι 31 είχαν 1-10 χρόνια υπηρεσίας (23,8%), οι 52 είχαν 11-20 χρόνια υπηρεσίας
(40%) και οι 47 είχαν περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας (36,2%). Επιπλέον, στην θέση που κατείχαν, οι 77 ήταν Προϊστάμενοι (59,2%) και οι 53 Διευθυντές (40,8%). Τέλος, όσον αφορά το χρόνο παραμονής τους στην διοικητική θέση, οι 30
είχαν 1-5 χρόνια σε θέση διοίκησης (23,1%), οι 44 είχαν 5-10 χρόνια σε θέση διοίκησης (33,8%), οι 36 είχαν 10-15 χρόνια
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σε θέση διοίκησης (27,7%) και οι 20 είχαν παραπάνω από 15 χρόνια σε θέση διοίκησης (15,4%). Παρακάτω παρατίθενται οι
πίνακες με τα παραπάνω στοιχεία.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά στελεχών εκπαίδευσης
Πίνακας 1
Φύλο

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ανδρας

46

35,4

35,4

35,4

Γυναίκα

84

64,6

64,6

100,0

Total

130

100,0

100,0

Παρατηρώντας τον πίνακα, βλέπουμε ότι, όσον αφορά στο φύλο, οι γυναίκες διευθύντριες και προϊσταμένες και στους δύο
νομούς (ηρακλείου και ρεθύμνου) υπερτερούν αριθμητικά (64,6%) σε σχέση με τον αντρικό πληθυσμό των διευθυντών και
προϊσταμένων (35,4%).

Πίνακας 2
Ηλικία

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

22-30

16

12,3

12,3

12,3

31-40

38

29,2

29,2

41,5

41-50

34

26,2

26,2

67,7

<51

42

32,3

32,3

100,0

Total

130

100,0

100,0

Το μεγαλύτερο μέρος των διευθυντών και προϊσταμένων, ηλικιακά, και στους δύο νομούς, ανήκει στην ηλικία<51 (32.3%),
ενώ στην συνέχεια ακολουθούν σε κοντινά ποσοστά εκείνοι που ανήκουν στην ηλικία των 31-40 (29.2%) και έπειτα οι 41-50
(26,2%) Σε ποιο μικρό ποσοστό ανήκει η ομάδα των 22-30 (12,3%)

Πίνακας 3
Έτη Υπηρεσίας

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1-10

31

23,8

23,8

23,8

11-20

52

40,0

40,0

63,8

<20

47

36,2

36,2

100,0

Total

130

100,0

100,0

Οι περισσότεροι διευθυντές και προϊστάμενοι του δείγματος, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, έχουν 11-20 έτη συνολικής
υπηρεσίας (40%) και έπειτα ακολουθούν όσοι έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας (36,2%), ενώ με μικρότερο ποσοστό
(23,8%) είναι όσοι έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας.
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Πίνακας 4
Πόσο καιρό είστε διευθυντής-τρια/προϊσταμένος-η

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1-5

30

23,1

23,1

23,1

5-10

44

33,8

33,8

56,9

10-15

36

27,7

27,7

84,6

<15

20

15,4

15,4

100,0

Total

130

100,0

100,0

Όσον αφορά τον χρόνο που κατέχουν διοικητική θέση στην σχολική μονάδα, στο 33,8% ανήκουν οι περισσότεροι με 5-10 χρόνια, και ακολουθούν με 10-15 χρόνια σε ποσοστό 27,7% με λιγότερο ποσοστό,23,1% με 1-5 και στο τέλος οι <15 με ποσοστό
15,4%.

Πίνακας 5
Θέση που κατέχετε
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Διευθυντής

53

40,8

40,8

40,8

Προϊστάμενος

77

59,2

59,2

100,0

130

100,0

100,0

Total

Το μεγαλύτερο μέρος στην θέση που κατέχουν, όπως παρατηρείται και σύμφωνα με τα ποσοστά, είναι οι προϊστάμενοι
(59,2%) σε σχέση με τους διευθυντές (40,8%).
Κάθε Διευθυντής-Προϊστάμενος μας απάντησε σε ένα ερωτηματολόγιο που κατασκευάσαμε για τις ανάγκες της έρευνάς
μας. Στο ερωτηματολόγιο, προτασσόταν μια σύντομη παράγραφος στην οποία αναφερόταν ο σκοπός της έρευνας και τονιζόταν
η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Ακολούθησαν τρείς ομάδες ερωτήσεων: η πρώτη ομάδα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά
με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των στελεχών εκπαίδευσης, η δεύτερη περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την επιμόρφωση του Διευθυντή – προϊσταμένου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας, ενώ η τρίτη αναφέρεται
στην εφαρμογή των διοικητικών τους γνώσεων στην πράξη.
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας και με κριτήριο το περιεχόμενο των ερωτήσεων μας, ζητήσαμε από τους Διευθυντές-Προϊσταμένους να σημειώσουν ποιες από τις απαντήσεις των ερωτήσεων ανταποκρίνονται στις απόψεις τους. Όλες οι ερωτήσεις
ήταν κλειστού τύπου. Η συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε τον Μαϊο του 2017 και η επεξεργασία τους έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS.

3. Αποτελέσματα
Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η ηλικία σε σχέση με τις γνώσεις του διευθυντή-προϊσταμένου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδος. Διαπιστώνουμε ότι το 74,6% (97 εκπαιδευτικοί) θεωρεί ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε
θέματα οργάνωσης και διοίκησης ενώ το 25,4% (33 εκπαιδευτικοί) δεν τις κατέχει. Όσον αφορά την ηλικιακή κατηγορία των
31-40 όπως και την ηλικιακή κατηγορία των 51 και άνω θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
της σχολικής μονάδας ποσοστό 25,3% και 24,6% αντίστοιχα, ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 22-30 βρίσκουμε το μεγαλύτερο
ποσοστό με 7,7% που θεωρεί ότι δεν τις χρειάζεται.
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Πίνακας 6
Συσχέτιση ηλικίας και γνώσεων διοίκησης και οργάνωσης
Ηλικία

22-30
31-40
41-50
<51
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστεύετε ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου σας;
Ναι
Οχι
N
%
N
%
6
4,6
10
7,7
33
25,3
5
3,85
26
20
8
6,15
32
24,6
10
7,7
97
74,6
33
25,4

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα έτη υπηρεσίας σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία του Διευθυντή-Προϊστάμενου σε άλλες
θέσεις διοίκησης. Διαπιστώνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το 75,4% (98 εκπαιδευτικοί), δεν
έχουν προηγούμενη εμπειρία σε άλλες θέσεις διοίκησης. Όσοι έχουν από 11 χρόνια και πάνω έτη υπηρεσίας ανήκουν στο 24,6%
(32 εκπαιδευτικοί) και διαφαίνεται ότι έχουν προηγούμενη εμπειρία σε άλλες θέσεις διοίκησης. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς
που έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας και σε αυτούς που έχουν 20 έτη υπηρεσίας και άνω, είναι μηδαμινή ( 1 εκπαιδευτικός).

Πίνακας 7
Συσχέτιση ετών υπηρεσίας και προηγούμενης εμπειρίας σε διοικητική θέση
Έτη Υπηρεσίας

1-10
11-20
<20
ΣΥΝΟΛΟ

N
1
15
16
32

Είχατε προηγούμενη εμπειρία σε άλλες θέσεις διοίκησης;
Ναι
Όχι
%
N
0,76
30
11,5
37
12,3
31
24,6
98

%
23
28,4
23,8
75,4

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται το φύλο σε σχέση με την χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης. Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, που είναι το 70,7% (92 εκπαιδευτικοί) θεωρούν ότι η επιμόρφωση πρέπει να είναι μακράς
διάρκειας για θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας. Ένα πολύ μικρό ποσοστό που ανήκει στο 29,3% (38
εκπαιδευτικοί) δεν την θεωρεί σημαντική. Οι γυναίκες με ποσοστό 46,1% (60 εκπαιδευτικοί) υπερτερούν σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό, οι οποίοι κατέχουν μικρότερο ποσοστό, συγκεκριμένα το 24,6% (32 εκπαιδευτικοί) κάτι που μας δείχνει ότι οι
γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να είναι μακράς διάρκειας η επιμόρφωση, εν αντιθέσει με τους άντρες που δεν δείχνουν
να το έχουν και τόσο ανάγκη

Πίνακας 8
Συσχέτιση φύλου και διάρκειας επιμόρφωσης
Φύλο

Ανδρας
Γυναίκα
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη επιμόρφωση σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα θα πρέπει να είναι μακράς διάρκειας;
Ναι
Όχι
N
%
N
%
32
24,6
14
10,7
60
46,1
24
18,4
92
70,7
38
29,3
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Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται ο χρόνος παραμονής των στελεχών εκπ/σης σε διοικητική θέση σε σχέση με την συμμετοχή τους
στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα το 74,6% (97 εκπαιδευτικοί) θεωρεί οτι πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Παρατηρούμε δε, ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 5-10 χρόνια υπηρεσίας είναι εκείνοι οι οποίοι το αποζητούν περισσότερο, σε
ποσοστό 26,15% (34 εκπαιδευτικοί), σε σχέση με εκείνους τους εκπαιδευτικούς που έχουν παραπάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας και που διαθέτουν το χαμηλότερο ποσοστό, συγκεκριμένα 11,5% (15 εκπαιδευτικοί).
Πίνακας 9
Συσχέτιση χρόνου παραμονής στελεχών εκπ/σης σε διοικητική θέση και συμμετοχής σε σχεδιασμό
επιμορφωτικών προγραμμάτων
Πόσο καιρό είστε διευθυντής-τρια/
προϊσταμένος-η

1-5
5-10
10-15
<15
ΣΥΝΟΛΟ

Θεωρείται ότι οι διευθυντές/νριες – προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να
συμμετέχουν στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης;
Ναι
Οχι
N
%
N
%
20
15,3
10
7,7
34
26,15
10
7,7
28
21,5
8
6,15
15
11,5
5
3,84
97
74,6
33
25,4

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται ο χρόνος παραμονής των στελεχών εκπ/σης σε διοικητική θέση σε σχέση με τον προγραμματισμό για την επίτευξη στόχων του Διευθυντή-Προϊστάμενου για την σχολική του μονάδα κατά την διάρκεια της χρονιάς.
Διαπιστώνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους, με ποσοστό 93,8% (122 εκπαιδευτικοί) κάνουν προγραμματισμό
στόχων για την σχολική τους μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν 5-10 χρόνια υπηρεσίας με ποσοστό 33% ( 43 εκπαιδευτικοί)
δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, ενώ όσο μεγαλώνουν τα χρόνια υπηρεσίας και συγκεκριμένα από τα 15
και ανω, το ενδιαφέρον είναι πολύ λιγότερο με ποσοστό 13,8% (18 εκπαιδευτικοί).
Πίνακας 10
Συσχέτιση χρόνου παραμονής στελεχών εκπ/σης σε διοικητική θέση και προγραμματισμού στόχων
Πόσο καιρό είστε διευθυντής-τρια/
προϊσταμένος-η

1-5
5-10
10-15
<15
ΣΥΝΟΛΟ

Προγραμματίζετε ως διευθυντής/ντρια – προϊστάμενος/η στην αρχή της χρονιάς τους στόχους που
σκοπεύει να πετύχει η σχολική μονάδα σας κατά τη διάρκεια της χρονιάς;
Ναι
Οχι
N
%
N
%
29
22,3
1
0,76
43
33
1
0,76
32
24,6
4
3,07
18
13,8
2
1,54
122
93,8
8
6,2

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα έτη υπηρεσίας σε σχέση με τις γνώσεις του διευθυντή-προϊσταμένου σε θέματα οργάνωσης
και διοίκησης της σχολικής μονάδος. Διαπιστώνουμε ότι το 74,6% (97 εκπαιδευτικοί) απάντησαν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες
γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας, ενώ το 25,4% (33 εκπαιδευτικοί) δεν τις κατέχει. Στους
εκπαιδευτικούς που έχουν 11- 20 χρόνια υπηρεσίας βλέπουμε μια μεγαλύτερη γνώση, σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 34,6%
(45 εκπαιδευτικοί) στην οργάνωση και διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, σε αντίθεση με αυτούς που έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας και βρίσκουμε το μεγαλύτερο ποσοστό άγνοιας, συγκεκριμένα 11,5% (15 εκπαιδευτικοί).
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Πίνακας 11
Συσχέτιση ετών υπηρεσίας και γνώσεων διοίκησης και οργάνωσης
Έτη Υπηρεσίας

1-10
11-20
<20
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστεύετε ότι έχετε τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου σας;
Ναι
Οχι
N
%
N
%
16
12,3
15
11,5
45
34,6
7
5,4
36
27,6
11
8,46
97
74,6
33
25,4

4. Συζήτηση και συμπεράσματα
Οι διευθυντές με εμπειρία άνω των 11 ετών θεωρούν πως κατέχουν όλες τις απαραίτητες ικανότητες και πρακτικές για την
ομαλή διοίκηση των σχολείων.
Οι διευθυντές με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσία κυρίως έχουν την ανάγκη επιμόρφωσης καθώς ακόμα και αν είναι καταρτισμένοι γνωστικά στην εκπαίδευση των μαθητών νιώθουν πως στερούνται γνώσεις διοίκησης για την ομαλή λειτουργία μιας
σχολικής μονάδας.
Η παρούσα έρευνα έδειξε την ανάγκη επιμόρφωσης για όλους λόγω της φύσης της εκπαίδευσης ώστε να μην χρησιμοποιούνται παλαιωμένες πρακτικές και μέσα. Ανάγκη χρήσης πληροφοριακών μέσων ώστε να είναι πιο κοντά στις σύγχρονες
πρακτικές μάθησης των μαθητών.
Όπως επισημάνθηκε στην παρούσα έρευνα η πλειοψηφία των διευθυντών προτίμα μακρόχρονη εκπαίδευση ώστε να
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες και συνεχώς εναλλασσόμενες απαιτήσεις του ρόλου τους. Ο μεγάλος αριθμός
εμπλεκόμενων στη σχολική διαδικασία οδηγεί στην ανάπτυξη διευρυμένων σχέσεων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, η πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών καθώς και του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο συνεχώς προσαρμόζεται στις
εναλλασσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και στις ιδιαιτερότητες των μαθητών καθίστα αναγκαία μια δομημένη και τακτική
επιμόρφωση ώστε να μπορούν να κάνουν τον ρολό τους καλύτερα.
Οι νέοι διευθυντές λόγω περιορισμένης εμπειρίας σε διοικητικές διαδικασίες και σε κάποιες περιπτώσεις λόγω του νεαρού
της ηλικίας τους χρειάζονται μεγαλύτερη καθοδήγηση . Ενώ οι διευθυντές που έχουν μια μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία
σε αυτή τη θέση φαίνεται πως χρησιμοποιούν κατά βάση την εμπειρία τους σε αυτή τη θέση, ενώ οι νεότεροι εξέφρασαν μεγαλύτερη ανάγκη επιμόρφωσης. Τέλος οι γυναίκες επιθυμούν μακρόχρονη εκπαίδευση.

5. Προτάσεις
Για την ανάληψη διευθυντικής θέσης θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει αποδείξει την επάρκεια των γνώσεων του τόσο σε
γνωστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφή και διαφανή κριτήρια επιλογής. Για την κατάρτιση ενός
διευθυντή προτείνονται :
Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου η επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την ανάληψη διευθυντικής θέσης ώστε ο υποψήφιος διευθυντής να γνωρίζει όλα τα θεσμικά πλαίσια, αντικείμενα διοίκησης σχολικής
μονάδας τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης καθώς και τη διοίκηση ανθρωπινού
δυναμικού.
Καθιέρωση υποχρεωτικής επιμόρφωσης για τους διευθυντές/ντριες -προϊσταμένους/νες, αλλά να υπάρχει μια ευελιξία
στα προγράμματα επιμόρφωσης ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ταχύρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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Η ενδοσχολική επιμόρφωση πρέπει να επιλέγεται κατόπιν αξιολόγησης του διευθυντή και κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών εκπαίδευσης του ίδιου του διευθυντή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συστήματος εκπαίδευσης και να επιφέρει μια ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του διευθυντή και του εκπαιδευτικού συστήματος. Καθ’ αυτό τον τρόπο τα επιμορφωτικά προγράμματα θα τους δίνουν όχι μονό τις αναγκαίες θεσμικές οργανωτικές γνώσεις για την εκτέλεση του ρόλου τους
αλλά θα λαμβάνουν υπόψη και την ατομικότητα τους (προσωπικότητα, ανάγκες, εμπειρία).
Η επιμόρφωση στο μέλλον θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με κατάλληλους εκπαιδευτικούς φορείς και με πανεπιστημιακά ιδρύματα και να συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη.
Οι σχολικοί σύμβουλοι, η διεύθυνση εκπαίδευσης να έχουν συχνή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, να έρχονται σε
επαφή με τους διευθυντές/ντριες -προϊσταμένους/ νες, να ενημερώνονται για το οργανωτικό και διοικητικό τους έργο και να
προτείνουν λύσεις.
Τέλος θα πρέπει να εφαρμόζεται περιοδική αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και του οργανωτικού και
διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε σε περίπτωση παρέκκλισης και δυσλειτουργιών να επανασχεδιάζεται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ:
Αθανασούλα – Ρέππα, Α. (1997) Η πορεία προς την αποκέντρωση και την περιφερειοποίηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών (1985 – 96), Επιθεώρηση αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, τ. 9 (σ.σ. 47 – 62) και τ. 10,
(σ.σ.) 41 – 50
Ανδρέου, Α. (1999). Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας. Αθήνα: Λιβάνης.
Βάμβουκας, Μ. (1988). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης
Γρόλλιος, Γ.(1998),Τα «νέα» ιδεολογικά χαρακτηριστικά της επιμoφωσης των εκπαιδευτικών και οι κατευθύνσεις της κριτικής, στο Εκπαιδευτική Κοινότητα,τ.44, Αθήνα
Ευαγγελόπουλος, Σ.(1998).Ελληνική Εκπαίδευση, τ.Β΄, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κατσαρού, Ε.& Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και αξιολόγηση στον χώρο της Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Π.Ι..
Λέφας, Χ.(1942),Ιστορία της εκπαιδεύσεως, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων.
Μαρκόπουλος, Α. (1990). Η εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη.
Μαυρογιώργος, Γ. (1999). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα , στο Αθανασούλα – Ρέππα Α, Ανθοπούλου Σ. – Σ. ,Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος, Γ., Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, τόμος Β, κεφ. 2, Ε.Α.Π, Πάτρα
Μαυρογιώργος, Γ. ( 1999β). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής.. Στον τόμο επιμ.
Αθανασούλα – Ρέππα – Κουτούζης – Μαυρογιώργος – Νικολόπουλος -Χαλκιώτης, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική ,τ. Α΄ (σ. σ
115-159-124), ΕΑΠ, Πάτρα
Μαυρογιώργος, Π. ( 1999). Επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα. Στον τόμο επιμ. Αθανασούλα – Ρέππα – Κατσουλάκης - Μαυρογιώργος,
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων-Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, (σ. σ 120-124), ΕΑΠ, Πάτρα
Νούτσος, Χ. (1999). Ιδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Θεμέλιο.
Ξωχέλλης, Π. (2003). Η ενδοσχολική επιμόρφωση Εκπαιδευτικών : Ελληνικές Εμπειρίες στο συλλογικό το τόμο των Π. Φωκιάλη, Β. Τριάρχη – Herrman, Μ. Καϊλα, Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός
Οικονομίδης, Β. (2009). Κίνητρα και προσδοκίες των Νηπιαγωγών για την μετεκπαίδευση τους. Στο Ε. Ταρατόρη (Επιμ.), Πανελλήνιο Συνέδριο Διδασκαλεία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον , 29 και 30 Μαΐου 2009 (σσ.117-132 ). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Παμουκτσόγλου, Α. (2003). Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο: Γ.
Μπαγάκης (Επιμ.) Ο εκπαιδευτικός και ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (σ.σ. 366-374). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Πουλής, Π. (1999), Δίκαιο της εκπαίδευσης, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή.
Χατζηπαναγιώτου, Π. (2008) Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού Στο Δ. Κ. Μαυροσκούφης
(Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο
(σ σ. 213-230) Θεσσαλονίκη

150

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ:
Argyropoulou, E. (2016). International Organizations of Educational Planning, Government Policies and School Management and
Leadership, Department of Preschool Education, University of Crete, at Icconss
Bellibas, Μ.S. & Liu, Y. (2017). Multilevel analysis of the relationship between principals’ perceived practices of instructional leadership
and teachers’ self-efficacy perceptions. Journal of Educational Administration, 55, 49 – 69. Doi: 10.1108/JEA-12-2015-0116
Bohlmark, Α. & Gronqvist, E. & Vlachos, J. (2016). The Headmaster Ritual: The Importance of Management for School Outcomes.
Scand. J. of Economics, 118(4), 912–940, doi: 10.1111/sjoe.12149
Buchanan, R. (2015). Teacher identity and agency in an era of accountability. Teachers and Teaching, 21:6, 700-719. Doi:
10.1080/13540602.2015.1044329
Güngör, S.K. & Yildirim, Y. (2016). Views of School Administrators Related to In-service Training Activities. Universal Journal of
Educational Research, 4(3), 516-523. Doi: 10.13189/ujer.2016.040307

Περίληψη
Ο γενικότερος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην επιμόρφωση που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μια σχολική μονάδα, πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα, και
την συμβολή αυτής της επιμόρφωσης στην εφαρμογή των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων. Βιβλιογραφικά
συναντώνται πολλές έρευνες σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικότερα και λιγότερο συγκεκριμένα των
διευθυντών και των προϊσταμένων και ξεχωριστά άλλες ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα
των διευθυντών και προϊσταμένων στον ρόλο τους. Στόχος της ανά χείρας ερευνητικής προσπάθειας ήταν να ελέγξει αν υπάρχει σχέση και συνάφεια ανάμεσα στην επιμόρφωση που έχουν λάβει οι διευθυντές και προϊστάμενοι που τοποθετούνται στην
σχολική μονάδα, πριν από την τοποθέτηση τους σε αυτήν τη θέση, με την αποτελεσματικότητα που οι ίδιοι παρουσιάζουν κατά
την άσκηση των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο
με κλειστού τύπου ερωτήσεις αλλά και ερωτήσεις κλίμακας Likert που διανεμήθηκε σε διευθυντές/ τριες και Προϊσταμένους /
ες δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων των Νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι διευθυντές/τριες-προϊστάμενοι/ες δεν
έχουν λάβει κάποια ικανοποιητική επιμόρφωση πριν αναλάβουν την αντίστοιχη θέση, ή έχουν λάβει μια μικρή και καθόλου
ικανοποιητική επιμόρφωση πάνω σε αυτά τα θέματα, και, επίσης, ότι η πλειονότητα του δείγματος θα επιθυμούσε πολύ να
λάβει μια τέτοιου τύπου επιμόρφωση. Βασισμένοι στα αποτελέσματα διατυπώνουμε προτάσεις σχετικά με τον τρόπο και τον
χρόνο επιμόρφωσης τον εκπαιδευτικών πάνω σε διοικητικά και οργανωτικά θέματα αλλά και με την ένταξη του συγκεκριμένου θέματος στον σχεδιασμό της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής
Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση στελεχών, ο ρόλος του διευθυντή, διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα στο σχολείο, σκοποί
επιμόρφωσης, τρόποι επιμόρφωσης , μορφές επιμόρφωσης

Abstract
The overall purpose of this research is to explore the relation between the training received by the teachers who are
appointed to leadership positions in a school unit, on administrative and organizational issues and the contribution of this
training to the application of their administrative and organizational work tasks. In literature, one can find many surveys on
teachers’ education in general, however less focused on that of school principals and senior managers and other separate
research papers which deal with the effectiveness of school principals and senior managers in their work position. The
objective of the present research proposal was to check whether there is a relation and relevance between the training
received by the school principals and senior managers placed in the school unit, before their placement in that position,
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compared to their efficiency in the performance of their administrative and organizational work tasks. For this purpose,
a questionnaire with closed-ended questions was used, but also a questionnaire of a Likert type scale, which was given
to school principals and senior managers of elementary schools and kindergartens of the prefectures of Heraklion and
Rethymno, Crete. The data set was analyzed using the SPSS statistical package. The results showed that most school
principals and senior managers did not receive a satisfactory training before taking up their position, or had little or no
training on these issues, and also that the majority of the sample would like to receive such training. Based on the results,
we make suggestions on how and when teachers are educated on administrative and organizational issue but also with
the implementation of this topic into the design of the general education policy.

Μακρογιαννάκης Εμμανουήλ, Δάσκαλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ. ¨Επιστήμες της Αγωγής- Διοικητικές και επιμορφωτικές λειτουργίες στην Εκπαίδευση ¨ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Καρτερού 33, Ηράκλειο Κρητης, Τ.Κ. 71201, 6972836700, email: makrojohn84@gmail.com

Πρόταση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στην Πρωτοβάθμια.
Μια ποιοτική μελέτη περίπτωσης
Νικόλαος Κ. Τσιαπλές

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις μέρες μας η συζήτηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αιτία είναι η απουσία από
πλευράς πολιτείας οποιασδήποτε μέριμνας για την επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών λειτουργών στη δημόσια εκπαίδευση.
Η εκπαιδευτική πολιτική, όπως αυτή εκφράστηκε από τις πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων ετών, δε στόχευσε στην επιμόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους γρήγορους ρυθμούς με τους
οποίους μεταβάλλεται η κοινωνία κάνει ακόμα πιο έντονη την απουσία σημαντικών γνώσεων.
Καθώς η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται στις μέρες μας κυρίαρχο συστατικό αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, καθίσταται επιτακτικότερη η δημιουργία και η υλοποίηση ενός σχεδίου επιμόρφωσης μακράς πνοής για τους εκπαιδευτικούς.
Μάλιστα, τα ειδικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συγκειμένου δημιουργούν ένα περιβάλλον πρόσφορο σε
οποιαδήποτε προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια πρόταση ενδοσχολικής επιμόρφωσης μέσω μιας μελέτης περίπτωσης. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εκπαιδευτικοί ενός αστικού 6/θέσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου (εκπαιδευτικοί ΠΕ70, διευθύντρια και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) αποτέλεσαν τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας. Μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων κατέθεσαν τις
απόψεις και η σύνθεσή τους είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη πρότασης ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η Παπαναούμ (2003) υπογραμμίζει πως για τους εκπαιδευτικούς η ενασχόλησή τους με τη διδασκαλία είναι σύμφυτη με την
ενασχόλησή τους με τη γνώση. Ωστόσο, η κοινωνία μας διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η αναγκαιότητα οι γνώσεις των εκπαιδευτικών να εμπλουτίζονται και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν ο θεσμός
της επιμόρφωσης καλείται να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σύμφωνα με την Τριανταφύλλου (2010), η επιμόρφωση είναι ο προγραμματισμός που αποβλέπει στην άσκηση δεξιοτήτων μορφωτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Συμπληρωματικά η
Δουλγερίδου (2017) τονίζει πως η πλειοψηφία των επιμορφωτικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται είναι
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
Μία από τις κατηγορίες επιμόρφωσης είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, δηλαδή η επιμόρφωση που λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας. Χαρακτηριστικά οι Ξωχέλλης και Παπαναούμ (2000) αναφέρουν πως η ενδοσχολική επιμόρφωση συντελεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού.
Επίσης, ο Λαϊνάς (2000) υπογραμμίζει πως μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης το σχολείο δεν επιδιώκει απλώς να προσαρμοστεί στις επιδράσεις του περιβάλλοντος αλλά να επηρεάσει τις εξελίξεις.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Φιλοδοξία της παρούσας έρευνας αποτελεί η κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων στη συζήτηση σχετικά με
την επιμόρφωση των μάχιμων εκπαιδευτικών. Τα δύο κύρια ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας όπως αυτά προέκυψαν από
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την μελέτη της βιβλιογραφίας είναι: α) πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της πράξης τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση
και πώς οριοθετούν τις διαφορές μεταξύ ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης; β) πώς η ενδοσχολική επιμόρφωση
συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στο σύνολό της. Συμμετείχαν σε αυτή οι εκπαιδευτικοί ενός 6/θέσιου δημοτικού σχολείου. Λόγω της αναγκαιότητας για βαθιά κατανόηση των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωσή τους κατέστη ως ενδεδειγμένη λύση η χρήση ποιοτικής μεθόδου έρευνας
– μεθόδου ιδιαίτερα δημοφιλούς στις κοινωνικές επιστήμες (Ιωσηφίδης, 2008) . Ειδικότερα, επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της
παρούσας έρευνας η ερευνητική στρατηγική της μελέτης περίπτωσης.
Στο παρόν κεφάλαιο, που αναπτύσσεται διεξοδικά στη συνέχεια, αποσαφηνίζονται οι στόχοι της έρευνας. Παράλληλα,
περιγράφεται εκτενώς η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, το ερευνητικό εργαλείο, ο πληθυσμός και το δείγμα της
έρευνας, η μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων, τα ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας που απασχόλησαν κατά την εκπόνηση της έρευνας και βέβαια οι ηθικοί περιορισμοί και τα ζητήματα δεοντολογίας.
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Αρκετοί λόγοι συντέλεσαν σε αυτήν
την απόφαση. Αρχικά, η επιδίωξη της έρευνας είναι η εις βάθος μελέτη της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και η επιτυχία
στο έργο τους. Απώτερος στόχος της έρευνας θεωρείται η κατανόηση του φαινομένου στην ολότητα του περιβάλλοντός του
(ολιστική κατανόηση). Επιχειρείται στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να καταδείξουν σημαντικές πτυχές
σχετικά με το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την έννοια επιμόρφωση και πώς αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσπάθεια ανάδειξης του «πώς» και του «γιατί» του φαινομένου που ερευνάται θα βοηθήσει στην αποκρυστάλλωση της «μοναδικής» αλήθειας των συμμετεχόντων. Άλλωστε, μέσω της ποιοτικής προσέγγισης, ο
ερευνητής αντιλαμβάνεται καλύτερα την προσωπικότητα των υποκειμένων της έρευνας διερευνώντας μεταξύ άλλων και τις
πεποιθήσεις τους (Καλογεροπούλου,2017 · Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ακόμα, ο ερευνητής μπορεί να αναδείξει ευκολότερα τις διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις (Robson, 2007). Ο δυναμικός τρόπος ανάπτυξης που ακολουθείται
στις ποιοτικές προσεγγίσεις δίνει την ευχέρεια να είναι ευέλικτος και να αναπροσαρμόζει τον σχεδιασμό του όποτε το κρίνει
αναγκαίο (Ιωσηφίδης, 2008).
Η μελέτη περίπτωσης συμβάλλει στη λεπτομερή και σε βάθος μελέτη ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων (Creswell, 2011
· Denzin & Lincoln, 2011 Ίσσαρη & Πουρκός, 2015). Τα πλεονεκτήματά της, όπως η αντιπροσωπευτικότητα, η φυσικότητα και
η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών εργαλείων οδήγησαν τον ερευνητή στην επιλογή της ως την καταλληλότερη μέθοδο για τη
διεξαγωγή της έρευνας.
Καθώς η διαδικασία επιλογής του δείγματος είναι καθοριστική παράμετρος για την επιτυχία μιας έρευνας, έγινε προσπάθεια για την επιλογή ενός δείγματος κατάλληλου και ευέλικτου. Για αυτόν τον λόγο για την επιλογή του δείγματος καθοριστικό
ρόλο διαδραμάτισε η υποκειμενικότητα του ερευνητή (Creswell, 2011 · Ζαφειρόπουλος, 2005). Έτσι, επιλέχθηκε το δείγμα
με σκόπιμο τρόπο προκειμένου να ληφθούν σημαντικές πληροφορίες και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της έρευνας.
Το δείγμα της έρευνας αποτελούν οι εκπαιδευτικοί ενός 6/θεσιου ολοήμερου δημοτικού σχολείου σε αστική περιοχή στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Επιλέχθηκε αυτού του τύπου σχολική μονάδας, διότι τα 6/θεσια δημοτικά σχολεία μαζί με τα
12/θέσια αποτελούν την πλειοψηφία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Το συγκεκριμένο σχολείο θεωρήθηκε
αρκετά αντιπροσωπευτικό για την ανάπτυξη της έρευνας για τους παρακάτω λόγους. Στο σχολείο της έρευνας εργάζονται
μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν πάνω από είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας αλλά
και νεότεροι καλύπτοντας έτσι όλο το ηλικιακό εργασιακό φάσμα. Επιπρόσθετα, το διδακτικό προσωπικό παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση όσον αφορά τα επιστημονικά/επαγγελματικά του προσόντα καθώς συνυπάρχουν από τη μία εκπαιδευτικοί με
μοναδικό προσόν το πτυχίο της διετούς Παιδαγωγικής Ακαδημίας και από την άλλη εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων
(μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιμορφώσεις, ξένες γλώσσες κ.τ.λ.). Στο σχολείο εργάζονται πέραν των εκπαιδευτικών ΠΕ70
(Δασκάλων) και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, όπως αυτό προβλέπεται, για τη λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών
σχολείων. Το συνολικό δείγμα αποτέλεσαν δώδεκα εκπαιδευτικοί. Επτά εξ αυτών δάσκαλοι και οι υπόλοιποι πέντε εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (καθηγητής πληροφορικής, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, καθηγήτρια μουσικής, καθηγήτρια αγγλικών
και καθηγήτρια γερμανικών). Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό μόνο στο φύλο, αφού στην έρευνα συμμετείχαν δέκα
γυναίκες εκπαιδευτικοί και μόνο δύο άντρες.
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας αποφασίστηκε η χρήση του ερευνητικού εργαλείου της συνέντευξης. Η συνέντευξη αποτελεί ίσως τον πιο διαδεδομένο τρόπο για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ειδικότερα
με της συνέντευξς δύναται να αντληθούν πολύτιμα δεδομένα που θα ήταν δύσκολο να γίνει η άντλησή τους με οποιοδήποτε
άλλο ερευνητικό τρόπο (Cohen, Manion & Morisson, 2007 ∙ Creswell, 2011 ∙ Robson 2007 ∙ Walford, 2012). Παρά το γεγονός πως η συνέντευξη αποτελεί απαιτητικό τρόπο συλλογής ερευνητικών δεδομένων η δυνατότητα διερεύνησης εις βάθος
του φαινομένου και η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στην έρευνα δίνει την απαιτούμενη αμεσότητα που
απαιτείται για την επιτυχία της έρευνας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επιλέχθηκε μάλιστα η μι-δομημένη συνέντευξη λόγω της
ελεγχόμενης ελευθερίας και της ευελιξίας που προσφέρει στον ερευνητή, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να μην αποκλίνει
από τον αρχικό τους σχεδιασμό (Ιωσηφίδης, 2008 · Παρασκευοπούλου-Κόλλια,2008). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18/6/2018 με 21/6/2018. Μετά την επιλογή του δείγματος από τον ερευνητή, εξασφαλίστηκε τηλεφωνικά η άδεια από τους
εκπαιδευτικούς που θα συμμετείχαν στην έρευνα. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο Creswell (2011) αναφέρει ότι η εξασφάλιση
άδειας είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Είναι ωφέλιμο να σημειωθεί πως η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα που στη σχολική μονάδα όπως και σε όλες τις μονάδες της πρωτοβάθμιας δεν πραγματοποιούνταν
μαθήματα αλλά διοικητικό έργο. Οι συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς υλοποιήθηκαν στον χώρο εργασίας τους σε χρόνο
εκτός των καθηκόντων τους.
Ο ερευνητής έκανε χρήση πρωτοκόλλου συνέντευξης για κάθε περίπτωση. Το έντυπο σχεδιάστηκε από τον ίδιο και περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διαδικασία της συνέντευξης (Παράρτημα Α). Συντάχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας δέκα ξεχωριστά
πρωτόκολλα, όσοι είναι δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν συνέντευξη στον ερευνητή (Creswell, 2011). Μια ημέρα πριν
την διεξαγωγή της έρευνας ο ερευνητής επικοινώνησε με τη διευθύντρια του σχολείου των δύο για την επιβεβαίωση. Όλοι
οι συνεντευξιαζόμενοι ενημερώθηκαν εκτενώς για τις λεπτομέρειες της έρευνας και για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους. Ο
ερευνητής κατέγραψε τα υποκείμενα της έρευνας με διπλό τρόπο: μέσω ηχογράφησης με ειδική ηλεκτρονική συσκευή και
συμπληρώνοντας τα ειδικά πρωτόκολλα που σχεδιάστηκαν από τον ερευνητή για να χρησιμοποιηθούν για παρούσα έρευνα.
Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ημιδομημένες, για να υπάρχει μια ισορροπία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και παράλληλα να ενισχύεται η εις βάθος διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών (Patton, 2002).
Για την ανάλυση των δεδομένων ο ερευνητής ακολούθησε την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (Κυριαζή,
2011). Συγκεκριμένα, έγινε καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ευρημάτων των συνεντεύξεων. Τα δεδομένα απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν σε αρχεία κειμένου για την εύκολη επεξεργασία τους. Σε επόμενο στάδιο, ο ερευνητής κατηγοριοποίησε τα δεδομένα, σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι πολύ
σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης (Miles & Huberman, 1994).
Είναι σημαντικό, για την όσο το δυνατόν άρτια ολοκλήρωση μιας ερευνητικής προσπάθειας, να γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που προκύπτουν. Η επιλογή του σχολείου έγινε με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι
όσο τον δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη η επιλογή. Ο ερευνητής μετά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων έστειλε τα
γραπτά κείμενα στους συμμετέχοντες της έρευνας για επιπλέον έλεγχο. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ερευνητής είναι και ο ίδιος
εκπαιδευτικός. Γνώριζε εκ των προτέρων το υπόβαθρο πάνω στο οποίο επέλεξε να εργαστεί. Το γεγονός αυτό ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο απομάκρυνσης από τα ερευνητικά ζητούμενα και καθιστά ευκολότερη κατανόηση των εμπειριών που βίωσαν οι
εκπαιδευτικοί (Πουρκός & Δαφέρμος, 2010).
Ακόμα ο συγγραφέας, στις έως τώρα δημοσιευμένες μελέτες του ασχολείται με θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής
ηγεσίας και πολιτικής, γεγονός που καταδεικνύει πως είναι γνώστης του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και έχει μεγαλύτερη άνεση στην εκπόνηση της έρευνας (Τσιαπλές, 2015 · Τσιαπλές & Τυριακίδου, 2015 · Τσιαπλές & Τυριακίδου, 2015 ·
Τσιαπλές & Τυριακίδου, 2016 · Τσιαπλές & Τυριακίδου, 2018).
Στους περιορισμούς της έρευνας πρέπει να αναφερθεί πως το δείγμα είναι πολύ μικρό, καθώς αποτελείται από μόλις
δέκα εκπαιδευτικούς. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως τα αποτελέσματα της έρευνας δε χρήζουν γενίκευσης. Ως εκ τούτου, αν η
παρούσα έρευνα επαναληφθεί είναι δυνατόν να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα. Επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος προσέγγισης στην παρούσα έρευνα καθόσον η στόχευση του ερευνητή κατευθύνεται στην εις βάθος μελέτη των συμμετεχόντων στην
έρευνα και όχι στην γενίκευση των αποτελεσμάτων της.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά σχετικών ερωτήσεων. Όπου κρίθηκε αναγκαίο, πέραν των καθορισμένων ερωτήσεων ο ερευνητής ζήτησε διευκρινήσεις με σκοπό
την ανίχνευση εις βάθος των αντιλήψεων τους γύρω από το θέμα που ερευνάται. Υπενθυμίζεται πως το πρώτο ερευνητικό
ερώτημα είναι το πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της πράξης τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση και πώς οριοθετούν τις
διαφορές μεταξύ ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης. Παρακάτω παρατίθενται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
στο πώς περιγράφουν οι εκπαιδευτικοί.
Επισημαίνεται για την καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πως στην ανάλυσή της, οι δέκα εκπαιδευτικοί
που συμμετείχαν αναφέρονται ο καθένας με ένα μεγάλο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το Α έως το Ι και η ονομασία
τους αυτής έγινε με τη βάση τη χρονολογική σειρά που πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.
Στην ερώτηση πώς αντιλαμβάνονται τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί Β, Γ, και Δ και Ζ απάντησαν ως
παροχή γνώσης στο χώρο του σχολείου συνήθων εξειδικευμένων γνώσεων από άτομα που την κατέχουν. Η εκπαιδευτικός
Ε δήλωσε πως ως ενδοσχολική επιμόρφωση αντιλαμβάνεται τη διεξαγωγή σεμιναρίων και δειγματικών διδασκαλιών. Οι
εκπαιδευτικοί Η και Θ απάντησαν πως με τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση αντιλαμβάνονται την παιδαγωγική συνάντηση
μεταξύ των συναδέλφων του σχολείου αλλά και των όμορων και η συζήτησή τους σχετικά με παιδαγωγικά θέματα. Τέλος, η
εκπαιδευτικός ΣΤ υπογράμμισε: «Με τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση αντιλαμβάνομαι πως είναι η διαδικασία επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε μια σχολική μονάδα και γίνεται μέσα στο σχολείο σε επίπεδο ατομικό ή και συλλογικό.
Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν το σχολείο είτε να αναπτύξουν
κάποια νέα πρακτική ή και διδακτικό υλικό».
Στην επόμενη ερώτηση του ερευνητή για το ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης
έγινε προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των αντιλήψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς διαχωρίζονται οι δύο παραπάνω έννοιες. Οι εκπαιδευτικοί Α, Β, Ε, και Ζ στάθηκαν στον γεωγραφικό προσδιορισμό της διαδικασίας απαντώντας πως η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι αυτή που πραγματοποιείται στο σχολείο, ενώ η εξωσχολική εκτός. Η εκπαιδευτικός Η απάντησε πως η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα από τη γέννηση μιας ερώτησης ή
ενδιαφέροντος ενώ η εξωσχολική έχει ένα καθορισμένο πλαίσιο δράσης, δραστηριοτήτων και συμμετεχόντων. Από την άλλη
η εκπαιδευτικός Δ ξεκαθάρισε πως ενδοσχολική επιμόρφωση είναι η επιμόρφωση που λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα
και επιμορφωτής είναι μέλος του συλλόγου διδασκόντων, ενώ στην εξωσχολική επιμόρφωση μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Η εκπαιδευτικός Θ δήλωσε πως στις εξωσχολικές επιμορφώσεις τα πράγματα είναι πιο απρόσωπα. Τέλος, η εκπαιδευτικός
ΣΤ υπογράμμισε πως το ωράριο της επιμόρφωσης αποτελεί πρόβλημα είτε λόγω απόστασης είτε αυξημένων υποχρεώσεων
και δεν θα πρέπει να γίνεται Σαββατοκύριακα.
Εν συνεχεία, ο ερευνητής κάλεσε τους συμμετέχοντες στην έρευνα να ανακαλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες ενδοσχολικής
επιμόρφωσης και να καταθέσουν τα βιώματά τους. Οι μισοί εκπαιδευτικοί (εκπαιδευτικός Η, Ζ, Ι, Δ και Θ) απάντησαν αυθόρμητα πως δεν έχουν άποψη για το συγκεκριμένο ερώτημα καθώς είτε δεν έχουν καμία εμπειρία ενδοσχολικής επιμόρφωσης
είτε οι εμπειρίες τους είναι ανεπαρκείς για να εκφράσουν άποψη. Οι εκπαιδευτικοί Α και Β απάντησαν πως οι ενδοσχολικές
επιμορφώσεις που ως τώρα έχουν παρακολουθήσει είναι υποχρεωτικές, πρόχειρες, θεωρητικές και δεν έχουν σχέση με τη
διδακτική πράξη. Η εκπαιδευτικός Γ απάντησε πως οι εμπειρίες της περιορίζονται σε μια σχολική χρονιά όπου και ο διευθυντής
επιμόρφωνε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σε θέματα που ο ίδιος είχε επιλέξει. Η εκπαιδευτικός ΣΤ τόνισε: «Οι εμπειρίες μου είναι πως ενδοσχολικές επιμορφώσεις που έχω λάβει μέρος έχουν γίνει από τον σχολικό σύμβουλο σε συγκεκριμένα
μαθήματα, πράγμα που δεν καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς σε έναν διευρυμένο σύλλογο διδασκόντων και οι παρεχόμενες
γνώσεις δύσκολα εφαρμόζονται σε μια σχολική τάξη». Η εκπαιδευτικός Ε υπογράμμισε πως οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που
έχει παρακολουθήσει περιορίζονται σε δειγματικές διδασκαλίες και ενδοσχολικά σεμινάρια από τον σχολικό σύμβουλο.
Με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ο ερευνητής επιχείρησε να ανιχνεύσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
στην έρευνα για το πώς η ενδοσχολική επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στο σύνολό της. Έτσι λοιπόν με την ερώτηση πώς επηρεάζεται η επαγγελματική συγκρότηση ενός
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εκπαιδευτικού που συμμετέχει σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις η εκπαιδευτικός Ε σημείωσε: «Μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ο εκπαιδευτικός βοηθιέται γιατί το περιβάλλον είναι οικείο και προσιτό και ιδιαίτερα στα πλαίσια της τάξης προσφέρεται
βοήθεια σε πραγματικές συνθήκες». Η εκπαιδευτικός ΣΤ στάθηκε στο γεγονός πως μέσω των ενδοσχολικών επιμορφώσεων
βελτιώνεται το κλίμα καλής συνεργασίας σε ένα σχολείο. Το κλίμα γίνεται επικοινωνιακό και χαρίζει στους εκπαιδευτικούς
ασφάλεια και ελευθερία. Οι εκπαιδευτικοί Β, Γ, και Ι τόνισαν ότι με τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις αποκτούνται περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες και ο εκπαιδευτικός γίνεται καλύτερος επαγγελματίας. Η εκπαιδευτικός Η τόνισε χαρακτηριστικά:
«Εφόσον ένας εκπαιδευτικός συμμετέχει σε μια διαδικασία επιμόρφωσης, είτε συμμετέχοντας, είτε προτείνοντας με ειλικρινή
διάθεση, απορρίπτοντας στερεότυπα και απόψεις που δεν ενισχύουν την παιδαγωγική εξέλιξη». Επίσης η εκπαιδευτικός Δ υπογράμμισε τα εξής: «Αν μια ενδοσχολική επιμόρφωση προσφέρει μέσα για να βελτιώσει ο εκπαιδευτικός ή έστω να τροποποιήσει
τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στη σχολική μονάδα τότε σίγουρα θα επηρεάσει θετικά την επαγγελματική του συγκρότηση».
Με την επόμενη ερώτησή του ο ερευνητής ζήτησε από τα υποκείμενα της έρευνας να καταθέσουν την άποψή τους σχετικά με
το εάν και κατά πόσο βοηθούν οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις στην επιτυχημένη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Το σύνολο
των εκπαιδευτικών απάντησαν πως τέτοιου είδους ενέργειες έχουν πάντα θετικό πρόσημο για μια σχολική μονάδα. Η εκπαιδευτικός Δ υπογράμμισε τη σημασία εφαρμογής όλων αυτών που αποκομίζει κανείς σε μια επιμόρφωση και πως αυτό θα γίνει
κτήμα όλων των συναδέλφων. Οι εκπαιδευτικοί Ζ και Η στάθηκαν ιδιαίτερα στην παράμετρο του χρόνου και πόσο το αυστηρό
ωρολόγιο πρόγραμμα επιτρέπει την διάχυση καλών πρακτικών. Η εκπαιδευτικός ΣΤ απάντησε χαρακτηριστικά: «θεωρώ πως η
ενδοσχολική επιμόρφωση θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχημένη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας καθώς μέσω αυτής
καθιερώνεται στη μικρή σχολική κοινότητα που αποτελεί ένας σύλλογος διδασκόντων φορέα μάθησης, όπου συνεργατικά επισημαίνονται και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα του κάθε εκπαιδευτικού και του σχολείου γενικότερα.
Στον τελευταίο κύκλο ερωτήσεων ο ερευνητής κάλεσε τους συμμετέχοντες να ορίσουν με βάση τα βιώματα αλλά και τις
γνώσεις τους ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μιας σχολικής επιμόρφωσης. Με την ερώτηση αυτή, η οποία ουσιαστικά καλύπτει
όλο το εύρος των ερευνητικών ερωτημάτων, όπως αυτά τέθηκαν εξ΄ αρχής, ο ερευνητής επιχείρησε να συνοψίσουν οι εκπαιδευτικοί όσα είχαν ως τότε καταθέσει και να σημειώσουν οτιδήποτε θεωρούσαν σημαντικό και δεν είχαν αναφέρει. Οι μισοί
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εστίασαν την απάντησή τους στην παράμετρο του χρόνου υλοποίησης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί
Α και Δ εξέφρασαν την άποψη πως οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην αρχή και στο τέλος της
σχολικής χρονιάς. Η εκπαιδευτικός Ζ τόνισε πως η υλοποίηση των ενδοσχολικών επιμορφώσεων πρέπει να γίνεται κατόπιν
συνεννόησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς μόνο έτσι θα γίνεται σωστά. Οι εκπαιδευτικοί Η και Ι ενίσχυσαν την
παραπάνω άποψη και υπερθεμάτισαν την παιδαγωγική αξία της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, δήλωσαν πως η υλοποίηση των
επιμορφώσεων πρέπει να γίνεται όταν δημιουργούνται ανάγκες που πηγάζουν από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εκπαιδευτικός Ε επανέλαβε πως είναι σημαντικό εκτός από τους επίσημους φορείς που έχουν την ευθύνη επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν την υλοποίησή της και δάσκαλοι της πράξης. Η εκπαιδευτικός Γ όρισε τους τρεις παράγοντες που σύμφωνα με αυτήν χαρίζουν επιτυχία σε μια ενδοσχολική επιμόρφωση: α) το θέμα να επιλέγεται από τους
συναδέλφους, β) η επιμόρφωση να γίνεται στο ήδη υφιστάμενο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και γ) η επιμόρφωση
να γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτές που θα ελέγχονται συχνά. Τέλος, η εκπαιδευτικός Θ δήλωσε: «Το επιτυχημένο
πλαίσιο υλοποίησης μιας ενδοσχολικής επιμόρφωσης προϋποθέτει τη θετική στάση των υποψήφιων προς επιμόρφωση, την
παροχή θεωρητικής γνώσης, την ανάπτυξη και παρουσίαση των πρακτικών εφαρμογών της γνώσης, τα μέσα και τον τρόπο
υλοποίησής τους και στο τέλος θα πρέπει να προβάλλονται και τα μέχρι τότε αποτελέσματα».

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση και τι τον
διαφοροποιεί από την εξωσχολική επιμόρφωση οι συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν σε δυο βασικές ερωτήσεις και σε αρκετές
συμπληρωματικές, όπου αυτό χρειαζόταν. Από την αποδελτίωση των απαντήσεών τους παρατηρείται αρκετά μεγάλη συμφω-
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νία στις απαντήσεις τους στο πρώτο σκέλος της ερώτησης. Προσδιορίζουν με σαφήνεια βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν
μια ενδοσχολική επιμόρφωση. Μικρή απόκλιση παρατηρείται στον φορέα υλοποίησης, καθώς οι γνώμες μοιράζονται μεταξύ
εξειδικευμένων ατόμων (σχολικοί σύμβουλοι, επιστήμονες) και των μελών του ίδιου του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου. Σε γενικές γραμμές πάντως οι απαντήσεις τους δε χαρακτηρίζονται διαφοροποιημένες αλλά συμπληρωματικές, καθώς ο
κάθε συμμετέχων έβαλε από ένα κομματάκι στο πάζλ που προσπαθεί να συνθέσει ο ερευνητής, ώστε να κατανοήσει σε βάθος
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον όρο ενδοσχολική επιμόρφωση.
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για το πώς η ενδοσχολική επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στο σύνολό της οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν ως θετική
μια τέτοια διαδικασία. Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως οι ίδιοι λένε, μπορεί να είναι αρκετά βοηθητική στην ανάπτυξη της
σχολικής μονάδας στο σύνολό της. Στις δύο σχετικές ερωτήσεις του ερευνητή αλλά και σε διευκρινιστικές, όπου κρίθηκε απαραίτητο, οι εκπαιδευτικοί κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της διαδικασίας της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα, μεταξύ
άλλων ανέφεραν ότι δημιουργείται κλίμα συνεργασίας, κλίμα ασφάλειας, βοηθητικό επαγγελματικό περιβάλλον, παρέχονται
εξειδικευμένες γνώσεις, επιλύονται προβληματικές καταστάσεις, υπάρχει ατομική εξέλιξη κ.ά.
Για να συνοψίσει όλα τα παραπάνω ο ερευνητής στο τελευταίο μέρος της κάθε συνέντευξης ζήτησε από τους συνεντευξιαζόμενους να καταθέσουν τη δική τους πρόταση για μια επιτυχημένη ενδοσχολική επιμόρφωση. Από την ανάλυση των
συνεντεύξεων προκύπτουν τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη σημασία σε δύο παραμέτρους που αφορούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα: στον χρόνο υλοποίησης και στον φορέα υλοποίησης. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υπογραμμίζει πως επιτυχημένη επιμόρφωση είναι αυτή που γίνεται εντός εργασιακού ωραρίου, χωρίς να γίνεται με
υποχρεωτικό τρόπο αλλά με οικειοθελή συμμετοχή, ο επιμορφωτής να έχει επιστημονική υπόσταση και όλα όσα συζητηθούν
να έχουν πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη.
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Abstract
Nowadays the debate on teacher education is in full swing. The reason for this is the absence of any care for the training of
teachers in public education. However, as teacher education is nowadays a predominant component of the effectiveness
of a school, it becomes more urgent to create a training plan for teachers. The present work deals with a proposal for inschool training through a case study. In this context, the teachers of an elementary school submitted their views and their
composition resulted in the drafting of a proposal for in-school training.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τροποποίηση αντιλήψεων διδακτικής αυτεπάρκειας εκπαιδευτικών
προσχολικής εκπαίδευσης στην περίπτωση της διδασκαλίας
πιθανολογικών εννοιών
Διονυσία Αγγελοπούλου & Κωνσταντίνος Ζαχάρος

Θεωρητικό πλαίσιο έρευνας
Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών της προσχολικής εκπαίδευσης (2011), έχει εισαχθεί για πρώτη φορά η διδασκαλία
εννοιών των πιθανοτήτων. Η εισαγωγή των εννοιών των πιθανοτήτων σε μικρές σχολικές βαθμίδες βασίζεται στην σύγχρονη
ερευνητική δραστηριότητα που τεκμηριώνει επιστημονικά την ικανότητα πρόσληψης και κατανόησης στοιχειωδών πιθανολογικών εννοιών από τους μικρούς μαθητές, με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες έννοιες εισάγονται σε ένα παιδαγωγικό
πλαίσιο που τους προσδίδει νόημα και είναι ελκυστικές για τους μικρούς μαθητές (Antonopoulos, K. and Zacharos, K., 2013)
(Batanero,C., Burrill, G., and Readin, C., 2011) (Batanero, C. and Diaz, C., 2012). Όμως, η εισαγωγή νέων αντικειμένων των
μαθηματικών στην εκπαίδευση δεν μπορεί να προσδοκά σε θετικά αποτελέσματα χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Estrada, A., Batanero, C., & Lancaster, S., 2011).
Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε επιμορφωτικές διαδικασίες καλύπτει τόσο προσωπικές του ανάγκες για διδακτική επάρκεια
και αποτελεσματικότητα, όσο και την απαίτηση της κοινωνίας για σύγχρονη και ποιοτική εκπαίδευση. Όμως, ψυχολογικοί παράγοντες όπως, ανησυχία από την επιστροφή στο «σχολείο», χαμηλή αυτοεκτίμηση για την ικανότητά τους να οικειοποιηθούν τη νέα γνώση, λειτουργούν αποτρεπτικά στη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές διαδικασίες (Jameson, Μ. Μ., & Fusco, Β. R, 2014) (Ritt, 2008)
To ενδιαφέρον για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο των πιθανοτήτων συγκεντρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον (Watson, 2001) και επικεντρώνεται σε πλευρές όπως: οι εκπαιδευτικές προοπτικές στη διδασκαλία
των πιθανοτήτων, επάρκεια των γνώσεων των εκπαιδευτικών πάνω στις πιθανολογικές έννοιες (Simon, 1995), (Stohl, 2005)
αντιλήψεις τους για την τυχαιότητα, οι στάσεις και τα πιστεύω εκπαιδευτικών και υποψήφιων εκπαιδευτικών (Estrada, A.,
Batanero, C., & Lancaster, S., 2011) επισήμανση πολιτισμικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων της διδασκαλίας των
πιθανολογικών εννοιών (Greer , G., & Mukhopadhyay, 2005) και βέβαια η ανάπτυξη κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων
(Antonopoulos, K. and Zacharos, K., 2013) (Jones ,B., Uribe-Flores, L., an Wilkins, J., 2011).

Πεποιθήσεις διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών
Παρά το γεγονός ότι η απόκτηση μαθηματικής παιδείας θεωρείται σήμερα ως ένα σημαντικό φίλτρο για την επαγγελματική
ανέλιξη, εν τούτοις πολλοί ενήλικες αντιπαθούν και αποφεύγουν τα μαθηματικά, ακόμη και εκείνοι που είναι θεσμικά ορισμένοι
για τη διδασκαλία τους. Έχει διαπιστωθεί ότι τα προγράμματα που προτείνονται για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ειδικότερα σε θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης, συχνά είναι ελάχιστα αποτελεσματικά, γεγονός που συσχετίζεται με τις
εδραιωμένες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών (Stipek, D.J., Karen B. Givvin, K. B., Salmon, J. M., & MacGyvers, V.L., 2001).
Επιπρόσθετα, η διδασκαλία των μαθηματικών αποτελεί ένα δυσπρόσιτο αντικείμενο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς,
ειδικότερα των μικρών σχολικών βαθμίδων, που συχνά καταβάλλονται από άγχος και αρνητικά συναισθήματα στην προοπτι-
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κή να διδάξουν αντικείμενα που απαιτούν μαθηματικές γνώσεις, σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα όπως, για παράδειγμα, τα
γλωσσικά μαθήματα (Copley, 2004).
Το συναίσθημα του άγχους συνοδεύεται συνήθως από χαμηλή εικόνα διδακτικής αυτο-αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με
τον Α. Bandura (1986), η αυτεπάρκεια σχετίζεται με την αντίληψη που έχει κάποιος σχετικά με τις ικανότητές του να ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να οργανώνει και να υλοποιεί
συγκεκριμένα έργα, καθώς αυτές μπορεί να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν, ή αντίθετα να υπονομεύσουν την απόδοση σε
μια δραστηριότητα. Οι πεποιθήσεις επάρκειας επηρεάζουν, επίσης, την ένταση και την ποιότητα της προσπάθειας που καταβάλλεται για την επίτευξη του στόχου, καθώς και το χρόνο που αφιερώνεται σ’ αυτόν (Bandura, 1986). Συχνά οι πεποιθήσεις
επάρκειας αποτελούν κι ένα δείκτη πρόβλεψης των αποτελεσμάτων για την επίτευξη ενός έργου, αφού επηρεάζουν σημαντικά
την συμπεριφορά του ατόμου (Pajares, 1996) , καθώς και τις προσδοκίες για τις επιδόσεις του (Bandura, 1997)
Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι αρνητικές πεποιθήσεις διδακτικής αυτεπάρκειας που διακατέχουν τους εκπαιδευτικούς
για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων, αποτυπώνονται στην κατανόηση και εμβάθυνση στο εν λόγω αντικείμενο και επηρεάζουν
την ποιότητα της διδασκαλίας του (Williams, A. and Nisbet, S., 2014) (Batanero,C., Burrill, G., and Readin, C., 2011). Όμως,
έρευνες έδειξαν ότι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες οργανωμένης μάθησης ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους
και μετασχηματίζουν τις αρνητικές τους στάσεις (Stipek, D.J., Karen B. Givvin, K. B., Salmon, J. M., & MacGyvers, V.L., 2001)
(Williams, A. and Nisbet, S., 2014).
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο των πιθανοτήτων που περιέχονται στο αναμορφωμένο πρόγραμμα
διδασκαλίας των μαθηματικών στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τις πεποιθήσεις
διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με τη διδασκαλία των πιθανολογικών εννοιών και η πιθανή τροποποίηση των πεποιθήσεων από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνώνται στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής:
- Ποιες είναι οι αρχικές αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας των νηπιαγωγών του δείγματος σχετικά με τις πιθανολογικές
έννοιες που καλούνται να διδάξουν στο νηπιαγωγείο;
- Η συμμετοχή των νηπιαγωγών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορεί να τροποποιήσει θετικά τις αντιλήψεις τους διδακτικής αυτεπάρκειας;

Μέθοδος
Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση του επιμορφωτικού προγράμματος στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής
εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε μια έρευνα με ένα προ-πειραματικό και ένα μετά-πειραματικό στάδιο. Η εξαρτημένη μεταβλητή η
οποία μελετήθηκε πριν και μετά μέσω των ερωτηματολογίων, ήταν οι αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των πιθανοτήτων πριν και μετά την επιμόρφωση.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο της επιμόρφωσης
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών και σχεδιάστηκε με σκοπό την εξοικείωση και εμβάθυνση των νηπιαγωγών που συμμετείχαν στις στοιχειώδεις πιθανολογικές έννοιες που καλούνται να διδάξουν.
Η επιμόρφωση σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να αποτυπωθούν στοιχεία της παιδαγωγικής προσέγγισης που συχνά αναφέρεται ως διερευνητική διδασκαλία και μάθηση (inquiry-based approach) (Artique, M., Dillon, J., Harlen, W., and Lena, P., 2012).
Η προσέγγιση αυτή αντιπροσωπεύει θεμελιώδεις αλλαγές στις πρακτικές διδασκαλίας και αναφέρεται σε μια εκπαίδευση που

162

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

δεν παρουσιάζει τα μαθηματικά στους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους ως μια έτοιμη δομή, αλλά δίνει τη δυνατότητα της
εμπειρίας και της μάθησης μέσω του πειραματισμού. Οι εισηγητές του συγκεκριμένου παιδαγωγικού πλαισίου ισχυρίζονται ότι
η συγκεκριμένη προσέγγιση βελτιώνει την κατανόηση των μαθηματικών και οδηγεί σε λειτουργική χρήση τους.

Φάσεις ανάπτυξης του προγράμματος επιμόρφωσης
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε διάστημα τεσσάρων περίπου μηνών και περιείχε τις επόμενες φάσεις (Πίνακας 1):
Πίνακας 1. Οι φάσεις διεξαγωγής της έρευνας
Φάσεις

Χρονοδιάγραμμα

Περιγραφή

1η φάση

Δεκέμβριος 10, 2014

- Συμπλήρωση εισαγωγικού ερωτηματολογίου
- Εισαγωγικό σεμινάριο διάρκειας τριών περίπου ωρών με περιεχόμενο:
- την παρουσίαση των στοιχειωδών πιθανολογικών εννοιών,
- προβληματισμό για το σχεδιασμό σεναρίων διδασκαλίας πιθανολογικών εννοιών.

2η φάση

Ιανουάριος 14, 2015

Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την επεξεργασία δραστηριοτήτων και κατασκευή
εκπαιδευτικού υλικού.

3η φάση

Φεβρουάριος 11- Μάρτιος 18, 2015

Υλοποίηση δραστηριοτήτων

4η φάση

Απριλίου 20, 2015

- Αξιολόγηση της διαδικασίας
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχτηκαν με δύο τρόπους:
Το ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε από τις συμμετέχουσες πριν και μετά την επιμόρφωση (Παράρτημα 1 και 2). Το
ερωτηματολόγιο ήταν το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, με μόνη διαφοροποίηση τις εισαγωγικές ερωτήσεις του πρώτου ερωτηματολογίου που σχετιζόταν με το επαγγελματικό και επιστημονικό status των εκπαιδευτικών του δείγματος. Ο σχεδιασμός
του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ερωτηματολόγια της μαθηματικής εκπαίδευσης (TIMSS, 2007), που τροποποιήθηκε για
τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
Η δομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 και περιέχει ερωτήσεις που αναφέρονται άμεσα στις πεποιθήσεις διδακτικής αυτεπάρκειας (ερωτήσεις 1η, 2η, 8Α έως 8Δ), ερωτήσεις που επιχειρούν να διερευνήσουν έμμεσα τις εν λόγω
πεποιθήσεις (ερωτήσεις 3η, 4η, 5η, 6η και 7η).
Η ερωτήσεις ήταν κλειστού και ημι-ανοικτού τύπου, ώστε να αντληθούν ποιοτικά στοιχεία από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και επιπρόσθετα να ελεγχθούν περιπτώσεις παρανόησης ερωτήσεων.
Σύντομα κείμενα που συνέταξαν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα (εισαγωγικά), καθώς
και κείμενά τους που αξιολογούν την επιμορφωτική διαδικασία (τελικό κείμενο).
Πίνακας 2. Δομή του ερωτηματολογίου
Δομή του ερωτηματολογίου
Άμεσες ερωτήσεις

Έμμεσες ερωτήσεις

Αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας

Γνώση του αντικειμένου των
πιθανοτήτων

Πεποιθήσεις για την ένταξη των πιθανολογικών εννοιών στο
αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου

Ερωτήσεις 1η, 2η, 8ηΑ-8ηΔ

Ερωτήσεις 3η κ 4η

Ερωτήσεις 5η, 6η, και 7η
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Το δείγμα
Το δείγμα συγκροτήθηκε από 32 εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης (στο εξής θα σημειώνονται ως S1, S2, …έως S32)
που συμμετείχαν εθελοντικά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για γυναίκες εν ενεργεία εκπαιδευτικούς από αστική
περιοχή της Ελλάδας που σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήσαμε από το εισαγωγικό ερωτηματολόγιο (ερώτηση i), η πλειονότητά τους είχαν πάνω από 11 χρόνια προϋπηρεσία (6 εκπαιδευτικοί από 11 έως 15 έτη και 13 εκπαιδευτικοί άνω των 15 ετών)
Σχετικά με την εκπαίδευσή τους (ερώτηση ii στο εισαγωγικό ερωτηματολόγιο), μια εκπαιδευτικός ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, 7 νηπιαγωγοί ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στις επιστήμες της εκπαίδευσης, ενώ 24 ήταν
απόφοιτοι πανεπιστημίου με παιδαγωγικές σπουδές.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (19 στις 32) δήλωσε ότι δεν κατέχει στοιχειώδεις γνώσεις στο αντικείμενο
των πιθανοτήτων (ερώτηση iii στο εισαγωγικό ερωτηματολόγιο), ενώ οι υπόλοιπες δεκατρείς νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι κατέχουν γνώσεις στοιχειωδών πιθανοτήτων που απέκτησαν κύρια στη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε επιμορφωτικά σεμινάρια στο αντικείμενο των πιθανολογικών εννοιών που προτείνονται για διδασκαλία στο αναθεωρημένο αναλυτικό πρόγραμμα (ερώτηση iv).
Να σημειώσουμε ότι, οι μαθησιακοί στόχοι που σχετίζονται με τις πιθανολογικές έννοιες και καλούνται να οικειοποιηθούν
οι μαθητές σύμφωνα με το ανλυτικό πρόγραμμα του 2011 είναι η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να περιγράφουν ένα γεγονότος
ως «βέβαιο», «πιθανό» ή «αδύνατο» (ή εκφράσεις με παρόμοιο περιεχόμενο), η ικανότητα προσδιορισμού του δειγματικού
χώρου ενός πειράματος τύχης και τέλος, η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να διακρίνουν τα «ευνοϊκά» από τα «μη ευνοϊκά»
πειράματα τύχης (ή διαφορετικά, τα «δίκαια» από τα «άδικα»)

Ανάλυση ευρημάτων
Τα δεδομένα που συλλέξαμε από τα δύο ερωτηματολόγια, πριν και μετά την επιμόρφωση, αναλύθηκαν με τη χρήση του
στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 21. Στην ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ προκειμένου να αξιολογηθεί η σημαντική ή όχι διαφορά στις αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας πριν και μετά την επιμορφωτική
διαδικασία. Για τις δίτιμες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε το McNemar τεστ και για τις μεταβλητές διάταξης το τεστ Wilcoxon.
Για εμβάθυνση στις αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις τους στις
ημι-ανοικτές ερωτήσεις. Επίσης, οι εισαγωγικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα, καθώς και οι αξιολογήσεις τους στο τέλος της επιμορφωτικής διαδικασίας, διευκόλυναν στην άντληση ποιοτικών πληροφοριών για τη συνολική
πορεία του προγράμματος.

Αποτελέσματα
Αντιλήψεις διδακτικής αυτεπάρκειας εκπαιδευτικών
Στην ερώτηση 1 οι εκπαιδευτικοί πριν την επιμόρφωση δήλωσαν στην πλειονότητά τους (31 στους 32) ότι δεν ήταν επαρκώς
προετοιμασμένες για να διδάξουν τις έννοιες των πιθανοτήτων. H αντίληψη αυτή τροποποιήθηκε μετά την επιμόρφωση, αφού
οι αρχικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών μετατράπηκαν σε θετικές. Η διαφοροποίηση της στάσης των εκπαιδευτικών είναι
στατιστικά σημαντική (x2= 27,03 και p<0,005, σύμφωνα με το McNemar τεστ).
Στην ερώτηση 2 επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η συναισθηματική στάση των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν
το αντικείμενο των πιθανοτήτων. Η ανάλυση των απαντήσεων οδήγησε στην εξής κατηγοριοποίηση: «επάρκεια» για τη διδασκαλία (4 στα 32) και ανασφάλεια, άγχος ή/και «ανεπάρκεια» (28 στα 32). Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικά παραδείγματα
δηλώσεων (Πρώτη καταγραφή δηλώσεων). Μετά την επιμόρφωση, στην ίδια ερώτηση, παρατηρήθηκε σημαντική μετατόπιση
των απόψεων (Z=-4,08 και p<0,001) και εικοσιτέσσερα υποκείμενα που εισαγωγικά δήλωσαν ανασφάλεια, άγχος ή/και ανεπάρκεια, μετά την επιμόρφωση δήλωσαν «επαρκείς» (Δεύτερη καταγραφή).
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Πρώτη καταγραφή δηλώσεων. Συναισθήματα διδακτικής αυτεπάρκειας πριν την επιμόρφωση.
S(Subject)14: Νιώθω ανεπαρκής. Θα ήθελα να επιμορφωθώ να ασχοληθώ με ανάλογες δραστηριότητες να αποκτήσω γνώσεις και εμπειρία.
S8: Αισθάνομαι άγχος και αμηχανία, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις να οργανώσω τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Δεύτερη καταγραφή δηλώσεων. Τροποποίηση συναισθημάτων διδακτικής αυτεπάρκειας
S14: «Τώρα, μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, νιώθω πιο σίγουρη. Πριν από την επιμόρφωση, καθόλου».
S8: Αισθάνομαι πιο σίγουρη απ’ ότι άρχισα το επιμορφωτικό πρόγραμμα, με περισσότερες ιδέες και πιο σαφή εικόνα για το
πώς θα μπορούσα να μεταφέρω το συγκεκριμένο αντικείμενο στο νηπιαγωγείο.
Ερωτήσεις 8Α έως και 8Δ: Στον Πίνακα 1 είναι καταγεγραμμένες οι απαντήσεις των υποκειμένων πριν και μετά την επιμόρφωση.
Πίνακας 1: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις 8Α-Δ
Διαφωνώ Απόλυτα

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ Απόλυτα

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Α. Αισθάνομαι άγχος στην ιδέα της διδασκαλίας εννοιών των
πιθανοτήτων.

6

12

12

13

13

7

1

-

Β. Νοιώθω αυτοπεποίθηση με τη διδασκαλία (ή στην
προοπτική διδασκαλίας) πιθανολογικών εννοιών.

2

-

12

4

15

18

3

10

Γ. Νοιώθω αυτοπεποίθηση όταν απαντώ (ή αν χρειαστεί να
απαντήσω) σε ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με τις έννοιες
των πιθανοτήτων

1

-

14

3

13

21

2

8

Δ. Στη διδασκαλία εννοιών των πιθανοτήτων (ή στη προοπτική
διδασκαλίας) νοιώθω ότι μπορώ να προσαρμόσω τη
διδασκαλία στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών

-

8

1

19

15

3

5

Ερώτηση 8

Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στις δηλώσεις των ερωτήσεων 8Β και 8Γ. Σχετικά με την ερώτηση 8Β εισαγωγικά δεκατέσσερις εκπαιδευτικοί δήλωσαν έλλειψη αυτοπεποίθησης, ωστόσο οι αντιλήψεις τους εμφανίστηκαν τροποποιημένες σε δώδεκα απ’ αυτές μετά την επιμόρφωση (Z=-3,11 και p=0,002<0,005). Επίσης στην ερώτηση 8Γ δεκαπέντε εκπαιδευτικοί
δήλωσαν αρχικά συναισθήματα ανασφάλειας στο ενδεχόμενο να δεχτούν ερωτήσεις από τους μαθητές τους, ενώ ο αριθμός τους
περιορίστηκε στους τρεις μετά την επιμόρφωση, διαφοροποίηση που είναι στατιστικά σημαντική (Z=-3,46 και p=0,001<0,005).
Έμμεσες ερωτήσεις. Γνώση του αντικειμένου των πιθανοτήτων
Με τις ερωτήσεις 3 και 4 επιχειρήθηκε να αντληθούν πληροφορίες για τις γνώσεις των συμμετεχόντων στο αντικείμενο των
πιθανοτήτων που καλούνται να διδάξουν. Εδώ, προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των συγκεκριμένων απαντήσεων,
ζητήθηκε να δοθούν παραδείγματα που πιστοποιούν τις γνώσεις τους για τις εν λόγω έννοιες. Στην κατηγορία του «ναι» εντάχθηκαν μόνο οι εκπαιδευτικοί που μπόρεσαν στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεων να δώσουν παραδείγματα.
Τρίτη Ερώτηση: Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (18 στους 32) δήλωσαν αδυναμία να αναπτύξουν δραστηριότητες σχετικά με τον προσδιορισμό του δειγματικού χώρου ενός πειράματος τύχης, ενώ μετά την επιμόρφωση ισχυρίστηκαν ικανοί να διδάξουν την εν λόγω έννοια (διαφορά στατιστικά σημαντική: x2=31 και p<0,001), γεγονός που επιβεβαιώθηκε
με τα παραδείγματα που έδωσαν.
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Τέταρτη Ερώτηση: Η πλειονότητα του δείγματος (23 στους 32) δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοί να χειριστούν διδακτικά τις
έννοιες του «δίκαιου» και «άδικου» σε πειράματα τύχης. Εννέα απ’ αυτούς εντάσσονται στην περίπτωση των υποκειμένων
που, ενώ στο πρώτο σκέλος της ερώτησης δήλωσαν «ναι», στο δεύτερο έδωσαν λανθασμένα παράδειγμα. Για παράδειγμα το
υποκείμενο S14 δίνει μάλλον μια ηθική διάσταση στις εν λόγω έννοιες (Τρίτη καταγραφή δηλώσεων).
Τρίτη καταγραφή δηλώσεων. Παραδείγματα «δίκαιου» και «άδικου» παιγνιδιού.
S14: Τα παιγνίδια πρέπει πάντα να είναι δίκαια.
Η συμμετοχή στην επιμόρφωση συνέτεινε σημαντικά (η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική: x2= 31 και p< 0,001) στην
βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτικών πάνω στις έννοιες του «δίκαιου» και «άδικου» παιγνιδιού, γεγονός που καταδεικνύεται στις τεκμηριωμένες απαντήσεις τους (Τετάρτη καταγραφή δηλώσεων).
Τέταρτη καταγραφή δηλώσεων. Τεκμηριωμένες απαντήσεις μετά την επιμόρφωση.
S5: Ένα παιχνίδι επιτραπέζιο με ζάρι, όπου ευνοείται ο ένας από τους δύο παίκτες, γιατί το ζάρι έχει τέσσερις πλευρές υπέρ
του και μόνο δύο κατά.
S16: Τροχός τύχης με δύο χρώματα όπου το ένα χρώμα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από το άλλο.
Πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των πιθανολογικών εννοιών στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Σχετικά με την εισαγωγή του αντικειμένου των Πιθανοτήτων στην 6η ερώτηση η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (19 στους 32)
έκριναν ως θετική την εισαγωγή πιθανολογικών εννοιών στο πρόγραμμα, ήδη πριν από την επιμόρφωση τους. Επίσης έντεκα
δεν εκφράστηκαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά ενώ κάποιες ήταν επιφυλακτικές (Πέμπτη καταγραφή δηλώσεων).
Πέμπτη καταγραφή δηλώσεων εκπαιδευτικών. Έκφραση επιφυλάξεων
S11: Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση μετά την επιμόρφωση») ή δηλώνουν άγνοια
S16: Δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι δυνατόν να διδαχθούν στο νηπιαγωγείο»). Τέλος,
ένας εκπαιδευτικός δεν συμπληρώνει καθόλου τη σχετική ερώτηση.
Μετά την επιμόρφωση τροποποιήθηκαν οι αντιλήψεις των αναποφάσιστων εκπαιδευτικών σε μια θετική στάση απέναντι
στη διδασκαλία των πιθανολογικών εννοιών (στατιστικά σημαντική διαφορά x2=30 και p=0,001). Για παράδειγμα τα υποκείμενα S11 και S16 που ήταν επιφυλακτικές πριν την επιμόρφωση, μετά έδωσαν αιτιολογημένες απαντήσεις ( Έκτη Καταγραφή).
Έκτη καταγραφή δηλώσεων: Αιτιολογημένη διατύπωση άποψης
S11: Ναι πρέπει να εισάγονται γιατί είναι δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε
καταστάσεις προβληματισμού σχετικά με τις πιθανολογικές έννοιες.
S16: Ναι γιατί έχουν εφαρμογή στη καθημερινή ζωή και από ότι φάνηκε δεν είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τα νήπια.
Προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση
Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση ήταν η ενημέρωση και επαγγελματική εξέλιξη (S20), η ανάπτυξη της
δυνατότητας οριζόντιας συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών με συναδέλφους τους (S13), η κατάκτηση του αντικειμένου
των πιθανοτήτων για την ένταξή του στις εκπαιδευτικές τους πρακτικές, καθώς και η ενίσχυση των πεποιθήσεων διδακτικής
αυτεπάρκειας (S11).
Έβδομη καταγραφή δηλώσεων: Προσδοκία για ενημέρωση και επαγγελματική εξέλιξη.
S20: Να επιμορφωθώ πάνω στον τομέα των πιθανοτήτων, ώστε να μπορώ να τις προσαρμόσω στη δουλειά μου. Είναι
σημαντικό να αποσαφηνίσω τις έννοιες των πιθανοτήτων ώστε να τις εφαρμόσω στη τάξη.
S13: Να μου δώσει την ευκαιρία να ασχοληθώ πιο συστηματικά με τις πιθανότητες και βεβαίως με την επίβλεψη ειδικού
επιστήμονα, αλλά και με την ενίσχυση του όλου εγχειρήματος από τις συνεργατικές διαδικασίες μεταξύ συναδέλφων, οι οποίες
όπως έχω εντοπίσει είναι πολύτιμες (τουλάχιστον για εμένα).
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S11: Να αποκτήσω γνώση του αντικειμένου των πιθανοτήτων που περιέχεται στο νέο πρόγραμμα, να ενημερωθώ με ποιο
τρόπο θα μπορούσαν να διδαχθούν ώστε να εφαρμόσω πρόγραμμα με αυτές στην τάξη.
Αξιολόγηση της επιμόρφωσης από τους εκπαιδευτικούς
Στη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τη συνεργασία τους στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και
η επιμόρφωση χαρακτηρίσθηκε επαρκής και δημιούργησε θετική στάση απέναντι στη μελλοντική διδασκαλία του αντικειμένου όπως σημειώνεται στα ενδεικτικά αποσπάσματα που παρατίθενται (Όγδοη καταγραφή):
Όγδοη καταγραφή δηλώσεων εκπαιδευτικών. Η συνεισφορά της αξιολόγησης στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών
S5: Η ενημέρωσή μας στα θέματα των πιθανολογικών εννοιών ήταν επαρκής καθώς και ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ήταν αναλυτικός. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια καλή αφετηρία για την πραγμάτευση πιθανολογικών
εννοιών στη διδασκαλία μας.

Συμπεράσματα
Η κατέδειξε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του δείγματος αύξησε την αυτοπεποίθηση και τροποποίησε θετικά τις
αντιλήψεις διδακτικής τους αυτεπάρκειας. Πριν την επιμόρφωση η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν ένοιωθαν επαρκώς
προετοιμασμένες για τη διδασκαλία του αντικειμένου και διακατέχονταν από συναισθήματα ανασφάλειας, ανεπάρκειας, άγχους και έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Σχετικά με το αντικείμενο των πιθανολογικών εννοιών διαπιστώθηκε ότι, ενώ καμία εκπαιδευτικός δεν είχε υλοποιήσει
δραστηριότητες πιθανολογικού περιεχομένου πριν την επιμόρφωση, μετά την επιμόρφωση τροποποιήθηκε η στάσεις τους για
τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου.
Επιπρόσθετα, το παιδαγωγικό πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η μάθηση μέσω της διερευνητικής μάθησης (inquirybased approach), διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης με άλλους
εκπαιδευτικούς, η ενίσχυση της αυτονομίας τους, ο σχεδιασμός μαθηματικών δραστηριοτήτων όπου εμφανίζεται μια ποικιλία
προσεγγίσεων, μετριάζουν την διστακτικότητά τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους (Copley, 2004), γεγονός που αναδείχθηκε και στην παρούσα έρευνα (π.χ. Έβδομη Καταγραφή).
Συμπερασματικά, παρά τους περιορισμούς σε απόπειρες γενίκευσης των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας, εν τούτοις, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτυπώνονται θετικές προοπτικές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα αντικείμενα των μαθηματικών.
Όμως, για να προσδοκούμε σε αποτελεσματική επιμόρφωση θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια ώστε οι εκπαιδευτικοί
να εξοικειωθούν με το πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας μέσω διερεύνησης, καθώς θα πρέπει να υιοθετήσουν νέους ρόλους
και πρακτικές και να πειστούν ότι αποδεχόμενοι καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις μπορεί να προσδοκούν σε μια καλύτερη
επαγγελματική ανάπτυξη (Artique, M., Dillon, J., Harlen, W., and Lena, P., 2012).
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Παράρτημα 1
1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (4 τελευταία ψηφία):…………
i. Σημειώστε τα έτη υπηρεσίας σας:
0-5		
6-10		
11-15		
15+		
ii. Σημειώστε τις σπουδές σας:
Παιδαγωγική Ακαδημία			
Εξομοίωση				
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ		
Μεταπτυχιακό				

Τομέας :…………………………………………..

Διδακτορικό				

Τομέας : ………………………………………….

Άλλο					

Διευκρινίστε: ……………………………………..

iii. Σημειώστε αν έχετε εξειδίκευση σε κάποιο από τα παρακάτω αντικείμενα:
Μαθηματικά						
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)		
Γλώσσα							
ΤΠΕ							
Άλλο αντικείμενο:…………				
iv. (α) Έχετε γνώσεις (έστω κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις) σχετικά με το αντικείμενο των πιθανοτήτων;
		Ναι		

		

Όχι		

(β) Αν ναι, σε ποιο από τα επόμενα τις αποκτήσατε;
Ως μαθήτρια στο σχολείο

Ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο

Άλλο

(Διευκρινίστε):…………………………………………………………………………
v. (α) Έχετε επιμορφωθεί σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των πιθανοτήτων που εμπεριέχεται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να διδάξετε στο νηπιαγωγείο;
		Ναι		
		 Όχι		
(β) Αν ναι, ποιος ήταν ο φορέας που οργάνωσε την επιμόρφωση;
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο			
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα			

168

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΕΡ			
Άλλο			

			

Διευκρινίστε:…………………………

(γ) Αν συμμετείχατε σε επιμόρφωση, πως θα τη χαρακτηρίζατε;
Ανεπαρκή		
Σχεδόν επαρκή		
Επαρκή			
Αρκετά επαρκή		

1. Θεωρείτε ότι έχετε επαρκείς γνώσεις για να διδάξετε το αντικείμενο των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο;
		Ναι		

		

Όχι		

2. Πώς αισθάνεστε, ως νηπιαγωγός που καλείται να οργανώσει και να αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα των πιθανοτήτων;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
3. Θεωρείτε ότι έχετε την ικανότητα να διδάξετε στους μαθητές τη διάκριση μεταξύ ενός βέβαιου γεγονότος, ενός απίθανου και
ενός πιθανού;
		Ναι		

		

Όχι		

4. Πιστεύετε, ότι είστε σε θέση να οργανώσετε απλά πειράματα τύχης στο νηπιαγωγείο, ώστε οι μαθητές με τη βοήθεια σας να
διερευνήσουν το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης;
		Ναι		

		

Όχι		

5. (α) Πιστεύετε, ότι είστε σε θέση να εξηγήσετε στους μαθητές τις έννοιες δίκαιο-άδικο σε ένα παιχνίδι τύχης;
		Ναι		
		 Όχι		
(β) Αν ναι, μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα με ένα άδικο παιγνίδι τύχης; ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Πως θα χαρακτηρίζατε τους στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της θεματικής Ενότητας «Πιθανότητες» ως προς
την υλοποίηση τους;
Αδύνατον να υλοποιηθούν		
Δύσκολα υλοποιήσιμοι			
Υλοποιήσιμοι				
Εύκολοι στην υλοποίηση τους 		
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7. (α) Θεωρείτε ότι δραστηριότητες με πιθανολογικές έννοιες πρέπει να εισάγονται στο νηπιαγωγείο;
		Ναι		
		 Όχι		
		 Δεν γνωρίζω		
(β) (Στην περίπτωση του Ναι ή Όχι) Γιατί; ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
8. (α) Έχετε υλοποιήσει στο νηπιαγωγείο δραστηριότητες με πιθανολογικές έννοιες;
		Ναι		
		 Όχι		
(β) Αν ναι, ποιοι ήταν συγκεκριμένα οι στόχοι τους;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
(γ) Αν όχι, γιατί;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
9. Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;

Νοιώθω αυτοπεποίθηση με τη διδασκαλία (ή στην προοπτική διδασκαλίας)
πιθανολογικών εννοιών.

Γ

Νοιώθω αυτοπεποίθηση όταν απαντώ (ή αν χρειαστεί να απαντήσω) σε
ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με τις έννοιες των πιθανοτήτων

Δ

Νοιώθω ότι μπορώ, με αφορμή περιστασιακά σχόλια των παιδιών, να αναπτύξω
δραστηριότητες πιθανοτήτων.

Ε

Θα μπορούσα να ενσωματώσω δραστηριότητες πιθανολογικού περιεχομένου σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του νηπιαγωγείου.

ΣΤ

Στη διδασκαλία εννοιών των πιθανοτήτων (ή στην προοπτική διδασκαλίας),
νοιώθω ότι μπορώ να προσαρμόσω τη διδασκαλία στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών

Ζ

Οι πιθανότητες είναι ενδιαφέρουσες για τα παιδιά.

Η

Οι πιθανότητες προσφέρουν στην ανάπτυξη της γενικότερης μαθηματικής
σκέψης.

Θ

Η ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης στο νηπιαγωγείο αποτελεί υπερβολικό στόχο για μαθητές προσχολικής ηλικίας.

Ι

Η ενασχόληση με τον τομέα των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο είναι εξίσου
σημαντική, όσο και η ενασχόληση με τους τομείς της γεωμετρίας, της μέτρησης, των αριθμών και των υπολογισμών

K

Είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ποικιλία δραστηριοτήτων για το τομέα των
πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Β

Συμφωνώ

Αισθάνομαι άγχος στην ιδέα της διδασκαλίας εννοιών των πιθανοτήτων.

Διαφωνώ

Διαφωνώ
Απόλυτα

Α

170

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

10. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με βάση τις ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται στο TIMSS – 4th Grade Teacher
Questionnaire 2011.
http://nces.ed.gov/timss/questionnaire.asp

Παράρτημα 2
2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (4 τελευταία ψηφία):…………
i. Πόσο ικανοποιητική θα χαρακτηρίζατε την επιμόρφωση στην οποία συμμετέχετε;
Καθόλου

Ελάχιστα

Μέτρια

Αρκετά

Πάρα πολύ

ii. Πως θα χαρακτηρίζατε πλέον τις γνώσεις σας για το γνωστικό αντικείμενο των πιθανοτήτων με το πέρας της επιμόρφωσης;
Καθόλου επαρκείς

Επαρκείς

Αρκετά Επαρκείς

1. Θεωρείτε ότι έχετε επαρκείς γνώσεις για να διδάξετε το αντικείμενο των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο;
		Ναι		

		

Όχι		

2. Πώς αισθάνεστε, ως νηπιαγωγός που καλείται να οργανώσει και να αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα των πιθανοτήτων;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………….……………….……………
3. Θεωρείτε ότι έχετε την ικανότητα να διδάξετε στους μαθητές τη διάκριση μεταξύ ενός βέβαιου γεγονότος, ενός απίθανου
και ενός πιθανού;
		Ναι		

		

Όχι		

4. Πιστεύετε, ότι είστε σε θέση να οργανώσετε απλά πειράματα τύχης στο νηπιαγωγείο, ώστε οι μαθητές με τη βοήθεια σας
να διερευνήσουν το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης;
		Ναι		

		

Όχι		

5. (α) Πιστεύετε, ότι είστε σε θέση να εξηγήσετε στους μαθητές τις έννοιες δίκαιο-άδικο σε ένα παιχνίδι τύχης;
		Ναι		

		

Όχι		
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(β) Αν ναι, μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα με ένα άδικο παιγνίδι τύχης;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Πως θα χαρακτηρίζατε τους στόχους του νέου Αναλυτικού Προγράμματος της θεματικής Ενότητας «Πιθανότητες» ως προς
την υλοποίηση τους;
Αδύνατον να υλοποιηθούν		
Δύσκολα υλοποιήσιμοι			
Υλοποιήσιμοι 				
Εύκολοι στην υλοποίηση τους		
7. (α) Θεωρείτε ότι δραστηριότητες με πιθανολογικές έννοιες πρέπει να εισάγονται στο νηπιαγωγείο;
		Ναι		
		 Όχι		
		 Δεν γνωρίζω		
(β) (Στην περίπτωση του Ναι ή Όχι) Γιατί; ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
8. (α) Θα υλοποιούσατε στο νηπιαγωγείο δραστηριότητες με πιθανολογικές έννοιες;
		Ναι		
		 Όχι		
(β) Αν ναι, ποιοι ήταν συγκεκριμένα οι στόχοι τους;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
(γ) Αν όχι, γιατί;
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
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9. Πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;

Νοιώθω αυτοπεποίθηση με τη διδασκαλία (ή στην προοπτική διδασκαλίας) πιθανολογικών εννοιών.

Γ

Νοιώθω αυτοπεποίθηση όταν απαντώ (ή αν χρειαστεί να απαντήσω) σε ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με τις έννοιες των πιθανοτήτων

Δ

Νοιώθω ότι μπορώ, με αφορμή περιστασιακά σχόλια των παιδιών, να αναπτύξω δραστηριότητες
πιθανοτήτων.

Ε

Θα μπορούσα να ενσωματώσω δραστηριότητες πιθανολογικού περιεχομένου σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα του νηπιαγωγείου.

ΣΤ

Στη διδασκαλία εννοιών των πιθανοτήτων (ή στην προοπτική διδασκαλίας), νοιώθω ότι μπορώ να
προσαρμόσω τη διδασκαλία στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών

Ζ

Οι πιθανότητες είναι ενδιαφέρουσες για τα παιδιά.

Η

Οι πιθανότητες προσφέρουν στην ανάπτυξη της γενικότερης μαθηματικής σκέψης.

Θ

Η ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης στο νηπιαγωγείο αποτελεί υπερβολικό στόχο για μαθητές
προσχολικής ηλικίας.

Ι

Η ενασχόληση με τον τομέα των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο είναι εξίσου σημαντική, όσο και η
ενασχόληση με τους τομείς της γεωμετρίας, της μέτρησης, των αριθμών και των υπολογισμών

K

Είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ποικιλία δραστηριοτήτων για το τομέα των πιθανοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Συμφωνώ
Απόλυτα

Β

Συμφωνώ

Αισθάνομαι άγχος στην ιδέα της διδασκαλίας εννοιών των πιθανοτήτων.

Διαφωνώ

Διαφωνώ
Απόλυτα

Α
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Abstract
The present study aimed to evaluate a program of active pre-school education in the subject of probabilities, which is a
new subject in the reformed mathematics teaching program in kindergarten. The training program sought to modify the
teachers’ negative perceptions of teaching, with the aim of enhancing their teaching self-perceptions. Participants in the
training program were involved in a learning process characterized as “exploratory learning” and had as main features
self-action, experimentation and interaction. The analysis of the findings showed a positive change in teachers’ teaching
perceptions, as the feelings of anxiety, insecurity and inadequacy for the teaching of the subject fell to a statistically
significant extent.
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Οι Προκλήσεις, οι Δυνατότητες και οι Προοπτικές
στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο:
Η περίπτωση του νέου σχολικού βιβλίου της Ε΄ δημοτικού
Γεώργιος Η. Μπαραλής

Εισαγωγή
Το σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα μορφωτικό αγαθό, που περιέχει σε γραπτή μορφή τη διδακτέα ύλη ενός γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος μιας τάξης. Βρίσκεται στο επίκεντρο της διδακτικής
πράξης καθώς είναι διδακτικό εργαλείο που καθορίζει το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας (Duke. R. & Sanchez, R., 2001).
Ειδικότερα, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συμβάλλουν στην
ανανέωση της γνώσης και του πολιτισμού. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και ως βοηθήματα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εμπέδωση της διδακτέας ύλης στο σχολείο και στο σπίτι. Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στα σχολικά βιβλία,
αφού αυτά αποτελούν τη βασική πηγή πληροφόρησής τους, συνδράμουν στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για επιπλέον
δράσεις είτε στην τάξη είτε στο σπίτι και προσφέρουν μια ανεξάρτητη, έγκυρη και ευρείας αποδοχής συλλογή εκπαιδευτικού
υλικού (Μπονίδης, Κ., 2005). Ακόμη το σχολικό βιβλίο συνεισφέρει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών αφού μέσω αυτού
παρουσιάζονται πρότυπα συμπεριφοράς και, ταυτόχρονα, το ίδιο αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση της
ανάπτυξης και καλλιέργειας αξιών και κινήτρων (ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών, 2003).
Επιπλέον είναι ένα μέσο με το οποίο ο μαθητής αντλεί πληροφορίες για ένα γνωστικό αντικείμενο, το οποίο τού προσφέρει
τη δυνατότητα αξιολόγησής του μέσα από συνεχείς ανατροφοδοτικές διαδικασίες (Pingel, F., 1999, Σαλβαράς, Ι. & Σαλβαρά,
Μ., 2009).

Προκλήσεις - Δυνατότητες - Προοπτικές
Η επιλογή της πενταμελούς συγγραφικής ομάδας, που εργάστηκε σε εθελοντική βάση, έγινε μετά από την Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγγραφή νέων διδακτικών πακέτων Μαθηματικών για τις Β΄ και Ε΄ τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), τμήμα διαγωνισμών και συμβάσεων και με κριτήριο την αξιολόγηση του «δείγματος γραφής», το οποίο κατέθεσαν στο ΙΕΠ οι υποψήφιες συγγραφικές ομάδες. Η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων ήταν ανοικτή. Η παρακολούθηση της συγγραφής κάθε διδακτικού πακέτου γινόταν από τριμελή
Ομάδα Κρίσης – Αξιολόγησης, σε στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο Σύμβουλο του ΙΕΠ για την παρακολούθηση της πορείας
της συγγραφής.
Στη διάρκεια συγγραφής του συγκεκριμένου έργου παρουσιάστηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, διάφορες αντικειμενικές
δυσκολίες λόγω των διαφορετικών απόψεων και προτάσεων που προέκυπταν κάθε φορά, οι οποίες όμως γινόταν προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτό συνέβαλαν αποτελεσματικά η τριμελής κριτική επιτροπή,
καθώς και ο εποπτεύων της διαδικασίας συγγραφής του ΙΕΠ με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.
Τα σχολικά εγχειρίδια, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που παίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ανάλυσης και αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, η συγγραφή ενός σχολικού διδακτικού εγχειριδίου συνιστά μια
ιδιαίτερα υπεύθυνη, σύνθετη αλλά και δυναμική διαδικασία, που απλώνεται σε εύρος χρόνου και η οποία διαφέρει σημαντικά
από τη συγγραφή ενός οποιουδήποτε άλλου βιβλίου. Από τη μία οφείλει να υπακούει σε προϋποθέσεις και από την άλλη να
διέρχεται μέσα από κάποια διακριτά στάδια. Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την κοινή εκπαιδευτική φιλοσοφία για την
καλή συνεργασία της συγγραφικής ομάδας (Mertens, D., 2005). Μία από τις προκλήσεις ήταν να γραφτεί ένα βιβλίο ελκυστικό
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και αποτελεσματικό που θα αποτελεί λειτουργικό εργαλείο για τους μαθητές και θα τους διευκολύνει να βιώσουν μια πλούσια,
ουσιαστική και ενδιαφέρουσα μαθηματική εμπειρία. Παράλληλα, να αντανακλά τους στόχους και το περιεχόμενο, να βασίζεται
στη διεθνή εμπειρία, καθώς και να είναι χρηστικό για την οικοδόμηση των βασικών μαθηματικών εννοιών και γνώσεων εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη, να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, να ενεργοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών και να προάγει σε έκταση και σε βάθος τη μαθηματική γνώση.
Επιπρόσθετα, το σχολικό βιβλίο είναι σημαντικό να αναφέρει με σαφήνεια μαθηματικές ιδέες και διεργασίες, να περιλαμβάνει
πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα και διερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και να περιέχει ασκήσεις και προβλήματα που
να σχετίζονται με την καθημερινή ζωή.
Στο πλαίσιο ενός σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών και με προοπτική την ευρύτερη διδακτική αξιοποίηση του βιβλίου,
θα ήταν καλό να γίνει πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου με στόχο την καταγραφή των αδυναμιών, των δυσκολιών, των προβλημάτων και των λαθών που θα παρουσιαστούν, ώστε να γίνει η απαραίτητη ανατροφοδότηση
για τις περαιτέρω διορθώσεις και βελτιώσεις του. Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστούν πρακτικές διαδικασίες
αξιολόγησης, οι οποίες να αναφέρονται σε μια αρχική ανάλυση περιεχομένου και σε μια τελική αξιολόγηση εφαρμογής, με τη
χορήγηση ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς που δίδαξαν και εφάρμοσαν το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο (Harmer,
J., 2001). Βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζουν πρωταρχικά ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, και στη συνέχεια, η υλοποίηση και η εφαρμογή, αποτελεί η αξιολόγηση που συνδέεται με την
αποτίμηση μιας οποιασδήποτε ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας και του αποτελέσματός της. Μέσα από την αξιολόγηση
επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικά σχεδιασμένων στόχων και να εντοπιστούν οι παράμετροι που
επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στην πραγματοποίησή τους (Carnine, D., 1999).

Το νέο σχολικό βιβλίο
Το νέο διδακτικό πακέτο για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού επιχειρεί να προσφέρει στους
μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν μία ουσιαστική και ενδιαφέρουσα μαθηματική εμπειρία
οικοδομώντας με τρόπο απλό και κατανοητό τη μαθηματική τους παιδεία. Για τον λόγο αυτό
η συγγραφική ομάδα επικεντρώθηκε στην εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του εγχειριδίου, όπως για παράδειγμα, την αντιστοιχία του με τους σκοπούς και στόχους που διατυπώνονται επίσημα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, καθώς και με τις ιδιάζουσες
διδακτικές αρχές του μαθήματος των Μαθηματικών (Lambert, D., 2002).

Έγινε προσπάθεια το υλικό που χρησιμοποιήθηκε να διαθέτει το επιστημονικό πλαίσιο όπου στηρίζεται και να αξιοποιεί
τη διεθνή έρευνα και εμπειρία όσον αφορά τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. Στηρίζεται τόσο στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών - Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ- 2003) (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ
304Β/13-03-2003), όσο και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» (2011) για τα Μαθηματικά. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).
Τα μαθηματικά περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων χωρίζονται στο Βιβλίο Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού στις ακόλουθες 8 ενότητες:
• Αριθμοί-Άλγεβρα: Ενότητες 1, 2, 3, 5 και 6,
• Στοχαστικά Μαθηματικά (Στατιστική - Πιθανότητες): Ενότητα 4, και
• Χώρος και Γεωμετρία - Μετρήσεις: Ενότητες 7 και 8.
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Η επίλυση προβλήματος δεν συνιστά ανεξάρτητη θεματική ενότητα, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας καλλιέργειας της μαθηματικής γνώσης και του μαθηματικού τρόπου σκέψης, γι’ αυτό άλλωστε και διατρέχει κάθε κεφάλαιο.
Όλα τα κεφάλαια, αποτελούμενα το καθένα από δύο σελίδες, ακολουθούν μια συγκεκριμένη δομή, η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα μέρη:
Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο μαθηματικός τίτλος με τον οποίο διατυπώνεται η βασική μαθηματική έννοια και διεργασία που παρουσιάζεται σε κάθε κεφάλαιο. Ακολουθεί η διερεύνηση στην οποία οι μαθητές συζητούν και αναλύουν τις
μαθηματικές σκέψεις, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από διάφορες δραστηριότητες με καταστάσεις που επιδιώκουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους, και οι οποίες στηρίζονται στις προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες τους.
Στη δεύτερη σελίδα αναφέρονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες που αναδεικνύονται από τις διερευνητικές
δραστηριότητες, καθώς και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που τις επεξηγούν. Ακολουθούν εφαρμογές των προηγούμενων εννοιών και διεργασιών. Όλα τα παραπάνω προτείνεται να γίνονται στην τάξη, μετά από συζήτηση, και με τον δάσκαλο
να παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο. Το κεφάλαιο τελειώνει με τον αναστοχασμό που αποτελεί προσπάθεια καλλιέργειας των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, δηλαδή τη συλλογιστική του τρόπου με τον οποίο οδηγήθηκαν σ’ αυτές τις βασικές
μαθηματικές έννοιες και διεργασίες. Σε κάθε αντίστοιχο κεφάλαιο του τετραδίου εργασιών δίνονται για λύση ασκήσεις και
προβλήματα, καθώς επίσης και μια δραστηριότητα διερεύνησης - επέκτασης με την οποία οι μαθητές προσπαθούν να εμβαθύνουν στη νέα γνώση.
Η επιλογή του Βιβλίου του Δασκάλου έγινε με στόχο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο - βοήθημα και μεταξύ των άλλων να
περιέχει και τις ενδεικτικές λύσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων του βιβλίου του μαθητή και του τετραδίου εργασιών.
Παράλληλα προτείνονται διδακτικές προσεγγίσεις για τις διερευνητικές δραστηριότητες καθώς και ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης των παραδειγμάτων, των εφαρμογών και των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων του αναστοχασμού.

Διερευνητικές Δραστηριότητες
Η διερευνητική μάθηση θεωρείται μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να εφαρμόσουν μεθόδους και πρακτικές παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν οι επιστήμονες για την οικοδόμηση της γνώσης. Μπορεί να θεωρηθεί ακόμη
ως μία διαδικασία ανακάλυψης νέων σχέσεων αναφορικά με το εξεταζόμενο γνωστικό
αντικείμενο, κατά την οποία οι μαθητές κάνουν παρατηρήσεις, διατυπώνουν υποθέσεις
και τις ελέγχουν διενεργώντας πειράματα (Pedaste, M. et al., 2015).

Η διερευνητική μάθηση συχνά αντιμετωπίζεται ως μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, θεωρείται ότι καλλιεργεί δεξιότητες επίλυσής τους ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (Jong, T. & Joolingen, W.R., 1998).
Σε αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές ακολουθούν συχνά μια αυτοκαθοδηγούμενη, εν μέρει επαγωγική και εν μέρει αφαιρετική
διαδικασία μάθησης, πραγματοποιώντας πειράματα διερεύνησης των σχέσεων μεταξύ μίας σειράς εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών (Wilhelm, P., & Beishuizen, J., 2003).
Το γνωστικό αντικείμενο τίθεται με τη μορφή ενός ενδιαφέροντος ερωτήματος ή προβλήματος στο οποίο οι μαθητές
καλούνται να απαντήσουν ή να επιλύσουν εξετάζοντας τις διάφορες πληροφορίες και ακολουθώντας μια διερευνητική
διεργασία ή πραγματοποιώντας μια μικρή έρευνα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η διερεύνηση στη μάθηση των Μαθηματικών αποτελεί
ένα αποτελεσματικό εργαλείο δράσης με το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν συστηματικά την κριτική και λογική
σκέψη και να εξετάζουν εναλλακτικές ερμηνείες. Ακόμη μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τη χρήση και την εφαρμογή
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αλγορίθμων και κανόνων και να αναπτύξουν την ικανότητα γενίκευσης σχέσεων στα Μαθηματικά (Nardi, 1996, στο Jaworski,
B., 2006).
Οι πολύπλευρες διερευνητικές πρακτικές εμπλέκουν διάφορους τύπους δραστηριοτήτων που συνδυάζουν επεξηγηματικές
ερωτήσεις, τον σχεδιασμό διερευνήσεων, τη χρήση εργαλείων συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, την εξέταση
βιβλίων και άλλων πηγών πληροφόρησης, την επίλυση προβλήματος, τη μοντελοποίηση και τη μαθηματικοποίηση, τη
διεξαγωγή πειραμάτων, τη διατύπωση υποθέσεων, τον έλεγχο με επιχειρηματολογία και απόδειξη. Αυτές οι δράσεις
συμβάλλουν, όχι μόνο στην οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών αλλά και, στη
συγκρότηση των πνευματικών και διερευνητικών συνηθειών τους (Artigue, M. & Blomhøj, M., 2013).

Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες - Παραδείγματα
Το βιβλίο έχει ως στόχο να περιέχει τις βασικότερες μαθηματικές έννοιες στις
οποίες οδηγήθηκαν οι μαθητές με ακρίβεια, σαφήνεια αλλά και με απλά λόγια,
όπως αυτά προέκυψαν κατά τη διερεύνηση στις δραστηριότητες της πρώτης σελίδας και αποτελούν τη βάση του

γνωστικού αντικειμένου της ύλης των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης. Έγινε προσπάθεια αποφυγής του καθαρά φορμαλιστικού
τρόπου παρουσίασης του μαθηματικού περιεχομένου, αφού η γλώσσα και ο τρόπος παρουσίασής του σχετίζονται άμεσα με
την κατανόησή του αλλά και με τη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών.
Οι μαθηματικές διεργασίες διατρέχουν όλα τα μαθηματικά περιεχόμενα και τις πιο πολλές φορές αναπτύσσονται σε όλα τα
επίπεδα που είναι: η Μαθηματικοποίηση, η Λύση Προβλήματος, η Κριτική Σκέψη, η Δημιουργική Σκέψη και η Επικοινωνία
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).
Αντίστοιχα, με τις βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες, έγινε προσπάθεια τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα να
διευκολύνουν τους μαθητές στην αποσαφήνιση αυτών.

Εφαρμογή
Στην εφαρμογή έγινε προσπάθεια σύνδεσης προβληματικών καταστάσεων
εντός και εκτός μαθηματικού πλαισίου και μαθηματικών εννοιών και διεργασιών συνήθως με τη χρήση αναπαραστάσεων.

Αναστοχασμός
Ο αναστοχασμός στην εκπαιδευτική πρακτική είναι μία πολύπλοκη
και πολυεπίπεδη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όλες οι προϋπάρχουσες
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ιδέες αλλά και τα βιώματα κάθε μαθητή (Cornford, I.R., 2002). Αναστοχασμός είναι η νοητική διαδικασία της προσπάθειας
οικοδόμησης μιας εμπειρίας, ενός προβλήματος ή μιας προϋπάρχουσας γνώσης ή μιας έννοιας (Korthagen, Fred A. J., 2001).
Ως αναστοχασμός σε ευρύτερο πλαίσιο ορίζεται η κριτική εξέταση των πεποιθήσεων του μαθητή και ο έλεγχος από τον ίδιο της
προέλευσής τους με στόχο την αναθεώρηση μιας εμπειρίας με βάση την κριτική αποτίμηση εννοιών και αντιλήψεων (Ζαρίφης, Γ.,
2009). Καθώς κατά τον αναστοχασμό ο μαθητής καλείται να σκεφτεί τη διαδικασία με την οποία οδηγήθηκε στη λύση του αρχικού
προβλήματος ή στην απάντηση του διερευνητικού ερωτήματος, γι’ αυτό ο αναστοχασμός θεωρείται στοιχείο μεταγνωστικής δραστηριότητας (Schraw, G. & Dennison, R.S., 1994). Οι προβληματισμοί που τίθενται στον αναστοχασμό αποτελούν σύντομη ανακεφαλαίωση των εννοιών και των διεργασιών, στις οποίες οι μαθητές οδηγήθηκαν μετά από τις διερευνητικές δραστηριότητες.

Προβλήματα - Ασκήσεις του τετραδίου εργασιών
Συνήθως ο όρος «πρόβλημα» χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση στην οποία κάποιος δεν γνωρίζει άμεσα τη σειρά των ενεργειών που μπορεί να ακολουθήσει, ώστε να επιτύχει τη λύση του. Η αναζήτηση μιας λύσης οδηγεί το άτομο στην κινητοποίηση
των γνώσεων που έχει. Όταν αυτές οι γνώσεις δεν είναι επαρκείς, τότε οδηγείται στη διεύρυνση, τον επαναπροσδιορισμό ή την
αναδόμηση των προηγουμένων γνώσεων, ακόμα και στην ανάπτυξη νέας γνώσης (Brousseau, G., 1997).
Μαθηματικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα που εμπλέκει στην αναζήτηση της λύσης του μαθηματικές έννοιες και αρχές και
το οποίο μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο με μαθηματικές διεργασίες. Πολλοί ερευνητές συσχετίζουν τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την επιλογή των κατάλληλων προβλημάτων που έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά και τα κινητοποιούν για τη λύση
τους (Sierpinska, A., 1994).
Ο G. Polya ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τις τεχνικές επίλυσης προβλήματος. Το 1945 πρότεινε στο πασίγνωστο βιβλίο του με τίτλο “How to Solve it” βήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος θα έπρεπε να προχωρήσει
για να λύσει ένα πρόβλημα. Από τότε έχουν ειπωθεί πάρα πολλά στον τομέα της μαθηματικής εκπαίδευσης για τη διαδικασία
επίλυσης προβλήματος. Τα βασικά βήματα για την επίλυση προβλήματος είναι: α) Η κατανόηση του προβλήματος, β) Η κατάστρωση ενός σχεδίου λύσης του, γ) Η υλοποίηση του σχεδίου λύσης του και δ) Η επανεξέταση του προβλήματος και της λύσης
του. Καθένα από αυτά τα βασικά βήματα πρέπει να μετατραπεί σε λεπτομερείς διαδικασίες για να βοηθήσει τους μαθητές να
κατανοήσουν, να σχεδιάσουν, να λύσουν και να επανεξετάσουν το πρόβλημα. (Polya, G., 1957).
Η άσκηση είναι ένα ερώτημα για το οποίο συνήθως είναι γνωστός ο τρόπος προσέγγισης της απάντησής του και ο οποίος
εξαρτάται από το πόσο ικανός είναι ο μαθητής να εφαρμόσει συγκεκριμένες γνώριμες διεργασίες, χωρίς όμως να προβληματίζεται για το ποιες είναι αυτές που θα χρησιμοποιήσει. Ως εκ τούτου, η διαδικασία λύσης μιας άσκησης θεωρείται μια επανάληψη ήδη γνωστών ενεργειών (Καραγεώργος, Δ., 2000).
Αντίθετα, το πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί μια μαθηματική κατάσταση που για να λυθεί, απαιτεί ανάκληση προϋπάρχουσας γνώσης καθώς και αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
προβληματικής κατάστασης (Μαμωνά-Downs, Γ. & Παπαδόπουλος, Ι., 2017).

Διερεύνηση – Επέκταση
Με αυτή τη διερευνητική δραστηριότητα επιδιώκεται η επέκταση της νέας γνώσης, έτσι ώστε οι μαθητές να την εφαρμόσουν
σε νέες προβληματικές καταστάσεις.

Συμπεράσματα
Το σχολικό βιβλίο αποτελεί διδακτικό εργαλείο που καθορίζει το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης και τις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η συγγραφή του οποίου είναι πολύ διαφορετική από τη συγγραφή ενός οποιου-
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δήποτε άλλου βιβλίου. Η κοινή εκπαιδευτική φιλοσοφία και η καλή συνεργασία της συγγραφικής ομάδας είναι απαραίτητες για
ένα όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε προσπάθεια το νέο διδακτικό πακέτο της Ε΄ τάξης Δημοτικού να
είναι ευρύτερης αποδοχής, προσφιλές στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς, αντιπροσωπευτικό ως προς το
περιεχόμενό του, βασισμένο στη διεθνή εμπειρία και στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, χρηστικό για την οικοδόμηση της
γνώσης, με επιστημονική εγκυρότητα, καθώς και να προάγει σε έκταση και σε βάθος τη μαθηματική γνώση.
Για τη βελτίωση του διδακτικού πακέτου καλό θα ήταν να έχει γίνει πιλοτική εφαρμογή του, έτσι ώστε μέσα από την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικά σχεδιασμένων
στόχων και να εντοπιστούν οι παράμετροι που επέδρασαν θετικά ή αρνητικά στην πραγματοποίησή τους.
Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από δύο σελίδες και ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω
μέρη: τίτλο, διερεύνηση, βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, εφαρμογές και αναστοχασμό.
Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο νέο διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού επιλέχτηκε
με στόχο να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν μία ουσιαστική και ενδιαφέρουσα μαθηματική εμπειρία,
προκειμένου να οικοδομήσουν τις μαθηματικές τους γνώσεις. Με τα παραδείγματα, τις εφαρμογές, τις ασκήσεις και τα προβλήματα έγινε προσπάθεια να περιέχει αρκετό υλικό τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.
Το διδακτικό αυτό πακέτο θα μπορούσε να αποτελέσει τον μοχλό που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς
του αυριανού ενεργού πολίτη, ως μέσο για την προώθηση αξιών και κινήτρων και να αποτελέσει κάτι χρήσιμο κι ελπιδοφόρο
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.
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Περίληψη
Το σχολικό βιβλίο, όπως και κάθε διδακτικό εγχειρίδιο στον χώρο της εκπαίδευσης, αξιοποιείται τόσο από τους μαθητές όσο
και από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διαδικασία της μάθησης και επιδιώκει να συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνωστικών,
των συναισθηματικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Κάθε σχολικό βιβλίο αποτελεί ένα λειτουργικό εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει τη βελτίωση των ατομικών γνωστικών
επιδόσεων των μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής, της διερευνητικής και της δημιουργικής τους σκέψης και συμβάλλει στη
διαμόρφωση της συμπεριφοράς του αυριανού ενεργού πολίτη.
Σε μια εποχή κοινωνικών αντιφάσεων, συγκρούσεων και κρίσης των αξιών, κάθε νέο σχολικό εγχειρίδιο είναι σημαντικό
όχι μόνο να έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα αλλά να την ξεπερνά και να ανοίγει δρόμους προς τον αναστοχασμό, τη
δημιουργικότητα και την πνευματική αναζήτηση του νέου ανθρώπου σε ένα απαιτητικό αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον. Κάθε
νέο σχολικό εγχειρίδιο θα πρέπει να θέτει τις απαραίτητες εκείνες βάσεις για οποιονδήποτε προβληματισμό οποιουδήποτε
εμπλεκόμενου προσώπου με αυτό είτε είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας είτε εκπαιδευτικός είτε μαθητής.
Η έκδοση ενός νέου σχολικού βιβλίου βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, των παραγόντων
της εκπαίδευσης αλλά και των γονιών και των ίδιων των μαθητών, καθώς αυτό αντανακλά τους στόχους, το περιεχόμενο,
καθώς τον τρόπο και τις δυνατότητες της διδασκαλίας, όπως αυτά καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε
μαθήματος.
Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία καθιστούν τη συγγραφή ενός σχολικού εγχειριδίου μία εξαιρετικά απαιτητική, σύνθετη
αλλά και σημαντική διαδικασία.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διαδικασία της συγγραφής του νέου διδακτικού πακέτου των Μαθηματικών της
Ε΄ δημοτικού (βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών, βιβλίο δασκάλου). Παρουσιάζονται η συλλογιστική και ο τρόπος εργασίας
της συγγραφικής ομάδας, οι στόχοι, οι προκλήσεις και οι αναγκαιότητες στις οποίες η ομάδα έπρεπε να ανταποκριθεί και οι
περιορισμοί τους οποίους είχε να αντιμετωπίσει. Αναφέρονται, επίσης, οι δυνατότητες και οι προοπτικές που επιδιώκει να
προσφέρει το νέο βιβλίο των Μαθηματικών της Ε΄ δημοτικού στη διδακτική πρακτική, στη μαθηματική παιδεία και ευρύτερα
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις – Κλειδιά: Σχολικά εγχειρίδια, Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών δημοτικού σχολείου, Βιβλίο Μαθηματικών Ε΄
δημοτικού, Μαθηματική παιδεία, Διδασκαλία Μαθηματικών
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Challenges, opportunities and new prospects in teaching
Mathematics in Primary School; The case of writing
the new Maths textbook for 5th grade
Abstract
Textbooks are used daily by students and teachers in order to support the development of pupils’ academic knowledge as
well as their emotional and social skills.
Ideally, every textbook should contribute to the improvement of students’ performance across school subjects. At
the same time, the implementation of critical thinking and exploratory learning aims to form citizens who will be active
members of their community, able to make important decisions for the common good. The new textbook for Mathematics
must be directly integrated with the daily practice at schools, especially at a time when societies experience not only a
financial crisis, but a crisis of values as well. For that reason, the new Mathematics textbook for the 5th grade is designed
to promote children’s critical reflection, innovative thinking, creativity and intellectual capacity. Every new textbook should,
therefore, lay the foundation for further deliberation by people who take an active part in education.
The new edition of the Maths textbook for 5th grade lies at the heart of the debate between teachers, educational
authorities and, of course, students and parents, as it reflects the context, methods and objectives of the learning process.
All of these ideas are in line with the instructions established by the official curriculum for primary education. The
combination of the factors mentioned above, make the task of writing such books extremely difficult.
This paper focuses on the procedure which was followed by the co-authors, in order to design the new edition of the
Mathematics textbooks for 5th grade (Student’s book, Workbook and Teacher’s book). The philosophy, reasoning and the
working process of the people who participated in writing the book are also presented in this article. Moreover, the study
refers to the objectives, challenges and the educational needs that the authors had to take into consideration, while putting
the book together. Finally, all prospects and opportunities which are offered by the new edition are discussed in this
analysis, so they will hopefully be applied to implement a new learning process and a modern version of “mathematical
education”.
Keywords: school textbooks, curriculum for Mathematics, primary education, Mathematics textbook for 5th grade,
“mathematical education”, teaching Mathematics
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Ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά: Εμπειρικά δεδομένα
από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Αικατερίνη Κυριακορεΐζη & Δέσποινα Δεσλή

Εισαγωγή
Από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό και τον ρόλο του, αυτός που επιδρά εντονότερα στη μάθηση των
μαθηματικών είναι η ίδια η διδασκαλία (Cohen, Raundebush, & Ball, 2003). Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον των ερευνητών της διδακτικής των μαθηματικών στρέφεται ολοένα και περισσότερο αφενός στις επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες
και επιδόσεις των εκπαιδευτικών καθώς προσεγγίζουν διδακτικά τα μαθηματικά στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης (π.χ.,
Charalambous, & Hill, 2012) και αφετέρου στη συσχέτιση αυτών των ικανοτήτων με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών
(π.χ., Kunter et al., 2013. Hattie, 2009). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
η υλοποίηση «καλών» διδασκαλιών στα μαθηματικά, οι οποίες θα στηρίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα
σχολικά μαθηματικά και θα είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο της συγκεκριμένης κάθε φορά σχολικής τάξης. Ωστόσο, δεν
είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διδασκαλία στα μαθηματικά περισσότερο ή λιγότερο ποιοτική, έτσι ώστε
-αν εντοπιστούν- θα είναι δυνατή τόσο η αποτελεσματικότητα της ίδιας της διδασκαλίας όσο και η βελτίωση ευρύτερα της
μαθηματικής εκπαίδευσης.
Ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά
Εξετάζοντας την “ποιότητα διδασκαλίας”, έχουν κατά καιρούς προκύψει πολλά –συχνά διαφορετικά μεταξύ τους- μοντέλα
που επιχειρούν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών που φαίνεται να συνδέονται με καλά
μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές (για λεπτομερή περιγραφή των μοντέλων, βλ. Leon, Medina-Garrido, & Nunez,
2017. Schlesinger, & Jentsch, 2016). Καθώς τα μοντέλα αυτά επικεντρώνονται άλλοτε σε μεθόδους διδασκαλίας και άλλοτε σε
διδακτικούς στόχους ή σε θεωρίες μάθησης, προβάλλουν διαφορετικά κάθε φορά στοιχεία για την “καλή” διδασκαλία. Ένδειξη
αυτής της ασάφειας είναι οι διαφορετικοί όροι που συχνά χρησιμοποιούνται, όπως “ποιότητα διδασκαλίας” (“teaching quality”
ή “quality of teaching”) (Hattie, 2009. Fauth, Decristan, Rieser, Klieme, & Buttner, 2014) ή “ποιότητα οδηγιών” (“instructional
quality”) (Lipowsky et al., 2009) ή ακόμη και “περιβάλλον τάξης” (“classroom environment”) (Day, Connor, & Mcclelland,
2015) ή “διαχείριση τάξης” (“classroom management”) (Arens, Morin, & Watermann, 2015). Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της
διδασκαλίας καθίσταται συχνά δύσκολη και προβληματική (Schlesinger, & Jentsch, 2016), καθώς αυτή γίνεται ως μέρος μίας
ευρύτερης αξιολόγησης (π.χ., μετά από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις), χωρίς ωστόσο να αξιολογείται ξεχωριστά η διδασκαλία σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, συγκεκριμένες πτυχές που προσδιορίζουν, για παράδειγμα, τη διδασκαλία
των μαθηματικών δεν αναγνωρίζονται, με αποτέλεσμα αφενός να μην υπάρχει ένα ασφαλές εργαλείο αξιολόγησης και αφετέρου να είναι αρκετά δύσκολη η αξιοποίηση των ευρημάτων για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στα μαθηματικά
(Hiebert, & Grouws, 2007).
Το επίπεδο της μαθηματικής γνώσης των εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού φαίνεται
να συνδέονται με την ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι Charalampous και Hill
(2012), οι εκπαιδευτικοί με υψηλή μαθηματική γνώση κατά τη διδασκαλία τους κάνουν λιγότερα λάθη στα μαθηματικά, απαντούν κατάλληλα στις ερωτήσεις των μαθητών τους και επιλέγουν παραδείγματα που βοηθούν τους μαθητές τους να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες που διαχειρίζονται. Παρόμοια, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αποδίδεται στην επίδραση που ασκούν οι γνώσεις περιεχομένου και οι παιδαγωγικές γνώσεων περιεχομένου των εκπαιδευτικών στην ποιότητα της
προσφερόμενης διδασκαλίας. Για παράδειγμα, ο Steele (2013) βρήκε ότι οι εκπαιδευτικοί που στην έρευνά του πέτυχαν υψηλές
επιδόσεις στη γεωμετρία και τις μετρήσεις και αναγνωρίστηκαν ως έχοντες καλή γνώση του περιεχομένου, παρουσίασαν αυ-
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ξημένη ικανότητα διδακτικού χειρισμού του μαθηματικού αντικειμένου καθώς μπορούσαν να διατυπώσουν σαφέστερους και
πιο συγκεκριμένους στόχους στις διδασκαλίες τους. Φαίνεται λοιπόν ότι ελλείψεις των εκπαιδευτικών τόσο στη γνώση του
μαθηματικού περιεχομένου όσο και στην παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας λειτουργούν ανασταλτικά στην ποιότητα
των διδασκαλιών τους στα μαθηματικά. Άρα, η σε βάθος γνώση του μαθηματικού περιεχομένου δεν μπορεί να εξισορροπήσει
ελλείψεις του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας και το αντίστροφο (Walkington, & Marder, 2014).
Μέσα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, αρκετοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η καταλληλότητα στη χρήση εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή ποιότητα διδασκαλιών στα μαθηματικά, ενώ αντίθετα
η επιλογή ακατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού οδηγεί σε προβληματικές διδασκαλίες. Για παράδειγμα, η επιλογή και χρήση
ποικιλίας μαθηματικών αναπαραστάσεων από τους εκπαιδευτικούς ενισχύει την απόκτηση διαδικαστικών και εννοιολογικών
μαθηματικών γνώσεων από τους μαθητές, την άρση των παρανοήσεων, την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους αλλά
και με τον εκπαιδευτικό –ανάμεσα σε άλλα, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλή ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά (Learning Mathematics for Teaching Project, 2011). Στην ίδια κατεύθυνση, οι Lin και Li (2009) προτείνουν ότι η ένταξη
των ρεαλιστικών προβλημάτων λειτουργεί ενισχυτικά στις διδασκαλίες εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα
μαθηματικά, καθώς με αυτά οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν τις προηγούμενες γνώσεις και τις ενδεχόμενες
παρανοήσεις τους, εργάζονται σε ομάδες, συζητούν, παρουσιάζουν τις λύσεις τους, αντιλαμβάνονται μέσα από τη συζήτηση τα
λάθη τους, δηλαδή, μαθαίνουν να λειτουργούν με τον υποβοηθητικό -και όχι επιβλητικό και κυρίαρχο- ρόλο του εκπαιδευτικού. Συνεπώς, η ύπαρξη υψηλής μαθηματικής παιδαγωγικής γνώσης στους εκπαιδευτικούς μπορεί να αντισταθμίσει περιορισμούς στο χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό και, επομένως, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλού επιπέδου μαθηματικές
διδασκαλίες (Hill, Umland, Litke & Kapitula, 2012. Charalampous, & Hill, 2012). Ωστόσο, εξίσου σημαντική θεωρείται και η
μαθηματική εμπειρία των εκπαιδευτικών, η οποία σε συνδυασμό με τις γνώσεις περιεχομένου τους, οδηγεί σε βελτίωση και
προαγωγή των διδασκαλιών στα μαθηματικά (Αdnan, Zakaria, & Maat, 2012).
Απόψεις εκπαιδευτικών για την ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ερευνών στις οποίες οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά μιας καλής διδασκαλίας στα μαθηματικά. Για παράδειγμα, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην Κίνα
(Li, 2011) επισημαίνουν ότι τα απαραίτητα συστατικά μιας διδασκαλίας στα μαθηματικά αφορούν σε τέσσερις άξονες: τους
μαθητές και τη διδασκαλία, τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία, το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών και το μαθηματικό περιεχόμενο, και το σχολικό περιβάλλον και τη διαχείριση της τάξης. Αναφορικά με τους μαθητές και τη διδασκαλία,
οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στον μαθητοκεντρικό τρόπο προσέγγισης της μάθησης, τη δημιουργία κινήτρων μάθησης (π.χ.,
χρήση των ενδιαφερόντων των μαθητών) και τη μάθηση μέσα από την κατανόηση του μαθηματικού αντικειμένου. Ως προς
τον εκπαιδευτικό και τον ρόλο του στη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναγνωρίζουν τη χρήση και την ευελιξία στη
χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και διδακτικών εργαλείων καθώς και τον προσδιορισμό σαφών και επιτεύξιμων
διδακτικών στόχων. Επισημαίνουν, επίσης, ότι η διδασκαλία πρέπει να είναι πλούσια σε μαθηματικές ιδέες, έννοιες, αρχές και
αναλύσεις και τα μαθηματικά χρειάζεται να συνδέονται με την πραγματική ζωή, αναδεικνύοντας το περιεχόμενό τους. Τέλος,
μεγάλη σημασία αποδίδουν στο σχολικό περιβάλλον, διευκρινίζοντας ότι, όταν επικρατεί ευχάριστη και δυναμική σχολική
ατμόσφαιρα, οι μαθητές επωφελούνται –ανάμεσα σε πολλά άλλα- από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση αλλά και την αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό.
Παρόμοια, στην έρευνα των Jacob, Frenzel και Stephens (2017) οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στη Γερμανία επικεντρώθηκαν σε έξι βασικές επιδιώξεις μιας επιτυχημένης διδασκαλίας στα μαθηματικά. Πρωτίστως ανέφεραν την απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων από τη μεριά των μαθητών ως βασικούς δείκτες μιας επιτυχημένης διδασκαλίας του
εκπαιδευτικού. Επισήμαναν, επίσης, τα συναισθήματά τους για τα μαθηματικά (π.χ., χαρά, ενθουσιασμός), τα κίνητρα που
έχουν για μάθηση καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες (π.χ., συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, ικανότητα για αυτόνομη δράση)
που αποκτούν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπρόσθετα, επικεντρώθηκαν στη δομημένη παρουσίαση
του μαθηματικού περιεχομένου από τον εκπαιδευτικό (π.χ., χρήση διδακτικών στρατηγικών που επιτρέπουν τη βαθύτερη
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κατανόηση του μαθηματικού περιεχομένου από τους μαθητές και τη δημιουργία συνδέσεων των διαφορετικών μαθηματικών
διαδικασιών και εννοιών) και το οργανωμένο περιβάλλον μάθησης (π.χ., αποτελεσματική διάρκεια δραστηριοτήτων, κατάλληλα προετοιμασμένα διδακτικά υλικά). Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία της ανατροφοδότησης που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί από τις διδασκαλίες τους στα μαθηματικά (π.χ., επιδόσεις στα τεστ, επίτευξη των στόχων του αναλυτικού
προγράμματος, συζήτηση με συναδέλφους και γονείς).
Ανάμεσα στους παράγοντες και τους τρόπους με τους οποίους η ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά μπορεί να βελτιωθεί
συχνά συγκαταλέγονται ζητήματα που αφορούν την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Για παράδειγμα, οι Santagata και Yeh (2014) διερεύνησαν τη μεταβολή της αποτελεσματικότητας Αμερικανών υποψήφιων
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν μαθηματικά έπειτα από την παρακολούθηση ενός ακαδημαϊκού
μαθήματος που επεδίωκε να ενισχύσει τη διδακτική ικανότητά τους στα μαθηματικά. Διαπιστώθηκε ότι όσοι συμμετέχοντες
παρακολούθησαν το μάθημα (πειραματική ομάδα) εξοικειώθηκαν όχι μόνο με τον τρόπο σκέψης των μαθητών αλλά επιπλέον ήταν περισσότερο ικανοί να αναλύουν και να αξιολογούν τις δικές τους διδασκαλίες, υιοθετώντας μάλιστα περισσότερο
μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις στις διδασκαλίες τους, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες που δεν παρακολούθησαν το μάθημα (ομάδα ελέγχου) οι οποίοι εμφάνισαν περισσότερο δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα των Lavy και Shriki (2008) στην έρευνα των οποίων παρατηρήθηκε αφενός βελτίωση των μαθηματικών γνώσεων των
υποψήφιων δασκάλων και αφετέρου μεταβολή στις απόψεις τους αναφορικά με τα χαρακτηριστικά μιας υψηλής ποιότητας
διδασκαλίας στα μαθηματικά καθώς και τον ρόλο του εκπαιδευτικού, έπειτα από την εξοικείωσή τους στη χρήση εκπαιδευτικών σχεδίων εργασίας (project) με τη βοήθεια υπολογιστή. Συγκεκριμένα, εξηγούσαν κάθε μαθηματική έννοια με απλό και
ξεκάθαρο τρόπο κάνοντας χρήση πολλών παραδειγμάτων και επιλέγοντας στη διδασκαλία τους ενδιαφέρουσες μαθηματικές
δραστηριότητες και παιχνίδια, δημιουργώντας θετική στάση στους μαθητές τους για τα μαθηματικά και ενθαρρύνοντάς τους
ακόμη και όταν αποτύγχαναν. Μεγαλύτερες μεταβολές, ωστόσο, παρατηρήθηκαν στη δομή των μαθηματικών διδασκαλιών
τους, στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποίησαν, στις συζητήσεις με τους συμφοιτητές τους, αλλά και στη μαθηματική
επιχειρηματολογία τους προκειμένου να εκφράσουν τις μεταξύ τους διαφωνίες.
Ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά και επιδόσεις μαθητών στα μαθηματικά
Η ποιότητα διδασκαλίας στα μαθηματικά σχετίζεται με την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση και η σχέση αυτή αντανακλάται συχνά στη σχολική επιτυχία των παιδιών. Ο Hattie (2009), για παράδειγμα, διερευνώντας διάφορους παράγοντες που
εμπλέκονται στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία (Σιδηρόπουλος, 2018), ανέδειξε τον υψηλό βαθμό συσχέτισης της ποιότητας
διδασκαλίας με τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθηματικά και συμπέρανε πως το μέγεθος αυτής της επίδρασης ξεπερνά ακόμα και την επίδραση των ατομικών προσδοκιών των ίδιων των εκπαιδευτικών ή της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Στοιχεία
που προσδιορίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας φαίνεται να εντοπίζονται στις περιπτώσεις μαθητών με υψηλές επιδόσεις
(Battey, Nealb, Leyvaa, & Adams-Wigginsc, 2016. Ngware, Ciera, Musyoka, & Oketch, 2015. Hill et al., 2012. Fauth et al.,
2014) και μαθητές που εμπλέκονται σε διδασκαλίες υψηλού επιπέδου στα μαθηματικά τείνουν να εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις (Walkington, & Marder, 2014). Για παράδειγμα, η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων συμβάλλει θετικά στις επιδόσεις των
μαθητών στα μαθηματικά (Thompson, & Davis, 2014) αλλά και η καλή επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητές
ενισχύει τις επιδόσεις των τελευταίων στα μαθηματικά (Rothstein, 2010).
Σκοπός της έρευνας
Με δεδομένο ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μελετούν την ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
γενικά στα μαθηματικά, στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας, εξετάζεται η ποιότητα διδασκαλίας
εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία συγκεκριμένης μαθηματικής περιοχής, αυτής
των ρητών αριθμών (κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, ποσοστά). Επιπρόσθετα, μελετώνται στοιχεία όπως το είδος του σχολείου
(δημόσιο ή ιδιωτικό), τα έτη διδακτικής εμπειρίας, η τάξη διδασκαλίας, που ενδεχομένως επηρεάζουν την ποιότητα αυτή.
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Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 14 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (5 άνδρες και 9 γυναίκες), ισάριθμα προερχόμενοι από
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς, οι 5 είχαν μικρή διδακτική
εμπειρία (0-10 έτη), οι 4 ήταν αρκετά έμπειροι (10-25 έτη), ενώ οι υπόλοιποι 5 είχαν μεγάλη εμπειρία (25-40 έτη). Όλοι δίδασκαν στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου (6, 2, 3 και 3 εκπαιδευτικοί, σε Γ΄, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις, αντίστοιχα),
κατά τις οποίες πραγματοποιείται η εισαγωγή και διδασκαλία των ρητών αριθμών. Πέντε από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είχαν κάποια εξειδίκευση στα μαθηματικά, έχοντας παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα ή ενισχυμένα προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί με διαφορές στη διδακτική
εμπειρία και στην ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά προκειμένου να εξεταστεί αν αυτές οι παράμετροι επηρεάζουν την
ποιότητα διδασκαλίας.
Σχεδιασμός
Για την αξιολόγηση της μαθηματικής ποιότητας των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε παρατήρηση σε
τάξη και χρησιμοποιήθηκαν τμήματα του Mathematical Quality of Instruction, σταθμισμένου πρωτόκολλου παρατήρησης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Learning Mathematics for Teaching, 2011). Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει τη μελέτη
της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών όπως αυτή αφενός διαφαίνεται μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζουν
και αφετέρου αναπτύσσεται με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και το μαθηματικό περιεχόμενο
που διαχειρίζονται. Για τον σκοπό της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν τα εκπαιδευτικά σχήματα και το περιεχόμενο της
διδασκαλίας, οι διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού στα μαθηματικά και η αλληλεπίδραση των μαθητών με τον
εκπαιδευτικό. Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφηκαν σε φύλλα παρατήρησης και αξιολογήθηκαν προκειμένου να προκύψει ο
ποιοτικός χαρακτηρισμός κάθε διδασκαλίας (Χαμηλή, Μέτρια ή Υψηλή), ως αποτέλεσμα της ύπαρξης δεκατεσσάρων κριτηρίων
αναφορικά με την καταλληλότητα συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών του εκπαιδευτικού (βλ. Πίνακα 1). Χαμηλής
ποιότητας διδασκαλίες χαρακτηρίζονται οι διδασκαλίες που πληρούν 1-5 κριτήρια με κατάλληλες διδακτικές πρακτικές,
Μέτριας ποιότητας όσες πληρούν 6-9 κριτήρια και Υψηλής ποιότητας όσες πληρούν 10-14 κριτήρια.
Διαδικασία
Σε κάθε εκπαιδευτικό έγινε παρατήρηση τεσσάρων διδακτικών ωρών που αφορούσαν στη διδασκαλία των κλασμάτων, των
δεκαδικών αριθμών ή των ποσοστών. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των στοιχείων της παρατήρησης για συνολικά 56 ώρες
διδασκαλίας (4 ώρες Χ 14 συμμετέχοντες) σε ειδικά διαμορφωμένα πρωτόκολλα παρατήρησης ανά χρονικά διαστήματα 5
λεπτών. Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2017-2018.
Πίνακας 1: Κριτήρια της μαθηματικής ποιότητας της διδασκαλίας
1

H εισαγωγή της μαθηματικής έννοιας έγινε και με ποιον τρόπο;

2

Έγινε κατανοητός ο στόχος της δραστηριότητας από τα παιδιά;

3

Τα παιδιά λειτούργησαν αυτόνομα; Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν υποβοηθητικός της αυτόνομης δράσης;

4

Δραστηριοποιήθηκαν όλα τα παιδιά;

5

Τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (σε ομάδες, με ολόκληρη την ομάδα της τάξης, εξατομικευμένα);

6

O εκπαιδευτικός υποστήριζε-ενθάρρυνε τις ασυνήθιστες λύσεις των παιδιών;

7

Ο τρόπος αντίδρασης στα λάθη των παιδιών ενθάρρυνε την αναζήτηση και την αυτοδιόρθωσή τους;
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8

Έγινε συζήτηση (στάδια ανίχνευσης, αντιμετώπισης λαθών, στο κλείσιμο);

9

Ο εκπαιδευτικός έδινε έμφαση στη λεκτική διατύπωση των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών από τους μαθητές;

10

Η δραστηριότητα είχε κατάλληλη διάρκεια;

11

Υπήρχε σύνδεση της μαθηματικής έννοιας με την καθημερινή ζωή των παιδιών;

12

Καλλιεργήθηκε η θετική στάση των μαθητών για το μάθημα των μαθηματικών;

13

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατάλληλο;

14

Έγινε αξιολόγηση;

Αποτελέσματα
Ποιότητα διδασκαλίας εκπαιδευτικών στα μαθηματικά
Εξετάζοντας τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών συνολικά, διαπιστώθηκε ότι: 3 εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν Χαμηλής ποιότητας διδασκαλίες, 4 εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν Μέτριας ποιότητας διδασκαλίες και 7 εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν
Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες στα μαθηματικά (βλ. Πίνακα 2). Εκτενέστερα, ως προς το είδος του σχολείου διδασκαλίας, διαπιστώθηκε ότι οι 5 από τους 7 εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού σχολείου πραγματοποίησαν Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες στα
μαθηματικά, ενώ οι διδασκαλίες των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου ήταν μοιρασμένες αναφορικά με την ποιότητά τους.
Πίνακας 2: Κατανομή συχνότητας των εκπαιδευτικών στα επίπεδα της ποιότητας διδασκαλίας τους στα μαθηματικά
Παράγοντες

Επίπεδα Ποιότητας Διδασκαλίας
Χαμηλή

Μέτρια

Σχολείο

Υψηλή

Σύνολο εκπαιδευτικών

Ως προς το σχολείο

Δημόσιο

2

3

2

7

Ιδιωτικό

1

1

5

7

Έτη Διδασκαλίας

Ως προς τη διδακτική εμπειρία

0-10 έτη

1

1

3

5

10-25 έτη

0

2

2

4

25-40 έτη

2

1

2

5

Τάξη

Ως προς την τάξη διδασκαλίας

Γ΄

0

2

4

6

Δ΄

0

1

1

2

Ε΄

2

0

1

3

Στ’

1

1

1

3

Εξειδίκευση

Ως προς την εξειδίκευση στα μαθηματικά

ναι

0

0

5

5

όχι

3

4

2

9

Ως προς τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών, σχεδόν όλοι οι λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί και όλοι οι αρκετά
έμπειροι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν Μέτριες και Υψηλές από άποψη ποιότητας διδασκαλίες στα μαθηματικά. Οι πολύ
έμπειροι εκπαιδευτικοί (με περισσότερα από 25 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση) πραγματοποίησαν διδασκαλίες στα μαθηματικά μοιρασμένες ως προς την ποιότητά τους.
Όσοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν στις μικρότερες τάξεις (Γ΄ και Δ΄ δημοτικού) πραγματοποίησαν Μέτριας και Υψηλής ποιότητας
διδασκαλίες στα μαθηματικά. Ενδεικτικό του γεγονότος ότι οι μικρές τάξεις ευνοούσαν την ανάπτυξη καλύτερης ποιότητας
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διδασκαλίας σε σχέση με τις μεγαλύτερες τάξεις αποτελεί το εύρημα ότι οι 4 από τους 6 εκπαιδευτικούς της Γ΄ δημοτικού
πραγματοποίησαν Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες. Αντίστοιχα, οι 3 από τους 6 εκπαιδευτικούς των μεγαλύτερων τάξεων (Ε΄ και
Στ΄ δημοτικού) πραγματοποίησαν Χαμηλής ποιότητας διδασκαλίες.
Τέλος, η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα μαθηματικά βρέθηκε να επηρεάζει το επίπεδο ποιότητας των διδασκαλιών
τους, καθώς όσοι είχαν κάποια εξειδίκευση πραγματοποίησαν Υψηλής ποιότητας μαθηματικές διδασκαλίες. Τα επίπεδα της
ποιότητας διδασκαλίας των υπόλοιπων εκπαιδευτικών εμφανίστηκαν μοιρασμένα στους εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδίκευση.
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα ως προς τη μαθηματική έννοια (βλ. Πίνακα 3), στα κλάσματα πραγματοποιήθηκαν κυρίως
Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες (20 από τις συνολικά 28 διδασκαλίες), στους δεκαδικούς αριθμούς πραγματοποιήθηκαν συχνότερα Μέτριας και Υψηλής ποιότητας διδασκαλίες (6 και 4 αντίστοιχα, από τις συνολικά 12 διδασκαλίες), ενώ στα ποσοστά οι
διδασκαλίες των εκπαιδευτικών ήταν κυρίως Χαμηλής ποιότητας (8 από τις συνολικά 16 διδασκαλίες).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για ορισμένα από τα κριτήρια, τα οποία ενδεικτικά επιλέχθηκαν καθώς
προσφέρουν στοιχεία για τα εκπαιδευτικά σχήματα και τις διδακτικές πρακτικές που ακολούθησαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (π.χ., κριτήρια 3, 6, 11) καθώς και για την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό (π.χ.,
κριτήριο 5).
Πίνακας 3: Κατανομή συχνότητας των ωρών διδασκαλίας στα επίπεδα της ποιότητας διδασκαλίας
ως προς το είδος μαθηματικής έννοιας
Μαθηματική έννοια

Επίπεδα Ποιότητας Διδασκαλίας
Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή

Σύνολο ωρών

Κλάσματα

2

6

20

28

Δεκαδικοί αριθμοί

2

6

4

12

Ποσοστά

8

4

4

16

Κριτήριο 3ο: Αυτόνομη δράση μαθητών
Μόνο κατά τις διδασκαλίες έξι εκπαιδευτικών τα παιδιά λειτούργησαν αυτόνομα κάτω από τον υποβοηθητικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός Στ’ τάξης πρότεινε: «Τώρα όπως κάθεστε στις ομάδες σας θέλω να συνεργαστείτε και κάθε ομάδα να προτείνει ένα πρόβλημα που να αφορά τα ποσοστά. Έπειτα, οι υπόλοιπες ομάδες θα σκεφτούν πώς
λύνεται αυτό το πρόβλημα. Θέλω να συνεργαστείτε όλοι και να προτείνετε όλοι ιδέες». Αντίθετα, κατά τις διδασκαλίες επτά εκπαιδευτικών τα παιδιά λειτούργησαν αυτόνομα μερικές φορές, ενώ κατά τις διδασκαλίες ενός εκπαιδευτικού της Στ΄ τάξης οι
μαθητές κατά βάση δεν λειτούργησαν αυτόνομα, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είχε περισσότερο κυρίαρχο, παρά
υποβοηθητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε διδασκαλίας τους. Παραδείγματος χάρη: «Αυτό το πρόβλημα είναι ίδιο με
το προηγούμενο. Πρώτα πρέπει κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα και μετά να τα προσθέσουμε. Όταν βλέπουμε τη λέξη συνολικά
κάνουμε πρόσθεση».
Από τους εκπαιδευτικούς στην τάξη των οποίων τα παιδιά φάνηκε να λειτουργούν αυτόνομα, οι τέσσερις προέρχονταν από
ιδιωτικό σχολείο, ενώ ο εκπαιδευτικός που εμφάνισε περισσότερο κυρίαρχο ρόλο παρά βοηθητικό κατά τις διδασκαλίες του
δίδασκε σε δημόσιο σχολείο, όπως επίσης και οι τέσσερις (από τους επτά) που κάποιες φορές λειτούργησαν υποβοηθητικά
στους μαθητές τους. Η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών δεν διαφοροποίησε τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών ως
προς αυτό το κριτήριο. Ενδεικτικά, οι έξι εκπαιδευτικοί που βοήθησαν τα παιδιά να λειτουργήσουν αυτόνομα διέθεταν ισάριθμα μικρή, αρκετή και μεγάλη διδακτική εμπειρία. Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά επηρέασε το συγκεκριμένο κριτήριο της ποιότητας των διδασκαλιών τους διότι οι 4 από τους 5 εκπαιδευτικούς με περαιτέρω εξειδίκευση ή/και
σπουδές στα μαθηματικά συνέβαλαν στην αυτόνομη δράση των μαθητών τους.
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Κριτήριο 5ο: Αλληλεπίδραση μαθητών
Πολύ λίγοι ήταν οι εκπαιδευτικοί (3) που χρησιμοποίησαν όλες τις δυνατές εναλλαγές αλληλεπίδρασης (των μαθητών με
ολόκληρη την τάξη, των μαθητών σε ομάδες, εξατομικευμένη δράση των μαθητών) κατά το σύνολο των διδασκαλιών τους. Οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίδασκαν κυρίως στο σύνολο των μαθητών, δηλαδή ο εκπαιδευτικός ή κάποιος μαθητής διάβαζε
το κείμενο που συνόδευε μία δραστηριότητα και όλη η τάξη εργαζόταν στην επίλυσή της με τον υποβοηθητικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Ορισμένοι χρησιμοποίησαν και την εξατομικευμένη δράση των μαθητών σε κάποιες περιπτώσεις: ο εκπαιδευτικός
αφού έδινε στους μαθητές κάποιες εξηγήσεις, τους έδινε χρόνο προκειμένου να σκεφτούν και να εργαστούν ατομικά. Λιγότεροι ζήτησαν από τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, δηλαδή να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να συναποφασίσουν σχετικά με το πώς επιλύεται η δραστηριότητα και, έπειτα, να την παρουσιάσουν στην τάξη.
To είδος του σχολείου, η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών και η εξειδίκευσή τους στα μαθηματικά επηρέασαν τα
εκπαιδευτικά σχήματα που χρησιμοποίησαν. Ειδικότερα, και οι τρεις εκπαιδευτικοί που χρησιμοποίησαν όλα τα είδη εκπαιδευτικών σχημάτων κατά τις διδασκαλίες τους δίδασκαν σε ιδιωτικό σχολείο, είχαν μικρή διδακτική εμπειρία και είχαν κάποια
εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών.
Κριτήριο 6ο: Ασυνήθιστες λύσεις μαθητών
Μοιρασμένες ήταν οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ασυνήθιστες λύσεις των μαθητών
τους. Πιο αναλυτικά, πέντε εκπαιδευτικοί υποστήριζαν και ενθάρρυναν τέτοιου είδους λύσεις, όπως για παράδειγμα, κατά τη
διδασκαλία αναφορικά με την εύρεση αρχικής τιμής σε προβλήματα ποσοστών σε Στ’ τάξη:
«Μ: Το πρόβλημα λέει ότι πλήρωσα 300 ευρώ και στο προϊόν έγινε έκπτωση 25%. Δηλαδή, εγώ πλήρωσα τα 3/4 της αρχικής
αξίας, γιατί σκέφτομαι ότι 4 φορές το 25 κάνει 100%.
Δ: Σωστά. Μας βοηθάει αυτό;
Μ: Ναι, γιατί εγώ ξέρω ότι πλήρωσα 300 ευρώ, οπότε το ¼ είναι 300:3 = 100 ευρώ.
Δ: Εγώ τι ψάχνω να βρω;
Μ: Την αρχική τιμή, γιατί την τελική την ξέρω. Άρα, η αρχική τιμή που είναι τα 4/4 είναι 4Χ100= 400 ευρώ.
Δ: Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε αναγωγή στη μονάδα χωρίς να κάνουμε πινακάκι με ποσά και τιμές. Πολύ ωραίος τρόπος λύσης!».
Αντίθετα, τέσσερις εκπαιδευτικοί δεν φάνηκε να υποστηρίζουν τέτοιες λύσεις των μαθητών τους, ακόμη και σε περιπτώσεις
που αυτές οδηγούσαν σε ορθές απαντήσεις. Για παράδειγμα: «Δ: Έτσι πως το σκέφτεσαι είναι περίπλοκο. Υπάρχει περίπτωση να
μπερδευτείς. Είναι απλό. Βάζεις τα δεδομένα στο πινακάκι στη σωστή στήλη και τα πολλαπλασιάζεις χιαστί και μετά λύνεις την εξίσωση που είναι πολύ εύκολη». Ωστόσο, για πέντε συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δεν προέκυψαν ασυνήθιστες λύσεις από τους
μαθητές τους σε καμία από τις διδασκαλίες τους και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προκύψει συμπέρασμα γι’ αυτό το κριτήριο.
Διαφοροποιημένα είναι τα αποτελέσματα αυτού του κριτηρίου με βάση το σχολείο διδασκαλίας, διότι οι τέσσερις (από τους
5) εκπαιδευτικοί που υποστήριζαν και ενθάρρυναν τις ασυνήθιστες λύσεις των μαθητών τους δίδασκαν σε ιδιωτικό σχολείο.
Επίσης, από τους εκπαιδευτικούς που δεν υποστήριζαν τις ασυνήθιστες λύσεις των μαθητών τους, οι μισοί (5 από 10) ήταν
πολύ έμπειροι. Σχεδόν όλοι όσοι είχαν μεγαλύτερη εμπλοκή με τα μαθηματικά (4 από τους 5) ενθάρρυναν τις ασυνήθιστες
λύσεις των μαθητών τους.
Κριτήριο 11ο: Σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (εννέα από τους 14) συνέδεαν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή των παιδιών προκειμένου να αναδείξουν τη χρησιμότητά τους στη ζωή. Ενδεικτικά:
«Δ: Οπότε στην περίοδο των εκπτώσεων μπορούμε να υπολογίζουμε εύκολα την έκπτωση και την τελική τιμή των προϊόντων,
όπως εξηγήσαμε πριν. Βρίσκω πρώτα το 10% που είναι 10 φορές μικρότερο από την αρχική τιμή. Δηλαδή, αν η αρχική μου τιμή
είναι 120 ευρώ, το 10% πόσο είναι;
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Μ: 12 ευρώ, και μετά για να βρω το 30% πολλαπλασιάζω με το 3, οπότε 36 ευρώ.
Δ: Πολύ σωστά! Μετά τι μου μένει να κάνω αφού μιλάμε για εκπτώσεις; Μ: Αφαίρεση 120-36 = 84 ευρώ, είναι η τελική τιμή.
Δ: Ακριβώς! Δείτε ότι οι πράξεις είναι πολύ εύκολες. Γίνονται και με το μυαλό, δεν χρειάζεται να έχω μολύβι και τετράδιο».
Το σχολείο διδασκαλίας δεν διαφοροποίησε τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών ως προς αυτό το κριτήριο: από τους εννέα
εκπαιδευτικούς που συνέδεαν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή των παιδιών, οι πέντε δίδασκαν σε ιδιωτικό σχολείο και
οι υπόλοιποι σε δημόσιο. Ωστόσο, οι περισσότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί (τέσσερις από τους συνολικά πέντε) και όλοι όσοι
είχαν κάποια ενασχόληση με τα μαθηματικά δημιούργησαν συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικών και της καθημερινής ζωής.

Συζήτηση- Συμπεράσματα
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν από οριακά μέτριες
μέχρι υψηλές ποιοτικά διδασκαλίες. Η δραστηριοποίηση ολόκληρης της τάξης και η εξατομικευμένη δράση των παιδιών ήταν
το επικρατέστερο σχήμα οργάνωσης στις διδασκαλίες τους: αν και η δραστηριοποίηση των μαθητών σε ομάδες εργασίας φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις υψηλής ποιότητας διδασκαλίες (Li, 2011. Lin, & Li, 2009), αυτή εντοπίστηκε σπανιότερα. Τα παιδιά λειτούργησαν αυτόνομα στις διδασκαλίες λιγότερων από τους μισούς εκπαιδευτικούς, με τους περισσότερους
εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν σε μεγάλο βαθμό τις λύσεις των μαθητών τους. Ορισμένοι μόνο ενθάρρυναν τις ασυνήθιστες
λύσεις των μαθητών τους και μικρός αριθμός των εκπαιδευτικών αξιοποιούσε συστηματικά τα λάθη των μαθητών με σκοπό
την αυτοδιόρθωσή τους. Ωστόσο, αποτελεί αισιόδοξο εύρημα το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί έδιναν
έμφαση στη λεκτική διατύπωση των μαθητών τους, δημιουργούσαν συνδέσεις των μαθηματικών εννοιών με την καθημερινή
ζωή και παρείχαν ευκαιρίες για μαθηματικές επεξηγήσεις και υποθέσεις.
Διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στα επίπεδα ποιότητας διδασκαλίας ως προς την τάξη διδασκαλίας και το είδος σχολείου: οι εκπαιδευτικοί των μικρότερων τάξεων, στο σύνολό τους, έκαναν συχνότερα χρήση οπτικών ή άλλων αναπαραστάσεων
για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων
βρέθηκε να πραγματοποιούν συχνότερα δράσεις με υλικά, να ενθαρρύνουν περισσότερο την αυτόνομη δράση των μαθητών
τους, υποστηρίζοντας τις ασυνήθιστες λύσεις τους.
Τα έτη διδακτικής εμπειρίας δεν βρέθηκε να επηρεάζουν την ποιότητα των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών. Αντίθετα,
οι περαιτέρω σπουδές ή η προσωπική προτίμησή τους για τα μαθηματικά οδηγούσαν σε υψηλότερη ποιότητα διδασκαλιών
χωρίς, όμως, να συμβαίνει το αντίστροφο. Τέλος, η διδασκαλία των κλασμάτων φάνηκε να ευνοεί την ανάπτυξη καλύτερης
ποιότητας διδασκαλίας σε σχέση με τη διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών ή των ποσοστών. Ενδεχομένως, η εισαγωγή των
κλασμάτων στις μικρές τάξεις, που όπως βρέθηκε νωρίτερα προσφέρονται για καλύτερης ποιότητας διδασκαλίες, αιτιολογεί
σε κάποιο βαθμό το εύρημα αυτό.
Τα αποτελέσματα αυτά αφενός προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για κάποια στοιχεία που επιδρούν στην ποιότητα διδασκαλίας
των εκπαιδευτικών και αφετέρου αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών διδασκαλίας τους και ενίσχυσης της
ποιότητάς τους στα μαθηματικά. Βέβαια το ιδιαίτερα μικρό δείγμα καθιστά τα παρόντα ευρήματα αποδεκτά μόνο στο επίπεδο των
αρχικών ενδείξεων. Μελλοντικές έρευνες θα μπορέσουν να συμβάλουν περισσότερο στη διερεύνηση και σε βάθος εξέταση των
παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των
μαθητών στα μαθηματικά, καθώς η σύνδεσή τους έχει ήδη αναγνωριστεί (π.χ., Battey et al., 2016. Kunter et al., 2013).
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την ποιότητα της διδασκαλίας 14 εν ενεργεία εκπαιδευτικών (ισάριθμα προερχόμενων από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία) κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων, των δεκαδικών αριθμών ή/και των ποσοστών στις τέσσερις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Χρησιμοποιήθηκαν τμήματα του σταθμισμένου πρωτόκολλου παρατήρησης Mathematical
Quality of Instruction, το οποίο επιτρέπει τη μελέτη της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών όπως αυτή αφενός
διαφαίνεται μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζουν και αφετέρου αναπτύσσεται με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό, τον μαθητή και το μαθηματικό περιεχόμενο που διαχειρίζονται. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν από οριακά μέτρια μέχρι υψηλής ποιότητας διδασκαλίες. Οι εκπαιδευτικοί των μικρότερων τάξεων,
στο σύνολό τους, έκαναν συχνότερα χρήση οπτικών ή άλλων αναπαραστάσεων για την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών
από τους μαθητές τους. Παρατηρήθηκαν, επιπλέον, διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δημοσίων και των
ιδιωτικών σχολείων, με τους δεύτερους να πραγματοποιούν συχνότερα δράσεις με υλικά και μέσα πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο. Τα έτη διδακτικής εμπειρίας δεν βρέθηκε να επηρεάζουν την ποιότητα των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών. Αντίθετα,
οι περαιτέρω σπουδές ή η προσωπική προτίμησή τους για τα μαθηματικά οδηγούσαν σε υψηλότερη ποιότητα διδασκαλιών
χωρίς, όμως, να συμβαίνει το αντίστροφο. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και ενίσχυσης της ποιότητάς τους στα μαθηματικά.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ KΥΡΙΑΚΟΡΕΪΖΗ, Δασκάλα, Υπ. Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
kyriakor@hotmail.com
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΛΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
ddesli@eled.auth.gr

Σύζευξη ακαδημαϊκής θεωρίας και διδακτικής πράξης
κατά την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων
Χριστίνα Μισαηλίδου, Αγγελική Βουδούρη & Γεώργιος Μπαραλής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μαθηματικά είναι ένα από τα κύρια γνωστικά αντικείμενα που καλείται να διδάξει ένας/μία εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίδοση μάλιστα των μαθητών/τριών σε αυτό το μάθημα στο δημοτικό σχολείο είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την επίδοση τους στο Γυμνάσιο και το Λύκειο όσο και για τη σωστή χρήση των μαθηματικών στην καθημερινή
τους ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν η/ο δασκάλα/ος να έχει άριστη γνώση τόσο το ίδιου του γνωστικού αντικειμένου όσο και της
διδακτικής του ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας μαθηματική εκπαίδευση στους/στις μαθητές/τριές του.
Ένας από τους στόχους της προπτυχιακής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών είναι η παροχή “γνώσεων” που
θεωρείται ότι μπορούν να “μεταφραστούν” σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι, οι δάσκαλοι/ες, παρά την πανεπιστημιακή τους κατάρτιση, πολύ συχνά, δεν επιδεικνύουν το απαραίτητο εύρος κατάλληλων διδακτικών
πρακτικών στο σχολείο. Με άλλα λόγια οι θεωρητικές γνώσεις, που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, δεν φαίνεται να μετατρέπονται πάντα με επιτυχία σε “πράξη” μέσα στη σχολική αίθουσα (Goos, 2009).
Μια πρόταση ενίσχυσης των πρακτικών εμπειριών των δασκάλων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δίνει η πιλοτική
έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. Ένα σύνηθες μεταπτυχιακό μάθημα διδακτικής μαθηματικών διαφοροποιήθηκε
με στόχο να αποκτήσει έναν πιο έντονο πρακτικό προσανατολισμό. To αποτέλεσμα ήταν μια επιτυχημένη διδακτική παρέμβαση των φοιτητών/τριών σε ένα ολόκληρο σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια τέτοια πρόταση θεωρείται εφικτή και όσον
αφορά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των δασκάλων.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ποιότητα της μαθηματικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριών εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της διδασκαλίας του/της
εκπαιδευτικού. Η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας όμως προϋποθέτει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης από τον/την εκπαιδευτικό
ο/η οποίος/α και πρέπει να προβεί στις καταλληλότερες επιλογές ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδακτική
διαδικασία (Λιακοπούλου, 2012).
Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών των μελλοντικών εκπαιδευτικών, παρέχονται “γνώσεις” που θεωρείται
ότι μπορούν να “μεταφραστούν” σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Σύμφωνα με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης,
κάτι τέτοιο δεν είναι προβληματικό: το πανεπιστήμιο παρέχει την “διδακτική θεωρία” και το σχολείο παρέχει τον χώρο στον
οποίο εφαρμόζεται η “διδακτική πρακτική”. Ο/Η μελλοντικός/ή εκπαιδευτικός καλείται στη συνέχεια να κάνει την “σύζευξη”
των δύο παραπάνω πεδίων ώστε να τη “χρησιμοποιήσει” στη διδασκαλία του/της. Ωστόσο, μια τέτοια σύζευξη δεν είναι πάντα
εύκολη.
Κατά την Jaworski (2006), το πρόβλημα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στις έννοιες της “μάθησης”, της “διδασκαλίας” και
της “διδακτικής πρακτικής”. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της Διδακτικής Μαθηματικών βοηθούν στην “ανάλυση” και στην
“επεξήγηση” του τι είναι “διδασκαλία” και “μάθηση”. Ωστόσο, πολύ συχνά, δεν παρέχουν “συνταγές δράσης” δηλαδή άμεση
καθοδήγηση για τη μετάφραση της θεωρίας σε διδακτική πράξη. Το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα η μάθηση και η διδασκαλία είναι ιδιαίτερα περίπλοκο με αποτέλεσμα να μην επιδέχεται πάντα τα γενικευμένα
μοντέλα διδασκαλίας που προκύπτουν από την αντίστοιχη θεωρία (Potari & Jaworski, 2002). Έτσι, η Lave (1996) επισημαίνει
ότι κάποιος/α μαθαίνει ουσιαστικά να διδάσκει “στην πράξη” και πιο συγκεκριμένα με την συμμετοχή του/της στην κοινότητα
πρακτικής (community of practice) την σχετική με τη διδασκαλία του/της. Μάλιστα, η Jaworski (2006) τονίζει ότι δεν “μετα-
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μορφώνεται” κάποιος/α από αρχάριος/α σε έμπειρο/η δάσκαλο/α απλώς με την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών του/της
σπουδών. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μόνο κατά τη διάρκεια της πρακτικής του/της εξάσκησης μέσα στην τάξη.
Αφορμή για την έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, ήταν η διαπίστωση ότι οι πρακτικές διδακτικές εμπειρίες των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών τους υστερούν σε ποιότητα και ποσότητα σε σχέση με αυτές που βιώνουν
όταν αρχίζουν να εργάζονται στην σχολική τάξη. Ένα τέτοιο γεγονός, ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό: η εργασιακή εμπειρία αναμένεται να ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να είναι αυτή που θα συμβάλλει στη συνεχή εξέλιξη του ατόμου. Ωστόσο
υπήρξε έντονος προβληματισμός στην ομάδα των πανεπιστημιακών δασκάλων/συγγραφέων αυτού του άρθρου ως προς την μέθοδο
με την οποία τα πανεπιστημιακά μαθήματα θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με περισσότερες εμπειρίες διδακτικής πρακτικής.
Αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη διερεύνηση σε ένα από τα μεταπτυχιακά μαθήματα της κατεύθυνσης “Διδακτική Μαθηματικών” του Παιδαγωγικού Τμήματος. Ο προφανής τρόπος εισαγωγής της πρακτικής συνιστώσας ήταν μέσω της αξιολόγησης
των φοιτητών/τριών για το μάθημα. Οι φοιτητές/τριες θα βαθμολογούνταν πάνω σε πρακτική δουλειά που θα πραγματοποιούνταν σε σχολείο και θα ήταν εμπνευσμένη από τις θεωρητικές διαλέξεις του μαθήματος.
Έμπνευση για την μορφή της πρακτικής δουλειάς που θα απαιτούνταν από τις/τους φοιτήτριες/τές δόθηκε από την λεγόμενη “Μεγάλη Ημέρα των Μαθηματικών” (Abels et al., 2016). Πρόκειται για μια ετήσια διοργάνωση που καθιερώθηκε από το
2004 στην Ολλανδία και στην οποία συμμετέχουν πάνω από το ένα πέμπτο των δημοτικών σχολείων της χώρας. Στόχος της
διοργάνωσης είναι να προσφέρει στους/στις μαθητές/τιρες μια διαφορετική εμπειρία μαθηματικών από αυτήν της παραδοσιακής σχολικής τάξης. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, οι μαθητές/τριες των σχολείων που συμμετέχουν, δεν διδάσκονται
τα συνηθισμένα μαθήματα. Αντίθετα, παίρνουν μέρος σε πρωτότυπες και διασκεδαστικές δραστηριότητες μαθηματικού περιεχομένου που μοιάζουν να προκαλούν τα παιδιά να τις λύσουν παίζοντας (Wijers & Jonker, 2011).
Οι μαθηματικές δραστηριότητες μιας τέτοιας ημέρας σχεδιάζονται προσεκτικά με στόχο όχι μόνο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και να προκαλέσουν “Μάθηση Μέσω Διερεύνησης” (“Inquiry Based Learning”). Μια τέτοιου
είδους μάθηση, έχει ως επίκεντρο τον/την μαθητή/τρια και εστιάζει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συνεργασίας
(Doorman, 2011). Οι μαθητές/τριες δουλεύουν σε ομάδες και ουσιαστικά γίνονται “ερευνητές/τριες” οι οποίοι/ες προσπαθούν
να κατανοήσουν τις αρχές του φαινόμενου που διερευνούν (Edelson, Gordin & Pea, 1999).Προκειμένου λοιπόν να αξιολογηθούν στο μάθημα, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μια “Ημέρα Μαθηματικών” σε ένα τυπικό δημοτικό σχολείο της Αττικής.
Όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος της ανάθεσης αυτής της άσκησης ήταν η μεγιστοποίηση της πρακτικής συνιστώσας της
εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών. Κατά την Jaworski (2003), η ανάπτυξη και η τελειοποίηση των πρακτικών διδασκαλίας
των μαθηματικών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή τόσο δασκάλων όσο και ερευνητών/τριών σε “ομάδες διερεύνησης”
(“communities of inquiry”) που έχουν ως στόχο την διερεύνηση τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδασκαλίας βασισμένης
στην έρευνα. Έτσι, αποφασίστηκε οι συγκεκριμένες/οι φοιτήτριες/τές να δουλέψουν σε συνθήκες “ομάδας διερεύνησης”. Οι
ερευνητές/ακαδημαϊκοί με τους οποίους θα συνεργάζονταν θα ήταν η διδάσκουσα του μαθήματος και ένας προσκεκλημένος
ερευνητής/ακαδημαϊκός από την Ολλανδία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το αντικείμενο της πιλοτικής έρευνας που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο ήταν η διερεύνηση του περιεχομένου που θα
έπρεπε να έχει ένα πανεπιστημιακό μάθημα που
1. Απευθύνεται σε μελλοντικούς/ές δασκάλους/ες
2. Έχει στόχο να προσφέρει την μέγιστη δυνατή πρακτική γνώση διδασκαλίας
Ένα μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής, της κατεύθυνσης “Διδακτική Μαθηματικών”, επιλέχθηκε ως το μάθημα στο οποίο θα
πραγματοποιούνταν οι αλλαγές. Το μάθημα παρακολουθούνταν από τους 14 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της παραπάνω
κατεύθυνσης, οι οποίοι/ες ήταν πτυχιούχοι δάσκαλοι/ες και είχαν ήδη συμπληρώσει ένα έτος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
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Το μάθημα ξεκίνησε με τις εισαγωγικές διαλέξεις της διδάσκουσας πάνω στο θέμα της “Μάθησης μέσω Διερεύνησης”. Μετά
από την εντατική θεωρητική μελέτη μιας σειράς ξενόγλωσσων ερευνητικών άρθρων πάνω στο ίδιο θέμα, οι φοιτήτριες/ές
ήρθαν σε επαφή με έναν από τους συγγραφείς των παραπάνω άρθρων. Ο συγκεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου είναι ταυτόχρονα και μέλος της ομάδας σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για την “Μεγάλη Ημέρα των Μαθηματικών” στην Ολλανδία.
Ύστερα από συζητήσεις με τη διδάσκουσα του μαθήματος και με τον επισκέπτη ακαδημαϊκό πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο της
“Μάθησης μέσω Διερεύνησης”, οι φοιτητές/τριες άρχισαν να εργάζονται πάνω στον σχεδιασμό των πρωτότυπων διδακτικών δραστηριοτήτων που θα αποτελούσαν την ελληνική “Ημέρα Μαθηματικών”. Χωρίστηκαν σε τρεις “ομάδες διερεύνησης”, έτσι ώστε
κάθε ομάδα να σχεδιάσει δραστηριότητες για δύο τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ως επιπρόσθετα μέλη σε κάθε ομάδα δρούσαν
τόσο η διδάσκουσα του μαθήματος όσο και ο προσκεκλημένος ερευνητής. Κάθε ομάδα δούλεψε ξεχωριστά αλλά και σε αλληλεπίδραση με τις άλλες. Πραγματοποιήθηκαν τρεις “συναντήσεις σχεδιασμού” που διήρκησαν περίπου τέσσερις ώρες η καθεμία (με
ολιγόλεπτα διαλείμματα ενδιάμεσα). Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων συμφωνήθηκαν οι βασικές αρχές και το πλαίσιο
όλων των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, ο επισκέπτης/ερευνητής έφυγε για την χώρα του. Πραγματοποιήθηκαν δυο ακόμα συναντήσεις τριών ωρών κατά τις οποίες οι “ομάδες διερεύνησης” δούλεψαν κάθε λεπτομέρεια των δραστηριοτήτων. Ύστερα από
ανατροφοδότηση από τον επισκέπτη/ακαδημαϊκό και την ομάδα του (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) διαμορφώθηκαν οι τελικές
τρεις διαφορετικές ομάδες δραστηριοτήτων. Η μία ομάδα προοριζόταν για την πρώτη και την δευτέρα τάξη, η άλλη για την τρίτη και
την τετάρτη και η τελευταία για την πέμπτη και την έκτη τάξη του δημοτικού. Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση
1. τις αρχές της “Διερευνητικής Μάθησης”
2. την ολλανδική εμπειρία και
3. τα ενδιαφέροντα των παιδιών
Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω δραστηριοτήτων είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί σε ένα τυπικό δημοτικό
σχολείο του νομού Αττικής. Για τον σκοπό αυτό, οι φοιτητές/τριες συνεργάστηκαν με τους δασκάλους/ες του σχολείου και τη
διδάσκουσα του μαθήματος. Μάλιστα, ένας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος του σχολείου
αποτελώντας έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Αφού διευθετήθηκαν όλες οι οργανωτικές λεπτομέρειες, επιλέχθηκε η κατάλληλη ημέρα και οι φοιτήτριες/ές υλοποίησαν την πρώτη “Ημέρα Μαθηματικών” σε
ελληνικό σχολείο κατά το ολλανδικό πρότυπο.
Όλες οι συναντήσεις σχεδιασμού των δραστηριοτήτων στο πανεπιστήμιο καθώς και η πραγματοποίησή τους στο σχολείο
καταγράφηκαν και αναλύθηκαν. Ως μονάδα ανάλυσης υιοθετήθηκε το “θεματικό επεισόδιο” δηλαδή όλες οι συνομιλίες των
συμμετεχόντων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα δεδομένα των παρατηρήσεων συμπληρώθηκαν με δεδομένα από
συνεντεύξεις με τους/τις δασκάλους/ες και τις/τους μαθήτριες/τές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το πειραματικό μεταπτυχιακό μάθημα στο οποίο συμμετείχαν οι 14 φοιτητές/τριες είχε διαφορετική δομή από τη συνήθη. Πιο
συγκεκριμένα, η τυπική πορεία ενός μεταπτυχιακού μαθήματος είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Συνήθης πορεία μεταπτυχιακού μαθήματος

Χριστίνα Μισαηλίδου, Αγγελική Βουδούρη & Γεώργιος Μπαραλής
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Συνήθως, ένα μεταπτυχιακό μάθημα πραγματοποιείται μέσω των διαλέξεων του/της διδάσκοντα/ουσας. Οι διαλέξεις αυτές, μαζί με προτεινόμενα επιστημονικά άρθρα γίνονται αντικείμενο μελέτης από τους/τις φοιτητές/τριες. Προκειμένου να
αξιολογηθούν στο μάθημα, οι φοιτητές/τριες συνήθως εκπονούν εργασία σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος.
Το πειραματικό μεταπτυχιακό μάθημα που αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είχε διαφορετική δομή. Αυτή,
φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Μεταπτυχιακό μάθημα-Αντικείμενο Έρευνας
Η σύγκριση των Εικόνων 1 και 2 δείχνει πως το πειραματικό μεταπτυχιακό μάθημα από ένα σημείο και μετά διαφοροποιείται από τα συνήθη μαθήματα. Το τμήμα του που είναι κοινό με αυτά είναι οι διαλέξεις της διδάσκουσας και η μελέτη των
διαλέξεων και των σχετικών επιστημονικών άρθρων από τις/τους φοιτήτριες/τές. Σε αυτό το μάθημα όμως, σχηματίστηκαν
επιπλέον, ομάδες διερεύνησης στις οποίες συμμετείχαν οι φοιτητές/τριες, η διδάσκουσα του μαθήματος και ο προσκεκλημένος αλλοδαπός ερευνητής. Το έργο αυτών των ομάδων ήταν ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων για την πρώτη “Ημέρα
Μαθηματικών” σε ελληνικό δημοτικό σχολείο κατά το ολλανδικό πρότυπο. Με τη συμμετοχή τους στις “ομάδες διερεύνησης”,
οι φοιτητές/τριες εργάστηκαν στην ουσία ως “ερευνητές/τριες” αλληλοεπιδρώντας με πιο έμπειρους “συναδέλφους” τους.
Μάλιστα, έχοντας στην ομάδα τους τον προσκεκλημένο ερευνητή, είχαν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν πλήρως την δομή του
ολλανδικού μοντέλου “Ημέρας Μαθηματικών”, όπως φαίνεται από τις ερωτήσεις τους (ο παρακάτω διάλογος έχει μεταφραστεί
από τα αγγλικά):
Φοιτήτρια: 		Έχω μπερδευτεί σχετικά με την έναρξη της “Ημέρας Μαθηματικών”. Θα πρέπει να είναι μία δραστηριότητα ή μια συζήτηση για το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρας;
Προσκ. Ερευν.:	Και τα δύο. Αν για παράδειγμα, επιλέξετε ως θέμα σας τελικά το “Λούνα Παρκ” μπορείτε να συζητήσετε πρώτα γι’ αυτό. Μπορείτε να συζητήσετε για το τι πρόκειται να κάνουν τα παιδιά.
Φοιτητής:		Θα μπορούσε η έναρξη να είναι ένα παιχνίδι;
Προσκ. Ερευν.:
Ναι. Αλλά θα πρέπει να συζητήσετε για το περιεχόμενό του με τους/τις μαθητές/τριες.
Πριν φύγει ο επισκέπτης/ερευνητής θέλησε να μάθει τις σκέψεις των φοιτητών/τριών σχετικά με την εμπειρία τους στις
“ομάδες διερεύνησης” (ο παρακάτω διάλογος έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά):
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Προσκ. Ερευν.:
Πώς σας φάνηκε η εμπειρία του σχεδιασμού στα πλαίσια των “ομάδων διερεύνησης”;
Φοιτήτρια 1:		
Πολύ δημιουργική!
Φοιτήτρια 2:		
Παρουσίασε πολλές προκλήσεις!
Φοιτητής 1:		Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε κάτι τέτοιο. Μπερδευτήκαμε πολλές φορές…όμως, τώρα, νομίζω
ότι μάθαμε τον τρόπο…
Το προϊόν της δουλειάς των τριών ομάδων διερεύνησης ήταν τρεις διαφορετικές ομάδες δραστηριοτήτων με τρία διαφορετικά θέματα:
Α. “Οι τέσσερις εποχές” (Α’ και Β’ Δημοτικού)
Β. “Λούνα Παρκ” (Γ’ και Δ’ Δημοτικού)
Γ. “Ταξιδεύοντας στον κόσμο” (Ε’ και Στ’ Δημοτικού)
Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες/τές συνεργάστηκαν με τις/τους δασκάλες/ους του σχολείου προκειμένου να πάρουν την ανατροφοδότησή τους για τις δραστηριότητες και να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους.
Η “Ημέρα Μαθηματικών” υλοποιήθηκε με συντονιστές/τριες-εκπαιδευτές/τριες τις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, οι μαθητές/τριες του σχολείου δούλεψαν σε ομάδες για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την διδάσκουσα του μαθήματος και τους/τις δασκάλους/ες του σχολείου ως:
1. Πρωτότυπες
2. Με περιεχόμενο ελκυστικό προς τους μαθητές
3. Μ
 ε δομή που οδήγησε τους μαθητές στην προοδευτική προσέγγιση των υπό εξέταση μαθηματικών εννοιών και προκάλεσε
“μάθηση μέσω διερεύνησης”
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες και εργάστηκαν αρμονικά στα πλαίσια της ομάδας τους προκειμένου να τις ολοκληρώσουν. Επιπλέον, πήραν πρωτοβουλίες για ενδιαφέρουσες μαθηματικές αναζητήσεις πράγμα που τους οδήγησε αβίαστα στην επίτευξη “διερευνητικής μάθησης”. Συνολικά,
η “Ημέρα Μαθηματικών” αξιολογήθηκε θετικά τόσο από τους μαθητές/τριες και τους/τις δασκάλους/ες τους όσο και από τους/
τις πανεπιστημιακούς ερευνητές/τριες.
Ένα τυπικό παράδειγμα δραστηριότητας-παιχνιδιού που ενθουσίασε τα παιδιά ήταν το “Δωμάτιο Τρόμου”. Αυτή η δραστηριότητα ανήκε στο “Λούνα Παρκ” που ήταν η “ημέρα” που είχε σχεδιαστεί για την Γ’ και Δ΄ Δημοτικού. Ουσιαστικά, ήταν μια παραλλαγή του επιτραπέζιου παιχνιδιού “Φιδάκι”: ένα μεγάλο ταμπλό για το παιχνίδι είχε στηθεί στο πάτωμα μιας αίθουσας (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: “Δωμάτιο Τρόμου”

Χριστίνα Μισαηλίδου, Αγγελική Βουδούρη & Γεώργιος Μπαραλής
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, οι θέσεις του επιδαπέδιου παιχνιδιού ορίστηκαν με κόλλες Α4 αριθμημένες από το 1-40 και
επικολλήθηκαν στο πάτωμα. Ορίστηκαν ως “παγίδες” (π.χ. “χάνεις τη σειρά σου”, “πήγαινε πίσω 3 θέσεις”) οι κόλλες με το
πλαστικό φίδι, την αράχνη ή τη νυχτερίδα πάνω τους και τις εντολές-παγίδες από κάτω τους. Ορίστηκαν επίσης ως “μπόνους”
(π.χ. “προχώρησε 5 θέσεις”) οι κόλλες με τα χρωματιστά χαρτάκια πάνω τους και τις εντολές-μπόνους από κάτω τους.
Το παιχνίδι παιζόταν με δύο αντίπαλες ομάδες κάθε φορά. Ένα μέλος από κάθε ομάδα οριζόταν ως “πιόνι”. Δεν υπήρχαν
ζάρια, αλλά μια στοίβα από κάρτες από τις οποίες, κάθε μέλος της ομάδας, όταν έφτανε η σειρά του να παίξει, επέλεγε μια.
Κάθε κάρτα είχε ως εντολή την εκτέλεση συγκεκριμένων αριθμητικών πράξεων (π.χ. “διαίρεση και αφαίρεση”). Οι παίκτες/
τριες της ομάδας έπρεπε να επιλέξουν τους αριθμούς ώστε να κάνουν τις πράξεις και στην κόλλα που είχε γραμμένο το αποτέλεσμα να σταθεί το “πιόνι”. Προφανώς, ο στόχος των παικτών/τριών ήταν να επιλέξουν τέτοιους αριθμούς ώστε το αποτέλεσμα
να οδηγήσει το μέλος-πιόνι σε κόλλα “μπόνους” και όχι “παγίδα”. Ο μαθησιακός στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η
ανάπτυξη της ικανότητας νοερών υπολογισμών με αριθμούς μέχρι το 100. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα διαλόγου είναι
το παρακάτω (Η συγκεκριμένη ομάδα ψάχνει να βρει τους κατάλληλους αριθμούς για την εντολή “διαίρεση και αφαίρεση”):
Μαθητής 1:		
10 : 2 - 1
Μαθητής-Πιόνι:
(Το σκέφτεται)…7…8;
Συντονιστής: 		
Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ψάχνουμε…δεν πειράζει…μην βιάζεσαι…
Μαθήτρια 1:		
Μπορείς να κόψεις το 10 στη μέση…και να σκεφτείς ξανά το αποτέλεσμα…
Η παραπάνω ομάδα δεν κατάφερε τελικά να κάνει σωστά τους υπολογισμούς και έχασε την σειρά της. Αξίζει ωστόσο να
σημειωθεί, ότι ο μαθησιακός στόχος αυτής της δραστηριότητας επιτεύχθηκε για τις περισσότερες ομάδες που συμμετείχαν. Οι
μαθητές/τριες την αντιμετώπισαν ως ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Στην προσπάθειά τους να νικήσουν,
απέκτησαν αξιόλογη ευχέρεια στην εκτέλεση νοερών υπολογισμών.

συμπερασμαΤΑ
Η πιλοτική έρευνα που παρουσιάστηκε σε αυτό το άρθρο ήταν μια απόπειρα σύζευξης της “ακαδημαϊκής θεωρίας” με την
“διδακτική πράξη” στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μελλοντικών δασκάλων. Ως αντικείμενο της έρευνας επιλέχθηκε ένα
μεταπτυχιακό μάθημα της κατεύθυνσης “Διδακτική των Μαθηματικών”. Η δομή του μαθήματος διαμορφώθηκε με στόχο να
προσφέρει τη μέγιστη δυνατή πρακτική διδακτική εμπειρία.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων υποδεικνύει πως ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Οι φοιτητές/τριες-πτυχιούχοι δάσκαλοι/
ες που συμμετείχαν στο μάθημα κατάφεραν μεταφράσουν σε διδακτική πράξη τις διαλέξεις και τα επιστημονικά άρθρα που
είχαν μελετήσει. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι δεν αρκέστηκαν στις συνηθισμένες διδακτικές πρακτικές αλλά
σχεδίασαν ένα διδακτικό πείραμα: πραγματοποίησαν με επιτυχία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια “Ημέρα Μαθηματικών”
κατά το ολλανδικό πρότυπο. Η “ημέρα” αυτή αποτελούνταν από πρωτότυπες και διασκεδαστικές δραστηριότητες στις οποίες οι
μαθήτριες/τές συμμετείχαν ενεργά μαθαίνοντας “μέσω διερεύνησης”.
Το κρίσιμο στοιχείο της δομής του μαθήματος που συνέβαλλε στην επιτυχία του ήταν η δημιουργία των “ομάδων διερεύνησης”. Στα πλαίσιο αυτών των ομάδων οι φοιτήτριες/ες
Α. Εργάστηκαν ως ερευνητές/τριες της διδακτικής των μαθηματικών
Β. Συνεργάστηκαν ισότιμα με τη διδάσκουσα του μαθήματος
Γ. Συνεργάστηκαν με αλλοδαπό ερευνητή ερχόμενες/οι έτσι σε επαφή με εναλλακτικές ιδέες και παραδόσεις
Προφανώς, το “μοντέλο πανεπιστημιακού μαθήματος” που προτείνεται εδώ επιβάλλεται να δοκιμαστεί και σε άλλα-μεταπτυχιακά και προπτυχιακά-μαθήματα ώστε να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι με τις κατάλληλες αλλαγές και προσθήκες ένα πανεπιστημιακό μάθημα διδακτικής
μαθηματικών μπορεί να αποκτήσει έναν εντυπωσιακά πιο έντονο πρακτικό προσανατολισμό.
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Abstract
Linking theory to practice in a teacher education programme is not an easy task. An attempt to address this problem is
the pilot study presented here. The structure of a postgraduate mathematics education module was altered with the aim
to provide more practical experiences to the students (future primary school teachers) attending it. A vital element of this
“new” module was a “community of inquiry” formed by the postgraduate students, their tutor and a foreign researcher. This
“community” worked towards the design and implementation of innovative mathematical activities in a primary school.
The venture was deemed successful, indicating that the students were able to link theoretical knowledge to successful
mathematics teaching practice.
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ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διδακτικές πρακτικές και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία
του γραμματισμού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Αθανάσιος Αϊδίνης & Βασιλική Μπαξεβανίδου

Εισαγωγή
Η μελέτη της ανάπτυξης του γραμματισμού τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει συνεισφέρει αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσματα αλλά
και θεωρητικούς προβληματισμούς που οδήγησαν στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας. Η χρήση
του όρου «γραμματισμός» (literacy) στην ελληνική βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια σηματοδοτεί την υιοθέτηση ενός ευρύτερου περιεχομένου σε αυτό που παλαιότερα ονομαζόταν αλφαβητισμός (Χαραλαμπόπουλος, 2006). Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη
(2003), «ο όρος γραμματισμός δε σημαίνει μόνο την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά
και την ικανότητα να κατανοεί, να ερμηνεύει και να αντιμετωπίζει κριτικά τους διάφορους τύπους λόγου, να είναι σε θέση να παράγει μια γκάμα ειδών λόγου και, γενικά, να είναι σε θέση να λειτουργεί σε διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες χρησιμοποιώντας
γραπτό, προφορικό λόγο και μη γλωσσικά κείμενα» (σελ. 189). Ο γραμματισμός έχει τόσο κοινωνικές όσο και πολιτικές διαστάσεις
(Street, 1993). Σύμφωνα με τον Gee (1996), «η πιο εντυπωσιακή συνέχεια στην ιστορία του γραμματισμού είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο γραμματισμός έχει χρησιμοποιηθεί, από τη μια γενιά στην άλλη, για να σταθεροποιήσει την κοινωνική ιεραρχία, τις εξουσιαστικές ελίτ, και να σιγουρέψει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία αποδέχονται τις αξίες, τις νόρμες και τα
πιστεύω των ελίτ, ακόμη και όταν αυτό έρχεται σε αντίθεση με το προσωπικό τους όφελος ή το όφελος της ομάδας τους» (p.36).
Η απλή ανάγνωση των γενικών στόχων που τίθενται σε Αναλυτικά Προγράμματα διαφόρων χωρών για τη διδασκαλία της
γλώσσας αβίαστα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτά επικεντρώνονται κατά βάση στην απόκτηση δεξιοτήτων και λιγότερο στην
κοινωνική πρακτική του γραμματισμού (Hannon, 2000. European Commission, 2011). Ωστόσο, η μάθηση του γραμματισμού
δεν μπορεί να περιορίζεται στη μάθηση και τη σωστή χρήση των λεξικογραμματικών τύπων αλλά στην εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με μια ποικιλία σημειωτικών μέσων που χρησιμοποιείται στη σχολική τάξη για την παρουσίαση
και κατανόηση νοημάτων (Κωστούλη, 2009). Η ερμηνεία των πράξεων του γραμματισμού ως σημειωτικών πράξεων υποστηρίζεται και από τη Hassan (2006), όταν ορίζει την αρχική φάση του γραμματισμού ως ικανότητα σημασιοδότησης. Η ίδια
διακρίνει δύο διαφορετικές γραμμές ανάπτυξης του γραμματισμού. Η μία είναι αυτή που συμβαίνει μέσω των καθημερινών
δραστηριοτήτων και η οποία θεωρείται φυσική. Η δεύτερη είναι αυτή που συμβαίνει στην επίσημη εκπαίδευση και θεωρείται
εξειδικευμένη και, αν και έπεται της πρώτης, έχει προβληθεί περισσότερο, ενώ έχει συνδεθεί με κοινωνική διάκριση και έχει
οδηγήσει στη μεγαλύτερη αξία που συνήθως δίνεται στον γραπτό λόγο σε σύγκριση με τον προφορικό.
Ωστόσο, παρά την εισαγωγή του όρου «γραμματισμός» και συνδεδεμένων με αυτόν όρων, όπως ο «αναδυόμενος γραμματισμός», συνεχίζει ακόμη και σήμερα να χρησιμοποιείται ο όρος «πρώτη ανάγνωση και γραφή» για τη διδασκαλία του γραμματισμού στην πρώτη σχολική ηλικία, όρος που συνδέεται με την κλασική διδασκαλία της γλώσσας, όπου σημαντική μονάδα
ανάλυσης αποτελεί η λέξη (Ντίνας & Γώτη, 2016). Η πρώτη ανάγνωση και γραφή, σύμφωνα με τον Βουγιούκα (1994), «έχει
καθιερωθεί στην ελληνική βιβλιογραφία της ειδικής διδακτικής και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πρώτο αναγνωστικό
στάδιο, κατά το οποίο ο μαθητής μαθαίνει τον βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης, μαθαίνει, δηλαδή, στοιχειωδώς έστω, να
διαβάζει» (σελ. 75). Κατά συνέπεια, κυρίαρχος στόχος της διδασκαλίας στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά να μάθουν τα γράμματα
ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να παράγουν μικρές λέξεις και μικρά κείμενα (Αϊδίνης, 2012).
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Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και τα συναφή σχολικά εγχειρίδια, που υλοποιούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη μέθοδο που κάθε φορά έχει επιλεγεί, έχουν απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς για περισσότερο από έναν
αιώνα (Αϊδίνης, 2006). Σχετικά με τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, οι πρώτες συζητήσεις εκδηλώνονται στις
δεκαετίες του ’50 και ’60 με τη διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών της ολικής και της αναλυτικοσυνθετικής, όπου τελικά υιοθετείται η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος, με την κρατική έγκριση βιβλίων για την πρώτη τάξη, προσανατολισμένων προς αυτή
τη μέθοδο (Κωτούλας & Σύφαντος, 1999. Αϊδίνης & Αλεξιάδου, 2004). Ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για τη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος θεωρείται η περίοδος 1982-1984 (Χατζησαββίδης, 1992. Κωτούλας & Σύφαντος, 1999) όπου αρχίζει
να αμφισβητείται η παγιωμένη παράδοση για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας που χαρακτηριζόταν από μια ρυθμιστική
αντίληψη (Χαραλαμπόπουλος, 1999). Ωστόσο, τα Α.Π. και τα βιβλία για τον μαθητή και τον δάσκαλο που εκδίδονται αυτή την
εποχή σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (1992), «προτείνουν μια νέα προσέγγιση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στο
Δημοτικό, περιέχουν σωρεία στοιχείων, χρήσιμων και μη, για τον δάσκαλο της νεοελληνικής γλώσσας και διακρίνονται σε
πολλά σημεία από κάποια φραστική υπερβολή» (σελ. 125).
Ένα νέο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος ξεκίνησε το 1999 με την έκδοση του
Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας για την προ-Δημοτική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999), συνεχίστηκε με την έκδοση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ολοκληρώθηκε με τη συγγραφή των περισσότερων
βιβλίων το 2006 και κάποιων το 2007 (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007). Σύμφωνα με το νέο Π.Σ., «σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο είναι να μάθει το παιδί να χειρίζεται όσο το δυνατό καλύτερα την κοινή νέα ελληνική γλώσσα: να
την καταλαβαίνει, να τη μιλάει, να τη διαβάζει και να τη γράφει με άνεση» (σελ. 1528). Αν και η συνολική κριτική του νέου Π.Σ.
δεν αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αξίζει να σημειωθεί ότι κλίνει περισσότερο προς τα «προδιαγεγραμμένα»
παρά προς τα «ελεύθερα» Προγράμματα (Γρόλλιος, 1999). Μία από τις σημαντικές αλλαγές του Π.Σ. είναι η ελευθερία που
παρέχει στον εκπαιδευτικό όσον αφορά την επιλογή διαφορετικών μεθόδων ώστε να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία του.
Ωστόσο, πόσο έτοιμοι ήταν και είναι οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν διαφορετικές μεθόδους στη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος χωρίς προηγούμενη επιμόρφωση;
Η προσέγγιση που υιοθετείται για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο είναι η επικοινωνιακή
η οποία συνιστά τη χρήση μιας ποικιλίας κειμένων στη διδασκαλία ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς
τρόπους επικοινωνίας που εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές προθέσεις. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη μελέτη οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι απουσιάζει μια σαφής και ρητή διατύπωση αναφορικά με τη φιλοσοφία του Προγράμματος (Χαραλαμπόπουλος, 2001. Κωτούλας & Σύφαντος, 1999. Γρόλλιος, 1999). Επιπλέον, ένα τέτοιο πλαίσιο έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς
ενημερωμένους που χρησιμοποιούν τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας για τη γλωσσική ανάπτυξη και μάθηση με
σκοπό να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές και πιο ευχάριστες εμπειρίες για τους μαθητές τους. Το πλαίσιο αυτό συνάδει
με τις αρχές του κινήματος της «Νέας Αγωγής» των αρχών του αιώνα που διάκειται αρνητικά απέναντι στις παραδοσιακές
μεθόδους, τα αντίστοιχα Α.Π. και τα διατεταγμένα υλικά. Συνήθως τα βιβλία ή τα κείμενα του σχολείου χρησιμοποιούνται ως
πηγές πληροφορίας αγνοώντας έτσι την άλλη πτυχή της ανάγνωσης που είναι η απόκτηση εμπειρίας (Αϊδίνης, 2003).
Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο αυτού του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος είναι ότι εισάγεται επισήμως η διδασκαλία
της γραπτής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο με μια διαφορετική λογική από εκείνη των προγραφικών και προαναγνωστικών
δραστηριοτήτων που ίσχυαν μέχρι τότε. Όπως υποστηρίζεται από τους συντάκτες του Προγράμματος, υιοθετείται η δομητική
προσέγγιση που στηρίζεται στην εξελικτική οικοδόμηση της γνώσης για τη γλώσσα από τα παιδιά στο πλαίσιο επικοινωνιακών
σχέσεων υποστηρικτικού χαρακτήρα. Η προηγούμενη γνώση των παιδιών είναι σημαντική σε αυτή την προσέγγιση καθώς
αποτελεί τη βάση για την οικοδόμηση νέας γνώσης (Ferreiro, 1998). Η ενασχόληση των παιδιών με τον γραπτό λόγο στο
Νηπιαγωγείο στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, στη συνειδητοποίηση της αξίας του γραπτού λόγου, στην αντιγραφή λέξεων και στη
γραφή μικρών κειμένων για διαφορετικούς λόγους ώστε σταδιακά το παιδί να κατανοήσει τη λειτουργία του αλφαβητικού
συστήματος. Ένα σημαντικό ερώτημα που ανακύπτει αφορά στην αξιοποίηση αυτής της γνώσης που οικοδομείται στο Νηπιαγωγείο από τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Αϊδίνης & Αλεξιάδου, 2004).
Οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, όπως αυτές παρουσιάζονται σε έναν μεγάλο αριθμό εργασιών στη διεθνή βιβλιογραφία, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο γενικά μοντέλα: το
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μοντέλο από πάνω προς τα κάτω (top-down model) και το μοντέλο από κάτω προς τα πάνω (bottom-up model) (Cole & Cole,
2001. Αϊδίνης, 2012). Η διαφοροποίηση των δύο μοντέλων έγκειται στο σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση. Σύμφωνα με το
πρώτο μοντέλο, εκείνο που πρέπει αρχικά να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν
είναι το νόημα του κειμένου, συνδυάζοντας στοιχεία του γραπτού και του προφορικού λόγου, και δευτερευόντως τα γράμματα
και τις λέξεις που απαρτίζουν το κείμενο. Σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο, το σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία είναι η γνώση
της λειτουργίας του αλφαβητικού συστήματος. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι οι ήχοι της γλώσσας τους αναπαρίστανται με
γράμματα, να μάθουν δηλαδή τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους και να αποκτήσουν την ικανότητα φωνημικής κατάτμησης των λέξεων, δηλαδή την ικανότητα αποκωδικοποίησης (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007).
Με τα δύο μοντέλα που προαναφέρθηκαν συνδέονται και οι δραστηριότητες οι οποίες επιλέγονται, με βάση, για παράδειγμα, το κριτήριο εάν έχουν νόημα για τα παιδιά ή αποσκοπούν απλώς στην απομνημόνευση. Επιπλέον, διαχωρισμός μπορεί
να υπάρξει και στο επίπεδο συσχέτισης της γραφής και της ανάγνωσης, αν διδάσκονται ταυτόχρονα ή ως δύο ξεχωριστές
ικανότητες, αλλά και στο επίπεδο συσχέτισης του γραπτού και του προφορικού λόγου. Η συστηματοποίηση των δραστηριοτήτων διαχωρίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε μια αυστηρά δομημένη διδασκαλία σε αντίθεση με
μια διδασκαλία που δίνει στα παιδιά τα ερεθίσματα και τα αφήνει να ανακαλύψουν τον γραπτό λόγο μέσα σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο. Ο διαχωρισμός των μεθόδων προκύπτει και από το επίπεδο της γραπτής γλώσσας στο οποίο δίνεται έμφαση, δηλαδή
στον σκοπό για τον οποίο γράφεται ένα κείμενο, στο ίδιο το κείμενο, στην πρόταση, στη λέξη ή σε τμήματα της λέξης (συλλαβές
– γράμματα) (Hannon, 2000). Οι ολιστικές προσεγγίσεις, για παράδειγμα, επικεντρώνονται κυρίως στα δύο πρώτα επίπεδα, με
ευρεία χρήση λογοτεχνικών βιβλίων, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα τελευταία επίπεδα (π.χ. γνώση των αντιστοιχιών
ανάμεσα στα γράμματα και τους ήχους) θα προκύψουν από την ενασχόληση των παιδιών με τον γραπτό λόγο. Αντίθετα, οι
προσεγγίσεις με έμφαση στον κώδικα επικεντρώνονται στα δύο τελευταία επίπεδα καθώς αυτά θεωρούνται βασικά και, από
τη στιγμή που κατακτώνται, οδηγούν και στα ανώτερα επίπεδα (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007).
Η συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου για το γλωσσικό μάθημα της πρώτης τάξης ξεκινά με παραδοχές που εντάσσονται
στις ολιστικές προσεγγίσεις θεωρώντας ότι κακώς η ανάγνωση και η γραφή ταυτίζονται από αρκετούς με τις διαδικασίες της
αποκωδικοποίησης και της ανακωδικοποίησης, αντίστοιχα. Επίσης, μνημονεύεται η σύνδεση ανάμεσα στον προφορικό και
τον γραπτό λόγο και γίνεται αποδεκτό ότι τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικές εμπειρίες σχετικά με τον γραπτό λόγο. Το υβριδικό διδακτικό μοντέλο που προτείνεται είναι
ένα «συνδυαστικό μοντέλο (…) το οποίο συνθέτει στοιχεία της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου με στοιχεία της αναδυόμενης
γραφής αλλά και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας» (Βιβλίο Δασκάλου: σελ. 12), ενώ η γλώσσα προσεγγίζεται λειτουργικά, δηλαδή υιοθετούνται και στοιχεία από τη προσέγγιση της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Είναι εμφανής η προσπάθεια
της συγγραφικής ομάδας να συμβιβάσει ετερογενείς προσεγγίσεις για να εναρμονιστεί με το ΑΠΣ που προτείνει την υιοθέτηση
μιας ποικιλίας μεθόδων και όχι μόνο μίας, ωστόσο, ο συνδυασμός αυτός είναι ανέφικτος στα πλαίσια ενός εγχειριδίου και
η μέθοδος, η οποία τελικά επιλέγεται και υλοποιείται στο νέο σχολικό εγχειρίδιο, είναι η αναλυτική με στοιχεία συνθετικής
(Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007).
Η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου είναι εμφανής στα κείμενα και τις δραστηριότητες που επιλέγονται. Η χρήση
προκατασκευασμένων κειμένων για τις ανάγκες κυρίως του γλωσσικού φαινομένου, η πληθώρα των ατομικών εργασιών σε
αντίθεση με τις ομαδοσυνεργατικές είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο προτείνουν να γίνεται η διδασκαλία. Το πλήθος
των κλασικών δραστηριοτήτων της αναλυτικοσυνθετικής, των δραστηριοτήτων γραμματικής αλλά και της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, χωρίς την ύπαρξη πραγματικής περίστασης επικοινωνίας, δείχνουν ότι η εκμάθηση του μηχανισμού
λειτουργίας της γλώσσας είναι το σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας και όχι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η
γλώσσα για επικοινωνία. Η ποικιλία των κειμένων εξαντλείται στις προσκλήσεις, στις συνταγές, στις αγγελίες, στις επιστολές
και στο πρόγραμμα δρομολογίων. Εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να φροντίσει να φέρει την ποικιλία του υλικού που του είναι
απαραίτητο και να σχεδιάσει συμπληρωματικές δραστηριότητες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. Ωστόσο, για αυτές τις συμπληρωματικές δραστηριότητες δίνεται ελάχιστος χρόνος μέσα σε ένα
αυστηρά δομημένο διάγραμμα διδασκαλίας (Αϊδίνης & Γρόλλιος, 2007).
Καθώς έχουν ήδη περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από την εφαρμογή των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη διδα-
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σκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν οι αλλαγές που αυτά έχουν επιφέρει στην εκπαιδευτική πράξη και αν πραγματικά επήλθαν αλλαγές στη μέθοδο και στο
υλικό διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα: α)
ποιες είναι οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με
αυτές που εφάρμοζαν πριν από την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, β) Πώς κρίνουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια, και γ) πόσο
καλά ενημερωμένοι και ικανοί αισθάνονται για την εφαρμογή τόσο των νέων σχολικών εγχειριδίων όσο και των ΑΠΣ.

Μεθοδολογία
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 97 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίδασκαν στην Α΄ τάξη κατά το έτος
διεξαγωγής της έρευνας ή είχαν διδάξει στην Α΄ Δημοτικού μετά το 2007 και υπηρετούσαν σε διάφορους νομούς της βόρειας
Ελλάδας. Το 90% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 80% είχαν περισσότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας, το 60% είχαν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ το 40% είχαν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικές Ακαδημίες και
είχαν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης. Τέλος το 90% είχε παρακολουθήσει κάποια μορφή επιμόρφωσης σχετικά με
τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (ΠΕΚ, επιμόρφωση σχολικών συμβούλων, ενδοσχολική επιμόρφωση, εξομοίωση,
διδασκαλείο). Οι 87 εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, ενώ οι υπόλοιποι 10 εκπαιδευτικοί, 9 γυναίκες και 1
άνδρας που δίδασκαν σε Α΄ τάξη το έτος διεξαγωγής της έρευνας, απάντησαν σε ερωτήσεις μέσω ατομικής ημιδομημένης
συνέντευξης.
Υλικά και διαδικασία
Μη συμμετοχική παρατήρηση
Σε δέκα τμήματα πρώτης Δημοτικού πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαία μη συμμετοχική παρατήρηση στις ώρες διδασκαλίας του
γλωσσικού μαθήματος, με στόχο να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με: α) τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνταν στο
μάθημα της γλώσσας, β) τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου, γ) το συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιούσε ο εκπαιδευτικός, δ) τον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη συμμετοχή των μαθητών και ε) την καλλιέργεια του προφορικού και του γραπτού
λόγου. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου του σχολικού έτους με χειρόγραφη καταγραφή
σε μορφή σημειώσεων των απαραίτητων στοιχείων από την ερευνήτρια.
Ημιδομημένη συνέντευξη
Προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα τα αποτελέσματα της παρατήρησης διενεργήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με τους
εκπαιδευτικούς των δέκα τμημάτων στα οποία πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση. Η συνέντευξη δομήθηκε σε 6 άξονες που
σχετίζονταν με: α) δημογραφικά στοιχεία (σπουδές, εμπειρία), β) γνώση μεθόδων-προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Α΄ Δημοτικού, γ) γνώση και χρήση Α.Π.Σ, γ) αξιολόγηση και αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων μαθητών/τριών,
δ) χρήση και αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου, ε) πρόσθετο υλικό διδασκαλίας, και στ) καλλιέργεια προφορικού λόγου. Οι
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν εκτός σχολικού ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης στο αντίστοιχο τμήμα.
Ερωτηματολόγιο
Με βάση την ανάλυση των συνεντεύξεων δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα από μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. Για την επιλογή των ερωτήσεων, εκτός από την ανάλυση των συνεντεύξεων, μελετήθηκαν και
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ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες (Ξεφτέρη, 2009. Μούσιου- Μυλωνά, 2004). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 20 συνολικά ερωτήσεις, 17 κλειστού τύπου και 3 ανοιχτού τύπου που κάλυπταν 6 άξονες, που
ήταν ίδιοι με τους άξονες που ορίστηκαν στις συνεντεύξεις. Τα ερωτηματολόγια επιδόθηκαν προσωπικά από την ερευνήτρια
στους εκπαιδευτικούς. Συνολικά διανεμήθηκαν 130 ερωτηματολόγια και επεστράφησαν τα 87. Στα περισσότερα σχολεία οι
εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στην πρώτη τάξη ήταν οι ίδιοι εδώ και πολλά χρόνια, οπότε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών
αποκλειόταν από την έρευνα καθώς δεν πληρούσαν το κριτήριο της διδασκαλίας σε πρώτη τάξη τα τελευταία 10 χρόνια. Η
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν χωρίς την παρουσία της ερευνήτριας.

Αποτελέσματα
Παρατήρηση
Η διδασκαλία και στα 10 τμήματα ήταν κλασική μετωπική - δασκαλοκεντρική. Κάθε μέρα υπήρχε έλεγχος του προηγούμενου
μαθήματος και παράδοση του καινούριου με μια διαδικασία απόλυτα κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό με τη μορφή
ερωτήσεων - απαντήσεων. Όλες οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις γίνονταν ατομικά ακόμη και στα τμήματα που τα παιδιά
κάθονταν σε ομάδες. Στα 9 από τα 10 τμήματα υπήρχαν τα τετράδια της αντιγραφής και της ορθογραφίας, ενώ στο ένα υπήρχε
μόνο ένα τετράδιο που έγραφαν τα πάντα. Και στα δέκα τμήματα εφαρμόζονταν, σχεδόν απόλυτα, οι οδηγίες από το βιβλίο του
δασκάλου. Αρχικά γινόταν η επεξεργασία της εικόνας, στη συνέχεια του κειμένου, το οποίο προβαλλόταν σε βιντεοπροβολέα
και, τέλος, οι ασκήσεις του τετραδίου εργασιών. Το νέο κείμενο διαβαζόταν πρώτα από τον/την εκπαιδευτικό και στη συνέχεια
από τα παιδιά, εκτός από δύο τμήματα όπου αρχικά δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να το διαβάσουν μόνα τους χαμηλόφωνα.
Κάποιοι εκπαιδευτικοί επέμεναν να δείχνουν τα παιδιά με το δάχτυλό τους αυτό που διάβαζαν. Και στα δέκα τμήματα ζητούνταν από τα παιδιά να χρωματίσουν ή να κυκλώσουν το γράμμα της ημέρας στο κείμενο του μαθήματος. Η φορά γραφής των
γραμμάτων ζητούνταν από τους εκπαιδευτικούς χωρίς, ωστόσο, να επιμένουν ιδιαίτερα, με εξαίρεση δύο εκπαιδευτικούς, που
ζητούσαν τη γραφή των γραμμάτων με συγκεκριμένη φορά.
Μόνο σε δύο τμήματα υπήρξε παραγωγή γραπτού λόγου, στο ένα παραγωγή λεζάντας για την εικόνα του μαθήματος και στο
άλλο παραγωγή ιστορίας με βάση εικόνες. Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου των παιδιών πραγματοποιήθηκε μόνο σε τρία
τμήματα όπου οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τα παιδιά να συνεχίσουν την ιστορία του βιβλίου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν
δόθηκε η ευκαιρία για παραγωγή προφορικού λόγου πέραν των απαντήσεων των παιδιών στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών.
Το βασικό υλικό της διδασκαλίας της γλώσσας και στα 10 τμήματα ήταν το σχολικό εγχειρίδιο με μια διαφοροποίηση στον
βαθμό προσκόλλησης σε αυτό από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Στα 8 από τα 10 τμήματα, τα κείμενα και οι ασκήσεις του
βιβλίου του μαθητή και του τετραδίου εργασιών ακολουθήθηκαν πιστά. Σε δύο τμήματα, σε κάποιες ενότητες δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου το τετράδιο εργασιών και από το βιβλίο του μαθητή αξιοποιήθηκαν μόνο κάποιες από τις προτεινόμενες
ασκήσεις. Η χρήση φυλλαδίων παρατηρήθηκε σε 7 από τα 10 τμήματα, με συμπλήρωση των ασκήσεων είτε μέσα στην τάξη
είτε στο σπίτι. Όλα τα φυλλάδια που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν κλασικές ασκήσεις αναλυτικοσυνθετικής. Ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα στο οποίο ακολούθησε συζήτηση και δραστηριότητα βασισμένη στο βιβλίο
που διαβάστηκε. Τέλος, σε ένα τμήμα έγινε από τα παιδιά παρουσίαση βιβλίων που είχαν διαβάσει.
Συνέντευξη
Οι 6 από τους/τις 10 συνεντευξιαζόμενους/μενες είναι απόφοιτοι/τες Παιδαγωγικής Ακαδημίας, έχουν όμως παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης, 3 είναι απόφοιτοι/τες Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μία είναι απόφοιτη
Παιδαγωγικού Τμήματος πανεπιστημίου της Ιταλίας. Οι 2 εκπαιδευτικοί έχουν προϋπηρεσία πάνω από 26 χρόνια, οι 6 16-25
χρόνια και οι 2 6-15 χρόνια. Σε πρώτη τάξη έχουν διδάξει από 6 έως 15 χρόνια.
Σχετικά με το ΑΠΣ του Δημοτικού, και οι 10 εκπαιδευτικοί ισχυρίστηκαν ότι τα γνωρίζουν ενώ οι 6 από αυτούς γνωρίζουν
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και το ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου. Από αυτούς, οι 4 πιστεύουν ότι τα δύο προγράμματα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, ενώ μόνο
2 δήλωσαν ότι τα προγράμματα έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις για τη διδασκαλία του γραμματισμού. Μόνο ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη του τις γνώσεις που έχουν τα παιδιά σχετικά με το γραμματισμό είτε από το σπίτι είτε από
το Νηπιαγωγείο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το βιβλίο του δασκάλου, στα πρώτα χρόνια εφαρμογής των
νέων βιβλίων, ενώ δύο δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Οι 6 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το διδακτικό μοντέλο που προτείνεται δεν είναι εφαρμόσιμο, ενώ οι 4 ότι είναι. Οι 9 δήλωσαν ότι η κυρίαρχη μέθοδος είναι η αναλυτικοσυνθετική, είτε μόνη της
είτε με στοιχεία από άλλες μεθόδους (κυρίως ολική και αναδυόμενο γραμματισμό), ενώ 1 εκπαιδευτικός δήλωσε ότι κυρίαρχη
μέθοδος είναι η ολική. Και οι δέκα εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά ή άριστα όλες τις προσεγγίσεις που
υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του γραμματισμού στην Α΄ τάξη.
Οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το βιβλίο του μαθητή πρέπει να αλλάξει είτε γιατί η ύλη είναι υπερβολική είτε γιατί
το κρίνουν ακατάλληλο για τους μαθητές/τριες, αλλά κυρίως γιατί τα κείμενα είναι αδιάφορα για τα παιδιά. 3 εκπαιδευτικοί
θεωρούν ότι το βιβλίο είναι καλό και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται ενδιαφέροντα, ενώ 2 δεν εξέφρασαν ούτε θετική ούτε
αρνητική άποψη. Ωστόσο, οι 8 εκπαιδευτικοί ακολουθούν πιστά το βιβλίο και δίνουν και συμπληρωματικό υλικό, 1 εκπαιδευτικός όποτε μπορεί παρεκκλίνει από το βιβλίο και τέλος, 1 εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο
ως βιβλίο αναφοράς. Κανένας εκπαιδευτικός δεν αντικατέστησε κείμενα του σχολικού εγχειριδίου, 1 εκπαιδευτικός επεξεργάζεται κάποιο λογοτεχνικό κείμενο κάθε δύο εβδομάδες και 1 εκπαιδευτικός αναθέτει στα παιδιά να διαβάσουν ένα βιβλίο
και να το παρουσιάσουν στην τάξη.
Ερωτηματολόγιο
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι γνωρίζουν αρκετά καλά το ΑΠΣ για το Δημοτικό
Σχολείο όχι όμως και το ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου. Από αυτές τις απαντήσεις φαίνεται μία αδιαφορία των εκπαιδευτικών για
τις διαφορετικές, από τη δική τους, βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και μία άρνηση αξιοποίησης των γνώσεων που τα παιδιά
αποκτούν σε προηγούμενη βαθμίδα εκπαίδευσης η οποία είναι υποχρεωτική. Η ασυνέχεια σε επίπεδο διδασκαλίας δεν αποτελεί πρόβλημα για το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών είναι ότι η επιμόρφωση δεν σχετίζεται με τη γνώση του ΑΠΣ της γλώσσας για το Νηπιαγωγείο. Ένα δεύτερο
σημαντικό στοιχείο είναι ότι, από τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο, οι μισοί πιστεύουν ότι το
ΑΠΣ του Δημοτικού αποτελεί συνέχεια του ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου, ενώ οι άλλοι μισοί πιστεύουν το αντίθετο. Στη διαφοροποίηση αυτή σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με αυτούς που έχουν ειδική ως προς τη γλώσσα
επιμόρφωση να απαντούν ότι δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των δύο ΑΠΣ, ενώ αυτοί που δεν έχουν ειδική ως προς τη γλώσσα
επιμόρφωση να απαντούν το αντίθετο.

Γράφημα 1
Γνώση Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών
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Το βιβλίο του δασκάλου δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα (67,9%).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, αυτό γίνεται κυρίως επειδή τους βοηθά να διαμορφώνουν τις κατευθύνσεις του μαθήματος,
να παίρνουν ιδέες και να οργανώνουν τους στόχους, την ύλη και τη διδακτική πορεία του μαθήματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί με
προϋπηρεσία μέχρι 5 χρόνια δήλωσαν ότι ακολουθούν πιστά το βιβλίο του δασκάλου. Δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που
οδηγούν κάποιους εκπαιδευτικούς (32,1%) να μην χρησιμοποιούν το βιβλίο του δασκάλου. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βασίζονται περισσότερο στην εμπειρία τους και, κατά συνέπεια, το βιβλίο του δασκάλου δεν τους είναι χρήσιμο. Η απάντηση αυτή
δόθηκε από τους περισσότερους άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι κατευθύνσεις που δίνει
το βιβλίο του δασκάλου αρκετές φορές έρχονται σε αντίθεση με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, οι οποίες για αυτή την ομάδα
των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικές και τους οδηγούν να αγνοούν το βιβλίο του δασκάλου. Την απάντηση αυτή έδωσε
το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Γράφημα 2
Γνώση Μεθόδων/Προσεγγίσεων
για τη Διδασκαλία
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, η αναλυτικοσυνθετική είναι η μέθοδος που γνωρίζουν καλύτερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, εύρημα αναμενόμενο καθώς αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για πάρα πολλά χρόνια, ενώ και για την ολική προσέγγιση φαίνεται να έχουν αρκετές γνώσεις. Ωστόσο, με βάση την ανάλυση των συνεντεύξεων
οι εκπαιδευτικοί συγχέουν την ολική μέθοδο (Decroly) με την ολική προσέγγιση (Whole Language Approach). Αντίθετα,
υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίζουν καθόλου την επικοινωνιακή προσέγγιση, τον αναδυόμενο γραμματισμό και την
εξισορροπημένη προσέγγιση. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό καθώς δείχνει ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευτικών δεν έχουν
τις απαραίτητες γνώσεις για δύο από τις τέσσερις μεθόδους που προτείνονται στο συνδυαστικό μοντέλο διδασκαλίας από τη
συγγραφική ομάδα. Ωστόσο, το 60% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το βιβλίο βασίζεται στην αναλυτικοσυνθετική μέθοδο με
κάποια στοιχεία ολικής, κάτι που ίσχυε για τα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια. Το υπόλοιπο 40% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι το σχολικό εγχειρίδιο βασίζεται σε διάφορους συνδυασμούς μεθόδων, ενώ μόνο το 10% υποστηρίζει ότι βασίζεται
στο συνδυαστικό μοντέλο που προτείνεται από τη συγγραφική ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το 94% των εκπαιδευτικών απαντά ότι
εφαρμόζουν το συνδυαστικό μοντέλο που προτείνεται στο βιβλίο του δασκάλου, ενώ το 6% που δεν εφαρμόζει αυτό το μοντέλο
πιστεύει ότι αυτό δεν είναι εφικτό είτε επειδή τα σχολικά εγχειρίδια δεν μπορούν να το υποστηρίξουν είτε γιατί ο συνδυασμός
που προτείνεται δεν είναι εφικτός.
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Γράφημα 3
Χρήση του σχολικού εγχειριδίου
Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το βασικό υλικό για τη διδασκαλία για όλους τους εκπαιδευτικούς (βλέπε Γράφημα 3). Οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν συμπληρωματικό υλικό και, όπως φάνηκε από την παρατήρηση στις τάξεις, αυτό είναι
φυλλάδια με ασκήσεις παρόμοιες με αυτές του βιβλίου. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών αντικαθιστά ενότητες
του βιβλίου όταν παρέχεται αυτή η δυνατότητα, ενώ κάποιοι αφαιρούν πολύ λίγες ενότητες. Ωστόσο, αν και οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετές ενότητες που δεν είναι ενδιαφέρουσες για τους μαθητές και τις μαθήτριες, όπως
φαίνεται στο Γράφημα 4, δεν τις αντικαθιστούν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επεξεργάζονται 5-10 κείμενα
εκτός του σχολικού εγχειριδίου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ο προφορικός λόγος καλλιεργείται μέσω του ελεύθερου διαλόγου που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στην τάξη,
όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί. Οι πιο συχνές δραστηριότητες για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι η περιγραφή των εικόνων του βιβλίου και η αφήγηση ιστοριών. Αντίθετα, ο γραπτός λόγος καλλιεργείται με βάση κλασικές ασκήσεις
ανάγνωσης, ορθογραφίας, γραμματικής και παραγωγής προτάσεων με δοσμένες λέξεις. Η παραγωγή γραπτών κειμένων
συμβαίνει στο τέλος της χρονιάς και πραγματοποιείται κυρίως στο σπίτι.

Γράφημα 4
Αξιολόγηση του περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου

Συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να απαντηθούν τρία ερωτήματα. Το πρώτο αφορούσε στις διδακτικές πρακτικές που
εφαρμόζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με
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αυτές που εφάρμοζαν πριν από την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν
ότι κυρίαρχη διδακτική μέθοδος παραμένει η αναλυτικοσυνθετική και οι περισσότερες ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στις
τάξεις εντάσσονται σε αυτήν. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο
ακολουθούν πιστά, παρέχοντας συμπληρωματικό υλικό που, όμως, δεν διαφοροποιείται από αυτό του σχολικού εγχειριδίου.
Αυτό οδηγεί στην εφαρμογή της κλασικής μεθόδου διδασκαλίας, που επικεντρώνεται στη λέξη, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στις προηγούμενες γνώσεις, τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών και κυρίως χωρίς να
δίνεται έμφαση στη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία.
Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε στην αξιολόγηση του περιεχομένου των νέων σχολικών εγχειριδίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες αξιόλογες ενότητες στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και
κάποιες που δεν είναι αξιόλογες από την άποψη της πρόκλησης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ωστόσο, είναι
ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί που τολμούν να αντικαταστήσουν τόσο τα κείμενα όσο και τις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων. Η
χρήση αυθεντικών κειμένων στη διδασκαλία είναι ελάχιστη, ενώ η καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε αυθεντικά πλαίσια
περιορισμένη. Εξίσου περιορισμένη είναι και η προσπάθεια ανάπτυξης της κατανόησης και της παραγωγής κειμένων.
Το τελευταίο ερώτημα σχετιζόταν με το πόσο καλά ενημερωμένοι και ικανοί αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή τόσο των νέων σχολικών εγχειριδίων όσο και των ΑΠΣ. Αν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών έδειχναν ότι γνωρίζουν
τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις διδασκαλίας που προτείνονται στο βιβλίο του δασκάλου, από τις απαντήσεις τους αλλά και
από την παρατήρηση φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη για επιμόρφωση κυρίως στις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη
διδασκαλία της γλώσσας. Το κλείσιμο των Διδασκαλείων έχει συμβάλει καταλυτικά σε αυτό, καθώς αποτελούσε μια συστηματική μορφή επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Καθώς μάλιστα η πρόταση που προωθείται με βάση τα ΝΑΠΣ είναι
να αποσυρθεί κατά το δυνατόν το σχολικό εγχειρίδιο, η ανάγκη για επιμόρφωση γίνεται ακόμη εντονότερη.
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Abstract
Since more than 10 years have passed from the introduction of new school textbooks for language teaching in the primary
school, the aim of the present paper is to explore the changes that they have brought in the teaching methods and tools
used for language teaching in the first grade of primary school. A total of 87 first grade teachers participated in the study,
10 of which were observed and interviewed and 87 answered a questionnaire. In addition 10 teachers who taught in first
grade, were observed in their classroom and interviewed. The results showed that phonics is the dominant method in
language teaching in the first grade and the school textbook is the main tool.

Περίληψη
Καθώς έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 10 χρόνια από την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία
της γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αλλαγές που αυτά επέφεραν στη μέθοδο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στην Α’ τάξη και στα διδακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την οργάνωσή του.
Πιο συγκεκριμένα τρία είναι τα ερωτήματα επιχειρείται να απαντηθούν: α) Ποιες είναι οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν
σήμερα οι εκπαιδευτικοί και πόσο έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτές που εφάρμοζαν πριν από την αλλαγή των σχολικών
εγχειριδίων. β) Πώς κρίνουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια. και γ) Πόσο καλά ενημερωμένοι και ικανοί αισθάνονται για την εφαρμογή
τόσο των νέων σχολικών εγχειριδίων όσο και των ΑΠΣ. Τα παραπάνω ερωτήματα ερευνώνται μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που
απαντήθηκε από 87 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διδάξει στην Α΄ τάξη τα τελευταία 10 χρόνια. Στο
ερωτηματολόγιο οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το Α.Π.Σ. για τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος για την πρώτη τάξη και το Νηπιαγωγείο, τις διαφορετικές μεθόδους/προσεγγίσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και
τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην τάξη. Σε 10 εκπαιδευτικούς που δίδασκαν σε πρώτη τάξη κατά τοn χρόνο διεξαγωγής της έρευνας πραγματοποιήθηκε ατομική συνέντευξη καθώς και εβδομαδιαία παρατήρηση στην τάξη. Τα αποτελέσματα τόσο
από την παρατήρηση όσο και από τη συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο έδειξαν ότι η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος κυριαρχεί στη
διδασκαλία της γλώσσας στην πρώτη τάξη και το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί το κύριο μέσο για τη διδασκαλία.
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Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι
στον εγγραμματισμό στα Μέσα (Media Literacy)
Μαλαματή Γρόλλιου & Γεώργιος Γιακουμάκης

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, τα Μέσα θεωρούνται ο πιο μοντέρνος τρόπος πολιτισμικής έκφρασης και επικοινωνίας και η χρήση τους
είναι πλέον απολύτως απαραίτητη για μια ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη δημόσια ζωή. Είναι επίσης ένα ουσιώδες στοιχείο
της καθημερινής ζωής των παιδιών και των εφήβων, δεδομένου ότι τα χρησιμοποιούν σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως η
διασκέδαση, η επικοινωνία και η μάθηση. Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας και η εξάπλωση των Μέσων ιδιαίτερα μεταξύ
των νέων ανθρώπων στον κόσμο, έχουν οδηγήσει σε έναν επαναπροσδιορισμό του γραμματισμού. Αυτό οφείλεται στο ότι ο
γραμματισμός αφορά πλέον πολύ περισσότερα από γραφή και ανάγνωση. Πιο συγκεκριμένα, η ψυχολογική προσέγγιση που
όριζε τον γραμματισμό ως «την ατομική διαδικασία υιοθέτησης συγκεκριμένων συμπεριφορών, γνωστικών και γλωσσολογικών ικανοτήτων» (Cappello, 2017) έχει δώσει τη θέση του σε μια βαθύτερη κατανόηση του γραμματισμού ως κοινωνικά
τοποθετημένη πρακτική (Luke & Freebody, 1997:85). Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται μια παιδαγωγική πολυγραμματισμών, με
τον Γραμματισμό στα Μέσα να ανήκει σε αυτούς (Kellner & Share, 2007).

Ορισμός
Ο Γραμματισμός στα Μέσα έχει μελετηθεί υπό το πρίσμα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και θεωριών, όπως οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Εθνογραφία, οι Επιστήμες της Επικοινωνίας και των Μέσων, η Φεμινιστική Θεωρία και οι Παιδαγωγικές
Θεωρίες (ανάμεσά τους και η Κριτική Παιδαγωγική θεωρία). Έχει οριστεί με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικά εθνικά και
κοινωνικά πλαίσια, με τους ορισμούς να επικεντρώνονται είτε στο τεχνικό είτε στο κοινωνικοπολιτικό κομμάτι του.
Αρχικά, εγγράμματος στα Μέσα θεωρούνταν όποιος είχε την ικανότητα να αντισταθεί στα Μέσα και την «κακή επιρροή»
τους. Επομένως, επικρατούσε μια προστατευτική προσέγγιση στον Γραμματισμό στα Μέσα. Ωστόσο, καθώς περνούσαν τα
χρόνια και ο γραμματισμός οριζόταν ξανά, ο Γραμματισμός στα Μέσα επικεντρώθηκε περισσότερο στη μελέτη των τρόπων με
τους οποίους (κυρίως οι νέοι) άνθρωποι χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν τα Μέσα καθώς και στην παροχή των απαραίτητων
ικανοτήτων για να «διακρίνουν και να αποτιμούν το περιεχόμενο των Μέσων, να αναλύουν κριτικά τις φόρμες τους, να ερευνούν τις επιδράσεις και τις χρήσεις τους, να χρησιμοποιούν τα Μέσα έξυπνα και να παράγουν εναλλακτικά Μέσα» (Kellner
& Share, 2007). Όλα αυτά μάλιστα με απώτερο σκοπό οι (νέοι κυρίως) άνθρωποι να κατανοήσουν πως η γνώση είναι μια
κοινωνική κατασκευή και πως είναι αναγκαίο να αμφισβητούν την εξουσία των κειμένων και να χρησιμοποιούν τη λογική για
να οδηγούνται σε αυτόνομες αποφάσεις (Hobbs, 1998).

Ιστορικά στοιχεία
Οι πρώτες απόπειρες προς τον Γραμματισμό στα Μέσα σημειώθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), όταν ξεκίνησε το Κίνημα Οπτικής Εκπαίδευσης (Visual Education
Movement) από οργανώσεις όπως η Κοινωνία για την Οπτική Εκπαίδευση (Society for Visual Education), η Εθνική Ακαδημία
για την Οπτική Διδασκαλία (National Academy of Visual Instruction), η Ένωση Οπτικής Διδασκαλίας της Αμερικής (Visual
Instruction Association of America) και άλλες. Ωστόσο, η παρακμή του Κινήματος Οπτικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε νωρίς, μόνο
και μόνο για να προκύψουν νέα οράματα κατά το 2ο μισό του 20ου αιώνα, με τον Ρολάντ Μπαρτ και άλλους διανοούμενους να

210

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ενδιαφέρονται για την προώθηση των ιδεών τους πάνω στον Γραμματισμό στα Μέσα, έχοντας επηρεαστεί από το έργο της
Βρετανίας πάνω στα Μέσα και τον κινηματογραφικό γραμματισμό.
Πιο συγκεκριμένα, το 2ο μισό του 20ου αιώνα ξεκίνησε με τους ανθρώπους να διαιρούνται σε αυτούς που υποστήριζαν τον
Γραμματισμό στα Μέσα «σαν έναν τρόπο να υψώσουν τα στάνταρ των παιδιών όσον αφορά το γούστο και την ποιότητα» και σε
εκείνους που θεωρούσαν τον Γραμματισμό στα Μέσα μια «γνωστική άμυνα» απέναντι στην επιρροή των πολιτιστικών βιομηχανιών (Hobbs & Jensen, 2009). Τελικά, η προστατευτική προσέγγιση (γνωστή και ως film grammar approach) επικράτησε,
υποστηρίζοντας πως ο απώτερος σκοπός του Γραμματισμού στα Μέσα είναι να προστατεύει τους ανθρώπους από τη δύναμη
των Μέσων να διαφθείρουν.
Η προστατευτική προσέγγιση παρέμεινε κυρίαρχη κατά τη δεκαετία του 1960, όμως οι δεκαετίες του ’70 και του ’80 αποδείχτηκαν μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και
της δύναμής τους μετάβαλε την σκοποθεσία του Γραμματισμού στα Μέσα, ο οποίος ήταν πλέον η διαμόρφωση ενεργών, δημιουργικών και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Αυτή η αλλαγή με τη σειρά της ενίσχυσε τον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση
στα Μέσα, μιας και ένας αυξημένος αριθμός εκπαιδευτικών «άρχισε όχι μόνο να αναγνωρίζει τον κινηματογράφο και την
τηλεόραση ως νέες, νόμιμες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και να αναζητά πρακτικούς τρόπους για να προωθήσει
σοβαρή έρευνα και ανάλυση – στην ανώτερη εκπαίδευση, στην οικογένεια, στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στα εξωσχολικά πλαίσια» (Hobbs & Jensen, 2009). Εντούτοις, αυτή η θετική στροφή για τον Γραμματισμό στα Μέσα αντιμετωπίστηκε με
σκεπτικισμό τη δεκαετία του 1990, όταν γεννήθηκε το μεγάλο debate γύρω από τον Γραμματισμό στα Μέσα με το εξής κεντρικό
ερώτημα: «Πρέπει ο Γραμματισμός στα Μέσα να έχει μια πιο σαφή πολιτική ή ιδεολογική ατζέντα;» (Hobbs, 1998).
Στις μέρες μας, ο απόηχος του debate της δεκαετίας του ’90 επηρεάζει τον Γραμματισμό στα Μέσα και την ενσωμάτωσή
του στα σχολεία. Παρά την εξέλιξη στην εκπαιδευτική έρευνα, ακόμη δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πώς μπορεί ο Γραμματισμός στα
Μέσα να ενσωματωθεί ομαλά στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς να προκύψουν εντάσεις μεταξύ μελών των εκπαιδευτικών, αστικών, πολιτικών και επιχειρηματικών κοινοτήτων. Ακόμη, στη σύγχρονη εποχή όλα δείχνουν πως η Εκπαίδευση
και ο Γραμματισμός στα Μέσα επικεντρώνονται περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι και λιγότερο στην προώθηση μιας «κριτικής
ενασχόλησης με τις μεταβαλλόμενες μορφές των Μέσων, με το περιεχόμενό τους και την απήχησή του στον τρόπο ζωής, τις
κοινωνικές νόρμες και αξίες» (Hobbs & Jensen, 2009).

Κυριότερες προσεγγίσεις για τον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση
στα Μέσα (Media Literacy Education)
Η ανάγκη για Γραμματισμό στα Μέσα έχει γίνει επιτακτική, δεδομένου ότι η συγχώνευση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών
Μέσων (φαινόμενο περισσότερο γνωστό με τον ξενικό όρο «media convergence») έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο, απαιτητικό και εξαιρετικά χειραγωγικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, παρά την περιπλοκότητα που
δείχνει να επικρατεί, έχουν προκύψει τέσσερις (4) κύριες προσεγγίσεις για την Εκπαίδευση και τον Γραμματισμό στα Μέσα,
παρέχοντάς μας μερικές κατευθύνσεις (παρά τις αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα στοιχεία τους).
Η πρώτη προσέγγιση στην Εκπαίδευση και τον Γραμματισμό στα Μέσα είναι η προστατευτική προσέγγιση, η οποία κυριάρχησε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και πρέσβευε πως ο Γραμματισμός στα Μέσα αφορά τον εφοδιασμό των ανθρώπων
(κυρίως των νέων) με τα κατάλληλα πνευματικά και ψυχικά εφόδια, ώστε να μπορούν να προβάλλουν αντίσταση στη χειραγώγηση και τον εθισμό των Μέσων. Σύμφωνα με τον Neil Postman (1985) η προσέγγιση αυτή θεωρεί και αντιμετωπίζει το
κοινό ως παθητικό θύμα των Μέσων και αποδίδει μεγαλύτερη αξία στην έντυπη παρά στην ψηφιακή κουλτούρα. Στο πλαίσιο
της προστατευτικής προσέγγισης η σύνθετη σχέση των ανθρώπων με τα Μέσα αποπλαισιώνεται και υπεραπλοποιείται, υποτιμώνται τα θετικά τους στοιχεία και τα ίδια τα Μέσα δαιμονοποιούνται.
Η δεύτερη προσέγγιση στον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα ξεφεύγει από την προστατευτική λογική των
προηγούμενων χρόνων και επικεντρώνεται στο να μάθουν οι μαθητές να εκτιμούν την αισθητική διάσταση των Μέσων και
των τεχνών, χρησιμοποιώντας την δημιουργικότητά τους για αυτοέκφραση. Η προσέγγιση αυτή έχει μείνει γνωστή με τον όρο
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«Media Arts Education/Εκπαίδευση στις Τέχνες των Μέσων» και έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή στο χώρο του εγγραμματισμού στα Μέσα. Όμως, παρά τα προτερήματά της, η προσέγγιση αυτή ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη της ατομικότητας των
μαθητών όσον αφορά την δημιουργικότητα και την έκφρασή τους, παραμερίζοντας την κριτική ανάλυση και την δημιουργία
εναλλακτικών κειμένων. Επίσης, στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στις Τέχνες των Μέσων οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερο
τεχνικές δεξιότητες χωρίς να προβαίνουν σε κριτική ανάλυση, κάτι που οδηγεί στην καθιέρωση και ενίσχυση των κυρίαρχων
αναπαραστάσεων και της καθεστηκυίας τάξης εν γένει.
Ακόλουθα, η τρίτη προσέγγιση στον εγγραμματισμό στα Μέσα έχει μείνει γνωστή με το όνομα «Κίνημα για τον Γραμματισμό στα Μέσα», κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε στην Αμερική και επηρέασε αρκετά τα πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση
και την ένταξη των Μέσων στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Κίνημα για τον Γραμματισμό στα Μέσα ο γραμματισμός στα Μέσα
συνίσταται στις εξής ικανότητες: Πρόσβαση, Ανάλυση, Αξιολόγηση και Επικοινωνία σε ποικίλες μορφές Μέσων (κινηματογραφικές ταινίες, βίντεο, μουσική, ράδιο, διαδίκτυο, τηλεοπτικά προϊόντα κλπ).
Όπως και στην περίπτωση της 2ης προσέγγισης (Εκπαίδευση στις Τέχνες των Μέσων), το Κίνημα του Γραμματισμού στα
Μέσα προσπόρισε οφέλη, όπως ήταν η προώθηση σημειωτικών εννοιών και διακειμενικότητας και η προώθηση του ίδιου
του Γραμματισμού στα Μέσα στη δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο, έξω από το πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών, της απελευθερωτικής αγωγής και του σχεδίου προς μια ριζοσπαστική δημοκρατία, ο Γραμματισμός στα Μέσα όπως προωθείται από το
Κίνημα του Γραμματισμού στα Μέσα καταλήγει να είναι μια εύκολη συνταγή συμβατικών ιδεών που συντηρούν τον κοινωνικό
αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου.
Τέλος, η 4η προσέγγιση στον Γραμματισμό και στην Εκπαίδευση στα Μέσα είναι ο Κριτικός Εγγραμματισμός στα Μέσα, ο
οποίος έχει μεν στοιχεία από τις 3 προηγούμενες προσεγγίσεις, όμως σύμφωνα με τους Kellner & Share (2007):
• Εστιάζει στην κριτική της κυρίαρχης ιδεολογίας και στην ανάλυση των πολιτικών που εφαρμόζονται σε ζητήματα φύλου,
φυλής, κοινωνικής τάξης και σεξουαλικότητας
• Προωθεί την παραγωγή εναλλακτικών και αντι-ηγεμονικών media
• Περιλαμβάνει την ανάλυση του κοινωνικού πλαισίου και των τρόπων άσκησης κοινωνικού ελέγχου
• Θεωρεί και αντιμετωπίζει το κοινό ως ενεργό στη διαδικασία δημιουργίας νοήματος (Hall, 1980; Ang, 2002 όπως αναφέρονται από τους Kellner & Share, 2005)

Γραμματισμός στα Μέσα: Ελλάδα
Γενικότερα, ο Γραμματισμός στα Μέσα δεν είναι αρκετά διαδεδομένος και γνωστός παγκόσμια. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένα
κράτη ανά τον κόσμο όπου έχουν γίνει προσπάθειες ο Γραμματισμός και η Εκπαίδευση στα Μέσα να αποκτήσουν μια θέση
στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, πάντα με διαφορές δεδομένων των διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών
συνθηκών που επικρατούν από χώρα σε χώρα.
Πρωτοπόροι στην εφαρμογή του Γραμματισμού στα Μέσα στα σχολεία υπήρξαν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς
και χώρες της Άπω Ανατολής (Χονγκ Κονγκ, Κίνα, Ταιβάν), με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο «κοιτίδα» του Γραμματισμού στα Μέσα για την Ευρώπη. Ήδη από τη δεκαετία του 1950 ο Γραμματισμός στα Μέσα εντάχθηκε στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα της χώρας (Νίκα, 2007). Μάλιστα, υπό την επιρροή της Αγγλίας σημειώθηκαν κινήσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση και σε άλλες χώρες, όπως η Ρωσία και η Ολλανδία, με την Ολλανδία να επιδίδεται περισσότερο στο «τρέξιμο»
μεμονωμένων προγραμμάτων. Αυτό που παρατηρήθηκε όμως στα ευρωπαϊκά κράτη είναι η απουσία ενός σαφούς πλαισίου
για την εφαρμογή του Γραμματισμού στα Μέσα στα σχολεία.
Η επιρροή όμως του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την εφαρμογή και ενσωμάτωση του Γραμματισμού στα Μέσα στα
σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) επεκτάθηκε και πέρα από την Ευρώπη, με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και
το Χονγκ Κονγκ να επιχειρούν σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και το Χονγκ Κονγκ να ξεχωρίζει, μιας και ο
Γραμματισμός στα Μέσα δείχνει να έχει διεισδύσει στην καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών όλων των εκπαιδευτικών
βαθμίδων και να προσαρμόζεται διαρκώς στις τεχνολογικές εξελίξεις (Lee, 2010).
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Επανερχόμενοι στην Ευρώπη, η κατάσταση στην Ανατολική της πλευρά δεν είναι ενθαρρυντική όσον αφορά την εφαρμογή
του Γραμματισμού στα Μέσα στα σχολεία των χωρών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, σε αρκετές από τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης ο Γραμματισμός και η Εκπαίδευση στα Μέσα απουσιάζουν από τα σχολεία, κάτι που ισχύει και στην Ελλάδα. Οι αιτίες
βέβαια αυτής της ηχηρής απουσίας είναι ποικίλες, αφού όπως επισημαίνουν οι Fedorov, Levitskaya και Camarero (2016)
υπάρχουν αρκετά εμπόδια που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της μιντιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα όπως:
• η δυσκαμψία των διοικητικών δομών και οργάνων στην εκπαίδευση
• Το γνωστικά υπερφορτωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
• Η απουσία πρωτοβουλίας και κατάλληλης οργάνωσης για μετεκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών
Όλα αυτά συνθέτουν ένα ζοφερό σκηνικό για την Εκπαίδευση και τον Γραμματισμό στα Μέσα στα ελληνικά σχολεία. Αν συνυπολογίσουμε και το πόσο πίσω έχει πάει η ελληνική εκπαίδευση μετά από τόσα χρόνια βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης, η μιντιακή εκπαίδευση περνά σε δεύτερο πλάνο (στην καλύτερη περίπτωση).

Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση
στα Μέσα: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Η βιβλιογραφία για τον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια, με σημαντικό αριθμό
ερευνών να αφορά την εφαρμογή του μιντιακού εγγραμματισμού στη σχολική τάξη (μελέτες περίπτωσης, προτάσεις προς
εκπαιδευτικούς) και το θεωρητικό του πλαίσιο (προσεγγίσεις και θεωρητικά μοντέλα, ιστορική εξέλιξη και ορισμός του συγκεκριμένου είδους γραμματισμού).
Αισθητά μικρότερος αριθμός ερευνών αφορά τις στάσεις που έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απέναντι στο Γραμματισμό στα Μέσα. Στην Ελλάδα βρέθηκε μικρή βιβλιογραφία, ειδικά για τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως είναι η σχετική έρευνα των Σεμεντεριάδη, Θ., Μαρτίδου, Ρ. & Παπαθανασίου, Γ. το 2014 με τίτλο «Οι
απόψεις των δασκάλων για τη χρήση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο». Αντίθετα, στο εξωτερικό
έχουν γίνει περισσότερες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, με έρευνες όπως αυτές των Stein και Prewett το 2009, Deal,
Flores-Koulish και Sears το 2010 αλλά και Hobbs και Tuzel το 2015, στις οποίες διερευνήθηκαν οι απόψεις, στάσεις, εμπειρίες, σκέψεις και τα κίνητρα δασκάλων αναφορικά με το ζήτημα του Γραμματισμού στα Μέσα.

Σκοπός της έρευνας
Μέσα από τη διαδικασία βιβλιογραφικής αναζήτησης άλλων ερευνών, οι οποίες εξετάζουν το ζήτημα των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στον Γραμματισμό στα Μέσα, προέκυψε το συμπέρασμα πως η ελληνική βιβλιογραφία είναι πολύ μικρή.
Όπως αναφέρθηκε, με το ζήτημα των στάσεων των εκπαιδευτικών ασχολήθηκαν οι Σεμεντεριάδης, Μαρτίδου και Παπαθανασίου (2014), χωρίς όμως να επικεντρωθούν στην προηγούμενη επιμόρφωση και εμπειρία των εκπαιδευτικών. Το κενό αυτό
σχετικά με την ελλιπή διερεύνηση της εφαρμογής του Μιντιακού Γραμματισμού στο ελληνικό δημοτικό σχολείο επιχειρεί να
συμπληρώσει σ’ ένα βαθμό η εργασία αυτή.
Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η διεύρυνση της ελληνικής βιβλιογραφίας πάνω στο πεδίο του Μιντιακού Γραμματισμού, κυρίως όμως η διερεύνηση των συνθηκών, μέσα στις οποίες αυτός θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, κύριοι σκοποί είναι η εξέταση των σχέσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας του νομού Θεσσαλονίκης με τα Μέσα καθώς και το τι σκέφτονται και τι γνώμη έχουν για την Εκπαίδευση και τον
Γραμματισμό στα Μέσα στην Ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, δίνεται βαρύτητα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους για το ζήτημα αυτό.
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Μεθοδολογία
Τα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων συλλέχθηκαν μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της δυτικής, ανατολικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, από τους δεκαέξι (16)
εκπαιδευτικούς που αποτελούν το δείγμα της έρευνας (άντρες και γυναίκες), οι έξι (6) προέρχονται από σχολεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, οι δύο (2) συνεντευξιαζόμενοι είναι εκπαιδευτικοί σε σχολείο της κεντρικής Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι οχτώ
(8) εργάζονται σε σχολεία στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Οι συνεντεύξεις που λήφθηκαν, απομαγνητοφωνήθηκαν και για την
εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από αυτές αξιοποιήθηκε η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την επεξεργασία των συνεντεύξεων μπορούν να οργανωθούν με βάση τους τέσσερις (4) άξονες των ερωτήσεων της έρευνας.
Εκπαιδευτικοί, μαθητές και η σχέση τους με τα ΜΜΕ.
Σε αυτό τον άξονα ερωτήσεων παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς (10 στους 16) απάντησαν ότι η σχέση τους με την
τηλεόραση και άλλα παλαιότερα μέσα δεν είναι καθόλου καλή. Φαίνεται ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο δεν προτιμώνται
πλέον για την ενημέρωση. Μάλιστα, οι εννιά (9) στους δέκα (10) απορρίπτουν εντελώς την τηλεόραση ως μέσο ενημέρωσης
και θεωρούν ότι τα παιδιά εφόσον θέλουν να παρακολουθούν τηλεόραση, καλό θα ήταν να το κάνουν με συνοδεία ενήλικα.
Μόλις δύο (2) στους δεκαέξι (16) ισχυρίζονται ότι τα παιδιά ξέρουν τι προγράμματα πρέπει να επιλέξουν, επομένως τα ΜΜΕ
δεν τα βλάπτουν.
Ενημέρωση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γραμματισμού στα ΜΜΕ.
Κατά κοινή παραδοχή η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (14 στους 16) παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν λάβει κάποια
επιμόρφωση ή/και δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή μετεκπαίδευση πάνω στον Μιντιακό Γραμματισμό. Μόνο
δύο (2) ήταν οι εκπαιδευτικοί που κάποια στιγμή στο παρελθόν παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο ή έλαβαν κάποια επιμόρφωση σχετικά με το είδος αυτό του γραμματισμού. Όλοι συμφώνησαν στο ότι οι επιμορφώσεις χρειάζονται και ότι πρέπει να
γίνονται συχνότερα μέσα στη διάρκεια του χρόνου.
Εφαρμογή ή όχι του Μιντιακού Γραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναφορικά με την εφαρμογή ή όχι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην τάξη πέντε (5) από τους δεκαέξι (16) εκπαιδευτικούς εφάρμοσαν στη τάξη Γραμματισμό στα Μέσα. Συγκεκριμένα μόλις 2 στους 16 εκπαιδευτικούς ασχολήθηκαν με project
κριτικού γραμματισμού στα ΜΜΕ, 3 με προγράμματα παραπλήσια με τα ΜΜΕ, ενώ οι υπόλοιποι δεν ασχολήθηκαν καθόλου.
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (12 στους 16) δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που δομείται η ύλη και
παρουσιάζει τα θέματα του γραμματισμού στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης κι έτσι προτείνουν αλλαγές στα μαθήματα και στη
δομή της ύλης. Συγκεκριμένα:
• Πέντε (5) στους δώδεκα (12) προτείνουν την εισαγωγή ενός επιπλέον γνωστικού αντικειμένου σχετικά με τον γραμματισμό
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Τρεις (3) στους δώδεκα (12) υποστηρίζουν πως ο γραμματισμός στα Μέσα θα έπρεπε να διατρέχει όλο το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
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• Δύο (2) από το σύνολο των δυσαρεστημένων με την παρουσία του Μιντιακού Γραμματισμού στο Α.Π.Σ. διατείνονται ότι οι
μαθητές θα ήταν αποτελεσματικότερο να εμπλέκονται οι ίδιοι σε αυθεντικές καταστάσεις και σε υλικό που θα τους βοηθήσει
να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα Μέσα.
• Οι υπόλοιποι δύο (2) εκπαιδευτικοί προτείνουν την επέκταση της ύλης σχετικά με το εν λόγω είδους γραμματισμού.
Παράγοντες που επηρεάζουν ή όχι την εφαρμογή του μιντιακού γραμματισμού στην τάξη.
Στην ερώτηση σχετικά με το τι είναι αυτό που εμποδίζει την εφαρμογή δραστηριοτήτων ανάπτυξης κριτικής σκέψης απέναντι
στα ΜΜΕ, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τέσσερις διαφορετικού είδους απαντήσεις. Πρώτον, η έλλειψη χρόνου αποτελεί τροχοπέδη
στην εξέλιξη μιας δραστηριότητας κριτικού μιντιακού γραμματισμού, καθώς η δραστηριότητα αυτή θα καταλήξει να διεξάγεται
σε βάρος μιας ενότητας, η διδασκαλία της οποίας ορίζεται αναγκαία από το Α.Π.Σ.. Άλλος παράγοντας είναι η υπερβολικά
μεγάλη ύλη που δεν επιτρέπει την υλοποίηση μίας ιδέας. Όλα τα παραπάνω συντελούν στον τρίτο παράγοντα που είναι η κούραση των μαθητών και των δασκάλων. Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και η άποψη μεγάλης μερίδας των εκπαιδευτικών του
δείγματος ότι ο κριτικός μιντιακός γραμματισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στη μικρή ηλικία των
παιδιών Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων μπορούν
να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον Μιντιακό Γραμματισμό.
Αρχικά, έγινε σαφές ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών παρόλο που θεωρεί πολύ βοηθητικές και σημαντικές τις επιμορφώσεις πάνω στο αντικείμενο του Γραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εν τούτοις δεν έχει λάβει επιμόρφωση
ή ενημέρωση σχετικά με το νέο αυτό είδος γραμματισμού. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι θα παρακολουθούσαν
οργανωμένα επιμορφωτικά σεμινάρια, εάν γίνονταν περισσότερα, έτσι ώστε τα σχολεία να συμβαδίζουν με τις νέες ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις.
Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ποιοτική εξέταση των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι πως η
ύπαρξη μερικών ενοτήτων αφιερωμένων στα ΜΜΕ στα σχολικά εγχειρίδια μπορεί τυπικά να φαίνεται πως ωθεί στον Γραμματισμό στα Μέσα, εναποθέτει όμως τεράστια ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Μαζί με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθημερινά (έλλειψη χρόνου, τεράστια ύλη, κούραση, έλλειψη
κατάλληλου εξοπλισμού), η απουσία κινήτρων και ευκαιριών για οργανωμένη επιμόρφωση στον Γραμματισμό στα Μέσα και
στην εφαρμογή του στο πλαίσιο του σχολείου και της τάξης εμποδίζει ακόμη και όσους έχουν την επιθυμία οι μαθητές τους να
μάθουν να «διαβάζουν» τα Μέσα.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παρά τις πενιχρές ευκαιρίες για οργανωμένες επιμορφώσεις που να αφορούν τον Γραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ενδιαφέρον και επιθυμία να παρακολουθήσουν σχετικά
προγράμματα αλλά και να εφαρμόσουν όσα θα μπορούσαν να μάθουν στην τάξη. Παρά την επιπρόσθετη μελέτη και κούραση
που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τα οφέλη σε περίπτωση που το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι συνθήκες
εργασίας τους επέτρεπαν να εντάξουν τον Γραμματισμό στα Μέσα, αφού πρώτα αποκτούσαν οι ίδιοι τις κατάλληλες γνώσεις
και εμπειρίες.
Σε γενικές γραμμές, ο Γραμματισμός και η Εκπαίδευση στα Μέσα παραμένουν στο περιθώριο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος παρά τις πρωτόγνωρες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα και τον κόσμο. Στο ελληνικό σχολείο
συνεχίζεται η προώθηση του μοντέλου της αποταμιευτικής/ «τραπεζικής» λογικής για την εκπαίδευση (Φρέιρε, 1977), όπου
απουσιάζει η κριτική σκέψη και στάση απέναντι στη γνώση και επιδιώκεται πάση θυσία η συσσώρευση γνώσεων στο μυαλό
δασκάλων και μαθητών. Έτσι, οι μαθητές δεν ασκούνται στην κριτική συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας, δε
«διαβάζουν» τον κόσμο και δεν επιδιώκουν να τον αλλάξουν.
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Περίληψη
Οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για τον εγγραμματισμό στα Μέσα δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς. Το κενό αυτό στη
βιβλιογραφία έρχεται να καλύψει σ’ ένα βαθμό η παρούσα εργασία, ερευνώντας την εξοικείωση των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας με τον «μιντιακό» γραμματισμό και την εικόνα που έχουν γι’ αυτόν. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε δείγμα
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία διαφόρων περιοχών της Θεσσαλονίκης, συλλέχθηκαν δεδομένα με
ημιδομημένες συνεντεύξεις τα οποία αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και προέκυψαν σχετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.
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Μεταγνωστικές στρατηγικές και ανάγνωση πολυσύλλαβων
λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου:
Προτάσεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης
Μαρία Δουδούμη & Στυλιανή Ν. Τσεσμελή

1. Εισαγωγή
Η ανάγνωση αποτελεί μία σύνθετη γνωστική λειτουργία και η ομαλή κατάκτησή της είναι αποτέλεσμα συνδυασμού επιμέρους
γνωστικών λειτουργιών. Η μελέτη των επιμέρους γνωστικών δεξιοτήτων που συνθέτουν τη θεμελιώδη αναγνωστική δεξιότητα δίνει απαντήσεις στα πολλαπλά ερωτήματα για τον τρόπο που συντελείται και κατακτάται από τους μαθητές. Ως επακόλουθο,
τέτοια ευρήματα βοηθούν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται η ανάγνωση στα σχολεία, ποιες
λειτουργίες πρέπει να διδάσκονται, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των παιδιών
κατά την εκμάθηση της.
Ωστόσο, η ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων είναι μία διαδικασία που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία (Campos et al., 2018. Gilbert et al., 2013. Kearns & Whaley, 2019). Η ελληνική γλώσσα έχει μεγάλο πλούτο
πολυσύλλαβων λέξεων, οι οποίες είναι συνήθως μορφολογικά σύνθετες λέξεις. Από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού
σχολείου, οι μαθητές συναντούν στα σχολικά εγχειρίδια έναν αυξημένο αριθμό μορφολογικά σύνθετων λέξεων. Συνεπώς,
είναι ανάγκη να διερευνηθούν οι διαδικασίες κατάκτησης των λέξεων αυτών από τους αρχάριους μαθητές καθώς και οι
στρατηγικές ανάγνωσης που ενδεχομένως χρησιμοποιούν, όπως η λεξική τμηματοποίηση η οποία φαίνεται να παίζει έναν
αυξημένο ρόλο στην επεξεργασία και κατάκτηση των λέξεων αυτών (Campos et al., 2018).
Η λεξική τμηματοποίηση ή τεμαχισμός (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μητσιάκη, 2010) αποτελεί γνωστική στρατηγική που
υποστηρίζει αφενός τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης των λέξεων, αφετέρου την επεξεργασία της σημασίας τους, ενώ
συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση τους στη μνήμη καθώς και στην ταχύτερη ανάκλησή τους. Επίσης, καθώς ο αναγνώστης
εμπλέκεται σε διαδικασίες ενσυνείδητης ανάλυσης της φωνολογικής ή μορφολογικής δομής των λέξεων (μέσω του φωνολογικού ή μορφολογικού τεμαχισμού), ο λεξικός τεμαχισμός μπορεί να αποτελέσει και μεταγνωστική στρατηγική, δεδομένου ότι
ο αναγνώστης κατανοεί βαθύτερα τη διαδικασία κατασκευής τους από τα δομικά συστατικά τους.
Η σύγχρονη έρευνα υποδεικνύει ότι η συλλαβή αποτελεί το σημαντικότερο λεξικό τμήμα το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία της ανάγνωσης ιδιαίτερα σε ορθογραφικά συστήματα ανοιχτής συλλαβικής δομής (Campos et al., 2018), όπως η ελληνική
γλώσσα, όπου τα όρια μεταξύ των συλλαβών είναι πιο ευδιάκριτα σε σχέση με ορθογραφικά συστήματα κλειστής συλλαβικής
δομής, όπου τα συλλαβικά όρια είναι δυσδιάκριτα ή αμφίσημα (Campos et al., 2018). Ειδικότερα, η μελέτη του Papadopoulos
(2001) αναφορικά με την κατάκτηση της ανάγνωσης στην ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, έδειξε ότι 50 Έλληνες μαθητές
της Α΄ δημοτικού που μάθαιναν ανάγνωση μέσω δραστηριοτήτων με βάση τη συλλαβή παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη
επίδοση στην ανάγνωση ψευδολέξεων σε σχέση με μια άλλη ομάδα 50 Κύπριων μαθητών που μάθαιναν ανάγνωση μέσω
κειμένων χωρίς έμφαση στις λέξεις.
Από την άλλη πλευρά, το μόρφημα είναι ένα λεξικό τμήμα το οποίο έχει ελάχιστα μελετηθεί στη διαδικασία της ανάγνωσης.
Παρά ταύτα, σύγχρονες μελέτες αναδεικνύουν ότι οι ελάχιστες αυτές σημασιολογικές μονάδες χρησιμοποιούνται κυρίως από
τους μαθητές με αδυναμίες στην κατάκτηση του αλφαβητισμού. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη μελέτη στην ιταλική γλώσσα
από τους Αngelelli και συν. (2017) σε 16 μαθητές της Γ΄ τάξης με δυσλεξία και σε αντίστοιχους μαθητές τυπικής ανάπτυξης,
έδειξε ότι τα μορφήματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση άγνωστων πολυσύλλαβων λέξεων και ψευδολέξεων που
εμπεριείχαν μορφήματα υψηλής συχνότητας σε σχέση με αντίστοιχα λεξικά ερεθίσματα στα οποία απουσίαζαν τα μορφήματα,
ενώ η επίδραση αυτή ήταν σημαντικότερη για τις ψευδολέξεις στους μαθητές με δυσλεξία σε σχέση με τους μαθητές τυπικής
ανάπτυξης.
Εν κατακλείδι, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αναγνωστικής δεξιότητας πολυσύλλαβων λέξεων από
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τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς και των αναγνωστικών στρατηγικών που ενδεχομένως
υιοθετούν. Η χορήγηση των πολυσύλλαβων λέξεων διενεργήθηκε μέσω ποικίλων τρόπων, ώστε να διερευνηθούν διαφορετικές όψεις της χρήσης τους (π.χ. έντυπη/ ηλεκτρονική μορφή, λέξεις/ ψευδολέξεις, κ.ά.). Τα ερευνητικά ερωτήματα που
διατυπώθηκαν ήταν τα ακόλουθα: (i) Η έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ανάγνωσης θα διευκολύνει σε μεγαλύτερο βαθμό την
ανάγνωση των πολυσύλλαβων λέξεων από τους μαθητές; (ii) Ποια από τις τρεις συνθήκες ηλεκτρονικής ανάγνωσης, ως ενιαία
μονάδα, ως μόρφημα ή ως συλλαβή, θα παρουσιάσει υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας στην ανάγνωση των λέξεων; (iii) Ποια
στρατηγική ανάγνωσης μέσω λεξικής τμηματοποίησης (συλλαβή ή μόρφημα) θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και ιδιαίτερα οι
αδύναμοι, κατά την ανάγνωση των πολυσύλλαβων λέξεων;

2. Μέθοδος
2.1. Συμμετέχοντες
Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές ενός δημοτικού σχολείου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ν.
Αχαΐας. Από τα 33 παιδιά, τα 15 (10 αγόρια, 5 κορίτσια) φοιτούσαν στη Β΄ δημοτικού, ενώ τα 18 (8 αγόρια, 10 κορίτσια) στην
Γ΄ δημοτικού. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στην έρευνα έπειτα από συναίνεση των γονέων τους. Ο μέσος όρος χρονολογικής
ηλικίας των μαθητών Β΄ δημοτικού ήταν 7.04 (0.37) και των μαθητών Γ΄ δημοτικού ήταν 8.05 (0.33).
2.2. Προκαταρκτικά κριτήρια αξιολόγησης
Προκαταρκτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε όλους τους μαθητές, με σκοπό να εκτιμηθεί η αναγνωστική, ορθογραφική
και μορφολογική ικανότητα τους. Το προφίλ των συμμετεχόντων σκιαγραφήθηκε από την επίδοσή τους σε τέσσερα προκαταρκτικά κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά ήταν το σταθμισμένο κριτήριο Test of Reading Performance (TORP) (Padeliadu
& Sideridis, 2000), για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας συλλαβών και λέξεων και η Σταθμισμένη Δοκιμασία
Ορθογραφικής Δεξιότητας των Μουζάκη και συν. (2007), για την αξιολόγηση της ορθογραφικής ικανότητας. Επίσης, χορηγήθηκε και ένα μη σταθμισμένο κριτήριο αναλογίας λέξεων (Κεραμισάνου, 2016), για να αξιολογηθεί η ικανότητα των μαθητών
να γενικεύουν τον τρόπο σχηματισμού σύνθετων λέξεων με κοινά μορφολογικά στοιχεία σε νέα ζεύγη σύνθετων λέξεων με
κοινή μορφολογική δομή (π.χ. μέρα  καλημέρα, νύχτα  καληνύχτα).
Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σύμφωνα με μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης για κάθε δεξιότητα, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές της Γ΄τάξης διάβασαν καλύτερα τις λέξεις στο
σταθμισμένο κριτήριο ανάγνωσης λέξεων (F (1, 32) = 9.860, p<.01), ενώ παρουσίασαν υψηλότερο επίπεδο μορφολογικής
επίγνωσης στο μη σταθμισμένο κριτήριο αναλογίας λέξεων (F (1, 32)= 6.584, p< .05). Στο σταθμισμένο κριτήριο ανάγνωσης
συλλαβών, οι μαθητές της Γ΄τάξης υπερείχαν των μαθητών της Β΄ τάξης χωρίς όμως να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ
τους (F (1, 32) = 2.314, ns.). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και στο σταθμισμένο κριτήριο ορθογραφίας λέξεων με
τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται από τους μαθητές της Γ΄ τάξης (F (1, 32)=1.301, ns).
Πίνακας 1: Επίδοση στα προκαταρκτικά κριτήρια αξιολόγησης ανά τάξη
(Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)
Ανάγνωση συλλαβών

Ανάγνωση λέξεων

Ορθογραφία λέξεων

Μορφολογική επίγνωση

Β΄ τάξη

90.37 (9.02)

82.33 (6.64)

30.44 (10.14)

41.33 (21.41)

Γ΄ τάξη

94.44 (6.31)

89.72 (6.80)

35.09 (12.76)

60.00 (20.29)
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2.3. Πειραματικά κριτήρια αξιολόγησης
2.3.1. Πειραματικό Υλικό
Το πειραματικό υλικό που κατασκευάστηκε από την πρώτη συγγραφέα για την παρούσα έρευνα ήταν σύνθετες λέξεις και ψευδολέξεις (Ν=48) που διαχωρίστηκαν αρχικά σε δύο λίστες: (α) σύνθετες λέξεις (Ν=24, π.χ. χαρτοπόλεμος) και (β) σύνθετες ψευδολέξεις
(Ν=24, π.χ. πιεσόδεντρο). Οι λίστες ήταν σταθμισμένες ως προς τη μορφολογική διαφάνεια και την επιφανειακή συχνότητα. Όλες οι
λέξεις είχαν χαμηλή επιφανειακή συχνότητα. Η επιλογή των σύνθετων λέξεων βασίστηκε στον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας.
2.3.2. Κριτήριο ανάγνωσης σύνθετων λέξεων/ ψευδολέξεων σε έντυπη μορφή (Ν=48)
Σκοπός του κριτηρίου ανάγνωσης λέξεων (Ν=24) και ψευδολέξεων (Ν=24) ήταν να αξιολογηθεί η αναγνωστική δεξιότητα των μαθητών και των δύο τάξεων κατά την ανάγνωση σε έντυπο φύλλο. Το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε διότι η φυσική διαδικασία μέσω της
οποίας διαβάζουν τα παιδιά είναι η ανάγνωση λέξεων σε έντυπη μορφή, συνήθως μέσω των σχολικών εγχειριδίων. Η σειρά χορήγησης του λεκτικού υλικού στους μαθητές βασίστηκε στη συστηματική τυχαιοποίηση λέξεων/ψευδολέξεων. Η κάθε σωστή, ως προς την
ανάγνωση και τον τονισμό, λέξη βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό, ενώ η λανθασμένη με 0 βαθμούς. Η δοκιμασία χορηγήθηκε ατομικά.
2.3.3. Κριτήριο ανάγνωσης σύνθετων λέξεων/ψευδολέξεων μέσω Prezi (Ν=48)
Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε το ίδιο κριτήριο ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων (βλ. 2.3.2.) αυτή τη φορά μέσω του
λογισμικού προγράμματος Prezi. Σκοπός του κριτηρίου ήταν να αξιολογηθεί η αναγνωστική δεξιότητα των μαθητών στην ανάγνωση λέξεων σε ηλεκτρονική μορφή και να συγκριθεί με την ανάγνωση σε έντυπη μορφή. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε
ήταν η εξής: Ο/η μαθητής/τρια έπρεπε να αναγνώσει μία λέξη κάθε φορά, η οποία εμφανιζόταν μόνη της στην οθόνη του Η/Υ.
Οι συνθήκες χορήγησης αυτού του κριτηρίου ήταν τρεις: ανάγνωση ως λέξη/ψευδολέξη, ως μόρφημα και ως συλλαβή (βλ.
2.3.4.). Κάθε σωστή, ως προς την ανάγνωση και τον τονισμό, λέξη βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό, ενώ κάθε λανθασμένη με 0
βαθμούς. Η δοκιμασία χορηγήθηκε ατομικά.
2.3.4. Πειραματικές συνθήκες του κριτηρίου ανάγνωσης μέσω Prezi
Το κριτήριο ανάγνωσης μέσω Prezi χορηγήθηκε σε τρεις ξεχωριστές πειραματικές συνθήκες με σκοπό να παρατηρηθεί αν η
ανάγνωση των παιδιών διευκολύνεται περισσότερο ή λιγότερο από κάποια συνθήκη υποδηλώνοντας χρήση αναγνωστικών
στρατηγικών. Οι συνθήκες ήταν οι εξής:
(i) Aνάγνωση ενιαίων λέξεων/ψευδολέξεων (N=48)
(π.χ. σελιδοδείκτης/ελικόφτερο),
(ii) Aνάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά μόρφημα (N=48)
(π.χ. σελιδο -δείκτης /ελικό-φτερο),
(iii) Aνάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά συλλαβή (N=48)
(π.χ. σε-λι-δο-δεί-κτης/ε-λι-κό-φτε-ρο).
2.3.4.1.Aνάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων (N=48) μέσω Prezi
Η πρώτη πειραματική συνθήκη που χορηγήθηκε στους μαθητές και των δύο τάξεων ήταν η ανάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων.
Σκοπός της ήταν να μελετηθεί η ακρίβεια της ανάγνωσης των παιδιών, όταν οι λέξεις και οι ψευδολέξεις εμφανίζονται ως
ολόκληρες λέξεις/ψευδολέξεις. Οι λέξεις και οι ψευδολέξεις εμφανίζονταν στα παιδιά μία προς μία στην οθόνη του υπολογιστή
ως ενιαίες μονάδες (π.χ. αστροναύτης, θαλασσοκούτι). Η κάθε σωστή, ως προς την ανάγνωση και τον τονισμό, λέξη/ψευδολέξη
βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό, ενώ η λανθασμένη με 0 βαθμούς.
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2.3.4.2. Aνάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά μόρφημα (N=48) μέσω Prezi
Η δεύτερη συνθήκη ανάγνωσης ήταν η ανάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά μόρφημα. Σκοπός της συνθήκης αυτής ήταν
να μελετηθεί η ακρίβεια της ανάγνωσης των παιδιών, όταν οι λέξεις και οι ψευδολέξεις παρουσιάζονται ως μορφήματα, γι’
αυτό οι σύνθετες λέξεις και ψευδολέξεις εμφανίζονταν στα παιδιά χωρισμένες στα δύο τους μορφήματα (π.χ. αστρο – ναύτης,
θαλασσο – κούτι). Η κάθε σωστή, ως προς την ανάγνωση και τον τονισμό, λέξη βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό, ενώ κάθε λανθασμένη με 0 βαθμούς.
Η μεταβλητή που αξιολογήθηκε επιπλέον σε αυτή τη συνθήκη ήταν η στρατηγική ανάγνωσης που ακολούθησε ο μαθητής,
δηλαδή αν διάβαζε απευθείας τη λέξη/ψευδολέξη ή αν διάβαζε πρώτα τα μορφήματα της. Η στρατηγική ανάγνωσης των λέξεων/ψευδολέξεων απευθείας από τους μαθητές, ως ενιαίες μονάδες (π.χ. αστροναύτης, θαλασσοκούτι) βαθμολογήθηκε με 0,
ενώ η στρατηγική ανάγνωσης των λέξεων/ψευδολέξεων με βάση τα μορφήματα της βαθμολογήθηκε με 1.

Εικόνα 1. Παρουσίαση λέξεων σε μορφήματα μέσω Prezi

2.3.4.3. Aνάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά συλλαβή (N=48) μέσω Prezi
Η τρίτη συνθήκη ανάγνωσης αφορούσε την ανάγνωση λέξεων/ψευδολέξεων ανά συλλαβή, γι’ αυτό οι σύνθετες λέξεις και
ψευδολέξεις παρουσιάζονταν στους μαθητές μία προς μία σε συλλαβές (π.χ., α-στρο-ναύ-της, θα-λασ-σο-κού-τι). Τα υποκείμενα καλούνταν να αποκωδικοποιήσουν τις συλλαβές και να προφέρουν ορθά την αναγραφόμενη λέξη ή ψευδολέξη. Η
κάθε σωστή, ως προς την ανάγνωση και τον τονισμό, λέξη/ψευδολέξη βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό, ενώ η λανθασμένη με 0
βαθμούς.
Η στρατηγική ανάγνωσης των λέξεων/ψευδολέξεων απευθείας από τους μαθητές, ως ενιαίες λέξεις βαθμολογήθηκε με 0,
ενώ η στρατηγική ανάγνωσης των λέξεων/ ψευδολέξεων με βάση τη συλλαβή βαθμολογήθηκε με 1.

Εικόνα 2. Παρουσίαση λέξεων σε συλλαβές μέσω Prezi
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2.4. Διαδικασία - Εκπαιδευτικό υλικό
Πριν από τη χορήγηση των τριών συνθηκών προς ανάγνωση μέσω Prezi, χορηγήθηκε το κριτήριο ανάγνωσης σε έντυπη μορφή, με στόχο να αξιολογηθούν διαφοροποιήσεις στην ακρίβεια ανάγνωσης στη συνήθη μορφή ανάγνωσης των μαθητών. Στη
συνέχεια, χορηγήθηκε το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Prezi. Η πρώτη συνθήκη ανάγνωσης ενιαίων μονάδων δόθηκε
αρχικά σε όλους τους μαθητές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης της έντυπης με την ηλεκτρονική μορφή χωρίς την
επίδραση του λεξικού τεμαχισμού που θα ακολουθούσε στη συνέχεια μέσω της χορήγησης των συνθηκών ανά μόρφημα και
συλλαβή. Οι δύο αυτές συνθήκες χορηγήθηκαν εναλλάξ στους μισούς μαθητές, ώστε να αποφευχθεί η επίδραση της σειράς
στις αναγνωστικές επιδόσεις των συμμετεχόντων, δηλαδή στους μισούς δόθηκε πρώτα ως δεύτερη συνθήκη η συνθήκη του
μορφήματος, ενώ στους υπόλοιπους μισούς η συνθήκη της συλλαβής και αντιστρόφως. Mεταξύ όλων των συνεδριών υπήρχαν κενά διαστήματα μίας εβδομάδας περίπου.
Η χορήγηση των πειραματικών συνθηκών σε ηλεκτρονική μορφή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια και τη χρήση δύο
προγραμμάτων του Η/Υ: Το πρόγραμμα παρουσίασης Prezi και το πρόγραμμα καταγραφής ήχου και εικόνας Icecream Screen
Recorder. Το Prezi είναι ένα λογισμικό με ευέλικτικες δυνατότητες παρουσίασης δεδομένων στον υπολογιστή. Πλεονεκτήματά
του είναι η συνεχής κίνηση, ο τρόπος που μπορεί να μεταβληθεί η εναλλαγή των διαφανειών, καθώς και η ελκυστική παρουσίαση των δεδομένων στις πλατφόρμες που διαθέτει (Duffy et al., 2014). Σε αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν οι τρεις
πειραματικές συνθήκες, με έλεγχο στα χρώματα του φόντου, στα χρώματα και το μέγεθος των γραμμάτων, στα σχήματα με
τα οποία θα εμφανίζονταν οι λέξεις, στον τρόπο με τον οποίο θα άλλαζαν οι διαφάνειες, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια σε όλες
τις συνθήκες ανάγνωσης. Η επιλογή αυτού του προγράμματος βασίστηκε στο γεγονός ότι προσιδιάζει στον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιείται η διαδικασία της ανάγνωσης από το παιδί. Η αλλαγή των διαφανειών, από αριστερά προς τα δεξιά, αναπαριστά τη διαδικασία της ανάγνωσης και βοηθά τις προσηλώσεις του αναγνώστη σε κάθε οπτικό ερέθισμα που εμφανίζεται κάθε
φορά. Τα φύλλα παρουσίασης μέσω του προγράμματος Prezi και για τις τρεις πειραματικές συνθήκες κατασκευάστηκαν από
την πρώτη συγγραφέα.
Το πρόγραμμα Icecream Screen Recorder βοήθησε στην καταγραφή της χορήγησης των κριτηρίων ανάγνωσης μέσω του
Prezi. Οι τρεις πειραματικές συνθήκες ανάγνωσης καταγράφηκαν μέσω του προγράμματος αυτού ως τρία ξεχωριστά αρχεία
για κάθε παιδί. Ακολούθησε η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, κατά την οποία σημειώνονταν οι ορθές αποκρίσεις των
παιδιών και τα λάθη στην αποκωδικοποίηση των στοιχείων.		

3. Αποτελέσματα
3.1. Έντυπη ανάγνωση – Ηλεκτρονική ανάγνωση
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την αναγνωστική επίδοση των συμμετεχόντων κάθε σχολικής τάξης στο σύνολο του λεκτικού υλικού
(Ν=48) κατά την ανάγνωση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω Prezi. Η 2 x 2 ανάλυση διακύμανσης με την Τάξη (Β΄- Γ΄) ως
δι-υποκειμενικό παράγοντα και την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ανάγνωσης ως ενδο-υποκειμενικό παράγοντα ανάλυσης
έδειξε σημαντικές διαφορές στις ορθές απαντήσεις των μαθητών μεταξύ των δύο σχολικών τάξεων (F (1, 31)=18.102, p<.01)
με τους μαθητές της Γ΄ τάξης να σημειώνουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση σε σχέση με τους μαθητές της Β΄
τάξης, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την αναπτυξιακή διαφορά των δύο τάξεων. Αντιθέτως, η επίδραση της Συνθήκης Ανάγνωσης (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις ορθές απαντήσεις των παιδιών δεν ήταν σημαντική (F (1, 31)=0.110, ns), όπως
επίσης και η αλληλεπίδραση της Τάξης x Συνθήκη Ανάγνωσης (F (1, 31)=1.351, ns), γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές και των
δύο τάξεων δε διαφοροποίησαν την αναγνωστική τους επίδοση ως προς τη μορφή παρουσίασης των λεκτικών ερεθισμάτων.
Ξεχωριστές αναλύσεις διακύμανσης για τις λέξεις (F (1, 31)=0.639, ns) και για τις ψευδολέξεις (F (1, 31)=0.001, ns) επιβεβαίωσαν μη σημαντικές διαφορές μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής και για τις δύο τάξεις (F (1,31)=0.970, ns, F
(1, 31)=1.012, ns).
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Πίνακας 2: Ανάγνωση λεκτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)
Έντυπη μορφή

Ηλεκτρονική μορφή (Prezi)

Β΄ τάξη

75.00 (12.17)

72.91 (12.84)

Γ΄ τάξη

86.92 (6.26)

88.07 (7.95)

3.2.1 Λέξεις και Ψευδολέξεις σε Έντυπη μορφή
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την αναγνωστική επίδοση των μαθητών κάθε τάξης στις λέξεις (Ν=24) και ψευδολέξεις (Ν=24) στην
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η 2 x 2 ανάλυση διακύμανσης με την Τάξη (Β΄-Γ΄) ως δι-υποκειμενικό παράγοντα και το
Είδος Ερεθισμάτων (Λέξεις, Ψευδολέξεις) στην έντυπη μορφή ως ενδο-υποκειμενικό παράγοντα ανάλυσης έδειξε σημαντικές
διαφορές στην επίδοση των τάξεων (F (1, 31)=13.149, p<.01) καθώς και στο Είδος Ερεθισμάτων (F (1, 31)=64.620, p<.01),
υποδηλώνοντας ότι η ανάγνωση των λέξεων υπερτερεί σημαντικά της ανάγνωσης ψευδολέξεων στην έντυπη μορφή. Η αλληλεπίδραση της Τάξης x Είδος Ερεθισμάτων δεν ήταν σημαντική (F (1, 31)=0.042, ns), στοιχείο που δείχνει ότι η υπεροχή των
λέξεων έναντι των ψευδολέξεων ήταν παρόμοια και για τις δύο τάξεις.
Πίνακας 3: Λέξεις και Ψευδολέξεις σε Έντυπη και Ηλεκτρονική μορφή
(Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)
Λέξεις

Ψευδολέξεις

Έντυπη

Prezi

Έντυπη

Prezi

Β΄ τάξη

81.94 (11.95)

79.72 (12.78)

68.05 (14.31)

66.11 (14.84)

Γ΄ τάξη

93.51 (5.38)

93.75 (4.79)

80.32 (9.56)

82.40 (11.74)

3.2.2. Λέξεις και Ψευδολέξεις σε Ηλεκτρονική μορφή (Prezi)
Η 2 x 2 ανάλυση διακύμανσης με την Τάξη (Β΄- Γ΄) ως δι-υποκειμενικό παράγοντα και το Είδος Ερεθισμάτων (Λέξεις, Ψευδολέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή ως ενδο-υποκειμενικό παράγοντα ανάλυσης έδειξε σημαντική επίδραση της τάξης (F (1,
31)=17.232, p<.01) και του είδους των ερεθισμάτων (F (1, 31)=58.864, p<.01), ενώ η αλληλεπίδραση της Τάξης x Είδος
Ερεθισμάτων δεν ήταν σημαντική (F (1, 31)=0.486, ns), υποδηλώνοντας ότι η ανάγνωση των ψευδολέξεων στην ηλεκτρονική
μορφή ήταν σημαντικά χαμηλότερη και για τις δύο τάξεις.
3.3. Αναγνωστική επίδοση στις Συνθήκες Ανάγνωσης μέσω Prezi: Λέξη/Ψευδολέξη, Μόρφημα, Συλλαβή
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την αναγνωστική επίδοση των συμμετεχόντων κάθε σχολικής τάξης στο σύνολο των λέξεων/ψευδολέξεων (Ν=48) στις τρεις διαφορετικές Συνθήκες Ανάγνωσης με βάση τη Λέξη/Ψευδολέξη, το Μόρφημα και τη Συλλαβή,
οι οποίες παρουσιάστηκαν μέσω του Prezi. Η 2 x 3 ανάλυση διακύμανσης με την Τάξη (Β΄- Γ΄) ως δι-υποκειμενικό παράγοντα και τη Συνθήκη Ανάγνωσης (Λέξη/Ψευδολέξη, Μόρφημα, Συλλαβή) ως ενδο-υποκειμενικό παράγοντα ανάλυσης έδειξε
σημαντικές διαφορές στην επίδοση των σχολικών τάξεων (F (1, 31)=13.352, p<.01), καθώς επίσης και στην επίδραση της
Συνθήκης Ανάγνωσης (F (2, 62)=3.646, p<.05), υποδηλώνοντας αναπτυξιακές διαφορές στην επίδοση των τάξεων αλλά και
τη σπουδαιότητα του παράγοντα της Συνθήκης Ανάγνωσης στην αναγνωστική επίδοση των μαθητών. Η αλληλεπίδραση της
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Τάξης x Συνθήκη Ανάγνωσης δεν ήταν σημαντική (F (2, 62)=2.358, ns), αναδεικνύοντας παρόμοια επίδραση της Συνθήκης
Ανάγνωσης στην αναγνωστική επίδοση των μαθητών και των δύο σχολικών τάξεων.
Για την καλύτερη διερεύνηση της επίδρασης της Συνθήκης Ανάγνωσης στην αναγνωστική επίδοση των μαθητών διενεργήθηκαν παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις διακύμανσης στις συνθήκες ανάγνωσης ανά δύο. Ειδικότερα, οι αναλύσεις μεταξύ
των συνθηκών ανάγνωσης Λέξη/Ψευδολέξη - Μόρφημα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση των τάξεων
(F (1, 31)=13.832, p<.01), ενώ η επίδραση της συνθήκης (F (1, 31)=0.988, ns.) καθώς και η αλληλεπίδραση της τάξης με τη
συνθήκη ανάγνωσης δεν ήταν σημαντικές (F(1, 31)=2.090, ns). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα μεταξύ των συνθηκών
ανάγνωσης Μόρφημα - Συλλαβή (Τάξη, F (1, 31)=9.472, p<.01, Συνθήκη ανάγνωσης, F (1,31)=3.173, ns, Τάξη x Συνθήκη
Ανάγνωσης, F (2, 62)=0.026, ns) Αντιθέτως, οι αναλύσεις μεταξύ των συνθηκών ανάγνωσης Λέξη/Ψευδολέξη - Συλλαβή
έδειξαν σημαντική επίδραση της τάξης (F (1, 31)=15.572, p<.01) αλλά και της συνθήκης ανάγνωσης (F (1,31)=9.508, p<.01)
με την αλληλεπίδραση της Τάξης x Συνθήκη Ανάγνωσης να είναι επίσης σημαντική (F (2, 62)=4.933, p<.05). Το στοιχείο αυτό
υποδηλώνει ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη αναγνωστική επίδοση στη συνθήκη της συλλαβής
έναντι της ενιαίας μονάδας, ενώ το στοιχείο αυτό δεν ήταν σημαντικό για τους μαθητές της Γ΄ τάξης (βλ. Πίνακα 4).
Πίνακας 4: Αναγνωστική επίδοση στις Συνθήκες Ανάγνωσης μέσω Prezi:
Λέξη/Ψευδολέξη, Μόρφημα, Συλλαβή
(Μέσοι όροι ορθών απαντήσεων (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)

Β΄ τάξη
Γ΄ τάξη

Λέξη/ Ψευδολέξη

Μόρφημα

Συλλαβή

72.91 (12.84)
88.07(7.95)

76.66 (13.68)
87.38 (8.85)

78.61 (10.48)
89.00 (7.58)

3.4. Στρατηγικές ανάγνωσης στις συνθήκες ανάγνωσης ως Μόρφημα και ως Συλλαβή μέσω Prezi
Ο Πίνακας 5 δείχνει τις στρατηγικές ανάγνωσης που ακολούθησαν οι μαθητές των δύο τάξεων κατά τη συνθήκη ανάγνωσης
του Μορφήματος και της Συλλαβής (βλ. 2.3.4.1. & 2.3.4.2.). Η 2 x 2 ανάλυση διακύμανσης με την Τάξη (Β΄- Γ΄) ως δι-υποκειμενικό παράγοντα και τη Στρατηγική Ανάγνωσης στις δύο συνθήκες ανάγνωσης (Μόρφημα, Συλλαβή) ως ενδο-υποκειμενικό
παράγοντα ανάλυσης έδειξε σημαντική διαφορά στη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης στις συνθήκες ανάγνωσης μεταξύ των
δύο τάξεων (F (1, 31)=6.122, p<.01), αναδεικνύοντας ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης χρησιμοποιούν τη στρατηγική της λεξικής
τμηματοποίησης σε στατιστικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Η επίδραση της Στρατηγικής Ανάγνωσης στις δύο αυτές συνθήκες δεν ήταν σημαντική (F (1, 31)=0.113, ns), όπως επίσης και η αλληλεπίδραση της Τάξης
x Στρατηγική Ανάγνωσης (F (1, 31)=0.113, ns), υποδηλώνοντας ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην
χρήση της στρατηγικής (ανά μόρφημα ή ανά συλλαβή) και από τις δύο τάξεις.
Πίνακας 5: Στρατηγική Ανάγνωσης στις Συνθήκες Ανάγνωσης:
Μόρφημα, Συλλαβή ανά τάξη
(Μέσοι όροι στρατηγικής ανάγνωσης (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)
Μόρφημα

Συλλαβή

Β΄ τάξη

66.67 (48.79)

66.67 (48.79)

Γ΄ τάξη

33.33 (48.50)

27.78 (46.08)
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3.5. Στρατηγικές ανάγνωσης στους αδύναμους και τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές
Ο Πίνακας 6 δείχνει τις στρατηγικές ανάγνωσης που ακολούθησαν οι αδύναμοι μαθητές και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης
(ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησής τους) κατά τη Συνθήκη Ανάγνωσης του Μορφήματος και της Συλλαβής. Οι μαθητές ταξινομήθηκαν ως αδύναμοι μαθητές ή μαθητές τυπικής ανάπτυξης με βάση την επίδοσή τους στο σταθμισμένο κριτήριο ορθογραφίας λέξεων (βλ. 2.2., αδύναμοι μαθητές, εκατοστημόριο <30ο, τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές, εκατοστημόριο>30ο). Η 2
x 2 ανάλυση διακύμανσης με την Ομάδα (Αδύναμοι αναγνώστες - Τυπικοί αναγνώστες) ως δι-υποκειμενικό παράγοντα και
τη Συνθήκη Ανάγνωσης (Μόρφημα, Συλλαβή) ως ενδο-υποκειμενικό παράγοντα ανάλυσης έδειξε σημαντικές διαφορές στην
επίδοση της Ομάδας (F (1, 29)=5.003, p<.05), υποδηλώνοντας ότι η χρήση του λεξικού τεμαχισμού ως στρατηγική ανάγνωσης
υπερείχε σημαντικά στους αδύναμους αναγνώστες έναντι των αναγνωστών τυπικής ανάπτυξης (βλ. Σχεδιάγραμμα 1), ενώ
η επίδραση της Τάξης (F (1, 29)=2.920, ns) καθώς και της αλληλεπίδρασης της με την Ομάδα (F (1, 29)=2.586, ns) δεν ήταν
σημαντικές, επιβεβαιώνοντας ότι η επίδραση αυτή ήταν ίδια ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης.
Σχεδιάγραμμα 1. Χρήση στρατηγικών ανάγνωσης αδύναμων μαθητών και μαθητών τυπικής ανάπτυξης

	
  

Επισκόπηση του Πίνακα 6 δείχνει ότι οι αδύναμοι μαθητές της Γ΄ τάξης εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη στρατηγική
του λεξικού τεμαχισμού σε υψηλό βαθμό (> 60%) σε σχέση με τους αδύναμους μαθητές της Β΄ τάξης (>66%), ενώ οι τυπικώς
αναπτυσσόμενοι μαθητές μειώνουν τη χρήση της στρατηγικής αυτής καθώς μεταβαίνουν από την Β΄ τάξη (62%) στην Γ΄ τάξη
(15%), όμως η επίδραση του παράγοντα Τάξη δεν ήταν στατιστικώς σημαντική (F (1, 29)=2.920, ns), πιθανότατα λόγω του
μικρού αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα. Tέλος, αναφορικά με το είδος του λεξικού τμήματος που χρησιμοποιούν,
μόρφημα ή συλλαβή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές και των δύο τάξεων, ενώ
στους αδύναμους μαθητές φαίνεται να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση υπέρ της χρήσης μορφήματος έναντι της συλλαβής
(71% vs. 66%), η οποία βαίνει αυξητική στην Γ΄ τάξη (80% vs. 60%), η επίδραση αυτή όμως δεν είναι στατιστικώς σημαντική
(Στρατηγική ανάγνωσης x Τάξη x Ομάδα: F (1, 29)=0.313, ns).
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Πίνακας 6: Χρήση στρατηγικών ανάγνωσης αδύναμων μαθητών και μαθητών τυπικής ανάπτυξης με βάση το μόρφημα ή τη
συλλαβή
(Μέσοι όροι στρατηγικής ανάγνωσης (%), τυπικές αποκλίσεις στην παρένθεση)
Αδύναμοι μαθητές

Μαθητές τυπικής ανάπτυξης

Μόρφημα

Συλλαβή

Μόρφημα

Συλλαβή

Β΄τάξη

71.43 (48.79)

66.67 (49.23)

62.50 (51.75)

62.50 (51.75)

Γ΄ τάξη

80.00 (44.72)

60.00 (54.77)

15.38 (37.55)

15.38 (37.55)

4. Συζήτηση
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της αναγνωστικής δεξιότητας των πολυσύλλαβων λέξεων από τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς και των αναγνωστικών στρατηγικών που ενδεχομένως υιοθετούν, δεδομένου ότι
συναντούν έναν αυξημένο αριθμό πολυσύλλαβων λέξεων στα σχολικά βιβλία, οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες εξαιτίας όχι
μόνο του μήκους αλλά και της μορφολογικής πολυπλοκότητάς. Η χορήγηση των λεξικών αυτών ερεθισμάτων διενεργήθηκε
μέσω ποικίλων τρόπων ώστε να διερευνηθούν διαφορετικές όψεις της χρήσης τους, όπως μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής
μορφής, λέξεων και ψευδολέξεων, καθώς και μέσω διαφορετικών υπολεξικών τμημάτων ώστε να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες αναγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την κατάκτησή τους.
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ανάγνωσης των λέξεων και ψευδολέξεων έδειξαν ότι
οι μαθητές δε διαφοροποίησαν την επίδοσή τους στο υλικό αυτό, το οποίο επιβεβαιώνεται στη βιβλιογραφία (Huemer et al.,
2010). Αναφορικά με το είδος των λεκτικών ερεθισμάτων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των λέξεων ήταν σημαντικά
υψηλότερη σε σχέση με την επίδοση των ψευδολέξεων και στις δύο τάξεις τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική μορφή
ανάγνωσης, λόγω της οικειότητας των λέξεων σε σχέση με τις ψευδολέξεις, γεγονός που συνάδει με αντίστοιχα ερευνητικά
δεδομένα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Porpodas, 1999. Shapiro et al., 2013).
Στη συνέχεια, διερευνήθηκε με τη βοήθεια του ευέλικτου λογισμικού Prezi, η ενδεχόμενη χρήση αναγνωστικών στρατηγικών από τους μαθητές μέσω της χορήγησης των λεκτικών ερεθισμάτων σε τρεις διαφορετικές συνθήκες, ως ενιαίων
μονάδων, μορφημάτων και συλλαβών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης χρησιμοποίησαν τη στρατηγική
της λεξικής τμηματοποίησης σε στατιστικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Επιπλέον, οι μαθητές της
Β΄ τάξης παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη αναγνωστική επίδοση στη συνθήκη της συλλαβής έναντι της ενιαίας μονάδας, ενώ
το στοιχείο αυτό δεν ήταν πλέον σημαντικό για τους μαθητές της Γ΄ τάξης (Campos et al. 2018. Huemer et al., 2010. Porpodas,
1999). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν με σαφήνεια ότι οι μαθητές της Β΄ τάξης βρίσκονται σε διαδικασία βελτίωσης της αναγνωστικής ευχέρειας στις δύσκολες πολυσύλλαβες λέξεις, ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης δεν χρειάζονται το στοιχείο αυτό, διότι η
κατάκτηση της αναγνωστικής λειτουργίας βαίνει προς ολοκλήρωση.
Σε αντίθεση με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές, βρίσκονται οι αδύναμοι μαθητές και των δύο τάξεων, όπου η
χρήση του λεξικού τεμαχισμού ως στρατηγική ανάγνωσης υπερείχε σημαντικά στους αδύναμους αναγνώστες έναντι των
αναγνωστών τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αδύναμοι μαθητές της Γ΄ τάξης εξακολουθούν
να χρησιμοποιούν τη στρατηγική του λεξικού τεμαχισμού σε υψηλό βαθμό (> 60%) σε σχέση με τους αδύναμους μαθητές
της Β΄ τάξης (>66%), ενώ οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές μειώνουν σημαντικά τη χρήση της στρατηγικής αυτής καθώς
μεταβαίνουν από την Β΄ τάξη (62%) στην Γ΄ τάξη (15%). Tέλος, αναφορικά με το είδος του λεξικού τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιούν οι μαθητές, δηλ. το μόρφημα ή τη συλλαβή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στους τυπικώς αναπτυσσόμενους
μαθητές και των δύο τάξεων, ενώ στους αδύναμους μαθητές φαίνεται να υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση υπέρ της χρήσης
μορφήματος έναντι της συλλαβής (71% vs. 66%), η οποία βαίνει αυξητική στην Γ΄ τάξη (80% vs. 60%), η επίδραση αυτή όμως
δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Το στοιχείο αυτό, αν και ακόμη άδηλο, έχει τη σημασία του υποδηλώνοντας ότι οι αδύναμοι
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μαθητές αρχίζουν να αφίστανται από τη δομική μονάδα της συλλαβής και να μεταβαίνουν σε ευρύτερες δομικές μονάδες με
σημασιολογικό υπόβαθρο, όπως είναι τα μορφήματα, ενώ οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές μειώνουν την χρήση των
συλλαβών και μεταβαίνουν στην ανάγνωση των λέξεων ως ενιαίων μονάδων λόγω της ώριμης πια αναγνωστικής τους δεξιότητας. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με αντίστοιχα δεδομένα από εφήβους (Αngelelli et al., 2017) και ενήλικες με δυσλεξία
(Μarschall, 2017), οι οποίοι φαίνεται ότι κάνουν χρήση των μορφημάτων κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής τους, όχι όμως οι
τυπικώς αναπτυσσόμενοι ενήλικες. Φαίνεται δηλ. ότι οι αδύναμοι μαθητές χρειάζονται μια ευρύτερη υπολεξική μονάδα, όπως
είναι το μόρφημα, η οποία αποτελεί το μεταβατικό στάδιο μεταξύ των συλλαβών και των πολυσύλλαβων λέξεων ως ενιαίων
μονάδων (Αngelelli et al., 2017), όμως το θέμα αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν σε εκπαιδευτικές στρατηγικές κατάλληλες για αρχάριους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ή
αδύναμους μαθητές, οι οποίες χρειάζεται πρωταρχικά να στηρίζονται σε συλλαβικές μεθόδους αποκωδικοποίησης, η οποία
δικαίως αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη στρατηγική εκμάθησης της ανάγνωσης της γλώσσας μας. Το νέο δεδομένο είναι ότι τα μορφήματα φαίνεται να υποστηρίζουν την αναγνωστική διαδικασία πολυσύλλαβων λέξεων, καθώς αποτελούν μια
χρήσιμη υπολεξική μονάδα, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους μαθητές (βλ. Kearns & Whaley, 2019). Η χρήση ευέλικτων
λογισμικών και των χρωμάτων (Hines, 2009) όπως χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, φαίνεται ότι αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες οι οποίοι θα βοηθούσαν στην κατάκτηση των πολυσύλλαβων λέξεων από τους νεαρότερους ή αδύναμους
μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία κατάκτησης της αναγνωστικής δεξιότητας.
Τέλος, αν και η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, μας δίνει χρήσιμα
συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της επιμόρφωσής τους για τη διδασκαλία της κατάκτησης πολυσύλλαβων λέξεων από τους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού
σχολείου.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the reading performance of a corpus of polysyllabic words in relation to
their reading strategies by 33 primary school children in their early school grades (Grades 2/3). Primarily, students were
given standardized tests of reading syllables and words, spelling words and morphological awareness. Experimental
criteria constructed for the study involved 24 compound words and non-words matched in terms of morphological
complexity and frequency. These polysyllabic items were given in print and electronically via Prezi. Reading strategies
were investigated by three experimental conditions given in electronic form, namely as a whole unit, in morphemes and
in syllables. Findings showed that younger students of 2nd grade read significantly better when reading items in syllables
than in whole units, but this effect was not present for older students of 3rd grade. Moreover, poor readers irrelevant of
grade used significantly more reading strategies based either in morphemes or in syllables in comparison with typically
developing students. These results are consistent with literature and are indicative of particular teaching strategies that
are appropriate for reading polysyllabic words by primary school students in early grades, especially for those who face
reading difficulties.
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Μελέτη περίπτωσης παιδιού προσχολικής ηλικίας
με προβλήματα λόγου: Προτάσεις αντιμετώπισης
Ασημίνα Ρήγα

Περίληψη
Η γλώσσα ως βασικό μέσο επικοινωνίας βοηθά τους ανθρώπους στην απόκτηση εμπειριών, στην αλληλεπίδραση με
άλλους ανθρώπους, συνομηλίκους ή μη, και φυσικά στην κοινωνικοποίησή τους. Ειδικότερα, σε ό τι αφορά τα παιδιά η
καλή λεκτική επικοινωνία με τους άλλους είναι απαραίτητη για την ομαλή συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη τους.
Παράλληλα, όμως ο λόγος και η ομιλία επηρεάζεται από τη συναισθηματική οργάνωση του ατόμου, από το κοινωνικό-οικονομικό και το σχολικό- παιδαγωγικό πλαίσιο, γεγονός που επηρεάζει αντίστοιχα τη συναισθηματική οργάνωση του παιδιού, τις σχολικές του επιδόσεις, τις δεξιότητες του και τη συμπεριφορά του. Επομένως, είναι σημαντικό, ο εκπαιδευτικός
να παρατηρεί τους μαθητές του και να αναζητά την αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια ολοκληρωμένη και σαφή
καταγραφή που θα μπορεί να οδηγήσει σε μια άρτια στοχευόμενη παρέμβαση. Στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης ενός μαθητή προσχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου και συγκεκριμένα δυσκολία στην άρθρωση. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά των επιπτώσεων των δυσκολιών αυτών στον συναισθηματικό τομέα του παιδιού και τέλος προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων άρθρωσης, αλλά
και των συναισθηματικών δυσκολιών που απορρέουν από αυτά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών πραγματοποιήθηκε
παρατήρηση και λεπτομερής καταγραφή του προφίλ ενός μαθητή με προβλήματα άρθρωσης καθώς και βιβλιογραφική
ανασκόπηση σχετικά με τα προβλήματα λόγου και ομιλίας κυρίως κατά την προσχολική ηλικία. Τα συμπεράσματα που
απορρέουν είναι σημαντικά και καταδεικνύουν την έντονη αλληλεπίδραση του επιπέδου ανάπτυξης του λόγου του παιδιού
και των συναισθημάτων του.
Λέξεις-Κλειδιά: προβλήματα λόγου, προσχολική αγωγή, συναίσθημα, μελέτη περίπτωσης

Εισαγωγή
Είναι γεγονός πως στη διεθνή βιβλιογραφία οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζουν πολλά παιδιά στη γλωσσική
επικοινωνία ορίζονται με πολλούς και διαφορετικούς όρους. Ειδικότερα, στην κεντρική Ευρώπη χρησιμοποιούνται οι όροι
«Δυσφασία», «Εξελικτική ή Αναπτυξιακή Δυσφασία» και πιο πρόσφατα έχουν κυρίως αντικατασταθεί με τους όρους «Ειδική
Γλωσσική Αναπτυξιακή Διαταραχή» ή «Γλωσσικό Έλλειμμα», ενώ στην Ελλάδα, χρησιμοποιούνται οι όροι «διαταραχές ομιλίας/λόγου»,«γλωσσικές δυσκολίες», «γλωσσικά προβλήματα», «προβλήματα λόγου» (Bishop, 2017;Ράλλη, 2011). Ωστόσο,
παρατηρείται όχι μόνο ποικιλία στην ορολογία, αλλά και μία εξαιρετικά μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την κλινική της εικόνα
και στα κριτήρια ταξινόμησής της (Leonard, 1998).Σύμφωνα με τον Baird, (2008), τα προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορούν
να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: i) την κατανόηση του λόγου, ii) την έκφραση του λόγου, iii) την ομιλία,
iv) την ευχέρεια του λόγου κ.α
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η ειδική γλωσσική διαταραχή αφορά στην ομάδα των παιδιών που η γλωσσική τους ανάπτυξη
δεν ακολουθεί τη φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία αλλά παρεκκλίνει. Παράλληλα, οι δυσκολίες αυτές δεν οφείλονται σε
νοητική στέρηση, οργανικές αισθητηριακές βλάβες (βαρηκοΐα), ψυχική διαταραχή ή νευρολογικές βλάβες, ενώ μπορεί να
υπάρχει συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, δυσπραξία, προβλήματα όρασης
κ.α (Leonard, 1998). Η ασφαλέστερη ηλικία για τη διάγνωσή της είναι περίπου ο τρίτος χρόνος της ζωής του παιδιού (Βογινδρούκας, 2005).
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Θεωρητικό υπόβαθρο
Τα παιδιά που είναι πιθανό να αναπτύξουν προβλήματα στο λόγο και τη γλώσσα είναι εκείνα που μαθαίνουν τη γλώσσα με
την ίδια ακολουθία με τους συνομήλικούς τους, αλλά με διαφορετικό ρυθμό. Συχνά κάνουν διαφορετικού τύπου λάθη και κατακτούν τη γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους (Gopnik, 1990). Συχνά, λοιπόν, τα παιδιά που είναι πιθανό να εμφανίσουν δυσκολία στη γλώσσα α)καθυστερούν να μιλήσουν, β) χρησιμοποιούν μικρότερες προτάσεις από το μέσο όρο των συνομηλίκων
τους, γ) χρησιμοποιούν φτωχότερο λεξιλόγιο συγκριτικά με τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους και δυσκολεύονται να κατακτήσουν τους γραμματικούς κανόνες (Ράλλη, 2011).Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτει η πιθανότητα ανάπτυξης δυσκολιών
στην φωνολογική ενημερότητα, στην ανάγνωση, στην αναγνωστική κατανόηση και τη γραφή των παιδιών (Nathanetal., 2004).
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το 50% των παιδιών με τις παραπάνω δυσκολίες εμφανίζουν συναισθηματικές δυσκολίες
και προβλήματα συμπεριφοράς. Το προφίλ των παιδιών με προβλήματαλόγου υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών των παιδιών με τη διαταραχή αυτή ώστε να επιτευχθεί πρώιμη παρέμβαση σε γνωστικούς τομείς με ελλείμματα (AcostaRodriguesetal., 2017). Αυτές οι παρεμβάσειςβελτιώνουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις σε σημαντικούς τομείς,
όπως η ανάγνωση, με ευεργετικές επιδράσεις σε επίπεδο αυτοεκτίμησης αυτών των παιδιών (Benneretal., 2002;Tomblin,
2008). Μια πρόσφατη διεξοδική μελέτη σε αυτή την περιοχή χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια για τηδιερεύνηση της αντίληψης των παιδιών με προβλήματα λόγου, καθώς και για το πώς αντιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα προβλήματα οι γονείς τους
(Nicola&Watter, 2015). Χρησιμοποιώντας την έρευνα Pediatric Quality of LifeInventory (PedsQL), οι ερευνητές κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή αντιλαμβάνονται ότι έχουν διαφορές ως προς τη σωματική
και κοινωνική λειτουργία, ενώ οι γονείς τους εστιάζουν στις κοινωνικές δυσκολίες και όχι σε φυσικά προβλήματα. Αυτός ο
συνδυασμός επιτάσσει την ανάγκη μετριασμού άλλων διαταραχών που μπορεί να επηρεάσουν τον πληθυσμό με προβλήματα
λόγου, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως (AcostaRodriguesetal., 2017).
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό για την υγιή ψυχική ανάπτυξη του ατόμου η επικοινωνία του με τους άλλους. Αποτελέσματα
ερευνών παρουσιάζουν τη σύνδεση προβλημάτων λόγου και με άλλες ανθρώπινες λειτουργίες, όπως είναι οι εκτελεστικές
και συγκεκριμένα η εργαζόμενη μνήμη, η οποία συνδέεται στενά με την αφηγηματική ικανότητα. Πράγματι, η μνήμη εργασίας
διατηρεί τις σχετικές πληροφορίες ενεργές και διαθέσιμες για χρήση κατά τη σύνθεση μιας ιστορίας. Παράλληλα, οι γλωσσικές δυσκολίες σχετίζονται με την ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών, τη στοχευμένη δράση και την αποτελεσματική
απόδοση.

Συναισθηματικό προφίλ παιδιού
Ο Μιχάλης είναι παιδί προσχολικής ηλικίας, ήσυχο και συνεσταλμένο, με σημαντικές δυσκολίες στη γλωσσική έκφραση. Πιο
συγκεκριμένα, ο προφορικός του λόγος είναι ανώριμος και σπάνια χρησιμοποιεί το λόγο για να επικοινωνήσει. Συχνά δείχνει
με το χέρι όταν θέλει κάτι. Δεν συγκεντρώνεται και δεν παρακολουθεί τη νηπιαγωγό όταν μιλάει ή όταν διαβάζει παραμύθια.
Επίσης, παρουσιάζει δυσκολίες στη φωνολογική διάκριση και έχει προβλήματα στην άρθρωση. Παράλληλα, αντιμετωπίζει
προβλήματα στην κατανόηση του λόγου. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνει διάφορες έννοιες – λέξεις, ούτε μπορεί να κατανοήσει εντολές με πολύπλοκη σύνταξη (π.χ.φέρε μου τον κόκκινο μαρκαδόρο από την κασετίνα μου). Συχνά μάλιστα, δεν καταλαβαίνει εντολές ακόμα και με απλή σύνταξη (π.χ. φέρε μου την κασετίνα μου). Ταυτόχρονα παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα
βραχυπρόθεσμης μνήμης καθώς ξεχνά απλές οδηγίες που μόλις άκουσε.Παράλληλα διαθέτει πολύ φτωχό λεξιλόγιο και πολύ
απλή γραμματικήδομή κι άρα καταφεύγει στη δημιουργία ασύνδετων προτάσεων, χρησιμοποιεί φράσεις χωρίςεννοιολογικό
περιεχόμενο και δυσκολεύεται ναδιατυπώσει ορθώς αυτό που θέλει να πει.
Εξαιτίας του προβλήματος άρθρωσης που αντιμετωπίζει συχνά γίνεται αντικείμενο πειράγματος από τους συμμαθητές του,
αποφεύγει την επικοινωνία μαζί τους και έχει προσκολληθεί σε έναν μόνο με τον οποίο αισθάνεται ασφάλεια. Έτσι, παρακολουθεί απομονωμένος τους συμμαθητές του χωρίς να κερδίζει την αποδοχή των συμμαθητών του, ενώ ο ίδιος αναφέρει
συχνά ότι αισθάνεται μοναξιά και δυσαρέσκεια στις κοινωνικές συναναστροφές.
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Πολλές φορές, όταν νιώθει ανέτοιμος να συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα, διακατέχεται από άγχος και αρνείται να
εμπλακεί. Όταν του ζητείται να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες ή να παίξει με τους συμμαθητές του αποδέχεται την
πρόταση με συστολή. Όμως, όταν χάνει ο ίδιος ή η ομάδα στην οποία συμμετέχει, στεναχωριέται και απομονώνεται. Κλαίει
σχεδόν καθημερινά για ασήμαντους λόγους και ζητάει τη μαμά του. Δεν τρώει μόνος του αν και γενικά έχει καλό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης. Παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες της ομάδας παθητικά. Αρχίζει να εμπλέκεται ενεργά μετά από αρκετή
ώρα στη δραστηριότητα. Στο παραμύθι και στο κουκλοθέατρο δεν δείχνει ενδιαφέρον. Του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται
πίσω από το κουκλοθέατρο και να παρακολουθεί τη νηπιαγωγό, ενώ αντίθετα προτιμά τα παιχνίδια στον εξωτερικό χώρο
του σχολείου που περιλαμβάνουν κίνηση. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χαρούμενος και δραστήριος, σα να ξεχνιέται. Στις
κατασκευές είναι πολύ ικανός αρκεί να έχει επισταμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση. Η αδρή κινητικότητα που διαθέτει
κρίνεται ικανοποιητική. Για παράδειγμα, σαρφαλώνει και έχει αρκετή ευελιξία. Αντίθετα η λεπτή του κινητικότητα θεωρείται
ανώριμη. Δυσκολεύεται να χειριστεί το ψαλίδι και την κόλλα ενώ αντίθετα είναι πολύ καλός στα παιχνίδια ρόλων, στη μίμηση
και την αναπαράσταση.
Παράλληλα, ο Μιχάλης αντιμετωπίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη. Συχνά στερείται της κοινωνικής αποδοχής
των συνομηλίκων του και αποσύρεται. Μάλιστα δείχνει απογοητευμένος και απρόθυμος για σχολική εργασία. Πράγματι, στο
σχολικό περιβάλλον η διαμόρφωση του συναισθήματος της αυτοαντίληψης συναρτάται με το πώς ο μαθητής συγκρίνοντας
τον εαυτό του με το σύνολο των συμμαθητών του κατατάσσει τον εαυτό του. Όταν, λοιπόν, οι συνομήλικοι στην τάξη επιτυγχάνουν σε δοκιμασίες, τότε ο Μιχάλης αποκτά αρνητική αυτοαντίληψη και δεν εμπιστεύεται τις ικανότητές του (Durrant,
Cunningham&Voelker, 1990). Έτσι, ενώ οι τυπικοί συμμαθητές του επιθυμούν και εργάζονται, είτε για να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση, είτε για να καταξιωθούν κοινωνικά μέσω της υψηλής επίδοσης, ο Μιχάλης έχει ως κύριο μέλημα του να αποφύγει
μια καινούρια αποτυχία (Botsas&Padeliadou, 2003).
Εκτός από την έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση την ιδιαίτερων αναγκών του Μιχάλη για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει απαραίτητος κρίνεται ο εντοπισμός κατάλληλων τρόπων και μεθόδων αντιμετώπισης των
δυσκολιών του μαθητή στο συναισθηματικό τομέα.

Τρόποι αντιμετώπισης
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγκαιρη διάγνωση για διεπιστημονική και πολυπαραγοντική αξιολόγηση της γλωσσικής κατάστασής του και άμεση αντιμετώπιση. Αυτή ξεκινά με τη βοήθεια ενός λογοθεραπευτή. Η λογοθεραπευτική παρέμβασηθα
συμβάλει στην εξοικείωση με τον προφορικό λόγο, την κατανόηση και την έκφραση λόγου και θα ελαχιστοποιήσει ή ακόμα
και θα εξαλείψει τα αισθήματα μειονεξίας που βιώνει το παιδί εξαιτίας αυτής της δυσκολίας (Μπόντη, 2013).
Παράλληλα, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του συναισθηματικού και κοινωνικού τομέα ανάπτυξης του μαθητή, στους οποίους φαίνεται να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες προτείνεται η παρακολούθηση εξατομικευμένου προγράμματος ειδικής
παιδαγωγικής παρέμβασης από ειδικό παιδαγωγό (Μπόντη, 2013). Ειδικότερα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση υπάρχει
εντονότερη η ανάγκη αξιολόγησης και προσδιορισμού του βαθμού ανταπόκρισης του παιδιού στην ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία και παρέμβαση (responsetointervention) που υλοποιείται σε τρία επίπεδα και θα μπορούσε να αποτελέσει μία πρόταση και στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (Ράλλη, 2011, Τζιβινίκου 2015).
Στο πρώτο επίπεδο (tier 1) η διδασκαλία απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της τυπικής τάξης (καθολικός σχεδιασμός). Η
ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας είναι σημαντικό να διατρέχει τους στόχους κάθε γνωστικού αντικειμένου, παρέχοντας
ωστόσο στους μαθητές πολλαπλά μέσα αναπαράστασης, δράσης και έκφρασης, χωρίς διαφοροποιήσεις στη θεματολογία και
το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος. Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήμματα λόγου υποστηρίζονται σε ένα δεύτερο επίπεδο παρέμβασης (tier 2). Η παιδαγωγική παρέμβαση στο στάδιο αυτό
παρέχεται είτε εξατομικευμένα, είτε σε μικρές ομάδες. Είναι συστηματική, και προσαρμοσμένη στις γλωσσικές ανάγκες των
παιδιών, αξιολογείται με βάση συγκεκριμένα σημεία αναφοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ εβδομάδες. Τέλος στο
τρίτο επίπεδο (tier 3) οι μαθητές που δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν σημαντικά από το δεύτερο επίπεδο παρέμβασης δέχονται
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εντατικότερη υποστήριξη και παρέμβαση, σε ένα πιο εξατομικευμένο πλαίσιο με παράλληλη συνεργασία με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως σχολικοί ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κ.α (Ράλλη, 2011, Τζιβινίκου 2015).
Για την άμβλυνση των συναισθημάτων έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του μαθητή αρχικά, προτείνεται να
του δίνονται ευκαιρίες επιτυχίας σε έργα που είναι πιθανόν να τα πάει καλά. Σταδιακά, ο στόχος θα είναι η επιτυχία σε λίγο πιο
σύνθετα έργα, ώστε να τα συνδέσει με θετικές εμπειρίες και συστηματική επιβράβευση. Αφού παγιωθεί το δεύτερο στάδιο, ο
επόμενος στόχος θα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μιας εργασίας χωρίς την παρουσία επιβράβευσης με «εξωτερικά» κίνητρα.
Απώτερος στόχος των προαναφερθέντων σταδίων αποτελεί η εμπλοκή του μαθητή με έργα στα οποία η απόλυτη επιτυχία να
μην είναι εξασφαλισμένη, χωρίς ωστόσο η πιθανή αποτυχία να πλήξει την αυτοπεποίθηση του παιδιού (Μπόντη, 2013).
Όσον αφορά το κλίμα συνεργασίας εντός της τάξης μπορεί να βελτιωθεί και ταυτόχρονα να καλυτερέψει τη διάθεση
επικοινωνίας και συνεργασίας του Μιχάλη, εάν ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει την ανάπτυξη δυαδικών σχέσεων μέσα από
βιωματικές δράσεις και παιχνίδια, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία σε δυάδες, έπειτα σε τετράδες και τέλος στην ολομέλεια της
τάξης (Γιώτσα, 2012). Με τον τρόπο αυτό εργασίας σε ομάδες ευνοείται η συμμετοχή των μαθητών αυτών που δεν μπορούν
να αναλάβουν ενεργό δράση στο πλαίσιο της τάξης.Πράγματι, στη μελέτη της Σγουροπούλου και του Κουτουμάνου (2001)
αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Slavin, στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης τα μέλη εργάζονται με κοινό στόχο και
συμφωνημένους ρόλους. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας
ενός φιλικού κλίματος που ενθαρρύνει τη μάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων και μπορεί να
έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα μέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. μειωμένη αυτοεκτίμηση) διστάζουν να
εκφράσουν τις απόψεις τους.
Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός επιδιώκοντας επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς καιπαιδαγωγικές παρεμβάσεις είναι
αναγκαίο (Δαφέρμου & συν. 2006, κεφ. 2):
• να διαμορφώσει ένα ασφαλές καιευχάριστο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιάεπικοινωνούν με τους γύρω τους και
εκφράζονται με πολλούς και ποικίλουςτρόπους, όπως για παράδειγμαείναι σημαντικό να παρέχει στα παιδιά τα υλικά και
τα μέσα που χρειάζονται για ναπροσεγγίζουν έννοιες, γνώσεις και να επιλύουν αποτελεσματικά προβλήματαπου τους απασχολούν.
• να λαμβάνει υπόψη του τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών της τάξηςτης και να καλλιεργεί κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύόλων των παιδιών βοηθώντας τα να αντιληφθούν και να αποδεχθούντην έννοια της
διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας, όπως τησυναντούν στην τάξη και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
• να παρατηρεί συστηματικά τους μαθητές και να συντονίζει διακριτικά τις ομάδες των παιδιών καταγράφοντας αυτάπου λένε
ή κάνουν τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού ή οργανωμένωνδραστηριοτήτων αντλώντας χρήσιμεςπληροφορίεςκαι ενθαρρύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύενηλίκων και παιδιών
• να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών στη συζήτησηχρησιμοποιώντας κατάλληλολεξιλόγιο όπως, τι πιστεύεις; (ζητώντας
την άποψη του παιδιού χωρίς ναπεριμένει συγκεκριμένη απάντηση), πώς το γνωρίζεις; (ζητώντας από το παιδίνα αιτιολογήσει την άποψή του), είσαι βέβαιος; (προκαλώντας την έκφρασηεπιχειρημάτων), ποιος νομίζεις ότι έχει δίκιο; (οδηγώντας το
παιδί στη σύγκριση διαφορετικών απόψεων και επιχειρημάτων).
• να διατυπώνει ανοιχτές ερωτήσεις που δεν επιδέχονται μια και μόνολύση/απάντηση και να προτρέπει με κατάλληλες ερωτήσεις τα παιδιά να εκφράζουν τις επιθυμίες και τις προθέσεις τους, να περιγράφουν, να εξηγούν, να επιχειρηματολογούν,
να δικαιολογούν
• να αξιοποιεί τα λάθη των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία και νααποφεύγει να δίνει ο ίδιος έτοιμες απαντήσεις
• να καλλιεργεί εσωτερικά κίνητρα στα παιδιά, ώστε να εμπλέκονται στις διαδικασίες που προκύπτουν από τις δικές τους
επιθυμίες και τα δικά τους ενδιαφέροντα
• να επωμίζεται μαζί με τα παιδιά την ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας καινα συνεργάζεται με τις συναδέλφους, αλλά και
με τους επαγγελματίες υγείας όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, αλλά και με την οικογένεια του
παιδιού, ώστε να υπάρχει ενιαίαγραμμή δράσης, συνοχή και σταθερότητα στους στόχους και στον τρόπο υλοποίησης του
προγράμματος.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως βασική προϋπόθεση για τις παραπάνωασκήσεις είναι η χρήση λέξεων ήδη γνωστών στα παιδιά προκειμένου νααποφευχθεί το ενδεχόμενο της αποθάρρυνσης, της απογοήτευσης και της παραίτησης από
μέρους τους, αν αποτύχουν, επειδή δεν κατανοούν.
Το προσωπικό του σχολείου για να παρέμβει αποτελεσματικά πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο.
Μια μελέτη μικρής κλίμακας (Hutchinson & Clegg, 2011) δείχνει ότι οι ομάδες παιδιών με προβλήματα λόγου που υποστηρίζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες της εκπαίδευσης μπορούν να βελτιώσουν την εκφραστική γλώσσα. Οι
διεπιστημονικές ομάδες λειτουργούν από κοινού, επικοινωνούν συστηματικά, ανταλλάσουν πληροφορίες και συνεργάζονται
με τις οικογένειες και μεταξύ τους για να επιτύχουν στόχους σωστά ιεραρχημένους. Οι αναλύσεις παρατήρησης (BowyerCrane et al., 2011) παιδιών με προβλήματα λόγου από τους Bowyer-Crane et al. (2008) έδειξε ότι η εντατική παρέμβαση
από ένα υψηλό εκπαιδευμένο και καλά υποστηριζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση του
λεξιλογίου και της γλωσσικής έκφρασης του παιδιού με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
Στη συνέχεια, βασικό ρόλο διαδραματίζει το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς είναι εκείνοι
που αποτελούν τα γλωσσικά πρότυπά τους και ήδη από τη νηπιακή ηλικία θα πρέπει να τους δίνουν πληθώρα γλωσσικών
ερεθισμάτων, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα γλωσσικής έκφρασης. Όταν τα παιδιά δεν έχουν ευκαιρίες για διάλογο
και ανατροφοδότηση από την ίδια τους την οικογένεια, κυρίως, αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν, τότε
περιορίζονται οι δυνατότητες τους να εκφραστούν λεκτικά και επομένως περιορίζεται η ανάπτυξη της ικανότητας άρθρωσης.
Παράλληλα, για την ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών ο ρόλος των γονέων μπορεί να είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός, χωρίς όμως να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις του καθιστώντας τον αδύναμο να αυτονομηθεί. Για το λόγο αυτό, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει στους γονείς, να αποφεύγουν το α πληθυντικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για υποχρεώσεις
του παιδιού (Γιώτσα, 2012). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας, είναι σημαντικό να ενημερώνουν την οικογένεια του παιδιού με τρόπο που τονίζει ότι τα προβλήματα λόγου του παιδιού τους δεν αποκλείουν την επίτευξη στόχων σε
μη-γλωσσικούς τομείς ούτε και την επιτυχή ενσωματωσή του στην κοινωνία (Βishop, 2017).Τα μέλη της οικογένειας από την
πλευρά τους ενημερώνουν τη διεπιστημονική ομάδα για τα δυνατά σημεία, τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του παιδιού.

Συμπεράσματα
Το συγκεκριμένο προφίλ παιδιού υπογραμμίζει την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των δυσκολιών του και την εφαρμογή
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άμβλυνση ελλειμμάτων σε λεκτικές και μη λεκτικές εργασίες. Μια τέτοια προσέγγιση συμβάλλει στην αποτροπή δυσκολιών στην κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι ο μηχανισμός της ανάγνωσης, γεγονός
που θα λειτουργήσει ευεργετικά στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των παιδιών (Bishop & Snowling, 2004). Επομένως,
συστήνεταιέγκαιρη παρέμβαση, ώστε να επέλθουν γρηγορότερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα τα οποία οδηγούν με τη
σειρά τους στην εξομάλυνση των δυσκολιών που θα προκύψουν στη μετέπειτα σχολική και ενήλικη ζωή του ατόμου ανεξαρτήτως φύλουμε εκτεταμένες συνέπειες στη σχολική επίδοση, στην κοινωνικότητα, στη συμπεριφορά αλλά και στην αυτό-εικόνα του.
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί κυρίως, αλλά και οι γονείς, πρέπει να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθεπαιδιού στο πλαίσιο ενός συνεργατικού εκπαιδευτικού μοντέλου,ώστε να αποφευχθούν στη μετέπειτα ζωή,
πιθανές παραβατικές συμπεριφορές καθώς καιαύξηση ή δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων, στα πλαίσια της εκτόνωσης
και έκφρασής τους. Επομένως, η συστηματική συνεργασία ανάμεσα στους ειδικούς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς
θεωρείται επιβεβλημμένη για να μπορούν η πρόληψη ή η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγου να είναι αποτελεσματικές.
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Αξιολόγηση της Παραγωγής Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ)
στις ρομανικές γλώσσες
Θωμαΐς Ρουσουλιώτη & Παναγιώτα Χρονοπούλου

1. Η αξιολόγηση της Παραγωγής Προφορικού Λόγου
H Παραγωγή Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ) μαζί με την Παραγωγή Γραπτού Λόγου (ΠΓΛ) αποτελεί μια από τις δύο παραγωγικές
δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις γλωσσομάθειας. Στόχος των αξιολογητών κατά την εξέταση της δεξιότητας της ΠΠΛ είναι να αξιολογηθεί η γλωσσική επάρκεια του εξεταζόμενου μέσω της χρήσης της γλώσσας σε
διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις χωρίς να δίνεται έμφαση στην εξέταση μεμονωμένων μορφοσυντακτικών στοιχείων.
Τα βασικά ζητήματα κατά την αξιολόγηση της ΠΠΛ εντοπίζονται στα εξής:
1. Στον σχεδιασμό εξεταστικών δοκιμασιών που να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των εξεταστικών δοκιμασιών για την
αξιολόγηση της ΠΠΛ.
2. Στην ΠΠΛ από τους εξεταζόμενους τέτοιου επιπέδου που να αποτελεί δείγμα της πραγματικής γλωσσικής τους ικανότητας.
3. Στην έγκυρη και αξιόπιστη βαθμολόγηση της ΠΠΛ.

2. Οι εξεταστικές δοκιμασίες για την Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Οι δραστηριότητες για την αξιολόγηση της ΠΠΛ εγείρουν διάφορα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο τους, τον τρόπο με τον
οποίο διαφοροποιούνται η μία από την άλλη, αλλά και τον τρόπο εφαρμογής τους όσον αφορά την παροχή των ανάλογων
ερεθισμάτων και της απαιτούμενης ανατροφοδότησης στους εξεταζόμενους.
Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) (2008: 140) κατά την ΠΠΛ ο ομιλητής ή ο
συνομιλητής αυτού πρέπει να έχει την ικανότητα:
• να σχεδιάσει και να οργανώσει ένα μήνυμα (γνωσιακές δεξιότητες).
• να διατυπώσει ένα γλωσσικό εκφώνημα (γλωσσικές δεξιότητες).
• να αρθρώσει το εκφώνημα (φωνητικές δεξιότητες).
Ειδικότερα, κατά τη φάση του σχεδιασμού λαμβάνει χώρα η επιλογή, ο συσχετισμός και ο συντονισμός των διαφόρων τομέων των γενικών και επικοινωνιακών γλωσσικών ικανοτήτων που πρόκειται να επηρεάσουν την επικοινωνιακή εκδήλωση
προκειμένου να επιτευχθούν οι επικοινωνιακές προθέσεις του μαθητή/εξεταζόμενου.
Κατά τη φάση της εκτέλεσης λαμβάνει χώρα η διαδικασία της ΠΠΛ η οποία ολοκληρώνεται μέσω δύο σταδίων, του σταδίου
της διατύπωσης και του σταδίου της άρθρωσης του προφορικού λόγου (ΠΛ).
Κατά το στάδιο της διατύπωσης το προϊόν της φάσης του σχεδιασμού συγκροτείται σε γλωσσική μορφή. Η διαδικασία αυτή
εμπλέκει λεξιλογικές, γραμματικές και φωνολογικές διαδικασίες, οι οποίες είναι διακριτές και εμφανίζουν ταυτόχρονα και
κάποιου είδους διασύνδεση μεταξύ τους.
Κατά το στάδιο της άρθρωσης οργανώνεται η κινητική ενεργοποίηση των μηχανισμών παραγωγής φωνής για τη μετατροπή του προϊόντος των φωνολογικών διαδικασιών σε συντονισμένες κινήσεις των οργάνων της ομιλίας, έτσι ώστε να παραχθεί
μια ακολουθία ηχητικών κυμάτων που αποτελούν το προφορικό εκφώνημα. Επομένως γίνεται φανερό ότι η ΠΠΛ αποτελεί μια
σύνθετη δεξιότητα (Goh & Burns, 2012).
Επιπροσθέτως, άλλοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επικοινωνιακού μηνύματος είναι η
παρουσία ή όχι ενός ή περισσότερων συνομιλητών, ή παρουσία ή όχι ακροατηρίου, ο απώτερος σκοπός της όλης διαδικασίας
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ΠΠΛ αλλά και η ενδεχόμενη πίεση χρόνου που πιθανότατα ασκείται στον ομιλητή προκειμένου να ολοκληρώσει τον λόγο του.
Θεωρείται δε δεδομένο ότι ίδιες παράμετροι παίζουν σημαντικό ρόλο και για την εκφορά προφορικού λόγου από τον συνομιλητή. Η διαδικασία της ΠΠΛ αποτελεί ένα κανάλι για την εκμάθηση της γλώσσας σύμφωνα με τον (Bygate, 2009), καθώς
σημειώνει ότι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των συνομιλητών και είναι το κατάλληλο όχημα για τη χρήση τεχνικών
μίμησης και διόρθωσης οι οποίες επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας γλώσσας.
Ο Fulcher (2003: 47) αναφέρει ότι ο στόχος της αξιολόγησης της ΠΠΛ μοιάζει με εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος
οδήγησης. Αυτή του η άποψη έχει ως αφετηρία της άποψη του Bygate (1987: 3, όπως αναφέρει ο Fulcher 2003: 47) ο οποίος
παρομοιάζει την ΠΠΛ (speaking) με μια διαδικασία που μοιάζει με την οδήγηση. Διότι και στις δύο περιπτώσεις μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε την ικανότητα των συμμετεχόντων στις εξετάσεις όχι μόνο κατά τη διάρκεια του τεστ, αλλά και σε πραγματικές περιστάσεις, στο δρόμο, δηλαδή, και για αυτό τον λόγο αντλούνται πληροφορίες προκειμένου να αποφανθούν οι εξεταστές
για την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και συμπεριφορές.

3. Σχεδιασμός δοκιμασιών για την Παραγωγή Προφορικού Λόγου
Για τον σχεδιασμό δοκιμασιών για την αξιολόγηση της ΠΠΛ ανά επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται σημαντικό να ληφθούν υπόψη από τον διδάσκοντα της γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης (Γ2) οι γλωσσικές λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει ο μαθητής/
εξεταζόμενος για την επίτευξη των αντίστοιχων επικοινωνιακών στόχων.
Αναλυτικότερα, το ΚΕΠΑ διακρίνει τις γλωσσικές λειτουργίες για την ΠΠΛ σε αυτές που επιτελούνται σε επίπεδο ομιλίας
(ΠΠΛ με αποδέκτες έναν ή περισσότερους ακροατές), σε αυτές που επιτελούνται σε επίπεδο διάδρασης (interaction) και σε
αυτές που επιτελούνται σε επίπεδο διαμεσολάβησης (ΚΕΠΑ: 2008,101,120,136). Ειδικά για τα δύο επίπεδα δραστηριοτήτων
ΠΠΛ (ομιλίας, δηλαδή, και διάδρασης) παρατίθενται ενδεικτικές κλίμακες γλωσσικών λειτουργιών, κατηγοριοποιημένες ανά
δραστηριότητα ομιλίας ή συνομιλίας και ανά επίπεδο γλωσσομάθειας.
3.1 Προφορική Oμιλία
Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (2008: 101-102) παραδείγματα δραστηριοτήτων ομιλίας αποτελούν οι εξής δραστηριότητες:
• η φωναχτή ανάγνωση ενός γραπτού κειμένου
• η πραγματοποίηση ομιλίας με τη βοήθεια σημειώσεων, ενός γραπτού κειμένου ή οπτικών μέσων (διαγραμμάτων, εικόνων,
πινάκων κτλ.)
• η υπόδυση ρόλου που έχει «προβάρει» προηγουμένως ο ομιλητής
• η αυθόρμητη ομιλία
• το τραγούδι.
Στο ΚΕΠΑ (2008: 102-105) μάλιστα προτείνονται ενδεικτικές κλίμακες αξιολόγησης για τα εξής:
• γενική παραγωγή προφορικού λόγου
• συνεχή μονόλογο: περιγραφή εμπειριών
• συνεχή μονόλογο: επιχειρηματολογία (π.χ. σε δημόσια αντιπαράθεση)
• δημόσιες ανακοινώσεις
• προσφωνήσεις ακροατηρίων
ενώ παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ενότητα η ενδεικτική κλίμακα αξιολόγησης για τη γενική ΠΠΛ όπως αυτή έχει καταγραφεί στο ΚΕΠΑ.
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
(Ο μαθητής/εξεταζόμενος:)
Γ2

Μπορεί να παράγει σαφή, ρέοντα καλοσχηματισμένο λόγο με αποτελεσματική λογική δομή που βοηθά τον αποδέκτη να προσέξει και να
θυμάται τα σημαντικά σημεία.

Γ1

Μπορεί να κάνει σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές και παρουσιάσεις σύνθετων θεμάτων, ενσωματώνοντας υποθέματα, αναπτύσσοντας
συγκεκριμένα σημεία και ολοκληρώνοντας με ένα κατάλληλο συμπέρασμα.
Μπορεί να κάνει σαφείς, συστηματικά αναπτυσσόμενες περιγραφές και παρουσιάσεις, τονίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία, και δίνοντας
συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες.

Β2

Μπορεί να κάνει σαφείς, λεπτομερείς περιγραφές και παρουσιάσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του,
επεκτείνοντας και υποστηρίζοντας τις ιδέες του με επικουρικά στοιχεία και συναφή παραδείγματα.

Β1

Μπορεί με αρκετή ευχέρεια να δώσει μια ξεκάθαρη περιγραφή κάποιου θέματος που εντάσσεται στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του,
παρουσιάζοντάς το ως γραμμική σειρά σημείων.

Α2

Μπορεί να κάνει μια απλή περιγραφή ή παρουσίαση ανθρώπων, συνθηκών ζωής ή εργασίας, καθημερινών συνηθειών, συμπαθειών/
αντιπαθειών κτλ. ως σύντομη ακολουθία απλών φράσεων και προτάσεων με μορφή καταλόγου.

Α1

Μπορεί να παράγει απλές, κυρίως απομονωμένες, φράσεις σχετικά με πρόσωπα και τοποθεσίες.

Πίνακας 1: Ενδεικτική κλίμακα αξιολόγησης για τη γενική ΠΠΛ (ΚΕΠΑ, 2008)
3.2. Διάδραση μεταξύ των εξεταζομένων μέσω συζήτησης
Όσον αφορά δραστηριότητες σε επίπεδο διάδρασης, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (2008: 120), ο χρήστης της γλώσσας παράγει προφορικό λόγο εναλλάσσοντας τον ρόλο του ομιλητή με τον ρόλο του ακροατή καθώς επικοινωνεί με έναν ή περισσότερους
συνομιλητές έτσι ώστε να δομηθεί, μέσω της αρχής της διαπραγμάτευσης του νοήματος, ο συνεχής λόγος της συνομιλίας.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων διάδρασης αποτελούν οι εξής δραστηριότητες:
• προφορικές συνδιαλλαγές
• χαλαρή συνομιλία
• ανεπίσημη συζήτηση
• επίσημη συζήτηση
• αντιπαράθεση
• συνέντευξη
• διαπραγμάτευση
• από κοινού σχεδιασμός (π.χ. ομιλίας ή επιχειρηματολογίας)
• συνεργασία με προσανατολισμό σε πρακτικό στόχο.
Το πλεονέκτημα της διάδρασης, μέσω ανάπτυξης συζήτησης, μεταξύ εξεταζομένων είναι ότι εμπλέκει τους εξεταζόμενους
σε έναν διάλογο μεταξύ ίσων ο οποίος μπορεί να κάλλιστα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προδιαγραφές για την ΠΠΛ που
έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό του γλωσσικού τεστ. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται, επίσης, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση των
εξεταζομένων και να λειτουργήσει περισσότερο θετικά στην ψυχολογία και στην επίδοσή τους από το να αναπτύξουν διάλογο
με τον σε θέση ισχύος εξεταστή τους.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εξεταζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν ποικίλες επικοινωνιακές στρατηγικές για
τη μετάδοση των επικοινωνιακών μηνυμάτων, να διαπραγματευθούν θέσεις, να εκφράσουν και να ανταλλάξουν απόψεις,
να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μέσω ανάπτυξης επιχειρηματολογίας με τους συνομιλητές τους, όπως συμβαίνει στον
πραγματικό κόσμο. Στην ουσία όμως οι συνθήκες κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα η γλωσσική αξιολόγηση και οι συνθήκες
στον πραγματικό κόσμο είναι αρκετά διαφορετικές (Βachman & Palmer, 2010: 249).
Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα σε αυτή την εξεταστική διαδικασία. Ενδέχεται η επίδοση ενός εξεταζόμενου να επηρε-
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αστεί από τους υπόλοιπους συνομιλητές ή τον συνομιλητή του. Ένας τολμηρός και σίγουρος για αυτά που ξέρει εξεταζόμενος
υπάρχει η πιθανότητα να παίρνει συνέχεια τον λόγο και να μην αφήνει τους άλλους εξεταζόμενους να δείξουν τι πραγματικά
ξέρουν. Από την άλλη πλευρά ένας μετρίου επιπέδου εξεταζόμενος ενδέχεται να ωφεληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης για
την ΠΠΛ σε περίπτωση που ο έτερος εξεταζόμενος είναι καλός και με τις εκφορές του λόγου του συντελεί στην ομαλή διεξαγωγή του διαλόγου. Βέβαια, στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα.
Οι συνομιλητές/συνεξεταζόμενοι πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά και θα ήταν καλό να μην υπερβαίνουν τους δύο, καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός αυτών που εξετάζονται την ίδια ώρα τόσο περισσότερο μειώνεται η πιθανότητα ενός
«άτολμου» εξεταζόμενου να προβάλει τις ικανότητές του κατά την εξέταση της ΠΠΛ. Η δοκιμασία αυτή εφαρμόζεται συνήθως
στα υψηλά επίπεδα γλωσσομάθειας.
3.3 Η διαμεσολάβηση
Kατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε ερωτήματα στη γλώσσα-στόχο με βάση
ένα κείμενο γραμμένο στην κύρια γλώσσα της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η εξέταση και τηρουμένων των αναλογιών
οι εξεταζόμενοι οφείλουν να τη γνωρίζουν. Επομένως πρόκειται για μια διαγλωσσική δραστηριότητα (interlinguistic activity)
(Dendrinos, 2006: 19). Ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψήφιους. Θέτει ερωτήματα με βάση το κείμενο που είναι γραμμένο στη μητρική τους γλώσσα και έχουν προηγουμένως διαβάσει οι υποψήφιοι και εκείνοι καλούνται να τα απαντήσουν.
Το ΚΕΠΑ θεωρεί πως η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία μεταφοράς νοημάτων με την ίδια ακριβώς σημασία, όπως
ακριβώς γίνεται με τη μετάφραση και τη διερμηνεία. Με τον τρόπο αυτό, τα όρια μεταξύ διαμεσολάβησης από τη μια πλευρά
και μετάφρασης-διερμηνείας από την άλλη καθίστανται αρκετά δυσδιάκριτα. Όπως, ωστόσο, εξηγούν οι Δενδρινού (2006) και
Δενδρινού και Σταθοπούλου (χ.χ.) υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ διαμεσολάβησης από τη μία και μετάφρασης-διερμηνείας από την άλλη. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διεργασίες.
Ο μεταφραστής ή ο διερμηνέας πρέπει να αποδώσει όσο πιο πιστά γίνεται όλα τα νοήματα του κειμένου από τη μητρική
γλώσσα στη γλώσσα στόχο. Η διαμεσολάβηση δεν είναι τίποτε άλλο από μια πρακτική επικοινωνιακή παρέμβαση με απώτερο
στόχο να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ συνομιλητών με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο. Ο διαμεσολαβητής παίζει
ενεργό ρόλο, καθώς μεταφέρει ορισμένες πληροφορίες και νοήματα του κειμένου προκειμένου να εξηγήσει μόνον αυτά που
δεν είναι κατανοητά στον συνομιλητή του ή ακόμα και να παραφράσει σημεία του γραπτού ή προφορικού κειμένου, ώστε αυτό
να γίνει κατανοητό από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.

4. Πρακτικές συμβουλές για τον σχεδιασμό και τη δομή της εξέτασης
της Παραγωγής Προφορικού Λόγου
Σύμφωνα με το Ηughes (2003: 124-126):
1. Οι εξεταστές της ΠΠΛ πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης δεξιότητας η οποία απαιτεί
πολύ καλή γνώση της Γ2 και να διαθέτουν ποιότητα συμπεριφοράς, όπως να είναι (ή να δείχνουν) συμπαθητικοί, να ξέρουν
να ελίσσονται και να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Είναι γεγονός ότι ακόμα και οι πιο ικανοί εξεταστές χρειάζονται εκπαίδευση.
2. Καλό είναι οι προφορικές δοκιμασίες να διαρκούν όσο το δυνατόν περισσότερο, διότι αντικειμενικές πληροφορίες για την
αξιολόγηση των εξεταζομένων δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν σε λιγότερο από 10-15 λεπτά αναλόγως βέβαια και του
εξεταζόμενου επιπέδου ελληνομάθειας. Στην περίπτωση που πρόκειται για τεστ κατάταξης, 5-10 λεπτά είναι αρκετά για την
κατάταξη των μαθητών στην αντίστοιχη τάξη.
3. Οι εξεταστές οφείλουν να είναι καλά προετοιμασμένοι για την εξέταση της ΠΠΛ και να έχουν μαζί τους κάποιο πρότυπο
για τη διεξαγωγή της εξέτασης το οποίο θα ακολουθήσουν. Διότι, αν και η εξεταστική δοκιμασία για την εξέταση της ΠΠΛ
μπορεί να προσαρμόζεται στο επίπεδο του εξεταζομένου, δεν ισχύει το ίδιο και για τον εξεταστή, Για παράδειγμα, θα ήταν
λάθος μια εξέταση να αρχίσει με κάτι περισσότερο από γενικές ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο τον εξεταζόμενο, όπως για
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παράδειγμα «Πώς σε λένε;» «Από πού είσαι;», «Πού μένεις;» κτλ. Συνιστάται ο εξεταστής να έχει μαζί του προσχέδια με
ερωτήσεις που προτείνονται από τον φορέα που διενεργεί την εξέταση και να τα συμβουλεύεται διακριτικά κατά τη διάρκεια
της εξέτασης.
4. Καλό είναι οι εξεταστικές δοκιμασίες να περιέχουν ποικιλία δραστηριοτήτων. Αυτό θα επιτρέψει να μη δαπανηθεί χρόνος
σε ένα θέμα στο οποίο ο εξεταζόμενος δυσκολεύεται να απαντήσει και προχωρώντας σε μια νέα δοκιμασία να κάνει μια
«καινούρια αρχή». Οι εξεταζόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια για να εκφράσουν αυτό
που θέλουν να πουν, πιθανότατα χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις.
5. Επίσης, προτείνεται να υπάρχουν δύο εξεταστές κατά την αξιολόγηση της ΠΠΛ, καθώς η διεξαγωγή της δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Ο δεύτερος εξεταστής θα συμβάλει στην πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της
επίδοσης του εξεταζομένου, έτσι ώστε να διατυπωθεί για τον εξεταζόμενο όσο είναι δυνατόν πιο δίκαιη και αντικειμενική
αξιολογική κρίση.
6. Η εξέταση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα ήσυχο μέρος με καλή ακουστική.
7. Δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο για τους εξεταζόμενους να πραγματευτούν τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης της ΠΠΛ στη μητρική τους γλώσσα.
8. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Συνήθως, η εξέταση της ΠΠΠ τους
προκαλεί μεγάλο άγχος. Είναι σημαντικό ο εξεταστής να είναι ευχάριστος, ενθαρρυντικός, να δείχνει ενδιαφέρον για αυτά
που λέει ο εξεταζόμενος με τη γλωσσική και την εξωγλωσσική του συμπεριφορά. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο εξεταστής να
κάνει τους εξεταζόμενους να αισθανθούν άνετα κατά τα αρχικά στάδια της εξέτασης, απευθύνοντας σε αυτούς προσωπικές
ερωτήσεις, χωρίς βέβαια να γίνεται αδιάκριτος, ή κάνοντας γενικές ερωτήσεις/διαπιστώσεις για τον καιρό ή την κίνηση
στους δρόμους.
9. Οι εξεταστές καλό είναι να αποφεύγουν να υπενθυμίζουν στους υποψήφιους ότι εξετάζονται. Δεν πρέπει να κρατούν σημειώσεις για την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για τον ίδιο λόγο οι μεταβάσεις ανάμεσα στα θέματα και στις
δραστηριότητες της δοκιμασίας πρέπει να είναι όσο πιο φυσικές γίνεται. Ιδανικό είναι, κατά την ολοκλήρωση της εξέτασης,
ο εξεταζόμενος να αισθάνεται άνετα και να φεύγει με την αίσθηση ότι έχει καταφέρει κάτι.
10. Η εξέταση της ΠΠΛ πρέπει να είναι αντίστοιχη του επιπέδου γλωσσομάθειας στο οποίο βρίσκεται ο εξεταζόμενος. Αυτό
σημαίνει ότι οι εξεταστές πρέπει να αποκομίσουν από την εξέταση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή αξιολόγηση του εξεταζόμενου. Μετά από μια σχετικά εύκολη διαδικασία «σπασίματος του πάγου» μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου, η εξέταση πρέπει να στοχεύει στο επίπεδο για την πιστοποίηση της επάρκειας του οποίου στην ΠΠΛ αξιολογείται
ο εξεταζόμενος.
Σε περίπτωση που από την αρχή της εξέτασης γίνει φανερό ότι ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια
αξιολόγησης του συγκεκριμένου επιπέδου, η διαδικασία της εξέτασης για την ΠΠΛ μπορεί να συντομεύσει, καθώς δεν υπάρχει
λόγος ο εξεταζόμενος να υποβληθεί σε περισσότερες δοκιμασίες. Αν, όμως, πρόκειται για δοκιμασία κατάταξης (placement
test), όπου σκοπός του εξεταστή είναι να διαπιστώσει το επίπεδο γλωσσομάθειας ενός μαθητή/εξεταζόμενου, η εξέταση πρέπει
να συνεχιστεί διερευνητικά με βάση τις πρώτες απαντήσεις που θα δοθούν στις δραστηριότητες για την αξιολόγηση της ΠΠΛ.
11. Καλό είναι οι εξεταστές να αφήνουν τους εξεταζόμενους να μιλούν και να αποφεύγουν να παίρνουν οι ίδιοι τον λόγο
για πολύ ώρα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν μακροσκελείς ή κατ΄επανάληψη εξηγήσεις για ένα θέμα που ο
εξεταζόμενος έχει παρανοήσει. Κατ΄αυτόν τρόπο διατηρούν σταθερό τον βαθμό δυσκολίας της εξέτασης και τηρούν ακριβοδίκαιη στάση απέναντι σε όλους τους εξεταζόμενους.

5. Η έρευνα πεδίου
H δυσκολία της αξιολόγησης της ΠΠΛ οφείλεται, ως επί το πλείστον, στη δυσκολία προσαρμογής των στόχων των δοκιμασιών
και των δραστηριοτήτων αξιολόγησης (Luoma, 2004) στον σκοπό για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Οι γλώσσες στις οποίες
εστιάζει η παρούσα έρευνα ανήκουν στην οικογένεια των ρομανικών γλωσσών και είναι η γαλλική, η καταλανική, η ισπανική,
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η ιταλική και η πορτογαλική. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί διερεύνηση των ειδών των δοκιμασιών που υιοθετούνται
κατά την εξέταση της ΠΠΛ, έγινε ενδελεχής έλεγχος στους οδηγούς υποψηφίων, σε παλιότερα θέματα, στις ιστοσελίδες των
επίσημων φορέων και στη συνέχεια ακολούθησε κατηγοριοποίηση και σχολιασμός των δεδομένων.
Στον Πίνακα 2, που ακολουθεί, φαίνονται οι εν λόγω φορείς για κάθε γλώσσα.
Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut Français)
Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή Γλωσσικής
Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Καταλονίας
(Comissió Interuniversitària de Formació i
Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC))
Ινστιτούτο Θερβάντες (Instituto Cervantes )
Πανεπιστήμιο της Περούτζια- CELI
Ινστιτούτο Καμόες
(Instituto Camões )

Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Universidade
de Lisboa) και του Κέντρου Αξιολόγησης της
Πορτογαλικής ως Ξένης Γλώσσας ( Centro de
Avaliação de Português- Língua Estrangeira

Πιστοποίηση μόνο της δεξιότητας
του προφορικού λόγου - CIPLE
(από το Πανεπιστήμιο της
Λισαβόνας)

Πίνακας 2: Φορείς πιστοποίησης ανά εξεταζόμενη γλώσσα
Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ποια είναι τα είδη των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ΠΠΛ, καθώς και αν και κατά πόσο υπάρχει κάποια «τάση» όσον αφορά τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την
αξιολόγηση της ΠΠΛ.
Στην προσπάθειά μας ομαδοποιήσουμε τα είδη δοκιμασιών που εντοπίστηκαν μέσω της έρευνας έγινε διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν σε επτά (7) κατηγορίες:
• παιχνίδι ρόλων
• χρήση εικόνων
• συνέντευξη/συζήτηση
• μονόλογος
• εμπλοκή της ΚΓΛ μέσω κάποιου διαγράμματος ή σύντομων οδηγιών/ιδεών
• εμπλοκή της ΚΓΛ μέσω κειμένου
• εμπλοκή της ΚΠΛ (εξαιρώντας την προφανή ΚΠΛ που απαιτεί ο διάλογος μεταξύ εξεταστή /εξεταζόμενου ή των εξεταζόμενων).
Ειδικότερα, το παιχνίδι ρόλων μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον εξεταστή και στον εξεταζόμενο, καθώς επίσης
μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των εξεταζόμενων. Στόχος αυτής της δοκιμασίας είναι η διάδραση και η επικοινωνία στο
πλαίσιο μιας κατάστασης που προσιδιάζει στην καθημερινότητα.
Έτσι, για παράδειγμα, ο εξεταζόμενος μπορεί να κληθεί να οργανώσει ένα πάρτι έκ	
  
πληξη σε έναν φίλο του και να πρέπει να τηλεφωνήσει στην μητέρα αυτού προκειμένου
να της εκφράσει την επιθυμία του κλπ. Ο εξεταστής, σε αυτήν την περίπτωση, θα είχε τον
ρόλο της μητέρας.1
Η χρήση των εικόνων μπορεί να αφορά σε περιγραφή μιας εικόνας, στην εύρεση των
διαφορών ανάμεσα σε περισσότερες εικόνες ή και στη χρήση των εικόνων ως αφορμή

1. Από το φυλλάδιο υποψηφίου για την Εξέταση των Γαλλικών των επιπέδων Α1 και Α2 για παιδιά έως 12 ετών (DELF PRIM) http://www.ciep.fr/
sources/delf-prim/docs/livret-examinateur-delf-prim-A2/ - 6/z
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για συζήτηση. Για παράδειγμα στην εξέταση επιπέδου Α22 για την ισπανική γλώσσα δίνεται η διπλανή φωτογραφία καθώς και
μια σειρά από ερωτήσεις που αποζητούν την περιγραφή της εικόνας.
Η εμπλοκή της ΚΓΛ μέσω διαγράμματος κλπ. αφορά στην χρήση του γραπτού λόγου κατά τη διάρκεια της εξέτασης σε
περιορισμένο βαθμό.Για παράδειγμα, στο επίπεδο Α23 για την πιστοποίηση της ισπανικής γλώσσας ο υποψήφιος παίρνει μία
κάρτα και ένα σχήμα με την παρακάτω μορφή χωρίς να είναι μεταφρασμένο.
	
  

PRUEBA DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
TAREA1
Usted tiene que hablar ante el entrevistador sobre Medios de
comunicación que utiliza durante 3 ó 4 minutos. Elija uno de los
aspectos que se le proponen:
(Θα πρέπει να µιλήσετε µπροστά στον εξεταστή σχετικά µε τα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας που χρησιµοποιείτε για 3-4 λεπτά. Διαλέξτε
ένα από αυτά που σας προτείνονται.)

Σχήμα 1: - Πηγή: Δείγματα Θεμάτων4: Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Η χρήση της ΚΓΛ είναι απαραίτητη αλλά αρκετά περιορισμένη. Έχει χαρακτήρα ξεκάθαρα διευκολυντικό δίνοντας ιδέες
στον εξεταζόμενο σχετικά με το τι μπορεί ή /και πρέπει να συμπεριλάβει στην απάντησή του.
Στη συνέχεια μάλιστα, δίνονται βοηθητικές ερωτήσεις για κάθε υποκατηγορία, π.χ. σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαλέξει να μιλήσει για την τηλεόραση έχει μια καρτέλα επιπλέον με την παρακάτω μορφή:
2. Δείγματα θεμάτων https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/dele_a2_modelo0.pdf σελ. 22.
3. https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a2
4. https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/dele_a2_modelo0.pdf σελ. 21.
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Medios de Comunicación
Televisión:
• ¿Cuántas horas al día ve la televisión?
• ¿Cuántas televisiones tiene en casa? ¿Dónde?
• ¿Qué tipo de programas le gustan? ¿De entretenimiento/
informativos/…?
• ¿Con quién ve la televisión? ¿Queda con amigos?
• ¿Se informa de las noticias por la televisión?
• ¿Tiene usted un programa favorito? ¿Cómo se llama?

Μέσα ενημέρωσης
Τηλεόραση:
• Πόσες ώρες βλέπετε τηλεόραση την ημέρα;
• Πόσες τηλεοράσεις έχετε στο σπίτι; Πού;
• Τι είδους προγράμματα σας αρέσουν; Ψυχαγωγικά/ ενημερωτικά/...;
• Με ποιον βλέπετε τηλεόραση; Κανονίζετε με φίλους να δείτε
τηλεόραση;
• Βλέπετε ειδήσεις στην τηλεόραση;
• Έχετε κάποιο αγαπημένο πρόγραμμα; Πώς το λένε;

Η εμπλοκή της ΚΓΛ μέσω κειμένου αφορά στη χρήση ενός κειμένου κατά τη διάρκεια της εξέτασης της ΠΠΛ. Οι εξεταζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους χρόνο προετοιμασίας κατά τον οποίο διαβάζουν το κείμενο. Στη συνέχεια καλούνται, συνήθως,
να κάνουν περίληψη του κειμένου (προφορικά). Άλλες φορές τους γίνονται ερωτήσεις πάνω στο κείμενο.
Η εμπλοκή της ΚΓΛ στην εξέταση ΠΠΛ μπορεί να διευκολύνει τον εξεταζόμενο, καθώς του παρέχει ιδέες και επιχειρήματα
και επίσης, δίνει την αίσθηση «επικοινωνιακής ανάγκης» υπό την έννοια ότι ο εξεταζόμενος έχει κάτι συγκεκριμένο να μεταφέρει. Ένα βέβαια σημαντικό στοιχείο προς αναστοχασμό είναι ότι σε περίπτωση αδυναμίας/μερικής ΚΓΛ επηρεάζεται άμεσα
και η απόδοση στην ΠΠΛ.
Η εμπλοκή της Κατανόησης Προφορικού Λόγου (ΚΠΛ) μπορεί από την άλλη πλευρά να γίνει μέσω της ακρόασης ενός
ηχητικού αρχείου πριν την εξέταση. Στο δίπλωμα Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE)5 για την πορτογαλική γλώσσα, για παράδειγμα, οι εξεταζόμενοι αφού ακούσουν ένα κείμενο καλούνται να παράξουν μονόλογο (με ακροατή
τον εξεταστή) με σκοπό την αναπαραγωγή των πληροφοριών.
Όπως έχει αναφερθεί βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των σημερινών τάσεων κατά την αξιολόγηση της ΠΠΛ ως προς τα είδη των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται. Για τον λόγο αυτό στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις γλώσσες που εξετάστηκαν και τα είδη δοκιμασιών που αξιοποιούνται στην αξιολόγηση της ΠΠΛ.

Παιχνίδι
ρόλων
Γαλλικά

Χρήση
εικόνων

✓

Πορτογαλικά: Ινστ.
Καμόες
Παν. Λισ.

✓

Συνέντευξη/
Συζήτηση

Μονόλογος

✓

✓

✓

✓

ΚΓΛ μέσω

ΚΓΛ

διαγράμματος ή μέσω γραπτών
οδηγιών, ιδεών

μέσω
(εκτός από τον
κειμένου διάλογο)

✓

Παν. Λισ. μόνο
ΠΠΛ

✓
✓

Καταλανικά

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ΚΠΓ

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Ιταλικά

Ισπανικά

ΚΠΛ

✓
✓

Πίνακας 3: Είδη δοκιμασιών για την αξιολόγηση της ΠΠΛ στις εξεταζόμενες ρομανικές γλώσσες
5. (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira), http://caple.letras.ulisboa.pt/pages/view/28

✓
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Παρατηρούμε ότι η συνέντευξη/συζήτηση είναι μια δοκιμασία παρούσα σε όλα τα πιστοποιητικά που εξετάζουμε, ενώ σημαντική θέση κατέχει και ο μονόλογος με ποσοστό 75%. Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η χρήση κειμένου και η εμπλοκή,
κατ’ επέκταση, της ΚΓΛ στη διαδικασία αξιολόγησης της ΠΠΛ κατέχει την τρίτη θέση με ποσοστό 50% μαζί με τη χρήση των
εικόνων. Ακολουθούν τα παιχνίδια ρόλων, η εμπλοκή της ΚΓΛ μέσω κάποιου διαγράμματος κλπ. και η εμπλοκή ΚΠΛ με ποσοστό 37,5%. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνονται και οπτικά τα παραπάνω ποσοστά.

Γράφημα 1: Ποσοστά κάθε δοκιμασίας στην αξιολόγηση της ΠΠΛ στα εξεταζόμενα πιστοποιητικά
Στη συνέχεια, στο γράφημα που ακολουθεί, αποτυπώνεται το ποσοστό ποικιλίας δοκιμασιών για κάθε πιστοποιητικό. Παρατηρούμε ότι η πιστοποίηση των Ισπανικών από το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας προηγούνται
κάνοντας χρήση έξι είδη δοκιμασιών (75%), ακολουθεί τα πιστοποιητικό των Γαλλικών με πέντε είδη δοκιμασιών (62,5%). Έπειτα,
με τέσσερα είδη δοκιμασιών (50%) βρίσκεται το πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας. Τα πιστοποιητικά των Ιταλικών,
των Καταλανικών και η προφορική εξέταση από το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας ισοψηφούν, καθώς χρησιμοποιούν τρία είδη
δοκιμασιών (37,5%). Τέλος, στην εξέταση των πορτογαλικών από το Ινστιτούτο Καμόες χρησιμοποιούνται δύο είδη δοκιμασιών
(25%), καταλαμβάνοντας έτσι την τελευταία θέση στην κατάταξη με βάση την ποικιλία των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων.

Γράφημα 2: Ποσοστά ποικιλίας δοκιμασιών στην αξιολόγηση της ΠΠΛ στα εξεταζόμενα πιστοποιητικά
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6. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Οι Molina Castillo, Muñoz Bastías, Saldivia Muñoz & Riquelme Sepúlveda (2011: 34), αναφέρουν ότι μια συχνή δυσκολία
των υποψηφίων, κατά την αξιολόγηση της ΠΠΛ, είναι το ότι δεν έχουν ιδέες, “δεν ξέρουν τι να πουν”, γεγονός που ενισχύει
το άγχος τους και το φόβο μήπως πουν κάτι λάθος. Ενδεχομένως η χρήση κειμένων, εικόνων, σχημάτων η γραφημάτων στη
μητρική ή στην εξεταζόμενη γλώσσα να δύναται να μειώσει το άγχος των υποψηφίων και, άρα, να ενισχύσει την επίδοσή
τους. Επιπλέον, ο συνδυασμός των δεξιοτήτων πιθανότατα συμβάλλει, ώστε να λάβει χώρα η αξιολόγηση της ΠΠΛ σε φυσικό
περιβάλλον, πολύ κοντά στις αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας.
Θεωρείται πολύ χρήσιμο να γίνουν περαιτέρω έρευνες οι οποίες να εξετάσουν τις στάσεις και προτιμήσεις των υποψηφίων
ως προς το είδος της δοκιμασίας αλλά και ως προς την ποικιλία δοκιμασιών βάσει των οποίων αξιολογείται η επίδοσή τους
κατά την αξιολόγηση της ΠΠΛ, ώστε να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της εξέτασης (Salaberry, 2000). Επιπλέον, είναι
σημαντικό να πραγματοποιηθεί συγκριτική προσέγγιση της επίδοσης των υποψηφίων στην ΠΠΛ σε εξετάσεις με συνδυασμό
δεξιοτήτων και σε εξετάσεις στις οποίες τα εξεταστικά θέματα δεν απαιτούν συνδυασμό δεξιοτήτων κατά την υλοποίηση της
εξεταστικής διαδικασίας.
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Abstract
When it comes to the certification of knowledge of a foreign language various aspects should be considered such as the
assessment criteria, the types of the activities, the pressure of time etc. In the case of the assessment of Speaking in the
Roman languages we have tried to investigate the way in which the skill of speaking is assessed and if there are any
modern patterns and contemporary tendencies that prevail at this field. As a research result, follows a presentation of the
basic types of tasks currently used in assessing speaking in Spanish, Catalan, French, Italian and Portuguese. According
to this it seems to be a tendency for a combination of skills that take part during the assessment of speaking in high stakes
exams.
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Αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο της διαγνωστικής
αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών. Καταγραφή απόψεων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70)
Ιωσήφ Φραγκούλης & Αργυρώ Παλαιόθοδωρου

Περίληψη
Η ποικιλία αλλά και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί καθημερινά ο εκπαιδευτικός συνηγορεί
υπέρ της ύπαρξης ενός έμπειρου εκπαιδευτικού, ο οποίος θα μπορεί να παρέχει γνώσεις, συμβουλές, πληροφορίες αλλά και
ειδική πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικού ενδιαφέροντος, προκειμένου ο κάθε εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα στα προβλήματα της σχολικής τάξης. Ο εκπαιδευτικός αυτός λειτουργώντας ως εκπαιδευτής
ενηλίκων και βασιζόμενος στις αρχές που διέπουν μια τέτοια σχέση – επικοινωνία μπορεί να συνεισφέρει στη σχολική μονάδα
καθοδηγώντας, συμβουλεύοντας, δίνοντας οδηγίες, πληροφορίες, κατευθύνσεις αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες
χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για τη διαχείριση των προβλημάτων της σχολικής ζωής. Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ70) για
το θέμα της αναγκαιότητας του θεσμού του Μέντορα στο σχολικό περιβάλλον, επιτελώντας όμως έναν πιο εξειδικευμένο ρόλο.
Το ρόλο του συμβούλου - καθοδηγητή σε θέματα αναγνώρισης των μαθησιακών δυσκολιών και κατ’ επέκταση, αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτών στη σχολική τάξη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη μεγάλη αποδοχή που βρίσκει ο θεσμός αυτός στους εκπαιδευτικούς και καταδεικνύει τον πολύπλευρο και πολυσύνθετο ρόλο που μπορεί να έχει αφενός μεν, στην καθοδήγηση και συμβουλευτική των
εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και αφετέρου,
σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα διευθετώντας προβλήματα και δυσκολίες που προκύπτουν από την επικοινωνία και τη
συνεργασία των μελών αυτής της κοινότητας.
Λέξεις κλειδιά: συμβουλευτική και διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, μέντορας αναγνώρισης και διαχείρισης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, mentoring

1.Εισαγωγή
Η είσοδος κάθε εκπαιδευτικού στον επαγγελματικό στίβο απαιτεί μια σειρά πρακτικών γνώσεων οι οποίες θα τον βοηθήσουν
να ανταπεξέλθει καλύτερα και αποδοτικότερα στο λειτούργημά του. Όμως δεν είναι πάντα έτοιμος και πλήρως καταρτισμένος για την καθημερινή σχολική πραγματικότητα για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τη
συμβουλή, καθοδήγηση, συμπαράσταση, εμπειρία ενός πεπειραμένου (με πολύχρονη υπηρεσία) εκπαιδευτικού που θα τον
βοηθήσει να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στο έργο του (Fragkoulis & Palaiothodorou 2018).
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά και που καλείται να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός αφορούν δυσκολίες συμπεριφοράς μαθητών, προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, σχολικής βίας, διαχείρισης και εκπαιδευτικής αντιμετώπισης
ήπιων ή πιο σύνθετων μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και προβλήματα ή δυσκολίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία
της σχολικής μονάδας. Η πολυεπίπεδη διάσταση των προβλημάτων και η συνεργασία (που δεν είναι πάντα η πιο πρόσφορη)
με όλο το προσωπικό του σχολείου συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενός προσώπου το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί ως
σύμβουλος καθοδηγητής, ως παροχέας γνώσεων και πληροφοριών προκειμένου ο κάθε εκπαιδευτικός να επιτελεί τον πολυδιάστατο ρόλο του με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και λιγότερο αγχογόνο τρόπο (Βογιατζάκη, 2015). Αυτό το ρόλο
θα μπορούσε να έχει ο Μέντορας σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική διαχείριση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
στη σχολική τάξη, καθώς αυτό απαιτεί πληρέστερη ενημέρωση, καθοδήγηση και συμβουλευτική καθοδήγηση (Fragkoulis &
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Palaiothodorou 2018). Σήμερα όπου η συνύπαρξη (συμπερίληψη/inclusion) των μαθητών με ήπιες ή πιο σύνθετες γνωστικές
ή άλλου τύπου δυσκολίες στη σχολική τάξη απαιτεί την ειδική γνώση που μετουσιώνεται σε πράξη για την αποδοτικότερη
διαχείριση των περιπτώσεων αυτών, ο θεσμός του Μέντορα κρίνεται απαραίτητος αλλά και αναγκαίος για όλους τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν δυσκολίες μαθητών και να τις αντιμετωπίσουν όσο πιο ικανοποιητικά μπορούν.
Ο εξειδικευμένος στις μαθησιακές δυσκολίες Μέντορας μπορεί να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολίων, να καθοδηγεί στην πρακτική διαχείριση με ειδικές συμβουλές στο θέμα αυτό, να βοηθά στην επικοινωνία και ενημέρωση
το προσωπικό του σχολείου και το διευθυντή, να ενθαρρύνει τον εκπαιδευτικό στο καθημερινό δύσκολο και απαιτητικό του
έργο (Fragkoulis & Palaiothodorou 2018).
Όμως τι γνώμη έχουν οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι ΠΕ 70) για το θέμα αυτό; Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης
(θεσμοθέτησης) ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ο οποίος θα λειτουργεί ως Μέντορας διαγνωστικής αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον; Η άποψή τους για το εν λόγω θέμα επηρεάζεται από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά;
Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε στην παρούσα έρευνα.

2. Σύντομη ιστορική προσέγγιση – Αποσαφήνιση εννοιών
Ο όρος «Μέντορας» αναφέρεται και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην “Οδύσσεια” του Ομήρου, όπου «ο Μέντωρ ήταν ο
πιστός, πατρικός φίλος του Οδυσσέα, ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του εμψυχωτή, καθοδηγητή και συμβούλου του νεαρού και
αδύναμου γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου» (Χ. Καλογήρου, Α. Σπυροπούλου & Μ. Παντελής, 2010). Σύμφωνα με τον Andrews
(1987) «ο Μέντορας είναι ένας έμπειρος και πεπειραμένος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται ή προσφέρεται σε εθελοντική βάση
να αναλάβει τον εποπτικό, το συμβουλευτικό και μερικές φορές, τον αξιολογικό ρόλο για έναν νεοδιόριστο και νεοεισερχόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτικό» (Χ. Καλογήρου. κ.ά. 2010:200).
Ο καθοδηγούμενος (Mentee) είναι «ένα άτομο πρόθυμο να συμμετέχει σε μια σχέση καθοδήγησης (mentoring)» (Mullen,
2005:1), ενώ η σχέση καθοδήγησης σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, είναι «μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μεταξύ δύο
ανθρώπων, όπου ο ένας είναι έμπειρος και πεπειραμένος και ο άλλος αρχάριος ή καθοδηγούμενος». Η καθοδήγηση ή παροχή
συμβουλών (Mentorship) είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, κρίσεων, πληροφοριών ή και επιμέρους ειδικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρακτική. «Ο Μέντορας»,
σύμφωνα με τη Βογιατζάκη (2015:14), «στηρίζει, κατευθύνει, συμβουλεύει, ενθαρρύνει, αξιολογεί, με σκοπό τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα συν-παραστέκεται στον εκπαιδευτικό, συν-εργάζεται και συν-λειτουργεί με αυτόν».

3. Χαρακτηριστικά Μέντορα, κριτήρια επιλογής και ειδικά εκπαιδευτικά προσόντα
Μέντορα διαγνωστικής αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών
3.1. Προσόντα και κριτήρια επιλογής Μέντορα
Ο θεσμός του Μέντορα εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό σύστημα με τον Νόμο 3848/2010 (Φ.Ε.Κ.71/Α/19-5-2010) όπου
διατυπώνεται η αναγκαιότητα καθοδήγησης – υποστήριξης του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού στο σχολικό χώρο. Σύμφωνα
με τη Βογιατζάκη (2015:25-26) τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος για το ρόλο, Μέντορας (όπως έχουν προταθεί στη διαβούλευση του παραπάνω Νόμου) είναι:
1. Χρόνια υπηρεσίας στο επάγγελμα.
2. Επιστημονικό υπόβαθρο σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η επάρκεια των γνώσεων στους τομείς αυτούς επιτρέπει
την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη καθοδήγηση και συμβουλευτική των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.
3. Ικανότητα μετουσίωσης του θεωρητικού υπόβαθρου σε διδακτική πράξη. Αυτό ενδεχομένως εκτιμάται με τη συμμετοχή του
σε καινοτόμα προγράμματα ή δράσεις που εμπλουτίζουν τις οπτικές του, διευρύνουν το πεδίο των εμπειριών του, αναπτύσσουν και οξύνουν περεταίρω την κρίση του.

248

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. Γνώση των προσώπων στα οποία απευθύνεται και βεβαίως, τις ειδικές δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν στην εκπαιδευτική πράξη.
5. Με βάση το προηγούμενο κριτήριο ο Μέντορας πρέπει να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής ώστε να χαίρει το σεβασμό όλων
των μελών.
6. Να λειτουργεί ως κριτικός φίλος, ενθαρρύνοντας τον εκπαιδευτικό και συμβουλεύοντάς τον, ως εξωτερικός παρατηρητής,
σε θέματα που χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση.
Σύμφωνα με τον Tickle (1994) «οι ουσιαστικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που πρέπει να ληφθούν υπόψη
στην επιλογή των Μεντόρων είναι: η αξιοπιστία του ως εκπαιδευτικού, η εμπειρία, η συμπόνια, η ευαισθησία, η οικειότητα, η
αίσθηση του χιούμορ, η ικανότητα του καλού ακροατή, η ηρεμία, η δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό και πηγές, η διαθεσιμότητα, η θετική εποικοδομητική φύση, η ενθάρρυνση, η τιμιότητα και η αξιοπιστία» (Καλογήρου κ.ά., 2003:203).
3.2. Χαρακτηριστικά Μέντορα Διαγνωστικής Αξιολόγησης κι Αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών
Έχοντας υπόψη ότι κάθε εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει μια σωρεία περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μη
έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται τόσο στη διαγνωστική αξιολόγηση αυτών όσο και στη μετέπειτα παιδαγωγική τους αντιμετώπιση, αλλά και στη διαμόρφωση ειδικού προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης που απαιτείται και που
βασίζεται στη διαγνωστική αξιολόγηση, ο θεσμός ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συμβούλου – καθοδηγητή είναι απαραίτητος,
αναγκαίος, σημαντικός και ιδιαίτερα χρήσιμος στη σχολική κοινότητα. Η συμβουλευτική και καθοδηγητική του δράση θα
πρέπει να στηρίζεται στα επιμέρους, για αυτό το ρόλο, κριτήρια:
• Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις διαφορετικές περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών.
• Να παρέχει συμβουλές διαχείρισης και αντιμετώπισης του κάθε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες
• Να μπορεί να παρέχει συμβουλές διαχείρισης και επικοινωνίας με τους γονείς.
• Να μπορεί να παρέχει συμβουλές αλλά και τεχνικές σύνταξης παιδαγωγικής έκθεσης προκειμένου η μελέτη αυτή να σταλεί
σε εκπαιδευτική δομή.
• Να μπορεί να βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών τάξεων και των ειδικοτήτων προκειμένου να υπάρχει
πληρέστερη ενημέρωση για τις περιπτώσεις των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
• Να μπορεί να βοηθά τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση του χώρου, του χρόνου και των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
ακολουθήσει στην περίπτωση μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.
• Να μπορεί να οργανώνει πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το οποίο να μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στη
σχολική τάξη.
• Να μπορεί να επικοινωνεί και να διαχειρίζεται θέματα μαθησιακών δυσκολιών με το διευθυντή του σχολείου.

4. Η συμβολή του θεσμού του Μέντορα στο εκπαιδευτικό έργο μιας σχολικής μονάδας
Η ύπαρξη του θεσμού του Μέντορα στο σχολικό περιβάλλον τείνει να συμβάλει σε μια σειρά ωφελειών για τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό. Η «μεντορική σχέση» παρέχει ευκαιρίες μάθησης γενικού ή ειδικού περιεχομένου όπως αναγνώρισης και
διαχείρισης μαθησιακών δυσκολιών σε ένα μη απειλητικό περιβάλλον αξιολογικού κυρίως, χαρακτήρα. Αυτό, ενδεχομένως,
μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης του εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού μέσω της πληρέστερης και ουσιαστικής γνώσης που μπορεί να αποκομίσει από τη συνεργασία του με τον Μέντορα διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς επίσης και στην απόκτηση δυνατοτήτων επαγγελματικής δικτύωσης και συνεργασίας (Fragkoulis &
Palaiothodorou 2018).
Ωφέλεια προκύπτει και από την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας, αλλά και
στον ίδιο το Mέντορα από τη συμμετοχή του σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς αυτός μπορεί να αναπτύσσει και να βελτιώνει τις

Ιωσήφ Φραγκούλης & Αργυρώ Παλαιόθοδωρου

249

επικοινωνιακές του δεξιότητες, να αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας, να γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός στη διαχείριση των προβλημάτων. Σύμφωνα με το Commonwealth Department of Education, Science and Training (2002) «το όφελος
από τη μεντορική σχέση, το οποίο αναφέρεται πιο συχνά, είναι το γεγονός ότι η μεντορική σχέση προσφέρει τη δυνατότητα στο
Μέντορα να αναστοχαστεί τις δικές του επαγγελματικές γνώσεις, πεποιθήσεις και πρακτικές» (Καλογήρου, 2010:200).
Επίσης, μέσω της συμβουλευτικής του ικανότητας, μπορεί να οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις ή σεμινάρια στη σχολική
κοινότητα συμβουλευτικής κατεύθυνσης ή αναγνώρισης και διαχείρισης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική
τάξη. Αυτές οι δράσεις επιτρέπουν την επικοινωνία των εκπαιδευτικών, την επίλυση προβλημάτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, πρακτικών, απόψεων, τεχνικών που βοηθούν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στην πληρέστερη αντιμετώπιση και διαχείριση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
Ωστόσο, ωφέλεια προκύπτει και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα καθώς υποστηρίζεται η προσωπική και επαγγελματική
ανάπτυξη του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας αλλά και η βελτίωση
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στους μαθητές.
Ο εξειδικευμένος θεσμός του Μέντορα διαγνωστικής αξιολόγησης στη σχολική κοινότητα ενδεχομένως, να βοηθά στην
ανάπτυξη καινοτομιών καθώς μπορεί να σχεδιαστούν βιωματικές δράσεις, σεμινάρια, συζητήσεις για θέματα που άπτονται
της διαγνωστικής αξιολόγησης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας
(Fragkoulis & Palaiothodorou 2018).
Οι δράσεις αυτές βεβαίως, εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς, κάθε τι νέο στον εκπαιδευτικό
χώρο που αφορά τη διαγνωστική αξιολόγηση και κατ’ επέκταση, παιδαγωγική αντιμετώπιση θα πρέπει να αποτελεί μέρος της
πρακτικής των εκπαιδευτικών, ώστε να βελτιώνεται το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και να συνάδει με τις απαιτήσεις και
τάσεις της εκάστοτε εποχής. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Fragoulis (2014: 51-52) δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι « οι καινοτόμες
δράσεις και τα προγράμματα αναπτύσσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, δημιουργούν ενεργούς πολίτες, αναπτύσσουν
δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής, ενώ προάγουν και νέες τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης».

5. Μεθοδολογία Έρευνας
5.1. Σκοπός της έρευνας
Η παρούσα έρευνα είναι μια συσχετιστική έρευνα (Δημητρόπουλος, 2001:144). Σε αυτή διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών με τη χορήγηση συγκεκριμένου ψυχομετρικού εργαλείου (ερωτηματολόγιο) όπου συλλέγονται τα δεδομένα και
κατόπιν επεξεργάζονται με βάση ειδικό στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στις επιστήμες της Αγωγής
(Κατσίλλης, 1995). Η συγκεκριμένη έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρησιμότητα αλλά κι αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο της διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική
κοινότητα.
5.2. Ερευνητικά ερωτήματα
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του Μέντορα και ειδικότερα του Μέντορα διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών, όπως τα αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ 70);
2. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (ΠΕ 70) σε σχέση με το όφελος των ίδιων από συμμετοχή τους σε διαδικασία
mentoring;
3. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (ΠΕ 70) σε σχέση με το όφελος του ίδιου του Μέντορα από συμμετοχή του σε
διαδικασία mentoring;
4. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (ΠΕ 70) σε σχέση με το όφελος της σχολικής μονάδας από την αξιοποίηση της
διαδικασίας mentoring;
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5.3. Δείγμα έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 80 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ70 (Δάσκαλοι/ες) οι οποίοι υπηρετούσαν σε αστικά σχολεία του Νομού Αχαΐας. Ήταν μόνιμοι εκπαιδευτικοί από τους οποίους, οι 27 ήταν άνδρες και 53 γυναίκες.
5.4. Εργαλείο συλλογής δεδομένων
Ως μέσο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Καθηγητή κ. Φραγκούλη (Fragoulis, 2014). Το
ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο διότι επέτρεπε την άμεση και σύντομη απάντηση καθώς και τη μη άμεση
επικοινωνία ερευνητή και ερωτώμενου, ώστε να μην επηρεαστούν με οποιοδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα της έρευνας.
5.5. Περιορισμοί έρευνας
1. Ο αριθμός των υποκειμένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 80.
2. Δόθηκε μόνο σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ70 (Δάσκαλοι- Δασκάλες).
3. Το σκεπτικό για την επιλογή των εν λόγω ατόμων ήταν ότι αυτοί/ες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και τη διαχείρισή τους στη σχολική τάξη.
4. Επιλέχθηκαν 7 σχολεία του αστικού ιστού της Πάτρας.
5.6. Παρουσίαση ερωτηματολογίου
Η σύνταξη και διαμόρφωση του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Ο τύπος των ερωτήσεων ήταν κλειστές όπου επέτρεπαν στον ερωτώμενο να επιλέξει συγκεκριμένες από τις απαντήσεις που τους δίνονταν.
Στο πρώτο μέρος ήταν διχοτομικές (ναι/όχι) για πληροφοριακά στοιχεία και κατόπιν πολλαπλής επιλογής με διαβάθμιση της
κλίμακας Likert (Πάρα Πολύ/Πολύ/Αρκετά/Ελάχιστα/ Καθόλου). Το σύνολο των ερωτήσεων ήταν 42. Οι ερωτήσεις 1-8 αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία ενώ στο δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις 9- 42 αφορούσαν τη διερεύνηση των απόψεων - αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα όφελος και τη διαδικασία mentoring.
5.7. Στατιστική ανάλυση – επεξεργασία
Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS 20 και εφαρμογή του μη παραμετρικού κριτηρίου Χ2 (Chi square). Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας λαμβάνεται το α=.05 και συγκρίνεται με την πιθανότητα p όπου, αν p≤.05 υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών που εξετάζουμε (Κατσίλλης, 1995).

6. Αποτελέσματα Έρευνας
6.1. Προφίλ Εκπαιδευτικών (ΠΕ70) του δείγματος
6.1.1. Ως προς το φύλο:
Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 27 (33,8%) ήταν άνδρες και 53 (66,3%) ήταν γυναίκες.
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6.1.2. Ως προς την ηλικία
9 εκπαιδευτικοί (11.3%) ήταν ηλικίας 25-35 ετών, 27 (33.8%) ήταν ηλικίας 36-45 ετών, 40 (50%) ήταν ηλικίας 46-55 ετών και 4
εκπαιδευτικοί (5 %) ήταν ηλικίας 56-65 ετών.
6.1.3. Ως προς τα χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση
9 εκπαιδευτικοί (11.3%) είχαν από 1-10 έτη υπηρεσίας, 37 εκπαιδευτικοί (46.3%) είχαν από 11-20 έτη υπηρεσίας, 24 εκπαιδευτικοί (30%) είχαν από 21-30 έτη υπηρεσίας και 10 εκπαιδευτικοί (12.5%) είχαν περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας.
6.1.4. Ως προς τη θέση τους στην εκπαίδευση
68 εκπαιδευτικοί (85%) δεν κατείχαν κάποια διοικητική θέση, 6 (7,5%) ήταν υποδιευθυντές, ενώ 6 (85%) ήταν διευθυντές σε
εκπαιδευτική μονάδα.
6.1.5. Ως προς τις Σπουδές – Μετεκπαιδεύσεις
18 εκπαιδευτικοί (22.5%) είχαν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, 2 (2.5%) είχαν διδακτορικό τίτλο, 10 (12.5%) είχαν άλλες
μετεκπαιδεύσεις ενώ 50 (62.5%) δεν είχαν κανένα επιπλέον τυπικό προσόν.
6.2.1. Χαρακτηριστικά του ρόλου του Μέντορα προκειμένου να ωφελεί το έργο των εκπαιδευτικών (ΠΕ 70)
Αναφορικά με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα πρέπει κατά τη
γνώμη σας, να περιλαμβάνονται στο ρόλο του Μέντορα στο σχολείο;» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε τα εξής.
74 εκπαιδευτικοί (92,5%) απαντούν ότι τον θέλουν Έμπειρο Εκπαιδευτικό, 64 αναφέρουν (80%) πως τον θέλουν Εκπαιδευτικό
με αυξημένα προσόντα, 30 (37,5%) δηλώνουν πως τον θέλουν να έχει Θεσμικό ρόλο, 8 εκπαιδευτικοί (10 %) πιστεύουν στην
Εθελοντική προσφορά, 17 (21,3%) αντιλαμβάνονται τον εποπτικό του ρόλο, 77 (96,3%) θέλουν να έχει Συμβουλευτικό ρόλο, 14
(17,5%) τον θέλουν με Αξιολογικό ρόλο, 66 (82,5%) χρειάζονται τον Ενθαρρυντικό του ρόλο, 65 (81,3%) διαβλέπουν τον Καθοδηγητικό του ρόλο ενώ 39 εκπαιδευτικοί (48,8%) τον θέλουν ως Κριτικό φίλο.
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Ποια από τα παρακάτω προσόντα θεωρείτε ότι πρέπει να
διαθέτει ο Μέντορας για να εκπληρώνει με επιτυχία το ρόλο του;» διαπιστώνουμε ότι από τους 80 εκπαιδευτικούς του δείγματος
75 (93,8%) θεωρούν τη γνωστική επάρκεια, 77 (96,3%) θεωρούν τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, ενώ 75 (93,8%) αναφέρουν
την κατάλληλη νοοτροπία και στάση.
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση σχετικά με «τα χαρακτηριστικά του Μέντορα διαγνωστικής
αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών» διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος θα
ήθελε, αυτός ο εξειδικευμένος Μέντορας:
• να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις διαφορετικές περιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών μέσα σε μια σχολική κοινότητα
(76 εκπαιδευτικοί, 95%),
• να μπορεί να οργανώνει πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το οποίο μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στη σχολική τάξη (65 εκπαιδευτικοί, 81.3%),
• να παρέχει συμβουλές διαχείρισης και αντιμετώπισης του κάθε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες (76 εκπαιδευτικοί, 95%),
• να μπορεί να βοηθά τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση του χώρου, του χρόνου και των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
ακολουθήσει κάποιος μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες (67 Εκπαιδευτικοί, 83.8%),
• να μπορεί να παρέχει συμβουλές διαχείρισης και επικοινωνίας με τους γονείς, ιδιαίτερα όταν αυτοί δεν αποδέχονται το
πρόβλημα του μαθητή και δε συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό τόσο όσο θα ήθελαν (72 εκπαιδευτικοί, 90%),
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• να μπορεί να βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών τάξεων και των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει
πληρέστερη ενημέρωση και άρα, αποτελεσματική διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών από το σύνολο του διδακτικού
προσωπικού του σχολείου (64 εκπαιδευτικοί, 80%),
• και τέλος, να μπορεί να επικοινωνεί και να διαχειρίζεται θέματα μαθησιακών δυσκολιών με το διευθυντή του σχολείου (44
εκπαιδευτικοί, 55%).
6.2.2. Αντιλήψεις σε σχέση με το όφελος των εκπαιδευτικών από συμμετοχή τους σε διαδικασία mentoring
Στην ερώτηση: «αν η συμμετοχή σε διαδικασίες mentoring συμβάλλει στην παροχή ευκαιριών για μάθηση σε ένα μη απειλητικό
περιβάλλον» 20 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (25%), 38 ανέφεραν «πολύ» (47,5%), 20 δήλωσαν «αρκετά» (25%), 1
ανέφερε «ελάχιστα» (1,3%) και 1 εκπαιδευτικός δε συμφώνησε «καθόλου» (1,3%).
Στην ερώτηση: «αν η συμμετοχή σε διαδικασίες mentoring συμβάλλει στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής σας από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 17 Εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (21,3%), 39 δήλωσαν «πολύ» (48,8%), 20
ανέφεραν «αρκετά» (25%), 4 ανέφεραν «ελάχιστα» (5%).
Στην ερώτηση: «αν η συμμετοχή σε διαδικασίες mentoring συμβάλλει στην ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων και μεθόδων
διδασκαλίας για την επιτυχή διαχείριση κι αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική τάξη» διαπιστώνουμε ότι 34
Εκπαιδευτικοί δήλωσαν «πάρα πολύ» ( 42,5%), 35 ανέφεραν «πολύ» (43,8%), 11 δήλωσαν «αρκετά» (13,8%) ενώ κανένας
εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «ελάχιστα» ή «καθόλου».
6.2.3. Αντιλήψεις σε σχέση με όφελος του Μέντορα από συμμετοχή του σε διαδικασία mentoring
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν ο Μέντορας στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε διαδικασία
mentoring αναπτύσσει και βελτιώνει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες στο χώρο της εκπαίδευσης» από τα αποτελέσματα της
έρευνας προέκυψε πως 28 εκπαιδευτικοί συμφώνησαν «πάρα πολύ» (35%), 35 ανέφεραν «πολύ» (43,8%), 17δήλωσαν «αρκετά» (21,3%) και κανένας εκπαιδευτικός δεν διατύπωσε την άποψη «ελάχιστα» ή «καθόλου».
Σε σχέση με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν ο Μέντορας στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε διαδικασία mentoring αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης» διαπιστώνουμε ότι 6 εκπαιδευτικοί ανέφεραν
«πάρα πολύ» (7,5%), 38 δήλωσαν «πολύ» (47,5%), 25 ανέφεραν «αρκετά» (31,3%), 9 δήλωσαν «ελάχιστα» (11,3%), ενώ 2
εκπαιδευτικοί (2,5%) δε συμφώνησαν «καθόλου».
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν ο Μέντορας στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε διαδικασία
mentoring αυξάνει την επιρροή του σε συναδέλφους που διαθέτουν μικρή επαγγελματική εμπειρία» από τα αποτελέσματα της
έρευνας διαπιστώνουμε ότι 18 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (21,5%), 30 ανέφεραν «πολύ» (37,5%), 23 δήλωσαν
«αρκετά» (28,8%), 5 ανέφεραν «ελάχιστα» (6,3%), ενώ 4 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «καθόλου» ( 5%).
Ως προς τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «αν ο Μέντορας στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε διαδικασία
mentoring γίνεται περισσότερο ικανός στη διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες
των μαθητών στη σχολική τάξη» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε πως 35 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα
πολύ» (43,8%), 28 ανέφεραν «πολύ» (35%), 14 δήλωσαν «αρκετά» (17,5%), 1 ανέφερε «ελάχιστα» (1,3%) και 2 εκπαιδευτικοί
ανέφεραν «καθόλου» (2,5%).
6.2.4. Αντιλήψεις σε σχέση με το όφελος της σχολικής μονάδας από την αξιοποίηση διαδικασίας mentoring
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαδικασίας mentoring στο χώρο της
σχολικής μονάδας αναπτύσσονται ισότιμες σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε
ότι 28 εκπαιδευτικοί αναφέρουν «πάρα πολύ» (35%), 35 δηλώνουν «πολύ» ( 43,8%), 12 αναφέρουν «αρκετά» (15%), 5 δηλώνουν «ελάχιστα» (6,3%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν αναφέρει «καθόλου».
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Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαδικασίας mentoring στο
χώρο της σχολικής μονάδας αναπτύσσονται ισότιμες σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και
το διευθυντή σχετικά με τη διαχείριση κι αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες», από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνουμε ότι 24 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (30%), 29 δήλωσαν «πολύ» (36,3%), 20 ανέφεραν «αρκετά»
(25%), 7 δήλωσαν «ελάχιστα» (8,8%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαδικασίας mentoring στο χώρο
της σχολικής μονάδας αναπτύσσονται αποτελεσματικές σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
και στις Δομές σχετικές με την διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. ΚΕΔΔΥ)»
διαπιστώνουμε ότι 30 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (37,5%), 32 δήλωσαν «πολύ» (40%), 17 ανέφεραν «αρκετά»
(21,3%), 1 ανέφερε «ελάχιστα» (1,3%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».
Σε σχέση με τις απαντήσεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαδικασίας mentoring στο χώρο
της σχολικής μονάδας επιλύονται προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με την διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» διαπιστώνουμε ότι 31 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (38,8%), 32 δήλωσαν «πολύ»
(40%), 16 ανέφεραν «αρκετά» (20%), 1 εκπαιδευτικός δήλωσε «ελάχιστα» (1,3%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε
«καθόλου».
Αναφορικά με τις απόψεις των υποκειμένων στην ερώτηση: «Στο πλαίσιο αξιοποίησης της διαδικασίας mentoring στο χώρο
της σχολικής μονάδας βελτιώνεται η ποιότητα του έργου της σχολικής μονάδας από την αποτελεσματική διαχείριση των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες» διαπιστώνουμε ότι 30 εκπαιδευτικοί ανέφεραν «πάρα πολύ» (37,5%), 36 δήλωσαν «πολύ» (45%),
10 ανέφεραν «αρκετά» (12,5%), 4 δήλωσαν «ελάχιστα» (5%), ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν ανέφερε «καθόλου».

7. Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικοί (ΠΕ70) αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο του Μέντορα στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας και
θεωρούν απαραίτητα προσόντα την εμπειρία, τα αυξημένα (τυπικά) του προσόντα, τη συμβουλευτική του ικανότητα καθώς
επίσης τον ενθαρρυντικό και καθοδηγητικό του προσανατολισμό. Αντίθετα, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί διαπιστώνεται ότι δε θέλουν
ο Μέντορας να έχει θεσμικό ρόλο (να έχει επιλεγεί δηλαδή από μια διοικητικού τύπου αξιολογική διαδικασία), να έχει εποπτικό ή αξιολογικό ρόλο στο έργο των εκπαιδευτικών. Επιθυμούν να λειτουργεί ως εξωτερικός κριτικός φίλος στο διδακτικό τους
έργο και επίσης, να προσφέρει υπηρεσίες στην εκπαιδευτική μονάδα σε εθελοντική βάση.
Οι διαπιστώσεις αυτές στις απόψεις των εκπαιδευτικών καταδεικνύουν την αναγκαιότητα άμεσης, απλής, φιλικής παροχής
συμβουλής και βοήθειας που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας χωρίς επίσημους θεσμικούς ή διοικητικούς
ρόλους που ενδεχομένως, ελλοχεύουν προβλήματα στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Η άποψη αυτή είναι σύμφωνη με την
άποψη που διατυπώνει ο Φραγκούλης (Fragoulis, 2014:51) όπου «ο Μέντορας έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία από τους εκπαιδευόμενους στον αντίστοιχο χώρο, μπορεί να μεταφέρει γνώσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές σε αυτούς, ενώ μπορεί να
λειτουργεί και ως έμπιστος φίλος και υποστηρικτής αυτών» κάτι που καταδεικνύεται από την παρούσα έρευνα.
Εξετάζοντας τώρα τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Μέντορας για να εκπληρώσει με επιτυχία το ρόλο του, από την έρευνα
διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τόσο τη γνωστική του επάρκεια, τόσο τις επικοινωνιακές του
δεξιότητες όσο και την κατάλληλη νοοτροπία και στάση του. Τα προαναφερόμενα προσόντα έχουν διαπιστωθεί και από τους
Rippon & Martin (2003) (Καλογήρου κ.ά.2003:201) ως απαραίτητα και σημαντικά για την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου.
Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η επιλογή του Μέντορα, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι αυτά θα πρέπει να είναι: το επιστημονικό του υπόβαθρο σε παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα, τα
χρόνια υπηρεσίας καθώς αυτά προσδίδουν εμπειρία και γνώσεις στη διαχείριση κι αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, η
συμμετοχή του σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Μεντόρων, η δυνατότητα να είναι της ίδιας ειδικότητας με τους καθοδηγούμενους, να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και εκτίμησης, καθώς και να ανήκει ή δυνατόν στην ίδια σχολική μονάδα με τους
καθοδηγούμενους εκπαιδευτικούς.
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Σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το όφελος αυτών από συμμετοχή τους σε διαδικασίες
mentoring διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία συμβάλλει στην παροχή ευκαιριών για μάθηση σε ένα
μη απειλητικό για την επαγγελματική τους πορεία περιβάλλον, στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους, στην απόκτηση εμπειριών και εξειδικευμένων γνώσεων (σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών), στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας για την επιτυχή διαχείριση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στη σχολική
τάξη, στην αποτελεσματική διαχείριση και επικοινωνία με γονείς μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες,
Αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το όφελος του Μέντορα από συμμετοχή του σε διαδικασία mentoring
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι αναπτύσσει και βελτιώνει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις δεξιότητες
συνεργασίας, αναπτύσσει το αίσθημα επαγγελματικής ικανοποίησης, βελτιώνει τη θέση του στο χώρο της σχολικής κοινότητας, κερδίζει την αναγνώριση από τους συναδέλφους του, αυξάνει την επιρροή του σε συναδέλφους με μικρή επαγγελματική
εμπειρία, ενώ παράλληλα αυξάνει και το αίσθημα επαγγελματικής του ικανοποίησης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το όφελος της σχολικής μονάδας από την αξιοποίηση της διαδικασίας mentoring διαπιστώνεται ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας αναπτύσσονται ισότιμες σχέσεις επικοινωνίας
και συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες, αναπτύσσονται ισότιμες σχέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση των εν λόγω μαθητών, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται αποτελεσματικότερες σχέσεις επικοινωνίας
και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.
Περισσότερο αποτελεσματικές τείνουν να είναι και οι σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ενώ επιλύονται προβλήματα στο χώρο της σχολικής μονάδας σχετικά με τη διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας
του παρεχόμενου έργου και αποτελεί αποκτημένη εμπειρία στη σχολική κοινότητα.
Καταλήγοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη πως η εφαρμογή ενός
τέτοιου συμβουλευτικού θεσμού, βοηθητικού στο πολυσχιδές έργο των εκπαιδευτικών, ενδεχομένως να οδηγήσει στη μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με το έντονο επαγγελματικό άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, βοηθώντας τους να
ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο δύσκολο και απαιτητικό καθημερινό τους έργο.
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Abstract
Teachers are daily required to manage various and complex school problems. Sometimes are not able to manage them
efficiently. This is a good reason for the existence of a more experienced, educated and well-practiced person who is
able to give particular advices, information, or specific practices for them. This person, called Mentor, acting as an adult
trainer may be useful to a school unit by advising, giving instructions, information, directions or specialized knowledge
that teachers need so as to be efficient copying with difficult and complex school problems. Based on this point of view,
the present study tries to find out thoughts or aspects views teachers have about the role of a specialized Mentor in a
school community. He is a scientist and experienced counselor in learning difficulties and his role is to communicate with
all teachers in a school community giving them specific advices or practices for certain, effective and well established
management. The results confirm previous researches on this issue and make it clear that a Mentor specialized on
learning difficulties is essential and useful in a school community. Teachers with more or less experience on learning
problems will be facilitated to come up with different and various problems having, first of all, less stress. Then, they will
be more efficient to apply useful, scientist and effective practices in their classroom.Mentorship also, as a school practice
advocates for contemporary school innovations useful for all school members.
Key-words: mentorship, mentor, learning difficulties supporter, school innovation
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Εισαγωγή
Eίναι γνωστό ότι ο μέντορας αποτελεί διεθνώς μια από τις πλέον διαδεδομένες στρατηγικές υποστήριξης, κοινωνικοποίησης, εμψύχωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, η οποία ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική τους
ανάπτυξη και συμβάλλει στην παροχή υψηλής ποιότητας παιδαγωγικού και διδακτικού έργου (Andrews et al., 2007: 4-13.
Bezzina, 2006: 411-430. Fan Tang & Choi, 2005: 384. Gabel-Dunk & Craft: 2004: 277-295. Green-Powell, 2012: 99-106.
Hansman, 2003: 14-16. Lim, 2005: 106-110. Μαυρογιώργος, 1999: 93-135). Οι νέες συνθήκες που εγείρονται διαρκώς στο
σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον αναδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής του θεσμού αυτού τόσο για την υποδοχή, υποστήριξη και καθοδήγηση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών όσο και για τον επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής
πορείας των πιο έμπειρων (Fan Tang & Choi, 2005: 383-401.Ingersoll & Kralik, 2004: 1-24). Η ενσωμάτωση της επαγγελματικής ανάπτυξης στο σχολικό πλαίσιο μέσα από θεσμοθετημένους μηχανισμούς στήριξης και καθοδήγησης προωθεί
την ερευνητική, κριτική και εποικοδομητική ενεργοποίηση όλων των εκπαιδευτικών, ώστε το σχολείο να μετατρέπεται σε
επαγγελματική κοινότητα μάθησης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στη χάραξη εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
της σχολικής μονάδας (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005: 28-44. Hawley & Valli, 1999: 127-150). Ειδικότερα, η συμβουλευτική
καθοδήγηση υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των αρχάριων εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Μέσα από τη διαρκή διδακτική, συναισθηματική και επαγγελματική υποστήριξη, οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους και αποβάλλουν τάσεις απομόνωσης
που συχνά βιώνουν με την είσοδό τους στο νέο σχολικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας με ψυχραιμία το «σοκ της πραγματικότητας» (Hobson et al., 2009: 207-216. Μπούτσκου & Χατζηπαναγιώτου, 2014: 601). Συνεπώς, μέσα από τη διαδικασία
της καθοδήγησης εξοικειώνονται με το νέο τους ρόλο και νιώθουν ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας και κοινωνοί των
γνώσεων και των εμπειριών που τους κληροδοτεί ο μέντορας (Philips & Fragoulis, 2010: 203). Βελτιώνουν, επίσης, τις
διδακτικές τεχνικές και παιδαγωγικές τους πρακτικές σε θέματα διαχείρισης της τάξης, σχεδιασμού και οργάνωσης του
μαθήματος, διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αξιοποίησης των δεδομένων της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Everston & Smithey, 2000: 294-304. Καραβά, 2016: 73-87. Μπαγάκης, 2017: 7-10. Moor et al., 2005: 26-38. Πέτσας,
2015: 180-189. Fletcher & Barrett, 2004: 321-333). Με αφετηρία τη διαπίστωση των Gordon & Brobeck (2010: 427-447)
ότι η επαρκής στήριξη και η αποτελεσματική καθοδήγηση βοηθούν και τους έμπειρους εκπαιδευτικούς σε προσωπικό και
επαγγελματικό επίπεδο, καθώς βιώνουν κοινά προβλήματα στη σχολική τάξη με τους αρχάριους, αναγνωρίζεται η ανάγκη
τους να διεκδικούν την πρόσβαση στην επαγγελματική τους ανάπτυξη σε όλα τα στάδια της εξελικτικής τους πορείας και
να διαμορφώνουν σταδιακά την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υφαντή, 2014: 203-216. Υφαντή & Βοζαΐτης, 2007: 87-105.
Υφαντή & Φωτοπούλου, 2010: 122-139. Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011α: 70-83. Υφαντή & Φωτοπούλου, 2011β: 69-93. Kwan
& Lopez-Real, 2005: 275-287. Φωτοπούλου & Υφαντή, 2014: 81-99). Μέσα από την ομότιμη-αμοιβαία καθοδήγηση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μέντορες και καθοδηγούμενοι, αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν μια σχέση εξελισσόμενη, που

Γεώργιος Ν. Βοζαΐτης & Μαρία Ν. Χαδιάρη

257

εστιάζει στο περιεχόμενο τόσο της κοινής διδασκαλίας όσο και της καθημερινής τους εργασίας στην προσπάθειά τους να
διευκολύνουν ο ένας την επαγγελματική ανάπτυξη του άλλου (Daresh, 2003: 23. Jones & Brown, 2011: 401-418. Johnson
& Daire: 2008: 28-35. Kwan & Lopez-Real, 2005: 279-281. Lejonberg et al., 2015: 142-158). Σημαντικά είναι τα οφέλη που
ανακύπτουν μέσα από τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την ανάπτυξη της μεντορικής σχέσης και για τη σχολική μονάδα.
Ειδικότερα, η επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών λειτουργεί ως πυρήνας, γύρω από τον οποίο
συσπειρώνονται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του σχολείου. Μέσα από την παροχή, λοιπόν, εξατομικευμένης βοήθειας
και ενίσχυσης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο από το μέντορα, επιτυγχάνεται η καθοδήγηση και προωθείται η
ανάπτυξη του συνόλου των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (Hobson et al., 2009: 210). Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη
συνεργατικών σχέσεων και προωθείται η ιδέα μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης στο σχολείο (Feiman-Nemser,
2010:15-30. Moor et al., 2005: 63-45. Phillips & Fragoulis, 2010: 211-213), η οποία γίνεται ο αποδέκτης της δράσης των
εκπαιδευτικών (Carter & Francis, 2001: 249-262. Hargreaves & Fullan, 2000: 52). Επομένως, η σχέση μέντορα και εκπαιδευτικών προάγει μια σχολική κοινότητα, γόνιμη όχι μόνο για την επαγγελματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλά
και για τη συνολική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών εμπειριών τους (Everston
& Smithey, 2000: 294-304).

Σκοπός, βασικό & επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του θεσμού του μέντορα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από τη διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμβολή του
στην υποδοχή, υποστήριξη και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής έρευνας με νέα
εμπειρικά δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα
που τέθηκε στην παρούσα εμπειρική μελέτη ήταν αν ο θεσμός του μέντορα αποτελεί μια ρεαλιστική και παιδαγωγικά αξιοποιήσιμη εκπαιδευτική πρακτική για την ενίσχυση της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών και ποιοι επιμέρους
παράγοντες προσδιορίζουν την επιτυχία του θεσμού, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Οι επιμέρους ερευνητικές
υποθέσεις που ετέθησαν στην παρούσα έρευνα ήταν οι εξής:
Υπόθεση 1η: Οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί διατίθενται πιο θετικά απέναντι στο θεσμό του μέντορα.
Υπόθεση 2η: Οι εμπειρότεροι εκπαιδευτικοί διατίθενται πιο θετικά απέναντι στο θεσμό του μέντορα.
Υπόθεση 3η: Οι εκπαιδευτικοί με τα υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα διατίθενται πιο ευνοϊκά απέναντι στο θεσμό του μέντορα.
Υπόθεση 4η: Δεν αναμένονται διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών σχετικά με
το θεσμό.
Υπόθεση 5η: Δεν αναμένονται διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εκπαιδευτικών με βάση τον τύπο σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Υπόθεση 6η: Αναμένεται μια θετική συσχέτιση μεταξύ και των τεσσάρων υποκλιμάκων του εργαλείου μέτρησης.

Υλικό & Μέθοδος
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα και οι επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης, οδήγησαν στην επιλογή της
ποσοτικής μεθόδου συλλογής δεδομένων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου1, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά
1. Το παρόν ερευνητικό εργαλείο προέρχεται από το ερωτηματολόγιο της έρευνας των Παππά & Ιορδανίδη (2017) και τροποποιήθηκε ελάχιστα για
τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Παρέχει, συνεπώς, τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων του με τα αντίστοιχα των ανωτέρω ερευνητών,
εξασφαλίζοντας σε ικανοποιητικό βαθμό εγκυρότητα και αξιοπιστία.

258

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

συμπεράσματα που αποτυπώνουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη συμβολή
του θεσμού του μέντορα στην υποδοχή, υποστήριξη και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το δείγμα της έρευνας ανέρχεται σε
96 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων από τον πληθυσμό-στόχο 117 εκπαιδευτικών που
υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ικαρίας και των Φούρνων κατά το σχολικό έτος 20172018. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 6 κλειστές ερωτήσεις ονομαστικής κλίμακας και 1 ερώτηση συμπλήρωσης που
αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Οι βασικές απόψεις των εκπαιδευτικών για το υπό διερεύνηση
ζήτημα καταγράφονταν μέσω 11 ερωτήσεων κλειστού τύπου που έλεγχαν σε τέσσερα επίπεδα τις αντιλήψεις και στάσεις των
εκπαιδευτικών για: α) την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού: 3 ερωτήματα, β) το ρόλο και την προσφορά του μέντορα: 5
ερωτήματα, γ) τα κριτήρια επιλογής του: 2 ερωτήματα και δ) τις προϋποθέσεις εφαρμογής του στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα: 1 ερώτημα.
Οι ερωτήσεις δομήθηκαν σύμφωνα με τη διατακτική κλίμακα (ερωτήσεις Β3, Γ2α, Γ2β, Γ2γ, Γ3), διαβαθμισμένης σειράς
(Creswell, 2011: 203-204) και την πεντάβαθμη κλίμακα ίσων διαστημάτων Likert (ερωτήσεις Β1, Β2, Γ1, Δ1, Δ2, Ε1). Για τον
έλεγχο της λειτουργικότητας και τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του ερευνητικού εργαλείου της παρούσας μελέτης
διεξήχθη πιλοτική έρευνα. (Παρασκευόπουλος, 1993:100-101). Μετά την πιλοτική του εφαρμογή, το ερωτηματολόγιο οριστικοποιήθηκε, προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα πεδίου.
Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 40 εκπαιδευτικοί ήταν άνδρες (42%)
και 56 γυναίκες (58%). 45 από αυτούς ήταν αναπληρωτές (47%) και 51 μόνιμοι (53%), 24 υπηρετούσαν σε Γυμνάσιο (25%),
40 σε Γενικό Λύκειο (42%), 25 σε Επαγγελματικό Λύκειο (26%) και 7 στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (7%). Σε σχέση με τις επιπλέον σπουδές τους, 7 από αυτούς κατείχαν δεύτερο πτυχίο (7,8%), 42 ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος (46,7%) και 41 (42, 7%) είχαν επιμορφωτική εμπειρία μεγάλης διάρκειας
(ετήσια, ΠΕΚ, κλπ.). Ως προς την ηλικιακή ομάδα και τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων, αξίζει να
επισημανθεί ότι εκπαιδευτικοί έως 25 ετών και με περισσότερα από 25 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, υποαντιπροσωπεύονται στο συγκεκριμένο δείγμα (Ν=2, 2.1%, Ν=5, 5,2%) αντίστοιχα. Τέλος, καταγράφεται μια πληθώρα διαφορετικών
ειδικοτήτων με την υψηλότερη τιμή εντός του εξεταζόμενου δείγματος να είναι αυτή των φιλολόγων, η οποία, ωστόσο, δεν
ξεπερνά το 15% .

Γράφημα 1: Φύλο
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Γράφημα 2: Ηλικιακές ομάδες

Γράφημα 3: Εργασιακή σχέση

Γράφημα 4: Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία
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Γράφημα 5: Τύπος σχολείου

Γράφημα 6: Ειδικότητες
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Αποτελέσματα
Aπόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού του μέντορα
Ως προς την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι κρίνουν αναγκαία την
εφαρμογή του θεσμού για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών
(82%). Άλλες σημαντικές δυσκολίες που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα αποτελούν η αναντιστοιχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πραγματικότητας (80%), το επαγγελματικό άγχος κατά τη διάρκεια προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον (79%), η διαχείριση της τάξης (72%), ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της διδασκαλίας
(70%), η κατανομή του διδακτικού χρόνου (70%), τα διοικητικά ζητήματα (63%) και η ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σώμα
(59%). Οι διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους (7%) και με γονείς (13%) φαίνεται να αποτελούν λιγότερο σημαντικούς λόγους σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν
μέσω της εφαρμογής του θεσμού αφορούν στην ενημέρωσή τους για καινοτομίες (88%), στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών (82%), στην επικαιροποίηση της παιδαγωγικής γνώσης και τη διασύνδεσή της με τη διδακτική πρακτική
(81%), στο επαγγελματικό άγχος κατά την προσπάθεια προσαρμογής στα νέα δεδομένα (74%), στον εμπλουτισμό των διδακτικών τους πρακτικών (69%), στη διαχείριση της τάξης (63%) και στη μεγέθυνση των εκπαιδευτικών δικτύων-forum (56%). Ο
σχεδιασμός και η εφαρμογή της διδασκαλίας (22%), η συνεργασία με άλλους συναδέλφους (22%) και η κατανομή διδακτικού
χρόνου (20%) αποτελούν δυσκολίες που φαίνεται να αντιμετωπίζουν σε μικρότερο, όμως, βαθμό.
Στο ερώτημα σχετικά με τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού, οι συμμετέχοντες θεωρούν
αναγκαία την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί εκτιμούν ότι ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου (76%), η εισαγωγική επιμόρφωση (67%), ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας (66%) και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση (55%) δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Σε μεγάλο ποσοστό (67%)
θεωρούν ότι ο μέντορας μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των αρχάριων εκπαιδευτικών, καθώς
πιστεύουν ότι οι αρχικές τους εμπειρίες καθορίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία (65%). Επίσης, θεωρούν ότι ο μέντορας μπορεί να βοηθήσει και τους έμπειρους εκπαιδευτικούς (31%), να συμβάλλει στη διαχείριση διοικητικών-γραφειοκρατικών θεμάτων (30%) και να διευκολύνει τη συνεργασία με άλλους συναδέλφους (31%) και με γονείς (21%) σε μικρότερα, όμως, ποσοστά.
Απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο και την προσφορά του μέντορα
Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο μέντορας είναι αναγκαίο να λειτουργεί ως σύμβουλος
(91%), επιμορφωτής (90%), εμψυχωτής (87%), συμπαραστάτης (87%), προωθητής καινοτομιών (85%), διευκολυντής συνεργασίας (85%), προωθητής της ενδοσχολικής συνεργασίας (85%), κριτικός φίλος (76%), πρότυπο εργασίας (75%) και καθοδηγητής
(58%). Εντούτοις, μεγάλα παρατηρούνται τα ποσοστά διαφωνίας στις αντιλαμβανόμενες λειτουργίες του μέντορα ως επιβλέποντα (69%) και αξιολογητή (83%).
Επιπρόσθετα, εκτιμούν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη του μέντορα στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς σε τομείς, όπως στην προσαρμογή τους στις πραγματικές σχολικές συνθήκες (75%), στη διαχείριση της τάξης
(72%), στην απότομη μετάβασή τους από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική ζωή (69%), στη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεών τους (69%), στη θετική προσέγγιση των αναδυόμενων προβλημάτων (68%), στη διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας
στη σχολική μονάδα (66%) και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ενθάρρυνσή τους (65%). Επίσης, θεωρούν ότι οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ηθική υποστήριξη (35%) και στήριξη τόσο σε προσωπικό επίπεδο (24%) όσο και στη διαχείριση
των γονέων (22%) σε μικρότερο, όμως, βαθμό.
Όσον αφορά στη διδακτική υποστήριξη των αρχάριων εκπαιδευτικών αντιλαμβάνονται ως ιδιαίτερα σημαντική τη προσφορά του μέντορα σχετικά με την παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών (71%), στον εμπλουτισμό των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων (70%), στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων (64%), στη διαχείριση της τάξης (63%), στη δόμηση προσωπικών
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διδακτικών στρατηγικών (57%), στην κάλυψη εξατομικευμένων μαθησιακών αναγκών (56%), στη δόμηση μεταδοτικότητας
των γνωστικών αντικειμένων (52%) και στην ανάπτυξη κινήτρων στο μαθητικό πληθυσμό (52%). Αρκετά σημαντική θεωρούν
τη διδακτική υποστήριξη του μέντορα προς τους αρχάριους εκπαιδευτικούς στην επιλογή εποπτικών μέσων (44%) και στη
ρύθμιση περιεχομένου και ροής των μαθημάτων (44%).
Ιδιαίτερα σημαντική, άλλωστε, θεωρούν την επαγγελματική υποστήριξη του μέντορα στους αρχάριους εκπαιδευτικούς
σχετικά με την ενθάρρυνση στη χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (74%), στη συνεργασία στην εκπόνηση καινοτόμων
προγραμμάτων βάσει των αναγκών των μαθητών/-τριών (71%), στη σταδιακή δόμηση της επαγγελματικής τους αυτονομίας
(67%), στην ομαλή ενσωμάτωσή τους στο νέο επαγγελματικό περιβάλλον (64%), στη διευκόλυνση συνεργασιών στη σχολική
μονάδα (64%) και στη δόμηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας (59%). Αρκετά σημαντική αντιλαμβάνονται την επαγγελματική υποστήριξη του μέντορα στους αρχάριους εκπαιδευτικούς στη δόμηση του προσωπικού διδακτικού τους προφίλ (46%),
στη διαχείριση-επίλυση των διοικητικών θεμάτων (38%) και στην ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης (28%) σε μικρότερο, όμως,
βαθμό.
Οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται ως πολύ σημαντικό το ρόλο του μέντορα στους έμπειρους εκπαιδευτικούς και τον συσχετίζουν με την ενθάρρυνση στη χρήση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (69%), τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο
(68%), την ενσωμάτωση επαγγελματικής ανάπτυξης στη σχολική μονάδα (67%), την καλλιέργεια συνεργατικής κουλτούρας σε
αυτή (67%), τη βοήθεια στην επαγγελματική ανάπτυξη ως δια βίου διαδικασία (65%), τη σταδιακή μετουσίωση του σχολείου σε
κοινότητα μάθησης (65%), τη συνεργασία στην εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων βάσει των αναγκών των μαθητών/-τριών (63%), την επικαιροποίηση της παιδαγωγικής γνώσης (58%) και την κριτική επαναδιαπραγμάτευση του διδακτικού τους
προφίλ (53%). Σε μικρότερο βαθμό θεωρούν σημαντική την προσφορά του μέντορα σε τομείς που αφορούν στη διασύνδεση
της παιδαγωγικής γνώσης με τη διδακτική πρακτική (36%) και την υποστήριξη των τεχνικών πτυχών της διδασκαλίας τους
(28%).
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τα κριτήρια επιλογής του μέντορα
Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο μέντορας σε γνωστικό επίπεδο είναι αναγκαίο να
διαθέτει παιδαγωγική κατάρτιση (96%), διδακτική μεθοδολογία (95%), μεγάλη διδακτική εμπειρία (91%), γνώσεις ψυχολογίας
(88%), επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων (81%), διοικητικές γνώσεις (80%), πιστοποίηση στις ΤΠΕ (77%), μεταπτυχιακές/
διδακτορικές σπουδές (71%), καθώς και συγγραφικό/ερευνητικό έργο-δημοσιεύσεις (51%). Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των
συμμετεχόντων θεωρεί ότι ο μέντορας πρέπει να έχει την ίδια ειδικότητα με το νέο εκπαιδευτικό (88%).
Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδύονται τα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο μέντορας για την
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο μέντορας πρέπει να
είναι συνεργάσιμος (97%), αφοσιωμένος και πρόθυμος για βοήθεια (97%), καλός ακροατής (96%), μεταδοτικός (95%), δεκτικός
στη διαφορετικότητα (95%), διαλλακτικός (94%), οργανωτικός (93%), ευέλικτος (93%), εμπνευστής (92%), διορατικός (89%),
καινοτόμος (88%) και οραματιστής (84%).
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του θεσμού του μέντορα
Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού την
επιμόρφωση των μεντόρων (94%), το διαθέσιμο χρόνο για συνεργασία μέντορα-καθοδηγούμενου (91%), την επιλογή μέντορα
από εθνικό μητρώο με σαφή αξιοκρατικά κριτήρια (90%), την ενδοσχολική ενσωμάτωση του θεσμού (89%), τα οργανωμένα
προγράμματα καθοδήγησης δομημένα από το μέντορα σε συνεργασία με τον καθοδηγούμενο (86%), την εφαρμογή του θεσμού στη σχολική μονάδα για εξατομικευμένη αντιμετώπιση αναγκών (82%), την επιτυχημένη ζεύξη μέντορα-καθοδηγούμενου σε επίπεδο διαπροσωπικής σχέσης (81%), τον προσανατολισμό του καθοδηγητικού προγράμματος του μέντορα στην
ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών του καθοδηγούμενου (80%), τη σύσταση εξατομικευμένου πρωτόκολλου
καθοδήγησης σε κάθε σχολική μονάδα (79%), τη σύσταση ενός εθνικά συμφωνημένου πρωτοκόλλου εργασίας για την καθο-
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δήγηση μετά από διαβούλευση (73%), την ανάπτυξη εθνικού πιλοτικού καθοδηγητικού προγράμματος από ομάδα εργασίας με
αντιπροσώπους από στελέχη της εκπαίδευσης (διευθυντές εκπαίδευσης και σχολείων, σχολικούς συμβούλους) και μάχιμους
εκπαιδευτικούς (68%) και τη γεωγραφική γειτνίαση μέντορα-καθοδηγούμενου (67%).
Σε μικρότερο βαθμό οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την αξιοποίηση υπηρεσιών και φορέων (κοινωνικές
υπηρεσίες, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά δίκτυα κ.ά.) στο πρόγραμμα καθοδήγησης (48%), την αξιοποίηση διεθνώς εφαρμοσμένων προγραμμάτων και πορισμάτων εκπαιδευτικών ερευνών για το θεσμό του μέντορα (43%) και την επιλογή μέντορα
από τον άμεσα ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό μετά από συμβουλευτική επιλογής αποτελεσματικών μεντόρων (35%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό διαφωνίας των συμμετεχόντων με την επιλογή του μέντορα από το Διευθυντή της
σχολικής μονάδας (82%).
Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής
Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, η σχετική ανάλυση διακύμανσης κατέδειξε αρκετές στατιστικά σημαντικές διαφορές ως
προς τις εξαρτημένες μεταβλητές της μελέτης. Με στόχο τη μελέτη της επίδρασης των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο επιβεβαιώνεται η ανωτέρω υπόθεση, πραγματοποιήθηκε ο post-hoc έλεγχος Bonferroni.
Ωστόσο, πιθανώς λόγω του ότι οι σχέσεις ήταν οριακές, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εξαλείφθηκαν κατά τον post-hoc
έλεγχο, καταδεικνύοντας μη σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, η
υπόθεση περί θετικής συσχέτισης των απόψεων των νεότερων εκπαιδευτικών για το θεσμό δεν επιβεβαιώνεται από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως οι αντιλήψεις τους για την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής
καθοδήγησης σχετίζονται με παράγοντες της ίδιας της επαγγελματικής τους πρακτικής παρά με την ηλικία τους.
Ως προς τη δεύτερη υπόθεση της μελέτης περί θετικής συσχέτισης ανάμεσα στα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στις απόψεις που διατυπώθηκαν, ο έλεγχος One-WayANOVA δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές
για καμία εκ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Συνεπώς, η σχετική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται, καθώς δεν παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των εκπαιδευτικών με διαφορετική συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Ως εκ
τούτου, οι αντιλήψεις τους για την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού του μέντορα φαίνεται να σχετίζονται με πτυχές της
διδακτικής τους πρακτικής παρά με το συνολικό χρόνο της εκπαιδευτικής τους προϋπηρεσίας.
Ως προς την υπόθεση περί θετικής συσχέτισης ανάμεσα στις επιπλέον σπουδές και στις απόψεις των εκπαιδευτικών, σε
πρώτο στάδιο διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές επιδράσεις των επιπλέον σπουδών σε ορισμένες εκ των μεταβλητών της
μελέτης. Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικές επιδράσεις καταγράφηκαν ως προς τις δυσκολίες των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (p=0.024), την αντίληψη για τις ανάγκες που βιώνουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί (p=0.003) και τις αναγκαίες λειτουργίες του μέντορα (p=0.004). Σε επόμενο στάδιο, οι τρεις αυτές στατιστικά σημαντικές επιδράσεις διερευνήθηκαν περαιτέρω
μέσω του post-hoc ελέγχου του Bonferroni. Ωστόσο, ο post-hoc έλεγχος δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών των επιμέρους μεταβλητών. Κατά συνέπεια, η απουσία στατιστικά σημαντικών αποκλίσεων καταδεικνύει και την
απουσία επίδρασης των επιπλέον σπουδών στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και στάσεων των ερωτώμενων εκπαιδευτικών
για τη συμβολή του θεσμού στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, οδηγώντας στην απόρριψη της συγκεκριμένης ερευνητικής
υπόθεσης. Οι αντιλήψεις τους, επομένως, για την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής καθοδήγησης συνδέονται με παράγοντες
που αφορούν στην επαγγελματική τους πρακτική και όχι στις επιμέρους διαφοροποιήσεις στις επιπλέον σπουδές.
Η τέταρτη υπόθεση περί μη διαφοράς των απόψεων με βάση τη σχέση εργασίας (μόνιμος-αναπληρωτής) επιβεβαιώνεται
μερικώς, αφού για τρεις εκ των μεταβλητών αυτών καταγράφονται στατιστικά σημαντικές επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα,
στατιστικά σημαντικές διαφορές καταγράφονται ως προς τις μεταβλητές των δυσκολιών των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (p=0.042), της αντίληψης για τις ανάγκες και τα προβλήματα που βιώνουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί (p=0.030) και της
αντιλαμβανόμενης σημαντικότητας της ψυχολογικής υποστήριξης στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς (p=0.008), που
αναδεικνύουν τη θετικότερη αντίληψη των αναπληρωτών για την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής καθοδήγησης.
Ως προς τη σχέση ανάμεσα στις διατυπωμένες απόψεις των εκπαιδευτικών και τον τύπο του σχολείου στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, η υπόθεση περί μη σημαντικής επίδρασης επιβεβαιώνεται, αφού για καμία εκ των μεταβλητών που εξετάστηκαν
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δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με τον τύπο σχολείου. Αξίζει, ωστόσο, αναφοράς το ότι αν και η ανάλυση
για την αντίληψη των αναγκών και προβλημάτων που βιώνουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί κατέδειξε ορισμένες διαφορές σε
σχέση με τον τύπο σχολείου, αυτές δεν ξεπέρασαν το όριο της στατιστικής σημαντικότητας και θεωρήθηκαν, κατά συνέπεια,
μη σημαντικές. Τέλος, σε σχέση με την τελευταία ερευνητική υπόθεση, καταδεικνύονται θετικές συσχετίσεις που ξεπερνούν το
όριο της στατιστικής σημαντικότητας για το σύνολο των μεταβλητών που εξετάστηκαν. Οι ισχυρότερες εκ των σχέσεων αυτών
καταγράφηκαν μεταξύ της αντιλαμβανόμενης αναγκαιότητας της ψυχολογικής υποστήριξης και των σημαντικότερων παραγόντων για την αναγκαιότητα της εφαρμογής του θεσμού του μέντορα (r=0.817), της αντιλαμβανόμενης σημαντικότητας της
ψυχολογικής και της επαγγελματικής υποστήριξης (r=0.820) και της αντιλαμβανόμενης σημαντικότητας της επαγγελματικής
και της διδακτικής υποστήριξης (r=0.879).

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον τόπο όπου αυτή διενεργήθηκε. Πορίσματα
διεθνών ερευνητικών μελετών καταδεικνύουν ότι η ανάγκη για υποδοχή, υποστήριξη και εμψύχωση είναι μεγαλύτερη σε
εκπαιδευτικούς που κατοικούν σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές και, ενδεχομένως, αποτελούν μια μικρή κοινότητα
εντός της οποίας μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να αναζητήσουν στήριξη και καθοδήγηση (Johnson & Daire, 2008: 1-5.
Quintana & Zambrano, 2014: 629-636). Συνεπώς, το πλαίσιο εντός του οποίου διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει πληροφορίες για τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μιας ακριτικής νησιωτικής περιοχής
της ελληνικής επικράτειας, που ενδεχομένως υποαντιπροσωπεύεται στην ερευνητική πρακτική και παραβλέπεται ως προς
την κάλυψη των αναγκών της σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στην προκειμένη εμπειρική μελέτη καταδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν αναγκαία
την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα ως υποστηρικτική δομή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς τόσο οι αρχάριοι
όσο και οι έμπειροι εκπαιδευτικοί βιώνουν καθημερινά στο στίβο της ρευστής εκπαιδευτικής εφαρμοσμένης πραγματικότητας
δυσχέρειες που σχετίζονται με το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργου. Επίσης, καταδείχθηκε ότι δημογραφικοί παράγοντες,
όπως η ηλικία, τα έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, οι επιπλέον σπουδές και ο τύπος σχολείου, δεν ασκούν κάποια σημαντική
επίδραση στις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή του θεσμού στην υποδοχή, υποστήριξη και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι η αντιλαμβανόμενη αναγκαιότητα για την εφαρμογή του θεσμού
του μέντορα δεν διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά ότι είναι κοινή μεταξύ επιμέρους ηλικιακών
ομάδων. Ως εκ τούτου, η απουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής καθοδήγησης, καταδεικνύοντας κοινές υποστηρικτικές ανάγκες μεταξύ εκπαιδευτικών που ενδεχομένως εμφανίζουν διαφορές
ως προς βασικά μεταξύ τους δημογραφικά χαρακτηριστικά.
Οι μόνες αποκλίσεις που καταγράφηκαν με βάση τις δημογραφικές παραμέτρους είναι αυτές που αφορούν στις αντιλήψεις
των ερωτηθέντων για τις δυσκολίες των νέων εκπαιδευτικών, τις ανάγκες που βιώνουν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί και τη
σημαντικότητα της ψυχολογικής υποστήριξης του μέντορα στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, όπου παρατηρήθηκαν
διαφορές ανάμεσα στους μόνιμους και τους αναπληρωτές. Η θετικότερη αντίληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την
αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού αποτελεί, ενδεχομένως, αντανάκλαση μιας αντιλαμβανόμενης από μέρους τους αδυναμίας να ανταποκριθούν στο σύνολο των απαιτήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τρόπο όμοιο με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μια αδυναμία η οποία μπορεί να καλυφθεί μέσω της καθοδήγησης από τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους.
Αναδύεται, συνεπώς, η ανάγκη εισαγωγής του θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως εξάλλου καταδεικνύουν και τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης στο πλαίσιο ενός σωστά δομημένου συστήματος ομαλής ένταξης των νέων
εκπαιδευτικών (Μακροπούλου & Ιορδανίδης, 2016:167) και ενεργοποίησης των ανεπαρκών δομών δια βίου επαγγελματικής
υποστήριξής τους (Βεργίδης κ.ά., 2010: 11-27. Μαυροειδής & Τύπας, 2001: 147-153. Wang & Odell, 2002: 481-546).
Αν και η ελληνική Πολιτεία δε φαίνεται-τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία-να επιδιώκει την υιοθέτηση του θεσμού του
μέντορα ως μια ρεαλιστική πολιτική υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η προκειμένη έρευνα
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μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπληρώνει το πλέγμα των εμπειρικών μελετών και διευρύνει τη συζήτηση για τη συμβολή του θεσμού του μέντορα στην υποδοχή, υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς αναδεικνύει τις αντιλήψεις τους αναφορικά με την αναγκαιότητα της συμβουλευτικής καθοδήγησης σε μια γεωγραφικά
απομονωμένη νησιωτική περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Απαντώντας, επομένως, και στο βασικό ερευνητικό ερώτημα
της εργασίας, η υψηλή αντιλαμβανόμενη αναγκαιότητα από μέρους των εκπαιδευτικών του δείγματος για συμβουλευτική καθοδήγηση οφείλει να προβληματίσει τους φορείς χάραξης της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο την ενσωμάτωση
της επαγγελματικής ανάπτυξης στο σχολικό πλαίσιο, μέσα από θεσμοθετημένους μηχανισμούς υποστήριξης και καθοδήγησης,
προάγοντας τη συνεργατική επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας (Βοζαΐτης, 2013: 15-44.
Βοζαΐτης, Υφαντή & Βεργίδης, 2016: 32-54. Vozaitis & Ifanti, 2017: 227-245).
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Abstract
This empirical study aims to highlight the importance of the mentor institution in the Greek educational reality, by
investigating the views and attitudes of the teachers in the secondary education regarding the contribution of the mentor
institution in their induction, support and professional development. For this study to be implemented, a quantitative scale
method of collecting numerical data and a structured questionnaire were used. The sample taken into consideration
comes up to 96 teachers of all specialty areas and it was collected by the teachers in the secondary education in the islands
of Ikaria and Fourni. The study results showed that teachers agree to the implementation of the mentor institution in the
Greek educational system.

Στοιχεία συγγραφέων:
Βοζαΐτης Ν. Γεώργιος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλος Καθηγητής ΕΑΠ, Φιλόλογος
Ενιπέως 14, 26442, Πάτρα, 2610 422756, vozaitisg@gmail.com
Χαδιάρη N. Μαρία, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΔΕ Σπουδές στην Εκπαίδευση
Εύδηλος, Ικαρία, 22750 31070, 22750 31239, marhad24@gmail.com

Εφαρμόζοντας την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.:
Η κατάθεση μιας προβληματικής
Κατερίνα Κεδράκα

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και των Επιστημών της Αγωγής στρέφεται στη σημασία της
ποιότητας της διδασκαλίας στην Εκπαίδευση και αναγνωρίζεται ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστική για
την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (Μπαγάκης, 2016). Οι φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καλούνται να επενδύσουν σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοσμένα στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, έτσι ώστε οι
συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας να θέτουν σε συνεχή εγρήγορση τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία αλλά και τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες
για τη βελτίωση της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που αφορούν στην κατάρτιση των φοιτητών των
λεγόμενων «καθηγητικών» Τμημάτων. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο παρέχεται ολοκληρωμένη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, προκειμένου
όσοι φοιτητές το θελήσουν, να έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.

Το επαγγελματικό τοπίο των Βιοεπιστημόνων
Στο χώρο των Βιοεπιστημών κυριαρχεί μια ρομαντική εικόνα του επιστήμονα που με την έρευνά του αλλάζει τα δεδομένα της
ανθρωπότητας. Ωστόσο, η συνήθης επαγγελματική πορεία του είναι πολύ πιο πεζή από την ιδεατή αυτή εικόνα. Όπως ισχύει
για όλους τους νέους επιστήμονες, η εύρεση μιας –σχετικά- μόνιμης θέσης εργασίας εξασφαλίζει τον βιοπορισμό, επιτρέπει
στον επιστήμονα ερευνητή να αφοσιωθεί στην έρευνά του, χωρίς να χρειάζεται να αγωνιά συνεχώς για την επιβίωση, τη δική
του και της οικογένειας του και διευκολύνει την ισορροπία επαγγελματικής-οικογενειακής του ζωής (Feibelman, 1993). Η
Εκπαίδευση παραδοσιακά προσφέρει αρκετές θέσεις εργασίας, με καλές προοπτικές απασχόλησης των Βιοεπιστημόνων,
σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι και στη χώρα μας καθώς ο τομέας της έρευνας, της
βιοτεχνολογίας αλλά και όλων των υπολοίπων επαγγελματικών τομέων όπου μπορεί να εργαστεί ο Βιοεπιστήμονας δεν προσφέρουν μεγάλη ζήτηση, οι απόφοιτοι των σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων συχνά εργάζονται ως εκπαιδευτικοί, είτε
επιλέγουν να δουλέψουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική, είτε στο χώρο των φροντιστηρίων, ιδιαίτερων
μαθημάτων και γενικά προετοιμασίας μαθητών για την είσοδό τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου υπάρχει ζήτηση
καθώς το μάθημα της Βιολογίας αποτελεί το μάθημα κύριας βαρύτητας για το πεδίο των Επιστημών Υγείας (Οριζόντια Δράση
Υποστήριξης Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, 2008).
Τα ευρήματα σχετικής έρευνας (Κεδράκα, 2013) δείχνουν ότι οι νεαροί Βιοεπιστήμονες στην Ελλάδα προβληματίζονται
για το επαγγελματικό τους μέλλον. Η είσοδός τους στην αγορά εργασίας δεν τους φαίνεται μια απλή υπόθεση, αντίθετα, έχουν
κατανοήσει τη σημασία των πολλών εφοδίων για μια επιτυχημένη είσοδο στην απασχόληση, κι επενδύουν κυρίως στις σπουδές τους, διότι συμφώνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Φραγκουδάκη, 1985· Schultz, 1971) κάθε άτομο κάνει
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, έχοντας ως κριτήριο τη μεγιστοποίηση του προσωπικού του οφέλους. Στοχεύοντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση θεωρούν πως η Εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική για να αντιμετωπίσουν
την ανεργία, παρόλο που κι αυτή η λύση κρύβει δυσκολίες, τόσο σε επίπεδο αρχικής ένταξης στη δημόσια δευτεροβάθμια
εκπαίδευση μέσω του ΑΣΕΠ, όσο και ουσιαστικής διαδικασίας που απαιτεί παιδαγωγικές γνώσεις. Έτσι, δεν απορρίπτουν
την εναλλακτική να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί, παρόλο που την βλέπουν κριτικά και όχι πάντα ως μια μόνιμη ή επιθυμητή

Κατερίνα Κεδράκα

269

επαγγελματική διέξοδο. Εκτός, όμως, από το τυπικά προαπαιτούμενα που γνωρίζουν ότι τους χρειάζονται, αναφέρουν και
διδακτικές δεξιότητες που χρειάζεται να κατέχει ο Βιοεπιστήμονας-εκπαιδευτικός (Κεδράκα, 2013), αλλά οι απόψεις τους
μάλλον αναπαράγουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί του υπομονετικού και μεταδοτικού διδάσκοντα, ένα μοντέλο που σήμερα έχει αντικατασταθεί με τον επιστήμονα - εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
διδασκαλίας (Ζόγκζα, 2006) κι όχι σε μια έμφυτη διδακτική κλίση.

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
To Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) λειτουργεί από το 2000
στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης. Στο ΦΕΚ Ίδρυσης του Τμήματος ΜΒΓ (179, 6/9/1999) αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων αποστολή του Τμήματος ΜΒΓ είναι
η κατάρτιση αποφοίτων ικανών «να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση». Το Τμήμα ΜΒΓ στο Μηχανογραφικό Δελτίο
των υποψηφίων φοιτητών περιλαμβάνεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο - των Επιστημών Υγείας και τα μόρια που απαιτούνται
για την εισαγωγή σε αυτό είναι υψηλά (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2018 η βάση εισαγωγής ήταν τα 17522, το 2017 τα 17855,
το 2016 18004 μόρια).
Οι απόφοιτοι ασχολούνται, ως εξειδικευμένοι Βιοεπιστήμονες, με την έρευνα των βιολογικών συστημάτων σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο (κύτταρα, μόρια, γονίδια, DNA κ.λπ.). Επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και
στον ιδιωτικό χώρο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων
σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών (πηγή: www.mbg.duth.gr). Τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΜΒΓ έχουν κατοχυρωθεί με το ΦΕΚ Α΄ 199 1/10/2009, Προεδρικό Διάταγμα 158, σ. 6631,
όπου αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΒΓ έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Εκπαίδευση:
«Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη
βιολογία και γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά».
Έτσι, αρκετοί απόφοιτοι εργάζονται ως εκπαιδευτικοί και είναι ενδιαφέρον ότι στην «Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων ΔΠΘ
των ετών 2003-05» το 13,5% των αποφοίτων ΤΜΒΓ εργαζόταν στην Εκπαίδευση, ενώ στην «Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων
ΔΠΘ των ετών 2009-11» (πηγή: http://career.duth.gr) το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει στο 23,8% -είχε δηλαδή διπλασιαστεί!
Ωστόσο, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να είναι επαρκείς στο διδακτικό τους έργο, οι Βιοεπιστήμονες χρειάζονται:
• Καλή γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου
• Παιδαγωγική γνώση και διδακτική ικανότητα
Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προσφέρεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών πρώτου
κύκλου του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, με την ΑΠ: 57/60, 5-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018. Προκειμένου να διασφαλίσει την πιστοποιημένη παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια για τους αποφοίτους του, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής έχει ενσωματώσει την παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Δύο από τα παραπάνω οκτώ (8) μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και διδάσκονται στο 4ο και 6ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα έξι
είναι μαθήματα επιλογής, που τα επιλέγουν όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, και
διδάσκονται στο 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών. Στο σύνολό τους τα οκτώ διδακτικά αντικείμενα συμπληρώνουν 30 πιστωτικές
μονάδες ECTS. Η επιλογή των διδακτικών αντικειμένων και του περιεχομένου τους έγινε με γνώμονα τη νομοθεσία αλλά και
τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα του Τμήματος. Όσοι
φοιτητές επιθυμούν να πάρουν την πιστοποίηση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, θα πρέπει επιπλέον των 6
μαθημάτων επιλογής Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής να πάρουν και τα 6 μαθήματα επιλογής Παιδαγωγικής / Διδακτικής
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(επίσης 3/εξάμηνο). Τα 4 αυτά επιπλέον μαθήματα επιλογής (δηλ της παιδαγωγικής και διδακτικής κατεύθυνσης) εγγράφονται
στο «Παράρτημα Διπλώματος». Έτσι, το πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης είναι απολύτως σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 3848/2010, άρθρο 3, περίπτωση β (ΦΕΚ Α΄71), όπου αναφέρεται:
«3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του
οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν
τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις»….
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην Διδακτική Πρακτική Άσκηση, η οποία υλοποιείται αρχικά με την μέθοδο των Μικροδιδασκαλιών και στη συνέχεια, μέσα από ένα πρόγραμμα εφαρμογής σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνάσια και Λύκεια -εκτός της Γ΄ τάξης Λυκείου) της Θράκης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας. Το πρόγραμμα αυτό
οργανώνεται από το Τμήμα ΜΒΓ του ΔΠΘ σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο1 ΠΕ04 Θράκης και είναι ένα καινοτόμο
πρόγραμμα αμφίδρομης επικοινωνίας της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο στόχος του είναι να λειτουργήσει ως δίαυλος συνεργασίας και κοινών δράσεων ανάμεσα στο Τμήμα ΜΒΓ και τους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς ΠΕ04,
που υπηρετούν και διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στους τρεις νομούς της Θράκης. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί
ΠΕ04 επιμορφώνονται και αναλαμβάνουν ρόλο Μέντορα στην εκπαίδευση των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών, που
κάνουν την Διδακτική Πρακτική τους Άσκηση στα σχολεία που οι εκπαιδευτικοί αυτοί υπηρετούν. Σημειώνεται ότι στα σχολεία
αυτά περιλαμβάνονται Μουσικά και Εσπερινά σχολεία, σχολικές μονάδες του ορεινού όγκου της Ροδόπης (βλ Εχίνος, Όλβιο)
ή πολυπολιτισμικά σχολεία όπου φοιτούν μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας, Πομάκοι, Ρομά, παλλινοστούντες κτλ (βλ
Σάπες, Ίασμος).
Το Πρόγραμμα Διδακτικής Πρακτικής Άσκησης ΙΙ είναι σπονδυλωτό και περιλαμβάνει δυο άξονες:
1. Την επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη) των εκπαιδευτικών ΠΕ04 που διδάσκουν Βιολογία γύρω από α) τις σύγχρονες
εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, που υλοποιούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ με
εξειδικευμένες εισηγήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις στις εγκαταστάσεις του ΤΜΒΓ και β) την Μεντορική λειτουργία και
σχέση στην Εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις των μελών ΔΕΠ βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο του sch.gr (http://
vod-new.sch.gr) στη διεύθυνση: http://bit.ly/1RDJFtI. Με βάση αυτές τις εισηγήσεις οι εκπαιδευτικοί καλούνται στη συνέχεια, στη διάρκεια του σχολικού έτους, να δημιουργήσουν το δικό τους διδακτικό υλικό, και να το εντάξουν στο καθημερινό
τους μάθημα, ως μία καινοτόμο διδακτική πρακτική. Η προετοιμασία του υλικού τους και η τελική του μορφή διαμορφώθηκε με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τον Σχολικό Σύμβουλο και στηρίχθηκε πάνω στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας. Οι διαλέξεις παραμένουν αναρτημένες και συνεχίζουν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν στοιχεία από αυτές
σε κομμάτια του μαθήματος τους.
Επιπλέον, οι δια ζώσης διαλέξεις των μελών ΔΕΠ εμπλουτίστηκαν από διαδικτυακές διαλέξεις με τη χρήση Μαζικών
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses - MOOCs), το οποίο επελέγη να αναπτυχθεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας ELIADEMY (https://eliademy.com/app/a/). Πρόκειται για οργανωμένα διαδικτυακά μαθήματα τα οποία
δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να το παρακολουθήσουν απ’ όπου θέλουν και όποτε το επιθυμούν, καθώς
περιλαμβάνουν βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μικρής διάρκειας, ερωτήσεις αυταξιολόγησης, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό
υλικό (παρουσιάσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία, κλπ) (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης 2014). Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
υλοποιήθηκε ένα MOOC το οποίο περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:
• Καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή προβιοτικών τροφίμων και η επίδρασή τους στη διατροφή
• Νευροεκφυλιστικές ασθένειες και νόσος του Alzheimer
• Εισαγωγή στη μηχανική ιστών
• Μοριακά διαγνωστικά και γενετικές ασθένειες
Για το σκοπό αυτό βιντεοσκοπήθηκαν διαλέξεις από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ και οργανώθηκε ένα μάθημα τεσσάρων
1. θεσμός που πρόσφατα αντικαταστάθηκε από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
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εβδομάδων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η αξιοποίηση των MOOCs στη διαδικασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί δίχως άλλο μια πρόκληση και αξίζει να διερευνηθεί αν η συγκεκριμένη
μεθοδολογία μπορεί να βοηθήσει στο σκοπό αυτό .
2. Την εφαρμογή συνεργατικών μεθόδων εκπαίδευσης για την υλοποίηση της Διδακτικής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών
του Τμήματος ΜΒΓ σε σχολικές μονάδες της Θράκης. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 αναλαμβάνουν ρόλο Μέντορα και καθοδηγούν
τους φοιτητές για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διδασκαλίες, μέσω του σχεδιασμού και της χρήσης σχεδίων μαθημάτων, φύλλων εργασίας κτλ στις τάξεις υποδοχής.
Η Διδακτική Πρακτική Άσκηση ΙΙ κλείνει, στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου που υλοποιείται, με την κριτική αξιολόγηση
και αποτίμηση, όπου παίρνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες, με την κατάθεση απόψεων: οι οργανωτές-μέλη ΔΕΠ, οι εκπαιδευτικοί-Μέντορες και οι φοιτητές, αλλά και ορισμένοι από τους μαθητές που παρακολουθούν τις διδασκαλίες των φοιτητών.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής έχουν καταγραφεί και δείχνουν ότι το επιμορφωτικό αυτό Πρόγραμμα λειτουργεί «αναζωογονητικά» ως προς το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών ΠΕ04 για την βασική έρευνα στη Βιολογία. Επιπλέον, τους δίνεται η
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, γεγονός
που βοηθά να αναπτυχθεί επικοινωνία με την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα της περιοχής τους, αλλά και προβληματισμός
και καινοτομία σχετικά με τον τρόπο που και οι ίδιοι οργανώνουν το καθημερινό τους μάθημα και να προβούν σε μικρές «αναθεωρήσεις». Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με έμπειρους εκπαιδευτικούς και να διδάξουν σε
ρεαλιστικές συνθήκες, με την καθοδήγηση του Μέντορά τους, μια εμπειρία που καταγράφεται από τους φοιτητές ως εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα, ειδικά μάλιστα από όσους την αποκτούν στα απομακρυσμένα σχολεία της Θράκης και εκεί που φοιτούν πολλοί
μουσουλμάνοι μαθητές. Από τα σχόλια των μαθητών διαπιστώνεται ότι οι Σύλλογοι Καθηγητών των σχολείων στο σύνολό τους
δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για την υποδοχή των φοιτητών στη τάξη, οι μαθητές είναι ιδιαίτερα θετικοί στην προσπάθεια
των φοιτητών και διατυπώνουν εύστοχες παρατηρήσεις και την ευχή οι φοιτητές να έρχονται πιο συχνά στην τάξη τους (Κεδράκα, Γκοτζαρίδης, & Καλτσίδης, 2015)!

Η πορεία της πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
Η παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί ζητούμενο, που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες! Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 1997 στον N. 2525/972 στο
Άρθρο 6: Διορισμοί Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Παρ.3, αναφέρεται:
«Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, καθώς και πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας, που χορηγείται από τα ΑΕΙ, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή
Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Tεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και
ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85 και έχοντες διδακτορικό δίπλωμα
στις Επιστήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής».
Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς εδάφιο που 13 χρόνια μετά, αποτελεί το άρθρο 2, παρ.1 του Ν. 3848/2010! Δηλαδή, δεν
ενεργοποιήθηκε ποτέ με τον Ν. 2525/97! Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική η αναγκαιότητα ενίσχυσης αφενός της διδακτικής κατάρτισης των αποφοίτων των «καθηγητικών» Τμημάτων, και των δεξιοτήτων τους για ένταξη
2. ο λεγόμενος και νόμος Αρσένη
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κι εξέλιξη στην απασχόληση, με την εισαγωγή περισσοτέρων του ενός αντίστοιχων μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών
των Τμημάτων αυτών, καθώς ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες γύρω από θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής
κατάρτισης, καθώς και επαγγελματικής ανάπτυξης θα διευκόλυνε τους νέους επιστήμονες να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις
δυσκολίες που υπάρχουν στην απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας (Κεδράκα, 2014).
Σημειώνεται ότι η παραπάνω αναγκαιότητα είχε ήδη επισημανθεί και κατατεθεί επίσημα μέσω της ΑΔΙΠ (Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) στην αντίστοιχη μελέτη του 2008 με τίτλο: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3, η οποία στις σελ 18-19 αναφέρει:
«1.5. Παιδαγωγική και ανθρωπιστική διάσταση των σπουδών.
Υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ειδικής εκπαιδευτικής στρατηγικής και θεσμικού πλαισίου με στόχο
την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος για τους επίδοξους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποφοιτούν από τις λεγόμενες «καθηγητικές» σχολές και Τμήματα ανθρωπιστικών αλλά και θετικών επιστημών
(π.χ Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας, Ψυχολογίας κλπ.). Καλές πρακτικές άλλων χωρών μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα.
Επίσης, διατυπώνεται έντονος προβληματισμός για την έλλειψη αναγκαίων μαθημάτων ανθρωπιστικών σπουδών στα προγράμματα Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών.»
«1.6. Επαγγελματική αποκατάσταση και πιστοποίηση
… Οι εμπειρογνώμονες παρατηρούν ότι κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα και σύστημα οφείλει να ενδιαφέρεται για τις πραγματικές
δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και προσωπικής ολοκλήρωσης των αποφοίτων του,…»
Το 2010 με την εισαγωγή σχετικής νομοθεσίας (Ν. 3848/2010, ΦΕΚ Α΄/71, έτσι όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
από τον Ν. 4186/2013 άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄, ΦΕΚ Α΄193) κατέστη αναγκαία προϋπόθεση για τον διορισμό
στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Έτσι, στο Ν.3848/2010, άρθρο 2 αναφέρεται:
1. «1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό…
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει
κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών
του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν
τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το
πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος
λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς
την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, …»
Προκειμένου να διευκολυνθούν τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενσωματώσουν τις διατάξεις αυτές, το 2011
το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εξέδωσε από την Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. την Α΄ 46820 /Δ1, 15/ 4 / 2011 Εγκύκλιο4, με την οποία δίνει
κατευθυντήριες γραμμές και συμβουλές, σημειώνοντας (μεταξύ άλλων):
«Ανταποκρινόμενοι σε σχετική εκ μέρους σας αίτηση και προκειμένου τα Ιδρύματά σας να βοηθηθούν στην άσκηση της
προαναφερθείσας αποφασιστικής αρμοδιότητας κατάρτισης των Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,
θέτουμε υπ’ όψιν σας με την παρούσα ένα μεσοπρόθεσμο γενικό πλαίσιο δομών και διαδικασιών σχεδιασμού, καθώς και
υλοποίησης των εν λόγω Προγραμμάτων, με απόλυτο, σε κάθε περίπτωση σεβασμό στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη
αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων σας. …
3. Πηγή: http://www.hqaa.gr/
4. Γνωστή κι ως εγκύκλιος Κουλαϊδή, που ως Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου την υπέγραψε
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Τα Πανεπιστήμια, αν οι απόφοιτοί τους επιθυμούν να εξασφαλίσουν ως επαγγελματική προοπτική του/της εκπαιδευτικού
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δέον όπως συγκροτήσουν Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία θα αναλάβει το
σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. …
Τα μαθήματα θα πρέπει να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Επιστήμες της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής βάσει του ΦΕΚ διορισμού τους.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα, επιτρέπει στον/την κάτοχό του συμμετοχή στο διαγωνισμό
επιλογής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην
οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού»
Οι διατάξεις του Ν. 3848/2010 και του ακολουθούμενου Ν. 4186/2013 που ζητούσε την κατανομή των παιδαγωγικών μαθήματων σε τρεις θεματικές ενότητες: 1) Διδακτικά αντικείμενα θεμάτων εκπαίδευσης και αγωγής, 2) Διδακτικά αντικείμενα θεμάτων μάθησης και διδασκαλίας και 3) Διδακτικά αντικείμενα ειδικής διδακτικής και Πρακτικής Άσκησης υιοθετήθηκαν από
ορισμένα Τμήματα ΑΕΙ, τα οποία πήραν την έγκριση για την απονομή Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
από την Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας αρχικά, κι από το ΙΕΠ στη συνέχεια. Ωστόσο, είναι
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι αρμόδιες για ζητήματα της Β/θμιας αλλά όχι της Γ/θμιας Εκπαίδευσης,
με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν σημαντικές πλευρές των δυσκολιών που κρύβει η ενσωμάτωση παιδαγωγικών μαθημάτων
στο πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ (πχ τι είναι το Παράρτημα Διπλώματος; Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός ECTS για
την λήψη του πτυχίου; κτλ) -ειδικά αυτών που τα γνωστικά τους πεδία δεν συγγενεύουν με το πεδίο της Παιδαγωγικής ή/και
Διδακτικής, πχ Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολυτεχνεία κοκ.
Έτσι, το 2018 το Υπουργείο Παιδείας με τον Ν. 4547/2018, στο άρθρο 111 για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια,
λύνει τον γόρδιο αυτόν δεσμό, δίνοντας την δυνατότητα στις ΓΣ των Τμημάτων να εγκρίνουν Προγράμματα Σπουδών που στη
συνέχεια επικυρώνονται από τις Συγκλήτους των ιδρυμάτων, που πιστοποιούν την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια:
«Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων
Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται
στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα
μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και
απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Είναι, πάντως, ενδιαφέρον ότι στην παρ. 4. αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010». Η οποία διευκρινίζει ότι: «Για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τον επόμενο
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
παράλληλα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου οι οποίες θα ισχύουν εφεξής». Δηλαδή,
η πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα απαιτηθεί από τον μεθεπόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με δεδομένο
ότι από το 2007 δεν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ για πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών!

Κριτική Συζήτηση
Ο τομέας της Εκπαίδευσης φαίνεται να απορροφά πολλούς αποφοίτους Τμημάτων ΑΕΙ, που πολύ συχνά δουλεύουν στην
Εκπαίδευση κι όχι στην κύρια ειδικότητά τους (Οριζόντια Δράση Υποστήριξης Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, 2008),
χωρίς να παραγνωρίζουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που κρύβει και αυτή η εναλλακτική, κυρίως διότι οι προσφερόμενες
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μέσω ΑΣΕΠ θέσεις στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι λίγες και οι υποψήφιοι πολλοί. Ωστόσο, η λήψη του πτυχίου
ειδικότητας δεν καλύπτει την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες Παιδαγωγικής και Διδακτικής, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού.
Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτή εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες προσπαθεί, μέσω της
σχετικής νομοθεσίας, να καθιερώσει την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών των
«καθηγητικών» Τμημάτων. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι, δεν ευοδώθηκε και δεν εφαρμόστηκε στην πλειοψηφία των Τμημάτων, τουλάχιστον μέχρι το 2010. Μετά τον Ν. 3848/2010 άρχισε σταδιακά η υιοθέτηση
του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αλλά με αργούς ρυθμούς, που πιθανόν οφείλονται στις αντικειμενικές δυσκολίες ενσωμάτωσης παιδαγωγικών μαθημάτων σε Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων που δεν θέλουν ή δεν
μπορούν να ολοκληρώσουν μια τέτοια διαδικασία, καθώς παραμένει ασαφές αν όλα τα Τμήματα ΑΕΙ εκτιμούν ως σημαντική
αυτήν την πλευρά των σπουδών. Προφανώς για λόγους διευκόλυνσης των Πανεπιστημίων, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων αποφάσισε, τελικά, να μετακυλήσει την αρμοδιότητα στα Τμήματα και στις Συγκλήτους, παρέχοντας τους
την ελευθερία να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες (πχ γεωγραφικής διασποράς ή επιστημονικών ειδικεύσεων των Τμημάτων κτλ) του κάθε ιδρύματος. Όμως, η ασαφής διατύπωση ότι για την λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας απαιτείται «ομάδα μαθημάτων», δημιουργεί πολλές συγχύσεις ή και ανισότητες μεταξύ ακόμα και ομοειδών
Τμημάτων. Πχ, ένα Τμήμα Βιολογίας μπορεί να αποφασίσει ότι η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει 4 μαθήματα, ενώ το ΤΜΒΓ έχει
αποφασίσει ότι οι παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών του θα περιλαμβάνει 8 μαθήματα. Και ποια θα είναι αυτά; Ποιος θα
αποφασίζει για το περιεχόμενό τους και με ποια εμπειρογνωμοσύνη; Παραμένει, επίσης, αναπάντητο το ποιος θα διδάσκει
αυτά τα μαθήματα, αφήνοντας ανοιχτή την πιθανότητα να τα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ ή άλλοι διδάσκοντες χωρίς ειδίκευση στις
Επιστήμες της Αγωγής.
Η κυριότερη προβληματική, πάντως, αφορά στις στάσεις των μελών ΔΕΠ σχετικά με την αναγκαιότητα διδασκαλίας ανάλογων μαθημάτων στα Τμήματα όπου υπηρετούν. Δυστυχώς, συχνά η ώσμωση των Επιστημών και οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις εξαντλούνται σε ωραία λόγια και όταν φτάσουν να γίνουν πράξη, συναντούν αντιστάσεις από τα ίδια τα μέλη της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Κάτι που φέρνει στο προσκήνιο την συζήτηση περί Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής, της νέας
τάσης που αφορά στην παιδαγωγική πρόκληση του σημερινού «απομαγευμένου» Πανεπιστημίου (Κυπριανός & Κονιόρδος,
2003) να παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε νέους, εκκολαπτόμενους επιστήμονες μέσω των σύγχρονων
διδακτικών δεξιοτήτων των Πανεπιστημιακών Δασκάλων του. Η προβληματική περί Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής εστιάζεται στην θεώρηση περί μάθησης ως πυρήνα του επαγγέλματος του Πανεπιστημιακού δασκάλου (όπως και όλων των
εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης), η όποια επηρεάζει τον τρόπο που σχεδιάζονται και οργανώνονται οι μαθησιακές
δραστηριότητες, ποιοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές, καθώς και ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μαθαίνει
κανείς (Γουγουλάκης, 2016).
Το πρόσωπο-κλειδί για την παιδαγωγική διάσταση της Πανεπιστημιακής διδασκαλίας είναι ο Πανεπιστημιακός Δάσκαλος.
Η ικανότητα, όμως, του Πανεπιστημιακού δεν μπορεί να στηρίζεται στο έμφυτο ταλέντο του αλλά σε εστιασμένη κατάρτιση,
ώστε να αποκτήσει και να υιοθετήσει Παιδαγωγικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/ συμπεριφορές. Τα επαγγελματικά εφόδια
του Πανεπιστημιακού δεν πρέπει να περιορίζονται σε γνώσεις του επιστημονικού αντικειμένου του. Χρειάζεται η αναβάθμιση
της παιδαγωγικής/ διδακτικής ικανότητάς του, που δεν θα μετράται σε ποσοτικούς δείκτες, πόσες δηλαδή ώρες και μαθήματα
έχει διδάξει, αλλά σε ποιοτικούς, που αφορούν το πώς χειρίζεται τη διδασκαλία του: ποιες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές
χρησιμοποιεί όταν διδάσκει; είναι αποτελεσματικές οι διδακτικές του προσεγγίσεις; τι μπορεί να κάνει καλύτερα ως δάσκαλος και
ως σύμβουλος για τους φοιτητές του;
Με δυο λόγια, χρειάζεται να αναπτυχθεί μια Πανεπιστημιακή κουλτούρα που να βλέπει τη μάθηση ως μια παιδαγωγικά
κατάλληλη διαδικασία, η οποία στηρίζεται στην ενεργό μάθηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις
που θα εκκινούν από την Πολιτεία και θα αποτυπώνονται σε εκπαιδευτικές πολιτικές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κεδράκα, 2016).
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Κατερίνα Κεδράκα

Τελικά
Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν να γίνει αντιληπτή η σημασία και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη κριτικού στοχασμού και
βιωματικής μάθησης στα σχολεία και στα Πανεπιστήμια. Ας πούμε ΝΑΙ σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και ΟΧΙ στην
παθητική μάθηση, την «παπαγαλία», τη μεταφορά γνώσης από πομπό σε δέκτη. Ας δημιουργήσουμε ένα «συνεχές» στην
Εκπαίδευση ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, που θα έχει ως βάση καταρτισμένους (κι όχι κουρασμένους) εκπαιδευτικούς, που θα καμαρώνουν γιατί είναι Δάσκαλοι!
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Περίληψη
Η εργασία αναφέρεται στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια όπως υλοποιείται στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για την απόκτησή της. Αρχικά, περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο, η εφαρμογή και η προβληματική που διέπει την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των Βιοεπιστημόνων φοιτητών - μελλοντικών εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, αναλύεται η
στρατηγική που ακολουθείται στο Τμήμα ΜΒΓ για την απόκτηση του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,
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που στηρίζεται σε δύο άξονες: στην θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών που προσφέρεται ως μέρος του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και στην διδακτική πρακτική τους άσκηση, μια αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία του Τμήματος
ΜΒΓ με τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ04 Θράκης και τους «μάχιμους» εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας
στην περιοχή της Θράκης. Αξιοποιείται η θεωρία της συμβουλευτικής καθοδήγησης, του Mentoring, στην εκπαίδευση, μια
σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε έναν έμπειρο και έναν αρχάριο εκπαιδευτικό, η οποία ενδυναμώνει και αναπτύσσει τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο. Η συνεργατική αυτή σχέση δεν συνίσταται μόνον στην απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και μεθόδων αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, στοιχείων που διευρύνουν
την επαγγελματική οπτική του μέντορα και του εκπαιδευόμενου. Επίσης, η Διδακτική Πρακτική Άσκηση βασίζεται στο μοντέλο
της στοχαστικής προσέγγισης, επιδιώκοντας την κριτική προσέγγιση της προσωπικής εκπαιδευτικής πράξης των εκπαιδευόμενων αλλά και του τρόπου εργασίας των έμπειρων εκπαιδευτικών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει και την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΒΓ γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής. Τέλος, παρατίθεται μια κριτική προσέγγιση της αναγκαιότητας αλλά και των πρακτικών ζητημάτων
που άπτονται της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των φοιτητών τόσο του Τμήματος ΜΒΓ αλλά και των υπολοίπων
Τμημάτων Θετικών Επιστημών, θέματα που συνδέονται με την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική και τις νέες διεθνείς τάσεις στην
ζήτηση παιδαγωγικών δεξιοτήτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract
The paper refers to Pedagogical and Didactic Certification and describes in detail the program implemented in the
Department of Molecular Biology and Genetics for its acquisition. It describes the legal framework and the problems that
arise when offering pedagogical and didactic training to the students - future teachers during their main studies. Finally, a
critical approach is presented, concerning the policies related to implementing pedagogical knowledge and skills in their
curriculum, leading to University Pedagogy -the new international trend in the demand for pedagogical skills in Higher
Education.
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Συλλογιστικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Δυνατότητες, διαφοροποιήσεις
και περιορισμοί δύο επιμορφωτικών προγραμμάτων
Ελένη Ντρενογιάννη

Εισαγωγή
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κατανοείται, περιγράφεται και προσεγγίζεται με πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους. Ωστόσο και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις φαίνεται ότι ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» αναφέρεται «σε όλες
τις αυθόρμητες ή φυσικές μαθησιακές εμπειρίες και σε εκείνες τις σκόπιμες και συνειδητές ενέργειες που έχουν ως πρόθεση
να ωφελήσουν άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο, μία ομάδα ή το σχολείο συνολικά, και οι οποίες συναπαρτίζουν την ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική τάξη» (Day, 1999:27). Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η επιμόρφωση συνιστά βασική κινητήρια δύναμη γι’ αυτή την ανάπτυξη, καθώς είναι μία από τις καίριες, σκόπιμες και συνειδητές ενέργειες που αναλαμβάνει ο
εκπαιδευτικός με πρόθεση την βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου.
Στην επιστημονική βιβλιογραφία οι συλλογιστικές (paradigms) με γνώμονα τις οποίες μπορεί να προσεγγισθεί η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, καθώς εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και θεωρήσεις για την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική διαδικασία, το ρόλο του σχολείου και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι διαφορετικές αυτές αφετηρίες παραπέμπουν σε επιμορφωτικές δράσεις και πρακτικές ενίοτε διαμετρικά αντίθετες ως
προς τους στόχους, τα περιεχόμενα, τη μεθοδολογία και την οργάνωσή τους και καταλήγουν αναπόφευκτα σε ετερογενή αποτελέσματα (Gall & Renchler; 1985; Guskey, 2000a; 2000b; Feiman – Nemser, 2001; Fullan et al, 2006; Warren-Little, 2001).
Από την άλλη μεριά, όλες οι συλλογιστικές -από τις πιο παραδοσιακές και τεχνικές μέχρι τις πιο σύγχρονες και χειραφετικές-, και συνεπώς όλα τα είδη και οι μορφές δράσεων στις οποίες αυτές οι συλλογιστικές μεταφράζονται και μετασχηματίζονται, μπορούν να προσφέρουν οφέλη στον εκπαιδευτικό. Κάθε είδους επιμορφωτική δράση διαθέτει πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα και όλες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού έργου (Brown-Easton, 2004;
Guskey, 2000b; Lieberman, 1995; 2001, Lieberman & Miller, 2000). Ποιο όμως είναι το επίπεδο και ποιος ο βαθμός συνεισφοράς καθεμιάς;
Το κυρίαρχο στοίχημα – διακύβευμα κάθε επιμορφωτικής προσπάθειας είναι αναμφίβολα η βελτιωτική αλλαγή της διδασκαλίας και της μάθησης και η συνακόλουθη αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Καταλήγουν επομένως όλες οι επιμορφωτικές δράσεις σε ένα τέτοιο τελικό «αποτέλεσμα»; Οι γνώσεις και οι ικανότητες που αποκτούνται, αλλά
και οι αντιλήψεις που καλλιεργούνται στα πλαίσια ενός επιμορφωτικού προγράμματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών σε ποιο
βαθμό επηρεάζουν ή τροποποιούντην εκπαιδευτική πράξη; Και αυτές οι επιδράσεις ή τροποποιήσεις έχουν θετικά – βελτιωτικά αποτελέσματα για τον μαθητή; Εν τέλει είναι ο μαθητής άμεσα ωφελούμενος;
Με γνώμονα την παραπάνω προβληματική, η εργασία αυτή επιχειρεί να μελετήσει συγκριτικά ορισμένα από τα θεμελιώδη δομικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού δύο επιμορφωτικών δράσεων που εκκινούν από διαφορετικές
αφετηριακές λογικές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ασχολείται με το πρόγραμμα
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία» (2008 έως σήμερα) και τη δράση «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (2010-2014)
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Το αντικείμενο και οι στόχοι των επιμορφώσεων
Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία»
(2008 έως σήμερα), ευρύτερα γνωστό και με την ονομασία “Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου’ (Ιστότοποι Β’ επιπέδου: https://epimorfosi.cti.gr/ και http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ ), αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μακροπρόθεσμα προγράμματα επιμόρφωσης εθνικού χαρακτήρα με μεγάλη έκταση, αυξημένη διάρκεια και αξιόλογη χρηματοδότηση. Μέχρι σήμερα, ένας ικανός αριθμός περιόδων επιμόρφωσης έχει ολοκληρωθεί, και περίπου 27.000 εκπαιδευτικοί πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών, και πληροφορικής)
έχουν ήδη επιμορφωθεί. Αντικείμενο του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος είναι η «η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού
λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις».
Πίνακας 1: Στόχοι και άξονες των προγραμμάτων σπουδών των δύο δράσεων
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά

Στόχοι: Απόκτηση ικανοτήτων σχετικών με τη χρήση ψηφιακών
υπηρεσιών και υλικού, την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, την
καλλιέργεια νέων στάσεων για τη μάθηση και την εφαρμογή γνώσεων
και δεξιοτήτων στην τάξη

Αναθεώρηση στόχων και σχεδιασμού μετά από διάγνωση αναγκών
(μειωμένο ενδιαφέρον, χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών, προσδοκίες
εκπαιδευτικών)

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών με στόχους:
•Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές –
μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την
υποστήριξη των ΤΠΕ
• Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού
λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων εργαλείων
• Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Τελικοί Στόχοι – Πρόγραμμα Σπουδών: Η τόνωση της αυτοπεποίθησης
και η αύξηση της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από το διδακτικό
έργο μέσω: (α) της διεύρυνσης ή του εμπλουτισμού του ρεπερτορίου
μεθόδων διδακτικών πρακτικών του ιδιαίτερου γνωστικού τους
αντικειμένου, (β) της εξοικείωσης με τεχνικές διερεύνησης των
εμπειριών, του μορφωτικού και πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών
τους, και (γ) της αξιοποίησης των (α) και (β) στη διδασκαλία με την
προοπτική της βελτίωσής της.

Οι στόχοι του, έτσι όπως αυτοί παρουσιάζονται στα σχετικά κείμενα και στους δικτυακούς τόπους του προγράμματος (Ιστότοποι Β’ επιπέδου: https://e-pimorfosi.cti.gr/ και http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ ) θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν στο
τρίπτυχο: απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, καλλιέργεια νέων αντιλήψεων και εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων
– ικανοτήτων στο περιβάλλον της σχολικής τάξης (ΙΤΥ «Διόφαντος, 2013; 2014) . Η επιδίωξη και κατάκτηση των εν λόγω
επιμορφωτικών στόχων πραγματοποιήθηκε μέσα από τη σύνταξη ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών με αντίστοιχα προαποφασισμένους και ενιαίους για όλη την επικράτεια άξονες περιεχομένου (Πίνακας 1)
Αντίθετα με την επιμόρφωση Β’ επιπέδου, η δράση «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»(Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά, Δράση 4: Επιμορφωτική Στήριξη Εκπαιδευτικών – Υποδράση 4.3) δεν είχε
εθνικά χαρακτηριστικά (Ιστότοπος Προγράμματος: http://peroma.web.auth.gr/peroma/el, Ντρενογιάννη, 2015). Ήταν εξαιρετικά
μικρής κλίμακας και απευθύνονταν σε «ειδικούς» πληθυσμούς εκπαιδευτικών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην δράση συμμετείχαν μονάχα 30 εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02-Φιλόλογοι,
ΠΕ03-Μαθηματικοί, ΠΕ04- Φυσικών Επιστημών, ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ19/20-Πληροφορικής. Αντικείμενο – σκοπός
της ήταν «η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής και η εξοικείωσή τους με τεχνικές
αξιοποίησης του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών τους». Οι στόχοι της (Πίνακας 1) δεν ήταν προαποφασισμένοι, αλλά θεωρήθηκαν και αναθεωρήθηκαν μετά από διερεύνηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Στη διερεύνηση αυτή
λήφθηκαν υπόψη το μειωμένο ενδιαφέρον για επιμορφώσεις σεμιναριακού τύπου, οι προσδοκίες τους από την επιμόρφωση και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ως συνέπεια, η ερμηνεία που αποδόθηκε στον όρο «ενδυνάμωση» δεν κατανοήθηκε ως αποτέλεσμα επαύξησης των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, αλλά συνδέθηκε με το προφίλ ενός εκπαιδευτικού που
πιστεύει στον εαυτό του και την ικανότητά του να αναλάβει δράση και να πάρει αποφάσεις (Irwin, 1996:13).
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Περιεχόμενα, μέθοδοι και διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων
Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ καθορίζονταν με ενιαίο και συγκεντρωτικό τρόπο από το στοχοκεντρικό πρόγραμμα σπουδών. Ως συνέπεια η θεματολογία των επιμορφωτικών συνεδριών ήταν προκαθορισμένη, το ίδιο και
το υλικό επιμόρφωσης. Διακρίνονταν σε Γενικό και Ειδικό μέρος και περιλάμβανε πρακτική άσκηση μικρής διάρκειας. Από
την άποψη της διδακτικής του αντιμετώπισης, το πρόγραμμα υιοθετούσε την απαγωγική επεξεργασία του περιεχομένου επιμόρφωσης και είχε γραμμικό προσανατολισμό. Έτσι, η παρουσίαση θεωρίας προηγούνταν και ακολουθούσε η κατανόησή της
μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, ασκήσεων και επιδείξεων. Στη συνέχεια επιχειρούνταν ο μετασχηματισμός της θεωρίας σε
πράξη μέσω της σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και της δοκιμής του στο περιβάλλον της σχολικής τάξης.
Πίνακας 2: Μεθοδολογικά στοιχεία των επιμορφώσεων
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου
Περιεχόμενο & Διάρκεια: Γενικό μέρος (18 ώρες), Ειδικό μέρος (78
ώρες), Πρακτική άσκηση ( ~ 16 ώρες). Συνολική διάρκεια περίπου 18
εβδομάδες.
Μέθοδος: Η επιδίωξη των στόχων πραγματοποιείται κυρίως με βάση
ενιαίο πρόγραμμα επιμόρφωσης, τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και
με τη βοήθεια παρουσιάσεων, εισηγήσεων, επιδείξεων εργαστηριακών
ασκήσεων και πρακτικών
εφαρμογών. Μέρος αφιερώνεται στη σχεδίαση εκπαιδευτικού
υλικού, το οποίο προκατασκευάζεται και ακολούθως εφαρμόζεται στο
περιβάλλον σχολικής τάξης.
Διαδικασία: Γραμμική με στοιχεία αναστοχασμού στο επίπεδο της
πρακτικής άσκησης. Θεωρία  Πρακτική εξάσκηση  Σχεδιασμός
εκπαιδευτικού υλικού  Εφαρμογή στην τάξη
Τρόπος εργασίας:
• Μικρές ομάδες (10 -15 ατόμων) εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας
• Πιστοποιημένοι επιμορφωτές, ενίοτε περισσότεροι του ενός ανά τμήμα
• Επιμορφωτικές συνεδρίες σε ΚΣΕ (αλλά προσφάτως και μέσω
τηλεδιασκέψεων) και σε προκαθορισμένο χρόνο
• Θεματολογία προκαθορισμένη, υλικό προκατασκευασμένο
• Αξιολόγηση μέσω εργασιών ανάπτυξης υλικού, φακέλου πρακτικής
άσκησης και πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά
Περιεχόμενο & Διάρκεια: Διδακτική γνωστικού αντικειμένου (~30
ώρες) και Μεθοδολογία έρευνας – δράσης (~18 ώρες), Μελέτη –
Καθοδήγηση – πρακτική άσκηση ( ~ 100 ώρες). Συνολική διάρκεια 5-6
μήνες.
Μέθοδος: Δεν υπάρχει πρόγραμμα ενιαίο σπουδών.
Η επιδίωξη των στόχων εκκινεί από την ανάγκη αντιμετώπισης
συγκεκριμένων προβλημάτων διδασκαλίας και μάθησης
μιας δεδομένης σχολικής τάξης. Πραγματοποιείται μέσω της
καθοδηγούμενης σχεδίασης και υλοποίησης αλλεπάλληλων
παρεμβάσεων τύπου έρευνας-δράσης.
Διαδικασία: Κυκλική – Σπειροειδής. Αφετηρία οι συγκεκριμένες
εμπειρίες των εκπαιδευτικών  θεωρητική ανάλυση και ερευνητική
επεξεργασία εμπειριών  ανάπτυξη κριτικού στοχασμού  ανάληψη
δράσης ή ενεργός πειραματισμός εκ νέου στοχασμός
Τρόπος εργασίας:
• Μικρές ομάδες εκπαιδευτικών (5-10 ατόμων) ίδιας ή σχετικής
ειδικότητας
• Δύο συγκεκριμένοι και σταθεροί επιμορφωτές – μέλη ΔΕΠ
• Επιμορφωτικές συναντήσεις αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης
και σε χρόνο που καθορίζεται από την ομάδα και είναι ανάλογη των
αναγκών της
• Θεματολογία και υλικό που καθορίζονται βήμα προς βήμα, αναλόγως
των αναγκών της ομάδας
• Αξιολόγηση μέσω γραπτής ερευνητικής αναφοράς.

Η επιμόρφωση ολοκληρώνονταν με την διατύπωση αναστοχαστικών σχολίων σχετικών με την αξιοποίηση του παραγόμενου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό και από την άποψη της μορφής, η επιμορφωτική
δράση είχε τα χαρακτηριστικά ενός καλά σχεδιασμένου και άρτια οργανωμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου, κατά το οποίο οι
διαλέξεις – εισηγήσεις των επιμορφωτών υποστηρίζονταν από παρουσιάσεις, επιδείξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σχεδιασμό
εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριότητες πρακτικής εφαρμογής των αποκτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Αναφορικά με
τα οργανωτικά της χαρακτηριστικά, η επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ πραγματοποιήθηκε μέσω επιμορφωτικών συνεδριών (δια ζώσης και από απόσταση) συγκεκριμένης διάρκειας και με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, από πιστοποιημένους
επιμορφωτές και στο πλαίσιο μικρών ομάδων εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας.
Παρόμοια σε διάρκεια ήταν και η δράση «Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του
Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά, η οποία επίσης πραγματοποιήθηκε μέσω επιμορφωτικών συνεδριών (αποκλει-
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στικά από απόσταση) και στο πλαίσιο ολιγομελών ομάδων εκπαιδευτικών ίδιας ή παρόμοιας ειδικότητας. Κατά τα άλλα όμως,
οι δύο δράσεις διέφεραν σημαντικά. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά δεν
ήταν προαποφασισμένο αλλά αναπτύσσονταν σταδιακά κατά την διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα
τόσο το περιεχόμενο, όσο και το υλικό της επιμόρφωσης ήταν διαφορετικό για κάθε ομάδα εκπαιδευτικών. Αυτό συνέβη
διότι η μεθοδολογική πορεία που υιοθετήθηκε βασίσθηκε στην επαγωγική επεξεργασία του περιεχομένου και είχε κυκλικό – σπειροειδή προσανατολισμό. Κάθε κύκλος ή σπείρα είχε ως αφετηρία τις συγκεκριμένες καθημερινές εμπειρίες των
εκπαιδευτικών της εκάστοτε ομάδας και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στις τάξεις τους με τους μαθητές τους. Συνέχιζε
με την θεωρητική ανάλυση και έμπρακτη ερευνητική επεξεργασία αυτών των εμπειριών και προβλημάτων καθώς και με την
ανάπτυξη κριτικού στοχασμού πάνω σε αυτές. Η επεξεργασία αυτή στο πλαίσιο της ομάδας οδηγούσε στην ανάληψη δράσης ή
στον ενεργό πειραματισμό στο περιβάλλον της σχολικής τάξης και κατέληγε σε εκ νέου στοχασμό και λήψη νέων αποφάσεων
για περαιτέρω δράση. Έτσι, η θεωρία εξάγονταν από τη συστηματική διερεύνηση της εκπαιδευτικής πράξης και την εφαρμογή
πρακτικών λύσεων σε συγκεκριμένα και καλά μελετημένα προβλήματα. Την υποστήριξη της επιμορφωτικής διαδικασίας
κάθε ομάδας, η οποία περιλάμβανε διαρκείς και συνεχείς παρεμβάσεις στη σχολική τάξη, ανέλαβαν δύο σταθεροί επιμορφωτές – μέλη ΔΕΠ με εγνωσμένη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τη
διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της εκάστοτε ομάδας εκπαιδευτικών και τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης.

Τα αποτελέσματα των επιμορφώσεων
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου: Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου έχει διανύσει έναν ικανό αριθμό περιόδων επιμόρφωσης και χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλη την ελληνική επικράτεια έχουν ήδη επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί. Παρ’
όλα αυτά δεν έχει δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί κάποια κεντρική ή συνολική ή πανελλαδικής εμβέλειας έκθεση αξιολόγησης
του επιμορφωτικού έργου. Ωστόσο, αρκετές είναι οι μελέτες μεμονωμένων ερευνητών (Ευαγγέλου, 2017; Λεγοντής 2015;
2010; Καραντώνης, 2015; Κοτσίμπου, 2015; Κουτσιλέου, 2015; Ντρενογιάννη & Παπαδόπουλος, 2016; Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014; Γιαβρίμης, 2013; Ζέττα, κ.ά., 2009), που έχουν παρουσιασθεί στην επιστημονική κοινότητα τα τελευταία χρόνια με
κύριο θέμα και αντικείμενο, άλλοτε την διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου,
άλλοτε την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο από εκπαιδευτικούς με επιμόρφωση και πιστοποίηση στο Β’ Επίπεδο
και άλλοτε και τα δύο. Αν και εν πολλοίς βασισμένα σε έρευνες μικρής κλίμακας, ενίοτε αποσπασματικές και εντοπισμένες σε
συγκεκριμένους πληθυσμούς εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μας επιτρέπουν, παρά τις περιστασιακές
αντιφάσεις τους (που μπορεί να οφείλονται σε σφάλματα μέτρησης ή/και δειγματοληψίας), να σκιαγραφήσουμε ορισμένες
γενικές διαπιστώσεις σχετικές με την «αποτελεσματικότητα» της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, αλλά και την επίδραση της επιμορφωτικής δράσης στο διδακτικό έργο.
Κατά γενική ομολογία, τα συμπεράσματα των σχετικών ερευνών (Ευαγγέλου, 2017; Λεγοντής 2015; 2010; Καραντώνης,
2015; Κοτσίμπου, 2015; Κουτσιλέου, 2015; Ντρενογιάννη & Παπαδόπουλος, 2016; Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014; Γιαβρίμης,
2013; Ζέττα, κ.ά., 2009) συγκλίνουν στη σχηματοποίηση μιας γενικά θετικής εικόνας. Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση κυμαίνεται από μέτριος έως πολύ υψηλός. Οι εντυπώσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας είναι
επιδοκιμαστικές και οι επιμορφούμενοι εκφράζουν θετικές αντιλήψεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,
αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων και εργαλείων στη διδασκαλία του ιδιαίτερου
γνωστικού τους αντικειμένου. Παράλληλα, θεωρούν πως μέσω της επιμόρφωσης έχουν αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και
έχουν κατακτήσει ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ωστόσο και παρά τις ήδη διατυπωμένες θετικές αντιδράσεις απέναντι στην επιμόρφωση, τα αποτελέσματα των σχετικών
ερευνών (Λεγοντής, 2015; Ευαγγέλου, 2017; Κοτσίμπου, 2015; Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014; Τσούτσκα & Κεδράκα, 2013;
Γιαβρίμης, 2013; Γιαβρίμης, κ.ά., 2010; Κουτσιλέου, 2015; Ντρενογιάννη & Παπαδόπουλος, 2016; Τσουλής, 2012; Ντίλιου &
Κουτούζης, 2011; Kokkinaki, 2010; Σχορετσανίτη & Βεκύρη, 2010; Καρτσιώτου & Ρούσσος, 2010) αναδεικνύουν και μία σειρά
από προβληματισμούς που σχετίζονται τόσο με τα δομικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης, όσο και με την
αξιοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και ικανοτήτων στη διδακτική πράξη. Στοιχεία που αναφέρθηκαν ως προβληματι-
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κά από ορισμένους επιμορφούμενους ήταν η αυξημένη διάρκεια της επιμόρφωσης, η υπερβολική έμφαση στην απόκτηση
θεωρητικών γνώσεων και η αδυναμία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με τη διδασκαλία ως πράξη, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμορφωτών ως προς την διδασκαλία του περιεχομένου και η ανάγκη απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης
στην πρακτική άσκηση σε περιβάλλον σχολικής τάξης. Επιπρόσθετα και με βάση τις καταγραφές των εκπαιδευτικών οι ΤΠΕ
χρησιμοποιούνται περιστασιακά ή σε μέτρια συχνότητα στη σχολική τάξη, αλλά ακόμη και όταν η χρήση είναι συχνότερη και
συστηματικότερη, αυτή εστιάζει κυρίως στην κινητοποίηση των μαθητών, την παρουσίαση – προβολή – επίδειξη ψηφιακού
υλικού και την αναζήτηση και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς (Λεγοντής, 2015; Ευαγγέλου,
2017; Κοτσίμπου, 2015; Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014; Τσούτσκα & Κεδράκα, 2013; Γιαβρίμης, 2013; Γιαβρίμης, κ.ά., 2010;
Κουτσιλέου, 2015; Ντρενογιάννη & Παπαδόπουλος, 2016). Οι παράγοντες που φαίνεται να λειτουργούν αναχαιτιστικά σε σχέση
με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη είναι η έλλειψη ή ανεπάρκεια κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού,
η έλλειψη χρόνου για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την έκταση της διδακτέας ύλης καθώς και η έλλειψη
υποστηρικτικού προσωπικού.
Επιμόρφωση Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά: Το σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης της δράσης «Εξ αποστάσεως
επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»βασίσθηκε στην εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης με προσδιορισμένους στόχους και προϋπέθετε τη διαρκή συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τις
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Οι σκοποί της μελέτης αξιολόγησης της επιμόρφωσης, έτσι όπως
αυτοί εξαρχής προσδιορίστηκαν αναφέρονταν: (α) στην τεκμηριωμένη διατύπωση τελικών συμπερασμάτων και αξιολογικών
κρίσεων σχετικών με (αi) την επίτευξη των στόχων του επιμορφωτικού προγράμματος και (αii) την αποτύπωση των παραγόντων που συνεισέφεραν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, (β) στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων
βελτίωσης έτσι, ώστε οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης και χρηματοδότησης να είναι σε θέση να αποφασίσουν σχετικά με τα
χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία σχεδιασμού μελλοντικών επιμορφωτικών δράσεων. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα
της δημοσιευμένης έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της δράσης (Ντρενογιάννη, 2015; Ντρενογιάννη & Λιάμπας, 2014; Ντρενογιάννη & Λιάμπας, 2014), ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση ήταν πολύ υψηλός.
Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι επιμορφούμενοι δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την
συμμετοχή τους στην επιμορφωτική δράση, τονίζοντας ότι ήταν διαφορετική από άλλες. Η διαφορετικότητά της οφείλονταν:(α)
στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία υλοποίησης που βοήθησε τη σύνδεση θεωρίας με την πράξη, (β) στις γνώσεις και ικανότητες των μεντόρων επιμορφωτών και στο επίπεδο συνεργασίας εντός των ομάδων, (γ) στην ευελιξία και στη διευκόλυνση
της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης αυτής καθαυτήν, (δ) στην άμεση μεταφορά και αξιοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων στο
σχολικό περιβάλλον, (ε) στο μεγάλο αριθμό των έμπρακτα εμπλεκόμενων μαθητών (ανήλθαν σε 703) και των συναδέλφων
εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση στην κατάσταση μεγάλου αριθμού μαθητών και (η)
στη στρατηγική της έρευνας δράσης. Ειδικότερα, το σύνολο των επιμορφούμενων απέκτησε κρίσιμης σημασίας γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες και η εμπειρία της επιμόρφωσης είχε επίδραση στα συναισθήματα των επιμορφούμενων και τις
αντιλήψεις για τους μαθητές τους. Αξιοποίησαν μια ποικιλία από προοδευτικές μεθόδους/μορφές και πρακτικές διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδο project, λύση προβλήματος, διεπιστημονικές προσεγγίσεις και εναλλακτικούς
τρόπους αξιολόγησης), αλλά και πολλές στρατηγικές συλλογής ερευνητικών δεδομένων (συμμετοχική παρατήρηση με τήρηση ημερολογίου, δομημένη παρατήρηση, σχόλια και παρατηρήσεις κριτικού φίλου, ερωτηματολόγια έκφρασης γνώμης,
συζητήσεις και συνεντεύξεις, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση διδασκαλίας). Στο σύνολο των σχολικών τάξεων παρέμβασης
σημειώθηκε βελτιωτική μετατόπιση των μαθητών προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που τοποθέτησαν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Οι πραγματοποιούμενες μεταβολές ήταν μικρές ή μέτριες ως προς τα γνωστικά αποτελέσματα,
αλλά θεαματικά μεγάλες ως προς την κινητοποίηση και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την αύξηση της
συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία και τη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων στο πλαίσιο της τάξης. Αναφορικά
με τα μειονεκτήματα ή τους προβληματισμούς που αναδείχθηκαν από την εσωτερική έκθεση αξιολόγησης της επιμόρφωσης
(Ντρενογιάννη, 2015) θα πρέπει να επισημανθούν η έλλειψη επαρκούς διδακτικού χρόνου για την υλοποίηση παρεμβάσεων
στις σχολικές τάξεις, η ανάγκη αύξησης της συνολικής διάρκειας της επιμόρφωσης, τα περιστασιακά τεχνικά προβλήματα κατά
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την πραγματοποίηση σύγχρονων επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων και η απόδοση έμφασης στο μέγεθος και την ομοιογένεια
των ομάδων εργασίας των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν δυσχερή, περίπλοκα και κυρίως παγιωμένα, ενώ πολλά δεν θα μπορούσαν να
αντιμετωπισθούν με μεμονωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δράση τους εφοδίασε
με εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης, μεθόδους κατανόησης και αντιμετώπισης κάποιων προβλημάτων. Παρότι τους προσέφερε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και κυρίως τους βοήθησε να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και να «αναγνώσουν»
διαφορετικά τον εαυτό τους, προφανώς και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον σύντομο χρόνο ζωής της σε όλες τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών.

Ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο σχεδιασμού και αποτελεσμάτων
Η συγκριτική εξέταση των αποτελεσμάτων των δύο περιπτώσεων επιμορφωτικών δράσεων μπορεί με σχετική βεβαιότητα
να οδηγήσει στη διατύπωση συγκεκριμένων εκτιμήσεων για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς τους.
Αναφορικά με τις ομοιότητες θα πρέπει να επισημανθεί ότι και οι δύο επιμορφώσεις παρουσιάζουν κοινά θετικά στοιχεία
και προοπτικές. Τόσο η επιμόρφωση Β’ επιπέδου, όσο και η εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά φαίνεται να καταγράφουν επιδοκιμαστικές και εγκριτικές αντιλήψεις από τους επιμορφούμενους, οι
οποίες αναφέρονται στη συμμετοχή, τις αντιδράσεις και την γενική ικανοποίηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Παράλληλα και ταυτόχρονα, τα αποτελέσματά τους παρουσιάζουν θετικά και σημαντικά οφέλη για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς στο επίπεδο της μάθησης, δηλαδή της απόκτησης πρόσθετων γνώσεων, της ανάπτυξης/κατάκτησης νέων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων και της καλλιέργειας νέων αντιλήψεων ή της επαύξησης ήδη διαμορφωμένων πεποιθήσεων. Επιπρόσθετα
και στις δύο περιπτώσεις δράσεων επισημαίνονται ορισμένες αδυναμίες και περιοριστικές παράμετροι (πχ. έκταση και ποσότητα διδακτέας ύλης, ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου), πολλές από τις οποίες δεν δύνανται – εξαιτίας της φύσης και των χαρακτηριστικών τους - να αντιμετωπισθούν στα πλαίσια μιας επιμόρφωσης, ούτε και οφείλονται σε σχεδιαστικές δυσλειτουργίες
ή δομικά προβλήματα των επιμορφωτικών δράσεων καθαυτών, αλλά ανάγονται στη σφαίρα της εκπαιδευτικής πολιτικής ή
θεσμικών προβλημάτων της διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων συνολικά. Κάπου όμως εκεί
σταματούν και οι βασικές ομοιότητες μεταξύ των δύο προγραμμάτων.
Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις μεταξύ των αξιολογικών αποτελεσμάτων των δύο επιμορφώσεων μοιάζουν να αναφέρονται στα δύο τελευταία επίπεδα της κατά Guskey (2000a) θεώρησης για την αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων,
δηλαδή: (α) την αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους συμμετέχοντες μετά την επιμόρφωση
στο πλαίσιο εργασίας τους (Level 4: Participant’s use of new knowledge and skills) και (β) την επίδραση αυτής της αξιοποίησης στους μαθητές και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Level 5: Student Learning Outcomes). Η επιμόρφωση Β’ επιπεδου παρότι
περιλάμβανε μέρος πρακτικής άσκησης στην τάξη, δεν κατόρθωσε – πιθανότατα εξαιτίας του γραμμικού και απαγωγικού τρόπου επεξεργασίας, του ενιαίου για όλους περιεχομένου επιμόρφωσης και του προκατασκευασμένου υλικού της- να επιτύχει
έναν ικανοποιητικό βαθμό σύνδεσης της θεωρίας με την διδακτική πράξη. Αντίθετα, στην περίπτωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Προγράμματος παιδιών Ρομά, η σχέση θεωρίας – πράξης, πιθανότατα εξαιτίας της κυκλικής και επαγωγικής
μεθοδολογικής προσέγγισης και της συγκρότησης του επιμορφωτικού περιεχομένου στη βάση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, ήταν διαλεκτική. Η διερεύνηση της ίδιας της διδακτικής πράξης και των μαθητών οδηγούσε στην
ανάλυση και κατανόηση της θεωρίας. Η ανάλυση αυτή τροφοδοτούσε στη συνέχεια αλλαγές στη διδακτική πράξη, οι οποίες
οδηγούσαν σε νέα διερεύνηση, νέα θεωρητική ανάλυση και έναν νέο κύκλο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.
Στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου, εξαιτίας των μεθοδολογικών στοιχείων σχεδιασμού της, η έμπρακτη αξιοποίηση των αποκτηθένταν γνώσεων και δεξιοτήτων στον ρεαλιστικό χώρο εργασίας του εκπαιδευτικού ήταν απομακρυσμένη από το κύριο
μέρος της επιμόρφωσης και γι’ αυτό πιθανολογούμενη. Με βάση τα σχετικά αποτελέσματα φάνηκε να είναι περιστασιακή,
εστιασμένη σε μία μάλλον παραδοσιακή αντίληψη για τη χρήση των ψηφιακών μέσων (πχ. παρουσίαση, επίδειξη, προετοιμα-
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σία υλικου), η οποία προς το παρόν εμφανίζεται να υποστηρίζει τη συντήρηση παλαιότερων μορφών και μεθόδων διδασκαλίας και όχι την τροποποίηση ή μετεξέλιξή τους προς προοδευτικότερες κατευθύνσεις. Αυτή η διαπίστωση μοιάζει να ενισχύεται
και από τα είδη εμποδίων που αναφέρουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και τα οποία σχετίζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο και κόπο και τις επιδράσεις σε δομές και ρουτίνες που προυποθέτει η εφαρμογή της όποιας αλλαγής. Στον
αντίποδα αυτής της λογικής, μπορεί να τοποθετηθεί η λογική του σχεδιασμού και υλοποίησης αλλεπάλληλων παρεμβάσεων
τύπου έρευνας- δράσης στο πεδίο της σχολικής τάξης του εκπαιδευτικού. Η υιοθέτησή της στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης οδήγησε σε άμεση και διαρκή μεταφορά και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούνταν ως αποτέλεσμα της
επιμόρφωσης στο σχολικό περιβάλλον, στη ρεαλιστική αντιμετώπιση πολλών εμποδίων σχετικών με την εφαρμογή αλλαγών
στη διδακτική πράξη, και κυριότερα στην άμεση εξέταση και συστηματική διερεύνηση των όποιων μετατοπίσεων ή αλλαγών
μπορούσαν, με σχετική πάντα βεβαιότητα, να αποδοθούν στην επίδραση της επιμορφωτικής εμπειρίας. Με βάση τα αποτελέσματα, οι βελτιωτικές μετατοπίσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν στην αξιοποίηση ποικιλίας προοδευτικών προσεγγίσεων
και πρακτικών διδασκαλίας, στην απόκτηση δεξιοτήτων εμπειρικής εξέτασης της διδασκαλίας και της μάθησης και κυρίαρχα
στην αντιστροφή της προ την επιμόρφωση ισχύουσας πρωτοκαθεδρίας της διδακτέας ύλης έναντι του μαθητή, δηλαδή στην
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών του σχολείου στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των μαθητών
Ως αποτέλεσμα του ερευνητικού της προσανατολισμού και των σχεδιαστικών της χαρακτηριστικών, η εξ αποστάσεως
επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά, είχε τη δυνατότητα να εξετάσει
και να μελετήσει εμπειρικά το βαθμό και το επίπεδο επίδρασής της όχι μόνο στη διδακτική πράξη, αλλά και τα μαθησιακά
αποτελέσματα, σημειώνοντας όχι απλά τον αριθμό των άμεσα και έμπρακτα ωφελούμενων μαθητών, αλλά κυρίως τα χαρακτηριστικά των όποιων θετικών ή άλλων μεταβολών τους στη μαθησιακή διαδικασία και τις επιδόσεις. Αντίθετα, η εμπειρία
της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου δεν φαίνεται να μπορεί να συσχετισθεί - άμεσα τουλάχιστον - με σημαντικές διαφοροποιήσεις
στο επίπεδο της διδακτικής πράξης ή ουσιαστικές αλλαγές σε μεθόδους και προσεγγίσεις της διδασκαλίας. Κατ’ επέκταση
δεν μπορεί να συσχετισθεί άμεσα και σε εμπειρικό επίπεδο με σημαντικές αλλαγές στην αυτοπεποίθηση, τη συμμετοχή, τις
αντιλήψεις, τις ικανότητες ή/και τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών, παρότι οι τελευταίοι πρέπει κατά βάση να είναι και οι
τελικοί άμεσοι αποδέκτες του οφέλους μιας μακρόχρονης, εθνικού επιπέδου επιμόρφωσης.

Συμπεράσματα
Το κυρίαρχο τελικό «αποτέλεσμα» στο οποίο κατά βάση προσβλέπει κάθε επιμορφωτική προσπάθεια είναι η βελτίωση της
διδασκαλίας και η επίτευξη θετικών μεταβολών στη διαδικασία της μάθησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Εστιάζουν όμως
όλες οι επιμορφώσεις στη διαφοροποίηση της πρακτικής των εκπαιδευτικών και στη συστηματική αποτίμηση της επίδρασης
της επιμορφωτικής δραστηριότητας στους μαθητές;
Επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, η παρούσα εισήγηση μελέτησε συγκριτικά ορισμένα από τα θεμελιώδη
δομικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού δύο επιμορφωτικών δράσεων με διαφορετικές αφετηριακές λογικές
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η συγκριτική αυτή θεώρηση ανέδειξε ορισμένες ομοιότητες, αλλά και σημαντικές
διαφοροποιήσεις (Πίνακας 3), ενδεικτικές των δυνατοτήτων και των περιορισμών των προγραμμάτων επιμόρφωσης με δομή
και προσανατολισμό top-down (από κάτω προς τα πάνω) και bottom-up (από κάτω προς τα πάνω), (Darling-Hammond &
McLaughlin, 2011).
Στην περίπτωση ενός μαζικού εθνικού επιμορφωτικού προγράμματος, όπως η επιμόρφωση Β’ επιπέδου, με προαποφασισμένη στοχοθεσία - περιεχόμενο και γραμμική – απαγωγική μέθοδο επεξεργασίας, η εστίαση τοποθετείται κυρίως στην
απόκτηση, επικαιροποίηση ή/και επαύξηση γνώσεων και δεξιοτήτων και την πρόσκαιρη – δοκιμαστική εφαρμογή τους στο
σχολικό περιβάλλον (Cole, 2004). Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε παθητική θέση, και η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική
πράξη αναμένεται να είναι οριακή και περιορισμένη. Η δε παρατήρηση των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής δραστηριότητας στη διδασκαλία και τα μαθησιακά επιτεύγματα τοποθετείται χρονολογικά στο μέλλον, πιθανολογείται και εν πολλοίς
συνιστά ευοίωνη πρόθεση ή προοπτική της δράσης, η οποία όμως δεν δύναται να μελετηθεί και να «μετρηθεί» εμπειρικά
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στο ίδιο και από το ίδιο το πλαίσιο της επιμόρφωσης. Συνοπτικά, οι δράσεις αυτού του τύπου μοιάζουν να είναι ιδεώδεις για
την επιμόρφωση αυξημένου αριθμού εκπαιδευτικών σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και με μέτριο κόστος. Ταυτόχρονα,
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο επίπεδο της επαύξησης του επιπέδου μάθησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, όχι όμως αποδοτικές στο επίπεδο της επίτευξης αλλαγών στη διδακτική πράξη και μεταβολών στη διαδικασία και
τα αποτελέσματα της μάθησης (Darling-Hammond & McLaughlin, 2011; Keay, 2019).
Πίνακας 3: Συγκριτική αποτίμηση χαρακτηριστικών των επιμορφώσεων
Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου (τύπου top-down)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά

• Στοχεύουν στην απόκτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων
• Στοχοθεσία, περιεχόμενο και μέθοδος προαποφασίζονται από
διοικητικούς φορείς
• Επιμορφούμενος: ενήλικος/η επαγγελματίας σε κατάσταση
μαθητείας. Παθητική θέση – κατανάλωση και εφαρμογή
πληροφοριών & γνώσεων
• Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός επιμορφούμενων
• Μετρίου κόστους
• Οριακή σύνδεση της θεωρίας με την πράξη μέσω καθοδηγούμενης
πρακτικής άσκησης
• Έμμεση ή πιθανή η διερεύνηση της διδακτικής πράξης
• Πιθανολογούμενη και ετεροχρονισμένη η παρατήρηση των
αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στη διαδικασία της διδασκαλίας
και τους/τις μαθητές/τριες

• Στοχεύουν στην ανάπτυξη και αυτοβελτίωση
• Στοχοθεσία, περιεχόμενο και μέθοδος κατασκευάζονται και
αναθεωρούνται με βάση τις ανάγκες
• Επιμορφούμενος: ενήλικος/η με επαγγελματική γνώση και πρακτική
σοφία, ερευνητής της πράξης του/της. Ενεργητική θέση – κατανόηση
πληροφοριών και γνώσεων, οικοδόμηση νέων εντός του πλαισίου
εργασίας
• Εξαιρετικά μικρός αριθμός επιμορφούμενων
• Εξαιρετικά υψηλού κόστους
• Διαρκής μετασχηματισμός της θεωρίας σε πράξη και της πράξης σε
θεωρία
• Η διδακτική πράξη υποβάλλεται σε συνεχή - συστηματική διερεύνηση
• Άμεση και διαρκής παρατήρηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης
στη διαδικασία της διδασκαλίας και τους/τις μαθητές/τριες

Για την παρατήρηση και μέτρηση αλλαγών και μεταβολών στη διδασκαλία και τη μάθηση απαραίτητη είναι η στροφή προς
άλλες επιμορφωτικές συλλογιστικές, όπως αυτή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης παιδιών Ρομά. Αν και εξαιρετικά μικρής κλίμακας, αυξημένου αναλογικά κόστους και
με υβριδικά χαρακτηριστικά συγκεντρωτισμού – χειραφετισμού, οι επιμορφώσεις αυτού του τύπου (Darling-Hammond &
McLaughlin, 2011; Guskey & Yoon, 2009), φαίνεται να εστιάζουν στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, την ανάπτυξη και την αυτοβελτίωσή του. Με στοχοθεσία – περιεχόμενο υπό διαρκή κατασκευή και αναθεώρηση στη βάση της εκπλήρωσης σαφώς διατυπωμένων αναγκών και της αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων της σχολικής τάξης, οι δράσεις αυτής της κατηγορίας
επιτρέπουν τον διαρκή μετασχηματισμό της θεωρίας σε πράξη και της πράξης σε θεωρία (Τσάφος, 2014). Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται σε ενεργητική θέση και η διδακτική πράξη υποβάλλεται σε συνεχή και συστηματική διερεύνηση με την προοπτική
της βελτίωσής της και την επίτευξη βελτιωτικών αλλαγών και μετατοπίσεων στους μαθητές και τα αποτελέσματα της μάθησης.
Ως συνέπεια, οι επιμορφώσεις αυτού του είδους μοιάζουν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στα ανώτερα επίπεδα εστίασης των
προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Με άλλα λόγια είναι αποδοτικές στην ανάδειξη εκείνου του
μοναδικού μείγματος θεωρήσεων, προσεγγίσεων, μεθόδων και μορφών που είναι ικανό να επιφέρει αλλαγές στους μαθητές,
στο περιβάλλον και τις λειτουργίες συγκεκριμένων σχολικών τάξεων παρέμβασης, επιδρώντας στην προσωπική θεωρία και
πρακτική γνώση του εκπαιδευτικού.
Συνοψίζοντας, πολλές από τις παραπάνω διαπιστώσεις, έχουν ήδη διατυπωθεί στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία περί
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικές αλλαγές στις πεποιθήσεις και τις θεωρήσεις των εκπαιδευτικών
επιτυγχάνονται μόνο μετά την ανάδειξη επαρκών και ικανοποιητικών «αποδείξεων» βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας
(Guskey, 2002). Στον αντίποδα, οι μεταβολές στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών δεν είναι αποφασιστικές
ως προς την αλλαγή θεωρήσεων και πεποιθήσεων σε σχέση με προοδευτικές ή εναλλακτικές ιδέες και πρακτικές διδασκαλίας
(Cole, 2004). Κατά συνέπεια, το κρίσιμο σημείο στο οποίο επιτυγχάνονται αλλαγές στις προσωπικές θεωρήσεις των εκπαιδευτικών δεν είναι απλά η εμπειρία ενός καλά οργανωμένου προγράμματος επιμόρφωσης, αλλά η εμπειρία της επιτυχούς εφαρμογής μεθόδων και πρακτικών στη σύνθετη και πολυεπίπεδη πραγματικότητα της διδακτικής πράξης (Guskey, 2002).

Ελένη Ντρενογιάννη
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Καθώς λοιπόν συγκεκριμένες δομικές, μεθοδολογικές και σχεδιαστικές επιλογές των επιμορφωτικών προγραμμάτων
παραπέμπουν σε συγκεκριμένα οφέλη και καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία έχουν όρια, δυνατότητες και
περιορισμούς, η πρόκληση για τους αρμόδιους φορείς επιμορφωτικής πολιτικής είναι να αποφασίσουν το επίπεδο εστίασης
των αλλαγών που θεωρούν κρίσιμες και απαραίτητες για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και αυτό διότι οι μέχρι
στιγμής αποφάσεις και επιλογές τους σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται να προωθούν την αντίληψη ότι η βελτίωση αυτή θα προέλθει
από την απόκτηση ή/και την επαύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή επιχειρεί να μελετήσει συγκριτικά ορισμένα από τα θεμελιώδη δομικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά
σχεδιασμού δύο επιμορφωτικών δράσεων που εκκινούν από διαφορετικές αφετηριακές λογικές για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Η διερεύνηση των σχεδιαστικών ιδιαιτεροτήτων και διαφοροποιήσεων των δύο δράσεων επιτρέπει την αποτύπωση των κύριων δυνατοτήτων και περιορισμών που διέπουν τις λογικές τύπου top-down και bottom-up στην επιμορφωτική διαδικασία.

Abstract
This study attempts to investigate some of the structural and methodological characteristics of two different teacher
training programmes. The examination of differences in design and outcomes allows for assessment of the main strengths,
possibilities and limitations of teacher development programmes with a top down structure versus a bottom up.
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Διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη θεωρητική πλαισίωση
και την πρακτική εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Μαρία Σακελλαρίου & Ξένια Μήτση

1.Εισαγωγή
Η ετερότητα είναι κοινή διαπίστωση στις ομάδες, στις κοινωνίες αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Εν προκειμένω, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης της διαφορετικότητας του μαθητικού πληθυσμού επισημαίνοντας την αδυναμία αντιμετώπισής της με έναν κοινό τρόπο που θα είναι αποτελεσματικός για τον καθένα (Tomlinson
& Imbeau, 2010). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί ίσως την πιο ρεαλιστική πρόταση στην απαίτηση για εφαρμογή
παιδοκεντρικών πρακτικών εξατομίκευσης και φαίνεται να απαντά δυναμικά στην ανάγκη διδακτικής αποτελεσματικότητας
στις σύγχρονες σχολικές τάξεις (Βαστάκη, 2010). Η αναγκαιότητα και οι επιταγές της παιδαγωγικής επιστήμης προτάσσουν τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία όχι ως πανάκεια αλλά ως δίαυλο σύνδεσης της διδασκαλίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και
την επαγγελματική ηθική δέσμευση προκειμένου να επιτευχθεί η άρση των μαθητικών ανισοτήτων και η μεγιστοποίηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους τους μαθητές (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). Σύμφωνα με την Tomlinson (2003) «διαφοροποίηση» σημαίνει προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Είναι η
αναμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας με την εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων προκειμένου να καθίσταται
ικανοποιητική σε σχέση με τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις απαιτήσεις και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Επισημαίνεται
ωστόσο ότι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δεν είναι μια έτοιμη συνταγή προς εφαρμογή, δεν αποτελεί διδακτική στρατηγική,
δεν είναι ένα άλλο διδακτικό μοντέλο, αλλά είναι περισσότερο ένας «άλλος» τρόπος σκέψης επί του διδακτικώς πρακταίου,
που επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς στον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας, της μάθησης, των κανόνων στην αίθουσα
διδασκαλίας, της διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, της εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος και της αξιολόγησης του
διδακτικού έργου (Tomlinson, 2014).
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά τόσο με τη γνώση της θεωρία όσο και της πρακτικής εφαρμογής της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στην καθημερινή διδακτική πράξη. Ένα μεγάλο εύρος ερευνών εξετάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση
με θέματα που αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση, τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, την επικοινωνία
και αλληλεπίδραση, το παιδαγωγικό κλίμα (Γκρίτζιος, 2010). Οι στάσεις, ως ψυχολογικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, δηλώνουν τον τρόπο δράσης του στο κοινωνικό περιβάλλον, επηρεαζόμενο από στερεοτυπικές αντιλήψεις εμπεριέχοντας γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της στάσης και δύναται να αξιολογηθούν
μέσω γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών αυτοαναφερόμενων ανταποκρίσεων (Cheung, 2009).
Βασικός λοιπόν άξονας της ερευνάς μας είναι να διαπιστωθεί αν οι στάσεις των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων διαθέτουν γνώσεις γύρω από τη φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και αν αναδειχθεί
αυτό το δεδομένο θα επιχειρηθεί να εξεταστεί ο βαθμός πρακτικής εφαρμογής της στην καθημερινή διδακτική διαδικασία.

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Οι προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής, πλουραλιστικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας επιτάσσουν την αναπλαισίωση
και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να αναστοχαστεί και να αναπροσαρμόσει τις προσωπικές του πρακτικές και να υιοθετήσει διδακτικές πλαισιώσεις που ευνοούν την αποδοχή των ατομικών διαφοροποιήσεων,
του αλληλοσεβασμού, της συμμετοχής, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη δια βίου μάθηση (Κανάκης, 2007).
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Ο ρόλος που κατέχει ο εκπαιδευτικός είναι καθοριστικός και η ευθύνη μεγάλη για την επιτυχή επίτευξη και εφαρμογή της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008), η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται βάσει του επιπέδου
ετοιμότητας, των ενδιαφερόντων, του μαθησιακού προφίλ (Tomlinson, 2014) του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού
επιπέδου αλλά και των διαφορετικών ψυχοσυναισθηματικών χαρακτηριστικών κάθε μαθητή (Koutselini, 2008· Koutselini &
Valiande, 2009). Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού σε κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών,
η συνεχής αξιολόγηση και η ευελιξία κατά την ομαδοποίηση αποτελούν στοιχεία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Βασικό
χαρακτηριστικό της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας είναι ότι ο εκπαιδευτικός με τον τρόπο διδασκαλίας του αντιμετωπίζει
τους μαθητές ως ξεχωριστές βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας και στοχεύει στη γνωστική κάλυψη των αναγκών
κάθε μαθητή (Κουτσελίνη, 2006).
Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία παρέχοντας μια υψηλής ποιότητας διδασκαλία παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια διδασκαλία κοινωνικά προσανατολισμένη βασισμένη στις αρχές της ισότητας με
την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης (Porter, 2014).
Στη βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει τις γνώσεις του για τις διδακτικές στρατηγικές,
αποκτά εμπειρία, αξιοποιεί εναλλακτικές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και τελειοποιεί το ρόλο του στην πορεία
ανταπόκρισης των απαιτήσεων της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας (Tomlinson, 2014).
Για το σχεδιασμό και την οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να κάνει προσαρμογές που αφορούν στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος (τι θα διδάξει), τη
διαδικασία (πώς οι μαθητές θα επεξεργαστούν τη νέα γνώση), το τελικό προϊόν (τι γνωρίζουν οι μαθητές, το αποτέλεσμα της
διδασκαλίας) και το μαθησιακό περιβάλλον (το κλίμα της τάξης, τη διαμόρφωση του χώρου, τον τρόπο εργασίας, η αισθητική
του χώρου κ.α.) (Κουτσελίνη & Πυργιωτάκης, 2015).
Για την εφαρμογή της Δ.Δ. ο εκπαιδευτικός παύει να είναι απόλυτα προσανατολισμένος στο περιεχόμενο και το μαθησιακό
αντικείμενο, στην κάλυψη των μαθησιακών κενών και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων αλλά εστιάζει στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το προσωπικό προφίλ όλων των μαθητών (Koutselini & Patsalidou, 2015). Η μετάβαση από τη θεωρία στην
πράξη καλλιέργησε δεξιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής της διαφοροποίησης καθώς επίσης ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση,
την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών από τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Stavrou
Erotokritou & Koutselini, 2016). Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού σχετικά με το σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή της
διαφοροποίησης ώθησε στην ανάπτυξη της συνειδητότητας, του προβληματισμού και της εστίασης της διδακτικής πορείας,
στην καλλιέργεια της μεταγνώσης σχετικά με το διδακτικό σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών. Σε έρευνα που διεξήχθη σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε
τάξεις μικτής ικανότητας οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι με την εφαρμογή της διαφοροποίησης διαπίστωσαν ότι ανέπτυξαν και
καλλιέργησαν περαιτέρω τις δεξιότητες αναλυτικού σχεδιασμού της διδασκαλίας τους (Βαλιαντή, 2015).
Κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατος και διακρίνεται
για τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και την αναγνώριση του μαθητή ως αυτόνομη οντότητα (Tomlinson, 2014).
Με βάση τα παραπάνω, αναπροσαρμόζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως φορέα αλλαγών που δύναται να επιτευχθούν
μέσω μεταρρυθμίσεων που αφορούν στην αρχική εκπαίδευση του, στην εισαγωγή νέων αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και
την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις
ολοένα μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές ανάγκες (Σακελλαρίου 2002:13).

3. Μεθοδολογία Έρευνας
3.1. Στόχοι της έρευνας
Η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθεί επιχειρεί να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη θεωρητική πλαισίωση και την πρακτική εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
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στην καθημερινή διδακτική πράξη. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της παρούσας έρευνας αφορούν την διερεύνηση του βαθμού
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αλλά και να διαπιστωθεί ο βαθμός εφαρμογής της στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, επιδιώκεται
να καταγραφούν τα διδακτικά αντικείμενα στα οποία επιλέχθηκε η εφαρμογή της Διαφοροποίησης και να αποτυπωθούν οι
ανασταλτικοί παράγοντες εφαρμογής της Διαφοροποίησης στην εκπαιδευτική πράξη.
3.2. Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 260 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται σε σχολεία
της περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα από το σύνολο του δείγματος οι 157 ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι υπόλοιποι 103 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γράφημα1). Για τη δειγματοληψία
ακολουθήσαμε την τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας (random sampling) σύμφωνα με την οποία κάθε υποκείμενο του
πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.

Γράφημα 1: Πλήθος εκπαιδευτικών που υπηρετεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3.3. Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018.
3.4. Περιορισμοί της έρευνας
Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας κεντρικό περιορισμό αποτελεί το γεγονός ότι ελήφθη δείγμα μόνο από μια περιφέρεια
της χώρας, την περιφέρεια Ηπείρου.
3.5. Μέσα συλλογής δεδομένων
Ως όργανο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο με «κλειστού» τύπου και κάποιες διευκρινιστικές «ανοιχτού» τύπου ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο διαρθρώθηκε στη βάση των ακόλουθων τεσσάρων (4) κατηγοριών:
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Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Β. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Γ. Εξοικείωση με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Δ. Εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Η χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 15 λεπτά. Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ακολούθησε η κωδικοποίησή τους, ενώ η στατιστική τους επεξεργασία έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS v25.0 for Windows. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση την ανάλυση «περιγραφικών
στατιστικών με συσχετισμούς και πίνακες ταξινόμησης» (Descriptive Statistics-Correlations and Crosstabulations), η οποία
κρίθηκε ως η καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση.

1.6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
1.6.1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
Ως προς το προφίλ του δείγματος διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των 260 εκπαιδευτικών το 68,1% είναι γυναίκες ενώ το 31,9%
είναι άνδρες. Συγκεκριμένα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας το 80,3% είναι γυναίκες
ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 50,5 % είναι άνδρες και το 49,5% γυναίκες. Η πλειοψηφία του δείγματος ηλικιακά
ανήκει στην ομάδα 41-50 έτη ήτοι το 39,2% του δείγματος. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πλειοψηφία ανήκει στις ηλιακές
ομάδες 31-40 έτη (33,8%) και 41-50 έτη (35,7%) ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 53,4% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα
51-60 έτη και το 44,7% στην ηλικιακή ομάδα 41-50 έτη. Από την έρευνα προκύπτει ότι στην πρωτοβάθμια οι εκπαιδευτικοί
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανήκουν στο 58,6% σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
όπου μόλις το 9,7% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές (πίνακας 1).
Επίπεδο Σπουδών
Α/θμια Εκπαίδευση

Β/θμια Εκπαίδευση

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Δεύτερο πτυχίο

0,6

38,2

1,9

89,3

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών (Master)

58,6

96,8

9,7

99,0

Διδακτορικό (PhD)

3,2

100,0

1,0

100,0

Σύνολο

100,0

100,0

Πίνακας 1:Επίπεδο σπουδών εκπαιδευτικών του δείγματος

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν στις ειδικότητες που παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2).
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Εκπαιδευτικός Ειδικότητας
Frequency

Valid

Valid Percent

Cumulative Percent

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

7

6,7

6,8

6,8

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

28

26,9

27,2

34,0

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

16

15,4

15,5

49,5

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

12

11,5

11,7

61,2

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

8

7,7

7,8

68,9

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5

4,8

4,9

73,8

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4

3,8

3,9

77,7

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2

1,9

1,9

79,6

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

7

6,7

6,8

86,4

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

4

3,8

3,9

90,3

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

4

3,8

3,9

94,2

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

2

1,9

1,9

96,1

ΠΕ80 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3

2,9

2,9

99,0

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

1

1,0

1,0

100,0

103

99,0

100,0

1

1,0

104

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

Πίνακας 2: Ειδικότητες Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα
3.6.2. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Ως προς την κατηγορία του ερωτηματολογίου που αφορά την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικοί στο ερώτημα αν
επιθυμούν να επιμορφώνονται σε θέματα που αφορούν το έργο τους η πλειοψηφία του δείγματος απάντησε πάντα (53,5%) και ένα
μεγάλο ποσοστό 29,2% απάντησε συχνά. Σε σχέση με το αν παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί συνέδρια ή ημερίδες που αφορούν την
εκπαίδευση το 35% απάντησε συχνά και το 33,5% απάντησε μερικές φορές. Οι τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται σχετικά με επικείμενα συνέδρια, ημερίδες ή επιμορφωτικά προγράμματα είναι από την υπηρεσία τους (93,5%), από το διαδίκτυο
(71,2%), απ κάποιο φιλικό πρόσωπο, συνάδελφο ή συγγενή (56,8%), από τον ημερήσιο τύπο (12,3%) , από το συνδικαλιστικό τους φορέα (14,6%) και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (4,2%). Όσον αφορά τους λόγους που ωθούν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν
σε συνέδρια, ημερίδες ή επιμορφωτικά σεμινάρια η πλειοψηφία του δείγματος (58,7%) δήλωσαν ως 1η επιλογή την επιθυμία εμπλουτισμού των γνώσεων τους σχετικά με τη διδασκαλία, ως 2η επιλογή την ανάγκη εμπλουτισμού του βιογραφικού και τη διευκόλυνση
της επαγγελματική τους εξέλιξη, ως 3η επιλογή (30,9%) υποστήριξαν ότι είναι υποχρεωτική η παρακολούθησης σεμιναρίων από την
υπηρεσία τους και ως 4η επιλογή δήλωσαν την επιθυμία βελτίωσης των κοινωνικών και επαγγελματικών τους επαφών.
3.6.3 Εξοικείωση με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Σε σχέση με την τρίτη κατηγορία του ερωτηματολογίου που αφορά την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ενημερωμένοι σχετικά με τη Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία, σε ποσοστό 53,8%. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 89,3% έχουν ενημερωθεί για τη
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ενώ το 82,2%των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά.
(Γραφήματα1&2). Βασικές πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αποτελούν οι
ημερίδες και τα συνέδρια (74,4%), το διαδίκτυο και άλλες πηγές (67,9%), άρθρα που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα (61,9%), βιβλία (60,1%) και πανεπιστημιακές διαλέξεις (47%). Από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μεγάλο ποσοστό αυτών
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έχει ενημερωθεί για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και συγκεκριμένα το 81,6% των Νηπιαγωγών και το 82,4% των Δασκάλων.
Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είχαν καμία ενημέρωση σχετικά με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία παρά
μόνο το 10% αυτών όπου το 5% ανήκει στην ειδικότητα των φιλολόγων και ακολουθεί στο 2% η ειδικότητα των Θεολόγων.

Γράφημα 2: Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
1.1.4. Εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
Εξετάζοντας το βαθμό εφαρμογής της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας από την έρευνα προκύπτει ότι από τους 168 εκπαιδευτικούς του δείγματος που δήλωσαν ότι γνωρίζουν τόσο το θεωρητικό πλαίσιο όσο και την πρακτική εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας μόνο 6 (δηλαδή το 2,3%) την εφαρμόζει πάντα. Ως βασικοί λόγοι για την περιορισμένη πρακτική εφαρμογή της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρθηκαν η έλλειψη διδακτικού χρόνου (46,4%),
ο οικείος τρόπος διδασκαλίας (40,5%), η αντίδραση γονέων (10,7%), η ανασφάλεια για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας (13,1%), η
αδυναμία μαθητών να εργαστούν ομαδικά (4,2%), η μη εξοικείωση τους σε συνεργατικές διαδικασίες (3,82%), η έλλειψη υποστηρικτών δομών (3,8%) αλλά και η απαιτητική προετοιμασία (3,2%). Στο ερώτημα σχετικά με το μάθημα το οποίο επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί για να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία καταγράφεται από την έρευνα (πίνακας 3) ότι στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση επέλεξαν το μάθημα της Γλώσσας (90,6%) ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το μάθημα της Ιστορίας (63,6%) παραθέτοντας ωστόσο ως υποσημείωση (στο 80% των απαντήσεων) ότι η διαφοροποίηση επετεύχθη στο πλαίσιο υλοποίησης project.

Μαθήματα που εφάρμοσα τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μάθημα

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ποσοστό %

Μάθημα

Ποσοστό %

Γλώσσα

90,6%

Ιστορία

63,6%

Μαθηματικά

75,8%

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

45,4%

Ιστορία

35,9%

Θρησκευτικά

3,4%

Γεωγραφία

33,6%

Βιολογία

3,2%

Μελέτη Περιβάλλοντος

29,7%

Μαθηματικά

2,5%

Θρησκευτικά

25,8%

Γεωγραφία

2,4%

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

16,3%

Φιλοσοφία

1,2%

Πίνακας 3: Μαθήματα στα οποία εφαρμόστηκε η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
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4. Συμπερασματική Συζήτηση
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά
με τη θεωρητική πλαισίωση και την πρακτική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην καθημερινή διδακτική πράξη.
Αναλυτικότερα από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 51-60 έτη λόγω της μη ανανέωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τα
τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση αλλά ο αυξημένος αριθμός αποχωρήσεων των εκπαιδευτικών χωρίς την παράλληλη πρόσληψη μόνιμων και από την άλλη η επιλογή όλο και μεγαλύτερης ηλικίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών –λύση ως απόρροια της
ανεργίας- επεξηγούν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση ανήκουν σε ηλικιακά μεγαλύτερες
ομάδες σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μετοχιανάκη, 2017· Παπαδήμας κ.ά., 2016).
Στην έρευνα καταγράφεται η συγκριτικά σημαντική περιορισμένη γνώση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τόσο με το θεωρητικό πλαίσιο όσο και με την πρακτική
εφαρμογή της διαφοροποίησης. Το πόρισμα αυτό έρχεται σε συνάρτηση με ερευνητικά δεδομένα τα οποία αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του μεγαλύτερου πυρήνα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Φιλολόγων,
Μαθηματικών και Φυσικών- στων οποίων το Πρόγραμμα Σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων δε διασφαλίζει στην
πλειονότητά τους τη διδακτική και αι παιδαγωγική τους επάρκεια καθώς οργανώνεται κυρίως γύρω από ένα σώμα συγκεκριμένων και εξειδικευμένων επιστημονικών λόγων συναφών με το αντικείμενο μελέτης (Ροβιθάκου, 2017).
Τα ερευνητικά δεδομένα ανέδειξαν την περιορισμένη πρακτική εφαρμογή της διαφοροποίησης στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι κατέχουν τόσο το θεωρητικό όσο
και το εφαρμοστικό πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Όσα προαναφέρονται επιβεβαιώνονται και από έρευνες
διεθνώς οι οποίες επισημαίνουν τη σημαντική απόκλιση που υφίσταται ανάμεσα στις θετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών
και στην πρακτική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Φιλιππάτου & Βεντίστα, 2017· Nicolino, 2007 ·Ordover, 2012
·Robinson, Maldonado & Whaley, 2014 · Wan, 2016, 2017 ·Wang et al., 2008·Wertheim & Leyser, 2002).
Από την έρευνα προέκυψε περιορισμένη γνώση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία δεδομένο το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα ερευνητικά αποτελέσματα της Rodriguez (2012), η
οποία αναφέρει την ελλιπή εξοικείωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις μεθόδους διαφοροποιημένης
διδασκαλίας αλλά και των Minke et al. (1996), Logan (2011), Rodriguez (2012) και Joseph (2013), όπου σημειώνουν αδυναμία
εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην παρούσα έρευνα ως επικρατέστερες δυσκολίες καταγράφηκαν η ανεπάρκεια χρόνου για την προετοιμασία, η απαιτητική
οργάνωση για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, η έλλειψη καθοδήγησης, ο περιορισμένος βαθμός συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών, η δυσκολία στην προετοιμασία και προσαρμογή της ύλης καθώς
και η απουσία υποστηρικτικών μέσων και υλικών. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζουν τους παράγοντες περιορισμένης εφαρμογής της διαφοροποίησης (Humphrey, Bartolo, Ale, Calleja, Hofsaess, Janikova,
Mol Lous, Vilkiene & Wetso, 2006· Robinson, Maldonado & Whaley, 2014· Ruys, Defruyt, Rots, Aelterman, 2013· Wu, Wan & Wong,
2015· Wan, 2017). Ωστόσο μια από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η δημιουργία
κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων- ιεραρχημένα φύλλα δραστηριοτήτων, εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας, κ.α. –αυτή η διαδικασία είναι αρκετά απαιτητική αλλά και χρονοβόρα (Christnsen, 1993; Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). Για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής στην πράξη απορρίπτονται τα τετριμμένα, τα συμβατικά και τα εύκολα ενώ
απαιτείται αρκετός κόπος, προσήλωση, αφοσίωση και υπομονή (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). Μεταξύ των λόγων για το χαμηλό και
μέτριο επίπεδο εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι συνήθως ακολουθούν τον οικείο
τρόπο διδασκαλίας καθώς στην πραγματικότητα δε γνωρίζουν την πραγματική διαδικασία εφαρμογής της (Yenmez & Ozpmar, 2017).
Η έλλειψη κινήτρου, επίσης, είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποίησης, δεδομένο το οποίο επιβεβαιώνεται και ερευνητικά από την Adlam (2007) επισημαίνοντάς το ως μια βασική προϋπόθεση.
Ως σημαντικό εύρημα καταγράφεται η επιθυμία των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων για επιμόρφωση και συμμετοχή
σε συνέδρια ή επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν το εκπαιδευτικό τους έργο και την περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα
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διαφοροποίησης. Το παρόν δεδομένο βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα ερευνών που αναδεικνύουν την ελλιπή
ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποίησης και την επιθυμία τους για επαρκέστερη επιμόρφωση (Logan,
2008· Nicolae, 2013·Σακελλαρίου & Μήτση, 2017, 2018).
Ωστόσο από την έρευνα φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών μειώνεται το ενδιαφέρον τους για επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις. Έρευνες των Kirkcaldy και Martin (2000), Cross και
Carroll (1990) και Kinnunen, Parkatti, & Rasku (1994) υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλότερο βαθμό επαγγελματικής ευημερίας, γιατί βιώνουν περισσότερο στρες, εμφανίζουν συμπτώματα φυσικής κατάπτωσης
χωρίς να απολαμβάνουν κοινωνική καταξίωση, παρουσιάζοντας μειωμένη επαγγελματική ικανότητα, υπακούοντας σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους και την απαξιωτική συμπεριφορά τους απέναντι σε
οτιδήποτε καινοτόμο και εναλλακτικό.
Σημείο διερεύνησης αποτέλεσε, επίσης, η εμπειρία και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν στην εφαρμογή της διαφοροποίησης. Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία και μεταπτυχιακές σπουδές συνάντησαν λιγότερες δυσκολίες στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σύμφωνα με την έρευνα
της Rodriguez (2012), το εύρος των γνώσεων καθώς και η διδακτική εμπειρία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την
επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποίησης. Ερευνητικά παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές εφαρμόζουν συχνότερα τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, κάτι το οποίο
αποδεικνύει και η έρευνα του Affholder (2003), συμφώνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι οι διαφοροποιημένες στρατηγικές
χρησιμοποιούνται από πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
και έχουν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών και τεχνικών διδασκαλίας. Ωστόσο στην παρούσα έρευνα
προέκυψε ως δεδομένο ο μειωμένος αριθμός ολοκλήρωσης μεταπτυχιακών σπουδών από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακές σπουδές φαίνεται ότι έχουν οι εκπαιδευτικοί που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες
γεγονός που δικαιολογεί την περιορισμένη τους γνώση σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής προσέγγισης. Η παιδαγωγική
και διδακτική αποτελεσματικότητα όπως φαίνεται ερευνητικά δεν εξετάζεται ως προσόν στο βαθμό που αποτελεί προϋπόθεση
διορισμού και που θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί για την επιλογή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λιακοπούλου, 2009).
Τόσο τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας όσο και προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Σακελλαρίου & Μήτση,
2017·2018·Yenmez & Ozpmar, 2017·Robinson et al., 2014) καταγράφουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και δηλώνουν ότι επιθυμούν να την εφαρμόσουν ξανά (Σακελλαρίου & Μήτση,
2017·2018·Aftab, 2015).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από την παρούσα
έρευνα, επέλεξε να εφαρμόσει τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας. Έρευνες διεθνώς για την εφαρμογή
της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας αναφέρουν ως επιλογή το γλωσσικό μάθημα καθώς παρέχει δυνατότητες για ανάπτυξη
πολλαπλών δεξιοτήτων και παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα οργάνωσης δραστηριοτήτων για μαθητές μικτών ικανοτήτων
(Zola, 2017·Boeve 2009·Geisler, et al., 2009). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μικρό ποσοστό που εφαρμόστηκε η
διαφοροποιημένη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε από τους φιλολόγους και αφορούσε το μάθημα της Ιστορίας με την
υποσημείωση στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης κάποιου
συγκεκριμένου project. Ερευνητικά παρατηρείται συχνά οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν τη διαφοροποίηση
καθώς διδάσκουν με διαφορετικό τρόπο, απλοποιούν την ύλη τους και εναλλάσσουν ποικιλοτρόπως τη διδασκαλία τους
(Vlachou, Didaskalou & Voudouri, 2009, Βαλιαντή, 2010, Κουτσελίνη, 2008, Blozowich, 2001) στοιχεία ωστόσο τα οποία δε
διαπνέουν σε απόλυτο βαθμό τη φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

5. Επίλογος
Καταλήγοντας, η παρούσα ερευνητική μελέτη εξέτασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σχετικά με τη θεωρητική πλαισίωση και την πρακτική εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην κα-
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θημερινή διδακτική πράξη, ένα θέμα που προκαλεί ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική και επιστημονική
κοινότητα στη χώρα μας. Τα ερευνητικά δεδομένα αυτής της μελέτης ανέδειξαν τη συγκριτικά σημαντικά περιορισμένη ενημέρωση και γνώση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι των συναδέλφων τους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το θεωρητικό και εφαρμοστικό πλαίσιο της διαφοροποίησης. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση
αυτής της ερευνητικής μελέτης, προτείνουμε την παροχή κινήτρων για περαιτέρω ενημέρωση, συμμετοχή και επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών προς ενίσχυση του διδακτικού τους έργου. Επιπλέον, απαιτείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Είναι αναγκαία από την πλευρά της επίσημης πολιτείας παροχή επιμόρφωσης για σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για την προώθηση της καινοτομίας και της εναλλακτικότητας με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και μάθησης.
Προτείνεται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης να ασκούνται σε πρακτικό
επίπεδο σε θέματα διαφοροποίησης της διδακτικής διαδικασίας, ώστε να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη της διδασκαλίας. Τελειώνοντας, μία ακόμα ερευνητική προοπτική θα μπορούσε να εδράζεται στη διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων
προκειμένου η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να οργανωθούν, ώστε μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης και ενημέρωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το διδακτικό τους έργο να αναδιαμορφώσουν τις στάσεις τους προς μια κατεύθυνση
ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους.
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Abstract
Differentiated teaching is a modern pedagogical approach based on the each student’s needs, preparedness, interests and
learning profile (Smit & Humpert, 2012). The purpose of this paper is to investigate the attitudes of primary and secondary
school teachers about the theoretical framework and the practical application of differentiated teaching in daily teaching.
The methodology follows the quantitative research approach based on the self-referencing questionnaire. The number of
participants is 260 primary and secondary school teachers working in schools in the region of Epirus. The results of the
research show differences between the theoretical background and the practical application of differentiated teaching.
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Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
Μια εμπειρική διερεύνηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Πηνελόπη Χούσου, Γεωργία Ιατράκη, Γλυκερία Πάτση & Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να συμμετάσχει στο διάλογο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναφορικά με την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Συγκεκριμένα, η μελέτη
της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
θέματα Ε.Α.Ε., αναδεικνύει αφενός το μικρό αριθμό ανάλογων ερευνών και αφετέρου την ελλειμματική επιμορφωτική πολιτική της επίσημης πολιτείας σε θέματα Ε.Α.Ε. Οι όποιες επιστημονικές μελέτες που επικεντρώνονται στην επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών όσον αφορά την Ε.Α.Ε. εστιάζουν, κατά κανόνα, στις στάσεις και στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καταγράφεται, δηλαδή, μια ανισοβαρής διερεύνηση του ζητήματος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των προαναφερομένων επιχειρήθηκε, μέσω της
παρούσας έρευνας, να αναδειχθούν οι θέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την επιμόρφωση
σε θέματα Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα μπορούν
να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό πολιτικών επιμόρφωσης και την υλοποίηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα
τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.
Λέξεις – Κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρινόμενοι στη σημερινή κοινωνία, καλούνται να πράξουν περισσότερα από ποτέ, καθώς η οικονομική στήριξη για τη δημόσια εκπαίδευση συνεχώς μειώνεται. Η πολυπλοκότητα της σημασίας της συμπερίληψης όλων των
μαθητών στις γενικές αίθουσες διδασκαλίας είναι μια πρόκληση, τόσο για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης όσο και
για τα προγράμματα που τους προετοιμάζουν για τον σκοπό αυτό (Johnson, Oliff, & Williams, 2011).
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αναφέρει η Taweechaisupapong (2014), αφορά στο πρόγραμμα σπουδών της αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αυτό που επισημάνθηκε ήταν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών δεν κάλυπτε πλήρως τα αντικειμενικά στοιχεία σε σχέση με την συμπερίληψη και την Ειδική Εκπαίδευση, κάτι το
οποίο θα αντικατοπτριζόταν στη διαδικασία προετοιμασίας των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και στην έλλειψη εμπιστοσύνης του εαυτού και των γνώσεών τους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης
των μαθητών με Ε.Ε.Α. (Taweechaisupapong, 2015).
Στις μέρες μας, οι ετερογενείς τάξεις μαθητών στις οποίες καλούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερες από
ότι στο παρελθόν. Μάλιστα, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν αισθάνονται επαρκώς προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση, την ευθύνη της διδασκαλίας και της προσέγγισης των μαθητών που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας (Schumm &
Vaughn, 1995· Schumm & Vaughn, 1992· Singh, 2001). Η παρούσα έρευνα, ανταποκρινόμενη σε αυτή την πραγματικότητα,
έχει ως όραμα να τεθούν οι βάσεις για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε μαθητές με αναπηρία. Μέρος των προσπαθειών του κράτους για την
ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών θα πρέπει να είναι και η υποστήριξη μιας μεταρρύθμισης στην
εκπαίδευση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ε.Α.Ε.
Επιπλέον, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ε.Α.Ε. θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, εξασφαλί-
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ζοντας την ετοιμότητά τους στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των
μαθητών με αναπηρία σε τάξεις συμπερίληψης. Ωστόσο, για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο απαιτούνται
ορισμένες υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή της επιμόρφωσης. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι χρήσιμο να
γνωρίζουμε την γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το τι περιμένουν από
την επιμόρφωσή τους σε θέματα Ε.Α.Ε και ποιές είναι οι ανάγκες για το περιεχόμενό της. Όπως προαναφέρθηκε, αν και οι
εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με πολλές περιπτώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομία τους, διαχωρίζουν
τις ειδικότητες σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Αυτή η νοοτροπία αποτελεί βασικό εμπόδιο και τους αποτρέπει από την επιλογή ενός προγράμματος επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε, όταν αυτό προσφέρεται από το κράτος (Blanton, Pugach
& Florian, 2011).
«Η ανάγκη εκπαίδευσης ορίζεται γενικά από την απόκλιση μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού και της επιθυμητής κατάστασης. Ο στόχος είναι όχι μόνο να προσδιοριστούν τα στοιχεία που υποδηλώνουν την απόκλιση
δεξιοτήτων, αλλά να δηλωθεί η ανάλογη σημασία τους, ώστε να επιλεγούν τα απαραίτητα ή μόνο επιθυμητά για τους στόχους
και τις νέες ανάγκες του σχολείου» (ΕΚΔΔΑ, 2011).
Όσον αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της B/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Ε.Α.Ε. στην Ελλάδα, τα προγράμματα επιμόρφωσης χαρακτηρίζονται ανεπαρκή, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η επίσημη ελληνική πολιτεία προσφέρει,
κατά κύριο λόγο, επιμορφωτικές ημερίδες ή επιμορφωτικά προγράμματα λίγων ωρών (κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της
παράλληλης στήριξης στα γενικά σχολεία), μέσω του ΕΣΠΑ, που αφορούν μόνο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, ακόμη και τα προγράμματα των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ), τα μαθήματα που επικεντρώνονται σε θέματα
Ε.Α.Ε. είναι ελάχιστα (Αγαλιώτης, 2007).

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η καταγραφή και η ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας, σκοπό έχει να καταγράψει απόψεις, οι οποίες αφορούν και
τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης με σκοπό να βοηθηθούμε στη διερεύνησή τους.
Όσον αφορά στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε επιμορφωτικά προγράμματα, έρευνες των Αθανασίου, Νίκου και
Καρβούνη (1993), Ταρατόρη-Τσακατίδου (2000) και Παπαναούμ (2003), δείχνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ως
προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. Τα κύρια θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με
μελέτη των Αθανασοπούλου-Βραχάμη (2003) είναι θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας αλλά και Ειδικής Αγωγής (Αθανασίου, Νίκου και Καρβούνη, 1993). Από την άλλη, σε έρευνα του Αγαλιώτη (2007) αλλά και των Karagiorgi & Symeou (2007)
καταγράφηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν προγράμματα με προσανατολισμό και θεματικές κατευθύνσεις τα κίνητρα των
μαθητών, ΤΠΕ, σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και προγράμματα.
Επίσης, αναφορικά με τα κίνητρα και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα προγράμματα επιμόρφωσης, έρευνες των
Αθανασίου, Νίκου και Καρβούνη (1993), Βεργίδη (1998), Δακοπούλου (2003), Παπαναούμ (2003), Αθανασοπούλου-Βραχάμη
(2003), Νικολάκη (2003), Υφαντή και Βοζαϊτη (2007) αναδεικνύουν ότι, στην συντριπτική πλειοψηφία, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου και των διδακτικών
ικανοτήτων τους και την ανανέωση των γνώσεών τους ή την κάλυψη των ελλείψεών τους στον τομέα της επιστημονικής
ειδικότητάς τους. Συνακόλουθα, κάποιες από τις προαναφερθείσες έρευνες, όπως αυτές του Βεργίδη (1998) και των Υφαντή
και Βοζαϊτη (2007) καθώς και Υφαντή και Καρατζή (2007) αναφέρουν ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες ιεραρχούνται με στόχο
την πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδακτική διαδικασία και-γενικότερα- στο σχολικό περιβάλλον.
Ενδιαφέροντα παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους φορείς επιμόρφωσης. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούν τους καταλληλότερους
φορείς επιμόρφωσης (Αθανασίου, Νίκου, Καρβούνη, 1998· Βεργίδη, 1998· Παπαναούμ, 2003· Υφαντή & Βοζαϊτη, 2007· Υφα-

Πηνελόπη Χούσου, Γεωργία Ιατράκη, Γλυκερία Πάτση & Σπυρίδων - Γεώργιος Σούλης

301

ντή & Καρατζή, 2007), ενώ στη μελέτη της Δακοπούλου (2003) οι ερωτηθέντες προσανατολίζονται στην αλλαγή των λειτουργούντων φορέων επιμόρφωσης προτείνοντας τη δημιουργία ενός δικτύου επιμόρφωσης αποτελούμενο από πανεπιστήμια,
σχολικές μονάδες, τοπικές αρχές και συνδικαλιστικούς φορείς. Στην Κύπρο το 2007 πραγματοποιήθηκε έρευνα (Karagiorgi &
Symeou, 2007), όπου τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ως επιμόρφωση τη μορφή συνεδρίων με συνδυαστική θεωρητική και
πρακτική προσέγγιση.
Στη συνέχεια, η Δακοπούλου (2003), σε μελέτη που αφορούσε τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών, εξάγει το συμπέρασμα ότι οι ερωτηθέντες προτιμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης κατά την διάρκεια του ωραρίου
εργασίας τους, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός σχολικής μονάδας, ενώ δεν επιθυμούν να διαθέτουν
προσωπικό ελεύθερο χρόνο για επιμόρφωση ανεξαρτήτως χώρου. Αντίθετα, στις έρευνες της Παπαναούμ (2003) και του
Αγαλιώτη (2007) αναδείχθηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών για διαρκή ή ανά τακτά διαστήματα επιμόρφωση ή προγράμματα που θα πραγματοποιούνται σ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα λαμβάνουν χώρα στη σχολική μονάδα μέσω της
διεξαγωγής σεμιναρίων και ημερίδων.
Όπως προκύπτει, κοινή συνιστώσα των ευρημάτων αποτελεί η διαπίστωση ότι η επιμόρφωση οφείλει να είναι συστηματική, να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και να πραγματεύεται ζητήματα καθημερινής διαχείρισης
της σχολικής πραγματικότητας. Σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ως τώρα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού σχήματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και προβλήματα συμπεριφοράς αποτελεί αδήριτη ανάγκη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα εμπειρική έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 με σκοπό την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε θέματα Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε καθηγητές διαφόρων
ειδικοτήτων σε δημόσια σχολεία των Ιωαννίνων.
Εργαλείο
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών
των εκπαιδευτικών της (τεχνικής) επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.) του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.
ΕΚ), το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες της παρούσας έρευνας, και αντλήθηκε από το «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», (Σακελλαροπούλου, 2018). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο «κλειστού τύπου», το
οποίο περιλάμβανε συνολικά (18) ερωτήσεις. Στις περισσότερες από τις ερωτήσεις επιλέχθηκε η διαβαθμισμένη πενταβάθμια
κλίμακα τύπου Likert.
Δείγμα
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν καθηγητές και καθηγήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος της μελέτης προσανατολίστηκαν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τόσο για ευκολία πρόσβασης των ερευνητών όσο και για την ανάπτυξη μιας λεπτομερούς κατανόησης του
φαινομένου, αφού οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα (σκόπιμη δειγματοληψία) (Creswell, 2011).
Το δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό, εφόσον αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών οι
οποίοι απασχολούνται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (με επίσημα στοιχεία της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων) και ικανό να παρουσιάσει μια τάση αναφορικά με το εξεταζόμενο
ζήτημα.

302

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο τελικός αριθμός του δείγματος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης ανήλθε στους 101 συμμετέχοντες,
από τους οποίους οι 34 ήταν άνδρες και οι 67 γυναίκες. Οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν ανάλογα με την ειδικότητά τους σε εκπαιδευτικούς θετικών επιστημών (25), φιλολόγους (30) και μαθηματικούς (11). Οι υπόλοιποι κλάδοι ομαδοποιήθηκαν σε μια
κατηγορία (28).
Ερευνητικά ερωτήματα
Η μελέτη αυτή προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:
1. Έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;
2. Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε.;
3. Πώς αποτιμάται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση τους σε θέματα Ε.Α.Ε.;
4. Ποιες συνθήκες συμμετοχής ευνοούν την επιλογή από τους εκπαιδευτικούς ενός τέτοιου προγράμματος;
5. Ποιους φορείς επιμόρφωσης θεωρούν καταλληλότερους;
6. Ποια μορφή προγράμματος θεωρούν ότι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών;
7. Ποια διδακτική μέθοδο επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την επιμόρφωση τους σε θέματα Ε.Α.Ε.;
Διαδικασία
Πριν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το θέμα και το σκοπό της συγκεκριμένης
μελέτης. Τονίστηκε ιδιαίτερα η διαφύλαξη της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι συμμετέχοντες
να αισθανθούν ασφάλεια και να απαντήσουν πρόθυμα και ειλικρινά στις ερωτήσεις (Creswell, 2011).
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 22 και χρησιμοποιήθηκε περιγραφική
στατιστική (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συχνότητες, ποσοστά κ.α.) αλλά και επαγωγική στατιστική. Με την επαγωγική
στατιστική ανάλυση έγιναν συγκρίσεις, μεταξύ άλλων, ως προς το φύλο, ως προς την ηλικία, συγκρίσεις ως προς το ανώτατο
επίπεδο τίτλου σπουδών και συγκρίσεις ως προς τα έτη διδακτικής υπηρεσίας.

Αποτελέσματα
Τα χαρακτηριστικά του δείγματος
Ως προς την ηλικία η διακύμανση ήταν από 25 ως άνω των 55 ετών, με τους μισούς συμμετέχοντες να ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα 45-54 ετών (Πίνακας 1). Το 29,7% των εκπαιδευτικών ήταν Φιλόλογοι, το 24,8% ανήκαν στον κλάδο ΠΕ04 των Φυσικών
Επιστημών, το 10,9% ήταν Μαθηματικοί και το 27,7% ανήκε σε κάποιον άλλο κλάδο εκπαιδευτικών.
Πίνακας 1
Κατανομή συμμετεχόντων σύμφωνα με την ηλικία τους
Ν

%

25-34

3

3.0

35-44

27

26.7

45-54

54

53.5

55 και άνω

17

16.8

101

100.0

Σύνολο
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Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, για το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προκύπτει ότι το 5% κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ το 21,8% κατείχε μεταπτυχιακό
τίτλο στο αντικείμενό τους. Γράφημα 1.

Γράφημα 1
Αναφορικά με τη διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε., οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν είχαν διδακτική εμπειρία, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.

Πίνακας 2
Κατανομή των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη διδακτική τους υπηρεσία στην Ε.Α.Ε.
Ν

%

Ναι

12

11.9

Όχι

88

87.1

1

1.0

101

100.0

Ελλιπείς τιμές
Σύνολο

Το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών του δείγματος (99%) δεν κατείχε διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.
Προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ε.Α.Ε.
Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως πιο σημαντικούς επιμορφωτικούς παράγοντες (Γράφημα 2) την αντιμετώπιση των αναγκών και
προβλημάτων της σχολικής ζωής (86.1%), ενώ τελευταίο στην προτίμησή τους την κοινωνική αναγνώριση (12,9%). Στον πίνακα 4. παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων των συμμετεχόντων, στο κατά πόσο επηρεάζονται από την ανάγκη τους να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της σχολικής ζωής στο να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα για την Ε.Α.Ε., με βάση το φύλο.
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Γράφημα 2
Πίνακας 3
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης στην E.A.E.
Παράγοντες

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

Η αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων της σχολικής ζωής

86,1

Η ανάγκη της προσωπικής μου ανάπτυξης ως επαγγελματία εκπαιδευτικού

77,3

Η ανάγκη παρακολούθησης των επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων

73,3

Η απόκτηση πρόσθετων προσόντων για την υπηρεσιακή μου ανέλιξη

52,5

Η παροχή μέσω οικονομικών κινήτρων (επιδότηση μέσω του προγράμματος)

36,7

Η μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση

12,9

Η ερώτηση κωδικοποιήθηκε από κλίμακα Likert τεσσάρων βαθμών σε κλίμακα δύο σημείων με απαντήσεις που αντιστοιχίστηκαν σε ναι και όχι. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των δυο φύλων στην ερώτηση
«επηρεάζουν την απόφαση σας για παρακολούθηση προγράμματος Ε.Α.Ε. οι προαναφερθέντες παράγοντες;». Γράφημα 3.
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Γράφημα 3

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, οι προσδοκίες των ερωτηθέντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση
ενός προγράμματος επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε.
Προσδοκίες

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

Ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων

83,2

Ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων εφαρμογής

84,2

Βελτίωση διδακτικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων

83,2

Η υποστήριξη της ανάπτυξης του μαθητή και των ικανοτήτων του

88,2

Η ανάπτυξη σχέσεων και η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους συναδέλφους

61,4

Στο Γράφημα 4 φαίνονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, στην ερώτηση «σε τι βαθμό προσδοκούσατε την ανάπτυξη και
τη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών σας από ένα πρόγραμμα για την Ε.Α.Ε.», σε σχέση με το φύλο.
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Γράφημα 4

Γνωστικό Αντικείμενο Επιμόρφωσης
Όσον αφορά στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους σε θέματα Ε.Α.Ε.
αποτιμάται βάσει ψυχοκοινωνικών και παιδαγωγικών θεμάτων (Πίνακας 5).
Πίνακας 5
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με την αποτίμηση του ενδιαφέροντος για επιμόρφωση βάσει
ψυχοκοινωνικών και παιδαγωγικών θεμάτων
Θεματική ενότητα

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

Παιδαγωγικά θέματα (αναπτυξιακά στάδια μαθητή, θεωρίες μάθησης, κλπ)

69,3

Διαχείριση σχολικής τάξης, θέματα συμπεριφοράς μαθητών, αντιμετώπιση βίας,
παραβατικότητας μαθητών κ.α.

93,1

Θέματα μαθησιακών δυσκολιών, σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή

86,1

Θέματα ειδικής αγωγής

68,3

Πολυπολιτισμικότητα – διαφορετικότητα

72,3

Η ερώτηση αυτή κωδικοποιήθηκε από κλίμακα Likert τεσσάρων βαθμών σε κλίμακα δύο σημείων με απαντήσεις που
αντιστοιχίστηκαν σε ναι και όχι. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ανάλογα με το φύλο, στην
ερώτηση: «ποιά από τα καταπάνω προγράμματα επιμόρφωσης θα θέλατε να παρακολουθήσετε;» Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο Γράφημα 5.
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Γράφημα 5

Συνθήκες συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα (τόπος, χρόνος, διάρκεια)
Για τις συνθήκες συμμετοχής που ευνοούν την επιλογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος Ε.Α.Ε. (Πίνακας 6), οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποφασίζουν, επικαλούμενοι το περιεχόμενο του προγράμματος ενώ δεν τους απασχολεί η καταβολή
οδοιπορικών εξόδων.
Πίνακας 6
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με τι και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η απόφασή τους για συμμετοχή σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα Ε.Α.Ε.
Συνθήκες συμμετοχής

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

Το περιεχόμενο του προγράμματος

87,1

Η καταλληλότητα των επιμορφωτών

83,2

Η καταλληλότητα των υποδομών (χώρων, εργαστηρίων κ.ά.)

57,5

Η ευχέρεια μετακινήσεων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος

71,3

Ο χρόνος διεξαγωγής του (περίοδος έτους - ημέρες εβδομάδας)

81,2

Η διάρκεια του προγράμματος και ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται

80,2

Η παροχή υπηρεσιακών διευκολύνσεων (λ.χ. ρύθμιση ωραρίου)

70,3

Η καταβολή οδοιπορικών εξόδων

49,5

Αναφορικά με τον προσδιορισμό του χρόνου για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης ενός προγράμματος οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν, κατά κύριο λόγο, μια μέρα την εβδομάδα για ένα εξάμηνο (61,4%). (Πίνακας 7)
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Πίνακας 7
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με την επιλογή ημέρας για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης
ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην Ε.Α.Ε.
Ημέρες της εβδομάδας

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

Τις εργάσιμες ημέρες

34,6

Τα Σαββατοκύριακα

40,6

Μια ημέρα κάθε εβδομάδα για ένα εξάμηνο

61,4

Μια ημέρα κάθε εβδομάδα για ένα έτος

30,7

Πίνακας 8
Ποσοστό των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων, σχετικά με την επιλογή περιόδου του έτους για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην Ε.Α.Ε.
Περίοδος του έτους

% των «πολύ» και «πάρα πολύ» απαντήσεων

1-15 Σεπτεμβρίου

68,3

15-30 Ιουνίου

35,7

Τους θερινούς μήνες

19,8

Στη συνέχεια στα γραφήματα 6, 7, 8, 9 και 10 αντίστοιχα, παριστάνονται γραφικά ο χρόνος που θα μπορούσαν να διαθέσουν
οι εκπαιδευτικοί ως προς τις παραμέτρους φύλο, κλάδος, ηλικία, διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε και το μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Γράφημα 6
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Γράφημα 7

Γράφημα 8

309

310

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γράφημα 9

Γράφημα 10
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Φορείς υλοποίησης - Επιμορφωτές
Στο 5ο ερευνητικό ερώτημα, αναφορικά με τους καταλληλότερους φορείς για την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος στην Ε.Α.Ε., οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ως πρώτη προτίμηση (78,2%).
Σχεδιασμός-Μορφή του προγράμματος
Ως παράγοντες συμμετοχής σχεδιασμού και διαμόρφωσης ενός επιμορφωτικού προγράμματος, στις πρώτες επιλογές τους
είναι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή (91,1%), και τα Ανώτατα Ιδρύματα ΑΕΙ – ΤΕΙ (77,2%). Για τις μορφές επιμόρφωσης τα αποτελέσματα δείχνουν τη σεμιναριακή μορφή που διεξάγεται από ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΠΕΚ ή άλλα επιμορφωτικά κέντρα
(77,3%) και την ενδοσχολική επιμόρφωση (71,2%).
Διδακτική Μέθοδος
Αναφορικά με το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν μια προτίμηση στις βιωματικές ενεργές μεθόδους
και την παρακολούθηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών (με αντίστοιχα ποσοστά 86,1% και 79,3% των «πολύ» και
«πάρα πολύ απαντήσεων»).

Επαγωγική στατιστική ανάλυση
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης Ε.Α.Ε.
Ως προς το φύλο
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα (t-test) και προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value 0.037 και t=-2.158), που ερμηνεύεται ως εξής: τα δύο φύλα επηρεάζονται διαφορετικά από τους διάφορους παράγοντες για την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης Ε.Α.Ε, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε προηγούμενη
ενότητα. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο από τους άντρες. Ο κυριότερος παράγοντας που
επηρεάζει τις γυναίκες (94% των γυναικών) στην παρακολούθηση του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών
και των προβλημάτων της σχολικής ζωής, με δεύτερο στην ιεραρχία να είναι η ανάγκη της προσωπικής τους ανάπτυξης ως
επαγγελματία εκπαιδευτικού (84,6%).
Ομοίως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς και του κλάδου, της ηλικίας, της διδακτικής εμπειρίας στην Ε.Α.Ε., και του μεταπτυχιακού. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες
που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δεν εξαρτώνται από χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού.
Όσον αφορά τις προσδοκίες από την παρακολούθηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης Ε.Α.Ε.
Ως προς το φύλο
Μετά από την αφαίρεση ακραίων παρατηρήσεων, το πλήθος των οποίων επιτρέπει την αφαίρεσή τους, έγινε πραγματοποίηση
ελέγχου ισότητας μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα (t-test). Προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value 0.000,
t=4.419). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες τείνουν να έχουν περισσότερες προσδοκίες από τους άντρες για την παρακολούθηση
ενός προγράμματος Ε.Α.Ε. Το 98,5% των γυναικών περιμένουν ότι μετά την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος
θα είναι περισσότερο ικανές στο να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών τους.
Από τους ελέγχους ισότητας μέσων τιμών των προσδοκιών από ένα πρόγραμμα Ε.Α.Ε. σε σχέση με τον κλάδο, την ηλικία,
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την διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε., και το μεταπτυχιακό και δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα δεν επηρεάζονται από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά τους.
Η ύπαρξη ενδιαφέροντος για επιμόρφωση σε σχέση με τις θεματικές ενότητες Παιδαγωγικά θέματα και θέματα μαθησιακών δυσκολιών
Ως προς το φύλο
Μετά από την αφαίρεση ακραίων παρατηρήσεων έγινε εκτέλεση ελέγχου ισότητας μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα
(t-test) και προέκυψε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το ενδιαφέρον στα παιδαγωγικά θέματα ανάμεσα
στα δύο φύλα (p-value 0.000, t=-4.514). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους άνδρες.
Παρομοίως, έγινε μη παραμετρικός τρόπος ελέγχου ισότητας μέσων τιμών των θεματικών ενοτήτων ενός προγράμματος
σε σχέση με τον κλάδο, την ηλικία, την διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε., και το μεταπτυχιακό και δεν προέκυψαν στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον σε παιδαγωγικά θέματα.
Όσον αφορά στις συνθήκες συμμετοχής και την απόφαση για συμμετοχή σ’ ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης Ε.Α.Ε.
Ως προς το φύλο
Έγινε εκτέλεση ελέγχου ισότητας μέσων τιμών για ανεξάρτητα δείγματα (t-test) και προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά
ως προς το ενδιαφέρον στα παιδαγωγικά θέματα ανάμεσα στα δύο φύλα (p-value 0.006, t=-2.782). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες
επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες για την απόφαση συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε. με
βάση τις συνθήκες συμμετοχής.
Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι συνθήκες συμμέτοχης σε ένα πρόγραμμα Ε.Α.Ε. επηρεάζουν
το ίδιο τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως του κλάδου της ηλικίας των μεταπτυχιακών σπουδών και της εμπειρίας τους στην Ε.Α.Ε.

Συζήτηση
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων πηγάζει η θετική στάση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς
την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους σε θέματα Ε.Α.Ε., γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με έρευνες του παρελθόντος
(Αθανασίου, Νίκου και Καρβούνη, 1993· Ταρατόρη-Τσακατίδου, 2000 και Παπαναούμ 2003).
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο περιεχόμενο του προγράμματος, την καταλληλότητα των
επιμορφωτών και τη συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης με το φόρτο εργασίας που συνεπάγεται. Η συντριπτική πλειοψηφία
τους ιεραρχεί τις επιμορφωτικές ανάγκες με στόχο την πρακτική αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων της σχολικής
ζωής, γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Βεργίδη, 1998, Υφαντή και Βοζαϊτη 2007, Υφαντή και Καρατζή 2007).
Επιπλέον, ενδιαφέρονται για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, σχολικής αποτυχίας, σχολικής διαρροής και πολυπολιτισμικότητας-διαφορετικότητας.
Τα αποτελέσματα για τους παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους σχετίζονται με τις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις και την απόκτηση νέων πρόσθετων προσόντων για την υπηρεσιακή τους
ανέλιξη, αποτελέσματα που συμφωνούν με τις έρευνες Βεργίδη (1998), Δακοπούλου (2003) και Παναούμ (2003) καθώς εστιάζουν στην ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ και, ευρύτερα, στην απόκτηση προσόντων για επαγγελματική ανέλιξη.
Όσον αφορά στις προσδοκίες, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσθέτουν στις έρευνες των Αθανασίου, Νίκου
και Καρβούνη (1993), Βεργίδη (1998), Δακοπούλου (2003), Παπαναούμ (2003), Αθανασοπούλου-Βραχάμη (2003), Νικολάκη
(2003), Υφαντή και Βοζαϊτη (2007), καθώς οι ερωτηθέντες θέτουν σε προτεραιότητα την υποστήριξη της ανάπτυξης του μαθητή
και των ικανοτήτων του και σε δεύτερη επιλογή την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων εφαρμογής, την ανάπτυξη και
βελτίωση των γνώσεών τους και των διδακτικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων τους.
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Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους
φορείς επιμόρφωσης. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούν τους καταλληλότερους φορείς επιμόρφωσης όπως έχει αναφερθεί σε αντίστοιχες έρευνες (Αθανασίου, Νίκου, Καρβούνη, 1998· Βεργίδη, 1998· Παπαναούμ, 2003· Υφαντή & Βοζαϊτη, 2007· Υφαντή & Καρατζή, 2007). Επιπλέον, Κεντρικοί φορείς του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Ο.ΕΠ.ΕΚ,, Παιδ. Ινστιτούτο κ.ά.) θεωρούνται εξίσου σημαντικά μέσα επιμόρφωσης στην Ε.Α.Ε.
Συμφωνία των αποτελεσμάτων σημειώνεται με τη μελέτη της Δακοπούλου (2003), όπου οι ερωτηθέντες προτείνουν τη δημιουργία ενός ενδοσχολικού δικτύου επιμόρφωσης, αποτελούμενο από πανεπιστήμια και σχολικές μονάδες, με κυρίαρχη τη
συμβολή έμπειρων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης Ε.Α.Ε, κάτι που συμφωνεί με τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας (Karagiorgi & Symeou, 2007), για την επιμόρφωση
με τη μορφή συνεδρίων με συνδυαστική θεωρητική και πρακτική προσέγγιση.

Περιορισμοί της έρευνας
Η παρούσα έρευνα, όπως όλες οι έρευνες που στηρίζονται σε ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, δεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει τις αποκλίσεις από την πραγματικότητα που οφείλονται στη συνειδητή ή μη πρόθεση των συμμετεχόντων να εξωραΐζουν
την εικόνα που δίνουν με τις απαντήσεις τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι κατά τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου
έγινε προσπάθεια περιορισμού τέτοιων φαινομένων.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ευρήματα και παρά τον περιορισμό της έρευνας από το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς,
αναδείχθηκε η ανάγκη των εκπαιδευτικών των Γενικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συνεχή επιμόρφωση σε
θέματα Ε.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των ενδιαφερομένων και εστιάζει σε ρεαλιστικά θέματα, επιτελώντας
πληρέστερα τους σκοπούς της. Είναι χαρακτηριστικό, όπως κατέδειξαν τα ευρήματά μας, ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί κατείχαν
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Ε.Α.Ε. ενώ πολύ λίγοι κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενό τους. Μία πιθανή εξήγηση
για αυτό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε βάρος της ετοιμότητας τους να διδάξουν σε
μια τάξη με ποικιλία μαθητών.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν πιο αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, ενώ
τοποθετούν ψηλά στην ιεραρχία θέματα πολυπολιτισμικότητας, με τελευταίο θέμα στα ενδιαφέροντα τους να είναι η Ε.Α.Ε.
Αυτό ίσως ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε δομές Ε.Α.Ε.
ενώ, αντιθέτως, στις σχολικές τάξεις είναι αυξημένος ο αριθμός των παιδιών από διαφορετικές χώρες. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες.
Αυτό ίσως αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των σχολείων όσον αφορά στο ποιοί μαθητές φοιτούν στις σχολικές τάξεις.
Διαφαίνεται ότι στα γενικά σχολεία ίσως υπάρχουν περισσότεροι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρά μαθητές με κάποια
μορφή αναπηρίας, η οποία θα απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις ειδικής αγωγής.
Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα, η επαγωγική στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι οι γυναίκες θεωρούν περισσότερο
αναγκαία, συγκριτικά με τους άντρες, την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχολικής ζωής, προβλήματα τα οποία μπορεί να
προκύψουν από τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι το οποίο τις οδηγεί στο να επιλέξουν ένα
πρόγραμμα Ε.Α.Ε. Μία πιθανή ερμηνεία θα μπορούσε να βασιστεί στο γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ίσως δυσκολεύονται περισσότερο από τους άντρες συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση των αναγκών και των μαθησιακών απαιτήσεων των
μαθητών με αναπηρία.
Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Ε.Α.Ε από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις δυ-
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σκολίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η επιθυμία των συμμετεχόντων να
συμβάλουν ενεργά με τις δικές τους προτάσεις στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα εστιάζουν σε πρακτικά
θέματα και θα προσφέρουν πραγματικές λύσεις.
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Abstract
The purpose of this study is to participate in the educational scientific dialogue related to Secondary Education teachers’
training in special educational need (SEN) content. Specifically, the research literature on SEN topics referred to Secondary
Education is limited, also indicates the paucity of official state‘s formal education policy in SEN field. Additionally, an
unequal investigation is recorded in two areas, because of the ascendancy of scientific study based on teacher’s training in
Primary Education. Through this research, located in Ioannina, we attempted to highlight the general educators’ positions
in reference to their education readiness in SEN, examining the data collection. The results can be used effectively as a
design basis of appropriate training policies and implementation in general education curriculum.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη: η επίδραση της συμμετοχής σε Μοντέλα
Ηνωμένων Εθνών (MUN) στη διαμόρφωση των πολιτών του αύριο
Αδαμαντία Αναστασοπούλου, Σοφία Μητρούλια & Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο καθώς αναλαμβάνει το έργο της καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών για την ένταξή τους στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Επιπλέον
η επένδυση στην εκπαίδευση και μάλιστα σε αυτή, η οποία θα έχει ως στόχο και αποτέλεσμα την προαγωγή της ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή της ετερότητας και τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο ως καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο μιας κοινωνίας. Η εκπαίδευση θεωρείται βασικός όρος για
την ουσιαστική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα σε βαθμό που σήμερα θεωρείται από την UNESCO
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και όρος για την άσκηση και όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (UNESCO,
2005). Ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση και ιδιότητα του πολίτη αποτελούν τρεις βασικές έννοιες που η μία συμπληρώνει
την άλλη (Μπάλιας, 2008). Προς την κατεύθυνση αυτή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει συμβάλει στην ανάπτυξη ενός
διαφορετικού κλίματος απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εκπαίδευσης για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ο ρόλος της συμμετοχής των μαθητών σε Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN) στη
διαμόρφωση των στάσεών τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συσχέτιση των στάσεων με κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες.
Παρουσιάζονται τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, σε μαθητές σχολείων της Πάτρας, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα MUN κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής έρευνας διερευνήθηκαν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις:
1. Οι απόψεις των μαθητών για τα Ηνωμένα Έθνη, τον εθελοντισμό, τον ακτιβισμό και το πρόγραμμα ΜUN επηρεάζονται από
τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο γονέων, επάγγελμα γονέων και αριθμό
αδερφών).
2. Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα MUN συσχετίζεται με τις γνώσεις τους στο θέμα.
3. Η συμμετοχή των μαθητών στο MUN επηρεάζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, την άποψη των γονέων και την
άποψη των φίλων σχετικά με το θέμα.
Η έρευνα αυτή θεωρείται σημαντική καθώς θα επιχειρηθεί να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του ενεργού πολίτη μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων καθώς στην απαρχή του 21ου αιώνα , ο μετασχηματισμός της σχολικής
κοινότητας σε ενεργή πολιτικά και κοινωνικά κοινότητα θα ενισχύσει τον ρόλο της αλλά και των εμπλεκομένων μελών της
(μαθητές, εκπαιδευτικοί και άλλοι) σε διαδικασίες μάθησης και ενίσχυσης της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, καθώς το συγκεκριμένο θέμα ελάχιστα έχει διερευνηθεί στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και ειδικότερα στο δημόσιο ελληνικό
σχολείο.
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Ο ρόλος της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση στην πολιτειότητα
Η έννοια του ενεργού πολίτη ο οποίος συμμετέχει στα κοινά εκφράζεται με τον όρο της πολιτειότητας. Στα νέα εκπαιδευτικά
δεδομένα , ο ενεργός ρόλος των μαθητών στις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας ώστε να
αναλάβουν ευθύνες συν-διαμορφώνοντας την καθημερινότητά τους εκφράζεται τόσο από τις διακηρύξεις του οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (Ελεύθερη βούληση και έκφραση), τις διακηρύξεις της UNESCO για τη
συμμετοχή αυτών στις διάφορες δράσεις της σχολικής κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Education and Active Citizenship) που στοχεύει στη δημιουργία του ενεργού κριτικά σκεπτόμενου πολίτη με στόχο την υπεράσπιση της δημοκρατίας και
τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για μάθηση και συμμετοχή. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η αρχή
της πολιτειότητας εκφράστηκε μετά την μεταπολίτευση με το νόμο 1566/1985 και την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
Υ.Α. 23/1986/β-619.
Η έκφραση της δημοκρατικής συμμετοχής στα εκπαιδευτικά πεπραγμένα εκφράστηκε με την αναγκαιότητα δημιουργίας των
σχολικών συμβουλίων (μαθητικών κοινοτήτων) με στόχο τη συμμετοχή στα πεπραγμένα μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων
αυτών. Οι σχολικές κοινότητες αποτελούν το σύνολο των μαθητών όλων των τάξεων ενός σχολείου , οι οποίοι εκφράζουν
απόψεις για θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και τα συζητούν με τον σύλλογο των καθηγητών αλλά και όλους τους
μαθητές, αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες για δράσεις μέσα στη σχολική μονάδα, και γενικότερα αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και του προγράμματος (file:///C:/Users/user/Desktop/mathitikes%20
koinotites%20me%20prosthikes.pdf)
Η εγκύκλιος Γ2/4094/23-09-1986 / ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 619Β – 1986) έρχεται να εκφράσει ένα κλίμα ελευθερίας της έκφρασης
του δημοκρατικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος δέκα χρόνια μετά την πτώση της Δικτατορίας
,ενισχύοντας τη δημοκρατία ως πολίτευμα μέσω των λειτουργιών και των διαδικασιών αυτής σε όλες τις εκφάνσεις της
καθημερινής ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης και της σχολικής κοινότητας καθώς μετά την άρση της χρήσης της
ποδιάς έρχεται η δημιουργία συλλόγων γονέων –κηδεμόνων και μαθητικών κοινοτήτων. Η έννοια της πολιτειότητας και της
έκφρασης του μοντέλου του ενεργού πολίτη παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των τελευταίων δεκαετιών.
Ως όρος έχει δεχθεί αρκετές κριτικές καθώς συνδέεται, σύμφωνα με κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, με το μοντέλο του
πολίτη των φιλελεύθερων κοινωνιών του δυτικού κόσμου, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με τη δημοκρατία ως θεσμό και
πολίτευμα αλλά και την ατομικότητα, χαρακτηριστικό των νεοφιλελεύθερων ανεπτυγμένων βιομηχανικά κοινωνιών , χωρίς
περιθώρια αυτό-καθορισμού, τα οποία συνδέονται με τη διαμόρφωση της εθνικής και πολιτικής ταυτότητας των υποκειμένων
, διαιωνίζοντας κοινωνικές ανισότητες στον χώρο της εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα (Osler, 2000:25-37).
Με τον όρο «βιωματική μάθηση» νοείται η διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω των εμπειριών και της αναζήτησης
προσωπικού νοήματος σ’ αυτή. Η συγκεκριμένη διαδικασία προωθεί παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής πραγματικότητας και των ανθρωπίνων σχέσεων. Η Δελούδη
υποστηρίζει ότι η βιωματική μάθηση είναι «ένα μεγάλο ταξίδι στην ανακάλυψη του νοήματος της ανθρώπινης φύσης και του
κοινού καλού» (Δελούδη, 2002: 148). Δίνεται έμφαση στην εμπειρία και τον ρόλο αυτής στη διαδικασία της μάθησης , της
ανάπτυξης σχέσεων και ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και της διαμόρφωσης ισχυρών
συνδέσεων με την πραγματικότητα μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης.
Ο Dewey θεωρήθηκε από τους μελετητές του ως ένας πραγματιστής φιλόσοφος ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό του στην επίλυση μέσω της πρακτικής εφαρμογής των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι ο πρώτος που
έθεσε σε εφαρμογή το πρώτο πειραματικό σχολείο (σχολείο εργασίας ή σχολείο εργαστήριο) στην ιστορία της παιδαγωγικής .
Ανέπτυξε μια φιλοσοφία δράσης κατά την οποία υποστήριξε την άποψη ότι η γνώση γεννάται μέσα από την ανάγκη. Σύμφωνα
με το Dewey η αγωγή έχει δύο όψεις την ατομική – ψυχολογική και την κοινωνική η οποία αποτελεί το υπόβαθρο για την
ερμηνεία των ψυχολογικών καταστάσεων. Οι δύο όψεις της αγωγής είναι οργανικά συνδεδεμένες καθώς δεν μπορεί κανείς
να μελετήσει τον ρόλο του σχολείου χωρίς να λάβει υπόψη τις γνωστικές και νοητικές διαδικασίες μέσω των οποίων αποκτάται η γνώση αλλά και δε μπορεί να μη μελετήσει το ιστορικό πλαίσιο (κοινωνικό) εντός του οποίου ερμηνεύονται αυτές
οι διαδικασίες. Επομένως ο ρόλος του σχολείου είναι διττός γιατί μεταβιβάζει τη συσσωρευμένη κοινωνική εμπειρία αφενός
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και αφετέρου διαμορφώνει την ταυτότητα του με την ανανέωση της εμπειρίας του. Για τον Dewey το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή αλλά η ίδια η ζωή και πραγματικότητα για το δρων υποκείμενο (Ξέκαλος &Παπαγεωργίου στο Πασιάς Γ,
Φλουρής Γ., Φωτεινός Δ.,2015:201).
Στις μέρες μας, η βιωματική εκπαίδευση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του
αύριο, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Κοινωνίες όπως η ελληνική , ενώ χαρακτηρίζονταν από ομοιογένεια, έχουν γίνει πλέον πολυπολιτισμικές, γεγονός που απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένους πολίτες.
Συνεπώς, είναι ζητούμενο από τη σύγχρονη εκπαίδευση να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις
ατομικές διαφορές αλλά και τις κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες, καθώς, σύμφωνα με τον Burnard (2006) : « …το να
αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικές διαστάσεις της δημιουργικότητας ενδυναμώνει τη θέση
της και την καλλιέργειά της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης» (στο Kampylis, 2010: 99). Εξάλλου, η εκπαίδευση είναι πολιτική, με
την έννοια ότι εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό συγκείμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει τις
εκάστοτε πολιτικές ανάγκες και προθέσεις (McLaren, 2002, στο Kampylis, 2010:99).
Οι θεσμοί συλλογικής δραστηριοποίησης των μαθητών μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων-κλειδιών για αυτόνομη και υπεύθυνη ζωή (μεταγνωσιακές δεξιότητες και συνεργατική δεξιότητα). To «μανθάνειν» διά του «πράττειν», εξάλλου, συνοψίζει την «παιδαγωγική Freinet: η δημιουργικότητα των μαθητών «καλλιεργείται»
και ενθαρρύνεται από μαθησιακές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό συγκροτείται ένα πεδίο
μάθησης, σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες, εντός του οποίου εμπεριέχονται στοχεύσεις που μετέχουν πέραν της
γνωστικής και στην συναισθηματική και ψυχοκινητική περιοχή. Πέρα από τη γενικότερη «κοινωνική δεξιότητα» που σχετίζεται με την ικανότητα προσανατολισμού μέσα στην κοινωνία και η οποία επιτρέπει στο άτομο «να … πρακτικοποιεί κοινωνικο
– ενσωματωτικές συμπεριφορές» και να κινείται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα (Ρέλλος, 2007: 255) γίνεται όλο και πιο συχνά
ειδικότερος λόγος για «δεξιότητα συνεργασίας» ή «συνεργατική δεξιότητα». Για να φτάσει όμως το άτομο σε μορφές συμπεριφοράς, όπως οι προαναφερθείσες χρειάζεται, κατά τη σχολική μαθησιακή διαδικασία, να έχει εξοικειωθεί με εκπαιδευτικές
πρακτικές, όπως η εταιρική εργασία, η ομαδική εργασία κ.λπ. (Ρέλλος, 2007: 256). Έχοντας επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ως αφετηρία τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, βασική επιδίωξη είναι να οδηγηθούν τα παιδιά να βοηθούν,
κατά τη μαθησιακή διαδικασία, το ένα το άλλο καθώς και να παίρνουν πρωτοβουλίες αλλά και να αποκτούν αυτοπεποίθηση .
Τέλος, μέσα από μεθόδους και εκπαιδευτικές πρακτικές προσανατολισμένες σε μια τέτοια κατεύθυνση, οι μαθητές μοιράζονται
τις αξίες τους μέσα σε ενσυναισθητικές σχέσεις και τις συνειδητοποιούν καλύτερα (action learning) ( Βάθη, 2014: 205-207).

Το μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών (MHE-MUN)
Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, MUN, όπως είναι γνωστό από τα αρχικά του διεθνούς όρου (Model United Nations) είναι μια εκπαιδευτική πρακτική προσομοίωσης της διεθνούς διπλωματίας. Βασικός στόχος αυτής της πρακτικής είναι η ευαισθητοποίηση των σημερινών μαθητών-αυριανών πολιτών σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και την παγκόσμια ειρήνη και η κατανόηση παγκόσμιων προκλήσεων με τρόπο που να ξεπερνά τα όρια των συνόρων, των εθνικοτήτων και των διαφορετικών πολιτισμών.
Στο πλαίσιο αυτό προσομοιώνονται όργανα των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Γενική συνέλευση και οι διάφορες επιτροπές, το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (http://www.hmuno.org/amun/docs/A19_Info_GR.pdf%20).
Ο θεσμός γνώρισε άνθιση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η καθιέρωση των MUN εντοπίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, λόγω των ριζικών αλλαγών στη δομή των κοινωνιών αλλά και χάρη στην
αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας τέτοιων διοργανώσεων από Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς, η προσομοίωση
των Ηνωμένων Εθνών επεκτείνεται θεαματικά και βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση στους μαθητές, οι οποίοι «διψούν» για εκπαιδευτικές μεθόδους που ξεφεύγουν από τα αυστηρά σχολικά και, ενίοτε, ανιαρά μοτίβα. Σήμερα διοργανώνονται πάνω
από 400 συνέδρια MUN ετησίως, σε περισσότερες από 40 χώρες και οι μαθητές που συμμετέχουν δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν (https://mun.bestdelegate.com/?utm_source=bestdelegate.com&utm_
medium=referral&utm_campaign=navbar).
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Στην Ελλάδα το πρώτο συνέδριο MUN πραγματοποιήθηκε το 1998, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ.
Παράλληλα, ιδρύθηκε το MUN Ελλάδας, ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός χωρίς πολιτικό ή οικονομικό χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική και εντατική εργασία ατόμων, εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Στόχος του
οργανισμού είναι η προώθηση της πολιτειότητας μέσα από βιωματικές μεθόδους και πρακτικές και η εξάλειψη του χάσματος ευκαιριών μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα, αποτελεί έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική
ανάγκη ύπαρξης δημιουργικών πρωτοβουλιών από την ίδια την κοινωνία σε περίοδο κρίσης, θεσμικής, οικονομικής και
κοινωνικής. Η ενθουσιώδης συμμετοχή μαθητών από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία απαντά στους επικριτές του θεσμού που
καταλογίζουν «ελιτίστικα» χαρακτηριστικά (Deresiewicz, 2008, στο https://theamericanscholar.org/the-disadvantages-ofan-elite-education). Η εξοικονόμηση πόρων παραμένει, βέβαια, ένα ακανθώδες θέμα, όμως τα έξοδα μπορούν να καλυφθούν από άλλες συλλογικές δράσεις των μαθητών, στο πλαίσιο του σχολείου ή να υποστηριχθούν από φορείς (https://mun.
bestdelegate.com/?utm_source=bestdelegate.com&utm_medium=referral&utm_campaign=navbar).

Μεθοδολογία της πιλοτικής έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη στη Β’ λυκείου του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών, την άνοιξη 2018, συλλέγοντας
δεδομένα με χρήση έντυπου ερωτηματολογίου, 38 ερωτήσεων, στις οποίες αναγράφεται ο βαθμός συμφωνίας των ερωτηθέντων ή γίνεται μέτρηση στάσεων με χρήση εξάβαθμης κλίμακας Likert (Oppenheim, 1992). Η στατιστική ανάλυση των
δεδομένων έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS 24. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των δεδομένων ελέγχθηκε
με τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha, που έδωσε τιμές μεγαλύτερες του 0.7, καθώς ερμηνεύεται ότι οι απαντήσεις
εμφανίζουν συσχέτιση 70% (Κατσίλλης, 2006).

Βασικά αποτελέσματα
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μη παραμετρικών τεστ για τις συσχετίσεις των απόψεων σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία. Εξαρτημένες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι μεταβλητές των γνώσεων και ανεξάρτητες τα δημογραφικά
στοιχεία. Παρατηρούμε ότι εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά του Εθελοντισμού ως προς το Φύλο (p=0,001<0,05,
Mann Whitney), των Ηνωμένων Εθνών ως προς το Φύλο (p=0,029<0,05, Mann Whitney) και της Ερώτησης 18. «Η απόδοση
του δίκαιου στον κόσμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης των πολιτών» ως προς το Φύλο (p=0,012, Mann Whitney).
Επιπλέον εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση της Ερώτησης 3. «H ρύθμιση των διαφορών που έχουν τα κράτη μεταξύ τους είναι αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των κρατών» ως προς το μορφωτικό επίπεδο πατέρα (p=0,038<0,05, Kruskal
Wallis) και το επάγγελμα μητέρας (p=0,018<0,05, Kruskal Wallis).
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Πίνακας 1: Ερευνητικό ερώτημα 1- Αποτελέσματα Mann Whitney και Kruskal Wallis test για τις συσχετίσεις των απόψεων
ως προς τα δημογραφικά στοιχεία
Απόψεις των μαθητών σχετικά με…

Φύλο

Οικογ.
κατάσταση

Μορφωτικό επί- Μορφωτικό επίπεδο
πεδο πατέρα
μητέρας

Επάγγελμα
πατέρα

Επάγγελμα
μητέρας

Αριθμός
αδερφών

Τον ρόλο των MUN

0,659

0,217

0,065

0,098

0,053

0,479

0,520

Τον εθελοντισμό

0,001

0,357

0,613

0,866

0,248

0,576

0,563

Τα Ηνωμένα Έθνη

0,029

0,328

0,233

0,408

0,450

0,845

0,319

Η παγκόσμια ειρήνη είναι
εφικτή αρκεί να το θέλουμε

0,324

0,160

0,518

0,676

0,310

0,569

0,502

H ρύθμιση των διαφορών που
έχουν τα κράτη μεταξύ τους
είναι αποκλειστική ευθύνη
των ίδιων των κρατών

0,349

0,725

0,038

0,202

0,478

0,018

0,436

Όλοι μας έχουμε ωφεληθεί
από τη δράση των Ηνωμένων
Εθνών

0,878

0,275

0,350

0,350

0,854

0,479

0,293

Έχω σκεφτεί μετά το πανεπιστήμιο να δουλέψω για τα
Ηνωμένα Έθνη ή κάποιο διεθνή οργανισμό

0,206

0,353

0,679

0,430

0,058

0,132

0,678

Απόψεις των μαθητών σχετικά
με…

Φύλο

Οικογ.
κατάσταση

Μορφωτικό
επίπεδο πατέρα

Μορφωτικό επίπεδο
μητέρας

Επάγγελμα
πατέρα

Επάγγελμα
μητέρας

Αριθμός
αδερφών

Όταν αγωνίζεσαι να αλλάξεις
καταστάσεις γύρω σου που
δεν σου αρέσουν, η δράση
σου ονομάζεται ακτιβισμός

0,684

0,774

0,263

0,464

0,819

0,321

0,964

Σύμφωνα με την Οικουμενική
Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι
μεταξύ τους

0,284

0,356

0,103

0,103

0,511

0,883

0,608

Ενεργός πολίτης είναι εκείνος
που ενδιαφέρεται γι’ αυτά που
συμβαίνουν τόσο στη γειτονιά
του, όσο και στον κόσμο

0,062

0,573

0,342

0,086

0,633

0,582

0,616

Η απόδοση του δίκαιου στον
κόσμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης των πολιτών

0,012

0,638

0,952

0,840

0,890

0,755

0,155

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το φύλο συσχετίζεται με τις απόψεις των μαθητών/τριών για τον εθελοντισμό και
τα Ηνωμένα Έθνη και οι συσχετίσεις αυτές είναι στατιστικά σημαντικές. Επισημαίνεται ότι τα κορίτσια εκφράζουν θετικότερη
άποψη. Επίσης, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και το επάγγελμα της μητέρας συσχετίζονται με την άποψη «H ρύθμιση των
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διαφορών που έχουν τα κράτη μεταξύ τους είναι αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των κρατών», με τους/τις μαθητές/τριες, των
οποίων οι γονείς έχουν ανώτερο μορφωτικό επίπεδο να υποστηρίζουν περισσότερο την άποψη αυτή. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική. Τα υπόλοιπα δημογραφικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μέτριες συσχετίσεις με τις απόψεις των μαθητών/
τριων, οι οποίες, όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντικές.
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συσχετίσεων για τις μεταβλητές της συμμετοχής σε σχέση με τις μεταβλητές
της γνώσης. Παρατηρούμε ότι δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική εξάρτηση σε καμία περίπτωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε
όλους τους ελέγχους εξαρτημένες μεταβλητές θεωρήθηκαν οι μεταβλητές της συμμετοχής και ανεξάρτητες οι μεταβλητές της
γνώσης.

Πίνακας 2: Ερευνητικό ερώτημα 2- Επηρεάζεται η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα MUN από τις γνώσεις τους
σχετικά με το θέμα;
Γνωρίζεις
Πηγή
τι είναι τα γνώσης για Πηγή γνώσης για
Ηνωμένα τα Ηνωμένα Παγκοσμιοποίηση;
Έθνη;
Έθνη;

Γνωρίζεις
τι είναι οι
υπερεθνικοί
οργανισμοί;

Πηγή γνώσης
υπερεθνικών
οργανισμών;

Ενημερώνεσαι
Πηγή γνώσης
Πηγή γνώσης
συχνά για
Γνωρίζεις τι είναι
για Διεθνή
για την
τα διεθνή
η Διακυβέρνηση;
προβλήματα
Διακυβέρνηση; προβλήματα και
και εξελίξεις;
εξελίξεις ;

Συμμετείχες
στην ομάδα
MUN του
σχολείου
σου;

0,397

0,337

0,398

0,087

0,872

0,177

0,858

0,104

0,776

Ενθάρρυνες/
στήριξες
κάποιον να
συμμετέχει
και αυτός;

0,087

0,150

0,226

0,346

0,488

0,983

0,263

0,073

0,807

Συμμετείχες
σε συνέδρια
MUN;

0,894

0,574

0,107

0,753

0,865

0,158

0,383

0,390

0,765

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μεταξύ των γνώσεων των μαθητών/τριων και της συμμετοχής τους σε MUN δεν
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των Mann Whitney τεστ σχετικά με τον έλεγχο εξαρτήσεων των μεταβλητών
που αναφέρονται στον βαθμό συμμετοχής στο πρόγραμμα MUN με τις μεταβλητές που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό επίπεδο
γονέων. Εξαρτημένες θεωρούνται οι μεταβλητές που αναφέρονται στον βαθμό συμμετοχής στο πρόγραμμα MUN και ανεξάρτητες το μορφωτικό επίπεδο γονέων. Παρατηρούμε ότι δεν εντοπίζονται στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις.
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Πίνακας 3: Ερευνητικό ερώτημα 3- Επηρεάζει τη συμμετοχή των μαθητών στο MUN, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων,
η άποψη των φίλων και η άποψη των γονέων;
Η συμμετοχή μου στο
MUN με βοηθάει να έχω
περισσότερους φίλους

Η συμμετοχή μου στο
MUN αρέσει στους
φίλους μου

Η συμμετοχή μου στο
MUN είναι σημαντική για
τους γονείς μου

Συμμετείχες στην ομάδα MUN του σχολείου σου;

0,129

0,017

0,230

Ενθάρρυνες/στήριξες κάποιον να συμμετέχει και αυτός;

0,571**

0,242

0,429**

Συμμετείχες σε συνέδρια MUN;

0,503**

0,011

0,295

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η προώθηση της κοινωνικοποίησης μέσω της συμμετοχής των μαθητών/τριων
σε MUN καθώς και η θετική άποψη των γονιών προς αυτή την κατεύθυνση συσχετίζονται με τη συμμετοχή των μαθητών και
οι συσχετίσεις αυτές είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.

Συμπεράσματα
Από τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ότι οι μαθητές θεωρούν σημαντική την επίδραση της εκπαιδευτικής
συμμετοχικής τεχνικής της προσομοίωσης στην κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αναγκαιότητα προάσπισής
τους. Επίσης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές, μέσα από το μοντέλο προσομοίωσης του οργανισμού του
ΟΗΕ τους δόθηκε η δυνατότητα να κατανοήσουν τις εργασίες των επιτροπών του ΟΗΕ, τα ζητήματα εφαρμογής των διεθνών
πράξεων και της διπλωματίας και μέσω των διαδικασιών των εκπαιδευτικών βιωματικών δράσεων να σχηματίσουν αντιλήψεις για τις σχέσεις του «εαυτού» και του «κοινωνικού συνόλου», έννοιες οι οποίες δίνουν νόημα στην έννοια του πολίτη. Τα
αποτελέσματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αποδεικνύουν πως μέσω της βιωματικής γνώσης οι μαθητές αποκτούν
εμπειρίες συμμετοχής , κριτικής σκέψης και του «ανήκειν» σε μια κοινότητα, όπως αυτή του σχολείου. Οι εμπειρίες αυτές είναι
εμπειρίες δημοκρατίας και κατ΄ επέκταση πολιτειότητας και δύνανται να αλλάξουν τη στάση των νέων ανθρώπων απέναντι
στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά προβλήματα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνεται πως τα μοντέλα προσομοίωσης του ΟΗΕ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ενεργητικής μάθησης το οποίο συμβάλλει στην αναζωογόνηση
της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της.
Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζεται ο αποσπασματικός εγκυκλοπαιδισμός η επικυριαρχία της αποσπασματικότητας, που δεν
λαμβάνουν υπόψη ότι οι πληροφορίες δεν είναι πηγή της ακαδημαϊκής γνώση∙η ακαδημαϊκή γνώση συναρτάται και με κοινωνικά αιτήματα και, συνεπώς, το πρόβλημα είναι, εκτός από επιστημολογικό και ιδεολογικό, όπως και ηθικό. Με άλλα λόγια,
μέσα από βιωματικές διαδικασίες μάθησης, όπως η συμμετοχή στα συνέδρια προσομοίωσης του MUN, δίνεται η ευκαιρία
στους μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, την κριτική τους σκέψη και να διαμορφώνουν ελεύθερα το δικό τους
κοσμοείδωλο και τη δική τους ιδεολογική κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης και Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι ο βιωματικός τρόπος διδασκαλίας βοηθά τον μαθητή-αυριανό πολίτη να πάρει την πληροφορία, να την επεξεργαστεί
μόνος του, να την κρίνει, να την συντάξει, να την παρουσιάσει, ν’ ακούσει κριτική πάνω σ’ αυτήν και μέσα από δημιουργικές
συνεργασίες και συμμετοχή σε ομάδες να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και την τάξη με ένα καινούργιο τρόπο και ένα
υγιές συναίσθημα∙να έχει κατακτήσει, δηλαδή, την αξιόλογη γνώση. Η λειτουργία μέσα σε ομάδες είναι μία μορφή βιωματικής εμπειρίας που απαιτεί ενεργητική συμμετοχή και γι αυτό είναι πολύτιμη στη διαδικασία της μάθησης, στην εκπαιδευτική
εμπειρία και στη διαμόρφωση κουλτούρας πολιτειότητας.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τη μεθοδολογία, έρευνας που
εκπονείται από το Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων
της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στα
πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης.
Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που έχει διενεργηθεί, προκύπτει ότι η
θετική επίδραση της συμμετοχής σε ομίλους και συνέδρια MUN στη διαμόρφωση στάσεων σε πτυχές της πολιτειότητας είναι
σημαντική.
Η γενίκευση της έρευνας στον πληθυσμό των μαθητών αναμένεται να δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς που φιλοδοξούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους συμβάλουν στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.
Λέξεις-Κλειδιά: Διεθνές Κεφάλαιο- Πολιτειότητα- Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών (MUN)
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Abstract
The present work refers to the theoretical framework, the bibliographic survey and the methodology, a research conducted
by the Laboratory of Analysis and Design of Educational Policy, Sociological Analysis of Education, Documentation of the
Pedagogical Department of Primary Education of the University of Patras and the first results of the pilot phase.
From the bibliographic review and the results of the pilot survey that has been carried out, it is clear that the positive
influence of MUN group participation and conferences on the formation of attitudes to aspects of citizenship is significant.
The generalization of research in the student population is expected to give encouraging results, which may be a useful
tool for teachers who aspire to inspire their students to contribute to the cultivation of social skills.
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Προσανατολισμοί της Εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα
του πολίτη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Νικόλαος Βουδρισλής & Νικόλαος Λαμπρινός

Εισαγωγή
Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες ανέδειξαν την ανάγκη να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να κατανοήσουν τα περίπλοκα παγκόσμια ζητήματα και να συμμετέχουν σε δράσεις που περιλαμβάνουν
διαρθρωτικές αλλαγές στα κοινωνικά ζητήματα (Ladson-Billings 2004, Davies 2006, Shultz 2007). Την ανάγκη αυτή καλείται
να καλύψει η εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, η οποία λειτουργεί ως ένα κομβικό σημείο συνάντησης
διδακτικών αντικειμένων όπως: η Γεωγραφία, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Οικουμενική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση
για την ιδιότητα του Πολίτη (Βουδρισλής & Λαμπρινός, 2014).
Ταυτόχρονα, υπάρχει μια ποικιλία προσεγγίσεων για τη φύση και τη σημασία της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη με αποτέλεσμα να προτείνονται διαφορετικοί στόχοι, προσεγγίσεις και δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να
συμβάλλουν στη δημιουργία παγκόσμιων πολιτών που είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια προβλήματα. Καθίσταται
λοιπόν αναγκαίο να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τον πολλαπλό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της παγκόσμιας ιδιότητας
του πολίτη, να αντιληφθούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος και να προβληματιστούν για τις δικές τους αντιλήψεις
περί παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη.

Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη
Στη σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, παραμένει μια εξαιρετικά αμφισβητήσιμη έννοια
καθώς σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς συγγραφείς. Παρά τις αποκλίνουσες απόψεις, τις τελευταίες δύο
δεκαετίες έχει γίνει το επίκεντρο μελέτης και συζήτησης διότι θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει τους αυριανούς πολίτες να
γνωρίσουν τα πολύπλοκα παγκόσμια ζητήματα και να τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες.
Αποτελεί μάλιστα έναν από τους στρατηγικούς τομείς του προγράμματος Εκπαίδευσης της UNESCO για την περίοδο 20142021, ο οποίος εντάσσεται στην Ατζέντα και το πλαίσιο δράσης «Εκπαίδευση 2030».
H εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη ενθαρρύνει τους μαθητές να υιοθετήσουν μια κριτική αντίληψη για
την παγκοσμιοποίηση, να προβληματιστούν για το πώς εμπλέκονται αυτοί και τα έθνη τους σε τοπικά και παγκόσμια προβλήματα και να συμμετάσχουν σε διαπολιτισμικές προοπτικές (Pashby 2008, 2011). Οι ιδέες που συγκλίνουν περισσότερο στο
πλαίσιο της συζήτησης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη συνδέονται με την ευθύνη, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή (Schattle, 2009, Ogden, 2010).
Σύμφωνα με τους Westheimer & Kahne (2004), Dobson (2003), Langran, Langran & Ozment (2009), καθοριστικό ρόλο
στην ανάπτυξη της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη είναι τα θέματα της δικαιοσύνης, του περιβάλλοντος και των υποχρεώσεων του πολίτη. Η Davies (2006), καθορίζει τρεις κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη που θα ωθήσουν
κάποιον να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο: την κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολιτισμό. Η βρετανική
οργάνωση Oxfam (1997), συμπληρώνει, ότι ο παγκόσμιος πολίτης πρέπει να εξοργίζεται από την κοινωνική αδικία και να είναι
πρόθυμος να ενεργήσει για να κάνει τον κόσμο πιο δίκαιο και βιώσιμο.

Προσανατολισμοί της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη
Οι μελετητές της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, εξετάζουν τον προσανατολισμό, τις προοπτικές, τους
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προτεινόμενους στόχους, τις πρακτικές της διδασκαλίας και μάθησης, προσεγγίζοντάς τους τομείς αυτούς από διάφορες οπτικές γωνίες. Έτσι, άλλοι εστιάζουν στην αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην παγκόσμια αγορά, άλλοι στην κατανόηση
των πολιτισμών και άλλοι στα ζητήματα των δικαιωμάτων, της ισότητας ή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας την
πολυπλοκότητα του θέματος και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που κυριαρχούν.
Οι Evans et al. (2009), ταξινόμησαν τις διαφορετικές αντιλήψεις που κυριαρχούν στη βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη σε 5 προσανατολισμούς που περιγράφονται παρακάτω (πίνακας 1). Κάθε
προσανατολισμός περιλαμβάνει πολλούς από τους γενικούς μαθησιακούς στόχους και πρακτικές διδασκαλίας της παγκόσμιας
ιδιότητας του πολίτη, αλλά δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θεωρούνται
απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που θέτει. Ξεκινώντας έτσι από τις νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις που εστιάζουν
στη συμμετοχή του ατόμου στην παγκόσμια οικονομία, προχωράμε σε πιο ριζοσπαστικούς ή μετασχηματιστικούς προσανατολισμούς (Shultz, 2007), που αναλύουν τις παγκόσμιες ανισότητες, αμφισβητούν της υπάρχουσες δομές και υπογραμμίζουν την
αλληλεγγύη, την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Πίνακας 1.
Προσανατολισμοί εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη
Προσανατολισμός

Στόχοι-Αρχές

Προετοιμασία για την παγκόσμια αγορά

Ελεύθερη μετακίνηση πολιτών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για συμμετοχή
στην παγκόσμια οικονομία

Μαθαίνοντας για την παγκόσμια συνειδητότητα

Κατανόηση του κόσμου και των αλληλεξαρτήσεων, παγκόσμια συνεργασία

Κοσμοπολίτικη αντίληψη

Έμφαση στις ευθύνες των ατόμων προς τους συνανθρώπους τους, οικουμενική ηθική

Κριτικός γραμματισμός και πλανητική ευθύνη

Κριτική παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, όραμα ενός δίκαιου κόσμου, ενδυνάμωση
ατόμων

Ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση της αδικίας

Αμφισβήτηση ανισότητας, κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτισμός

(Πηγή: Βουδρισλής, 2016)

Προετοιμασία για την παγκόσμια αγορά
Ο προσανατολισμός αυτός στηρίζεται στη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπου η εκπαίδευση θεωρείται ένα μέσο για να
χτιστεί ένα ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του έθνους. Ο βασικός στόχος της
εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, σύμφωνα με τον προσανατολισμό αυτό, είναι να αυξηθεί η διακρατική
κινητικότητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Η παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, στη συνέχεια, συνδέεται κυρίως με τη συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία.
Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής θεωρούν ότι τα άτομα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται ελεύθερα,
ανεξάρτητα από εθνικά ή άλλα όρια, και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για
τη δημιουργία πολιτών ικανών να συμμετέχουν ανταγωνιστικά στην παγκόσμια οικονομία (O’Sullivan, 1999, Mundy, 2007,
Richardson, 2004).
Οι επικριτές του προσανατολισμού αυτού υποστηρίζουν ότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα θέματα της ισότητας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της ειρήνης, της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης και της καλλιέργειας μιας δημοκρατικής
πλουραλιστικής κοινωνίας. Η L. Shultz (2007), υποστηρίζει ότι η προσέγγιση αυτή δημιουργεί «παγκόσμιους πολίτες» που
αγνοούν τα θέματα της εξουσίας και της πρόσβασης σε αυτήν, καθώς και την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές. Έτσι, οι παγκόσμιοι πολίτες υποθέτουν ότι η θέση τους είναι φυσική και αποτελεί προνόμιο και σημάδι της επιτυχίας τους.
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Μαθαίνοντας για την παγκόσμια συνειδητότητα1
Ο προσανατολισμός αυτός συνδυάζει τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική με τις έννοιες της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και
των διασυνδέσεων. Oι πιο γνωστοί για την εργασία τους σε αυτόν τον προσανατολισμό είναι οι Graham Pike και ο David Selby,
οι οποίοι όρισαν την παγκόσμια συνειδητότητα, ως κατανόηση ότι ο κόσμος αποτελεί ένα σύστημα, στο οποίο τα συμφέροντα
των μεμονωμένων εθνών εκτιμώνται υπό το πρίσμα των συνολικών αναγκών του πλανήτη. Υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση
οφείλει να συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων πολιτών οι οποίοι θα επιδεικνύουν ανοχή και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους των άλλων πολιτισμών, θρησκειών και κοσμοθεωριών, και θα κατανοούν τα παγκόσμια ζητήματα και τάσεις (Pike &
Selby, 2000).
Οι Merryfield et al. (2008), εξηγούν ότι η παγκόσμια συνειδητότητα συνδέεται με την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε
τις συνέπειες των αποφάσεων και πράξεων μας στους ανθρώπους όλου του πλανήτη. Επίσης με το ενδιαφέρον μας για το πως
αντιλαμβάνονται οι άλλοι το δικό μας έθνος και τέλος με την κατανόηση ότι «εμείς» σημαίνει άνθρωποι από πολλά μέρη κι όχι
μόνο η γειτονιά μας ή το έθνος μας.
Η προσέγγιση αυτή είναι παρόμοια με τις απόψεις των Carlsson-Paige & Lantieri (2005), οι οποίοι δίνουν έμφαση στην
παγκόσμια συνεργασία. Ισχυρίζονται ότι τα άτομα είναι εν δυνάμει παγκόσμιοι πολίτες. Χρειάζονται όμως το κατάλληλο κοινωνικό και μαθησιακό περιβάλλον που θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν την έννοια της φροντίδας και της συμμετοχής
στην κοινότητα. Όταν αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για τη λήψη των αποφάσεων και την
επίλυση των συγκρούσεων, τότε θα μπορούν συνειδητά να οικοδομήσουν ένα ειρηνικό μέλλον στηριζόμενοι στην παγκόσμια
συνεργασία.

Προώθηση κοσμοπολίτικης αντίληψης
Ο κοσμοπολίτικος προσανατολισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με την έννοια της ταυτότητας και της ιδιότητας του πολίτη. Τονίζει την πολυπλοκότητα και τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης ταυτότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πώς αυτά εκπροσωπούνται σε διάφορα επίπεδα και σε διαφορετικές πολιτικές δομές της κοινωνίας
(Osler & Starkey, 2003). Αυτός ο προσανατολισμός διαφέρει από τους δύο προηγούμενους στην έμφαση που δίνει στις ευθύνες των ατόμων προς τους συνανθρώπους τους.
Υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της κοσμοπολίτικης αντίληψης στην εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη
(Nussbaum, Osler, Vincent, Starkey, Banks, Held) που εστιάζουν στη δημιουργία ενός οικουμενικού ήθους, ως αντίδοτο στα
παγκόσμια προβλήματα. Οι Osler & Starkey (2005), Held (1995), ο Habermas (1996), Hutchings & Dannreuther (1999), Beck
(2000), Kaldor (2003), προτείνουν μάλιστα τον όρο «κοσμοπολίτικη ιδιότητα του πολίτη» αντί του όρου «παγκόσμια ιδιότητα
του πολίτη», ως μια έννοια που συνδέει το τοπικό, το εθνικό και το παγκόσμιο.
Ο Heater (2002), υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, προϋποθέτει την κατανόηση της ιδιότητας του πολίτη, σε πολλαπλά επίπεδα: στο κράτος ή στο έθνος, στις τοπικές κοινωνίες, και στον παγκόσμιο πολίτη. Κεντρικό
ρόλο στην προοπτική του Heater είναι η έμφαση στη γνώση των παγκόσμιων συστημάτων, και στην υπεύθυνη χρήση αυτής
της γνώσης στον ενεργό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο πολίτης.
Ένθερμη υποστηρίκτρια της κοσμοπολιτικής αντίληψης είναι και η Nussbaum (1996), η οποία επισημαίνει ότι κέντρο της
εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη οφείλει να καταστεί η οικουμενική και όχι η εθνική ή η δημοκρατική ιδιότητα του
πολίτη. Σε αυτή την κατεύθυνση, διατυπώνει, τέσσερα επιχειρήματα. Πρώτον υποστηρίζει ότι μέσω της κοσμοπολιτικής εκπαίδευσης, μαθαίνουμε περισσότερα για τον εαυτό μας, υιοθετώντας το επιχείρημα των στωικών φιλοσόφων, περί μελέτης
της ανθρωπότητας και αυτογνωσίας. Το δεύτερο επιχείρημά της είναι ότι για να λύσουμε τα προβλήματα της ανθρωπότητας
1. Ο όρος στα αγγλικά είναι worldmindedness, ο οποίος δεν έχει ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Σημαίνει να λαμβάνει κάποιος υπόψη του, να
νοιάζεται, για τον κόσμο.
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απαιτείται η συνεργασία όλων των ανθρώπων. Το τρίτο της επιχείρημα είναι ότι η κοσμοπολίτικη ιδιότητα του πολίτη μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τις ηθικές υποχρεώσεις μας προς τον υπόλοιπο κόσμο και να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα
όλων των ανθρώπων. Το τέταρτό της επιχείρημα είναι ότι ενώ ισχυριζόμαστε ότι σεβόμαστε τις αξίες που είναι πάνω και πέρα
από τα όρια του φύλου, της φυλής, της εθνότητας, εντούτοις θεωρούμε ότι το δικό μας έθνος αξίζει ιδιαίτερο σεβασμό. Ο πολύ-πολιτισμικός λοιπόν σεβασμός πρέπει να είναι εντός και εκτός του έθνους.

Καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού και της πλανητικής ευθύνης
Ο προσανατολισμός αυτός ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά και να προβληματιστούν σχετικά με τη θέση τους και
τη σχέση τους με τα τοπικά και παγκόσμια ζητήματα και την αδικία, καθώς και να εξοικειωθούν με τα πολλαπλά συμφέροντα
που έχουν οι διάφορες ομάδες. Κύριος εκπρόσωπος είναι η Vanessa Andreotti, σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια εκπαίδευση είναι η διαδικασία μάθησης των αντιλήψεων, των σχέσεων και των ροών μεταξύ του εαυτού μας, του άλλου και του
τοπικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος (Andreotti, 2011).
Υποστηρίζει, ότι ο ρόλος της παγκόσμιας εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη ταυτίζεται με τους στόχους της αποαποικιοποίησης, δηλαδή να βοηθήσει τους μαθητές να αναλύσουν πως δημιουργήθηκαν οι ανισότητες στον κόσμο και να τους
παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για να διαπραγματευτούν ένα μέλλον που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Θεωρεί, ακόμα,
ότι η κριτική παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν τη διαφορά, ως πηγή μάθησης, και όχι ως
απειλή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η εκπαίδευση να απομακρυνθεί από το δόγμα «σκεφτείτε όπως εγώ, κάντε το όπως είπα,
υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση» (Andreotti, 2010). Για την Andreotti, η κριτική παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη πρέπει να
είναι ιδιαίτερα δύσπιστη απέναντι σε project που θεμελιώνονται σε απόψεις για την πρόοδο της ανθρωπότητας, το όραμα ενός
πιο δίκαιου κόσμου ή σε γνώσεις που «λησμονούν» ότι οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά τις
έννοιες αυτές.
Υποστηρίζει ότι οι μαθητές πρέπει να απομακρυνθούν από τον «εθνοκεντρισμό και την πολιτιστική υπεροχή» σε μια βαθιά
κατανόηση της αλληλεξάρτησης, υλικής και πολιτιστικής. Σύμφωνα με την Αντρεότι, οι έννοιες της εξουσίας, της έκφρασης της
γνώμης και της διαφορετικότητας είναι κεντρικής σημασίας στην εκπαίδευση για την κριτική παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη.
Έτσι, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού καθίσταται αναγκαία για την προετοιμασία και ενεργοποίηση των
μαθητών. Η ενεργοποίηση αυτή δεν αναφέρεται στην κυρίαρχη αντίληψη ότι κάτι είναι σωστό ή λάθος, αλήθεια ή ψέμα. Ο
κριτικός γραμματισμός στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους πεποιθήσεις, αλλά και των άλλων, να σκεφτούν πώς καταλήξαμε να ενεργούμε με συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με την εξουσία, τις
κοινωνικές σχέσεις και την κατανομή των πόρων. Πιο ήπιες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για την παγκόσμια του πολίτη,
προειδοποιεί, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αέναη αναπαραγωγή των σχέσεων ανισότητας, την κατάχρηση εξουσίας και την
εκμετάλλευση που συμβάλλουν στην παγκόσμια αδικία στις σχέσεις Βορρά-Νότου (Andreotti, 2006).

Ενθάρρυνση της βαθιάς κατανόησης και της ανάληψης δράσης για την αποκατάσταση
της παγκόσμιας αδικίας
Ο τελευταίος προσανατολισμός ασχολείται με τη διδασκαλία και τη μάθηση σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, τον πολιτισμό και τη συμμετοχή των πολιτών σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Θεωρεί ότι μια αφηρημένη έννοια, όπως είναι η
παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, μπορεί να μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά σημαντικό και ριζοσπαστικό, θέμα για την εκπαίδευση
(Davies, 2006).
Η προσέγγιση αυτή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο εδραιώνεται η εξουσία και η ιεραρχία στην κοινωνία
και δεν αρκείται σε μία απλή αναφορά και γνώση των διαφορετικών πολιτισμών (Davies, 2006). Θεωρεί, ότι ο πολίτης του
κόσμου είναι εξοργισμένος από την κοινωνική αδικία και είναι πρόθυμος να ενεργήσει για να κάνει τον κόσμο πιο βιώσιμο
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και δίκαιο (OXFAM, 1997). Το Πρόγραμμα Σπουδών που σχεδίασε η Oxfam, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η
κριτική σκέψη, η ικανότητα να αμφισβητήσεις αποτελεσματικά την αδικία και τις ανισότητες και η συνεργασία για την επίλυση
των συγκρούσεων. Υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική, τη διάχυση της γνώσης σε όλες τις θεματικές περιοχές και
την ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στη συνεργασία σχολείου και
κοινότητας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης αυτής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των σχολείων και των εκπαιδευτικών (Davies, 2006), ενώ απαιτείται να παραχωρήσει ο εκπαιδευτικός την εξουσία στην τάξη, και στη
συνέχεια να υποστηρίξει τους μαθητές ώστε να προσαρμοστούν σε αυτήν την αλλαγή (Davies, 2006).

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του
πολίτη. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τον πολλαπλό και αμφισβητούμενο χαρακτήρα της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη και να αναλογιστούν τις δικές τους αντιλήψεις. Κι αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, επηρεάζει τη διδασκαλία τους (Duty, 2010, Gaudelli, 2009,
Rapoport, 2010).
Εντούτοις, υπάρχουν λίγες βιβλιογραφικές αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν θέματα σχετικά με την παγκόσμια εκπαίδευση (O’Sullivan & Vetter 2007). Ακόμα και όταν υπάρχουν, αυτές αναφέρονται κυρίως στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών και όχι στην άμεση παρατήρηση των
εκπαιδευτικών στην τάξη (Davies, 2006). Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των γραπτών για
την εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη προέρχεται από την Αγγλία, την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, το
οποίο θέτει το ερώτημα: Πόσο παγκόσμια είναι η παγκόσμια εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη; (Pashby, 2008).
Πολλοί ερευνητές εστιάζουν στις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων ή στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι νέοι
δάσκαλοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους χωρίς να έχουν συνήθως τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να
ανταποκριθούν στην πολιτιστική πολυμορφία που παρουσιάζουν οι τάξεις τους (Desveaux & Guo, 2011, Goddard, 2013). Αλλά
και σε έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, διαπιστώθηκε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν επαρκώς τη θεωρητική κατάρτιση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διδάξουν θέματα σχετικά με
την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και να βοηθήσουν τους μαθητές τους να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες (Merryfield, 2000, Pike,
2008, Reimer & McLean, 2009, Weber et al., 2013).
Αν και η διαπολιτισμική κατανόηση, η παγκόσμια συνειδητοποίηση και οι άλλες παγκόσμιες αντιλήψεις αποτελούν σημαντικές πτυχές της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη, λίγοι ερευνητές έχουν εξετάσει τους τρόπους για να αναπτύξουν την κριτική και στοχαστική κατανόηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη φύση της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη και τους τρόπους
με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκπαιδευτούν για να την υποστηρίξουν αποτελεσματικά (Sohyun, 2014).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ένας εκπαιδευτικός για να είναι ικανός να διδάξει την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη θα
πρέπει να έχει τα ακόλουθα (Carano, 2013, Guo, 2013, Holden & Hicks, 2007, Larsen & Faden, 2008, McLean & Cook, 2011,
Merryfield, 2000, Pike, 2008, UNESCO, 2013):
• Γνώση της αλληλεξάρτησης των παγκόσμιων γεγονότων και θεμάτων.
• Παιδαγωγικές δεξιότητες ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να αναλύσουν και να εκτιμήσουν τις πολλαπλές προοπτικές και
τις πολυπολιτισμικές παραδόσεις.
• Διαπολιτισμική ικανότητα και προσαρμοστικότητα στην κοινωνική και πολιτιστική πολυμορφία της τάξης.
• Επιθυμία να βοηθήσει τους μαθητές του να γίνουν υπεύθυνοι παγκόσμιοι πολίτες.
Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ο Carano (2013), διακρίνει πέντε διαστάσεις στην εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, ως απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός στην τάξη.
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1. Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση: Κατανόηση ότι το κάθε άτομο έχει μια συγκεκριμένη άποψη για τον κόσμο που δεν συμμερίζονται όλοι και συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας των ιδεών και των πρακτικών που συνυπάρχουν στις ανθρώπινες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο (Hanvey, 1976). Ακόμα, αμοιβαίο σεβασμό όλων ανθρώπων και των πολιτισμών σύμφωνα
με τις αρχές του κοσμοπολιτισμού (Appiah, 2006).
2. Παγκόσμια ευαισθητοποίηση: Επίγνωση για την κατάσταση του κόσμου, των τάσεων και διασυνδέσεων που υπάρχουν,
καθώς και τις απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να έχουν οι ανθρώπινες ενέργειες, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο. Στη διάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η έννοια της χωρο-χρονικής συρρίκνωσης του κόσμου, όπως την όρισε
ο Hanvey (1976), που οδηγεί στην ανάγκη για μελέτη των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και διασυνδέσεων (Pike & Selby,
2000).
3. Μάθηση μέσα από τη δράση και τη συμμετοχή. Ανάληψη δράσης και συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις για να αντιμετωπιστούν τα τοπικά και παγκόσμια προβλήματα.
4. Οικουμενικό γραμματισμό: Δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους σε έναν
παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η διάσταση αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, στις δεξιότητες έρευνας,
επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας, συνεργασίας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης συγκρούσεων.
5. Κοινωνική δικαιοσύνη: Ανάλυση των θεμάτων σχετικά με τη δομή της εξουσίας και τη δίκαιη κατανομή των πόρων μεταξύ
όλων των μελών της κοινωνίας.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ακόμα υπόψη τους ότι τα παγκόσμια ζητήματα είναι πολύπλοκα και πολλές φορές είναι
δύσκολη η κατανόησή τους από τους μαθητές. Χρειάζονται έτσι τη συμβολή πολλών διδακτικών αντικειμένων για να διδαχθούν με επιτυχία. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης (Roth, 2007) και όχι η διαίρεση
της γνώσης σε ξεχωριστά κομμάτια. Στην κατεύθυνση αυτή, η γεωγραφική εκπαίδευση και η εκπαίδευση για την ιδιότητα του
πολίτη, έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο καθώς έχουν ισχυρούς δεσμούς με τα θέματα που εξετάζει η Παγκόσμια
Ιδιότητα του Πολίτη και προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν το περιβάλλον τους και να κατανοήσουν
τον κόσμο γύρω τους (Βουδρισλής, 2016).

Συμπεράσματα
Καθώς ο κόσμος μας γίνεται όλο και περισσότερο αλληλένδετος και αλληλεξαρτούμενος, αναδύεται η έννοια της παγκόσμιας
εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη ως απάντηση στα παγκόσμια προβλήματα (Nussbaum 2002, Banks 2004, Richardson
2008, Ghosh 2008). Οι εννοιολογικές όμως διαφοροποιήσεις της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη οδηγούν
σε διαφορετικούς προσανατολισμούς, μαθησιακούς στόχους και διδακτικές πρακτικές. Η εστίαση στις διαφοροποιήσεις αυτές
προκαλεί ουσιαστική συζήτηση και διευκρινίζει τις ασάφειες και τις προκλήσεις που είναι σύμφυτες με την εκπαίδευση για την
παγκόσμια διάσταση της ιδιότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα (Βουδρισλής, 2016).
Είναι σαφές ότι οι ήπιες προσεγγίσεις, που εστιάζουν μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να αντιμετωπίσουν οι νέοι τον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, αγνοούν τα δομικά προβλήματα του παγκόσμιου κόσμου και τα θέματα
εξουσίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Επομένως, χρειάζεται μια ανάγνωση της παγκόσμιας ιδιότητας του πολίτη που θα
αμφισβητεί την κοινωνική αδικία και θα εστιάζει στην αλληλεγγύη και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Η κατανόηση των ζητημάτων αυτών έχει κεντρική σημασία για την εκπαίδευση στην παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη και
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αυτή. Όσο περισσότερους εννοιολογικούς τρόπους χρησιμοποιούμε για να προσεγγίσουμε το θέμα, σχολιάζει η Lynn Davies (2006), τόσο περισσότερα σημεία εισόδου θα έχουμε για να
καταλήξουμε σε μια πιο «ριζοσπαστική» προσέγγιση στο πρόγραμμα σπουδών. Ταυτόχρονα, αυτό το εύρος των προσεγγίσεων
στην εκπαίδευση για την παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη επισημαίνει επίσης τις δυνατότητες που έχει καθώς και την ανάγκη να
προετοιμαστούν σωστά οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Abstract
The new conditions that have emerged in recent decades have focused on Education for Global Citizenship, which aims to
help tomorrow’s citizens to get acquainted with complex global issues. At the same time, there are a variety of approaches
to the nature and importance of global citizenship, suggesting different goals, approaches and actions. In this context,
teachers are encouraged to contribute to the creation of global citizens capable of coping with global problems. It is
therefore necessary for teachers to understand the controversial nature of global citizenship, to understand the different
approaches of the subject, and to reflect on their own perceptions of global citizenship.
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Συλλογικές δράσεις στο σχολείο ως κοιτίδα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
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Εισαγωγή
Στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε καθοριστικό στοιχείο ενός προτύπου οικονομικής ανάπτυξης εντάσεως καινοτομίας, καθώς αναλαμβάνει το έργο της καλλιέργειας στα άτομα των απαραίτητων δεξιοτήτων και
χαρακτηριστικών για την ένταξή τους στο νέο κόσμο της εργασίας. Η επένδυση στην εκπαίδευση και μάλιστα σε αυτή, η οποία
θα έχει ως στόχο και αποτέλεσμα την προαγωγή της καινοτομίας που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα και την προώθηση της επιστήμης και των τεχνών, αναγνωρίζεται επομένως ,όλο και περισσότερο, ως μείζονος σημασίας παράγοντας για
την πρόοδο μιας κοινωνίας.
Οι αξίες του συνεργατισμού που καλλιεργούνται μέσω μιας παιδείας συνεργατικής και οι αντίστοιχες πρακτικές που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν θεσμικά συλλογικά σχήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (τυπικές και άτυπες εκδοχές αυτής) έρχονται να συνεισφέρουν, μεταξύ άλλων σε ένα αναπροσανατολισμό της παιδείας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Άλλωστε, όπως ήδη έχει προσφυέστατα τονιστεί: «ο συνεργατισμός είναι μια οικονομική κίνηση που χρησιμοποιεί
την εκπαίδευση…», υποστηρίζεται (όμως) ότι είναι «… εξίσου αληθινό πως ο συνεργατισμός αποτελεί και ένα παιδαγωγικό
ρεύμα, μια νέα κουλτούρα, που χρησιμοποιεί την οικονομική δράση» (M. Colombain, 1959: 84).
Όπως εξάγεται από σχετικά πρόσφατες έρευνες και μελέτες (Βάθη 2014· Βάθη, Καπογιάννης, Πολίτης, 2014) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων οι εκπαιδευτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν και μικροοικονομικές κοινότητες
μέσα στις οποίες ανοίγονται άγνωστοι μέχρι τώρα ορίζοντες εμπειρίας και καινοτόμες διαδικασίες μάθησης (Roth και Παπαδημητρίου, 2013: 117). Οι μαθητευόμενοι μπορούν μέσα σε τέτοιες κοινότητες να ανακαλύψουν νέους τρόπους οργάνωσης
της ζωής τους, οι οποίοι στηρίζονται στην αλληλοβοήθεια, στην κοινωνική και οικονομική ισοτιμία και στην ενδυνάμωση
κοινωνικών σχέσεων αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιδιώκεται η εξέταση θεσμών όπως αυτός των εκπαιδευτικών και σχολικών συνεταιρισμών. Θεσμών, δηλαδή, που θεωρείται πως εμπερικλείουν ένα δυναμικό προωθητικό της δημιουργικότητας, ιδίως
στο βαθμό που το «συνεργάζεσθαι» τείνει στο πλαίσιο αυτών, να αποτελεί όχι απλά σχέση παραγωγής αλλά και παραγωγική
δύναμη (Ντήτριχ, 1983: 75· Lefebvre, 2004:40-44· Καπογιάννης, 2011: 72-73· De Angelis, 2013: 33-35, 138).
Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται αν και πώς είναι δυνατόν μέσω τέτοιων θεσμών και με πρόσφορες μαθησιακές διαδικασίες να αποκτηθούν δεξιότητες από εκείνες που θεωρούνται «κλειδιά» με τα οποία ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί στη μακρά
διάρκεια του εργασιακού του βίου να «ξεκλειδώνει» πόρτες που οδηγούν σε δημιουργική αλλά και αυτόνομη και υπεύθυνη
ζωή (Ρέλλος, 2007). Επιπλέον, μελετάται ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός προς την κατεύθυνση της
«μύησης» των μαθητών αλλά και η ευθύνη των παιδαγωγικών τμημάτων στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών
αλλά και των μάχιμων εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης.
Υπό το πρίσμα της παρούσας προσέγγισης ο προβληματισμός ξεκινάει από τους τρόπους που συμβάλλουν στη σύνδεση του
ατόμου με την κοινότητα στην οποία εντάσσεται. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να λειτουργεί τόσο η σταδιακή μετεξέλιξη
ήδη χρησιμοποιούμενων μεθόδων (projects κ.λπ.) που προλειαίνουν το έδαφος, ιδίως σε επίπεδο εκπαιδευτικής πράξης, όσο
και η, σε μεταγενέστερη φάση, αξιοποίηση θεσμοποιημένων καινοτόμων εκδοχών οργάνωσης μιας εκπαιδευτικής κοινότητας
όπως οι εκπαιδευτικοί / σχολικοί συνεταιρισμοί. Εκδοχών που έρχονται να λειτουργήσουν ως πρόπλασμα για τον πολλαπλασιασμό των πειραματισμών αναφορικά με θεσμικές καινοτομίες συλλογικής δραστηριοποίησης των εκπαιδευομένων. Τέτοιου
είδους καινοτομίες αποβλέπουν αφενός στη διεύρυνση δυνατοτήτων επινόησης νέων θεσμών εμπνεόμενων από το αξιακό
φορτίο της κοινωνικής / αλληλέγγυας οικονομίας και αφετέρου στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών οργάνωσης και ρύθμισης
της κοινωνικής συμβίωσης – συνύπαρξης (convivialité) με κύρια επιδίωξη την προώθηση της συνεργατικής δημιουργικότητας.
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Ο σχολικός συνεταιρισμός ως σχολείο καλλιέργειας θεμελιωδών αξιών και αρχών
του συνεργατισμού και αναζωογόνησης της υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας
Ανέκαθεν κύριο μέλημα όσων επιδόθηκαν στην προσπάθεια καλλιέργειας του «χαρακτήρα», των δεξιοτήτων και των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητευόμενων, μέσω συνεργατικών διαδικασιών που ενεργοποιεί ο σχολικός συνεταιρισμός,
υπήρξε η διάδοση και εμπέδωση του μηνύματος που εμπερικλείει ο συνεργατισμός, καθώς και των αξιών και των αρχών
που αυτός προωθεί. Ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου περί των σχολικών συνεταιρισμών, έχουν η αρχή της εθελοντικής και
ελεύθερης συμμετοχής καθώς και η αρχή «ενδιαφέρον για την κοινότητα». Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών πρακτικών που
αξιοποιούν τους σχολικούς/μαθητικούς συνεταιρισμούς, η εναλλαγή σε θέσεις ευθύνης και η ανακλητότητα, που είναι συνδεδεμένες με την αποφασιστική και ισότιμη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις λοιπές συλλογικές διαδικασίες κρίνονται ως
καθοριστικής σημασίας για τον προσανατολισμό που θα λάβει καθένα από τα εν λόγω συνεργατικά εγχειρήματα. Συνακόλουθα, αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων, το πόση σπουδαιότητα έχουν τόσο οι ενεργοί ρόλοι και η δημοκρατικοποίηση όσο και η
ενίσχυση της υπευθυνότητας των μελών. Τούτο στο βαθμό που θεωρείται πως όλα αυτά αποτελούν σημαντικές επιδιώξεις, τις
οποίες αναλαμβάνει να επιτελέσει κάθε συνεργατικός συνεταιρισμός, κατά μείζονα δε λόγο οι σχολικοί/ μαθητικοί συνεταιρισμοί που έχουν κατεξοχήν παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στην προπαρασκευή για τη «διαχείριση γνώσης» καθώς και στην κατάκτηση «οργανωσιακής μάθησης», έννοιες δανεισμένες από τον επιχειρηματικό κόσμο, που, τα τελευταία χρόνια, βρίσκουν απήχηση στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και του Συνεργατισμού (Βάθη, 2015 σε www.sil.demes.gr ·Βάθη & Καπογιάννης, 2016).
Κατ’ αναλογία, σε ένα πλαίσιο συλλογικής συνεργατικής δραστηριοποίησης όπως αυτή του σχολικού συνεταιρισμού, εκτιμήθηκε πως οι μαθητές θα είχαν την ευκαιρία, μέσω και της συνεργατικής μάθησης να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για αυτενέργεια (Λάβδας &Χρυσοχόου, 2008: 247). Προς τούτο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η προετοιμασία και προπαρασκευή
μέσα από συλλογικές δραστηριότητες (όπως π.χ. αυτές της μεθόδου project) στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε. Χρειάζεται, επίσης, να εμπεδώσουν όλοι οι μαθητές – μέλη ότι η «διοίκηση» κάθε συνεργατικού συνεταιρισμού (πολύ περισσότερο μάλιστα
κάθε σχολικού συνεταιρισμού) δεν πρέπει για κανένα λόγο να εκλαμβάνεται ως εξουσία, αλλά πρέπει να αποτελεί ανάληψη
ευθύνης, δηλαδή, ρόλου «… συντονιστικού και προωθητικού» (Παπαγεωργίου, 2007: 65) εκ μέρους εκείνων από τα μέλη
που τυγχάνουν (και για όσο χρόνο εξακολουθούν να έχουν αυτήν) της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των μελών.
Πολύ μεγάλη σημασία θα έχει καθώς φαίνεται όχι απλά η γνώση και η κατανόηση αξιών και αρχών αλλά και ο τρόπος
εφαρμογής τους στην πράξη που είναι και το ζητούμενο. Στην περίπτωση, μάλιστα, των σχολικών συνεταιρισμών που, προφανώς, δεν απαιτούν για τη λειτουργία τους παρά ελάχιστο μόνο κεφάλαιο εκκίνησης, ο κοινωνικός πειραματισμός και η
πρακτική άσκηση των μαθητών μελών είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και απολύτως επιθυμητή. Η ουσία της πρακτικής άσκησης,
εξάλλου, συνίσταται στη συμμετοχή των μελών η οποία εκτείνεται σε όλες τις λειτουργίες, όλες τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και σε όλα τα στάδια εξέλιξης αυτών.
Εν κατακλείδι, η εναλλαγή σε θέσεις ευθύνης και η ανακλητότητα που είναι συνδεδεμένες με την αποφασιστική συμμετοχή
στις συνελεύσεις και τις συλλογικές διαδικασίες καθώς και με τον ενεργό ρόλο, αναλόγως των δυνατοτήτων τους, των μελών
είναι καθοριστική για την επιτυχία παρόμοιων συνεργατικών εγχειρημάτων. Συνεπώς αναδεικνύεται ο βαθμός σπουδαιότητας
που έχουν τόσο η δημοκρατικοποίηση όσο και η ενίσχυση της υπευθυνότητας των μελών, καθώς αυτές αποτελούν σημαντικές
επιδιώξεις, τις οποίες αναλαμβάνει να επιτελέσει κάθε συνεργατικός συνεταιρισμός, του σχολικού συμπεριλαμβανομένου.
Επιδιώξεις, όμως, που στην περίπτωση αυτή προσλαμβάνουν κατεξοχήν παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Ο σχολικός συνεταιρισμός ως σχολείο εξοικείωσης με την κοινωνική, ιδίως,
επιχειρηματικότητα και οικονομία
Μέσα στη γενικευμένη απογοήτευση που, όχι μόνο στην Ελλάδα, βιώνουν διευρυνόμενα τμήματα του πληθυσμού, η εξοικείωση, ιδίως των μαθητών, με εναλλακτικές μορφές οικονομίας που ενθαρρύνουν τη συλλογική δραστηριοποίηση, όπως
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για παράδειγμα, αυτές των συνεργατικών συνεταιρισμών δημιουργεί νέα ενδιαφέροντα. Τούτο ιδίως στο μέτρο που, όπως
φαίνεται, παρόμοιες δράσεις «… παρέχουν ερεθίσματα για μια νεολαία που της έχουν αρνηθεί τις μελλοντικές προοπτικές της
(Roth, 2012: 120· Παπαδημητρίου, 2013: 73).
Δεν είναι τυχαίο ότι παρά το προβάδισμα που δίνεται (όχι μόνο από παιδαγωγούς αλλά και από θεωρητικούς του Συνεργατισμού) στο σχολικό συνεταιρισμό ως «μέσο αγωγής και παιδείας» όλοι αυτοί χωρίς εξαίρεση διέκριναν τη σημασία και τον
ουσιαστικό ρόλο που θα είχε η αξιοποίηση του «οργανωτικού αυτού μέσου» (Τζωρτζάκης, 1980: 194-195) προκειμένου να
εξυπηρετούνται πραγματικές ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και της ίδιας της σχολικής κοινότητας. Όμως δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται το γεγονός ότι οι μαθητές – μέλη μέσα εκεί ανακαλύπτουν επίσης «… νέους τρόπους οργάνωσης της ζωής
τους, που στηρίζονται στην αλληλοβοήθεια, στην κοινωνική και οικονομική ισότητα και στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης»
(Παπαδημητρίου, 2013).
Θα επιμείνουμε στο σημείο αυτό και θα προεκτείνουμε την παραπάνω επιχειρηματολογία καθώς κρίνουμε χρήσιμη τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ως προς την ενίσχυσή της η προσφυγή στην σχετικά πιο πρόσφατη έννοια του «διαρθρωτικού
κεφαλαίου» (Kelly, 2004) που έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά τόσο ως προς το «ανθρώπινο κεφάλαιο» (Becker,
1993), όσο και ως προς το «κοινωνικό κεφάλαιο» (Bourdieu, 1981).
Υποστηρίζεται μάλιστα πως ανθρώπινο, κοινωνικό και διαρθρωτικό κεφάλαιο μετέχουν ενός ευρύτερου συνόλου, όπως
θεωρείται το μορφωτικό κεφάλαιο (Kelly, 2004). Τούτο στο βαθμό που εκλαμβάνονται ως εμπεριεχόμενες στην ευρεία έννοια
του μορφωτικού κεφαλαίου όχι μόνο γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες ατόμων αλλά και «… σχέσεις μεταξύ των μελών μιας
ομάδας ή ενός οργανισμού, δυνατότητα και υποδομή οργάνωσης, ικανότητα παραγωγής και αποδοχής καινοτομιών και διαχείρισης της αλλαγής και οποιεσδήποτε μεταβιβάσιμες ικανότητες διαθέτει το άτομο που μπορούν να επηρεάσουν την ομάδα
ή τον οργανισμό» (Williams, 2002, στο Τσολακίδης, 2007: 326).
Ειδικότερα τώρα ως προς τις λειτουργίες τις οποίες καλούνται να αναλάβουν οι μαθητές που αποκτούν άμεσα προσλαμβάνουσες παραστάσεις και εμπειρίες όσον αφορά στην οργάνωση ατόμων, χρόνου, υλικών και χώρου πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο επιχειρηματικών δράσεων όπως αυτές ενός σχολικού συνεταιρισμού δημιουργούνται αρκετές ευκαιρίες
κατάκτησης νέας γνώσης και δεξιοτήτων. Τούτο στο μέτρο που αυτοί θα έχουν να φέρουν σε πέρας διαδικασίες προμηθειών,
διαδικασίες πώλησης και άλλες συνοδευτικές προς αυτές υπηρεσίες (Whitehead & Μακρίδου, 2006: 244).
Συνολικά κρίνοντας πάντως μπορούμε να υποθέσουμε πως μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες και δημιουργικές δραστηριότητες και γενικότερα με την ανάληψη πρωτοβουλιών παντός είδους οι μαθητευόμενοι βγαίνουν, αναμφίβολα, πολλαπλά
ωφελημένοι. Κυρίως όμως το ,μεγάλο όφελος που προκύπτει για όλους τους δρώντες και αντανακλά άμεσα στη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς τους προέρχεται από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους (Καμαρινού, 2005: 239-240). Εξίσου έγιναν
φανεροί τρόποι μέσω των οποίων τέτοιου τύπου εκπαιδευτικές πρακτικές, έχοντας υιοθετήσει θεσμοποιημένες εκδοχές συνεργατικών συνεταιρισμών κινητοποιούν το δημιουργικό δυναμικό των μαθητευομένων. Πώς, δηλαδή, αυτοί ενθαρρύνονται
συμμετέχοντας ενεργά σε παρόμοιου χαρακτήρα διαδικασίες, όχι απλά να προχωρούν σε «μετατροπές γνώσης» αλλά και να
λαμβάνουν ώθηση για πρωτογενή παραγωγή δημιουργικών ιδεών που μπορούν επίσης «… να προκαλέσουν τις περισσότερες καινοτομίες» (Deri, 2005: σ. 739). Διότι, όπως έχει υποστηριχθεί, είναι ακριβώς η αυτοπρόσωπη συμμετοχή στην επίλυση
προβλημάτων εκείνη που «… μπορεί να φτάσει ένα επίπεδο δημιουργικότητας που συμβάλλει στην παραγωγή καινοτομιών
(Deri, 2005: 744). Τούτο καθώς η ίδια η ουσία της καινοτομίας δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά: «… η μετατροπή μιας δημιουργικής ιδέας σε μια νέα πρακτική: νέα προϊόντα νέες υπηρεσίες… νέους θεσμούς» (Deri, 2005: 737). Σε αυτό το πλαίσιο ο
ίδιος συγγραφέας (Deri, 2005: 744), ισχυρίζεται ότι είναι επίσης το κοινωνικό κεφάλαιο «… μια σημαντική δύναμη πρόκλησης
νεωτερισμών». Με αυτή την έννοια οι απόψεις του έρχονται να συναντηθούν με εκείνους τους συγγραφείς (Καραμάνου, 2006)
που δέχονται ότι «το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να εννοηθεί ως πόρος που έχει την πηγή του στη συλλογική δράση».
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Έρευνα για το ρόλο της συλλογικής δραστηριοποίησης στην καλλιέργεια
της δημιουργικότητας των μαθητών
Η Ταυτότητα της έρευνας
Η εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-2014 στους φοιτητές/τριες τμημάτων όλων των σχολών
του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί ένα είδος μελέτης περίπτωσης.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με αξιοποίηση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, το οποίο, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, περιείχε ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά και προσωπικά χαρακτηριστικά
των ερωτώμενων και ερωτήσεις τύπου Likert. Ερωτήσεις οι οποίες αφορούν στην εκτίμηση ενός ατόμου για την πιθανότητα
και το βαθμό αλήθειας μιας πρότασης (Oppenheim, 2005). Μελετήθηκε, μεταξύ άλλων, η συσχέτιση της συμμετοχής των
φοιτητών/τριων σε προγράμματα (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κ.λπ) κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωή με το βαθμό
καλλιέργειας της δημουργικότητάς τους και τις απόψεις τους για την προώθηση της δημιουργικότητας μέσω των σπουδών
τους, στο τμήμα όπου φοιτούν. Οι ερωτήσεις σχετικά με τις δημιουργικές δραστηριότητες, στις οποίες έχουν συμμετάσχει οι
ερευνώμενοι φοιτητές/τριες στη μέχρι τώρα ζωή τους, πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καλύπτουν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (λ.χ. DeHaan, 2009) κυρίως τους εξής τομείς: καλλιτεχνικές δραστηριότητες/χειροτεχνία, θέατρο/
μουσική/παραστάσεις, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, έκφραση/χειρισμός λόγου, μεικτές δημιουργικές δραστηριότητες.
Επίσης, αξιολογούνται στο problem solving. Τέλος, παρατίθενται ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με σκοπό τη συλλογή περαιτέρω
πληροφοριών σχετικά με τα υπό διερεύνηση ερωτήματα (Βάθη, 2014).

Ενδεικτικά, υπό το πρίσμα της συλλογικής δραστηριοποίησης, ερευνητικά ευρήματα
Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των φοιτητών/τριων που συμμετείχαν στην έρευνα ως προς τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους:
Πίνακας 1: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς το εάν έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους
Πρόγραμμα

Ποσοστό (%)

Ευέλικτη Ζώνη

19,2

Αγωγής Υγείας

25,5

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

47,9

Πρόγραμμα Commenius

6,2

Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι οι μισοί από τους φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν
συμμετάσχει σε 1ή 2 προγράμματα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.
Στους Πίνακες 2,3, 4 που ακολουθούν, σημειώνεται η επίδραση της συμμετοχής σε προγράμματα με τη στάση τους για την
καλλιέργεια της δημιουργικότητας.
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Πίνακας 2: Συσχέτιση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης με τη δημιουργικότητα των φοιτητών/τριων και την
άποψή τους για την καλλιέργειά της στο Πανεπιστήμιο
Συμμετοχή σε
πρόγραμμα Ευέλικτης
Ζώνης

Βαθμός συμμετοχής
σε δημιουργικές
δραστηριότητες

Άποψη για την καλλιέργεια
της δημιουργικότητας στο
Τμήμα όπου φοιτούν

Συμμετοχή σε δραστηριότητες
του Πανεπιστημίου και της
πόλης όπου φοιτούν

Βαθμός επιτυχίας
στην επίλυση
προβλήματος

Pearson Correlation

0,54

-0,57*

0,66*

0,62

Sig. (1-tailed)

0,438

0,013

0,008

0,260

N

50

58

58

45

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης κατά τη
διάρκεια της σχολικής τους ζωής παρουσιάζει μέτρια συσχέτιση με την άποψή τους για τη καλλιέργεια της δημιουργικότητας
στο Τμήμα όπου φοιτούν. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι -0,57 με τους φοιτητές/τριες που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα
ευέλικτης ζώνης να εμφανίζουν αρνητικότερη άποψη. Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επιπλέον, παρατηρείται μέτρια θετική συσχέτιση (0,66) μεταξύ της συμμετοχής των φοιτητών/τριων σε πρόγραμμα
Ευέλικτης Ζώνης και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και της πόλης όπου φοιτούν, με τους φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης να εμφανίζονται πιο ενεργοί. Η συσχέτιση αυτή είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 434 φοιτητών/τριων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 58 (13,36%) απάντησαν θετικά ότι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης.
Πίνακας 3 : Συσχέτιση της συμμετοχής σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τη δημιουργικότητα των φοιτητών/τριων και την
άποψή τους για την καλλιέργειά της στο Πανεπιστήμιο
Συμμετοχή σε
πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας

Βαθμός συμμετοχής
σε δημιουργικές
δραστηριότητες

Άποψη για την καλλιέργεια
της δημιουργικότητας στο
Τμήμα όπου φοιτούν

Συμμετοχή σε δραστηριότητες
του Πανεπιστημίου και της
πόλης όπου φοιτούν

Βαθμός επιτυχίας
στην επίλυση
προβλήματος

Pearson Correlation

0,465*

-0,75

0,484*

0,485

Sig. (1-tailed)

0,000

0,171

0,00

0,12

N

75

75

78

71

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε προγράμματα Αγωγής Υγείας συσχετίζεται
μέτρια με τον βαθμό συμμετοχής τους σε δημιουργικές δραστηριότητες (0,465) καθώς και με το βαθμό συμμετοχής τους σε
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και της πόλης όπου φοιτούν (0,484). Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 434 φοιτητών/τριων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 78 (17,97%) απάντησαν
θετικά ότι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.
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Πίνακας 4: Συσχέτιση της συμμετοχής σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τη δημιουργικότητα των φοιτητών/τριων και την
άποψή τους για την καλλιέργειά της στο Πανεπιστήμιο
Συμμετοχή σε
περιβαλλοντικό
πρόγραμμα

Βαθμός συμμετοχής
σε δημιουργικές
δραστηριότητες

Άποψη για την καλλιέργεια
της δημιουργικότητας στο
Τμήμα όπου φοιτούν

Συμμετοχή σε δραστηριότητες
του Πανεπιστημίου και της
πόλης όπου φοιτούν

Βαθμός
επιτυχίας
στην επίλυση
προβλήματος

Pearson Correlation

,594*

-,632*

,702*

,607

Sig. (1-tailed)

,000

,000

,000

,115

N

162

162

162

157

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης συσχετίζεται μέτρια με το βαθμό συμμετοχής τους σε δημιουργικές δραστηριότητες
(0,594) και ισχυρά με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και της πόλης (0,702), με τους φοιτητές/τριες
που έχουν συμμετάσχει σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα να εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής σε σχέση με όσους δεν
έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επιπλέον, η
συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα συσχετίζεται μέτρια (0,632) με τις απόψεις τους σχετικά με την
έμφαση που δίνεται στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας από το Τμήμα φοίτησής τους, με τους φοιτητές/τριες που έχουν την
εμπειρία από το πρόγραμμα να εκφράζουν αρνητικότερη άποψη. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 434 φοιτητών/τριων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 162 (37,33%)
απάντησαν θετικά ότι έχουν συμμετάσχει σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα.
Συνθέτοντας τα αποτελέσματα που παρατίθενται στους ανωτέρω Πίνακες 2-4 διαπιστώνουμε ότι οι φοιτητές/τριες που ως
μαθητές/τριες είχαν συμμετάσχει σε projects παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές/επιδόσεις στη δημιουργικότητά τους με τις συσχετίσεις αυτές να είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 5:
Πίνακας 5: Η συμβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας
Συμμετοχή σε Πρόγραμμα
Ευέλικτης Ζώνης/Αγωγής
Υγείας/Περιβαλλοντικό

Βαθμός συμμετοχής
σε δημιουργικές
δραστηριότητες

Άποψη για την καλλιέργεια
της δημιουργικότητας στο
Τμήμα όπου φοιτούν

Συμμετοχή σε δραστηριότητες
του Πανεπιστημίου και της πόλης
όπου φοιτούν

Επίδοση
στην επίλυση
προβλήματος

Pearson Correlation

0,79*

-0,66*

0,62*

0,483

Sig. (1-tailed)

0,041

0,023

0,000

0,231

N

287

295

298

273

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε projects, ως μαθητές, συσχετίζεται
έντονα θετικά (0,79) με το βαθμό συμμετοχής τους σε δημιουργικές δραστηριότητες και μέτρια θετικά με τη συμμετοχή τους
σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και της πόλης όπου φοιτούν (0,62) . Επίσης, συσχετίζεται μέτρια αρνητικά (0,66) με την
άποψή τους για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο Τμήμα όπου φοιτούν. Οι ανωτέρω συσχετίσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και είναι ενδεικτικές της συμβολής της διαθεματικής διδασκαλίας στην καλλιέργεια
της δημιουργικότητας (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Τέλος, συσχετίζεται μέτρια θετικά (0,483) με τις επιδόσεις
τους στην επίλυση προβλήματος. Η συσχέτιση αυτή δεν παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα.
Γενικότερα, από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται πως η
επένδυση σε έναν τύπο εκπαίδευσης που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα και την προώθηση της επιστήμης και των
τεχνών, θα έχει ως αποτέλεσμα την προαγωγή της καινοτομίας. Στην έρευνα αναδείχθηκε, επίσης, η σημαντικότητα της αξιοποίησης εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης προς αυτή την κατεύθυνση. Ο διδάσκων, ανάλογα με τον τύπο
και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας του κάθε εκπαιδευόμενου για
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την ίδια του τη μάθηση. Σύμφωνα πλέον και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομοίως, πρέπει να στοχεύει, εκτός από
την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, στην προώθηση του κριτικού πνεύματος και στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και
της καινοτομίας.

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικός ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των παιδαγωγικών τμημάτων καθώς και άλλων τμημάτων, των οποίων οι πτυχιούχοι είναι δυνάμει εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα, ο ρόλος αυτός
εκτείνεται στο πεδίο της εκπαίδευσης αλλά και της έρευνας (Καπογιάννης & Βάθη-Σαράβα, 2018).
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων παιδαγωγικής κατεύθυνσης προτείνεται ο
εμπλουτισμός ήδη διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων με την εισαγωγή ενοτήτων σχετικών με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές- μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα εξοικείωσης με καλές
παιδαγωγικές πρακτικές και θεσμούς συλλογικής δραστηριοποίησης. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών των εν λόγω τμημάτων ενός μαθήματος, το οποίο θα τους προσανατολίζει προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων-κλειδιών με κατεύθυνση την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας, αλλά και της κοινωνικής καινοτομίας. Χτίζοντας μια διαφορετική κουλτούρα αναφορικά με την προσέγγιση καλλιεργώντας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Συνακόλουθα, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή, λόγω της ιδιαίτερα πολύτιμης εμπειρίας τους, των μάχιμων εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, τα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων μπορούν να αναλάβουν την επιμόρφωση
και την εξοικείωσή τους με τις δυνατότητες αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τεχνικών εκπαίδευσης
ενηλίκων (Βεργίδης & Καραλής, 2004: 11-16) με στόχο την επίτευξη της διάδοσης των καλών πρακτικών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στήριξης σχετικών πρωτοβουλιών στα σχολεία. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, εξάλλου, μπορεί
να συμβάλει αποτελεσματικά στη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης των σχετικών εγχειρημάτων, στη διάχυση της εμπειρίας
από τις καλές πρακτικές και στην ενθάρρυνση του κοινωνικού ψηλαφισμού.
Στον τομέα της έρευνας, τα παιδαγωγικά τμήματα μπορούν να υλοποιήσουν έρευνες, στις οποίες να αξιοποιούνται μέθοδοι
και πρακτικές βιωματικής εκπαίδευσης. Ιδίως με την ανάληψη δράσεων όπου συμπράττουν φορείς Κ.ΑΛΛ.Ο, δίνοντας, με τον
τρόπο αυτό, την ευκαιρία στους φοιτητές τους-μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τα σχετικά εγχειρήματα στο πεδίο,
να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν τους μαθητές τους, διαμορφώνοντας το σχολείο του αύριο. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται
ως ιδιαίτερα αποτελεσματική η εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι οι φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά, σύμφωνα με σύγχρονες προσεγγίσεις,
και το σχολείο, αποτελούν οργανισμούς που μαθαίνουν (learning organizations) και εξελίσσονται. Ως εκ τούτου, αποτελούν
πρόσφορο έδαφος για καλλιέργεια και ποιοτικό έλεγχο της οργανωσιακής μάθησης και της διαχείρισης γνώσης (Britton,
1998), καθώς και για την πραγματοποίηση ερευνών αναφορικά με καλές πρακτικές προαγωγής της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, ατομικής και, κυρίως, συλλογικής (Κωνσταντινίδου, 2008).

Συμπεράσματα
Κοινωνίες όπως η ελληνική , ενώ χαρακτηρίζονταν από ομοιογένεια, έχουν γίνει πλέον πολυπολιτισμικές, γεγονός που απαιτεί κατάλληλα εκπαιδευμένους πολίτες. Συνεπώς, είναι ζητούμενο από τη σύγχρονη εκπαίδευση να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ατομικές διαφορές αλλά και τις κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες, καθώς,
σύμφωνα με τον Burnard (2006) : « …το να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τις εκάστοτε κοινωνικοπολιτιστικές διαστάσεις
της δημιουργικότητας ενδυναμώνει τη θέση της και την καλλιέργειά της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης» (στο Kampylis, 2010, σελ.
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99). Εξάλλου, η εκπαίδευση είναι πολιτική, με την έννοια ότι εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτιστικό και οικονομικό συγκείμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει τις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες και προθέσεις (McLaren, 2002, στο Kampylis, 2010,
σελ.99). Έτσι, η επένδυση στην εκπαίδευση και ειδικότερα σε ένα υπόδειγμα αυτής που θα προσανατολίζεται και θα συμβάλλει
στην προαγωγή της καινοτομίας αποτελεί αίτημα της εποχής μας. Αίτημα που σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα και την
προώθηση της επιστήμης και των τεχνών, μέσα σε μια κοινωνία με συνοχή και αποδοχή της ετερότητας.
Οι παιδαγωγικά, λοιπόν, προσφορότερες μορφές και τεχνικές διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι εκείνες που συμβάλλουν
στην επίτευξη ενός μεγαλύτερου αριθμού επιθυμητών ατομικών και κοινωνικών στόχων της εκπαίδευσης, όπως η καλλιέργεια της κριτικής-δημιουργικής σκέψης, η ανάπτυξη της δεξιότητας για επικοινωνία και συνεργασία κ.λπ. Συνεπώς, είναι ζητούμενο από τη σύγχρονη εκπαίδευση να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ατομικές διαφορές
αλλά και τις κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες.
Υπό το πρίσμα της παρούσας προσέγγισης του θέματος, η προαγωγή της δημιουργικότητας δεν αρκεί να περιορίζεται στο
πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης ούτε να εξαντλείται στην αναζήτηση τρόπων καλλιέργειας των δημιουργικών ικανοτήτων
των μαθητών ως ατόμων. Ο προβληματισμός που διατυπώνεται σχετικά έγκειται, κυρίως, στο γιατί η δημιουργικότητα συνδέει
τα άτομα με την κοινότητα και κατ΄επέκταση την κοινωνία, στην οποία ζουν και δρουν και, επίσης, λειτουργεί ως όχημα που
οδηγεί στη συγκρότηση κουλτούρας αειφορίας. Ειδικότερα, θέλει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πρότασης διαπαιδαγώγησης που, μέσω της συμμετοχικότητας, από τη μια θα ανοίγει δυνατότητες διαμοίρασης και αξιοποίησης συλλογικής γνώσης
και από την άλλη, θα προσανατολίζεται στην πρόσκτηση κοινωνικού και διαρθρωτικού κεφαλαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση
καθοριστικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν τα παιδαγωγικά, ιδίως τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας τη καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας των φοιτητών τους αλλά και των λειτουργών της εκπαίδευσης και, συνεπώς,
διαμορφώνοντας τη στάση της κοινωνίας.
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Περίληψη
Αναμφισβήτητα, βασικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση του ενεργού πολίτη εφοδιασμένου με τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στα απαιτήσεις του κοινωνικού στίβου. Προς αυτή την κατεύθυνση
βρίσκεται και η μύηση των μαθητών στην κοινωνική ιδίως επιχειρηματικότητα και καινοτομία, που αποτελούν βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όχι μόνο σε εθνική, αλλά σε διεθνή κλίμακα. Η
παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών- μελλοντικών εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο των
πανεπιστημιακών τους σπουδών αλλά και τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των μάχιμων εκπαιδευτικών προς αυτή την
κατεύθυνση. Αξιοποιούνται παιδαγωγικές αντιλήψεις ομαδοσυνεργατικής παράδοσης και οργανωσιακής μάθησης καθώς και
ερευνητικά δεδομένα από κοινωνικούς πειραματισμούς στα πεδία της δημιουργικότητας, της θεσμικής καινοτομίας και της
συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινωνική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαθεματικά προγράμματα, μαθητικοί συνεταιρισμοί
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Abstract
Undoubtedly, education’s main purpose is forming active citizens equipped with the necessary knowledge and
skills to respond successfully to the requirements of the social arena. This is also the goal of the students’ initiation
to entrepreneurship and innovation, mainly in their social avatars, which are essential components of development in
modern social and economic conditions, both at the national and international level. This paper deals with the relevant
education of students-future teachers in the context of their university studies, as well as for the lifelong training of
motivated teachers in this direction. Pedagogical concepts of group collaboration teaching and organisational learning
are exploited, as well as research data from social experimentation in the areas of creativity, institutional innovation and
collective social entrepreneurship.
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Ο ρόλος του πανεπιστημίου στην βασική και συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα
Χαρίκλεια Πίτσου

Εισαγωγή
Στο Μανιφέστο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Η εκπαίδευση για την αλλαγή, Η αλλαγή για την Εκπαίδευση» του 2014 αναφέρεται ότι σε ένα κόσμο, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα, λαμβάνουν χώρα ριζικές αλλαγές σε όλα τα
επίπεδα της ζωής και τίθεται σε κίνδυνο η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα της παγκόσμιας κοινωνίας,
η εκπαίδευση οφείλει να αναθεωρηθεί. Η αναθεώρηση αυτή είναι θετικό να βασίζεται πάνω σε ανθρωπιστικές αξίες προκειμένου να είναι εφικτή η επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προς τούτο, η αναθεώρηση της δεν μπορεί να μην εμφορείται από
τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην έχει στον πυρήνα της τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για να μπορέσει
η αναθεώρηση αυτή να υλοποιηθεί απαιτείται μια εκ βάθρων αναδόμηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Για το λόγο
αυτό το πανεπιστήμιο καλείται να παίξει ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνοντας στα προγράμματα σπουδών
των εκπαιδευτικών μαθήματα που έχουν στον πυρήνα τους τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση τα προαναφερόμενα στην παρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιαστεί σε πρώτο επίπεδο λίστα με συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις και
συμπεριφορές που οφείλουν να περιέχουν τα εν λόγω πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Σε δεύτερο επίπεδο προτείνεται συνάμα τόσο το περίγραμμα ενός ακαδημαϊκού μαθήματος όσο και ενός πανεπιστημιακού επιμορφωτικού προγράμματος
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερες αναφορές στιςμεθόδους εφαρμογής τους.

Πανεπιστήμιο και ανθρώπινα δικαιώματα
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα βασικά δικαιώματα κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτου φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικής
πεποίθησης, κοινωνικής θέσης, ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, τα οποία κατοχυρώνονται μέσω διεθνών κειμένων
και κάθε πολιτική αρχή οφείλει να τα θέτει σε υψηλή θέση στην ατζέντα των εκπαιδευτικών πολιτικών της προκειμένου να
τα απολαμβάνουν όλοι ανεξαιρέτως. Είναι κοινός τόπος ότι το πανεπιστήμιο στις δημοκρατικές κοινωνίες έχει ως βασική
αποστολή του την παραγωγή και τη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία με σκοπό την κοινωνική ωφέλεια. Η παραχθείσα
γνώση στο πανεπιστήμιο οφείλει να μην αποσκοπεί μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά να συμβάλλει συνάμα στην
ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Balias& Kamarianos, 2016). Οι
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και τα προβλήματα που αναδύονται φέρνουν στην
επιφάνεια την ανάγκη του σεβασμού, εφαρμογής και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπρος σε αυτές τις αλλαγές
το πανεπιστήμιο οφείλει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ατόμων και επιστημόνων, οι οποίοι θα γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί
πολίτες. Αυτό μπορεί να πραγματωθεί αν υπάρχει ένα πλαίσιο στα προγράμματα σπουδών, πρωτίστως των εκπαιδευτικών,
όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προωθούνται με ένα πρακτικό και μη λόγιο τρόπο (Lynge-Nielsen, 2007).
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ήδη εδώ και τριάντα χρόνια μέσω της
Παγκόσμιας Διάσκεψηςγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(ViennaDeclarationandProgrammeofAction, adoptedbytheWorldConf
erenceonHumanRightsatViennaon 25 June 1993)καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου ως θέματα στα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών όλων των ιδρυμάτων εκπαίδευσης στα τυπικά και μη τυπικά της πεδία.Για την εφαρμογή του καλέσματος αυτούυιοθετεί την Πρώτη Φάση του Παγκόσμιου Προγράμματος για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2005-2009) το
οποίο στοχεύει να:
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◆ προωθήσει την ένταξη και την πρακτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
◆ υποστηρίξει την ανάπτυξη, την έγκριση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων, αποτελεσματικών και βιώσιμων εθνικών
στρατηγικών για την εν λόγω εκπαίδευση στα σχολικά συστήματα,
◆ παρέχει κατευθυντήριες σχετικές γραμμές,
◆ διευκολύνει και να στηρίξει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών
οργανώσεων και οργανισμών (UnitedNationsGeneralAssembly, 2005).
Παρόλο τις όποιες προσπάθειες εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος ηαποτίμησή του στην οποία συμμετείχε και η
Ελλάδα ανέδειξε μια σειρά αδυναμιών με βασική την έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ((UnitedNationsGeneralAssembly, 2010). Την ίδια έλλειψη ανέδειξε και έρευνα τωνPitsou και
Balias (2014) στην οποία διαπιστώνεται ότι από τα δεκαεννέα παιδαγωγικά τμήματα δασκάλων και νηπιαγωγών στην ελληνική επικράτεια μόνο τρία έχουν εντάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ανεξάρτητο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών τους.Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο αυτών είναι κυρίως προσανατολισμένο στο γνωστικό επίπεδο και λιγότερο στο επίπεδο ανάπτυξης
και καλλιέργειας δεξιοτήτων και στάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Πίτσου, 2015).
Τα παραπάνω ερευνητικά πορίσματα αναδύουν έντονα τον προβληματισμό που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της
ένταξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνστην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την στιγμή που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γαλουχηθεί πάνω σε αυτά κυρίως κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών και κατά δεύτερον δια
βίου.Παρόλο που υπάρχουν εκπαιδευτικοί που υιοθετούν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τη δικαιοσύνη, την
ισότητα και το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων και εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα στο σχολικό τους χώρο, πολύ
λίγοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτά. Μπορούν δηλαδή να ενεργούν στο πνεύμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν βασίζονται
όμως σε κάποια μεθοδολογία που να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στους μαθητές τους, ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών να συμβάλλει στη δημιουργία μελλοντικών ενεργών πολιτών (Osler & Starkey, 1994). Τα ανθρώπινα δικαιώματαείναι απαραίτητο να αποτελούν το θεμέλιο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να γίνουν όχι
μόνο εκπαιδευτές αυτών, αλλά και υποστηρικτές τους (Flowers & Shiman, 1997).

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών με βάση το μοντέλο της Γνωστικής Πυραμίδας
για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η παρουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών(Stone, 2002) ακολουθώντας ένα εκπαιδευτικό
τρίπτυχο από στοιχεία γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά (Tarrow, 1992b; Martin, 1997; Tibbitts, 1997; Fritzsche,
2004). Το τρίπτυχο αυτό βασίζεται στην όλη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως έχει παρουσιαστεί από την FelisaTibbitts, η οποία στις αρχές του 2019 ορίστηκε ως Πρόεδρος της Unesco για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Σύμφωνα λοιπόν με την Tibbitts (2002),όλοι οι επαγγελματίες νυν
και μελλοντικοί, δηλαδή οι φοιτητές, οφείλουν να εκπαιδεύονται με το μοντέλο της γνωστικής πυραμίδας, το οποίο περιλαμβάνει τρία βασικά επίπεδα που το καθένα τους μπορεί να πραγματωθεί χωριστά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν κάποιος
εκπαιδευτεί με βάση τα τρία αυτά επίπεδα μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα, ώστε να μετουσιώσει τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον επαγγελματικό του χώρο. Συγκεκριμένα, το μοντέλο της γνωστικής πυραμίδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα(Tibbitts, 1994;2002;2017) αποτελείται από τρία επίπεδα, τα οποία αποδίδονται σε μορφή πυραμίδας διότι
η τοποθέτησή τους αυτή δείχνει το βαθμό δυσκολίας εφαρμογής τους ξεκινώντας από τη βάση ως την κορυφή.
Το πρώτο επίπεδο, είναι το επίπεδο αξιών και ευαισθητοποίησης, στο οποίο κατόπιν προστέθηκε και η έννοια της κοινωνικοποίησης. Το εν λόγω επίπεδο απευθύνεται σε όλους και επικεντρώνεται από τη μια στην απόκτηση των βασικών
γνώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη στην προώθηση αξιών όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία
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και η αξιοπρέπεια. Αυτό υλοποιείται είτε μέσω της τυπικής εκπαίδευσης είτε μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης δημόσιου
χαρακτήρα. Πρόκειται για την προετοιμασία ενός κόσμου στον οποίο θα κυριαρχεί ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα κάθε
ατόμου. Τα άτομα θα αποκτήσουν επίγνωση και αντίληψη των αρχών που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα φτάσουν
στο στάδιο της συνειδητοποίησής τους. Βασικό σκοπό αποτελεί η υποκίνηση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου και η
απόκτηση κριτικής συνείδησης και ικανότητας αναγνώρισης των δικαιωμάτων του μέσω της εκμάθησης της ιστορίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μηχανισμών προστασίας τους αλλά και των παραβιάσεών τους.Το επίπεδο αυτό κατευθύνεται
κυρίως στις διαλέξεις και όχι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων. Αναγνωρίζεται η άμεση
σύνδεση του με τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης καθώς το άτομο ερχόμενο σε επαφή με άλλα άτομα αποκτά γνώση για τα
δικαιώματα του, ευαισθητοποιείται απέναντι στα δικαιώματα των άλλων και έρχεται αντιμέτωπο με τις υποχρεώσεις του. Εν
κατακλείδι, αν και οι διαλέξεις αυτές δεν μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα προωθεί την κοινωνική αλλαγή εστιάζουν στην πληροφόρηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στοχεύουν
στην ενσωμάτωση αυτών μέσα στο κύριο σώμα των γενικών ηθικών δημόσιων αρχών, προκειμένου το σώμα αυτό να αποτελέσει το εφαλτήριο σε κάθε άτομο, ώστε να οδηγηθεί στην προσωπική ενδυνάμωση και δράση.
Το δεύτερο επίπεδο(Tibbitts, 1994;2002;2017) είναι αυτό της ευαισθητοποίησης-συνειδητοποίησης το οποίο επεκτάθηκε
και προστέθηκε το πρότυπο επαγγελματικής ανάπτυξης-λογοδοσίας. Το επίπεδο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκείνες τις
επαγγελματικές ομάδες οι οποίες εξαιτίας του ρόλου τους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε
οποιοδήποτε άτομο το οποίο αντιμετωπίζει καταπάτηση των δικαιωμάτων του. Επομένως, η εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο συγκεκριμένο επίπεδο προσανατολίζεται αφενός στην καλλιέργεια της ευθύνης τους για την αναγνώριση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου στην υπεράσπιση και στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των
πληθυσμιακών ομάδων και ειδικότερα των ευάλωτων. Αυτό προϋποθέτει αλλαγή της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων
και των προσωπικών τους αξιών, οι οποίοι ανάλογα με την ποιότητα της μάθησης που θα λάβουν αλλά και τη διάθεση τους
να εφαρμόσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον επαγγελματικό τους χώρο μπορούν να οδηγηθούν στην πρόληψη και στον
έγκυρο εντοπισμό των παραβιάσεων αυτών. Αυτό δύναται να υλοποιηθεί αρχικά μέσα από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που
οφείλουν να έχουν λάβει οι επαγγελματίες και, στη συνέχεια, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης, που θετικό είναι
να λαμβάνουν είτε σε ενδο-υπηρεσιακό επίπεδο είτε σε φορείς που παρέχουν δια βίου εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι στους κόλπους του επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αλλαγή των στάσεων
και των συμπεριφορών των ατόμων, τόσο αυτών που είναι κοινωνικά ευάλωτων όσο και αυτών που αποφασίζουν για τις
τύχες, τις ζωές και το μέλλον των ασθενών ομάδων
Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο εκπαίδευσης ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι αυτό του μετασχηματισμού και της ενεργοποίησης(Tibbitts, 1994;2002; 2017). Απευθύνεται σε όλους και στον καθέναν ξεχωριστά και στοχεύει στην ενίσχυση και
ενθάρρυνση του ατόμου ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του, να τις αναφέρει και να
τις παρεμποδίζει. Αποδέκτες του επιπέδου αυτού είναι κυρίως οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Το επίπεδο, αυτό στοχεύει
γενικώς στην προσωπική ενδυνάμωση που οδηγεί στον ακτιβισμό για την προώθηση της αλλαγής σε επίπεδο προσωπικό,
κοινοτικό και κοινωνικό. Έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ακτιβιστών που διακρίνονται από ηγετικά χαρακτηριστικά
ικανά να συμβάλουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό, στην ευρύτερη εξέλιξη και στην επούλωση των κοινωνικών «τραυμάτων». Στην ολοκληρωμένη του μορφή το συγκεκριμένο επίπεδο πέρα από την καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων, περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη χαρακτηριστικών που
προάγουν τη συλλογικότητα.
Αν και το συγκεκριμένοεπίπεδο είναι αρκετά σύνθετο, σε ορισμένες περιπτώσειςμπορεί να πραγματωθεί στα σχολεία,
πολύ περισσότερο δε στα πανεπιστήμια (Marks, 1983). Μπορεί να λάβει χώρα με μια σε βάθοςμελέτη περίπτωσης που αφορά
στηνπαραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Ολοκαύτωμαή η Γενοκτονία. Μια τέτοια μελέτη περίπτωσης μπορεί να χρησιμεύσειωςκαταλύτηςγια την εξέταση τωνπαραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε σύνθετα προγράμματα
κατά την υλοποίηση αυτού του επιπέδουζητείται από τους εκπαιδευόμενους να εξετάσουντη σκοπιά τόσο των θυμάτων όσο
και των δραστών τωνπαραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρησιμοποιώνταςψυχολογικές τεχνικές που επιτρέπουν
στο άτομο να ξεπεράσει τη λογική του «εγώ» και του«εμείς» και να μπει στη λογική του «αυτού» και «αυτών».Οι συμμετέχο-
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ντες σε αυτά τα προγράμματα, ύστερα από την παρακολούθησή τους είναι σε θέση να αναγνωρίσουνκαι να προστατεύσουν
τόσο τα δικά τους δικαιώματαόσο και αυτά των άλλων.
Στη συνέχεια με βάση τα προαναφερθέντα θα παρουσιαστούν πως τα επίπεδα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν τόσο
στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού μαθήματος όσο και ενός επιμορφωτικού πανεπιστημιακού προγράμματος. Προς τούτο, θα
περιγραφούν αναλυτικά οι αρχές που πρέπει να τα διέπουν και στη συνέχεια θα αναφερθούν ποιες γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις θα πρέπει να καλλιεργούν στους επιμορφούμενους.

Αρχές της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο
του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UnitedNationsGeneralAssembly, 2005)
μια εκπαίδευση βασισμένη σε αυτά θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει από τη μια
την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την εκπαίδευση και από την άλλη τα ανθρώπινα δικαιώματαστην
εκπαίδευση. Αυτό διασφαλίζεται αν από τη μία όλοι οι συντελεστές και οι διαδικασίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των
αναλυτικών προγραμμάτων, των υλικών και των μέσων διδασκαλίας, των μεθόδων και των πρακτικών, συμβάλλουν στην
εκμάθηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων με βιωματικές διαδικασίες και από την άλλη αν διασφαλίζεται ο σεβασμός και η
προώθησή τους σε πρακτικό επίπεδο, στο εσωτερικό δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος.
Για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρει, επίσης, μια σειρά από αρχές που θετικό θα ήταν να διέπουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οποίες οφείλουν να
συνάδουν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Οφείλουν, δηλαδή, να:
◆ προωθούν την αλληλεπίδραση, το αδιαχώριστο και την οικουμενικότητα όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
◆ ενισχύουν το σεβασμό και την εκτίμηση της διαφορετικότητας και την αντίθεση στις διακρίσεις στη βάση της φυλής, του
φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων απόψεων, της εθνικής, εθνοτικής, ή κοινωνικής καταγωγής,
της φυσικής ή νοητικής κατάστασης,
◆ ενθαρρύνουν τις αναλύσεις χρόνιων και αναδυόμενων προβλημάτων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες
θα οδηγήσουν σε λύσεις που βασίζονται στις αρχές και τις αξίεςαυτών,
◆ ενδυναμώνουν τις κοινότητες και τα άτομα ώστε να αναγνωρίσουν τις ανάγκες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματακαι να διασφαλίσουν ότι αυτές καλύπτονται,
◆ βασίζονται στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες είναι ενσωματωμένες εντός διαφορετικών πολιτισμικών
πλαισίων και λαμβάνουν υπόψη τις ιστορικές και κοινωνικές εξελίξεις σε κάθε χώρα,
◆ ενισχύουν τη γνώση και τις δεξιότητες ως προς τη χρήση τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών εργαλείων και
μηχανισμών, που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ υιοθετούν συμμετοχικές παιδαγωγικές αρχές οι οποίες περιλαμβάνουν γνώση, κριτική ανάλυση και δεξιότητες δράσης που
προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ ενισχύουν διδακτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα, απαλλαγμένα από στερήσεις και φόβο, τα οποία ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την απόλαυση τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας,
◆ σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των εκπαιδευόμενων, εμπλέκοντάς τους σε διάλογο αναφορικά με τους τρόπους και
τα μέσα μετασχηματισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από έκφραση αφηρημένων κανόνων σε πραγματικότητα για τις
κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες ζουν.
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Γνώσεις – δεξιότητες – στάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού
μαθήματος, επιμορφωτικού προγράμματος
Η λίστα με τίτλο: «Βασικές Ικανότητες για την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»(Tibbittsetal., 2010), η οποία απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν προγράμματα εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να υλοποιούνται
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, σε χώρους άτυπης εκπαίδευσης και στα πανεπιστήμια μπορεί να αποτελέσει στέρεα βάση για το
σχεδιασμό ενός σχετικού ακαδημαϊκού μαθήματος ή ενός πανεπιστημιακού επιμορφωτικού προγράμματος. Το περιεχόμενο
αυτώνγια να μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή τόσο στην καθημερινή ζωή των εκπαιδευόμενων όσο και στην επαγγελματική τους οφείλει να στοχεύει στην ανάπτυξη σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στις γνώσεις οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν:
◆ την ιστορία και τη φιλοσοφία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σχέση μεταξύ αυτών και άλλων συστημάτων σχετικών με
την ηθική, την νομική και πολιτική νομιμοποίησήτους, το εξελισσόμενο πλαίσιο τους,
◆ τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: συμμετοχή, ισότητα, μη διάκριση, λογοδοσία,
◆ την προέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των
Συμφώνων που την ακολούθησαν (το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα),
◆ την πορεία επικύρωσης διεθνών και περιφερειακών συνθηκών, δεσμευτικών κειμένων εντός του εθνικού νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του συντάγματος, της νομοθεσίας και των πολιτικών, ανάλογα με το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και το επαγγελματικό τους πεδίο,
◆ τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, που σχετίζονται με το κατά πόσο είναι οικουμενικά και αδιαίρετα τα ανθρώπινα δικαιώματα
και με ποιο τρόπο μπορεί να συγκρούεται κάποιο με ένα άλλο ή άλλα,
◆ τους μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σχετική λογοδοσία σε διεθνή, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα (συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων και των κρατικών και μη φορέων),
◆ τα πλαίσια και τα αίτια (συγκεκριμένων) παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικών με την επαγγελματική
ταυτότητα των εκπαιδευόμενων,
◆ τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υποστήριξη ή την υπονόμευση αυτών στο περιβάλλον ενός ατόμου (π.χ., λόγοι
πολιτικοί, νομικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, οικονομικοί),
◆ τα δικαιώματα ως ένα κοσμικό αξιακό πλαίσιο που μπορεί να διαχωρίσει ή να ενώσει θρησκευτικά ηθικά πλαίσια, ικανά
να λειτουργήσουν ως εργαλείο για την κοινωνική συνοχή,
◆ τον τρόπο και τη διαδρομή μιας αναφοράς, μιας καταγγελίας, που αφορά στη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο περιβάλλον του εκπαιδευόμενου,
◆ τις συγκρίσεις μεταξύ τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων συμβάντων, που παρουσιάζουν είτε την απόλαυση, είτε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
◆ τα ιστορικά γεγονότα, που συνέβησαν σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζονται με σημαντικές παραβιάσεις αυτών,
◆ τα άτομα και τις ομάδες –από το παρελθόν και το παρόν– που συνέβαλαν στη διατήρηση και υπεράσπιση αυτών σε επίπεδο
εθνικό ή παγκόσμιο (είτε ήταν διάσημοι είτε αφανείς),
◆ τη σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ασφάλειας, της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης.
Η απόκτηση των προαναφερόμενων γνώσεων θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση
να διαπιστώνουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να κατανοούν ποια είναι η «διαδρομή» αυτών και να γνωρίζουν που μπορούν να απευθύνονται για να τις αναφέρουν και φυσικά πώς να συμβάλλουν τόσο στην αποτροπή όσο και στην
παύση τους.
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Οι γνώσεις, δηλαδή, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται και καλλιεργούνται οι δεξιότητες που θετικό είναι
να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια της διδασκαλίας ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, προγράμματος που
έχει στον πυρήνα του τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να είναι σε θέση να:
◆ π εριγράφει ιστορικές και σύγχρονες πολιτικές, νομικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές διεργασίες από την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνοντας χρήση τηςορολογίας που σχετίζονται με αυτά,
◆ ε ντοπίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετίζονται με βασικούς τομείς της ζωής (π.χ.,
σχολείο, οικογένεια, κοινότητα, επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις),
◆ δ ιακρίνει μεταξύ των φορέων και των κατόχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κομιστών καθηκόντων αυτών
(duty bearer)1ώστε να διακρίνει πώς μπορεί ο ένας να επικαλύπτει τον άλλον,
◆ αναγνωρίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων και των συνεπειών τους,
◆ αναγνωρίζει τα κοινωνικά και προσωπικά οφέλη που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ αναλύει τις σχέσεις εξουσίας και τους ρόλους των δρώντων,
◆ αξιολογεί κριτικά τις δράσεις των κομιστών καθηκόντων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ αναλύει τις κατάλληλες και αποτελεσματικές δράσεις υπέρ αυτών,
◆ εντοπίζει τις πληροφορίες και τις πηγές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι σχετικές με τις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες του,
◆ αξιολογεί κριτικά τη δική του συμβολή στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
◆ παίρνει ενεργό μέρος στις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ χρησιμοποιεί τα πρότυπα τους για να τα υποστηρίζει απέναντι στους κομιστές καθηκόντων,
◆ αξιοποιεί το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων,
◆ εφαρμόζει τις γνώσεις που κατέχει για αυτά σε καταστάσεις άρνησης εφαρμογής αυτών,
◆ επιδεικνύει εμπιστοσύνη, κίνητρα, ηγετικές ικανότητες, καθώς επίσης και δεξιότητες που συνηγορούν στην οικοδόμηση
και τη διατήρηση συνεργατικών προσπαθειών,
◆ δρα ποικιλοτρόπως για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δημόσιο τομέα, με το να εκφράζει τις απόψεις
του, να διεξάγει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού, να οργανώνει ή να παίρνει μέρος σε εκστρατείες που απευθύνονται σε όσους στερούνται τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους, να επηρεάζει γενικά τη ροή της πολιτικής.
Γίνεται σαφές ότι ένα ακαδημαϊκό μάθημα ή ένα πανεπιστημιακό επιμορφωτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει στον πυρήνα του την καθημερινότητατου ατόμου. Για το λόγο αυτό η Tibbittsμε τους συνεργάτες της
(Tibbittsetal., 2010) αναφέρουν ότι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχει στη ραχοκοκαλιά του τα ανθρώπινα δικαιώματαοφείλει
να καλλιεργεί στους εκπαιδευόμενους στάσεις και αξίες που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα γνωρίσματα:
◆ σεβασμό για τον εαυτό τους και για τους άλλους, ένα σεβασμό που βασίζεται στην αξιοπρέπεια όλων των ατόμων και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
◆ πίστη ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά στον κόσμο,
◆ αποτίμηση της προσωπικής τους δέσμευσης και εμπλοκής με θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την αδικία,
◆ εκτίμηση της σύνδεσης μεταξύ των δικαιωμάτων, της ισότητας, της μη διάκρισης και της διαβίωσης με άλλους,
◆ εμπιστοσύνη στη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσδοκία ότι οι υπεύθυνοι φορείς για την προστασία τους
θα τα σέβονται και θα συμβάλλουν στην υλοποίησή τους,
1. Οι κομιστές καθηκόντων είναι εκείνοι οι παράγοντες που έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση ή ευθύνη να σέβονται, να προάγουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και να απέχουν από παραβιάσεις αυτών.Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για να αναφέρεται σε κρατικούς φορείς, αλλά οι μη κρατικοί φορείς
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως κομιστές καθηκόντων. Ανάλογα με το πλαίσιο, άτομα (π.χ. γονείς, τοπικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, δωρητές
βοήθειας και διεθνείς οργανισμοί) μπορούν επίσης να είναι κομιστές καθηκόντων.https://www.unicef.org/gender/training/content/resources/Glossary.pdf).
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◆ φροντίδα-συμπάθεια για όσους υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ιδίως αν ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες),
◆ ενδιαφέρον να εργαστούν από κοινού με άλλους για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και πέρα από το
οικείο περιβάλλον τους,
◆ προσωπική και επαγγελματική δέσμευση για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δέσμευση
για τη διατήρηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να μη λειτουργεί ο εκπαιδευόμενος ως θεατής, όταν
παραβιάζονται.

Ενδεικτικό περίγραμμα ενός μαθήματος ή επιμορφωτικού προγράμματος
στο πανεπιστήμιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Εν κατακλείδι αν επιχειρούσαμε να συμπυκνώσουμε τα παραπάνω σε μία σύντομη και βασική παρουσίαση ενός μαθήματος,
ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματαστους κόλπους του πανεπιστημίουη ύλη του θα στόχευε στο
να εισάγει τους σπουδαστές-επιμορφούμενους:
◆ στις βασικές έννοιες, σταθμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
◆ στα επίσημα διεθνή κείμενα αυτών που σχετίζονται με την εκπαίδευση,
◆ στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μοντέλα καθώς επίσης
◆ στο να συνειδητοποιήσουν ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να μην κινούνται στο πλαίσιο της πρακτικής
άσκησης αυτών και της ηθικής ευθύνης.
Επιπλέον στόχοςείναι η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών, επιμορφούμενωνσε θέματα που σχετίζονται με το γενικό καλό
«publicgood».Για το λόγο αυτό, προτάσσεται το μοντέλο της γνωστικής πυραμίδας όπου οιεκπαιδευόμενοι καλούνται να εντάξουν τα επίπεδα αυτής στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και να προτείνουν μια ατζέντα με άξονες την εκπαίδευση και το γενικό καλό.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνων ο/η σπουδαστής/-στρια- επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
◆ τα βασικά διεθνή κείμενα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση,
◆ τις σύγχρονες νομικές και πολιτικές εξελίξεις που σχετίζονται με την εκπαίδευσηκαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατανοεί πώς αυτές επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές,
◆ τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν εσωτερικά τις δραστηριότητές τους σε διάφορα πλαίσια
και πώς αυτές σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ μοντέλα όπως αυτό της: «Γνωστικής Πυραμίδας» το οποίο στοχεύει στην υπεύθυνη πολιτειότητα,
◆ πρακτικές υπευθυνότητας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όφελος των ατόμων, των κοινοτήτων/
κοινωνιών και του περιβάλλοντος.
Επίσης, να:
◆ αξιολογεί τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πολιτικές σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ συνεργάζεται με τους ομότιμους του ώστε να μπορούν να συντάσσουν και να παρουσιάζουν μια ατζέντα σε μελέτη περίπτωσης που αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
◆ ευαισθητοποιείται σε θέματα που σχετίζονται με το γενικό καλό («public good»),
◆ υιοθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καθημερινή και επαγγελματική του ζωή και να προασπίζει.
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Μέθοδοι εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πανεπιστήμιο
Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω και να μεταβούμε από την κατάκτηση των γνώσεων στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση οι μέθοδοι διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλουν να διακρίνονται από μεθόδους που βασίζονται στην
συζήτηση, στην ενεργό ακρόαση, στην επίλυση προβλημάτων, στο παίξιμο ρόλων, στην χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, στην
αξιοποίηση σχετικών ατόμων από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, στην εκπόνηση εργασιών σε ομάδες εργασίας, στη συμμετοχή σε σχετικά εργαστήρια, συνέδρια, συμπόσια, στη συνεχή κινητοποίηση μέσω ασκήσεων προσομοίωσης (Flowers, 2000). Οι εν
λόγω μέθοδοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης μιας κριτικής αναλυτικής εξέτασης και κατανόησης του λόγου
περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδέοντας τα με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.Απαιτείται, δηλαδή, η εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών νυν και μελλοντικών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
προωθείται η κριτική σκέψη τους (Brochman & Midttun, 1999; Hainsworth, 1997) μέσα σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο τα ανθρώπινα
δικαιώματα λειτουργούν σαν βάση διαλόγου για την εδραίωση πολυπολιτισμικών δημοκρατιών (Osler & Starkey, 2010).

Αντί επιλόγου
Είναι αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, οι εκπαιδευτικοί να μετασχηματίσουν και να μετατρέψουν τις αρχές που έχουν διδαχθεί για
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μη διάκριση όλων ανεξαιρέτως των ατόμων, την καθολικότητα των δικαιωμάτων, σε εργαλείο
αλλαγής στο σχολικό χώρο. Ένα εργαλείο αλλαγής και μετασχηματισμού που θα έχει τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο προσκήνιο της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωήςκαι θα καθιστά τους εκπαιδευτικούς σθεναρούς συνηγόρους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε οι περιορισμοί και οι παραβιάσεις τους να αναδεικνύονται και να μην αποσιωπώνται.
Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν συνιστά
απλώς παροχή γνώσεων αλλά και καλλιέργεια των αξιών εκείνων που προάγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα,
τη συμμετοχή σε μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, προκειμένου να είναι ικανοί να τα προωθούν, να τα υπερασπίζονται και να τα υιοθετούν στην καθημερινή ζωή τους.
Τα ανθρώπινα δικαιώματαεποικοδομητικό είναι να εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να αποκτούν νόημα για τους εμπλεκόμενους και να «μιλούν» στις εμπειρίες, στις ελπίδες, στους αγώνες, στα όνειρα, και στις
δυνατότητές τους. Μόνο τότε η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνιστά μια μορφή μάθησης που θα συνδέεται
στενά με την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών και δεν θα αποσκοπεί μόνο στο γνωστικό αποτέλεσμα .
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Περίληψη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης μπρος στις ριζικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα της ζωής και θέτουν σε
κίνδυνο την παγκόσμια βιωσιμότητα προτάσσει την αναθεώρηση της εκπαίδευσης πάνω σε ανθρωπιστικές αξίες και τη γαλούχηση των εκπαιδευτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πανεπιστήμιο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Προς τούτο, η παρούσα εργασία επιδιώκει να παρουσιάσει από τη μια λίστα με συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές στις οποίες οφείλουν να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και από την
άλλη να προτείνει τόσο το περίγραμμα ενός πανεπιστημιακού μαθήματος όσο και ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία αυτών.

Abstract
The Council of Europe in the face of the radical changes taking place at all levels of life and jeopardizing global sustainability suggests a review of education on human values and
 the nursing of teacher on human rights. The university can play
a key role in educating teachers. To this end, this paper seeks to presentfrom the one hand a list of specific knowledge,
skills, values and attitudes to which teachers have to be educated and, on the other hand, to propose both the outline of a
university course and a training program for human rights, emphasizing their methodology.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών το 1984:
Οι συζητήσεις στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
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Εισαγωγικά
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναφορικά με την κατάτμηση των Φιλοσοφικών Σχολών σε Τμήματα, το 1984, γεγονός που αποτελεί για πολλούς λόγους
σημαντική τομή στην ιστορία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα δύο ιδρύματα είχαν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση
της τελικής δομής που υιοθετήθηκε, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση του προφίλ πολλών σημερινών εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τα μέλη των δύο Πανεπιστημίων, τόσο στις συνεδρίες των Κοσμητειών όσο
και στις συνεδριάσεις των Συγκλήτων, καταδεικνύουν τις διαφορές στις απόψεις των δύο Σχολών και αποκαλύπτουν τους
βαθύτερους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πρακτικούς/πραγματιστικούς λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διάρθρωση.

Το πλαίσιο
Οι σημαντικές κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές των αρχών της δεκαετίας του 1980, όπως η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
στις εθνικές εκλογές και η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) το 1981, ήταν αναπόφευκτο
να οδηγήσουν σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο των οποίων πρωταρχικό ρόλο είχε η Ανώτατη Εκπαίδευση. Η
περίοδος μετά τη μεταπολίτευση, άλλωστε, χαρακτηρίζεται από έντονη επαναδραστηριοποίηση της συζήτησης πάνω στο πρόβλημα της αναδιοργάνωσης του ελληνικού Πανεπιστημίου. Το 1982, ύστερα από πολλές προσπάθειες -από την μεταπολίτευση
και εξής- για τη σύνταξη ενός νόμου που θα οργάνωνε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Βρυχέα & Γαβρόγλου, 1982),
ψηφίστηκε ο «νόμος-πλαίσιο», ο οποίος αποτέλεσε σταθμό στην πανεπιστημιακή ιστορία του τόπου αλλά και αιτία πολλών
πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων (Σιμενή, Δούκας & Μπουζάκης, 2011: 552). Ο συγκεκριμένος νόμος, μεταξύ άλλων, καταργούσε τον θεσμό της καθηγητικής έδρας, θεσμοθετούσε το Τμήμα ως βασική ακαδημαϊκή και λειτουργική μονάδα,
καθιέρωνε τον Τομέα και εισήγαγε τις μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταλληνός, 1982• Κλάδης & Πανούσης, 1996• Μπουζάκης,
2006: 52• Τερζής, 2010: 359), ρυθμίσεις οι οποίες στόχευαν στη βελτίωση των πανεπιστημιακών σπουδών. Σύμφωνα, λοιπόν,
με τον Ν. 1268/ 82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», κάθε Σχολή που χορηγεί ένα
πτυχίο μετατρέπεται σε αντίστοιχο Τμήμα, ενώ οι Σχολές που χορηγούν περισσότερα από ένα πτυχία χωρίζονται σε Τμήματα
αντίστοιχα με τα πτυχία που παρέχουν (άρθρο 30, παρ. 1). Με βάση αυτή τη ρύθμιση, το 1982 οι Φιλοσοφικές Σχολές μετονομάστηκαν σε Φιλοσοφικά Τμήματα, διατηρώντας τις ειδικεύσεις που παρείχαν έως τότε.
Οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου στη συνέχεια συμπληρώθηκαν από μια σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων (Ζούμας & Παγκάκης, 1992). Ένα από τα εν λόγω Προεδρικά Διατάγματα ήταν και εκείνο που αφορούσε στην κατάτμηση των Φιλοσοφικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων σε τρία Τμήματα. Όπως ορίζεται
στον Ν. 1268/82 (άρθρο 6), οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα που το καθένα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μίας επιστήμης και
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τα Τμήματα με τη σειρά τους διαιρούνται σε Τομείς που ο καθένας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου
του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Έτσι, το 1984 αποφασίζεται ότι καθένα από τα Φιλοσοφικά
Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων θα κατατμηθεί σε τρία Τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Σύμφωνα με το Π.Δ. 445/ 1984, καθένα από τα νέα Τμήματα θα
χορηγεί χωριστό πτυχίο με επιμέρους ειδικεύσεις, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: για το Τμήμα Φιλολογίας τρεις ειδικεύσεις
(Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας), για το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
δύο (ειδίκευση Ιστορίας και ειδίκευση Αρχαιολογίας) και, τέλος, για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας τρεις
(Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Η λειτουργία των νέων Τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985.
Μετά τη διατύπωση οποιουδήποτε ερωτήματος από τον υπουργό Παιδείας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου οφείλει –μέσα
σε διάστημα 30 ημερών– να διατυπώσει την άποψή της αναφορικά με το θέμα, ώστε να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα
με τη σύμφωνη γνώμη της. Έτσι, και στην περίπτωση της κατάτμησης των Φιλοσοφικών Τμημάτων ζητήθηκε η γνώμη των
Συγκλήτων των Πανεπιστημίων, ώστε να ληφθεί υπόψη στην τελική σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος. Οι συζητήσεις
αυτές παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτουν τα επιχειρήματα που την πλαισίωσαν και καταδεικνύουν τις
προθέσεις των ιθυνόντων για την εκπαίδευση των φιλολόγων.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ειδικεύσεις και γνωστικά αντικείμενα
Τον Οκτώβριο του 1983, η γενική συνέλευση του Φιλοσοφικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (3-10-1983) αποφάσισε
ομόφωνα την κατάτμησή του σε τρία επιμέρους Τμήματα: το Φιλολογικό, με κατευθύνσεις Κλασικής Φιλολογίας και Νέας
Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας, το Ιστορικό-Αρχαιολογικό, με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας με κατευθύνσεις Φιλοσοφίας και Ψυχοπαιδαγωγικής. Όπως παρατηρούμε, οι διαφορές
ανάμεσα στο προτεινόμενο σχήμα και στην τελική διάρθρωση που υιοθετήθηκε εντοπίζονται στις ειδικεύσεις που θα παρέχει
το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, από τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση
του Φιλοσοφικού Τμήματος, απουσιάζει τελείως η ειδίκευση της Γλωσσολογίας, ενώ τα αντικείμενα της Ψυχολογίας και της
Παιδαγωγικής συγχωνεύονται σε μία ειδίκευση. Ο πρόεδρος του Φιλοσοφικού Τμήματος, Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης,
συνέταξε έγγραφο με το οποίο κοινοποιεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών την παραπάνω απόφαση. Η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της στις 10-11-1983, συζήτησε τη συγκεκριμένη κατάτμηση και ενέκρινε την
απόφαση της γενικής συνέλευσης του Φιλοσοφικού Τμήματος, διατυπώνοντας, όμως, δύο επιφυλάξεις.
Επιφύλαξη πρώτη: Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η συζήτηση στρέφεται κυρίως γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στο να χωριστούν με τον συγκεκριμένο τρόπο τα επιστημονικά αντικείμενα στα Τμήματα. Δεν γίνεται καμία αναφορά
στο επικείμενο Τμήμα Φιλολογίας, αλλά διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα και επιφυλάξεις για τα άλλα δύο Τμήματα. Ο
αντιπρύτανης και καθηγητής της Νομικής Σχολής, Άλκης Αργυριάδης, δηλώνει επιφυλακτικός για το εάν είναι δυνατόν να
συνδεθούν τα αντικείμενα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας μεταξύ τους, χωρίς, ωστόσο, να προτείνει κάποια περαιτέρω διάσπαση του συγκεκριμένου Τμήματος. Ο εκπρόσωπος των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων, Π.
Κοντός, υποστηρίζει ότι η σύνδεση της Ψυχολογίας με την Παιδαγωγική είναι δυνατή1, καθώς η Παιδαγωγική στο παρελθόν
αποτελούσε μάθημα υποδομής για όλους τους τομείς της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής. Παράλληλα, δικαιολογεί το γεγονός
ότι δεν προτάθηκε η δημιουργία χωριστού Φιλοσοφικού Τμήματος, διότι ελλόχευε ο κίνδυνος να μην υπήρχαν υποψήφιοι
φοιτητές. Όσον αφορά το Ιστορικό- Αρχαιολογικό Τμήμα, η εκπρόσωπος των φοιτητών του Φιλοσοφικού Τμήματος, Κατερίνα
Τρίμη-Κύρου, διευκρινίζει ότι η σύνδεση των δύο αυτών αντικειμένων έγινε για να μπορούν οι πτυχιούχοι του να διορίζονται
και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και στη μέση εκπαίδευση.
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρεχόταν ειδίκευση που συνδύαζε τα δύο αυτά
αντικείμενα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000: 23).
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Όπως αποδεικνύεται, η επιλογή των αντικειμένων/ ειδικεύσεων που παρέχει το καθένα από τα τρία νέα Τμήματα έγινε
πρωτίστως με πρακτικά κριτήρια και δευτερευόντως με επιστημονικά. Ο βασικός στόχος φαίνεται πως ήταν η δημιουργία
Τμημάτων που να εξασφαλίζουν τη δίοδο στη μέση εκπαίδευση2 και, παράλληλα, να προσελκύουν περίπου ίδιο αριθμό φοιτητών, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τη λειτουργία τους ή με την κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές, οι οποίοι πλέον συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα
του Πανεπιστημίου, είναι αναμενόμενο να προτείνουν και να υποστηρίζουν την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και των τριών Τμημάτων με διορισμό
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κλάδης, 1991: 12-15). Ωστόσο, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι οι φοιτητές του Φιλοσοφικού Τμήματος είχαν ζητήσει τετραμερή διαχωρισμό, ώστε να υπάρχει ένα Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας και ένα Τμήμα
Νέας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλολογίας, το οποίο, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς την τριμερή κατάτμηση προάσπιζαν όλα τα Α.Ε.Ι. που διέθεταν Φιλοσοφικά Τμήματα και το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.), λαμβάνοντας
υπόψη γνώμη της ομάδας εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Ο.Λ.Μ.Ε.) και της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.Ε.). Το συγκεκριμένο αίτημα προφανώς διατυπώθηκε είτε με
γνώμονα το ευρύ φάσμα των δύο παραπάνω αντικειμένων που θεωρήθηκε ότι θα ήταν δύσκολο να καλυφθεί στο πλαίσιο
ενός μόνο Τμήματος είτε με στόχο μία περαιτέρω διαφοροποίηση των αποφοίτων που θα διεκδικούσαν μία θέση στη μέση
εκπαίδευση.
Επιφύλαξη δεύτερη: Εκτός από τις διευκρινήσεις αναφορικά με την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων στα νεοσύστατα Τμήματα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιφυλάξεις που διατυπώνει ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, Αναστάσιος
Γιαννουλάτος (νυν Αρχιεπίσκοπος Τιράνων), αναφορικά με τη γενικότερη τάση για περαιτέρω κατατμήσεις των τέως Σχολών
σε Τμήματα εξειδικευμένων γνώσεων, ο οποίος, αφού εκφράζει την ανησυχία ότι οι πλημμελείς γενικότερες γνώσεις των
μελλοντικών καθηγητών μέσης εκπαίδευσης δεν θα ωφελούν σε καμία περίπτωση τους μαθητές τους, τονίζει ότι η εξειδίκευση πρέπει να επιδιώκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και όχι με υποβάθμιση των βασικών σπουδών, ώστε οι
πτυχιούχοι της Ελλάδας να μην υστερούν σε σχέση με πτυχιούχους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
αναφέρουμε τις δύο αντικρουόμενες απόψεις που υπάρχουν αναφορικά με την εκπαίδευση των φιλολόγων. Η μία προασπίζει
την εξειδίκευση, κρίνοντας άγονη την παροχή γενικών γνώσεων, ενώ η άλλη θεωρεί ότι ο περιορισμός σε μία στενή ειδίκευση
στερεί από τους φιλολόγους τη γενικότερη εγκυκλοπαιδική κατάρτιση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες διδασκαλίας στη μέση εκπαίδευση (Αυγελής, 2001: 46). Ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, επομένως, θεωρεί ότι η τριχοτόμηση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών, σε ελλιπή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών και κατά
συνέπεια σε ποιοτική ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού των σχολείων μέσης εκπαίδευσης. Μολαταύτα, ο κοσμήτορας
δεν στρέφεται εναντίον της δημιουργίας Τμημάτων, αλλά προτείνει να λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία», ενώ βασική
μονάδα τη Σχολή. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Ν. 1268/ 82 (άρθρο 24, παρ. 8) προβλέπει τη σύνταξη ενός προγράμματος σπουδών με
διατμηματική συνεργασία, καθώς ορίζει ότι στο πρόγραμμα σπουδών ενός Τμήματος μπορούν να συμπεριλαμβάνονται μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, κάτι το οποίο ίσχυσε σε κάποιο –όχι
πολύ ικανοποιητικό- βαθμό για τα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, αλλά όχι χωρίς αντιδράσεις. Αρκεί να αναφέρουμε την
αρχική άρνηση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης να προσφέρει μαθήματα Αρχαίων και Νέων
Ελληνικών στα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, αντιδρώντας για το δικαίωμα εγγραφής των αποφοίτων των άλλων
δύο Τμημάτων στη φιλολογική επετηρίδα (Μπιλιώνη, 2003: 48). Γενικά, παρατηρήθηκε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων στα προγράμματα σπουδών (Τερζής, 1986: 193). Μάλιστα, μερικά χρόνια μετά την τριχοτόμηση, στη Φιλοσοφική Σχολή
Θεσσαλονίκης εξετάστηκε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κοινού προγράμματος σπουδών μεταξύ των τριών Τμημάτων και
μετέπειτα να γίνεται διαχωρισμός σε κλάδους ειδίκευσης, γεγονός που, όμως, δεν πραγματοποιήθηκε (Τρομάρας & Σταυρίδου-Ζαφράκα, 2001: 113• Μπιλιώνη, 2003: 73-76).
2. Σύμφωνα με τον Α. Δελμούζο, η Φιλοσοφική Σχολή έχει διττό σκοπό, επιστημονικό και επαγγελματικό, που, όμως, στην ουσία είναι ενιαίος (Δελμούζος,
1983: 9).
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Μετά το πέρας της συζήτησης, η Σύγκλητος αποφασίζει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Παιδείας τις παραπάνω επιφυλάξεις και να τις επαναφέρει σε συζήτηση σε επόμενη συνεδρίασή της. Ωστόσο, επόμενη αναφορά στο ζήτημα της κατάτμησης
των Φιλοσοφικών Τμημάτων γίνεται τον Ιούλιο του 1984 (26-7-1984), όταν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών υποβάλλει ξανά τη γνώμη της στο υπουργείο Παιδείας, ζητώντας την επίσπευση της διαδικασίας κατάτμησης ενόψει της επικείμενης
έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εισακτέοι και επετηρίδες φιλολόγων
Η γενική συνέλευση του Φιλοσοφικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 3-9-19823 αποφάσισε το Φιλοσοφικό
Τμήμα να κατατμηθεί σε τρία επιμέρους Τμήματα, όπως πρότεινε ο πρόεδρός του, Κυριάκος Τσαντσάνογλου: το Φιλολογικό, το
Ιστορικό-Αρχαιολογικό και το Τμήμα Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, καθένα από τα οποία θα έχει χωριστό αριθμό εισακτέων και θα παρέχει χωριστό πτυχίο που θα αντιστοιχεί σε διαφορετική επετηρίδα για τον διορισμό στη μέση εκπαίδευση.
Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του θέματος στις συνελεύσεις στις αρχές του 1983 διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις, που όμως
δεν έγιναν δεκτές. Για παράδειγμα, το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) πρότεινε το Τμήμα να παραμείνει ενιαίο με δύο
κύριους κύκλους σπουδών και να χορηγεί ένα πτυχίο, ενώ μία ομάδα φοιτητών πρότεινε τετραμερή διαίρεση με δημιουργία
Φιλολογικού Τμήματος, Τμήματος Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, Αρχαιολογικού Τμήματος και Ψυχολογικού- Παιδαγωγικού Τμήματος, προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης (Μπιλιώνη, 2003: 37-40).
Μάλιστα, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες προτάσεις που έγιναν αλλά απορρίφθηκαν συνιστούσαν τη διαίρεση
του Φιλοσοφικού Τμήματος σε περισσότερα από τρία Τμήματα, κάτι που συμβαδίζει με τη γενικότερη έντονη τάση της Σχολής
για εξειδίκευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο (Ν.3341/ 1925), η Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της παρέχει ένδεκα πτυχία, σε αντίθεση με την αντίστοιχη Σχολή της Αθήνας που παρέχει μόνο δύο
(Μαρκέτος, 1989: 104• Φούκας, 2010: 170). Αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, η Σχολή φαίνεται να ενστερνίζεται την
εξειδίκευση: από τη δεκαετία του 1960 και εξής θα μπορούσαμε να πούμε πως αρχίζει για τη Σχολή η περίοδος του «εξειδικευμένου» φιλολόγου (Φούκας, 2011: 505), τάση που κορυφώθηκε με την τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών.
Η πρόταση του Τμήματος διαβιβάζεται στην Πρυτανεία, η οποία με τη σειρά της ζητά τη γνώμη της Συγκλήτου. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου τον Ιούνιο του 1983 (2427/ 29-6-1983), ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής σχολής, Γιώργος Χουρμουζιάδης,
επισημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν το Φιλοσοφικό Τμήμα στην απόφαση να χωριστεί σε τρία Τμήματα ήταν επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Φιλοσοφικού
Τμήματος, Γιώργος Κεχαγιόγλου, τονίζει ότι η συγκεκριμένη κατάτμηση προτάθηκε, επειδή υφίσταται ήδη στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978) και επιβάλλεται να υιοθετηθεί, ώστε να μην
υπάρχει ανομοιογένεια με τα πτυχία.
Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν αφορούν στις ειδικεύσεις που θα παρέχουν τα τρία νεοσύστατα Τμήματα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά
εστιάζονται στις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η τριχοτόμηση σε βάρος του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
Μάλιστα, δεν γίνεται καμία αναφορά στις παρεχόμενες από τα Τμήματα ειδικεύσεις, γεγονός που προκαλεί εντύπωση και
αποδεικνύει ότι τα δύο Πανεπιστήμια δίνουν βάρος σε διαφορετικά ζητήματα. Στην ίδια συνεδρίαση, ο κοσμήτορας της Σχολής
Θετικών Επιστημών, Κωνσταντίνος Χαλάτσης, εκφράζει ανησυχία για τυχόν επιπτώσεις στον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. και για
πιθανά οικονομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν και αναρωτιέται εάν έγινε κάποια μελέτη αναφορικά με την απορρόφηση των πτυχιούχων. Στις ερωτήσεις του σπεύδει να απαντήσει ο Γ. Χουρμουζιάδης, ο οποίος επισημαίνει ότι τα μέλη Δ.Ε.Π.
είναι ήδη κατανεμημένα, ότι δεν είναι πιθανό να προκύψει κάποιο οικονομικό θέμα και ότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη, αλλά
3. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων του Φιλοσοφικού Τμήματος και γι’ αυτό τον λόγο οι
πληροφορίες για το περιεχόμενό τους στηρίζονται στις αναφορές που γίνονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου (Πρακτικά Συνεδριάσεων
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρίαση 2427/ 29-6-1983).
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η Σχολή είναι πάντα έτοιμη να μελετήσει όποιο θέμα προκύψει. Δηλώνει μάλιστα ότι η απόφαση του Φιλοσοφικού Τμήματος
για κατάτμηση ήταν ομόφωνη και, παρόλο που διατυπώθηκαν πολλές προτάσεις για διαφορετικό αριθμό Τμημάτων, επικράτησε ο τριμερής διαχωρισμός.
Τελικά, η Σύγκλητος ψήφισε την πρόταση του Φιλοσοφικού Τμήματος, διευκρινίζοντας ότι τα νέα Τμήματα θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, επειδή για το έτος 1983-1984 οι εισαγωγικές εξετάσεις που διεξήχθησαν αφορούσαν το ενιαίο Φιλοσοφικό Τμήμα. Στη συνέλευση της Συγκλήτου τον Φεβρουάριο του 1984 (2441/ 29-2-1984) συζητήθηκε το
θέμα του αριθμού των εισακτέων. Η Σύγκλητος διαβίβασε στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προτάσεις
των Τμημάτων αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων, υπογραμμίζοντας ότι, εάν αυξηθούν οι αριθμοί αυτοί, δημιουργούνται προβλήματα στην απασχόληση και στην επαγγελματική μόρφωση. Το Φιλοσοφικό Τμήμα, λοιπόν, είχε προτείνει το
Φιλολογικό Τμήμα να δεχθεί 100 φοιτητές, ενώ το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας από 70. Ο αριθμός των εισακτέων, όμως, που τελικά ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας ήταν πολύ μεγάλος,
καθώς δεν λήφθηκαν υπόψη οι αριθμοί που πρότειναν τα Τμήματα. Σε καθένα από τα τρία Τμήματα εισήχθη αριθμός φοιτητών
ίσος με εκείνον που εισάγονταν πριν την τριχοτόμηση συνολικά στη Σχολή (Ξωχέλλης, 1991: 86).4 Το γεγονός αυτό, εκτός από
τα προβλήματα στέγασης που δημιούργησε, είχε επιπτώσεις στην απορρόφηση των πτυχιούχων στη μέση εκπαίδευση αλλά
και στο διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων, καθώς μεγάλωνε ραγδαία η αναλογία μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Αυτή η
αλματώδης αύξηση του αριθμού των εισακτέων, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός σχεδιασμός, θα μπορούσε να ερμηνευθεί,
εάν λάβουμε υπόψη μας ότι όλες οι ενέργειες γίνονται σε προεκλογική περίοδο.
Το ζήτημα του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα απασχόλησε και τη γενική συνέλευση της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (8/ 18-5-1984). Στη σχετική απόφαση που έστειλε στο υπουργείο Παιδείας αναφέρεται ότι,
εάν ο αριθμός των εισακτέων παραμείνει τόσο μεγάλος όσο όρισε το υπουργείο, θα υπάρχει αδυναμία να ανταποκριθούν οι
διδάσκοντες στις υποχρεώσεις τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο φοιτητικός πληθυσμός της Σχολής, μετά τον «νόμο-πλαίσιο»
και την κατάτμηση σε τρία αυτόνομα Τμήματα, θα παρουσίαζε ραγδαία άνοδο (Χασιώτης & Αραβαντινός: 2002: 134-135• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000: 26). Όμως η Σχολή δεν ήταν προετοιμασμένη για τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητών
με αποτέλεσμα να αναλογούν πολυάριθμοι φοιτητές σε κάθε καθηγητή, γεγονός που προκαλούσε αρνητικές επιπτώσεις στη
διδασκαλία. Ωστόσο, στη συνέλευση αυτή εκτός από την κυρίαρχη επιφυλακτική άποψη εκφράζεται και η αντίθετη άποψη:
υπάρχει η ανησυχία ότι, εάν περιορισθεί ο αριθμός των εισακτέων, θα φύγουν πολλά παιδιά στο εξωτερικό, ενώ συγκεκριμένα για τη μείωση των εισακτέων στον Τομέα Φιλοσοφίας εκφράζεται ο φόβος ότι θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο
φιλόλογοι στη μέση εκπαίδευση.
Τον Αύγουστο του 1984, λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου
(2454/ 13-8-1984) διαβάζεται το σχέδιο Π.Δ. για την κατάτμηση των Φιλοσοφικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, που έστειλε το υπουργείο Παιδείας. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι, παρόλο
που στο Προεδρικό Διάταγμα δεν γίνεται καμία αναφορά στη δημιουργία τριών διαφορετικών επετηρίδων για τον διορισμό
των φιλολόγων στη μέση εκπαίδευση, όπως είχε δεσμευτεί το υπουργείο, η Σύγκλητος συμφωνεί ομόφωνα με το περιεχόμενό
του και στέλνει τη θετική της γνώμη στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προφανώς, θεωρήθηκε δεδομένο
ότι σύντομα θα δημοσιευτεί και η απόφαση για την αντίστοιχη τριχοτόμηση της κοινής έως τότε επετηρίδας των φιλολόγων,
κάτι που όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρά τις προσδοκίες των πανεπιστημιακών οργάνων (Ξωχέλλης, 2006: 120).
Κύρια αιτία της αθέτησης από την πλευρά της κυβέρνησης της υπόσχεσης για δημιουργία τριών επετηρίδων φιλολόγων ήταν
οι έντονες αντιδράσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. Αργότερα, με τον Ν.1566/ 1985 (άρθρο 14), ορίστηκε ότι προαπαιτούμενα προσόντα διορισμού των φιλολόγων είναι το πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής –εκτός των ξενόγλωσσων (Λίκα, 2014).

4. Το πανεπιστημιακό έτος 1983-84 το Φιλοσοφικό Τμήμα αριθμούσε 2.626 φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ το έτος 1984-85 συνολικά τα τρία, πλέον, Τμήματα
4.700 φοιτητές και φοιτήτριες (Τμήμα Φιλολογίας: 1.800, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας: 1.600 και Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας: 1.300)
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1985: 376).
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Επιλογικά
Οι γενικές συνελεύσεις των νέων Τμημάτων, στις οποίες οι φοιτητές συμμετείχαν σε μεγάλο ποσοστό (Τουλουμάκος, 1998: 27),
συνέταξαν τα νέα προγράμματα σπουδών με στόχο να δημιουργήσουν τον νέο τύπο φιλολόγου, ο οποίος θα είναι μεν ειδικός
σε ένα πεδίο του αντικειμένου του, αλλά θα έχει έρθει σε επαφή και με τα υπόλοιπα πεδία, ώστε να έχει γνωστική επάρκεια για
τη διδασκαλία τους στη μέση εκπαίδευση, ενώ παράλληλα, θα έχει ολόπλευρη εγκυκλοπαιδική μόρφωση (Γκότοβος, 1985:
31). Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συνδυάζει το αντικείμενο (δηλαδή την ειδικότητα), την παιδαγωγική
κατάρτιση και την πρακτική άσκηση, ώστε να γίνεται σωστή προετοιμασία των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2006: 103-104).
Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο κεντρικά Πανεπιστήμια διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση των Φιλοσοφικών Σχολών το 1984 και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του προφίλ των σημερινών εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης,
ειδικά αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έκτοτε δεν έχει αλλάξει η βασική δομή τους παρά μόνο ελάχιστα: το 1993 το Τμήμα
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Θεσσαλονίκης χωρίστηκε σε Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και σε
Τμήμα Ψυχολογίας (Π.Δ. 152/ 1993). Ωστόσο, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν, το κάθε ίδρυμα δίνει βάρος σε διαφορετικά ζητήματα και διατυπώνει τις προτάσεις και τις ενστάσεις του με διαφορετικά κριτήρια.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η συζήτηση αναφορικά με την τριχοτόμηση της Φιλοσοφικής Σχολής στρέφεται κυρίως γύρω
από τις παρεχόμενες ειδικεύσεις από τα τρία νέα Τμήματα, ζήτημα που δεν απασχόλησε σχεδόν καθόλου το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μεταξύ τους, προσεγγίζοντας το θέμα επιστημονικά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν άστοχος συνδυασμός ανομοιογενών
κλάδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δίνεται εξίσου μεγάλο βάρος στην πρακτική πλευρά του ζητήματος. Παράλληλα με
το ενδιαφέρον για τον επιστημονικά κατάλληλο συνδυασμό ειδικεύσεων που θα συνθέτουν το κάθε Τμήμα, δηλώνεται ρητά
η πρόθεση τα νέα Τμήματα να εξασφαλίζουν για τους απόφοιτους επαγγελματική αποκατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Το
βασικό κριτήριο για τον τελικό διαχωρισμό των γνωστικών περιοχών -ειδικά για τους εκπροσώπους των φοιτητών που
συμμετέχουν στις συνελεύσεις και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων για τα λειτουργικά ζητήματα
του Πανεπιστημίου- είναι το κάθε Τμήμα να περιλαμβάνει αντικείμενα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, κάτι που προϋποθέτει επαρκή αριθμό εισακτέων στο
καθένα και κατάλληλη κατανομή του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
Εκτός από την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων στα επιμέρους Τμήματα, ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τα μέλη
των δύο ιδρυμάτων –και κυρίως τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, η οποία από την ίδρυσή της παρουσίασε μια έντονη
τάση για εξειδίκευση- ήταν ο τριμερής διαχωρισμός, καθώς υπήρξαν προτάσεις για δημιουργία τεσσάρων ή και παραπάνω
Τμημάτων. Ωστόσο, υπερτερεί η τριμερής κατάτμηση, τόσο για λόγους ομοιογένειας με την ήδη τριχοτομημένη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όσο και για να διευκολυνθεί ο διαχωρισμός της επετηρίδας διορισμού των φιλολόγων σε
τρεις και όχι παραπάνω επετηρίδες, κάτι που όμως τελικά δεν ίσχυσε. Επιπλέον, δεν λείπουν και απόψεις που προασπίζουν τη
συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων ή ακόμα και τη διατήρηση της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής με το επιχείρημα ότι οι γενικές
γνώσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών λειτουργών θα είναι αρκετά περιορισμένες, εάν υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση.
Το ζήτημα, όμως, που φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ο αριθμός των εισακτέων
στα νέα Τμήματα φοιτητών, ο οποίος, εάν είναι μεγάλος, όπως και ήταν τελικά, θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην απορρόφηση των αποφοίτων στη μέση εκπαίδευση και, παράλληλα, θα προκαλέσει ραγδαία αύξηση της αναλογίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών με αποτέλεσμα οι πρώτοι να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της διδασκαλίας τους.
Όπως αποδεικνύεται, και τα δύο ιδρύματα δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους,
αλλά το καθένα εντάσσει το θέμα σε διαφορετικό πλαίσιο και το εξετάζει από διαφορετική σκοπιά. Σύγκλιση απόψεων μεταξύ
των δύο ιδρυμάτων υπάρχει και όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να κατανεμηθεί κατάλληλα στα Τμήματα
για να επιτευχθεί η ομαλή τους λειτουργία. Όπως αποδεικνύεται, η απόφαση για τη διάρθρωση των νέων Τμημάτων, τα οποία
διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν ακόμα το προφίλ των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, βασίστηκε περισσότερο σε πρακτικά κριτήρια παρά σε επιστημονικά/παιδαγωγικά. Ωστόσο, φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη τα νέα
επιστημονικά/εκπαιδευτικά δεδομένα, όπως είναι η πρόοδος των επιστημών, η οποία επιβάλλει την εξειδίκευση.
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Abstract
The subject of this paper is the discussions that took place at the Universities of Athens and Thessaloniki regarding the
division of the Faculty of Philosophy into three Departments in 1984. The two institutions played a leading role in shaping
the final structure that was adopted, which mainly shaped the profile of today’s teachers. The proposals made by the
members of the two Universities demonstrate the differences in the views of the two Faculties and reveal the deeper
scientific, educational, social and practical reasons that led to the adoption of this structure.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ιουλία Δημοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
iouliadimopoulou@yahoo.gr
Βασίλης Α. Φούκας, Επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
vfoukas@edlit.auth.gr

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο παρόν.
Επικαιρότητα και διεθνής σκηνή διδακτικής της ιστορίας
Μαρία Κοντογιώργη

Προσεγγίζοντας το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμαστε τον πολυσχιδή ρόλο τον οποίο διαδραματίζει κατά τη μαθησιακή διαδικασία, έναν ρόλο που για την εκπλήρωσή του
απαιτείται συνεχής και ανεξάντλητη αναβάθμιση της επιστημονικής του κατάρτισης. Η επιμόρφωση κυοφορεί τη σημαντική
δυναμική που είναι απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας και την ανύψωση του επαγγελματικού,
επιστημονικού και παιδαγωγικού «πορτρέτου» του εκπαιδευτικού. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται σύγχρονα πρότυπα διδασκαλίας, εστιάζοντας στο επιστημονικό πεδίο της ιστορίας. Η ιστορία στην εκπαίδευση επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό
και πολιτικό έργο. Ο κοινωνικός της ρόλος συνοψίζεται στην οικοδόμηση προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας και στη
διαδικασία ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. Η σχολική ιστορία καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτειότητας, μέσα από τη συγκρότηση πολιτισμικής ταυτότητας. Η έρευνα επικεντρώνεται στις
καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, τις οποίες εισήγαγε η Αγγλική Σχολή διδακτικής, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της
συστηματικής επιμόρφωσης στη διασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας του διδάσκοντος την ιστορία. Η αποτύπωση του
βρετανικού προτύπου έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της διερευνητικής μεθόδου στην ιστορική διδασκαλία και μάθηση και να εγείρει προβληματισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται γύρω από την επιρροή που ασκούν οι διεθνείς παιδαγωγικές
εξελίξεις στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, τονίζοντας τη συμβολή του δασκάλου στη σύσταση της ελεύθερης και
δημοκρατικής κοινωνίας .

Το αίτημα εκσυγχρονισμού της διδακτικής διαδικασίας
Η επίγνωση του παρελθόντος είναι ωφέλιμη στους μαθητές, προκειμένου να κατανοήσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα
του παρόντος και να προγραμματίσουν το μέλλον. Ωστόσο, η απουσία σύνδεσης μεταξύ της μάθησης και της διδασκαλίας
χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό, τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η απομνημόνευση προσώπων, καταστάσεων και
γεγονότων είναι μία απαραίτητη διαδικασία για την ιστορική κατανόηση και τη συγκρότηση της ιστορικής σκέψης, ωστόσο
δεν πρέπει να συγχέεται με αποστήθιση των πληροφοριών. Οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι μετατρέπουν τον μαθητή
σε αποδέκτη προκατασκευασμένων αντιλήψεων και δογματισμών. Η παθητική μετάδοση μίας γεγονοτολογικής συστοιχίας
δεν συνιστά διδακτική προσέγγιση για την ιστορία. Το σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί αποκλειστικό διδακτικό μέσο για την
περάτωση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς επίσης ο ιστορικός δεν αποτελεί μοναδικό φορέα ιστορικής πληροφόρησης.
Το ίδιο το σχολείο δεν συνιστά μοναδικό θεσμό ιστορικής μάθησης. Όπως επισημαίνει ο Seixas, oι μαθητές μαθαίνουν τα
επιμέρους σχολικά αντικείμενα από παντού, ιδίως δε την ιστορία. Στην καθημερινότητα των μαθητών υπάρχει πολλή και ποικίλη
ιστορική κουλτούρα (Δημητράσκου, 2004: 34). Η ιστορία διδάσκεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία προεκτείνει την εκπαιδευτική
διαδικασία, ο δάσκαλος. Η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία είναι μία πολύ σημαντική και απαραίτητη συνθήκη, όταν
επιχειρούμε να διδάξουμε ιστορία (MacBeath, 2001: 140).
Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας του διδάσκοντα, σε συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση αναμορφωμένων Προγραμμάτων
Σπουδών και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών βιβλίων ιστορίας αποτελούν θεμελιώδη συστατικά μίας επιτυχημένης
διδασκαλίας. Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου είναι ένα σημαντικό στάδιο, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός θέτει
το σκοπό και τους στόχους που αφορούν στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της μάθησης, επιλέγει το
περιεχόμενο προς μάθηση και τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξει. Τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό η
ευελιξία του διδάσκοντα και η ικανότητά του να αναπτύσσει καινοτόμες διδακτικές δράσεις, με αξιοποίηση των τεχνολογικών
εφαρμογών και με εμπλουτισμό των διδακτικών μέσων. Ο δάσκαλος της ιστορίας καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που
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απορρέουν από την διττή ιδιότητα, την οποία προσλαμβάνει μέσα στη σχολική αίθουσα, εκείνη του ιστορικού και την αντίστοιχη
του παιδαγωγού. Επομένως καθίσταται απολύτως αναγκαία η σύνδεση και εξισορρόπηση της αρχικής και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσής του εκπαιδευτικού με στοιχεία της ιστορικής και της παιδαγωγικής επιστήμης. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να
διδάσκει με ταπεινότητα αντιλαμβανόμενος το παιδαγωγικό του έργο ως απελευθερωτική πράξη (Freire, 2009: 143). Αλλά η
απελευθερωτική αγωγή προϋποθέτει χειραφετημένους δασκάλους (Ρανσιέρ, 2008: 35). Στην αντίθετη περίπτωση, διεξάγεται
μία κακή, χωρίς ελευθερία και κρίση, εκπαίδευση (Τσόμσκι, 2002: 9-10). Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην ανάδειξη
αξιών κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας απορρέει από την ταπεινότητα και την ικανότητα του να διδάσκει αναθεωρώντας
τις απόψεις του και προσαρμόζοντας το αντικείμενο προς μάθηση στις κρίσεις και τις αποκρίσεις των μαθητών του. Ο
εκσυγχρονισμός της ιστορικής εκπαίδευσης έγκειται στην προάσπιση της κριτικής ιστορικής σκέψης, που προάγει κριτικά
σκεπτόμενους ανθρώπους και όχι εμπορεύματα για τη φιλελεύθερη αγορά εργασίας (Τσόμσκι, 2002: 9). Ο κομφορμιστικός
χαρακτήρας της ιστορικής εκπαίδευσης και η επικράτηση της εθνικής διαπαιδαγώγησης, μέσω της ιστορικής παιδείας,
εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος της καλλιέργειας δημοκρατικής συνείδησης. Ανασταλτικό παράγοντα για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της ιστορικής εκπαίδευσης αποτελεί η απουσία θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών αλλαγών.

Συστηματική επιμόρφωση -οργανωμένα συστήματα επιστημονικής κατάρτισης
Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη δίνει έμφαση στην πρωτοβουλία του διδάσκοντα για την εξάλειψη του μηχανιστικού
εκπαιδευτικού πλαισίου, το οποίο χαρακτηρίζει τις δύο βαθμίδες της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης. Σημαντική παράμετρο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η διαρκής ανανέωση των διδακτικών μέσων και εκπαιδευτικών εργαλείων,
με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες υποβοηθούν το έργο του δασκάλου στη διεξαγωγή μίας ενεργητικής
και βιωματικής μάθησης. Και ενώ η πληροφορία και η γνώση αποτελούν οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό αγαθό της
κοινωνίας μας, ωστόσο για την κατάκτησή τους απαιτούνται ορισμένα εφόδια, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα σύνολο δεξιοτήτων.
Ανάμεσα σε αυτές, συγκαταλέγονται και οι ικανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα
υπερμέσα, στο πλαίσιο μίας παιδαγωγικής χρησιμοποίησης του διαδικτύου. Η συνεχής επιστημονική κατάρτιση παρέχει στον
εκπαιδευτικό τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει μία διδακτική δράση, αξιοποιώντας τα επιστημονικά
και τεχνολογικά επιτεύγματα. Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει ολιστική γνώση διαφόρων επιστημών και
εντάσσεται στην αεικίνητη προσπάθεια αναζήτησης των κατάλληλων κινήτρων μάθησης για τον μαθητή.
Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού και η απόκτηση εξειδικευμένων προσόντων
τροφοδοτείται από τη διαρκή και ειλικρινή επιθυμία του για μάθηση. Η δημιουργικότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη
απαιτεί πίστη και αφοσίωση. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτοβελτίωσης δεν αρκεί να είναι συνεχής, πρέπει συγχρόνως να είναι
μεθοδευμένη και εστιασμένη στην καινοτομία, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθόδου. Οι προτάσεις του
Πιέρ Μπουρντιέ για την εκπαίδευση δίνουν έμφαση στην αποτελεσματικότητα της επαρκούς προετοιμασίας σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο ευρωπαϊκής ενοποίησης της εκπαίδευσης (Μπουρντιέ, 2004). Σε αυτό το πλαίσιο καθορισμού κοινών στόχων και
πρακτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Δασκάλων Ιστορίας (Euroclio) έρχεται να συσχετίσει τα εθνικά συστήματα
των διαφόρων χωρών με ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς, συστήνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιστορική
εκπαίδευση και ιδρύοντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Ήδη από το 1996, το Συμβούλιο της Ευρώπης
εξέδωσε κείμενο οδηγιών για τη διδασκαλία της ιστορίας, με έμφαση στην ιδεολογική χειραφέτηση του μαθήματος. Η
προοπτική της προσαρμογής ενιαίων συστημάτων παιδαγωγικής κατάρτισης του δασκάλου ιστορίας εντάσσεται στην
ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την ιστορική εκπαίδευση (Σακκά, 2006: 40). Διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι
το Council of Europe και το International Students of History Association, το International Society for History Didavtics
εκπονούν και χρηματοδοτούν προγράμματα αρχικής, εισαγωγικής και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού,
προσανατολισμένων στις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από τη διδακτική της ιστορίας.
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Ανακαλύπτοντας το παρελθόν. Διεθνής πολιτική διδακτικής της ιστορίας
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για την ιστορία βασίζονται στη διάκριση της μαθησιακής διαδικασίας σε τέσσερα στάδια
«κλειδιά» και παραθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εναλλακτικών τρόπων μάθησης, προσανατολισμένων στον παιδαγωγικό
ρόλο της αξιολόγησης και στην προάσπιση της πολυπρισματικότητας του μαθητή. Με την ενεργοποίηση της πειθαρχημένης
και συστηματικής φαντασίας και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων, ο μαθητής εμπλουτίζεται με νέες εμπειρίες. Η μέθοδος
της λογικής κατανόησης και ιστορικής ενσυναίσθησης συμβάλει στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή και στην
προτροπή του για περαιτέρω ενασχόληση. Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη στη διδακτική της ιστορίας διαμορφώθηκε
το 1962 από τη Μονάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου «Ιστορία στην Εκπαίδευση», με
συντελεστές τους: Peter Lee, Dennis Shemilt, Martin Booth, Alaric Dickinson και Rosalyn Ashby. Οι καινοτόμες διδακτικές
μέθοδοι προτάσσουν μία κατασκευαστική γνώση, για την αναζήτηση της ιστορικής πληροφορίας και την ανακάλυψη της
ιστορικής συγκυρίας μέσα από την ανασύσταση και την κριτική ερμηνεία του παρελθόντος. Η νέα κοινωνική λειτουργία της
ιστορικής εκπαίδευσης επιζητά να ενσωματώσει την παρεχόμενη πληροφορία στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, με
σκοπό να διευρύνουν τις μικροθεωρίες που αναπτύσσουν και να ανακαλύψουν τη γνώση. Με την εφαρμογή της ερευνητικής
μεθόδου ο μαθητής και ο δάσκαλος συμμετέχουν σε μια συνεχή επικοινωνιακή διαδικασία προβληματισμού γύρω από την
έννοια της αλλαγής και της συνέχειας. Η εκμάθηση των τρόπων μάθησης δίνει ώθηση στη ενεργό συμμετοχική μάθηση και την
κριτική προσέγγιση της πληροφορίας, για την κατανόησή της ιστορίας, σε βάθος. Η εξισορρόπηση της γνώσης περιεχομένου
και διαδικασίας, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της βρετανικής ιστορικής εκπαίδευσης.
Σημαντική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η εκμάθηση του εννοιολογικού κώδικα. Η πρόσληψη των
ιστορικών γνώσεων δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη γλωσσική διαμεσολάβηση. Απαραίτητο στοιχείο για την προαγωγή της
γνώσης και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης είναι ο πρωτότυπος λόγος του εκπαιδευτικού και των μαθητών, υπό τη μορφή
ιστορικών ερωτημάτων, υποθέσεων και συμπερασμάτων. Η ιστορική κατανόηση προϋποθέτει τη χρήση τριών διαφορετικών
τύπων οργανωτικών ιστορικών εννοιών: τις έννοιες μεθοδολογικού χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονται με τη δομή του ιστορικού λόγου, τις έννοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν στην ανθρώπινη εμπειρία και τις έννοιες οργανωτικού
χαρακτήρα. Ο μαθητής έχοντας επίγνωση της ιστορικής μεθόδου καλείται να τοποθετήσει τις πρωτογενείς και δευτερογενείς
ιστορικές πηγές σε ένα ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση διαφορετικών ιστορικών ερμηνειών, αποτελεί σημαντικό στάδιο της γνωστικής διαδικασίας. Η δόμηση της ιστορικής γνώσης επέρχεται κατόπιν ερμηνείας των καταλοίπων του
παρελθόντος. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη ιστορικών δεξιοτήτων εκμετάλλευσης των τεκμηρίων. Η γνώση δεν
παράγεται από προκαθορισμένες ερωτήσεις που θέτει ο δάσκαλος πάνω στα περιεχόμενα τα οποία μεταβιβάζει. Ο διάλογος
αναπτύσσεται πάνω σε προβλήματα που προτείνει ο δάσκαλος και αφορούν στις σχέσεις των ανθρώπων με τον κόσμο, εμπλέκοντας την κοσμοαντίληψη και τις εμπειρίες των μαθητών. Έτσι η γνώση δεν παράγεται από προκαθορισμένες ερωτήσεις που θέτει
πάνω στα περιεχόμενα τα οποία μεταβιβάζει, αλλά παράγεται από τα προβλήματα που τοποθετεί προς συζήτηση. Η συγκεκριμένη
διαδικασία έχει χαρακτήρα αποκάλυψης, περιπέτειας, δημιουργίας και αναδημιουργίας της γνώσης (Freire, 2009: 14-17). Με
την υιοθέτηση διερευνητικών μεθόδων και τον συλλογικό διάλογο ο μαθητής μετατρέπεται σε συνερευνητή του δασκάλου και
σε δυνάμει ιστορικό (Husbands, C., Alison, K., & Pendry, A., 2003: 173).

Συμπεράσματα
Η ανατροπή της κομφορμιστικής ιστορικής εκπαίδευσης δύναται να επέλθει μέσα από τη μετάβαση από την επιστημονική
θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη και την υιοθέτηση αναμορφωμένων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία προσανατολίζονται
στην καλλιέργεια ιστορικών δεξιοτήτων. Ο δάσκαλος της ιστορίας είναι απαραίτητο να εντάσσει στο παιδαγωγικό του έργο
σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και προβαίνει σε πολυπρισματική προσέγγιση των ιστορικών θεμάτων και σε αξιοποίηση
των ιστορικών πηγών. Ο ίδιος δύναται να επιφέρει την επιδιωκόμενη αντικατάσταση των παραδοσιακών παιδαγωγικών
πρακτικών, ανταποκρινόμενος στην πολυσχιδή ιδιότητα την οποία λαμβάνει μέσα στη σχολική αίθουσα, όντας ταυτόχρονα

364

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

παιδαγωγός και συνάμα, ερευνητής και παραγωγός του εκπαιδευτικού του υλικού. Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη φέρνει
στο προσκήνιο μία διαδικαστική μάθηση, την οποία προσδιορίζει η σύνδεση μεταξύ της ιστορικής γνώσης και της ιστορικής
μεθόδου. Ο εκσυγχρονισμός της ιστορικής εκπαίδευσης είναι συνυφασμένος με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με σκοπό την
παραγωγή ουσιώδους ιστορικής γνώσης, η οποία προάγει κοινωνικές δεξιότητες και διαμορφώνει ενεργούς και υπεύθυνους
πολίτες, έτοιμους να καταπιαστούν με καριέρες που θα συμβάλουν στη βελτίωση της κοινωνίας (Ρανσιέρ, 2008: 111).
Η υιοθέτηση και αξιοποίηση διερευνητικών πρακτικών, σε συνδυασμό με την καθοδηγητική διαμεσολάβηση του
διδάσκοντα, συμβάλει στην προάσπιση της δημιουργικότητας του μαθητή, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μία νέα εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Η ανακάλυψη της ιστορικής συγκυρίας προκύπτει μέσα από την ανασύσταση και την κριτική ερμηνεία
του παρελθόντος. Η εκπαιδευτική αλλαγή δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση της βασικής και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης του διδάσκοντα. Η συστηματική επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση λαμβάνει καίρια σημασία στην εξέλιξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός καλείται να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη μίας
εξελικτικής πορείας στην εκπαίδευση, εστιασμένης στην πρόσληψη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης.

Βιβλιογραφία
Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: νήσος.
Αγγελάκος, Κ. (2017). Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (1964-2014). Η αφόρητη επανάληψη και αβάστακτη ελαφρότητα του δημόσιου πολιτικού λόγου και διαλόγου, Αθήνα: Μεταίχμιο
Bourdieu, P. (2004). Για την εκπαίδευση του μέλλοντος – οι προτάσεις του ΠιέρΜπουρντιέ. Επιμ. Ν. Παναγιωτόπουλος. Αθήνα: Νήσος.
Cooper H., & Ditchburn, E. (2009). Folk Tales – Universal values, individual differences. International Journal of Historical Learning.
Teaching and Research, 8 (1), pp. 58-70.
Cooper, H. (2010). History like a coral reef: A personal reflection. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research,
9 (1), pp. 18-21.
Δημητράσκου, Α. (2004). Οι αντιλήψεις των καθηγητών για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο: Πρόγραμμα Σπουδών – Διδακτική Μεθοδολογία – Αξιολόγηση του μαθήματος – Επιμόρφωση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ferro, M. (2000). Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μτφρ. Π. Μαρκέτου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Freire, P. (2009). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. Επιμ. Τ. Λιούμπας. Μτφρ. Μ. Νταμπαράκης. Αθήνα: Επίκεντρο.
Husbands, Η. (2004). Τί σημαίνει διδασκαλία της Ιστορίας: γλώσσα, ιδέες και νοήματα. Μτφρ. Α. Λυκούργος. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Husbands, C., Alison, K. & Pendry, A. (2004). Understanding History Teaching. Teaching and learning about the past in secondary schools.
Philadelphia: Open University Press.
Houssaye, J. (2000). Δεκαπέντε παιδαγωγοί σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης. Μτφρ. Δ. Καρακατσάνη. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκινος, Γ. (2006). Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας: για μια νέα διδακτική μεθοδολογία την υπηρεσία της κριτικής ιστορικής σκέψης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Kontogiorgi, M. (2018) Developing skills through historical knowledge. New perspectives and contributions to history education. In M.
Bottis, & J. Günther (Eds.) Access to knowledge in the 21st century. The Interplay of Society, Education, ICT and Philosophy (pp. 81-86).
Greece, IAFeS: International Association for eSciene.
Lee, J. P. (2010). Reflections on Coltham’s & Fines’: Educational objectives for the study of History – a suggested framework and Peter
Rogers’: The New History, theory into practice. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research 9 (1), pp. 13-17.
Macbeath, J.(2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο - ουτοπία και πράξη. Επιμ. – Μτφρ. Χ. Δούκας – Ζ. Πολυμεροπούλου, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
Macbeath, J., Schratz, M., Meuret, D., & Jacobsen, L. (2004). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Mattozzi, I. (2005). Εκπαιδεύοντας αναγνώστες ιστορίας. Επιμ. Θ. Κάββουρα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Moniot, H. (2000). Η Διδακτική της Ιστορίας. Mτφρ. Ε. Κάννερ. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νάκκου, Ε. (2000). Τα παιδιά και η ιστορία: ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Nichol, J. (2010). John Fines’ Educational Objectives for the Study of History (Educational Objectives), Peter Rogers’ New History:
Theory into Practice (New History): Their contribution to curriculum development and research, 1973-2010: a personal view.
International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 9 (2), pp. 45-49.

365

Μαρία Κοντογιώργη

Peyrot, J. ( 2000). Η διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη. Μτφρ. Α. Καζάκος. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Pingel, F. (2000). The European home: representations of 20th century Europe in history textbooks. Strasbourg: Council of Europe
Publishing.
Phillips, R. (1998). History teaching, nationhood and the state: a study in educational politics. London: Cassell.
Σακκά, Β. (2006). Η αρχική εκπαίδευση/ κατάρτιση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ιστορία: η ελληνική πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή
πολιτική και οι «συστάσεις» του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάποια ερωτήματα… Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, Θεωρείο 39,
39-59. http://www.pre.aegean.gr/revmata/issue2/9Sakka.pdf
Ρανσιέρ, Ζ. (2008).Ο αδαής δάσκαλος – πέντε μαθήματα πνευματικής χειραφέτησης. Μτφρ. Δ. Μπουνάνου. Αθήνα: Νήσος.
Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους: διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Μτφρ. Μ. Καβαλιέρου.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Τσόμσκι, Ν. (2002). Εκπαίδευση χωρίς ελευθερία και κρίση. Επιμ. Ν. Μασέντο. Μτφρ. Α. Φιλιππάτος. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Abstract
The general purpose of school history is reflected on the transfer of the necessary mental functions that bring about the
development of critical thinking and historical consciousness. Scientific training is crucial in ensuring the pedagogical
proficiency of the history teacher. Modern perceptions on history education suggest a constructive knowledge, for the
discovery of the historical context through the reconstitution of the past. The British educational model highlights the
importance of the discovery learning in historical teaching and the effectiveness of the connection between historical
knowledge and process knowledge.
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Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ως φορέας επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών: Η παρουσίαση ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 1
Άννα Μαρτζιβάνου

Εισαγωγή
Τα ελληνικά παιδαγωγικά2 και εκπαιδευτικά περιοδικά, είτε ως πηγή είτε ως αντικείμενο, αναδεικνύονται πολύτιμαστη μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού. Στις σελίδες τους «αποτυπώνουν την ποικιλομορφία των παιδαγωγικών
τάσεων και εκπαιδευτικών αντιλήψεων της εκάστοτε περιόδου» (Δημαράς & Αθανασιάδης, 2004: 17), με αποτέλεσμα να αποτελούν «μια ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία για την εκπαιδευτική ζωή στην Ελλάδα» (Ζιώγου κ.ά., 2005: 22).
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, αποτελούν ένα από τα βασικά μέσα διάχυσης ιδεών, με συνέπεια νασυνιστούν φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εξάλλου, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι παιδαγωγοί που διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, συχνά, διηύθυναν παιδαγωγικά
περιοδικά και αρθρογραφούσαν σε αυτά, αξιοποιώντας τα ως μέσο για τη μόρφωση και τον φωτισμό των εκπαιδευτικών
(Ζιώγου κ.ά., 2005: 21).
Ταυτόχρονα, αποτελεί γεγονός ότι Έλληνες παιδαγωγοί, οι οποίοι συχνά κατέχουν υψηλές θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία, ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είτε ως υπότροφοι ιδρυμάτων είτε με δική τους πρωτοβουλία, και έρχονται σε επαφή
με Ευρωπαίους, κυρίως, παιδαγωγούς. Συχνά παρακολουθούν διδασκαλίες τους και επισκέπτονται τα σχολεία που έχουν
ιδρύσει, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που μελετούν τα συγγράμματά τους, είτε τους έχουν γνωρίσει από κοντά είτε όχι. Τις παιδαγωγικές ιδέες, με τις οποίες έρχονται σε επαφή, προσπαθούν να τις γνωστοποιήσουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό, κυρίως,
κοινό. Συνεπώς, συχνά μεταφράζουν συγγράμματα ξένων παιδαγωγών και γράφουν άρθρα για αυτούς και για το έργο τους
στα ελληνικά παιδαγωγικά περιοδικά.
Ανάμεσα στα μακροβιότερα και πλέον διαδεδομένα παιδαγωγικά περιοδικά των αρχών του 20ού αιώνα, βρίσκεται ΤοΔελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911-1924), επίσημο όργανο του Εκπαιδευτικού Ομίλου και μέσο έκφρασης του γλωσσικού
και εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Στους αρθρογράφους του συγκαταλέγονται η τριανδρία του δημοτικισμού, Αλ. Δελμούζος,
Δ. Γληνός και Μ. Τριανταφυλλίδης, και άλλοι επιφανείς δημοτικιστές. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι Π. Δέλτα, Γ. Καζαντζάκη, Μ.
Παπαμαύρος, Μ. Τσιριμώκος. Αναφορικά με το περιεχόμενό του περιλαμβάνει άρθρα γλωσσικά, εκπαιδευτικά και, σπανιότερα, φιλολογικά και λογοτεχνικά (Κ.Ε.Ε., 2004: 88-90).
Στο περιοδικό αποτυπώνονται οι ιδέες του Εκπαιδευτικού Ομίλου με απώτερο σκοπό την προετοιμασία της κοινής γνώμης
για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης (Χαραλάμπους, 1987: 61). Πιο συγκεκριμένα, στην αναγγελία έκδοσης του περιοδικού
επισημαίνεται:«Προτού όμως ιδρύσει το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του, ο “Εκπαιδευτικός Όμιλος” αποφάσισε, για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη, να εκδώσει Δελτίο, που θα περιέχει μελέτες για ζητήματα εκπαιδευτικά και προ πάντων για ζητήματα που
στενά συνδέονται με τη λειτουργία και την προκοπή ενός Δημοτικού Σχολείου» (Δ.Ε.Ο., 1911: 10). Το παρόν σε συνδυασμό με τα
περιεχόμενα του περιοδικού (άρθρα για τα αναγνωστικά, άρθρα για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, βιβλιοκρισίες κ.ά.)
επιβεβαιώνουν την επιμορφωτική του λειτουργία.
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση ξένων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που περιγράφονται στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, καθώς αυτά προβάλλονται ως πρότυπα και συμβάλλουν
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ερ1. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος της υπό εκπόνηση διδακτορικής μου διατριβής, η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) (κωδικός υποτρόφου: 719).
2. Ο όρος παιδαγωγικά περιοδικά χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στη μελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Δημαράς &
Αθανασιάδης, 2004: 22).
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γασία μελετά θεμελιώδη ζητήματα της Παιδαγωγικής, που αποτυπώνονται στη δομή και στη λειτουργία των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και αναμένεται να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Ειδικότερα, εξετάζονται
οι βασικές αρχές και ο σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας, η οργάνωση του σχολικού χώρου και της σχολικής ζωής, η
μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας, ο ρόλος δασκάλου και μαθητή και τα μέσα διαπαιδαγώγησης.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού χρησιμοποιούνται ως βασικές πηγές τέσσερα άρθρα του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου που περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων3. Ως μέθοδος αξιοποιείται η ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ακολουθώντας το παράδειγμα της δόμησης
περιεχομένου και της πρότυπης δόμησης (Μπονίδης, 2004: 99-134). Άξονες της ανάλυσης αποτελούν οι προαναφερθείσες
θεματικές.

Οι πηγές της έρευνας
Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται τα εξής άρθρα: «Ένα πρότυπο Δημοτικό Σχολείο στην Αγγλία» του Δ. Πετροκόκκινου4,
«Από ένα ελβετικό Παρθεναγωγείο» του Μ. Τριανταφυλλίδη5 και «Ο DrLeitz και το έργο του» και «Η ζωή της μαθητικής κοινότητας. – Τρία παραδείγματα από τα εξοχικά Παιδαγωγεία του DrLietz» του Μ. Παπαμαύρου6.
Το πρώτο αναφέρεται στο Δημοτικό Σχολείο που διηύθυνε η H. Finlay-Johnson (1871-1956) στο χωριό Somptingτης επαρχίας του Sussex στην Αγγλία, όπου εφάρμοσε τη δραματική μέθοδο διδασκαλίας. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τέσσερις διδασκαλίες που παρακολούθησε ο Μ. Τριανταφυλλίδης στο Διδασκαλείο του Ανώτερου Παρθεναγωγείου της Ζυρίχης τον χειμώνα
του 1909-1910 στο πλαίσιο της μελέτης του παιδαγωγικού συστήματος της γερμανικής κυρίως Ελβετίας. Τα δύο τελευταία,
όπως γίνεται φανερό και από τους τίτλους τους, περιγράφουν τα σχολεία που ίδρυσε και διηύθυνε ο H. Lietz (1868-1919).

Βασικές αρχές και σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας
Και οι τρεις παιδαγωγοί εκκινούν από τις μεταρρυθμιστικές αρχές και τη μαθητοκεντρική αντίληψη για τη λειτουργία του
σχολείου. Ειδικότερα, βασική αρχή της H. Finlay-Johnson ήταν «να μη διδάσκει τίποτα στο παιδί από όσα μόνο του μπορεί να
μάθη» (Πετροκόκκινος, 1912: 119), ενώσκοπός των σχολείων του H.Lietz, σύμφωνα με τον Μ. Παπαμαύρο, ήταν η ηθικότητα,
όχι, όμως, μια ηθικότητα όπως ορίζεται από τους ερβαρτιανούς αλλά άμεσα συνδεδεμένης με την κοινωνία. «Ο ηθικός λοιπόν
χαρακτήρας, που έχει να τον μορφώση το σχολείο, πρέπει εκτός από την ηθικότητα να έχη και τη δύναμη να εργαστή μέσα σ’ αυτή
την κοινωνία, που πρέπει και να την ξέρη απ’ όλες της τις μεριές» (Παπαμαύρος, 1920: 103).
Σκοπός του Διδασκαλείου που περιγράφει ο Μ. Τριανταφυλλίδης είναι να προετοιμάσει τις μαθήτριές του για να ασκήσουν
όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα το μελλοντικό τους επάγγελμα. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του δασκάλου που παραθέτει:
«Ξέρετε πολύ καλά πως αυτή η ελευθερία που σας δίνω να διαλέξετε το θέμα της ομιλίας σας, η ανεξαρτησία στην επεξεργασία του,
3. Αν και τα συγκεκριμένα άρθρα δεν είναι τα μοναδικά που αναφέρονται σε σχολεία του εξωτερικού, επιλέχθηκαν λόγω της έκτασής τους,της εστίασής
τους σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και της ποικιλίας των πτυχών της σχολικής ζωής που θίγουν.
4. Ο Δ. Π. Πετροκόκκινος (1861-1941) ήταν έμπορος από τη Χίο, ο οποίος εργάστηκε για πολλά χρόνια στον οίκο Pάλλη στην Ινδία. Το 1909 επέστρεψε
στην Αθήνα. Υπήρξε συγγραφέας μιας γλωσσικής και ιστορικών μελετών, μέλος δημοτικιστικών σωματείων καισυνιδρυτής του Εκπαιδευτικού Ομίλου,
τον οποίο υπηρέτησε ως ταμίας και ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής έως το 1920(Λευκοπαρίδης, 1997: 365, Τριανταφυλλίδης,1921: 23).
5. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης (1883-1959) αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, από όπου το 1908
έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Οι σπουδές και τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη Γλωσσολογία, ενώ από το 1912, μετά την επιστροφή του
στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Αλισανδράτος 2010: 21-26, 43-45).
6. Ο Μ. Παπαμαύρος (1891-1963) φοίτησε για τέσσερα χρόνια στο Παιδαγωγικό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου της Ιένας και στη συνέχεια έλαβε τρία
διδακτορικά από Πανεπιστήμια της Γερμανίας (1913-1919). Την ίδια περίοδο επισκέφτηκε και εργάστηκε σε σχολεία που ακολουθούσαν την κίνηση
της γερμανικής μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής, μεταξύ των οποίων ήταν και το Εξοχικό Παιδαγωγείο του H. Lietz στη Haubinda (Μαρτίνου-Κανάκη,
2009: 104-105).
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η ευκολία στην προφορική διατύπωση που θέλω να καλλιεργήσετε, θα σας γίνουν απαραίτητα εφόδια όταν αύριο βγήτε δασκάλισσες, αφού και στους μαθητές σας θα πρέπη να μιλάτε για τόσα και τόσα ζητήματα, και αλλού, σε συνέδρια και συνόδους δασκάλων
θα σας παρουσιάζεται η ευκαιρία και θα είστε αναγκασμένοι να λέγετε τις γνώμες σας» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 130-131).

Σχολικός χώρος και σχολική ζωή
Το Διδασκαλείο που επισκέπτεται ο Μ. Τριανταφυλλίδης φαίνεται να έχει την τυπική οργάνωση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος
με διακριτές τάξεις και μαθήματα. Οι αίθουσές του,όμως, προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα.
«Κάθονται οι μαθήτριες όχι σε θρανία, μα σε καρέκλες, η καθεμιά μπροστά στο τραπεζάκι της. Σ’ ένα παράθυρο βρίσκονται μερικά
κλωνάρια με τις φυλλωσιές τους, για το μάθημα της ζωγραφικής. Τους τοίχους στολίζουν, στερεωμένες με κινητά κρεμαστάρια
εικόνες» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 125).
Τα σχολεία του H. Lietz είναι οργανωμένα ως μια αυτοτελής κοινότητα, καθώς διαθέτουν όλα όσα είναι απαραίτητα σε μια
κοινωνία με τους μαθητές να αναλαμβάνουν τους αντίστοιχους ρόλους (Παπαμαύρος, 1920: 108). «Στα παιδαγωγεία του Lietz
πρέπει ο μαθητής να φροντίζη και για τα μελίσσια, για τα κουνέλια, για τα εργαστήρια, να μη σπάση τίποτα, για τις βιβλιοθήκες, να
δανείζη και να παραλαβαίνη βιβλία, για το άλογο και το αμάξι του ταχυδρομείου, για το ταχυδρομείο το ίδιο, για τα μπάνια, για το
νερό της στέρνας που κολυμπούνε και που πρέπει ν’ ανανεώνεται κ.τ.ό» (Παπαμαύρος, 1920: 111).
Η οργάνωση αυτή συνεπάγεται τη δημιουργία μικρογραφιών της κοινωνίας, που προετοιμάζουν το παιδί να ενταχθεί ομαλά και με απόλυτη επιτυχία στην κοινωνική ζωή. «Όση κοινωνία χρειάζεται το παιδί για να καταλάβη έναν κοινωνικό οργανισμό,
τη βρίσκει εκεί μέσα» (Παπαμαύρος, 1920:115).
Παράλληλα με τις υποχρεώσεις του κάθε μαθητής έχει και το δικαίωμα να πει «τη γνώμη του ελεύθερα στο ελεύθερο βράδυ (Freiabend), που γίνεται μια φορά τη βδομάδα, στην ώρα της Kapelle» (Παπαμαύρος, 1920: 111). Πολύτιμες πληροφορίες
γι’ αυτές τις συγκεντρώσεις προσφέρει το δεύτερο άρθρο του Μ. Παπαμαύρου, στο οποίο περιγράφονται οι συζητήσεις που
παρακολούθησε για τρία θέματα. Γίνεται φανερό ότι κάθε μαθητής μπορεί να θέσει τα αιτήματά του, ώστε να συζητηθούν και
να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Για παράδειγμα, ένας μαθητής ζητά να του επιτραπεί να φέρει το σκύλο του στο Παιδαγωγείο, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το αίτημά του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλά αποφασίζεται να πάρει το
Παιδαγωγείο έναν σκύλο (Παπαμαύρος, 1922: 228).
Στις συζητήσεις που παρατίθενται διαγράφεται το ενδιαφέρον των μαθητών για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδαγωγείου
και το κοινό καλό. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν το Παιδαγωγείο ως δικό τους και δεν επιθυμούν να το επιβαρύνουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του γενικού προέδρου των μαθητών στο αίτημα για κεριά του μαθητή που θέλει να μελετά έως
αργά: «Εσύ το παιδαγωγείο μας το παίρνεις για ξένο προς εσένα και θέλεις να του γίνης βάρος. Αφού βλέπεις ότι δεν ημπορεί να
κάμη περισσότερα έξοδα εσύ ζητάς να δοθούν κεριά. Σάμπως τα κεριά να μην εκόστιζαν. […] Η πρότασή σου απορρίπτεται και
ζητώ από σένα άλλη φορά, άμα ζητάς κάτι, να λογαριάζης και μας τους άλλους, δηλαδή το παιδαγωγείο μας, γιατί το παιδαγωγείο
μας είμαστε μεις. Εσύ δεν είσαι μόνος σου εδώ» (Παπαμαύρος, 1922: 229).
Επιπλέον, ενδιαφέρονται για τη φήμη του Παιδαγωγείου και αποφασίζουν την τιμωρία ενός μαθητή που ζητά από τον πατέρα του να του στέλνει τρόφιμα, γιατί δεν χορταίνει. Η κατηγορία που του προσάπτουν είναι ότι εκθέτει το Παιδαγωγείο «και
δίνει την εντύπωση πως εμείς εδώ όλοι μας πεινούμε και ότι και εκείνη η τροφή που μας δίνεται είναι άσκημη», ενώ θα έπρεπε
να είχε θέσει το θέμα στονδιευθυντή ή στη συνέλευση πριν γράψει γράμμα στον πατέρα του (Παπαμαύρος, 1922: 231).
Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι και το ενδιαφέρον του Διευθυντή ο οποίος επιμένει να μάθει, αν υπάρχουν μαθητές που
πεινούν: «εκείνο παιδιά που μ’ ενδιαφέρει εμένα είναι να μάθω αν υπάρχουν και άλλοι που βρίσκουν το φαγητό του παιδαγωγείου μας λίγο και άσκημο. […] τότε θα προσπαθήσωμε να κάμωμε ό,τι μπορούμε, αν και γνωρίζετε ότι τα οικονομικά μας δε
βρίσκονται σε καλή κατάσταση». (Παπαμαύρος, 1922: 231-232).
Την ικανότητα αυτο-οργάνωσης φαίνεται να έχουν οι μαθητές και στο σχολείο της H. Finlay-Johnson.Σύμφωνα με το
άρθρο, μια μέρα που όλες οι δασκάλες έλειπαν τα παιδιά είχαν κοιτάξει μόνα τους το πρόγραμμα, είχαν αναθέσει σε έναν δυο
μεγαλύτερους να επιβλέπουν τις μικρότερες τάξεις και όλα κύλησαν ομαλά. Ο επιθεωρητής που είχε επισκεφθεί εκείνη τη
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μέρα απροειδοποίητα το σχολείο είδε «τα παιδιά της μεγάλης τάξης να παίζουν με πάθος σκηνές δραματικές, τους συμμαθητές
των να τους χειροκροτούν και, στην άλλη άκρη της σάλας, τα παιδιά της μικρότερης τάξης να ζουγραφίζουν λουλούδια χωρίς να
σηκώσουν τα μάτια από τα θρανία» (Πετροκόκκινος, 1912: 121).

Μέθοδος και μέσα διδασκαλίας
Οι διδασκαλίες που παρακολούθησε και περιγράφει ο Μ. Τριανταφυλλίδης βασίζονται σε περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών, στη μετάδοση χρήσιμων γνώσεων για τη ζωή και το επάγγελμά τους και στην ενεργό συμμετοχή τους.
Μία από τις διδασκαλίες ήταν Γεωγραφία στη Β΄ τάξη του Διδασκαλείου. Ο εκπαιδευτικός κάνει διάλεξη, βασισμένη,όμως,
στη ζωή των ανθρώπων, συνοδευόμενη από εποπτικό υλικό και δίνοντας την ελευθερία στις μαθήτριες να τον διακόπτουν για
να ρωτήσουν (Τριανταφυλλίδης, 1912: 131-134).
Δύο από τις υπόλοιπες διδασκαλίες αφορούν το μάθημα των Γερμανικών και βασίζονται σε ερωταποκρίσεις. Η πρώτη
πραγματοποιείται στην Α΄ τάξη του Διδασκαλείου. Οι μαθήτριες διδάσκονται μετάφραση της Οδύσσειας του Ομήρου στα γερμανικά. Κάθε φορά διαβάζουν στο σπίτι τις σελίδες που πρόκειται να διδαχθούν με αποτέλεσμα να μένει περισσότερος χρόνος
για ερμηνεία στο σχολείο. Μέσω ερωταποκρίσεων μελετώνται τα ιδανικά που απαντώνται στο έργο, η επίδραση που είχε στη
γερμανική λογοτεχνία, η γλωσσική μορφή και ο ρυθμός του (Τριανταφυλλίδης, 1912: 125-131). Η δεύτερη πραγματοποιείται
στην Γ΄ τάξη του Διδασκαλείου και έχει θέμα τη σύνταξη μιας ομιλίας. Ο εκπαιδευτικός απευθύνει ερωτήσεις στις μαθήτριες
για τα χαρακτηριστικά μιας ομιλίας και εκείνες δίνουν εύστοχες απαντήσεις βασισμένες στις προηγούμενες γνώσεις και στην
εμπειρία τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα στο οποίο φαίνεται η ελευθερία που αισθάνονται οι μαθήτριες
να διατυπώσουν τις σκέψεις τους, καθώς καμία απάντηση δε θεωρείται λανθασμένη.
«-Εγώ, όταν βλέπω έναν να διαβάζη, βρίσκομε σε αδιάκοπη αγωνία μήπως τα χάση και σταματήση…
-Α, όχι, όχι, φωνάζουν μερικές άλλες.
-Θα φοβάστε βέβαια μήπως κανένα φύλλο από το χειρόγραφο του παράπεσε, ή το ξέχασε σπίτι κι άξαφνα δεν μπορεί να
προχωρήση… Δεν συμφωνώ… Τι λέτε και σεις;… Ίσια ίσια, εγώ στενοχωριέμαι όταν ακούω μια πρόχειρη ομιλία απέξω, με
σκουντουφλήματα και μπερδέματα· κάθε που σταματά ο ομιλητής συλλογίζομαι μήπως δε θα ξέρη τι να πη παρακάτω. Εμένα το
χειρόγραφο με καθησυχάζει. Πρέπει φυσικά να είναι και τα φύλλα του μετρημένα, αριθμημένα, κι επιθεωρημένα.
-Ναι, μα ένας που διαβάζει δεν μπορεί να έχη τόση πειστικότητα!... Αισθάνεται το κοινό, πως εκείνα που λέγει τα έχει μαγειρεμένα» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 137-138).
Πιο κοντά στις μεταρρυθμιστικές αρχές είναι η διδασκαλία των Γερμανικών στην Δ΄ τάξη του Διδασκαλείου. Κάθε μαθήτρια οφείλει να επιλέξει και να παρουσιάσει στην τάξη, άλλοτε με λιγότερη και άλλοτε με περισσότερη καθοδήγηση από τον
εκπαιδευτικό, ένα θέμα. Στη διδασκαλία που περιγράφεται μια μαθήτρια μιλά για τον Ίψεν. Αξιοσημείωτη είναι η συζήτηση που
ακολουθεί, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθήτριες εκφράζουν ελεύθερα και με κριτική διάθεση τη γνώμη τους για την παρουσίαση της συμμαθήτριάς τους, αλλά και οι προτροπές του εκπαιδευτικού: «θα επιθυμούσα την ομιλία λιγώτερο κολλημένη
στο χαρτί, λιγώτερο διάβασμα… Σας έχω συστήσει κάτι που φέτος δεν είδα δυστυχώς να έκαναν πολλές… θέλω επιβοηθητικές
σημειώσεις, κι έπειτα μια πρόχειρη ομιλία… Δε με πειράζουν τότε τίποτε αδεξιότητες και παραβλέπω τα σκοντάματα…» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 130).
Στο άρθρο του Δ. Πετροκόκκινου προβάλλεται η δραματική μέθοδος διδασκαλίας. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές σε όλα
τα μαθήματα αναπαριστούν σκηνές από τη ζωή και τη φύση.Πιο αναλυτικά, στην Ιστορία δραματοποιούν ιστορικά γεγονότα,
αφού γράψουν μόνοι τους τις σκηνές, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη, και κατασκευάσουν φορεσιές, όπλα, εθνόσημα, σημαίες
και σκηνικά, ενώ στη Γεωγραφία«από βιβλία ταξιδιών οι μεγαλύτεροι παίρνουν ιδέες για τους διαφόρους λαούς, τα ήθη κ’ έθιμά τους, τις φορεσιές τους. Με τη βοήθεια των μικροτέρων, από άμμο, χαρτόνια, σανίδες και τενεκέδες κατασκευάζουν πόλεις,
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φάρους, γέφυρες, ζώα, καταρράχτες, πάγους. Και γίνουνται φανταστικά ταξίδια, διάλογοι των ταξιδιωτών με τους ντόπιους. […]
κ’ έτσι αλληλοδιδάσκονται και μαθαίνουν χωρίς να το καταλάβουν» (Πετροκόκκινος, 1912: 121-122).
Για το μάθημα της Αριθμητικής στήνονται στις τάξεις μαγαζιά, αποθήκες και εμπορικά γραφεία με αποτέλεσμα τα παιδιά να
μαθαίνουν αριθμητική παίζοντας. Με παρόμοιο τρόπο μαθαίνουν να γράφουν γράμματα και εκθέσεις, καθώς «συσταίνεται ένα
μικρό ταχυδρομείο και ένα τηλεγραφείο, που ασυνείδητα γεννά την ανάγκη της αλληλογραφίας» (Πετροκόκκινος, 1912: 122).
Ταυτόχρονα,«η Φυσική, η Βοτανική και η Γεωλογία μαθαίνουνται από τη γύρω Φύση. Ως και το φύτρωμα των φυτών και των
φρούτων δραματοποιείται» (Πετροκόκκινος, 1912: 122-123). Τέλος, η μαγειρική, η ραφτική, η κατασκευή εργαλείων και η κηπουρική γίνονται με πρακτικό τρόπο και πάλι μέσω της σύστασης μαγαζιών, ραφτάδικων και καπελάδικων με αποτέλεσμα τα
παιδιά να «μαθαίνουν πόσο ρούχο χρειάζεται μια φορεσιά και πιο ύφασμα είναι το καταλληλότερο» (Πετροκόκκινος, 1912: 123).
Ο τρόπος διδασκαλίας στα Παιδαγωγεία του H. Lietz, σύμφωνα με τον Μ. Παπαμαύρο, βασίζεται σε μια «παιδαγωγούσα διδασκαλία». Ο H. Lietz πίστευε πως «μπορούμε με τις παραστάσεις να επιδράσωμε στη θέληση του παιδιού και να τη μορφώσωμε
όπως μας ορίζει ο ανώτερος σκοπός της αγωγής [...] για να γίνη αυτό πρέπει το παιδί να ξεκολλήση από τη συγκεκριμένη ύλη
κάθε διδασκαλίας, να σχηματίση μόνο του, από τις παραστάσεις του αντικειμένου διδασκαλίας, έννοιες, κρίσεις, συλλογισμούς,
πως πρέπει μόνο του να εφαρμόση ό τι έμαθε και από την εργασία του αυτή να χαρή ή να λυπηθή-να συγκινηθή»(Παπαμαύρος,
1920:105-106)
Η διδασκαλία στα Παιδαγωγεία του H. Lietz στρέφεται κατά του βερμπαλισμού και βασίζεται στην αυτενέργεια των παιδιών
και στις αρχές του σχολείου εργασίας, «σχολείου όμως εργασίας όχι όπως το φαντάζονται μερικοί, σα σχολείο δηλαδή όπου και
η εργασία είναι μάθημα, αλλά σχολείο, όπου η εργασία είναι μια αρχή για όλα τα μαθήματα, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ της
επιστημονικής και της πραχτικής εργασίας» (Παπαμαύρος, 1920: 106).
Στα Παιδαγωγεία δεν υπάρχει βιβλίο για κάθε μάθημα, αλλά βιβλιοθήκες στη διάθεση των μαθητών.Σύμφωνα με τον Μ.
Παπαμαύρο, ο δάσκαλος δεν προσφέρει γνώσεις στους μαθητές αλλά «ερευνά και εξετάζει μαζί τους κάθε ζήτημα που παρουσιάζει η διδασκαλία» (Παπαμαύρος, 1920: 106). Ωστόσο, από τις περιγραφές του φαίνεται ότι, τουλάχιστον στα θεωρητικά
μαθήματα, διαφοροποιείται η διδασκαλία από τη μελέτη. «Την ώρα της διδασκαλίας οι μαθητές σημειώνουν στο σημειωματάριό
τους με λίγα λόγια τα κυριώτερα σημεία του μαθήματος και το βράδυ στο σπουδαστήριο κάνουν όπως λένε την επεξεργασία
(Ausarbeitung), που τη γράφουν σε καθαρά τετράδια» (Παπαμαύρος, 1920: 107). «Στα φυσικομαθηματικά μαθήματα γίνεται
μεγαλύτερη αυτενέργεια των μαθητών. Εκεί κάθε μαθητής πρέπει μόνος του να δοκιμάση να κάμη ό τι έκαμε ο δάσκαλος μες
στην τάξη» (Παπαμαύρος, 1920: 108).
Παράλληλα, υπάρχει ως μάθημα και η πρακτική εργασία κατά την οποία οι μαθητές κάνουν όλες τις εργασίες που είναι
απαραίτητες για τη στέγασή τους, την τροφή τους και γενικότερα τη ζωή στο ίδρυμα, «π.χ. ο μαθητής καλλιεργεί πατάτες και
διάφορα άλλα όσπρια και οπωροφόρα δέντρα. Όταν οι κατοικίες δε χωρούν τους μαθητές, πηγαίνουν στο δάσος, κόβουν ξύλα, τα
παστρεύουν στο ξυλουργείο και σε μια βδομάδα έχουν ένα σπίτι έτοιμο» (Παπαμαύρος, 1920: 105).

Ρόλος δασκάλου και μαθητή
Στο Διδασκαλείο που επισκέφθηκε ο Μ. Τριανταφυλλίδης ο εκπαιδευτικός βρίσκεται πιο κοντά στον παραδοσιακό του ρόλο,
καθώς, όπως έχει ήδη φανεί, διδάσκει είτε μέσω διάλεξης είτε μέσω διαλόγου. Μόνο σε μια περίπτωση οι μαθήτριες καλούνται να ετοιμάσουν μια διάλεξη για ένα θέμα το οποίο «πρέπει να εγκριθή πριν από τον καθηγητή· κάποτε μάλιστα ο ίδιος
προτείνει μερικά στις μαθήτριες για να διαλέξουν, ή τις οδηγεί, τι βοηθήματα να μεταχειριστούν» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 129).
Την ώρα της παρουσίασης βρίσκεται στο πίσω μέρος της αίθουσας και σημειώνει, ενώ στη συνέχεια έρχεται στην έδρα και
ζητά την άποψη των υπόλοιπων μαθητριών. Συνεπώς, φαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που ρυθμίζει τη μαθησιακή
διαδικασία. Ωστόσο, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να εκφράζουν με παρρησία οι μαθήτριες την άποψή τους και παρέχει χρήσιμες συμβουλές για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης σχολιάζει: «Και μ’ ευχαρίστηση αισθάνουσουν και
συ τη χαρά που γεννούσε σε όλων τα πρόσωπα η γόνιμη αυτή επικοινωνία του δασκάλου με τις μαθήτριες» (Τριανταφυλλίδης,
1912: 131).

Άννα Μαρτζιβάνου
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Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τον Μ. Παπαμαύρο, έχει τον ρόλο του πατέρα και στα σχολεία του H. Lietz. Στην περίπτωση
που ένας δάσκαλος είναι προϊστάμενος μαθητικής κοινότητας, παίρνει μέρος στην πρωινή γυμναστική με τα «παιδιά του»,
τρώει μαζί τους, τα βοηθά όταν χρειάζεται στη μελέτη τους, κοιμάται στο ίδιο σπίτι μ’ αυτά, πραγματοποιούν μαζί περιπάτους
και τα καλεί ενίοτε στο γραφείο του. Ταυτόχρονα, η γυναίκα του αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας «Αν ένας μαθητής έχει τη
γιορτή του, η γυναίκα του θα κάμη ένα γλύκισμα, που θα κοπή και θα μοιραστή σε όλη την οικογένεια στην υγεία του· αν τύχη ν’
αρρωστήση κανένας, θα τον περιποιηθή σαν παιδί της. Με λίγα λόγια, η οικογένεια αυτή του είναι εμπιστευμένη και πρέπει να τη
θεωρή δική του»(Παπαμαύρος, 1920: 113).
Στα συγκεκριμένα σχολεία, ο εκπαιδευτικός δε διδάσκει με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά γίνεται συνεργάτης των μαθητών.
«Ο δάσκαλος θεωρεί εκεί τα παιδιά όχι μαθητές του, αλλά συνεργάτες του» (Παπαμαύρος, 1920: 106).
Για να εκπληρώσει τους παραπάνω ρόλους, ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει τα τυπικά προσόντα αλλά αυτά δεν είναι αρκετά.
Επιλέγονται όσοι έχουν «και ιδιαίτερη παιδαγωγική μόρφωση», ενώ «πρέπει, αν είναι δυνατό, να είναι παντρεμένοι. […] Η γυναίκα του δασκάλου πρέπει ν’ αντικαταστήση τη μητέρα που είναι μακριά, πολλές φορές στο εξωτερικό» (Παπαμαύρος, 1920:113).
Κάθε δάσκαλος αρχικά δοκιμάζεται για μερικούς μήνες και προσλαμβάνεται μόνο αν αποδείξει ότι είναι κατάλληλος να
δουλέψει στα Παιδαγωγεία, δηλαδή «άμα έχει μέσα του ζωή, και ξέρει να συναναστρέφεται με τα παιδιά χωρίς να χάνη το κύρος
του, και προπάντων άμα δείξη πως είναι επιστημονικά σύμφωνος με την ιδέα που εξυπηρετούν τα παιδαγωγεία» (Παπαμαύρος,
1920: 113). Συνεπώς, η επιλογή του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται με αυστηρά κριτήρια και με απαραίτητη προϋπόθεση
την αγάπη για το παιδί και το επάγγελμά του, αλλά και τη συνεχή ενασχόληση με το αντικείμενό του, με σκοπό την απόκτηση
όλο και περισσότερων γνώσεων.«Εκεί ανήκουν μόνο όσοι θεωρούν τη συναναστροφή με το παιδί ευτύχημά τους, και όχι εκείνοι που θέλουν να κάνουν το μάθημά τους και να παίρνουν το καπέλο τους να φεύγουν. Ανήκουν όσοι δασκάλοι αγαπούν την
επιστήμη τους και το επάγγελμά τους, γιατί εκείνοι που απόμειναν μόνο με όσα έμαθαν άμα σπούδασαν και δεν κατάγιναν μόνοι
τους στα προβλήματα της επιστήμη τους, αυτοί αν θέλουν να διδάξουν στα παιδαγωγεία, δε θα μπορέσουν να μείνουν ούτε μια
βδομάδα, γιατί οι γνώσεις που χρειάζονται εκεί για να μπορέση κανείς ν’ αναλάβη ένα μάθημα δεν μπορεί ποτέ να τις έχη κάθε
πρωτόπειρο καθηγητούδι» (Παπαμαύρος, 1920: 113-114).
Παρόμοια άποψη για τον ζήλο του εκπαιδευτικού αλλά και τις θετικές του συνέπειες στον μαθητή εκφράζει και ο Μ. Τριανταφυλλίδης, όταν μεταφέρει τη συζήτησή του με τον δάσκαλο της Γεωγραφίας του Διδασκαλείου που επισκέφτηκε:
«- […] διάβασα πολύ, και κατάγινα… χρόνια τώρα. Βέβαια, το μάθημα αυτό έχει πολύ την ατομική μου σφραγίδα· μα κι ούτε
μπορώ να πω πως με το ίδιο ενδιαφέρον μελέτησα όλες τις χώρες και δίνω πάντα όμοια μαθήματα.
- Βέβαια, είναι καλύτερα να επιμένη ο δάσκαλος στο μάθημα εκεί που κι ο ίδιος αισθάνεται ενδιαφέρον κι αγάπη· έτσι θα τα
γεννήση και στο μαθητή του…» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 133-134).

Μέσα διαπαιδαγώγησης
Στο σχολείο που περιγράφει ο Δ. Πετροκόκκινος λείπουν οι τιμωρίες «κι όμως αυτόματη πειθαρχία και τάξη βασιλεύει παντού»
(Πετροκόκκινος, 1912: 120). Η αποφυγή των τιμωριών και η ελευθερία που δίνεται στους μαθητές έχει θετικές συνέπειες στον
χαρακτήρα τους, καθώς τους απαλλάσσει από την υποκρισία και διατηρεί την παιδικότητά τους. «Τους ξένους που επισκέπτουνται το σχολείο, τους δέχουνται σα φίλους· ούτε με φορτική οικειότητα ούτε ντροπαλά· δυο συναισθήματα που προέρχουνται από
το ίδιο ελάττωμα, τον εγωισμό. Τους δείχνουν, χωρίς επίδειξη, τα έργα τους, τους δίνουν πληροφορίες αβίαστα, φυσικά. Κι όλα
αυτά, γιατί ανατρέφουνται ελεύθερα, δίχως όλα εκείνα τα ηθικά παραγγέλματα και τις αμέτρητες συμβουλές και τις τιμωρίες, που
αναπτύσσουν την υποκρισία, τους κάνουν να συλλογίζουνται αιώνια τον εαυτό τους και σκοτώνουν μέσα τους κάθε φυσικότητα
και παιδική δροσιά» (Πετροκόκκινος, 1912: 121).
Στα Παιδαγωγεία του H. Lietz, σύμφωνα με τα όσα έζησε και περιγράφει ο Μ. Παπαμαύρος, οι μαθητές στις συγκεντρώσεις
της μαθητικής κοινότητας αποφασίζουν για το αν θα πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος συμμαθητής τους και με ποιον τρόπο. Από
τη συζήτηση που παρατίθεται φαίνεται ότι αποκλειστικός στόχος της τιμωρίας είναι η βελτίωση αυτού που τιμωρείται, ενώ ο
αποκλεισμός του ενόχου από πτυχές της κοινοτικής ζωής θεωρείται αποδεκτή ποινή.
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«Ένας μαθητής: Να μη λάβη μέρος στην ερχόμενη οχταήμερη εκδρομή που θα κάμωμε τον Οκτώβρη αλλά να μείνη εδώ και
να εργάζεται στον κήπο.
Πολλοί μαθητές: Κι εμείς βρίσκομε την τιμωρία αυτή ανάλογη.
Πρόεδρος: Εγώ έχω αντίρρηση. Με την τιμωρία αυτή θα κάμαμε τον W. να χάση την ευχαρίστηση που θα του δώση η εκδρομή. Μια τέτια τιμωρία θα ήταν άδικη και βλαβερή κι εμείς δε θέλομε να βλάψωμε κανένα αλλά να διορθώσωμε. Εγώ προτείνω
άλλη τιμωρία, δηλαδή στις ερχόμενες 10 μέρες να μην τρώη μαζί με τους άλλους στο κοινό τραπέζι της οικογένειάς του αλλά να
τρώη μόνος του σε ιδιαίτερο τραπέζι» (Παπαμαύρος, 1922: 231).

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου περιγράφονται ως πρότυπα σχολεία που ακολουθούν μεταρρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις σπουδές, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα αλλά και τους στόχους κάθε παιδαγωγού.
Πιο συγκεκριμένα, και στα τέσσερα άρθρα γίνεται φανερή η στροφή στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του παιδιού, στην
προετοιμασία του για την ομαλή ένταξη στην κοινωνία και στην αρμονική σχέση δασκάλου μαθητή. Παρόλα αυτά ο Μ. Τριανταφυλλίδης περιγράφει ένα σχολείο αρκετά κοντά στο παραδοσιακό, με διακριτές τάξεις και μαθήματα και με διδασκαλίες
που βασίζονται, κυρίως, στη διάλεξη και στη διαλογική μορφή διδασκαλίας.Το γεγονός αυτό, ίσως, οφείλεται στο ότι επιλέγει
να αρθρογραφήσει για τα μαθήματα που παρακολούθησε στο Διδασκαλείο, αλλά και στο ότι, ως γλωσσολόγο, τον απασχόλησε
περισσότερο το γλωσσικό ζήτημα.Στο άρθρο του δηλώνει ότι παρακολουθώντας τη διδασκαλία του Ομήρου από μετάφραση
του γεννήθηκε χαρά και λύπη ταυτόχρονα και έτσι παίρνει την αφορμή να διατυπώσει ερωτήματα αναφορικά με το γλωσσικό
ζήτημα: «μια λύπη πώς ήταν δυνατό, καθώς πείθουμουν, να καταλάβη κανείς τι είναι Όμηρος, και να ξαναζήση μέσα στο μαγευτικό
μύθο που μας ανιστορεί το αρχαίο έπος, χωρίς να διαβάση το πρωτότυπο, και χωρίς να βασανιστή με τις γλωσσικές δυσκολίες του
αρχαίου κειμένου. Να λοιπόν, συλλογίζουμουν που η μετάφραση, όχι μόνο δεν εμποδίζει τη ζωντανή αντίληψη, μα κι ίσως ίσως να
την ευκολύνη». Από τα παραπάνω, συμπεραίνει ότι ίσως τελικά η γλώσσα είναι σημαντικότερη από τη μέθοδο. «Μα ο δάσκαλος
που τον αισθάνθηκε τον ποιητή, δε θα τον ζωντανέψη και στο μάθημά του με όποιο σύστημα και με κάθε γλώσσα; Ή μήπως η γλώσσα του σχολείου μας χαλνά το κάθε σύστημα, και δεν αφήνει ούτε το δάσκαλο τον ίδιο να αισθανθή;» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 128).
Εξίσου, αξιοσημείωτη είναι μία παρατήρησή του, η οποία περιέχει μια έμμεση κριτική στην ελληνική εκπαίδευση των
διδασκαλισσών. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι ο τρόπος διδασκαλίας, σε συνδυασμό με τα περισσότερα χρόνια σπουδών
και την ηλικία που τελειώνει κάποια το Διδασκαλείο, έχουν ως αποτέλεσμα οι απόφοιτες να είναι «ώριμα κορίτσια, γυναίκες
πια, στις οποίες τα παιδαγωγικά και τ’ άλλα μαθήματα φέρνουν κιόλας τους καρπούς των, όχι κοριτσούδια, που στραβωμένα
από το παπαγάλισμα μιας φορμαλιστικής παιδείας και φορτωμένα με θεωρίες αχώνευτες από την Ψυχολογία και τη Διδακτική
ρίχνονται μέσα στην κοινωνία με την ελπίδα και την απαίτηση να φωτίσουν και να διαπλάσουν» (Τριανταφυλλίδης, 1912: 131).
Το ζήτημα του κλασικισμού δεν μένει ασχολίαστο ούτε από τον Μ. Παπαμαύρο, ο οποίος παραθέτει τις απόψεις του H. Lietz
υπέρ της πρακτικής σχολής: «Το να μη μαθαίνωμε τις κλασικές γλώσσες δεν είναι και τόσο λυπηρό, γιατί το ζήτημα δεν είναι
κυρίως για τις κλασικές γλώσσες αλλά για τον κλασικό πολιτισμό, και μια καλή μετάφραση μπορεί να μας τον γνωρίση τόσο καλά,
όσο και η κλασική γλώσσα» (Παπαμαύρος, 1920: 104).
Το άρθρο του Δ. Πετροκόκκινου έχει ως στόχο να προβάλει κυρίως μια μέθοδο διδασκαλίας που γνώρισε από τα διαβάσματα και την αλληλογραφία του, τη δραματική, ενώ αυτό του Μ. Παπαμαύρου τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των
εξοχικών Παιδαγωγείων του H.Lietz στα οποία έζησε.
Ο Δ. Πετροκόκκινος περιγράφει ένα σχολείο που βασίζεται στη μάθηση μέσω του βιώματος και της εμπειρίας. Τα παιδιά
μαθαίνουν αναπαριστώντας φανταστικά ή πραγματικά γεγονότα με την εκπαιδευτικό να έχει καθοδηγητικό ρόλο. Ωστόσο, οι
αναπαραστάσεις που περιγράφει δεν προσφέρουν αυθεντικό πλαίσιο. Οι μαθητές δε δρουν για να καλύψουν ανάγκες απαραίτητες για την επιβίωσή τους, όπως συμβαίνει στα εξοχικά Παιδαγωγεία που περιγράφει ο Μ. Παπαμαύρος, όπου τα παιδιά
εξασφαλίζουν μόνα τους όλα τα αναγκαία.
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Και οι δύο, όπως εξάλλου και ο Μ. Τριανταφυλλίδης, εκφράζουν τον θαυμασμό τους για σχολεία που περιγράφουν. Ο Δ.
Πετροκόκκινος τελειώνει το άρθρο του με τα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου: «Με την αγάπη που το σχολείο τους έδωκε για
τη Φύση και το Βιβλίο, με την ελευθεριά που άφηκε ν’ αναπτυχθούν τα ψυχόρμητά τους, με το συμπαθητικό χέρι που σκάλισε και
πότισε το μικρό εκείνο λουλούδι κι άφηκε ήσυχα και φυσικά το μπουμπούκι να ξανοιχτή σε ένα όμορφο και μυρωδάτο τριαντάφυλλο, στον ήλιο της αληθινής ελευθεριάς, κατάφερε αυτά τα χωριατόπουλα σχεδόν να γίνουν ένας: “Όμορφος κόσμος ηθικός
αγγελικά πλασμένος”» (Πετροκόκκινος, 1912: 124).
Ταυτόχρονα, ο Μ. Παπαμαύρος εκφράζει την επιθυμία του να πραγματοποιούνται και στα ελληνικά σχολεία παρόμοιες
συζητήσεις με αυτές που περιγράφει, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αλλάξει πρώτα η φυσιογνωμία των σχολείων.«Πολλοί
θα πουν ίσως ότι τέτιες συζητήσεις δε μπορούν να εισαχθούν στα δικά μας τα σχολεία, ότι τα δικά μας παιδιά θα τις γελοιοποιούν.
Βέβαια, άμα ευτύς στην αρχή γίνονται τέτιες συζητήσεις θα είναι γελοίες, αφού ως τώρα τα δικά μας σχολεία δεν καλλιέργησαν
ακόμη την πολιτική αγωγή και τα παιδιά δεν έχουν κανένα δικαίωμα μέσα στο σχολείο τους. Άμα όμως αρχίσωμε από την ανάλογο διοργάνωση του σχολικού βίου και ασκήσωμε τα παιδιά σε άλλα απλούστερα ζητήματα κοινωνικής σχολικής ζωής, τότε όχι
μόνο τέτιες αλλά και σοβαρότερες συζητήσεις μπορούν να κάνουν τα δικά μας τα παιδιά» (Παπαμαύρος, 1922: 233).
Συμπερασματικά, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τα τέσσερα άρθρα απηχούν και επιδιώκουν να μεταδώσουν
στους εκπαιδευτικούς τις αρχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, ο οποίος συνίσταται αφενός από τη στροφή στο νεοελληνικό
παρόν και αφετέρου από τις αρχές της Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής (Τερζής, 2010: 297-298).
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Abstract
The purpose of this paper is the investigation and presentation of foreign educational institutions set out in the Education
Group Report, as they appear as standards and contribute to the retraining of teachers andto the formation of pedagogical
theory. Specifically, this paper examines fundamental issues of Education, which are reflected in the structure and
operation of educational institutions and are expected to become an example for teachers in Greece. In particular, the basic
principles and purpose of education and teaching, the organization of school environment and school life, the method and
the means of teaching, the role of the teacher and the pupil and the means of edification are examined.
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Η εκπαίδευση στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Ανάλυση των εκπαιδευτικών
διεργασιών και πολιτικών μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50
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1. Ιστορικό & πολιτικό πλαίσιο της υπό εξέταση περίοδο
Αν και σε όλους είναι γνωστά, στην ενότητα αυτή αναφέρονται ενδεικτικά και επιγραμματικά κάποια από τα σημαντικά γεγονότα της εγχώριας πολιτικής ζωής, τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως ορόσημα για τη διάκριση και την χρονική οριοθέτηση
μιας συμπαγούς χρονικής περιόδου, καθώς επέδρασαν με τον τρόπο τους στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών δομών της χώρας
μας. Έτσι η λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, η «ειρηνική» συμβίωση των πολιτών, η συνακόλουθη οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση, καθώς και ο μετεμφυλιακός διχασμός της κοινωνίας και των πολιτών από το κράτος και τους πολιτικά
κυρίαρχους φορείς (ως συνέχεια του προπολεμικού διχασμού μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών) μπορεί να θεωρηθεί ότι
σηματοδοτούν την έναρξη της περιόδου της οποία εργασία αυτή θα πραγματευθεί.
Είναι η περίοδος εκείνη όπου το μετεμφυλιακό καθεστώς, ασφαλώς καπιταλιστικό εξαιτίας του τρόπου παραγωγής που
κυριαρχεί στο Ελληνικό κοινωνικό-οικονομικό μετασχηματισμό, χαρακτηρίζεται από τον κεντρικό ρόλο του Στρατού (στο
εσωτερικό του κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας) και όχι των κομμάτων, της διοίκησης και των δικαστικών αρχών.
Χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η «πειθαρχημένη», «επισφαλής», «κατευθυνόμενη» και
«αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας» δημοκρατία, καθώς και οι παρεμβάσεις αρκετών εξωθεσμικών παραγόντων στην
πολιτική ζωή, το λεγόμενο «παρακράτος» (π.χ. δράση του Ι.Δ.Ε.Α.- δράση οργανωμένων στρατιωτικών και παραστρατιωτικών
κύκλων).
Μερικά από τα γεγονότα που σημάδεψαν αυτήν την περίοδο μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι η ίδρυση του Ε.Δ.Α. (1951),
το Σύνταγμα του 1952, η εκτέλεση του Μπελογιάννη (1952), η πρώτη υποτίμηση του Εθνικού νομίσματος και η αρχή μιας φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής (1953), η ίδρυση της Ε.Ρ.Ε. (1956), η συγκρότηση της πρώτης Επιτροπής Παιδείας (1957).
Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1952, πέρα από το σαφώς αντιδραστικό, οπισθοδρομικό και αυταρχικό χαρακτήρα του
Συντάγματος, τη λειτουργία του, νόθευε και το καλούμενο «παρασύνταγμα» ή «παράλληλο σύνταγμα», δηλαδή ένα σύνολο
κειμένων από την εποχή του Εμφυλίου τα οποία περιόριζαν σημαντικά, μέσω επιλογών και διακρίσεων, τις ατομικές ελευθερίες τις οποίες τυπικά εγγυόταν το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα η νομιμότητα να λειτουργεί μόνον υπό την αίρεση της νομιμοφροσύνης. Επίσης, με άρθρα του Συντάγματος του 1952, θεσμοθετούνταν η «διαρκής κρίση» ή, αλλιώς, αναπτυσσόταν στα πλαίσια
του κράτους η λογική και η ιδεολογία του «διαρκούς εμφυλίου πολέμου», με την ύπαρξη του «εσωτερικού εχθρού» (εννοώντας
κυρίους τους κομμουνιστές). Χαρακτηριστικά του Συντάγματος αυτού, αποτελούν ο περιορισμός των δημοκρατικών ελευθεριών και η διατήρηση της αντικομουνιστικής ιδεολογίας ως κυρίαρχης, τόσο για τον προσδιορισμό του είδους των σχέσεων των
πολιτών με το κράτος και τους μηχανισμούς του (Ν. 516/1948, άρ. 3), όσο και για την ανάδειξη της ιδεολογικής ταυτότητας του
κρατικού μηχανισμού, μιας ταυτότητας που εν πολλοίς, διατηρήθηκε μέχρι και το μεταπολιτευτικό Σύνταγμα του 1975.
Αυτή η ιδεολογία του «διαρκούς εμφυλίου πολέμου» επέσειε την κήρυξη «καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης» και των περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών προς υπεράσπιση του πολιτικού καθεστώτος1,2. Η «πειθαρχημένη δημοκρατία», αποτελούσε
βασική πρακτική της πολιτικής εξουσίας την περίοδο αυτή, εν μέρει ως αποτέλεσμα του Εμφυλίου Πολέμου, και ήταν επιλογή
των νικητριών δυνάμεων, οι οποίες με τον τρόπο αυτό διαμόρφωναν μια πολιτική τεχνολογία ενσωματωμένη στη «δικαιο1. Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1952 απαγόρευε την απεργία στους δημοσίους υπαλλήλους. Με αυτή τη συνταγματική
ρύθμιση κηρύχθηκε παράνομη η απεργία των εκπαιδευτικών το 1963 και ακολούθησε η πολιτική επιστράτευση τους (Κυπριανός, 2004:276).
2. Το Σύνταγμα του 1952, προβάλλει μια νέα ιδεολογία, αυτή του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Νεοπλασία του 1864, σύμφωνα με τον Σ. Κουμανούδη, ο
όρος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συντηρητικής ιδεολογίας. Ο όρος ελληνοχριστιανικός υποτίθεται πως υποδηλώνει τη σύζευξη δύο παραδόσεων,
της Ελληνικής και της χριστιανικής (ορθόδοξης). Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ως ανάχωμα στην ετερότητα και ως επικάλυμμα για την
ακύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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κρατική» μορφή του μετεμφυλιακού κράτους (Μανιτάκης, 2007:92), το οποίο διαχειριζόταν σχεδόν για 20 χρόνια: η πολιτική
κοινωνικοποίηση των πολιτών, ή ένταξη τους στις πολιτικές και κοινωνικές δομές, γινόταν μέσω ενός αυταρχικού εκσυγχρονισμού, με τις τεχνολογίες κυριαρχίας.
Έτσι, με την εθνικοφροσύνη αποτέλεσε το οργανικό μέρος της ιδεολογίας που καλλιεργήθηκε από την πολιτική εξουσία
ως μέσο παραγωγής εξουσίας και χρησιμοποιήθηκε ως μια τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας. Η εθνικοφροσύνη, ως πολιτικό
ιδεολόγημα και ως μέρος της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας, προτάσσει την απαράβλητη σημασία των αξιών της κλασσικής
αρχαιότητας για την οικοδόμηση ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού. Η νοηματοδότηση της κλασσικής Ελληνικής αρχαιότητας
υπό το συγκεκριμένο τρόπο θέασης της Ιστορίας, έχει της απαρχές της στο Γερμανικό ρομαντισμό και βρίσκει το πολιτικό και
ιδεολογικό περιεχόμενο της στην πολύ αργότερα εμφανιζόμενη πολιτική ταύτιση με το δυτικό κόσμο., τις αρχές του οποίου
προσδιόριζε η αμερικανική πολιτική ιδεολογία, η οποία επαναπροσδιόρισε τις έννοιες «ελευθερία» & «δημοκρατία».

2. Οι κυρίαρχες παιδαγωγικές τάσεις της εποχής
Τα σημεία που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή είναι η ασάφεια και η μεταβατικότητα, όπου από την μία μεριά η προοδευτική
αντίληψη/πλευρά βαθμιαία κατακτά την ηγεμονία στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την προβολή του διωνύμου «ελληνοχριστιανική αγωγή-συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη» ως σκοπών της εκπαιδεύσεως, και από την άλλη, η συντηρητική,
διατηρεί την ηγεμονία στο πεδίο της παιδαγωγικής, χάρη κυρίως, στην ένταση των επιθέσεων των εκπροσώπων της προς την
προοδευτική εκπαίδευση.
Η ασάφεια αυτή εν τέλει, ευνοεί την εμπέδωση μιας ηγεμονίας βασισμένης στην χρήση του βασικού τρίπτυχου πατριδογνωσία-ενιαία διδασκαλία-καθοριστικός ρόλος του δασκάλου, τα συστατικά του «μείγματος», τα οποία σε διάφορες χρονικές
περιόδους στις οποίες το πολιτικό στίγμα αλλάζει, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές δοσολογίες, με διαφορετικές
μορφές το καθένα και να συνδυάζονται κατά περίπτωση με ομαδική ή ατομική εργασία, περισσότερη ή λιγότερη μαθητική
αυτοδιοίκηση και πολλά ή όχι είδη «ελεύθερων» δραστηριοτήτων.
Στην πρώτη ομάδα παιδαγωγών κατατάσσουμε αυτούς της τάσης με την ονομασία αντιδραστική εκσυγχρονιστική, θέλοντας
να υπογραμμίσουμε τον αντιφατικό χαρακτήρα των αντιλήψεων και θέσεων των εκπροσώπων της και να τονίσουμε τη δυνατότητα συνύπαρξης αντιφατικών στοιχείων στις υπαρκτές θεωρητικές πρακτικές. Ο όρος αντιδραστική εκσυγχρονιστική τάση
αποδίδεται «στην συνύπαρξη αντιδραστικών θεωρήσεων για την κοινωνία και την εκπαίδευση (όπως ιδεαλιστικές-πνευματοκρατικές θεωρήσεις που καταλήγουν στην υπεράσπιση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού ως αντίθεση στον υλισμό και στην
κομμουνιστική επιρροή)» (Γρόλλιος & Τζήκας, 2002:Εισαγωγή xivv).
Κύριο σημείο αναφοράς φρονείτε ότι είναι η θέση τους επί της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που εμπεριέχει την αποφασιστική ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής μόρφωσης, συνοδευόμενη από εκσυγχρονιστικές προτάσεις εκπαιδευτικής
πολιτικής όπως, αυτή για το Δημοτικό Σχολείο οκταετούς φοίτησης, καθώς και με εγχειρήματα αξιοποίησης του Νέου Σχολείου3, για τη θεωρητική και πρακτική διαμόρφωση μιας νέας, «μη παραδοσιακής» παιδαγωγικής.
Η ηγεμονία της αντιδραστικής εκσυγχρονιστικής τάσης εκφράζεται επίσης, στο γλωσσικό ζήτημα. Απέναντι στην έμμεση
εξύμνηση της καθαρεύουσας, στην υποστήριξη της θέσης του Εξαρχόπουλου περί «λελογισμένης» χρήσης των μεταφράσεων
αρχαίων κειμένων, στο πλαίσιο του συνδυασμού των υγιών στοιχείων του κλασικισμού με καινοτομίες της παιδαγωγικής
επιστήμης και στην υπεράσπιση των γλωσσικών αλλαγών των αναγνωστικών προς την κατεύθυνση της καθαρεύουσας, συνάμα συνδυασμένη με κριτικές για την «αποφυγή των σκοτεινών δυνάμεων που επιχειρούν να αφανίσουν το Έθνος υπούλως
και σατανικώς»», εκφράζονται ως οι θέσεις των αντιδραστικών.
3. Με τον όρο «Νέο Σχολείο», εννοούμε παιδαγωγικές αντιλήψεις και μοντέλα οργάνωσης του Σχολείου που περιλαμβάνονται στο κίνημα της
Προοδευτικής εκπαίδευσης, της Νέας Αγωγής και του Σχολείου Εργασίας, και που αναπτύχθηκαν κυρίως στις Η.Π.Α., στις γαλλόφωνες χώρες της
Ευρώπης και στη Γερμανία. Ο όρος είναι, προφανώς, σε ένα βαθμό ασαφής. Η ασάφεια του συνδέεται με το τεράστιο εύρος των θεωρητικών και
πρακτικών παιδαγωγικών εκδοχών που περιλαμβάνει, με αποτέλεσμα να απομένει ως κοινός παρονομαστής μόνο η αντίθεση όλων αυτών των
ανακαινιστικών εγχειρημάτων προς το παλιό, αυταρχικό σχολείο που συνήθως συνδέεται με την επιρροή της παιδαγωγικής σχολής του Herbart.
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Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ήταν ακόμη μία από τις βασικές όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούσε η
αντιδραστική εκσυγχρονιστική πτέρυγα. Η κριτική (Γεωργούλης, 1954) προς του διανοούμενους της εποχής , οι οποίοι «υποτιμούσαν το πρόβλημα», δείχνει την προσπάθεια που καταβάλει η συγκεκριμένη πτέρυγα να παρουσιάσει ένα φιλολαϊκό πρόσωπο,
συνδυάζοντας τον αντί-κομμουνισμό και τον εθνικισμό, με την άσκηση πολιτικής, για ένα πρόβλημα στο οποίο η αριστερά (λίγα
χρόνια πριν), είχε στρέψει όχι απλώς την προσοχή της, αλλά είχε αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του4.
Στην δεύτερη ομάδα παιδαγωγών κατατάσσουμε αυτούς της τάσης με την ονομασία συντηρητική εκσυγχρονιστική, η οποία
αποδίδει τις προσπάθειες αξιοποίησης των λεγόμενων «σύγχρονων» αντιλήψεων περί της στροφής του ενδιαφέροντος προς
την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης με τα «νέα κοινωνικά δεδομένα». Η ομάδα αυτή παιδαγωγών, θεωρούν αναγκαία μιας περιορισμένης έκτασης δομική μεταρρύθμιση, που πρέπει να θεμελιωθεί στη βάση της «λύσης της ενότητας» μεταξύ κλασσικής
και τεχνικής μόρφωσης. Σκοπός τους είναι η συμβολή της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» της
χώρας, σε (ισορροπημένο) συνδυασμό με την μετάδοση του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος.
Μια τρίτη ομάδα παιδαγωγών συντάσσεται με την επονομαζόμενη τάση της φιλελεύθερης εκσυγχρονιστικής. Η τάση αυτή
πρεσβεύει μία (όχι ριζικά διαφορετική από τη συντηρητική) στροφή στην εκπαιδευτική πολιτική. Οι βασικές διαφορές της με
την τελευταία σχετίζονται, κυρίως, με την έκταση των αλλαγών τις οποίες προτείνει. Γνωρίζουμε ότι οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι μετά τον Εμφύλιο πόλεμο υποστήριζαν τη συγκρότηση διπλού εκπαιδευτικού δικτύου (γενική-επαγγελματική και
τεχνική εκπαίδευση), και την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, με σκοπό την αξιοποίηση όλων των «ταλέντων» του έθνους,
καθώς και τον σαφέστερο ιδεολογικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης προς τον ανθρωπισμό, στήριγμα του οποίου θεωρούσαν τις κλασικές ελληνικές και χριστιανικές αξίες. Για αυτήν την πτέρυγα, στο γλωσσικό ζήτημα, η καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται λυτρωτική και ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός «εξαιρετική διαφώτιση», στο πλαίσιο της «αναπότρεπτης ροπής» του Έθνους προς τον προχωρημένο πολιτισμό της Ευρώπης και της Αμερικής.
Ο σκοπός της μετάδοσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, μέσω της εκπαίδευσης, δεν αμφισβητείται από κάποια τάση.
Όμως η μετάδοση του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού για την αντιδραστική εκσυγχρονιστική τάση, αποτελεί τον κεντρικό ιδεολογικό της πυλώνα, για την συντηρητική εκσυγχρονιστική, πρέπει να «συμπληρωθεί» με την εξυπηρέτηση της οικονομικής
ανάπτυξης, και για την φιλελεύθερη εκσυγχρονιστική, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ανθρωπιστικού προσανατολισμού που
συμβαδίζει με την εξυπηρέτηση της οικονομικής ανάπτυξης.

3. Η περίοδος 1953-1957
Στην περίοδο 1953-1957, η κρατική εκπαιδευτική πολιτική επικεντρώνεται στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών
μηχανισμών, με βάση τη δομή που μέχρι τότε είχε εγκαθιδρυθεί. Η λογική της αποτελεσματικής λειτουργίας τίθεται σε απόλυτη
προτεραιότητα και συνεπάγεται την ελαχιστοποίηση των αντιπαραθέσεων σχετικά με την σχολική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, επιτρέποντας μόνο επιμέρους βελτιώσεις. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ιδεολογική διαμόρφωση των μαθητών
και όχι η προετοιμασία τους για την εξυπηρέτηση ενδεχόμενων νέων αναγκών, που προκύπτουν από αλλαγές στις μορφές του
κοινωνικού καταμερισμού εργασίας.
Με το Σύνταγμα του 1952 θεσμοθετήθηκε το εθνικοπολιτικό ιδεολόγημα του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» ως επίσημη κρατική ιδεολογία. Είχε, βέβαια, προηγηθεί ο εκπαιδευτικό νόμος του 1951 (Α.Ν.1823/1951), ο οποίος και εισήγαγε
στην πολιτική και κρατική ιδεολογία τον όρο «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός», όμως με το κείμενο του Συντάγματος ο όρος
αυτός αποκτά ουσιαστικό και «υλικό» περιεχόμενο, καθώς μετατρέπεται σε εφαρμοσμένες (νομοθετικές) πράξεις. Έτσι, π.χ.,
η βάσει του Ν. 516/1948 υποχρέωση των υποψηφίων προς διορισμό εκπαιδευτικών να υποβάλλουν δήλωση νομιμοφροσύνης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, δείχνει το πολιτικό και ιδεολογικό κλίμα της περιόδου (πως, δηλαδή, το κράτος
αντιλαμβανόταν την πολιτική), και το κλίμα αυτό με τη σειρά του διαμόρφωσε την άποψη, τη στάση και την συμπεριφορά των
εκπαιδευτικών απέναντι στο κράτος.
4. Βλ. Εταιρεία για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και της αγραμματοσύνης στην Ελλάδα, 1946.
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Ως προς τη δομική διάρθρωση της εκπαίδευσης και το νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς της, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
μέχρι το 1959, οπότε έχουμε και την πρώτη (δομική) μεταρρύθμιση της περιόδου που εξετάζουμε, ίσχυαν όσα σε γενικές
γραμμές κληρονομήθηκαν από τη μεταρρύθμιση του 1929-εννοείται με όσες ρυθμίσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και
καταργήσεις διατάξεων, δομών, οργανωτικών και διοικητικών διευθετήσεων που επέζησαν (μέχρι το 1959) από το σύνολο
των τροποποιήσεων που έλαβαν χώρα στο μεσοδιάστημα, όπως, π.χ. με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος του Μεταξά (Α.Ν.
770/1937 και Α.Ν. 1849/1939) λόγω των πολιτικών και καθεστωτικών μεταβολών.
Ο Ν.1823/1951, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μεταπολεμικά είναι ο νόμος που ρυθμίζει τη δομική διάθρωση της μέσης
εκπαίδευσης, και η μόνη δομική διαφοροποίηση που προήλθε από αυτόν το νόμο είναι η διαίρεση του ενιαίου σχολείου της
μέσης εκπαίδευσης, του εξαετούς γυμνασίου, σε δύο ενιαίους ως προς το περιεχόμενο σπουδών τριετείς κύκλους, το ενιαίο
γυμνάσιο και λύκειο, με κατευθύνσεις το «κλασσικό» (φιλολογικό) ή «πρακτικό» (φυσικό μαθηματικό) (Ν.1823/1951αρ.2,3,12).
Ωστόσο, το σημείο στο οποίο εστιάστηκε η ανάπτυξη του νόμου δεν ήταν δομικό, αλλά κυρίως ιδεολογικό: «η συγκρότηση και
θεμελίωση του ιδεολογήματος του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, που αναφερόταν ήδη από τα σχέδια Συντάγματος του 1948
& 1949» (Φωτεινός, 2013:83), διαμορφώνοντας το εκπαιδευτικό κλίμα και ιδεολογία για όλη την υπόλοιπή περίοδο. Με την
μεταρρύθμιση του 1959 επανέρχεται η εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.5 Πρόκειται, δηλαδή, για την «πρώτη μεταπολεμική περίοδο, η οποία ταυτοχρόνως, είναι και η περίοδος με την οποία κλείνει ο ιστορικός κύκλος της πρώιμης νεωτερικότητας»
(Φωτεινός, 2013:46 & Μουζέλης, 2005:53,55). Πρωταρχικό ενδιαφέρον της πολιτικής εξουσίας εστιάζεται στην ενίσχυση της
συμβολής της εκπαίδευσης στην ιδεολογικοπολιτική σταθερότητα του κοινωνικού καθεστώτος, το οποίο κινδύνευε άμεσα
μετά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη περιθωριοποιείται. Μάλιστα,
οποιαδήποτε συζήτηση για την αντιστοίχιση εκπαίδευσης-οικονομίας θεωρείται πως είτε υποκρύπτει μεταρρυθμιστικές τάσεις
που εξυπηρετούν τις επιδιώξεις της αριστεράς, είτε αποπροσανατολίζει από την επίτευξη του κυρίου σκοπού της εκπαίδευσης
(που όπως σημειώθηκε , έχει ήδη κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα του 1952), δηλαδή την ηθική και πνευματική αγωγή, καθώς και
την ανάπτυξη της Εθνικής συνείδησης με βάση τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
Η στροφή στο παρελθόν (ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα) με στόχο την νομιμοποίηση σύγχρονων απόψεων, καθώς και η
παράθεση αντινομιών, όπως η αντίθεση ύλη-πνεύμα (με επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της επιβολής της πρώτης επί
του δευτέρου) αποτελούν συνήθη ιδεολογικά μοτίβα της μεταπολεμικής εποχής που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ευρύτατα. Είναι
ένα από τα στοιχεία στη βάση των οποίων γίνεται φανερή η επιρροή των εκπροσώπων του αντιδραστικού εκσυγχρονισμού για
την διαμόρφωση των απόψεων πολλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πεδίο της παιδαγωγικής, η κύρια πρόταση για την θεωρία της διδασκαλίας, είναι η έμφαση στο ρόλο του δασκάλου,
έμφαση η οποία προκύπτει από την πνευματοκρατική-ιδεαλιστική θεώρηση των παιδαγωγών που υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος, ως έμψυχο δυναμικό του σχολείου υποτίθεται ότι μπορεί να ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε υλικές δυσκολίες και να
εμπνεύσει τους μαθητές του, να τους θεμελιώσει με θεμέλια το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης και το παράδειγμα του, ώστε
να γίνουν οι ίδιοι αυτενεργά υποκείμενα.
Η προβολή των παιδαγωγικών αντιλήψεων του Νέου Σχολείου, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την συγκέντρωση της διδασκαλίας, την πατριδογνωσία και την εξύψωση του δασκάλου σε καθοριστικό παράγοντα της διδασκαλίας, αφορά τον «εφοδιασμό» των εκπαιδευτικών με τη γνώση των θεωριών του Dewey, του Decroly και του Cousinet, παρουσιάζεται ως αναγκαίος
αλλά το κράτος «εγκαλείται» για την μη εφαρμογή του Νέου Σχολείου, σε αντίθεση με αναπτυγμένες χώρες του Δυτικού
Κόσμου. Το πεδίο το οποίο θεωρείται προνομιακό από τους συντηρητικούς εκσυγχρονιστές για την διαφοροποίηση τους από
την αντιδραστική εκσυγχρονιστική τάση είναι η Συγκριτική Παιδαγωγική.
Η σχέση αυτενέργειας και καθοδήγησης συμπυκνώνεται στον «χρυσό» μεθοδικό κανόνα που προτείνει ο Εξαρχόπουλος
(1946), σύμφωνα με τον οποίο «ο δάσκαλος δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα έτοιμο από όσα οι μαθητές, που με την κατάλληλη
καθοδήγηση, μπορούν να βρουν μόνοι τους». Οι παιδαγωγικές εφαρμογές του Εξαρχόπουλου στο Πειραματικό του Πανεπι5. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι την περίοδο αυτή στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, είχε ήδη καθιερωθεί η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα, η κατά τον νόμο εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν ήταν κατ’ ουσίαν εξάχρονη, μιας και ήταν ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό των
«διαρροών», με άμεσο αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού (Ιμβριώτη, 1985:59 & 66).
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στημίου Αθηνών (ελεύθερες ανακοινώσεις, «λελογισμένη» μαθητική αυτοδιοίκηση κ.α.) εντάσσονται στην κατεύθυνση για
«σύνθεση» των αρχών του Παλαιού με το Νέο Σχολείο, και κρίνονται ως αντικομφορμιστικές.
Οι υποστηρικτές του Νέου Σχολείου, λογίζονται ως οι προοδευτικοί παιδαγωγοί αυτής της περιόδου και συνδέονται με τις
ξενόφερτες μεθόδους, σε αντίστιξη με όσους μένουν προσηλωμένοι στις Ελληνικές παραδόσεις και θέτουν υπεράνω του ζητήματος της μεθόδου την προσήλωση του δασκάλου στις ελληνοχριστιανικές αρχές. Είναι αυτοί που επιδιώκουν την κατοχύρωση της ψυχολογίας ως επιστημονικού πυλώνα για την θεμελίωση της παιδαγωγικής και το έργο του Piagget ως επιστημονική
βάση για τη διδασκαλία.
Θεμελιώδεις νόμος της νέας Επιστήμης, της Παιδαγωγικής, είναι ότι αυτή εξαρτάται από την φιλοσοφία, αφού η επιστημονική της θεμελίωση ξεκίνησε από τον Πλάτωνα. Χωρίς την φιλοσοφία δεν μπορεί να υπάρξει θεωρητική δικαιολόγηση
παιδαγωγιών τεχνικών και νομική-ηθική δικαιολόγηση των σκοπών της αγωγής. Στο επερχόμενο όμως, «νέο πνεύμα», η
παιδαγωγική δεν «είναι μόνο φιλοσοφία», θεώρηση η οποία συνοψίζεται στην πεποίθηση ορισμένων μετεκπαιδευμένων στο
εξωτερικό δασκάλων, όπου η ψυχολογία πρέπει να αποκτήσει ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο απ’ ότι στο παρελθόν για την
εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα.

4. Η περίοδος 1957-1959
Τη σχολική χρονιά 1957, η Δ.Ο.Ε. έχει ανακαλύψει αντίθεση ανάμεσα στο «ενδιαφέρον» του βασιλιά Παύλου και στην «αδιαφορία» της κυβέρνησης για την Παιδεία, και συγκεκριμένα είχε κατηγορήσει την τελευταία, ότι άφηνε πίσω της «ερείπια»
στην εκπαίδευση, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην «πεντάδα» Καραμανλή, Τσάτσου, Χέλμη, Γεροκωστόπουλο και Μακρή. Η
συγκρότηση της Επιτροπής Παιδείας (Ιουν. 1957) συνδέεται με την υιοθέτηση της ανάγκης δομικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση από την κυβέρνηση της Ε.Ρ.Ε. ενόψει κοινωνικοοικονομικών μεταβολών και κινητοποιήσεων κοινωνικών ομάδων.
Η προτεραιότητα παρεμβάσεων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μηχανισμών, με σκοπό την μετάδοση της ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας χωρίς συνολική μεταρρύθμιση, δεν θεωρείται στο εξής δεδομένη. Ο εκσυγχρονισμός
πρέπει να στηριχτεί στο συνδυασμό της κλασικής με την τεχνική παιδεία. Η Επιτροπή, παρά τις συνεχείς επικλήσεις και αναφορές στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, καλείται να συγκεράσει τα δύο αιτήματα, τη στροφή στην τεχνολογική-επαγγελματική εκπαίδευση και την προσκόλληση σε ιδεολογικά θέσφατα. Για τον «συγκερασμό χρησιμοποιείται ο όρος ανθρωπιστική
εκπαίδευση, ελληνική μετάφραση του humanitas της Αναγέννησης και ως στόχος τίθεται ο συγκερασμός του τεχνικού και του
κλασσικού πολιτισμού» (Κυπριανός, 2004:277).
Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δομές, προτείνει έναν τύπο ενιαίου σχολείου με βάση το σχήμα ένας χρόνος προσχολικής εκπαίδευσης, εξαετής πρωτοβάθμια, τριετής κατώτερη μέση εκπαίδευση, τριετής ανώτερη μέση εκπαίδευση και 2 χρόνια ανώτερη
εκπαίδευση ως προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο και για ορισμένα επαγγέλματα, σχήμα το οποίο θεωρείται ότι ταιριάζει στις
Ελληνικές παραδόσεις και στις πιο σύγχρονες τάσεις για το ενιαίο σχολείο, οι οποίες εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. και επηρεάζουν
τη Βρετανία και τη Γαλλία (Dendrinou-Antonakaki, 1995:192-196). Τα παραδείγματα αυτοδιοίκησης6 των Η.Π.Α. και τις Ελβετίας
είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν, ώστε να προωθηθεί η «κοινοτική ανάπτυξη» και να καταπολεμηθούν οι «πατερναλιστικές» και
«αυταρχικές» αντιλήψεις του κράτους (Γρόλλιος & Τζήκας, 2002:65). Η «διαφώτιση» και η «αυτοβοήθεια» του ανθρώπινου παράγοντα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Η «Νέα Παιδεία» πρέπει να θεμελιωθεί τόσο στο ελληνοχριστιανικό όσο και στον τεχνικό πολιτισμό. Ο ανθρώπινος παράγοντας υψώνεται ως ο βασικός φορέας της προόδου και είναι ο βασικός πλούτος μιας χώρας.
Από την εκπαιδευτική σκοπιά λοιπόν, η περίοδος αυτή ορίζεται ως το διάστημα από «τη θεσμικά απρόσκοπτη λειτουργία
της τεχνικής εκπαίδευσης μεταπολεμικά μέχρι την αντιμετώπιση της ως ισότιμου και ισοδύναμου τμήματος της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Φωτεινός, 2013:46), ενταγμένου στην τυπική εκπαιδευτική δομή και υπαγόμενου στις ίδιες νομοθετικές και
ρυθμιστικές αρχές με τη γενική εκπαίδευση.
6. Στόχοι της μαθητικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η καλλιέργεια των αξιών της φιλίας, της άμιλλας και της συνεργασίας, ώστε να καταπολεμηθεί ο
ατομισμός, που αποτελεί μάστιγα της φυλής, και να ανυψωθεί η πατρίδα.
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Από την λήξη του πολέμου και μετά, η συχνότητα αναφορών στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στα θεσμικά
κείμενα (Φ.Ε.Κ., πρακτικά συνεδριάσεων Κοινοβουλίου κ.τ.λ.) είναι τέτοια, που μοιάζει απίθανη η μεταγωγή της στο σχήμα
«μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση» των προηγούμενων περιόδων (δηλαδή με την «μεταρρύθμιση» να εισάγεται και με την
«αντιμεταρρύθμιση» να καταργείται) και μας δίνεται το δικαίωμα πλέον να μιλάμε, για την θεσμική κατοχύρωση της στην
ελληνική εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι και στην περίοδο που μελετάμε δεν εμφανίστηκε το φαινόμενο της
«απαξίωσης» της τεχνικής εκπαίδευσης.
Οι βασικές νομοθετικές πράξεις της περιόδου, οι οποίες σηματοδοτούν τα αντίστοιχα μεταρρυθμιστικά επεισόδια και διακρίνουν τις αντίστοιχες υποπεριόδους στην εξέλιξη της εκπαίδευσης (μέσα στα χρονικά όρια της παρούσας μελέτης) είναι οι
εξής:
• Ν.Δ. 3971/1959 «περί Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Οργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως και Διοικήσεως
της Παιδείας», και
•Ν
 .Δ. 3973/1959 «περί ενοποιήσεως και συντονισμού της Διοικήσεως της Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως»
Οι τομές αυτές αφορούν κυρίως την τεχνική εκπαίδευση και επιβεβαιώνουν «συμβολικά την ισχυροποίηση μιας λογικής
συντηρητικού εκσυγχρονισμού για την εκπαίδευση» (Γρόλλιος & Τζήκας, 2002:Εισαγωγή xiv). Εξάλλου, τόσο ο τρόπος όσο και
ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά την μεταπολεμική περίοδο, φανερώνουν αφενός, την επείγουσα ανάγκη για ειδικευμένο προσωπικό σε όλη την ιεραρχία της διαιρεμένης εργασίας, και αφετέρου, την ανάγκη για την διοικητική ενοποίηση και
λειτουργική ενσωμάτωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μια ενιαία δομή, εποπτευόμενη και διοικούμενη
από ένα φορέα, το Υπουργείο Παιδείας. Στην ουσία, με την μεταρρύθμιση του 1959 επιχειρείται η ανάκτηση από το Υπουργείο
Παιδείας του ελέγχου πάνω στο σύνολο της τεχνικής και επαγγελματική εκπαίδευσης. Είναι το κομβικό σημείο εκείνο όπου η
επιστήμη της Παιδαγωγικής θα πρέπει να συναντηθεί με τις Οικονομικές Επιστήμες γύρω από την «τράπεζα του πολιτισμού»,
ώστε να υπάρξει ρεαλιστική θεώρηση του οικονομικού προβλήματος από τις πνευματικές επιστήμες και «πνευματικοποίηση»
των θετικών επιστημών, με δεδομένη τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινή αγορά.
Στο πεδίο της παιδαγωγικής, προσπαθεί να επιτευχθεί η αποδόμηση των λεγομένων «παιδαγωγικών ειδώλων», ήτοι α)
τη «μηχανική-εργαστηριακή» ερβαρτιανή λογική ( η οποία εφαρμοζόταν στις κομμουνιστικές χώρες και αλλού) και β) την «εκ
των έσω, εξελικτική, αρνητική-προστατευτική» παιδαγωγική, που ξεκινά από το έργο του Rousseau εκφράζοντας μια κίνηση
ρομαντική, ανορθολογική, φιλελεύθερη και επαναστατική. Τα καταστρεπτικά για την αγωγή είδωλα πρέπει να αντικατασταθούν από μια ελληνική, ανθρωπιστική και πολιτισμική παιδαγωγική, η οποία θα θεμελιωθεί στο έργο του Σωκράτη και του
Πλάτωνα, καθώς και στην διδασκαλία του Χριστιανισμού. Αυτή η θεώρηση συμπληρώνεται με το ότι στην Ελλάδα υπάρχουν
πολύτιμα «αποκρυσταλλωμένα εκπαιδευτικά ιδανικά» προς τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να οδηγήσει τις νέες γενιές (αντίθετα με τις Η.Π.Α. όπου η μόνη αποστολή η οποία απομένει στο δάσκαλο είναι μεθοδολογική), δηλαδή οι απαραίτητες βάσεις,
αλλά λείπει η κατάλληλη οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι κατάλληλοι μέθοδοι για την προώθηση αυτών των
ιδανικών.
Στην αντίπερα όχθη, οι παιδαγωγικές εφαρμογές, κατά την περίοδο 1957-1959, κινούνται στα πλαίσια των καινοτομιών,
όπως, η εισαγωγή ελεύθερων απογευμάτων, ελευθέρων ατομικών εργασιών στο σχολείο και στο σπίτι, ελευθέρων ενεργειών εκτός σχολείου, αυτοκριτικής των μαθητών και κυρίως εξατομικευμένες εργασίες με καρτέλες, να λογίζονται ως νεωτεριστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η εφαρμογή της «παραδειγματικής διδασκαλίας», δηλαδή την διδασκαλία λίγων ενοτήτων
μεγάλης μορφωτικής αξίας στα πλαίσια ενός ελαστικού προγράμματος, με σκοπό να γίνουν κτήμα των μαθητών οι θεμελιώδεις μέθοδοι και γνώσεις κάθε επιστημονικού κλάδου, με βάση την αρχή της «εμβάθυνσης στα ουσιώδη», που υποστηρίζει ο
Spranger.
Ο «δρόμος των συγκρίσεων»7, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πάλι, για την προβολή των νέων παιδαγωγικών αρχών.
7. «Η Συγκριτική Παιδαγωγική είναι μια λειτουργική, ερμηνευτική μελέτη των προβλημάτων, τα οποία φαίνονται στη θεωρία της εκπαιδευτικής πρακτικής
με την εφαρμογή συγκριτικών μεθόδων» (Μπουζάκης, 1990:12). Στην Ελλάδα, την υπό εξέταση χρονική περίοδο, τα ενδιαφέρον σημεία της Σ.Π.,
εξετάζονται από τους προοδευτικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι στρέφονται κυρίως στις δυνατότητες πρόγνωσης του πλαισίου της εκπαιδευτικής πολιτικής
και τους εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

Ελευθέριος Μεταξούδης
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Η εμπειρία των μεταρρυθμίσεων της Αγγλικής εκπάιδευσης, όπως η αντιστοίχιση της αγωγής προς τις ατομικές κλίσεις των
μαθητών, η διαίρεση της μέσης εκπαίδευσης σε δύο κύκλους και το διαχωρισμό του ανώτερου κύκλου σε δύο κατευθύνσεις,
η καλλιέργεια των ατομικών ενδιαφερόντων και η ανάπτυξη των πνευματικών δυνάμεων του παιδιού, μπορούν να αποτελέσουν την πραγματική δύναμη του έθνους.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η Αριστερά αυξάνει την επιρροή της και τον Μάιο του 1958 αναδεικνύεται σε αξιωματική
αντιπολίτευση με θεαματική ενίσχυση της δύναμης της, η σκλήρυνση της στάσης απέναντι σε κάθε είδους καινοτομία φαίνεται
αναγκαία για ορισμένους θιασώτες του αντιδραστικού εκσυγχρονισμού, και το ιδανικό σημείο καμπής του ισοζυγίου ανθρωπιστικών και ωφελιμιστικών σκοπών ,χωρίς να πάψει να είναι ελληνοχριστιανικός, αυτή τη στιγμή δεν δύναται να μετατοπισθεί προς το προοδευτικό μέτωπο.

5. Ιστορική αναφορά της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προ του 1964 περίοδο
Η πολυμορφία στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό στοιχείο απόφασης διεθνούς οργανισμού. Πρόκειται
για την απόφαση της 25ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση, στην οποία προβάλλεται η ανάγκη επιμόρφωσης των
δασκάλων για τις εξελίξεις της επιστήμης και την πρόοδο της παιδαγωγικής.
Τα εξαγωγικά στοιχεία αυτής της Διάσκεψης, συνοψίζονται επί της επιμόρφωσης στο ότι πρέπει να αποσκοπεί στην συμπλήρωση της μόρφωσης, στην επιστημονική και παιδαγωγική ανανέωση, στην συμπλήρωση ή στην αλλαγή της ειδικότητας.
Πρέπει να γίνεται με συστηματικό χαρακτήρα και με πολλές μορφές (οργανωμένα προγράμματα με θεωρητικό και πρακτικό
χαρακτήρα, παιδαγωγικές συνεδριάσεις και διασκέψεις, οργάνωση ομάδων συζητήσεων και ομίλων μελέτης σε επίπεδο
σχολικής μονάδας, δι΄αλληλογραφίας, με διάδοση παιδαγωγικών βιβλίων, ίδρυση παιδαγωγικών κέντρων και βιβλιοθηκών, χρήση μαγνητοφώνου όπου απαιτείται και επιτρέπεται, ραδιοφώνου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, διευκόλυνση
για ατομικά ή ομαδικά ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Για την επιτυχία της επιμόρφωσης πρέπει να παρέχονται στους
εκπαιδευτικούς διευκολύνσεις (άδειες απουσίας, έξοδα μετακίνησης, κανονική μισθοδοσία κατά την διάρκεια επιμόρφωσης,
διαμονή και διατροφή) και κίνητρα (χορήγηση πτυχίων και πιστοποιητικών, προαγωγές, μεταθέσεις).
Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στην Ελλάδα, ξεκινά με κάποιες μεμονωμένες και περιορισμένες προσπάθειες στο τέλος
του 19ου αιώνα και συνεχίζετε το 1910, όταν νομοθετήθηκε για πρώτη φορά η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδρυση του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης στην Αθήνα (Ν. ΓΨΗ 3718/1910). Συστηματική
όμως θέσπιση για πρώτη φορά επετεύχθη με τον Ν.2857/1922 (Ξωχέλλης, 2006), όταν ο νόμος αυτός προέβλεπε την μετεκπαίδευση ενός περιορισμένου αριθμού δασκάλων στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε ένα ευρύ πρόγραμμα
κυρίως παιδαγωγικών γνώσεων, αλλά και μαθημάτων γενικής παιδείας.
Η συνειδητοποίηση της ανάγκης συστηματικής μόρφωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ενισχύθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του 1920 και βρήκε απήχηση στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 1929 και του 1930. Οι νόμοι 4372/1929 και
4619/1930, καθώς και το διάταγμα της 13-08-1931 «επαναπροσδιόρισαν τον σκοπό του Διδασκαλείου, αύξησαν την διάρκεια
της μετεκπαίδευσης σε δύο χρόνια, μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε από το 1951-1952, και εισήγαγαν στην λειτουργία του και άλλες
καινοτομίες» (περαιτέρω διαίρεση των ήδη λειτουργούντων τμημάτων με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης
των καθηγητών των διαφόρων ειδικοτήτων, υποχρεωτική διδασκαλία ξένης γλώσσας, αναμόρφωση του προγράμματος και
της διαδικασίας των εξετάσεων, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στα προσαρτημένα σχολεία κ.α.) (Κασσωτάκης & Αθανασοπούλου, 2011:676). Η κατάσταση αυτή «διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές έως το 1964, οπότε ανέλαβε την μετεκπαίδευση των
εκπαιδευτικών το νεοϊδρυθέν τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» (Ν.4379/1964) (Ξωχέλλης, 2011:600).
Κύριος άξονας της επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ήταν η υλοποίηση των Παιδαγωγικών Συνεδρίων. Μέσα από τα συνέδρια, αναζητούσαν να μεταδώσουν «κοινούς τρόπους δουλειάς στους δασκάλους και τις δασκάλες, και
να τους καλλιεργήσουν την ιδέα ότι έπρεπε να μεταδώσουν όμοια και κοινά εθνικά χαρακτηριστικά στα νέα μέλη της κοινωνίας»
(Χουρδάκης, 2011:651). Η γενική και ηθική λοιπόν κατάρτιση, σε συνδυασμό με την απόκτηση πρακτικών γνώσεων, καθώς και
η ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν το στόχο αυτών των συνεδρίων. Στα συνέδρια αυτά
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προσπαθούσαν να «εμφυτεύσουν στον εκπαιδευτικό την αναπαράσταση του επαγγέλματος του για τον εθνικό προορισμό του και να
αποσαφηνίσουν τις προσδοκίες που είχαν να κάνουν με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές» (Μπουζάκης κ.ά., 2000:13-21)
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία αντιπρότεινε, την οργάνωση σεμιναρίων, διάρκειας 2-4 εβδομάδων, με επιμορφωτικά προγράμματα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για όλες τις περιοχές της χώρας, όπου θα αναπτύσσονται από ειδικούς, θέματα
σχετικά με το θέμα της αγωγής, ώστε οι παλιές γνώσεις να «ανακαινίζονται» και οι νέες να «μεταλαμπαδεύονται» στους δασκάλους. Η πρόταση αποτελεί, ένα, ακόμα δείγμα «της μετακίνησης της Δ.Ο.Ε. στην κατεύθυνση του συντηρητικού εκσυγχρονισμού, θεωρώντας παράλληλα αναγκαία την επιμόρφωση να την παρέχουν στους δασκάλους οι εργασίες των Παιδαγωγικών
Συνεδρίων που οργανώνουν οι επιθεωρητές» (Γρόλλιος & Τζήκας, 2002:97).
Αξιοσημείωτη πρόταση (Παπαστέργιος, Ιαν. 1954) η οποία προσπαθεί να αποδεσμεύσει τους εκπαιδευτικούς από την κρατική επιμόρφωση, είναι αυτή επί της διαδικασίας αυτοργάνωσης τους σε «Ελεύθερους Εκπαιδευτικούς Ομίλους». Η βάση για
την πρόταση αυτή, είναι η αμφισβήτηση από τον ίδιο της αποτελεσματικότητας των Παιδαγωγικών Συνεδρίων είναι ελάχιστη,
αμφισβητεί το περιεχόμενο τους και χαρακτηρίζει το έργο των επιθεωρητών ότι υπέπεσε σε «νεκροφάνεια και ανουσιότητα».
Στα παιδαγωγικά συνέδρια, τα οποία οργανώνουν οι επιθεωρητές, δεν εισηγούνται όλοι οι δάσκαλοι, δεν αφομοιώνεται και
δεν αξιοποιείται η συσσωρευμένη γνώση πολλών εισηγήσεων, δεν διεξάγεται συζήτηση και θεωρείται σωστό ότι ακούγεται.
Οι Παιδαγωγικοί Όμιλοι πρέπει να αποτελέσουν «αυτοπραγμάτωση» των δασκάλων, να συνεδριάζουν κάθε μήνα, να επιτρέπουν σε όλα τα μέλη να καταθέτουν τις θεωρητικές, εμπειρικές και ερευνητικές τους απόψεις, να συζητούν εξαντλητικά τα
παιδαγωγικά ζητήματα που τους απασχολούν και να εκφράζουν τις διαφωνίες και τις αμφισβητήσεις τους. Μία τέτοια πρωτοβουλία ως μορφή αυτομόρφωσης, ήταν αυτή του συλλόγου των δασκάλων της Χίου, να οργανώσουν μηνιαίες μορφωτικές
συγκεντρώσεις και, κατά ομάδες, να αναπτύσσουν ορισμένα θέματα ή να παρουσιάζουν το περιεχόμενο νέων βιβλίων.
Επιπρόσθετα μπορεί να σημειωθεί και ως σημείο κατάρτισης, οι Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές, στις οποίες μπορούν να
εισέρχονται διπλωματούχοι δάσκαλοι που έδειξαν ότι έχουν κλίση και ικανότητα να διδάξουν δασκάλους, απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών για τις γενικές επιστήμες και απόφοιτοι ειδικών σχολών (σωματικής αγωγής, ωδείων, καλών τεχνών,
γεωπονικών), για να διδάξουν στους ειδικούς κλάδους της κατάρτισης των δασκάλων. Ο «συνδυασμός της επιστημονικής
μόρφωσης του δασκάλου με την πρακτική άσκηση, δίνει βαρύτητα στην παιδαγωγική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτών των
δασκάλων» (Γρόλλιος & Τζήκας, 2002:63), και αυτή είναι μια πρόταση που ενισχύει τη συντηρητική εκσυγχρονιστική τάση.
Για την διαμόρφωση όμως μιας ολοκληρωμένης εικόνας ως προς τη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών κατά την
προ του 1964 περίοδο, σημειώνουμε ακόμα τα εξής: Ορισμένοι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας τη χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και άλλα σχετικά ευεργετήματα, μετέβαιναν στο εξωτερικό8, ιδιαίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου έκανα
μεταπτυχιακές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις, τόσο στην παιδαγωγική όσο και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Μετά την
επάνοδο τους στη χώρα, οι περισσότεροι από αυτούς «αναδείχθηκαν σε στελέχη της εκπαίδευσης και επηρέασαν σημαντικά την
εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων και της παιδαγωγικής επιστήμης» (Κασσωτάκης & Αθανασοπούλου, 2011:678). Η μετάβαση στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές ενισχύθηκε : α) με τη θεσμοθέτηση το 1930 (Ν.2145) της δυνατότητας χορήγησης
στους εκπαιδευτικούς διετούς άδειας (κατ’ εφαρμογή των πορισμάτων της 25ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Εκπαίδευση) για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, β) με τη δημιουργία το 1951 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΑΝ 1825), γ) με τις
σχετικές χορηγίες διαφόρων κληροδοτημάτων. Στις υποτροφίες για το εξωτερικό προστέθηκαν αργότερα και οι υποτροφίες για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, προσφέροντας έτσι στους εκπαιδευτικούς νέες ευκαιρίες για μετεκπαίδευση.
Συνεχίζει να είναι πλειοψηφική η άποψη όμως, που θεωρεί αναγκαία τη κοινωνιολογική μόρφωση και επιμόρφωση του
δασκάλου με στόχο τον «ορθό» κοινωνιολογικό προσανατολισμό. Σε μια περίοδο που τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας μεταφέρουν νέες στάσεις ζωής, επαναστατικές ιδέες, κοινωνικά και θρησκευτικά δόγματα που διασαλεύουν τις βάσεις του κοινωνικού
οικοδομήματος, το κοινωνιογράφημα της τοπικής κοινωνίας θα κάνει το δάσκαλο ικανό να τονίσει με αδιάσειστα επιχειρήματα
τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει η υπόθεση του έθνους και να τονώσει την πίστη στις θρησκευτικές και ηθικές αξίες.
8. Εξίσου καταλυτική ήταν και η οικονομική αιμορραγία που προξενούσε η φοιτητική μετανάστευση. Εκτιμάται ότι το διάστημα 1949-1962 η σχετική
δαπάνη ξεπέρασε τα 236 εκ. δολάρια, ποσό δυόμιση φορές υψηλότερο από τις δημόσιες δαπάνες για την ανώτατη εκπαίδευση (να υπολογίζονται σε 100
εκ. δολάρια). Η δαπάνη με το χρόνο πολλαπλασιάζεται (Πεσματζόγλου, 1987:106)
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Abstract
This paper describes the basic dimensions of the educational policy of Greece (including the teacher’s education process) in
the 1950’s. The problem that arises and is expressed, concerns the investigation of how institutional and non-institutional
actors have been active in the field of educational policy management, furthermore, how they managed the social, political
and economic impacts of educational applications. The main points that characterize this period are ambiguity and
transitivity.

Μεταξούδης Ελευθέριος, M.Sc., M.Ed., Υποψήφιος Διδάκτωρ Δ.Π.Θ./Π.Τ.Δ.Ε
Λεωφόρος Δημοκρατίας 11, 68132, Αλεξανδρούπολη
Κιν: 6974451501, e.metaxoudis@gmail.com

Νεωτεριστικά και αναχρονιστικά στοιχεία στο πρόγραμμα σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης στον Μεσοπόλεμο
Βασίλης Α. Φούκας

Εισαγωγικά
Οι «περιπέτειες»1 ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι εν πολλοίς γνωστές (Βιζουκίδης, 1931· Βογιατζίδης & Κυριακίδης, 1937· Κυριαζόπουλος, 1960· Κυριαζόπουλος, 1976· Χασιώτης & Αραβαντινός, 2002· Φιλοσοφική Σχολή, 2000· 75χρονα, 2001· Φούκας, 2010). Με την ίδρυσή του το νέο Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη σταδιακή αλλαγή αφενός μεν
της εικόνας της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αφετέρου δε της φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική
πολιτεία προσβλέπει σε πολιτικούς, εθνικούς και οικονομικούς στόχους, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με την ευαίσθητη περιοχή
των Βαλκανίων (Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 37, 1924: 584· Εφημερίς των Βαλκανίων, 12-11-1931·Κιμουρτζής, 2001: 67-75) όσο και με την ενσωμάτωση των προσφυγικών πληθυσμών, που στη Μακεδονία φτάνει το 52,2% του
πληθυσμού (Ανδριώτης, 2003: 79, 86).
Το νέο Πανεπιστήμιο, όμως, εκτός από φορέας εθνικής αποστολής είναι και εκπαιδευτικό ίδρυμα «απελευθερωμένο» από
δεσμεύσεις, λάθη ή παραλείψεις του παρελθόντος (Μαρωνίτης, 2007), προσανατολισμένο στις συγχρονικές τάσεις της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης (Ράσης, 2004: 195-294) και στις οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του διευρυμένου, πλέον,
νεοελληνικού κράτους,2 προοπτική η οποία φαίνεται να ανησυχεί τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.3 Στο πλαίσιο αυτό
καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην πολυπόθητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αίτημα
διατυπωμένο από τους υποστηρικτές του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού (Τερζής, 1993: 160-161· Φούκας, 2010: 51-70).
Η ίδρυση και λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής ως πρώτης Σχολής στο νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συμπτωματική, αν και διατυπωμένη πρόθεση της κυβέρνησης ήταν η δημιουργία άλλων Σχολών με πρακτικότερο
χαρακτήρα (Δ΄ Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις, Συνεδρίασις 197, 1925: 437-446). Με τη νέα Σχολή τίθεται τέρμα στην
αποκλειστικότητα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, δημιουργούνται νέες προοπτικές εξέλιξης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και, πιστεύεται, ότι ανοίγονται δυνατότητες μεταρρύθμισής της «από τα κάτω» με την προετοιμασία κατάλληλων
εκπαιδευτικών για τη μέση βαθμίδα. Η Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, άλλωστε, ιδρύεται σε μια περίοδο που η χώρα
αναζητά το νέο της πρόσωπο. Τα νέα στοιχεία που θα συγκροτήσουν την κοινωνία είναι η ανάπτυξη μέσω της επιστήμης και
ο πολιτισμός που θα στηριχθεί στον νεοελληνικό πολιτισμό και στη δημιουργική χρήση της αρχαιότητας. Έτσι, η έλλειψη των
κατάλληλων υποδομών για την ίδρυση άλλης Σχολής σε συνάρτηση με τη διάχυτη αντίληψη ότι με τη νέα Φιλοσοφική Σχολή
θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες θα οδηγήσουνστην εξάπλωση των αρχών του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, επισφραγίζουν την απόφαση αυτή (Φούκας, 2010: 70-74).
1. Χαρακτηριστικό της πολιτικής κατάστασης είναι το γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 1924, οπότε έχουμε δηλωμένη την πρόθεση της κυβέρνησης Αλ.
Παπαναστασίου να ιδρύσει Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, έως τον Νοέμβριο του 1926, που τελικά λειτουργεί η Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης,
έχουμε έξι κυβερνήσεις (Αλ. Παπαναστασίου, Θ. Σοφούλη, Α. Μιχαλακόπουλου, Θ. Πάγκαλου, Αθ. Ευταξία, Γ. Κονδύλη), δέκα τέσσερις υπουργούς
Παιδείας (Ι. Λιμπερόπουλος, Θ. Βελλιανίτης, Κ. Σπυρίδης, Ι. Μανέττας, Κ. Σπυρίδης, Γ. Χατζηκυριακού, Ι. Τσιριμώκος, Λ. Ρούφος, Ρ. Λιβαθινόπουλος, Δ.
Αιγινήτης, Γ. Σπυρίδωνος, Γ. Πώπ, Αλ. Παπάς, Γ. Διδάχος) και δύο πραξικοπήματα (Θ. Πάγκαλου, Γ. Κονδύλη).
2. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προστεθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης νέες Σχολές σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης δεν ιδρύεταιμία ακόμα Νομική Σχολή, αλλά Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το ενδιαφέρον
από μέρους της πολιτείας για οικονομική ανάπτυξη των λεγομένων «Νέων Χωρών» και την προσδοκία της για οικονομική επικοινωνία και συνεργασία
με άλλες χώρες και να διαιρεθούν «οι κατά παράδοσιν Σχολαί εις πολλαπλά τμήματα». Βλ. τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας Ι. Λιμπερόπουλου,
Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 37, 1924: 747 και Παπαδάκης, 2002: 3-59.
3. Ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Ν. Χατζηδάκις, στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου επισημαίνει: «…Ως έγιναν τα πράγματα ουδεμία σχέσις
υπάρχει μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Οι φοιτηταί του ιδικού μας Πανεπιστημίου θα μειωθούν διότι οι πολλοί θα σπεύσουν εκεί όπου θα λαμβάνουν
πολλά διπλώματα εις ολιγώτερον καιρόν…». Βλ. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεδρίαση 1924: 257 και
αναλυτικότερα, βλ. Σιμενή, 2008: 280-282.
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Η παρούσα εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει το αποτύπωμα της Φιλοσοφικής Σχολής στο, ευρύτερα, θολό εκπαιδευτικό
τοπίο της περιόδου, εστιάζοντας τόσο στα νεωτεριστικά όσο και στα αναχρονιστικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το πρόγραμμά
της κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

1. Νεωτερισμοί
Το νεωτεριστικό πνεύμα της Σχολής φαίνεται, κυρίως, στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο χαρακτηρίζεται απότα εξής σημεία:
Εξειδίκευση: Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα μαθημάτων της νέας Σχολής είναι η αρχή της (εξ)ειδίκευσης–σε
φροντιστηριακό, κυρίως, επίπεδο– και τηςεργαστηριακής διδασκαλίας/άσκησης. Στα φροντιστηριακά μαθήματα4 επιχειρείται
περαιτέρω εμβάθυνση,5 συστηματική και οργανωμένη, στη βάση ενός προγράμματος σπουδών, που συνδέεται με την πρακτική άσκηση και την «επί το επιστημονικότερον» μόρφωση του φοιτητή και της φοιτήτριας.Κύριο μέλημα της νέας Σχολής είναι
η μείωση του εγκυκλοπαιδισμού, ο οποίος θεωρείται η βασική αιτία της απαιδευσίας των εκπαιδευτικών. Ο καθηγητής της
Παιδαγωγικής Αλ. Δελμούζος, μάλιστα, προτείνει, προκειμένου η Σχολή να αποφύγει το σκόπελο του «επιπόλαιου» εγκυκλοπαιδισμού, σπονδυλική στήλη μαθημάτων –κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες– και ελεύθερες επιλογές ανάλογα
με τα ενδιαφέροντά τους. Ο όρος «ενδιαφέρον»,τον οποίοχρησιμοποιεί ο Δελμούζος, σε συνάρτηση με τον καταμερισμό της
Σχολής σε πολλά πτυχία/ειδικεύσεις6 υποδηλώνει διαφορετική αντιμετώπιση του ρόλου, της αποστολής και του έργου του
μελλοντικού φιλολόγου.Η έκταση και η διεύρυνση του θεσμού των φροντιστηριακών μαθημάτων,7 τέλος, είναι καταλυτική
για τη φυσιογνωμία της νεοσύστατης Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς αποτυπώνει μία γενικότερη επιστημονική και παιδαγωγική
τάση και συνδυάζεται με τη δημιουργία άλλων θεσμών: εργαστήρια,8 μουσεία,9 αρχεία,10 σπουδαστήρια,11 στα οποία συμμετέχουν ενεργά –εξίσου πρωτοποριακό στοιχείο– οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Σχολής ως βοηθοί (Φούκας, 2010: 360-361).
Πλουραλισμός και ευρύτητα περιεχομένων: Σε αντίθεση με τη μονομέρεια, την εμμονή στην αρχαιογνωστική συγκρότηση
και τον άκρατο κλασικισμό, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προγραμμάτων σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης επικρατεί η αρχή της ευρύτητας και της πολυμέρειαςστην κατεύθυνση της διαχρονικής μελέτης του ελληνισμού και, κυρίως, στον νέο ελληνισμό. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα των μαθημάτων Μεσαιωνικής/ Βυζαντινής Φιλολογίας, τα οποία θεραπεύονται άμεσα από τον καθηγητή Ιωάννη
Παπαδόπουλο,12 ο οποίος κατέχει την έδρα της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, και έμμεσα από καθηγητές άλλων γνω-

4. Ο θεσμός των φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων καθιερώνεται το 1880 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, βλ. Γαβρόγλου, Καραμανωλάκης,
Μπάρκουλα, 2014: 127.
5. Ο Δελμούζος, αναφερόμενος στον μορφωμένο επιστήμονα, σημειώνει: «Κύρια γνωρίσματά του είναι η συγκέντρωση, το βάθος, η ικανότητα και η
ενεργητικότητα. (…)».Βλ. Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 116, 1930: 342.
6. Ο Ν. 3341 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», Φ.Ε.Κ. 154/ 22-6-1925, άρθρον 5 ορίζει ότι η Φιλοσοφική Σχολή απονέμει ένδεκα πτυχία.
Κατά την περίοδο που μελετούμε, όμως, η Φιλοσοφική Σχολή απονέμει πέντε πτυχία, όπως φαίνεται από το Βιβλίον Πράξεων, εξετάσεων πτυχιακών. Βλ.
Αρχείο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Ακόμα, όμως, και αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος. Στην Αθήνα απονέμεται αρχικά ένα και στη συνέχεια δύο πτυχία
γεγονός το οποίο φανερώνει, ότι στη νέα Σχολή επιδιώκεται μία τάση εξειδίκευσης στην εκπαίδευση του «φιλολόγου».
7. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις κατηγορίες μαθημάτων, παράλληλα με τα γενικά μαθήματα, οι καθηγητές διδάσκουν και φροντιστηριακά
μαθήματα σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ενδεικτικά, στο σύνολο των διαθέσιμων μαθημάτων κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου το ποσοστό των
φροντιστηριακών μαθημάτων έχει ως εξής: Παιδαγωγική 47,8%, Φιλοσοφία 45,8%, Νεοελληνική Λογοτεχνία 45,2%, Αρχαιολογία 36,2%, Λαογραφία
34,9%, Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά 34,7%, Γλωσσολογία 34,4%, Ιστορία 22,2% και Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 21,9%.
8. Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εργαστήριο Παιδαγωγικής.
9. Μουσείο Εκμαγείων, Λαογραφικό Μουσείο.
10. Ιστορικό Αρχείο και Λαογραφικό Αρχείο.
11. Την περίοδο του Μεσοπολέμου λειτουργούν τα εξής Σπουδαστήρια: Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,
Κλασσικής Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας. Βλ. Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 2, 1926: 3.
12. Διδάσκει από το 1926-27 έως το 1935-36. Στη συνέχεια γίνεται ομότιμος καθηγητής.
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στικών πεδίων, όπως η Παπυρολογία,η Παλαιογραφία,13 η Γλωσσολογία,14 η Βυζαντινή Ιστορία15 και η Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή και Σλαβική Ιστορία.16 Επιχειρείται, επομένως, σφαιρική και πολύπλευρη αντιμετώπιση των θεμάτων που προσεγγίζονται
από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, γεγονός το οποίο αποκτά ιδιαίτερη αξία,αν λάβει κανείς υπόψη και το διαφορετικό προφίλ
των καθηγητών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν λείπουν και τα περιπαιχτικά/καυστικά σχόλια των φοιτητών για τη συνεργασία των
καθηγητών μεταξύ τους και για το περιεχόμενο των μαθημάτων.17
Δημοτικισμός: Η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας σε συνάρτηση με τις δημοτικιστικές ιδέες και το πνεύμα της προοδευτικότητας, που χαρακτηρίζει αρκετούς από τους πρώτους καθηγητές της Σχολής και, κυρίως, ο διορισμός στην έδρα της
Γλωσσολογίας του καθηγητή Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1926-27), δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια δημοτικιστικής γλωσσικής παράδοσης.
Είναι γνωστό ότι ο βασικός πυρήνας των καθηγητών της νέας Σχολής αποτελείται από θερμούς υποστηρικτές των αρχών
του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και από «φιλελεύθερους καθαρευουσιάνους», κατά τον Δελμούζο (παρατίθεται στο: Παπανούτσος, 1978: 108), οι οποίοι δημιουργούν συνθήκες θετικές ή ουδέτερες –πάντως όχι αρνητικές– για ριζικές αλλαγές
στον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης, επομένως, συνεργάζονται καθηγητές,
οι οποίοι διαπνέονται από σαφείς δημοτικιστικές ιδέες, και άλλοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πνεύμα «γλωσσικής απλώς
προοδευτικότητας» ή και «μόνον γλωσσικής ανεκτικότητας» (Κριαράς, 1985: 256-267), γεγονός το οποίο διαφοροποιεί αισθητά
το νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα από εκείνο των Αθηνών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της «προοδευτικότητας» ή κατά
άλλους «ανεκτικότητας» αποτελεί το γεγονόςότι από την πρώτη κιόλας χρονιά λειτουργίας της νέας Σχολής οι υποψήφιοι
επιλέγουν ελεύθερα τη γλώσσα στην οποία θα γράψουν τα γραπτά δοκίμια γιατην εισαγωγή τους στη Σχολή: «…Ως προς τον
γλωσσικόν τύπον οι εξεταζόμενοι αφέθεισαν ελεύθεροι να εκλέξουν μεταξύ καθαρευούσης και δημοτικής…» (Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 38, 1927: 71).
Από την άλλη,ηεπιλογή στο πρόσωπο του Τριανταφυλλίδη για την έδρα της Γλωσσολογίας, με αντικείμενο τη νεότερη
περίοδο της ελληνικής γλώσσας και η διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στα νέα ελληνικά,είναι ενδεικτική των προθέσεων και των στόχων (Τριανταφυλλίδης, 1928: 21-22). Με τον εναρκτήριο λόγο του ο Τριανταφυλλίδης κατασκευάζει μια νέα
εκπαιδευτική πραγματικότητα, διαφορετική από αυτή του παρελθόντος: καταργεί το δίπολο «πανεπιστημιακός-αυθεντία»/
«φοιτητής-παθητικός δέκτης», προσφωνεί τους φοιτητές του με τη φράση «αγαπητοί φίλοι» (Τριανταφυλλίδης, 1928: 5), θέλοντας να τους κάνει να αισθανθούν οικεία και κλείνει το μάθημά του με την ελπίδα μιας «γόνιμης συνεργασίας», συνεργασίας

13. Ο Αντ. Σιγάλας διδάσκει μεταξύ των άλλων∙ 1937-38: Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματολογία μεθ’ ερμηνείας μεσαιωνικών κειμένων κατ’ εκλογήν,
Δημώδη μεσαιωνική ελληνική λογοτεχνία μεθ’ ερμηνείας και αναλύσεως κειμένων κατ’ εκλογήν, Φροντιστηριακαί ασκήσεις επί μεσαιωνικών
κειμένων. 1938-39: Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματολογία μεθ’ ερμηνείας μεσαιωνικών κειμένων κατ’ εκλογήν, Φροντιστηριακαί ασκήσεις.
Ανάλυσις και ερμηνεία μεσαιωνικών κειμένων. 1939-40: Ερμηνεία μεσαιωνικών κειμένων κατ’ εκλογήν, Προβλήματα Μεσαιωνικής Ελληνικής
Φιλολογίας, Φροντιστηριακαί ασκήσεις. Ανάλυσις και ερμηνεία μεσαιωνικών κειμένων. Βλ. Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1937-38 πρυτανεία
Αβροτέλους Ελευθεροπούλου, 1937: 27·Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1938-39 πρυτανεία Αναστασίου Οικονομοπούλου, 1938: 30-31·Επετηρίς του
πανεπιστημιακού έτους 1939-40 πρυτανεία Αναστασίου Οικονομοπούλου, 1939: 30-31. Για το έργο του Σιγάλα βλ. Φούκας, 2014: 570-586.
14. Ο Μ. Τριανταφυλλίδης διδάσκει στο β΄ εξάμηνο σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1926-27 και 1928-29 μάθημα με τίτλο: «Ιστορία της ελληνικής
γλώσσης: μεσαιωνική περίοδος». Βλ. Επετηρίς των πανεπιστημιακών ετών 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929: 9, 34.
15. Ο Ι. Βογιατζίδης διδάσκει μεταξύ των άλλων και μεσαιωνική ιστορία. 1926-27 (β΄ εξάμηνο): Εισαγωγή εις την Μεσαιωνικήν ιστορίαν, 1927-28, 192829, 1930-31 (β΄ εξάμηνο), 1931-32, 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40: Γενική Μεσαιωνική Ιστορία.
16. Ο Μ. Λάσκαρις διδάσκει μεταξύ των άλλων και μεσαιωνική ιστορία. 1928-29: Ιστορία των Βουλγάρων κατά τον Μεσαίωνα μετ’ εισαγωγής εις την
μεσαιωνικήν ιστορίαν της χερσονήσου του Αίμου, 1930-31 (α΄ εξάμηνο): α) Μεσαιωνική Βουλγαρική Ιστορία, β) Ερμηνεία πηγών της Μεσαιωνικής
Βουλγαρικής Ιστορίας, 1931-32 (α΄ εξάμηνο): Μεσαιωνική σερβική ιστορία, 1934-35 (α΄ εξάμηνο): α) Μεσαιωνική Βουλγαρική Ιστορία, β) Ερμηνεία
πηγών της Μεσαιωνικής Βουλγαρικής Ιστορίας, 1935-36: Ιστορία της Σερβίας κατά τον μεσαίωνα, 1936-37: Μεσαιωνική Βουλγαρική Ιστορία, 1937-38,
1938-39 και 1939-40: Εισαγωγή εις την Μεσαιωνικήν Ιστορίαν της Χερσονήσου του Αίμου.
17. «Είναι γνωστό -τότε θα πήτε γιατί το γράφομε- ότι την φιλοσοφία διδάσκουν στο Πανεπιστήμιό μας ο κ. Θεοδωρίδης και ο κ. Θεοδωρακόπουλος, εν
αγαστή συνεργασία ούτως, ώστε οι δυστυχείς φοιτηταί του φιλοσοφικού πτυχίου ό,τι ακούν από τον ένα δεν πρέπει να το λένε στον άλλο. Το αυτό συμβαίνει
και με τους λοιπούς καθηγητάς του πτυχίου τούτου, τον κ. Σακελλαρίου, επ’ αδεία Ψυχολόγον, και τον κ. Ιμβριώτην, τακτικόν υφηγητήν. Ο κ. Δελμούζος
εκρίθη περιττός και παρητήθη αφ’ εαυτού. Τι μάς χρειάζεται, αφού ο κ. Σακελλαρίου είναι ικανός να κατέχη διά του όγκου του δύο συγχρόνως έδρας, όταν
η μία τεθή παραπλεύρως της άλλης;». Βλ. Αλφαβητάρι. Επίσημο όργανο των φιλολόγων φοιτητών για διαφώτιση των αναλφαβήτων φοιτητών, 3-3-1939: 2.
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πανεπιστημιακού δασκάλουκαι φοιτητή, αδιανόητη για τα εκπαιδευτικά πράγματα του 19ου αλλάακόμα και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα στην Ελλάδα.18
Δημιουργική σχέση παρελθόντος-παρόντος: Σε αντίθεση με το πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, το οποίο
είναι επικεντρωμένο στην κλασική αρχαιότητα (Γαβρόγλου, Καραμανωλάκης, Μπάρκουλα, 2014: 134) ο καθηγητής Αρχαιολογίας Κωνσταντίνος Ρωμαίος επισημαίνει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να διδάσκονται
όχι το «γράμμα» αλλά το «πνεύμα» της κλασικής αρχαιότητας: «…Οφείλομεν να έχωμεν και διδάσκοντες και διδασκόμενοι
πάντοτε συνειδητόν, ότι την όλην αξίαν της Αρχαιότητος πρέπει να αναζητήσωμεν εις την μορφήν. Όχι αι γνώσεις απλώς, όπως
όπως εκτεθειμέναι αλλ’ αι γνώσεις αι διατυπωμέναι εις μορφάς τελείας αποτελούν την κεφαλαιώδη σημασίαν του αρχαίου
πολιτισμού…» (Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 130, 1930: 385-394). Υπό το
ίδιο πρίσμα ο καθηγητής των Λατινικών Γεώργιος Γρατσιάτοςυπογραμμίζει: «…Επακολούθη μα τοιαύτης συστηματικής εργασίας είναι βεβαίως η εις την ψυχήν του φοιτητού διέγερσις διαρκούς διαφέροντος προς ζήτησιν του αληθούς και η ανάπτυξις
και διαμόρφωσις του συναισθήματος του καλού, ζήτημα άλλως τούτο στενώς συνδεόμενον και με αυτήν την προσωπικότητα
του διδάσκοντος καθηγητού...» (Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 130, 1930:
385-394). Ιδιαίτερηαξία, τέλος, έχει ο αναστοχασμός του Δελμούζου αναφορικά με τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών,
ο οποίος σημειώνει ότι«…παρ’ όλες τις ελλείψεις σε πρόσωπα και πράγματα, κυριαρχούσε [στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης]
γενικά πνεύμα αντίθετο, και ειδικότερα οι κλασικές σπουδές έστεκαν σε άλλο επίπεδο…»(Δελμούζος, 1944: 63-64).
Νέες έδρες και νέα γνωστικά αντικείμενα: Στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία
χωριστών εδρών για τη διδασκαλία της Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας (Φούκας, 2014: 570-586), από τη μια, και της
Επιγραφικής και των Πολιτικών αρχαιοτήτων (Φούκας, 2010: 97-98), από την άλλη. Στη Φιλοσοφική Αθηνών, αντίθετα, η
Επιγραφική συγχωνεύεται με τα μαθήματα Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων και Αρχαία Τέχνη και η Παλαιογραφία
και Παπυρολογία με το μάθημα της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Βερέβη, 1999: 129-130). Στη Φιλοσοφική
Σχολή Θεσσαλονίκης, επίσης, γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας,19 ενώ στην Αθήνα διδάσκονται ως ενιαίο αντικείμενο με μικρό, μάλιστα, αριθμό ωρών εβδομαδιαίως.20 Ο διαχωρισμός αυτός και η έμφαση στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ως χωριστού κλάδου μαθημάτων, διαφοροποιεί
τη νέα Σχολή από την αντίστοιχη της Αθήνας και υποδηλώνει διαφορετική αντιμετώπιση του νέου ελληνισμού. Στη Φιλοσοφική
Σχολή Θεσσαλονίκης διδάσκονται, επίσης, και άλλα νέα γνωστικά αντικείμενα, όπως η Λαογραφία,21 η Ιστορία των λαών της
χερσονήσου του Αίμου,22 η Ιστορία και Φιλολογία των Εβραίων και των άλλων Σημιτικών λαών (Φούκας, 2010: 103-113),
ορισμένα από τα οποία δεν διδάχτηκαν ποτέ στην αντίστοιχη Σχολή των Αθηνών.
18. Είναι ενδεικτικό ότι στο τέλος της δεκαετίας του 1940 ο καθηγητής Ιωάννης Σταματάκος δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Τριανταφυλλίδη για τη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών τονίζοντας ότι: «…Δεν έχομεν δικαίωμα να του συγχωρήσωμεν το γεγονός ότι εις τον κρημνόν παρέσυρε μαζί του και την εκπαίδευσιν
της πατρίδος. Τοιούτον εγκληματίαν ουδείς δικαιούται να συγχωρήση. Διότι, καθ’ ημάς, ο μαλλιαρισμός έθαψε την Παιδείαν…». Έκθεσις Καθηγητού κ. Ιω.
Σταματάκου περί των υποψηφίων διά την έδραν της Γλωσσολογίας και της έδρας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Αρχείο Μ. Τριανταφυλλίδη/ Ι.Ν.Σ.-Α.Π.Θ.
19. Ο καθηγητής Στ. Κυριακίδης σε συνεδρίαση της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης συνοψίζει τη θέση των καθηγητών της Σχολής αναφορικά με την
αναγκαιότητα ανάπτυξης των μεσαιωνικών και νεοελληνικών σπουδών στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος: «…είναι πλέον καιρός και η βυζαντινή
και η νεωτέρα ελληνική γλώσσα και φιλολογία να τύχουν ιδιαιτέρας επιστημονικής καλλιεργείας και να παύση η οικτρά κατάστασις, της οποίας παριστάμεθα
μάρτυρες, να ασχολώνται περί την νέαν ελληνικήν φιλολογίαν και γλώσσαν ξένοι επιστήμονες και ημέτεροι ερασιτέχναι λόγιοι, μη έχοντες ουδέ την ελαχίστην
προς τούτο επιστημονικήν παρασκευήν…». Βιβλίον Πρακτικών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 135, 1931: 423.
20. Στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου η Νεώτερη Ελληνική Φιλολογία συμπορεύεται με τη Μεσαιωνική Ελληνική
Φιλολογία. Τακτικός καθηγητής της κοινής έδρας είναι ο μεσαιωνιστής Ν. Βέης.
21. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτοτελής έδρα Λαογραφίας ιδρύεται το 1946 και πρώτος καθηγητής της αναλαμβάνει το 1947 ο Γ. Μέγας, μαθητής
του Ν. Πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Σχολής, ιδρύονται πανεπιστημιακό Λαογραφικό Αρχείο και πανεπιστημιακό
Λαογραφικό Μουσείο (1927). Ο Κυριακίδης εισηγείται το 1927 την ίδρυση Μουσείου Εκμαγείων.
22. Η παρουσία του Μ. Λάσκαρι στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς εισάγει και καθιερώνει τη μελέτη τόσο της
Βαλκανικής όσο και της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, κλάδοι, οι οποίοι απουσιάζουν από την αντίστοιχη Σχολή των Αθηνών. Στη Φιλοσοφική Αθηνών η ιστορία
των ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα των βαλκανικών κρατών διδάσκεται από τους καθηγητές της Μέσης και Νεότερης Ιστορίας, Μ. Βολονάκη και Ν. Βλάχο
περιστασιακά. Βλ. Στάθης, 1994: 100-117· Καραμανωλάκης, 2006: 332-335· Φούκας, 2010: 222-223.
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Βαλκάνια και νέος ελληνισμός: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιδιώκεται ιδεολογική στροφή, από
άποψη χώρου, στα Βαλκάνια και, από άποψη περιεχομένου, στον νέο ελληνισμό. Η στροφή προς τον βαλκανικό χώρο τεκμηριώνεται με: τις προθέσεις της κυβέρνησης να χορηγεί πτυχίο Βαλκανικών Γλωσσών και Φιλολογιών, το οποίο, ωστόσο,
δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, την πρόταση, το 1932, στη Φιλοσοφική Σχολή να ιδρυθεί Ινστιτούτο Αλβανικής Γλώσσας,23 και,
τη δημιουργία έδρας «Ιστορίας των λαών της χερσονήσου του Αίμου» από την ίδρυση της Σχολής, το 1926. Από την άλλη,
τη στροφή στον νέο ελληνισμό καταδεικνύουν: η χωριστή έδρα «Νεώτερης Ελληνικής Φιλολογίας» (1926) με καθηγητή τον
Γιάννη Αποστολάκη, η έδρα «Ελληνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων» (1926) με καθηγητή τον Παντελή Κοντογιάννη, και, ο
διορισμός στην έδρα της Γλωσσολογίας του καθηγητή Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1926).
Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και νέες προσεγγίσεις: Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και
της Γλωσσολογίας έχει την ίδια περίπου αναλογία στα προγράμματα σπουδών των δύο Σχολών. Ωστόσο, παρατηρείται μία
ουσιώδης διαφορά: τα γνωστικά αυτά αντικείμεναδιδάσκονταιστη νέα Σχολή από εκπροσώπους-οπαδούς του Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού (Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, Αλέξανδρο Δελμούζο, Γιάννη Ιμβριώτη, Μανόλη Τριανταφυλλίδη αντίστοιχα). Η ιδεολογία των καθηγητών αυτών είναι επηρεασμένη από την προοδευτική κοσμοθεωρία και βιοθεωρία. Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι
διαπνέουν τη φιλοσοφία όλου του νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος προσδίδουν ιδιαίτερη μορφή στη Σχολή.
Ως προς το περιεχόμενο της Φιλοσοφίας, ο Θεοδωρίδης από το 1926 θέτει τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις για τη στήριξη της
δημοτικιστικής και συγχρονικής παράδοσης της Σχολής και αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας περισσότερο ως μέσο
διαφώτισης και εργαλείο ανατροπής, παρά ως «θεραπαινίδα» της κυρίαρχης ιδεολογίας και κοινωνικής τάξης (Πλάγγεσης,
2017: 151-172). Καινοτόμα, ασφαλώς, είναι και τα ωριαία ανά εβδομάδα «ελεύθερα μαθήματα», τα οποία καθιερώνει ο έτερος
καθηγητής Φιλοσοφίας Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, με ακροατήριο όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής.24
Ως προς το περιεχόμενο της παιδαγωγικής επιστήμης, ο Δελμούζος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο διδασκαλίας, που
δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που εφαρμόζεται στο Σχολείο Εργασίας, στον ρόλο του δασκάλου, στη σχολική ζωή και στη
σχολική κοινότητα, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών και των φοιτητριών, στην παιδαγωγική αξία της εργασίας. Η αυτονομία, η αυτοπειθαρχία, η αυτοδιοίκηση, η αυθυπαρξία είναι βασικές παιδαγωγικές έννοιες που διέπουν συνολικά
το παιδαγωγικό του έργο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι αλλαγές, τις οποίες προτείνει και αφορούν στην καθημερινή
σχολική/ εκπαιδευτική διαδικασία: Ο δάσκαλος από αυθεντία και κυρίαρχος στην τάξη μετατρέπεται σε δάσκαλο-οδηγό και
σύμβουλο των μαθητών. Ο μαθητής από παθητικός δέκτης, άβουλος και βουβός παρατηρητής της εκπαιδευτικής διαδικασίας
μετατρέπεται σε ενεργό άτομο, αυθύπαρκτο και υποκινούμενο από εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. Η εκπαιδευτική διαδικασία
βασίζεται στο ενδιαφέρον των μαθητών, εκκινεί από τα βιώματά τους (εμπειρία) και στοχεύει στην εξειδικευμένη διδασκαλία.
Ο μονόλογος του δασκάλου αντικαθίσταται από τη διαλεκτική/ διαλογική σχέση δασκάλου-μαθητή. Στόχος είναι η ανάπτυξη
δημιουργικής/ κριτικής σκέψης των φοιτητών/φοιτητριών και, συνεκδοχικά, των μαθητών/μαθητριών. Να αποφεύγεται ο
παπαγαλισμός, η παθητική μίμηση και η απομνημόνευση,«…η αδράνεια [που] πότιζε όλο…το είναι [των φοιτητών και των
καθηγητών]…» (Δελμούζος, 1926: 107)και να ακολουθείται η ομαδική και συνεργατική διδασκαλία.Από όσα προηγούνται γίνεται σαφές ότι ο Δελμούζος αναπτύσσει μία παιδαγωγική διαφορετική από την κυρίαρχη έως τότε παιδαγωγική στην Ελλάδα,
χρησιμοποιώντας αντίθετες από τις ισχύουσες αρχές και μεθόδους διδασκαλίας. Η παιδαγωγική του θεωρία πηγάζει από την
εκπαιδευτική πράξη και στοχεύει στη βελτίωσή της.
Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας της Ψυχολογίας, με τον Γεώργιο Σακελλαρίου αλλά, κυρίως, με τον Γιάννη Ιμβριώτη. Τα μαθήματα της Ψυχολογίας παρουσιάζουν αύξηση και σταθερότητα στη
Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης έναντι της Φιλοσοφικής Αθηνών. Η ίδρυση και λειτουργία, μάλιστα, του Ψυχολογικού Εργαστηρίου
(από το 1935) αναβαθμίζει την Ψυχολογία, η οποία σταδιακά εδραιώνεται ως χωριστή επιστήμη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε και στα μέσα –στις νέες τεχνολογίες της εποχής– τα οποία αξιοποιούν ορισμέ23. Ο νόμος Θ. Πάγκαλου προβλέπει τέσσερις έκτακτες έδρες, μεταξύ αυτών και μία της Αλβανικής Γλώσσης (δεν ίσχυσε). Βλ. Εφημερίς της Κυβερνήσεως,
αρ. φύλλου 198, 15-6-1926, «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», Άρθρον 12: 1603.
24. Ο Θεοδωρακόπουλος το ακαδημαϊκό έτος 1936-37 διδάσκει «Φιλοσοφική και αισθητική ανάλυσις του Φάουστ του Γκαίτε» και το 1938-39
«Φιλοσοφία της Ιστορίας».
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νοι από τους καθηγητές της νέας Φιλοσοφικής Σχολής για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους, προκειμένου να προκαλέσουνάμεσα το ενδιαφέρον των φοιτητών και των φοιτητριών τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του καθηγητή Σιγάλα, ο
οποίος διδάσκει «Αι μικρογραφίαι των Βυζαντινών χειρογράφων (μετά προβολών)» (ακ. έτος 1930-1931).
Σύνδεση γνωστικών αντικειμένων με την πόλη: Η διδασκαλία της παπυρολογίας,της παλαιογραφίας, της επιγραφικής και
των πολιτικών αρχαιοτήτων, αποτελούνγνωστικά αντικείμενα που καθιστούν τη νέα Σχολή πρόμαχο σύνδεσης του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, καθώς τα φροντιστηριακά, κυρίως, μαθήματα βασίζονται στην ανάγνωση, μελέτη και ερμηνεία
των επιγραφών που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη διδασκαλία της ιστορίας· η έμφαση
δίνεται στη βυζαντινή ιστορία, επηρεασμένη η Σχολή από τη βυζαντινή ιστορία της πόλης και τα πολλά βυζαντινά της μνημεία.25 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε στη διδασκαλία της ιστορίας των ανατολικών λαών της χερσονήσου του Αίμου και
στη διδασκαλία της ιστορίας των Εβραίων και των άλλων σημιτικών λαών, δύο γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται
άμεσα τόσο με την εγγύτητα της πόλης στις βαλκανικές χώρες όσο και με την μακροχρόνια παρουσία της δραστήριας εβραϊκής
κοινότητας στη Θεσσαλονίκη.26 Αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα η σύνδεση με την πόλη, την ιστορία και τους ανθρώπους της είναι εμφανής. Στη διδασκαλία της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας ο καθηγητής Παπαδόπουλος δίνει έμφαση
στη διδασκαλία Θεσσαλονικέων συγγραφέων καθιστώντας τους γνωστούς στην πόλη,27 ενώ ο διαχωρισμός ανάμεσα στα
γνωστικά αντικείμενα της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας δημιουργεί ευκαιρίες για τη διοργάνωση σημαντικών
πνευματικών εκδηλώσεων στην πόλη (Βαφόπουλος, 1970: 121-122 και Φούκας, 2017: 175-195). Ο Δελμούζος συνδέει το πανεπιστήμιο με τα σχολεία της πόλης, αφού οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επισκέπτονται το Διδασκαλείο θηλέων που διευθύνει ο
Μίλτος Κουντουράς και, ιδιαίτερα, το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα
και να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Ενώ, τέλος, ο Τριανταφυλλίδης γίνεται πολύ σύντομα«…περιζήτητος στα σαλόνια
της «αριστοκρατίας»» (Βαφόπουλος, 1970: 292)από τις διαλέξεις του στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

2. Αναχρονισμοί, εμπόδια και «παραφωνίες»
Μία προσεκτικότερη ανάγνωση του υλικού, της περιόδου, της στάσης και της δράσης των προσώπων μπορεί να οδηγήσει σε
περαιτέρω ερωτήματα αναφορικά με τις στοχεύσεις του προγράμματος σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης που
απαιτούν βαθύτερη διερεύνηση. Υπό το πρίσμα αυτό παρουσιάζονται ορισμένα «αναχρονιστικά» στοιχεία, τα οποία εντοπίζονται κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.
«Αποσιώπηση» της πολυπολιτισμικότητας – Κοινωνική μειονεξία και αποκλεισμός: Από τους 170 πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής την περίοδο του Μεσοπολέμου, άνδρες και γυναίκες, οι 48 είναι προσφυγικής καταγωγής (28,2%). Στο πλαίσιο
αυτό θα είχε αξία να διερευνήσει κανείς ποια είναι η στάση της Φιλοσοφικής Σχολής στα κύματα των προσφύγων και πώς αξιοποιούνται οι εμπειρίες, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις τους στο πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής. Λαμβάνει υπόψη της
η Σχολή τις ιδιαιτερότητες και τα βιώματα των ανθρώπων αυτών; Πώς αξιοποιούνται οι εμπειρίες τους από τους εκπροσώπους
του εκπαιδευτικού δημοτικισμού; Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, γιατί ο Δελμούζος στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης δεν αφιερώνει καμία από τις 22 παιδαγωγικές συνεδρίες στο ζήτημα αυτό (Βαρμάζης, 1980: 25-33· Τερζής,

25. Ο καθηγητής Ιωάννης Βογιατζίδης το ακαδημαϊκό έτος 1928-29 διδάσκει φροντιστηριακό μάθημα με τίτλο: «Ιστορική έκθεσις επί τη βάσει τριών πηγών
«Η κάθοδος των Βανδάλων εις την Αφρικήν». Ιστορική έρευνα «Η επιγραφή του Ορμίσδα και η ίδρυσις του Ανατολικού τείχους της Θεσσαλονίκης»». Ενώ
ο καθηγητής Δημήτριος Ευαγγελίδης διδάσκει μεταξύ άλλων τα εξής μαθήματα βυζαντινής τέχνης: «Ερμηνεία των βυζαντινών μνημείων της πόλεως»
(1934-35), «Οδηγία εις τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης» (1935-36, 1936-37), «Τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης» (1937-38, 1938-39, 193940). Βλ. Φούκας, 2010:218 και 234-235.
26. Για τη διδασκαλία της Ιστορίας βλ. Καραμανωλάκης, 2006· Φούκας, 2010:223-224 και 228-231· Φούκας, 2011: 95-121.
27. Ενδεικτικά αναφέρω: «Εκ της βυζαντινής γραμματολογίας: Θεσσαλονικείς ποιηταί και πεζογράφοι» (1926-27), «Ανάγνωσις και αποκατάστασις
επιγραφών των μνημείων της Θεσσαλονίκης» (1931-32). Βλ. Φούκας, 2010:196-197.
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20062: 256-328· Φούκας, 2010: 305-315); Συναφές είναι και το ζήτημα των σλαβόφωνων πληθυσμών, το οποίο απασχολεί
την εκπαίδευση στη Μακεδονία, αλλά για το οποίο δεν γίνεται, επίσης, καμία νύξη στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ούτε
λαμβάνεται υπόψη με κάποιον τρόπο στο πρόγραμμα σπουδών του Μεσοπολέμου (Μαυροσκούφης, 2018: 33).
Έμφυλες ανισότητες σε ζητήματα γνώσης και διδασκαλίας: Πώς εξηγείται η αρνητική και σεξιστική στάση του νεοελληνιστή
Αποστολάκη στο ζήτημα των υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό (1930);Ο Αποστολάκης προτείνει: «…διά τας σπουδάς εις
το εξωτερικόν αποστέλλονται φοιτηταί άγοντες το πολύ το 27ον έτος της ηλικίας των και ουχί φοιτήτριαι καθόσον […] η αποστολή
υποτρόφων εις το εξωτερικόν δεν πρέπει να γίνεται με τον σκοπόν της απλής μεταφοράς πλουσιωτέρων γνώσεων, αλλά με τον
σκοπόν της δημιουργίας ανωτέρων ιδανικών ζωής∙ πράγμα διά το οποίον θεωρεί ικανούς μόνον τους άνδρας…» (Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 104, 1930: 284).
Επιπλέον, πόσο νεωτεριστική μπορεί να θεωρηθεί η στάση των εκπροσώπων του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού στην υποψηφιότητα της Βενετίας Κώττα (1933) για υφηγεσία στο μάθημα της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας; Η στάση ορισμένων
καθηγητών στο θέμα της εκλογής υφηγήτριας είναι ενδεικτική. Ο Δελμούζος μιλά επί τυπικού θέματος μόνον, ο Θεοδωρίδης
δεν παίρνει τον λόγο, ο Τριανταφυλλίδης λέγει ότι «το πράγμα είναι μπερδεμένον», ο Αποστολάκης θεωρεί αναγκαία τη συζήτηση αναφορικά με το αν έχει δικαίωμα να διδάξει γυναίκα υφηγήτρια και ο καθαρευουσιάνος Βογιατζίδης, σημειώνει ότι
θα μπορούσε να ψηφίσει την Κώττα να πάρει τον τίτλο της υφηγήτριας, με τον περιορισμό, όμως, ότι δεν θα διδάξει! Ιδιαίτερα
αξίζει να σχολιάσουμε την αποχώρηση του καθηγητή Αποστολάκη από τη συζήτηση.28 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ανάλογη
συζήτηση δεν έγινε για κανέναν από τους άνδρες υποψήφιους υφηγητές ενώ λίγα χρόνια αργότερα (1937) στη Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών η Σοφία Γεδεών εκλέγεται υφηγήτρια Παιδαγωγικής.
Απουσία εκμάθησης ξένων γλωσσών: Η διδασκαλία της Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Αγγλικής Φιλολογίας εντάσσεται στο πρόγραμμα μαθημάτων της Φιλοσοφικής Αθηνών, σταδιακά από το 1933-34 έως το 1937-38. Τα αντικείμενα αυτά
απουσιάζουν από τη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης,29 στην οποία προβλέπεται η ίδρυση Ινστιτούτων,30 τα οποία και ιδρύονται,
τελικά, από το 1950 και εξής.Χαρακτηριστική της τάσης που επικρατεί ανάμεσα στους καθηγητές της νέας Σχολής είναι η
άποψη την οποία διατυπώνει ο Αποστολάκης «…αι γλώσσαι δεν πρέπει να διδάσκωνται εις το Πανεπιστήμιον αποτελούσαι
αντικείμενον ατομικής ιδιαιτέρας εκτός του Πανεπιστημίου προσπαθείας των επιθυμούντων να μανθάνωσιν αυτάς φοιτητών…»
(Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 57, 1928: 123).Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να
28. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο ζήτημα, αν επιτρέπεται σε γυναίκα να γίνει υφηγήτρια. Οι απόψεις των καθηγητών διχάζονται. Ορισμένοι θεωρούν
ότι η Σχολή έχει αποφανθεί θετικά αφού έχει ορίσει εισηγητή για την υφηγεσία της Β. Κώττα. Ο Γ. Αποστολάκης, όμως, επιμένει ότι εφόσον η υποψήφια
με νέα αίτηση αλλάζει το μάθημα για το οποίο ζητά την υφηγεσία, η Σχολή μπορεί να συζητήσει εκ νέου, αν έχει τη δυνατότητα γυναίκα να διδάξει ως
υφηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο Κοσμήτορας προτείνει ψηφοφορία «περί επαναφοράς της συζητήσεως του περί φύλου ζητήματος», όμως, η Σχολή
θεωρεί το ζήτημα λυμένο. Μετά την απόφαση αυτή ο Αποστολάκης αποχωρεί από τη συνεδρίαση, δείχνοντας με τον τρόπο αυτόν την αντίθεσή του και
επιστρέφει, όταν, πια, η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Βλ. Φούκας, 2010: 125-130.
29. Στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης διδάσκεται από το πρώτο έτος λειτουργίας η γαλλική γλώσσα και από το δεύτερο έτος σπουδών προστίθεται και
η γερμανική. Η διδασκαλία ανατίθεται σε δασκάλους των γλωσσών αυτών, τους οποίους επιλέγει ειδική κάθε φορά επιτροπή αποτελούμενη από
καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής.
30. Ο Ν. 5139/1931 προβλέπει την ίδρυση «Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής». Το 1932 ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Π. Κοντός, στέλνει τηλεγράφημα στον υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου: «Σχολή φιλοσοφική απεφάσισεν όπως ξέναι
γλώσσαι, ως αλβανική κλπ. αποτελέσουν ίδιον ινστιτούτον προσηρτημένον εις φιλοσοφικήν σχολήν, μη απονεμομένου διπλώματος γλωσσών τούτων υπό
φιλοσοφικής σχολής και τροποποιημένου υπάρχοντος νόμου» για να λάβει την εξής απάντηση από τον υπουργό Παιδείας (18-3-1932, αριθ. 14674): «…
Εις απάντησιν του σχετικού υμετέρου εγγράφου έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν, ότι προς το παρόν, ένεκα των δυσκόλων οικονομικών συνθηκών,
το Κράτος δεν δύναται να έλθη επίκουρον εις το Πανεπιστήμιον διά την λειτουργίαν του νεοϊδρυθέντος Ινστιτούτου ξένων γλωσσών και φιλολογιών,
αλλ’ ούτε και αποβλέπει εις την ευθύς εξ αρχής πλήρη λειτουργία αυτού, εφ’ όσον δεν επιτρέπουν τούτο τα οικονομικά μέσα του Πανεπιστημίου. Νομίζει
όμως σκόπιμον όπως συμφώνως τω περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου νόμω, αρχίση η λειτουργία τούτου διά της πληρώσεως μέρους μόνον των εδρών,
προτιμωμένων εκ μεν των Ευρωπαϊκών γλωσσών, της Γαλλικής, η απόκτησις του πτυχίου της οποίας θα πληρώση σπουδαίας ανάγκας της εκπαιδεύσεως,
εκ δε των Βαλκανικών, της Αλβανικής, την σπουδαιότητα της διδασκαλίας και επιστημονικής ερεύνης της οποίας και άλλοτε, διά του από 12 Φεβρουαρίου
1930 υπ’ αριθ. 10160 εγγράφου υπεδείξαμεν υμίν. Τ’ ανωτέρω φρονούμεν ότι δύνανται να επιτευχθώσι διά δαπάνης σχετικώς μικράς, την οποίαν δύναται
ακινδύνως να υποστή ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου». Βλ. Πανεπιστημιακό αρχείο, φάκελος Ε-1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποφάκελος
Ε-1.Ι.Γ. Πρώτα χρόνια (1928-1929) (σε ηλεκτρονική μορφή).
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εξετάσει κανείς πόσονεωτεριστική και πόσο φιλελεύθερη είναι η αρνητική εισήγηση του Δελμούζου και του Τριανταφυλλίδη
αναφορικά με την ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδρας Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, που θα χρηματοδοτούνταν από το ισπανικό κράτος, με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε εθνικό κίνδυνο, μια και θα μπορούσε να δυσχεράνει τη γλωσσική και πολιτισμική αφομοίωση των σεφαραδιτών Εβραίων της Θεσσαλονίκης (Φιλιππής, 2005: 188-191·
Μαυροσκούφης, 2018: 25-39);31
Α-παιδαγώγητο πρόγραμμα: Πόσο συμβατή με την εξαγγελία ότι η Παιδαγωγική αποτελεί βασικό πυλώνα στην κατάρτιση
των υποψηφίων εκπαιδευτικών (Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συνεδρία 52, 1928:
109-111) και μέσο για τη διάχυση του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού στην ελληνική εκπαίδευση είναι η «παραμέληση» ή
η αβελτηρία για τη συμπλήρωση της έδρας, μετά την αποχώρηση του πρώτου καθηγητή Δελμούζου (1934); Γιατί η Σχολή
επέτρεψε για σχεδόν τριάντα χρόνια–η έδρα πληρώνεται το 1965 με την εκλογή του Ανδρέα Μιχαηλίδη-Νουάρου–να μείνει
κενή η τακτική έδρα της Παιδαγωγικής, την οποία θεωρούσε αναγκαία για το προφίλ των μελλοντικών εκπαιδευτικών; Πώς
εξηγούνται οι πολλές προκηρύξεις για την πλήρωση της έδρας, οι οποίες, όμως, κάθε φορά κατέληγαν «άγονες», η απόρριψη
όλων των υποψηφίων (π.χ. Σπ. Καλλιάφα, 1935, Μ. Παπαμαύρου 1936, 1943, Θ. Χαραλαμπίδη 1939, Λ.Παπαναστασίου, 1939,
1943, 1948, 1953, Ι. Ξηροτύρη 1948, 1953, Β. Τσίριμπα, 1948) για την πλήρωση της έδρας, υποψηφίων που είχαν σπουδές
στο εξωτερικό, αλλά, κυρίως, ήταν δάσκαλοι ή διευθυντές Διδασκαλείων καιη πρόκριση της εμβαλωματικήςδιδασκαλίας από
καθηγητές άλλων εδρών (π.χ. Κ. Βουρβέρης, Β. Τατάκης), συχνά, όμως, με απροθυμία; Την ίδια περίοδο στην Αθήνα ιδρύεται
το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (1923) και το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (1929) από τον Ν.
Εξαρχόπουλο.
Α-κοινωνιολόγητο πρόγραμμα: Πώς ερμηνεύεται η απουσία της κοινωνιολογίας από το πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής δεδομένης, μάλιστα, της αρχικής πρόθεσης της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου να συμπεριλάβει τακτική έδρα της κοινωνικής
φιλοσοφίας (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 198, 15-6-1926, «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», Άρθρον 12: 1602-1603) με πρώτο καθηγητή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο; Γιατί όλη την περίοδο που μελετούμε οι καθηγητές
της Σχολής «σιωπούν» μπροστά στο ενδεχόμενο να ερευνηθεί το σχολείο μέσα στην κοινωνία και το σχολείο ως κοινωνία ή
να συζητηθούν ζητήματα, όπως ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης, η πρόσβαση στη γνώση, οι ανισότητες, τα προβλήματα
που δημιουργεί η σχολική αποτυχία κ.ά.; Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι το 1924 ο Δ. Γληνός διδάσκει το
μάθημα της Κοινωνιολογίας για πρώτη φορά στους μετεκπαιδευόμενους καθηγητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προετοιμάζοντάς τους για τον νέο τους ρόλο ως οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων (Νούτσος, 1984: 304-305),
ενώ και στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, Αβροτέλης Ελευθερόπουλος, αναλαμβάνει το 1929 την έδρα της Κοινωνιολογίας, διδάσκοντας,
κυρίως, στους δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές, μαθήματα Γενικής Κοινωνιολογίας και φροντιστηριακές ασκήσεις «επί
κοινωνιολογικών θεμάτων».
Αδιαφορία ή αβελτηρία πλήρωσης «επίμαχων» εδρών: Πώς ερμηνεύεται η «αδιαφορία», τέλος, για τη συνέχιση της Έδρας
Ιστορίας και Φιλολογίας των Εβραίων και των λοιπών Σημιτικών λαών, η πλήρωση της οποίαςθεωρείται «…πρόωρος…»,κατά τον Πελεκίδη (1928); Ποια η στάση των εκπαιδευτικών δημοτικιστών έναντι του θέματος; Και, συνεκδοχικά, γιατί η έδρα της
Νεώτερης Ιστορίας, στην οποίαγια μικρό χρονικό διάστημα δίδαξε ο Κοντογιάννης πληρώνεται από τον μαθητή του, Απόστολο
Βακαλόπουλο, το 1940; Τέλος, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι η έδρα της Ιστορίας των λαών της χερσονήσου του Αίμου, παρά
το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει επιστημονικά και ερευνητικά, μετά την υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου, ύστερα από
πρωτοβουλία του Αλ. Παπαναστασίου στις 9 Φεβρουαρίου 1934 στην Ακαδημία Αθηνών μεταξύ Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας,
Τουρκίας και Ελλάδας, καταργείται; Πώς μπορεί να ερμηνευθεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει λόγος να διδάσκεται η ιστορία
31. Ο μόνος από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής που διαφωνεί με την επίκληση του εθνικού κινδύνου είναι ο καθηγητής Φιλοσοφίας Χαράλαμπος
Θεοδωρίδης (Μαυροσκούφης, 2018: 33-34).
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των γειτόνων μας, όταν οι σχέσεις της Ελλάδας μαζί τους είναι απόλυτα φιλικές; Μήπως πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τους
γείτονές μας μόνον όταν είναι εχθροί μας και όχι όταν είναι φίλοι μας;

Αντί Επιλόγου
Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το «μέτρο σύγκρισης», το οποίο είναι κάθε φορά διαφορετικό. Αν το πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης συγκριθεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα μαθημάτων της
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών τότε το πρώτο είναι σαφώς νεωτερικό σε πολλά σημεία του –όχι,όμως, σε όλα. Αν η νέα Σχολή
συγκριθεί με αντίστοιχες Σχολές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γαλλία και Γερμανία) τότε μπορεί κανείς να διαπιστώσει
αναχρονισμούς, οπισθοδρομήσεις, καθυστερήσεις ή αβελτηρίες. Η συστηματική και νηφάλια διερεύνηση, πάντως, των παραπάνω θεμάτων στο κοινωνικά συγκρουσιακό, οικονομικά χαοτικό, πολιτικά ασταθές και ιδεολογικά θολό τοπίο του Μεσοπολέμου σε βάθος και πλάτος είναι απολύτως απαραίτητη, για να σχηματίσουμε ακριβέστερη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας
της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης και να αποτίμησουμε τον ρόλο των φιλελεύθερων διανοούμενων και τη σημασία της
κριτικής που δέχτηκαν. Έτσι, θα είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε καλύτερα και τις αντιθέσεις στο εσωτερικό του δημοτικιστικού κινήματος.

Πηγές - Βιβλιογραφία
(1922-1925). Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεδρίαση της 29-11-1924, τόμ. Ε΄.
(1924). Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 37.
(1925). Δ΄ Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις, Συνεδρίασις 197.
(1926). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 2.
(1927). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 38.
(1928). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,τόμ. Α΄, Συνεδρία 52.
(1928). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄,Συνεδρία 57.
(1929). Επετηρίς των πανεπιστημιακών ετών 1926-27, 1927-28, 1928-29. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(1930). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 104.
(1930). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 116.
(1930). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 130.
(1931). Βιβλίον Πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄, Συνεδρία 135.
(1931). Εφημερίς των Βαλκανίων.
(1934). Εκθέσεις πεπραγμένων επί πρυτανείας Περικλέους Βιζουκίδου κατά το έκτον πανεπιστημιακόν έτος 1931-1932.Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(1935). Εκθέσεις πεπραγμένων επί πρυτανείας Φωτίου Γ. Παλιατσέα κατά το έβδομον πανεπιστημιακόν έτος 1932-1933. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(1937). Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1934-1935 επί πρυτανείας Δημοσθένους Σ. Στεφανίδου.Θεσσαλονίκη:
[χ.ε.].
(1937). Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1937-38 πρυτανεία Αβροτέλους Ελευθεροπούλου. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(1938). Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1938-39 πρυτανεία Αναστασίου Οικονομοπούλου. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(1939). Αλφαβητάρι. Επίσημο όργανο των φιλολόγων φοιτητών για διαφώτιση των αναλφαβήτων φοιτητών.
(1939). Επετηρίς του πανεπιστημιακού έτους 1939-40 πρυτανεία Αναστασίου Οικονομοπούλου. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
(2000). Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα 75χρόνια. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
(2001). 75 χρόνια. Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Θεσσαλονίκη:
Παρατηρητής.
(χ.χ.). Έκθεσις Καθηγητού κ. Ιω. Σταματάκου περί των υποψηφίων διά την έδραν της Γλωσσολογίας και της έδρας της Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας, Αρχείο Μ. Τριανταφυλλίδη/ Ι.Ν.Σ.-Α.Π.Θ.
Ανδριώτης, Ν. (2003). Οι πρόσφυγες. Η άφιξη και τα πρώτα μέτρα περίθαλψης. Στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 7: Ο
Μεσοπόλεμος, 1922-1940, (σσ. 79-88). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βασίλης Α. Φούκας

393

Βαρμάζης, Ν. Δ. (1980). Ο Αλέξ. Δελμούζος και το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα Παιδεία, 14, 25-33.
Βαφόπουλος, Γ. (1970). Σελίδες αυτοβιογραφίας, τόμος Α: Το πάθος, Αθήνα: Εστία.
Βερέβη, Α. (1999). Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, 1950-1982. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.-Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας.
Βιβλίον Πράξεων, εξετάσεων πτυχιακών.
Βιζουκίδης, Π. (1931). Η πρώτη πεντετηρίς .Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
Βογιατζίδης, Ι.& Κυριακίδης, Στ. (1937). Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926-1936. Κεντρικόν ίδρυμα και Παραρτήματα.Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
Γαβρόγλου, Κ., Β. Καραμανωλάκης, Χ. Μπάρκουλα (2014). Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1937) και η ιστορία του. Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Δελμούζος, Αλ. (1926).Δημοτικισμός και παιδεία. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Μ. Σαλιβέρου.
Δελμούζος, Αλ. (1944).Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής σχολής. Αθήνα: Γλάρος.
Καραμανωλάκης, Β. (2006). Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932).
Αθήνα: Ι.Α.Ε.Ν./ Γ.Γ.Ν.Γ.
Κιμουρτζής, Π. Γ. (2001).Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1860): Οι πρώτες γενιές των διδασκόντων. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.
Αθήνα: Ε.Κ.Π.Α.
Κριαράς, Εμμ. (1985). Προσωπικά βιώματα από το Δημοτικισμό και τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Νέα Εστία, 1403, 256-267.
Κυριαζόπουλος, Β. (1960).Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926-1960. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
Κυριαζόπουλος, Β. (1976).Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1976. Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
Μαρωνίτης, Δ. Ν. (2007). Γλώσσα και μεταρρύθμιση. Ομιλία στο συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών «Πανεπιστήμιο και μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: Ιστορικές προσεγγίσεις. (σε ηλεκτρονική μορφή).
Μαυροσκούφης, Δ. Κ. (2018). Παιδεία και Κόμμα: Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός στον Μεσοπόλεμο.Στο: Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δ. Κ.
Μαυροσκούφης, Γ. Μπέτσας, Β. Α. Φούκας, Δ. Φ. Χαραλάμπους (επιμ.). Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του
1917 (σσ. 25-39). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Ν. 3341 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», Φ.Ε.Κ. αρ. 154, 22-6-1925.
Νούτσος, Μπ. (1984). Γληνός Δημήτρης. Στο Πάπυρος Λαρούς Μπιτάννικα, 18, 304-305.
Πανεπιστημιακό αρχείο, φάκελος Ε-1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποφάκελος Ε-1.Ι.Γ. Πρώτα χρόνια (1928-1929) (σε ηλεκτρονική
μορφή).
Παπαδάκης, Ν. (2002). «Διερευνώντας την σκέπην της σοφίας». Αναπτυξιακή προοπτική, κοινωνικο-οικονομικές μεταρρυθμίσεις και
πανεπιστημιακή πολιτική στο Μεσοπόλεμο: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΑΣΚΤ, Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, ΑΣΟΕΕ και Πάντειος.
Πανεπιστήμιο,5, 3-59.
Παπανούτσος, Ε. (1978).Αλέξανδρος Δελμούζος. Η ζωή του επιλογή από το έργο του. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
Πλάγγεσης, Γ. (2017). Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ουτοπία, 121,151-172.
Ράσης, Σ. (2004). Τα Πανεπιστήμια χθες και σήμερα. Συμβολή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης: Η Αγγλοσαξονική εμπειρία. Αθήνα: Παπαζήσης.
Σιμενή, Π. (2008).Μεταρρύθμιση και αντίδραση. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέναντι στις εκπαιδευτικές αλλαγές (1899-1926).Αθήνα:
Gutenberg.
Στάθης, Π. (1994). Όψεις της διαμόρφωσης της εθνικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα τον ΙΘ΄ αιώνα: Η συμβολή των καθηγητών Ιστορίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών.Π.Ε.Φ. – Σεμινάριο 17, 100-117.
Τερζής, Ν. Π. (1993). Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο Ν. Π. Τερζής,
Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Πρόγραμμα και πραγματικότητα–πράγματα και πρόσωπα (σσ. 148-169). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
Τερζής, Ν. Π. (20062). Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου: Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του.Θεσσαλονίκη:
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
Τριανταφυλλίδης, Μ. (1928). Τι περιμένομε από σας. Χαιρετισμός στους νέους του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (19 Οκτωβρίου 1927).
Θεσσαλονίκη: [χ.ε.].
Φιλιππής, Δ. Ε. (2005).Οι σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας 1919/20-1940 και η εμπλοκή της Ισπανίας.Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Πάντειο
Πανεπιστήμιο-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
Φούκας, Β. Α. (2010).Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου (1926-1940).Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
Φούκας, Β. Α. (2011). Η διδασκαλία της ιστορίας στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου:
Μια ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση.Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 9, 95-121.

394

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Φούκας, Β. Α. (2014). «ευδοκίμως και φιλοπόνως διδάσκει…»: Το διδακτικό έργο και η γενικότερη παρουσία του καθηγητή Αντώνιου
Σιγάλα στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940). Φιλόλογος,158, 570-586.
Φούκας, Β. Α. (2017). Πανεπιστήμιο και κοινωνία: Ο ρόλος της Φιλοσοφικής Σχολής στην πνευματική κίνηση στη Θεσσαλονίκη (19261974). Στο Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Τζήκας, Β. Φούκας (επιμ.). Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και
Φύλο (19ος και 20ός αιώνας) προς τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου (σσ. 175-195).Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
Κυριακίδη.
Χασιώτης, Ι.& Δ. Αραβαντινός (επιμ.) (2002). 75 χρόνια. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή του νέου αιώνα: Διαχρονική πορεία
εβδομήντα πέντε χρόνων. Θεσσαλονίκη:Α.Π.Θ.

Abstract
The Faculty of Philosophy at Thessaloniki University is an institution that stands at the very opposite of the Faculty of
Philosophy at Athens University. Both in terms of philosophy and intentions of the State and at the level of implementation,
innovations are introduced and implemented (e.g. many degrees, penetration, connection with the local community,
teaching in the demotic language, new chairs, new cognitive subjects), however the researcher who attempts to penetrate
into the curriculum of the Faculty will observe that at the same time there are some “mistakes” or “anachronistic” elements
(e.g. attitude towards the refugees and Slavic-speaking peoples, reactions to the establishment of the Chair of Spanish
Language and Literature, scholarships to boys but not to girls, chairs’ “adventures”). This paper aims to outline the imprint
of the Faculty of Philosophy that composes its program in the wider, cloudy educational scenery of the aforementioned
period.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση
Βασίλειος Ανδρικόπουλος & Αμαλία Α. Υφαντή

1. Εισαγωγή
Στη σύγχρονη εποχή, ο καταιγισμός της γνώσης και η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αναπόφευκτα επιφέρει βαθιές αλλαγές στους εκπαιδευτικούς θεσμούς γενικότερα και στο σχολείο
ειδικότερα. Συχνά υιοθετούνται νεοφιλελεύθερα προτάγματα με βασικά χαρακτηριστικά την αποτελεσματικότητα, τη λογοδοσία, τα πρότυπα (standards), την αποδοτικότητα και την ισόρροπη σχέση κόστους-οφέλους (Zajda & Ozdowski, 2017,
σ. 266).
Στα νεοφιλελεύθερα εκπαιδευτικά πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδείξουν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα των
μαθητών είναι δικό τους επίτευγμα και να γνωρίζουν πότε μπορεί να προκύψει ένα αποτέλεσμα βάσει συγκεκριμένων ενεργειών που να είναι ορατό από όλους. Με άλλα λόγια, είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν για τις ενέργειές τους και να δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα με βάση αυστηρά πρότυπα (standards) που ακολουθούνται
για τη μέτρηση της παραγωγής (Ball, 2003, p. 220). Οι αποφάσεις για το πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία συχνά λαμβάνονται χωρίς αναφορά σε πραγματικά προβλήματα της ζωής στην τάξη, ενώ η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
σχεδιάζεται από ειδικούς που βρίσκονται έξω από το σχολείο (Lieberman, 2000, p. 221).
Από την άλλη, η γραφειοκρατική εκπαιδευτική δομή τείνει να δημιουργεί λύσεις «ενός μεγέθους που ταιριάζει σε όλους»
(Lieberman, 2000, p. 221) και οι οποίες αποτυγχάνουν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εκάστοτε σχολική κοινότητα και
τις ανάγκες της ίδιας αλλά και των μελών της, καθώς δε λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο κάθε φορά του σχολείου και την άποψη
των εκπαιδευτικών επί των αποφάσεων που οι τελευταίοι καλούνται να υλοποιήσουν (Ball, Maguire, & Braun, 2012, p. 41). Το
σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις ιδιαίτερες ανάγκες των
σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Lieberman, 2000, p. 221). Έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να συμμετέχει το σχολείο στη δική του ανάπτυξη και να θέτει τα θεμέλια για τη βελτίωσή του, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Απάντηση στο αίτημα για βελτίωση του σχολείου προσπάθησαν να δώσουν δύο προσεγγίσεις:
i) η σχολική αποτελεσματικότητα και ii) η σχολική ενδυνάμωση (Hopkins et al., 2014, p. 257).
Σύμφωνα με την σχολική ενδυνάμωση, το σχολείο θεωρείται το κέντρο της αλλαγής και οι εκπαιδευτικοί καλούνται
να αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια αλλαγής, που πραγματοποιείται στις αίθουσες διδασκαλίας και στις
καθημερινές σχολικές πρακτικές (Ifanti, 2011, p. 130). Συνακόλουθα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ενδυνάμωσης του σχολείου και βελτίωσης της σχολικής εκπαίδευσης (Ifanti, 2011, p. 134). Σε
αυτήν την περίπτωση αξιοποιούνται εξίσου και ο από κάτω προς τα πάνω προσανατολισμός (bottom-up) της ενδυνάμωσης, αλλά και ο από πάνω προς τα κάτω (top-down) προσανατολισμός, ενώ η σχολική αλλαγή είναι επιτυχής και οδηγεί στη
βελτίωση μόνο εάν γίνεται κομμάτι του σχολικού θεσμού, ενσωματώνεται στην κουλτούρα του σχολείου, υποστηρίζεται
και επιδιώκεται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας και μετασχηματίζει το ίδιο το σχολείο (Hopkins et al., 2014, p. 272).
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
για την επαγγελματική ενδυνάμωση στην Ελλάδα.
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Σε ερευνητικό επίπεδο, η επαγγελματική ενδυνάμωση έχει προσελκύσει την προσοχή ερευνητών και μελετητών που αντικατοπτρίζει το διεθνές ενδιαφέρον για τη βελτίωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών, ως βασικού στοιχείου για τη διασφάλιση της ποιότητας του σχολείου και της διδασκαλίας (Sweetland & Hoy, 2000; Sagnak, 2012; Lee & Nie, 2014;
Tam, 2015; Klein, 2016). Συγκεκριμένα, οι Lieberman & Miller (1984, p. 56) προσεγγίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση
από τη σκοπιά της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών, ώστε να κομίσουν και να εφαρμόσουν νέες ιδέες οι οποίες, στη συνέχεια, θα
δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές. O Bolin (1989, p. 82) ορίζει την επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως διαδικασία με την οποία οι εκπαιδευτικοί επενδύονται με το δικαίωμα συμμετοχής στον καθορισμό
των στόχων και των πολιτικών του σχολείου και εξάσκησης επαγγελματικής κρίσης για το τι και πώς να διδάξουν.
Η Short (1992) υποστηρίζει πως η επαγγελματική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έχει έξι διαστάσεις: (1) λήψη αποφάσεων, (2) επαγγελματική ανάπτυξη, (3) επαγγελματικό κύρος, (4) αυτοαποτελεσματικότητα, (5) αυτονομία και (6) αντίκτυπος.
Ειδικότερα, η λήψη αποφάσεων ως διάσταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης σχετίζεται με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το έργο τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό σημαίνει συμμετοχή και
συνευθύνη για τις αποφάσεις που αφορούν τους προϋπολογισμούς, την επιλογή των εκπαιδευτικών, τον προγραμματισμό, τη
διδακτέα ύλη και άλλες περιοχές του προγραμματισμού (ό.π., 1992).
Η επαγγελματική ανάπτυξη (professional development), αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι το σχολείο στο
οποίο εργάζονται τους παρέχει ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά, να μαθαίνουν συνεχώς και
να επεκτείνουν τις δεξιότητές του μέσω της επαγγελματικής ζωής του σχολείου (ό.π., 1992). Επίσης, το επαγγελματικό κύρος
(professional status), ως διάσταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης, αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι
απολαμβάνουν επαγγελματικό σεβασμό, υποστήριξη και αναγνώριση από τους συναδέλφους τους (ό.π., 1992).
Η αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) συνδέεται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι έχουν τις δεξιότητες και την ικανότητα να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν, είναι αρμόδιοι για την οικοδόμηση αποτελεσματικών προγραμμάτων για τους μαθητές και μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στη μάθηση που συντελείται και στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών (ό.π., 1992).
Η αυτονομία (autonomy), ως διάσταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης, αναφέρεται στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να ελέγξουν ορισμένες πτυχές της εργασιακής ζωής τους. Τέτοιες είναι η άσκηση ελέγχου επί του προγραμματισμού, του προγράμματος σπουδών, των σχολικών εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Το σήμα κατατεθέν της
αυτονομίας είναι η αίσθηση της ελευθερίας να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις (ό.π., 1992). Τέλος, η έννοια του αντίκτυπου
(impact) αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι έχουν επίδραση και επιρροή στην σχολική ζωή. Η αυτοεκτίμηση
των εκπαιδευτικών αυξάνεται όταν νιώθουν ότι κάνουν κάτι σημαντικό, ότι το κάνουν με ικανοποιητικό τρόπο, καθώς και ότι
αναγνωρίζονται για τα επιτεύγματά τους (ό.π., 1992).
Η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συνεπάγεται ενεργό εμπλοκή στα τεκταινόμενα της εκπαίδευσης και
του σχολείου και ανάληψη δράσης, με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη και τον ενεργότερο ρόλο τους στις σχολικές διεργασίες (Short, Greer, & Melvin, 1994, p. 51). Από αυτή την άποψη, το εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών μπορεί να
επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εργασία τους, το ρόλο τους και τα καθήκοντά τους (Spreitzer, 1996; Sweetland & Hoy, 2000; Dee, Henkin, & Duemer, 2003).
Εμπειρικά δεδομένα για τη σχέση μεταξύ της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών έχουν παρουσιαστεί στη μελέτη των Klecker & Loadman (1996, p. 13). Οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα που διεξήχθη σε δημόσια σχολεία του Οχάιο φάνηκαν να έχουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ενδυνάμωσης, δεδομένου ότι ο μέσος
όρος όλων των απαντήσεων ήταν πάνω από 3,00. Οι δύο υποκλίμακες στις οποίες δεν υπήρχαν δημογραφικές διαφορές στις
απαντήσεις ήταν η λήψη αποφάσεων (decision making) και ο αντίκτυπος (impact). Στην ίδια έρευνα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
φάνηκαν πιο ενδυναμωμένες από τους άνδρες συναδέλφους τους όσον αφορά όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης (Klecker & Loadman, 1996).
Σε εμπειρική μελέτη, οι Wall & Rinehart (1998, p. 9) διαπίστωσαν ότι η σημαντικότητα των διαστάσεων της επαγγελματικής
ενδυνάμωσης συμβάδιζε με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά: επαγγελματικό κύρος (professional status), αυτοαποτελεσματι-

Βασίλειος Ανδρικόπουλος & Αμαλία Α. Υφαντή

397

κότητα (self-efficacy), αντίκτυπος (impact), επαγγελματική ανάπτυξη (professional development), αυτονομία (autonomy) και
λήψη αποφάσεων (decision making).
Παρόμοια ευρήματα εμφανίστηκαν στη μελέτη που διεξήχθη από τους Bogler & Somech (2004) με διαφοροποίηση, ωστόσο, στη διάταξη των διαστάσεων της ενδυνάμωσης, με βάση τους μέσους όρους που συγκέντρωσαν: επαγγελματικό κύρος,
επαγγελματική ανάπτυξη, αντίκτυπος, αυτοαποτελεσματικότητα, αυτονομία και λήψη αποφάσεων. Στη διερευνητική μελέτη
τους, οι Scribner, Truell, Hager, & Srichai (2001) βρήκαν ότι ο χαμηλότερος μέσος όρος αφορούσε την υποομάδα της λήψης
αποφάσεων ακολουθούμενος από την αυτονομία και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι υψηλότεροι μέσοι όροι εμφανίζονταν
στις υποκατηγορίες της αυτοαποτελεσματικότητας, του επαγγελματικού κύρους και του αντίκτυπου.
Οι Zembylas & Papanastasiou (2005, p. 451) στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι κοινωνικοί-δομικοί παράγοντες, όπως η
λήψη αποφάσεων, η αυξημένη επιθυμία για προαγωγή και το επαγγελματικό κύρος συνδέονταν με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που δεν αντλούν ικανοποίηση από το επάγγελμά τους φαίνεται να
έχουν χαμηλό επίπεδο ενδυνάμωσης, όπως επισημαίνεται και από τον Kelchtermans (2009, p. 265).
Ειδικότερα, η αίσθηση ότι η δράση τους δεν έχει αντίκτυπο στη βελτίωση του σχολείου οδηγεί σε έλλειψη κινήτρων και
απουσία εργασιακής ικανοποίησης επηρεάζοντας αρνητικά την επαγγελματική τους ενδυνάμωση (Kelchtermans, 2009, p.
266). Παρόμοια, ο Ball (2003, σ. 219) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί με χαμηλό επίπεδο ενδυνάμωσης έρχονται αντιμέτωποι
με υψηλά επίπεδα άγχους και επαγγελματικού στρες, με συνέπεια να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για ψυχοσυναισθηματικές
βλάβες ευρισκόμενοι σε μια αιώνια διαπραγμάτευση με τη δική τους αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση.
O Carl (2009) αναφερόμενος στην επαγγελματική ενδυνάμωση τονίζει τον πρωτεύοντα ρόλο που είναι αναγκαίο να διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος, επισημαίνοντας πως το επίπεδο και το βάθος της
εμπλοκής στη διαδικασία είναι στοιχεία που αυξάνουν την επαγγελματική ενδυνάμωση, η οποία συνδεόμενη με το αναλυτικό
πρόγραμμα πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρο διδακτικά και μαθησιακά γεγονότα.
Οι Harpell & Andrews (2010) υπογραμμίζουν πως η επαγγελματική ενδυνάμωση συνεπάγεται πεποίθηση και εξουσία,
ώστε να τεθούν σε ισχύ (enact) κατάλληλες εκπαιδευτικές αποφάσεις, που βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης για τους
μαθητές. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί ως ενδυναμωμένοι επαγγελματίες οφείλουν να αρθρώνουν λόγο για εκπαιδευτικά ζητήματα και για όσα αφορούν τους μαθητές τους, πράγμα που προϋποθέτει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και συνεργασία, ώστε
να ενισχυθεί η επαγγελματική ταυτότητα και η ικανότητα για δράση, καθώς και η παροχή ευκαιριών και κινήτρων για αλλαγή
των πρακτικών των εκπαιδευτικών.
Μια διαφορετική προσέγγιση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης από την πλευρά της ανάληψης δράσης, συνεπής ωστόσο
με τον σκληρό πυρήνα της διεργασίας της ενδυνάμωσης, είναι η περίπτωση του εκπαιδευτικού εν δράσει, όπως περιγράφεται
από τους Ball, Maguire, & Braun (2012). Η έννοια και μορφή του εκπαιδευτικού εν δράσει αναδεικνύεται από το μετασχηματιστικό ρόλο που ο ίδιος ασκεί, όταν καλείται να εφαρμόσει εκπαιδευτικές πολιτικές σε συγκεκριμένα πλαίσια που διαμορφώνονται από το ηγετικό προφίλ του διευθυντή και την αντίστοιχη σχολική κουλτούρα (Ball, Maguire, & Braun, 2012).
Αν και oι δομικοί παράγοντες, όπως η σχολική κουλτούρα και η ηγεσία του σχολείου παίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, οι Lee & Nie (2014) υπογραμμίζουν την ανάγκη η επαγγελματική
ενδυνάμωση να προσεγγίζεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κοινωνική-δομική όσο και την ψυχολογική-συναισθηματική
διάσταση, ώστε να παρέχεται μια περιεκτικότερη εικόνα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, οι αντιλήψεις των
ίδιων των εκπαιδευτικών είναι σε θέση να προβλέψουν την συναισθηματική τους ενδυνάμωση και τη συμβολή τους στη σχολική αποτελεσματικότητα και ενδυνάμωση.
Σε επάλληλη πορεία, η Tam (2015, p .24) υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί στην έρευνά της εκφράζουν την ανάγκη
ευρύτερης αυτονομίας, ώστε να αναπτύξουν τον επαγγελματισμό τους και να δημιουργήσουν το κατάλληλο πρόγραμμα
σπουδών για διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, εμπλεκόμενοι ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής. Υπό
αυτό το πρίσμα, η ενδυνάμωση παραπέμπει σε δομικό μετασχηματισμό του σχολείου, σε αλλαγή της σχολικής κουλτούρας και
σε συλλογική συνεργατική δράση από μέρους των εκπαιδευτικών.
Στη μελέτη τους, οι Paulsen, Hjertø, & Tihveräinen (2016, p. 764) διαπίστωσαν ότι οι Φινλανδοί εκπαιδευτικοί που θεωρούν εαυτούς ενδυναμωμένους επαγγελματίες, προσδοκούν συνήθως από τους διευθυντές του σχολείου να κατανέμουν
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ευθύνες και να αναθέτουν ρόλους, να επιδεικνύουν αυθεντικές συμπεριφορές ηγεσίας, να προωθούν μια κουλτούρα προσανατολισμένη στο μέλλον και να συμπεριλαμβάνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως επαγγελματίες σε διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.
Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει τις αντιλήψεις
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική ενδυνάμωση. Συγκεκριμένα, το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της ανά χείρας μελέτης ήταν: Πόσο ενδυναμωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα; Η
σημαντικότητα του ζητήματος αυτού σχετίζεται με τη φύση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που στη βάση του είναι
συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό, αλλά και με το γεγονός ότι η χώρα διέρχεται μια άνευ προηγουμένου οικονομική και,
κατά συνέπεια, κοινωνική κρίση τα τελευταία δέκα χρόνια (European Commission, 2015).

3. Μέθοδος και Υλικό
3.1 Μέθοδος
Η έρευνα διεξήχθη σε αστικά σχολεία της Πάτρας, το φθινόπωρο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Το δείγμα αποτελείται από
εκατόν τριάντα (n = 130) εκπαιδευτικούς, που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία της Πάτρας. Ο ρυθμός ανταπόκρισης προσεγγίζει το 82% (130 από 160 διανεμημένα ερωτηματολόγια). Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική μελέτη σε ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα, προκειμένου
να διερευνηθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου πριν τη διανομή και τη συλλογή δεδομένων σε ευρύτερη κλίμακα. Στην
πιλοτική μελέτη συμμετείχαν τριάντα εκπαιδευτικοί, συμπληρώνοντας την πρώτη μορφή ερωτηματολογίου με την παροχή
σχολίων, απόψεων και προτάσεων για βελτίωση.
3.2 Υλικό
Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιελάμβανε τέσσερις ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, όπως το φύλο, η ηλικία,
οι σπουδές και η διδακτική εμπειρία που συγκροτούν την πρώτη ομάδα ερωτήσεων και είκοσι εννέα ερωτήσεις-δηλώσεις
που συγκροτούν τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Συνολικά οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο είναι κλειστού
τύπου με τη διαφορά ότι οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους προς τις οποίες καλούνται οι ερωτώμενοι να εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους είναι βασισμένες στην κλίμακα Likert (Διαφωνώ απόλυτα, Διαφωνώ, Δεν συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ απόλυτα). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως κατάρτιση του ερωτηματολογίου βασίστηκε
κατά αρχήν στο ερωτηματολόγιο School Participant Empowerment Scale (SPES) των Short & Rinehart (1992) για την επαγγελματική ενδυνάμωση, το οποίο αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας. Οι ερωτήσεις μεταφράστηκαν
από επαγγελματία μεταφραστή με την αντίστοιχη προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθότητα
δομής, περιεχομένου και νοήματος που αυτές εμπεριέχουν. Για να διασφαλιστεί περαιτέρω η εγκυρότητα της έρευνας, το
ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε και σε πολυμεταβλητή παραγοντική ανάλυση, αλλά και σε έλεγχο αξιοπιστίας.

4. Αποτελέσματα
Σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά δεδομένα των ερωτωμένων, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (71,5%, N=93) υπερτερούσαν αριθμητικά έναντι των ανδρών εκπαιδευτικών (28,5%, N=37). Όσον αφορά στην ηλικία, το 56,2% των εκπαιδευτικών κυμαίνεται
μεταξύ 40-49 ετών, το 25,4% μεταξύ 30-39 ετών και το 18,4% μεταξύ 20-29 ετών. Αναφορικά με τη μεταβλητή σπουδές, το 20%
των εκπαιδευτικών του δείγματος διέθετε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master’s Degree). Σε σχέση με τη διδακτική
εμπειρία, το 43,1% ήταν μεταξύ 6 και 15 ετών, το 33,1% μεταξύ 16 και 25 ετών και το 23,8% μεταξύ 1 και 5 ετών υπηρεσίας.
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Πίνακας 1. Demographic Variables
Gender

Age

Studies

Male

Female

20-29

30-39

40-49

28.5%

71.5%

18.4%

25.4%

56.2%

Master’s
20%

Teaching experience
1-5

6-15

16-25

23.8%

43.1%

33.1%

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις έξι
διαστάσεις-υποκλίμακες της επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Το εύρος των απαντήσεων ήταν από 1= διαφωνώ απόλυτα έως
5 = συμφωνώ απόλυτα με ένα ουδέτερο σημείο το 3,00. Ο συνολικός μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του
δείγματος (n = 130) ήταν 3,88 με τυπική απόκλιση 0,50. Έτσι, βρέθηκε πως σε όλες τις διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης οι εκπαιδευτικοί προσέγγιζαν το επίπεδο της συμφωνίας. Επίσης, η χαμηλή τυπική απόκλιση έδειξε ότι οι βαθμολογίες
των εκπαιδευτικών ήταν αρκετά συνεπείς ανεξαρτήτως των σχολικών μονάδων που εργάζονταν.
Πέντε από τις διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης συγκέντρωσαν βαθμολογίες μεταξύ του ουδέτερου μεσαίου σημείου 3,00 και της «συμφωνίας» 4,00. Αυτές ήταν οι ακόλουθες, με βάση το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση: Επαγγελματική
ανάπτυξη (6 ερωτήσεις) 3.92, 0.41; Λήψη αποφάσεων (3 ερωτήσεις) 3.65, 0.68; Επαγγελματικό κύρος (5 ερωτήσεις) 3.96, 0.46;
Αυτονομία (5 ερωτήσεις), 3.77, 0.57; Αντίκτυπος (4 ερωτήσεις) 3.84, 0.46. Μόνο μία κλίμακα έλαβε βαθμολογίες μεταξύ 4,00 «συμφωνώ» και 5,00 «συμφωνώ απόλυτα», και είναι η Αυτοαποτελεσματικότητα (6 στοιχεία) με μέσο όρο 4.16 και 0.35 τυπική απόκλιση. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση την ηλικία και το επίπεδο σπουδών.
Πίνακας 2. Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Επαγγελματική ανάπτυξη

129

3,9276

,41240

Λήψη αποφάσεων

129

3,6589

,68175

Αυτονομία

128

3,7760

,57027

Αυτοαποτελεσματικότητα

130

4,1667

,35096

Επαγγελματικό κύρος

129

3,9659

,46241

Αντίκτυπος

129

3,8430

,46986

Valid N (listwise)

125

Ο Πίνακας 3 (α, β) παρουσιάζει τις στατιστικά σημαντικά διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τη διδακτική
εμπειρία. Η Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) αποκάλυψε σημαντικές διαφορές ανά έτη διδακτικής εμπειρίας στην κλίμακα του
Επαγγελματικού κύρους (F=3.505, p=0.017). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία μεταξύ 16 και 25 ετών υπηρεσίας βαθμολόγησαν το Επαγγελματικό κύρος υψηλότερα από ό,τι οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη διδακτική εμπειρία (1-5 ετών),
p = 0,015. Σημαντικές διαφορές με βάση το φύλο βρέθηκαν στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την κλίμακα Λήψη αποφάσεων (m = 3,85, f = 3,58, p = 0,042), Αυτο-αποτελεσματικότητα (m=4.28, f = 4.12, p=0.016). Σε κάθε περίπτωση, οι άνδρες
εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν την επαγγελματική τους ενδυνάμωση υψηλότερα από ό,τι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί. Επίσης, δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υποκλίμακες της Επαγγελματικής ανάπτυξης και της Αυτονομίας.
Πίνακας 3α. ANOVA
Επαγγελματικό κύρος
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

F

2,124

3

,708

Within Groups

25,246

125

,202

Total

27,370

128

Sig.
3,505

,017
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Πίνακας 3β. Multiple Comparisons
Dependent Variable: Επαγγελματικό κύρος
Bonferroni
(I) Teaching Experience

(J) Teaching Experience

1- 5

16-25

Mean Difference (I-J)
-,60465

Std. Error

Sig.

,19585

*

,015

Οι υψηλές συσχετίσεις άνω του 0,50 μεταξύ των όλων των κλιμάκων ανέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω στατιστικούς
ελέγχους. Έτσι, έγινε παλινδρομική ανάλυση, προκειμένου να βρεθεί το μοντέλο που ταιριάζει με τα δεδομένα της έρευνας και
εξηγεί κατάλληλα τις χαμηλές βαθμολογίες που διαπιστώθηκαν στις διαστάσεις της Αυτονομίας και της Λήψης αποφάσεων. Το
μοντέλο που προέκυψε από την παλινδρομική ανάλυση συγκροτήθηκε από όλες τις διαστάσεις ως ανεξάρτητες μεταβλητές και
την Αυτονομία ως εξαρτημένη μεταβλητή. Οι πίνακες 4 (α, β, γ) παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παλινδρομική ανάλυσης
που πραγματοποιήθηκε.
Πίνακας 4α. Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

,744a

,554

,535

,39063

a. Predictors: (Constant), Επαγγελματική ανάπτυξη, Λήψη αποφάσεων, Αυτοαποτελεσματικότητα, Αντίκτυπος, Επαγγελματικό
κύρος
Πίνακας 4β. ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

22,530

5

4,506

Residual

18,159

119

,153

Total

40,689

124

F

Sig.
29,530

,000b

a. Dependent Variable: Αυτονομία
b. Predictors: (Constant), Επαγγελματική ανάπτυξη, Λήψη αποφάσεων, Αυτο-αποτελεσματικότητα, Αντίκτυπος, Επαγγελματικό κύρος
Πίνακας 4γ. Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

-1,114

,451

Επαγγελματική ανάπτυξη

,433

,108

Λήψη αποφάσεων

,106

Αυτο-αποτελεσματικότητα

Model

t

Sig.

-2,469

,015

,314

3,998

,000

,061

,127

1,725

,087

,307

,125

,189

2,459

,015

Αντίκτυπος

,228

,108

,189

2,118

,036

Επαγγελματικό κύρος

,164

,111

,134

1,485

,140

a. Dependent Variable: Αυτονομία
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4. Συζήτηση-Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να αναδείξει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελματική τους ενδυνάμωση σε άμεση συσχέτιση με τις διεθνείς τάσεις και τα οικεία μοντέλα για την επαγγελματική
ενδυνάμωση. Με άλλα λόγια, το κεντρικό ερώτημα της έρευνας ήταν πόσο ενδυναμωμένοι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πρώτα από όλα, η πλειονότητα των ερωτήσεων συγκέντρωσε αρκετά υψηλούς μέσους όρους, πράγμα που δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να συμφωνούν με τις δηλώσεις – ερωτήσεις
(statements) απαντώντας καταφατικά σε ερωτήσεις που έθιγαν ζητήματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπως η επαγγελματική ανάπτυξη που πραγματώνεται εντός του σχολείου, το επίπεδο αυτονομίας και επαγγελματικού κύρους που
απολαμβάνουν, η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για το σχολείο, η αντίληψή τους για την αυτοαποτελεσματικότητα
και η επιρροή που ασκούν στη σχολική ζωή ως αντίκτυπος της δράσης τους. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να
συμφωνούν πως εργάζονται σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης και δρουν μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
που είναι το σχολείο.
Επιπλέον, υποστηρίζουν πως έχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, ανταλλαγής και συζήτησης καινοτόμων ιδεών με τους συναδέλφους τους. Επίσης, φαίνεται να πιστεύουν πως έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα από την επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευτικούς, καθώς και από την καθημερινή τριβή και αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους.
Τέλος, δείχνουν να πιστεύουν πως το σχολείο που εργάζονται προκρίνει τη μάθηση των μαθητών του. Οι απόψεις τους δε
φαίνεται να επηρεάζονται από δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές ή η διδακτική εμπειρία.
Το επίπεδο του επαγγελματικού κύρους των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι αρκετά υψηλό. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να πιστεύουν πως έχουν κερδίσει το σεβασμό, την εκτίμηση και την υποστήριξη των συναδέλφων
τους, ενώ και η ηγεσία του σχολείου φαίνεται να τους επιφυλάσσει ανάλογη συμπεριφορά. Επίσης, εκφράζουν την άποψη
ότι οι συνάδελφοι τούς αναγνωρίζουν ως επαγγελματίες. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι οι δημογραφικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν τις απαντήσεις τους. Ειδικότερα, η διδακτική εμπειρία διαφοροποιεί την αντίληψη των
εκπαιδευτικών για το επαγγελματικό τους κύρος. Στην περίπτωση, ωστόσο, της μελέτης των Klecker & Loadman (1998)
η αίσθηση αυξημένου επαγγελματικού κύρους φαίνεται να συσχετίζεται και με το φύλο και συγκεκριμένα με τους άνδρες
εκπαιδευτικούς.
Από την άλλη, η αυτονομία που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή του, αλλά και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι μέσοι
όροι είναι χαμηλοί συνολικά για τους εκπαιδευτικούς δίχως διαφοροποίηση με βάση δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα
ευρήματα αυτά δε φαίνεται να συμπλέουν με την έρευνα των Klecker & Loadman (1998), με τους εκπαιδευτικούς στην
προναφερθείσα έρευνα να δηλώνουν συνολικά αυξημένη αυτονομία και μάλιστα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να έχουν την
πρωτοκαθεδρία σε υψηλά επίπεδα αυτονομίας. Οι παράμετροι της αυτόνομης δράσης ωστόσο που αναφέρονται στη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών συγκεντρώνουν υψηλούς μέσους όρους
σε ό,τι αφορά την παρούσα έρευνα.
Όσον αφορά τη διάσταση της λήψης αποφάσεων, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να έχουν περιορισμένη δυνατότητα συμμετοχής σε αποφάσεις που αφορούν ζητήματα του σχολείου, αλλά και την εισαγωγή νέων προγραμμάτων σε
αυτό. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, αλλά και όπου αυτό είναι εφικτό, αυξημένη
δυναμική φαίνεται να αναπτύσσουν οι άνδρες εκπαιδευτικοί.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, πιστεύουν ότι συνεισφέρουν στη δημιουργία ανεξάρτητων μαθητών και στην ενδυνάμωσή τους, ότι είναι καλοί στη δουλειά τους και αρκετά
αποτελεσματικοί, αλλά και ότι έχουν ισχυρή γνώση αντικειμένου. Ακόμη, αισθάνονται ότι με τη διδασκαλία τους επιδρούν
σημαντικά στην πρόοδο των μαθητών τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως το φύλο φαίνεται να επηρεάζει την αντίληψή τους για την αυτοαποτελεσματικότητά τους,
με τους άνδρες εκπαιδευτικούς να αισθάνονται πιο αυτοαποτελεσματικοί. Στην περίπτωση της έρευνας των Klecker &
Loadman (1998), ωστόσο, ενώ το φύλο φαίνεται να επηρεάζει τις θέσεις των εκπαιδευτικών, δεν είναι οι άνδρες που
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δείχνουν περισσότερο ενδυναμωμένοι με βάση την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φάνηκαν πιο
ενδυναμωμένες μέσα από τη διάσταση της αυτοαποτελεσματικότητας από ότι οι άνδρες συνάδελφοί τους.
Τέλος, ο αντίκτυπος της δράσης των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρός, σύμφωνα και με τις απαντήσεις
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η δράση που αναπτύσσουν συμβάλλει στην αλλαγή του σχολείου
και συμβαδίζει με τις προσπάθειες για βελτίωσή του. Επίσης, εκφράζουν την άποψη ότι ασκούν θετική επιρροή στους
συναδέλφους τους, ενώ η δραστηριοποίησή τους έχει θετικές επιπτώσεις στη σχολική ζωή. Σε σχέση με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά, το φύλο δείχνει να επηρεάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, επιφέροντας διαφοροποιήσεις. Αντίθετα,
οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα των Klecker & Loadman (1998) υποστηρίζουν ότι δεν ασκούν ισχυρό αντίκτυπο στο σχολείο.
Ο έλεγχος συσχετίσεων έδειξε πως υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των παραγόντων που συνθέτουν την επαγγελματική
ενδυνάμωση και οι οποίες προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Επίσης, η παλινδρομική ανάλυση έδειξε ότι το
κατάλληλο εξηγητικό μοντέλο είναι αυτό που συγκροτείται με ανεξάρτητες μεταβλητές την επαγγελματική ανάπτυξη, τη
λήψη αποφάσεων, την αυτοαποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο, το επαγγελματικό κύρος και εξαρτημένη μεταβλητή την
αυτονομία. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να έχουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπως
προκύπτει από την έρευνα που διενεργήθηκε με βάση το μοντέλο της Short (1992) για τις έξι διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Και αυτό, διότι η πλειονότητα των απαντήσεών τους εμφανίζει μέσους όρους πάνω από 3,50. Το
εύρημα αυτό συμπίπτει με το αντίστοιχο των Klecker & Loadman (1998), στην έρευνα των οποίων ο μέσος όρος όλων των
απαντήσεων ήταν πάνω από 3,00.
Επίσης, οι διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης κατατάσσονται ως ακολούθως με βάση τις απαντήσεις των
εκπαιδευτικών και τους συνολικούς μέσους όρους για κάθε κατηγορία: αυτοαποτελεσματικότητα, επαγγελματικό κύρος,
επαγγελματική ανάπτυξη, αντίκτυπος, αυτονομία, λήψη αποφάσεων. Ανάλογα ευρήματα εντοπίζονται και στη μελέτη των
Wall & Rinehart (1998), αλλά και σε αυτές των Bogler & Somech (2004) και Scribner, Truell, Hager, & Srichai (2001).
Ξεχωριστή θέση στα συμπεράσματα κατέχει η διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαιοδοσία στην επιλογή ή τη
διαμόρφωση του περιεχομένου διδασκαλίας και την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, αποστερούμενοι συμμετοχής
σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το επάγγελμά τους και ως εκ τούτου επαγγελματικής αυτονομίας που συνδέεται με
το πεδίο αυτό. Εξίσου σημαντική παρατήρηση συνιστά επίσης η υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών που σημαίνει ότι δεν πλήττεται το συναίσθημά τους κατά την εξάσκηση του έργου τους ούτε και η πίστη στις ικανότητές
τους. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με αυτό που ο Lee & Nie (2014) επεσήμανε ως ολιστική και συνεκτική προσέγγιση
στην επαγγελματική ενδυνάμωση. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αντικατοπτρίζουν τόσο τη δομική
όσο και την ψυχολογική διάσταση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και παρέχουν μια ολιστική και
συνεκτική προσέγγιση σε μια τέτοια διαδικασία ενθαρρύνοντας περαιτέρω ερευνητικές δράσεις σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της εκπαίδευσης.
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Abstract
This study attempts to investigate primary education teachers’ perceptions of their professional empowerment in Greece.
Six dimensions of teacher professional empowerment were measured: decision making, professional development,
professional status, autonomy, self-efficacy and impact. Data analysis revealed that teachers appear to be empowered
as regards professional development. Similarly, they seem to have a high sense of self-efficacy. However, teachers
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seem to have limited involvement in decision making regarding key aspects of their profession. In conclusion, this study
deepens our understanding about professional empowerment through Greek teachers’ perceptions, which reflect both the
structural and the psychological dimensions of professional empowerment.
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Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εκπαιδευτικές
Αλλαγές. Αντιλήψεις, Αντιστάσεις και Πρακτικές
Ελισάβετ Βλάχου, Βασιλική Φωτοπούλου & Νικόλαος Μάνεσης

1. Εισαγωγή
Στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, το σχολείο δε θα μπορούσε να παραμείνει απλός θεατής στις αλλαγές που συντελούνται, παρά να λειτουργήσει και το ίδιο ως φορέας αλλαγής. Η αλλαγή αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, επέρχεται φυσικά
και αναπόφευκτα, αλλά μπορεί υπό προϋποθέσεις να μη γίνει άμεσα αποδεκτή και να επιφέρει αντίσταση για (ή κατά) την
εφαρμογή της.
Η έννοια της αντίστασης στην αλλαγή αποδίδεται στον Kurt Lewin, η εννοιολόγηση του οποίου διαφοροποιείται φυσικά
από τη σημερινή χρήση (Dent & Goldberg, 1999). Από τις πρώτες μελέτες στις οποίες απαντάται και διερευνάται η έννοια της
αντίστασης στην αλλαγή είναι αυτή των Coch και French (1948), η οποία έκτοτε έχει μελετηθεί εκτενώς και στον τομέα της
εκπαίδευσης.
Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα στάδια της αλλαγής, πώς αυτή τελικά εφαρμόζεται και πώς εκφράζεται η αντίσταση του στις αλλαγές, είναι ζητήματα που απασχολούν την παρούσα μελέτη.

2. Θεωρίες αλλαγής
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για την έννοια της αλλαγής και τη διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξής της. Μεταξύ αυτών
η θεωρία Διάχυσης των Καινοτομιών (Rogers, 2003), τα έξι στάδια των Havelock (1973) και Havelock και Zlotolow (1995), τα
τρία στάδια του Lewin (1951, στο Χαραλάμπους, 2006), αλλά και τα επτά στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της αλλαγής του Lippit
(1973, στο Χαραλάμπους, 2006).
Στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται υπόψη οι τρεις ευρείες φάσεις στη διαδικασία της αλλαγής, όπως τις αναφέρει ο Fullan
(2007). Η πρώτη φάση είναι η εισαγωγή, που προετοιμάζει το έδαφος για την επικείμενη αλλαγή και περιλαμβάνει την απόφαση για υιοθέτηση ή επεξεργασία της. Η δεύτερη φάση είναι αυτή της εφαρμογής και περιλαμβάνει τις πρώτες εμπειρίες από
την προσπάθεια να τεθεί σε ισχύ μια αλλαγή. Η τρίτη και τελευταία φάση είναι αυτή της επέκτασης, της θεσμοθέτησης, όπου η
αλλαγή γίνεται ενεργό μέρος του συστήματος ή εξαφανίζεται.
Η αλλαγή δεν είναι απαραίτητα καλή ή κακή, μπορεί να είναι σχεδιασμένη ή ακούσια, εθελοντική ή επιβεβλημένη, απειλητική ή μη, εσωτερική ή εξωτερική, καθολική ή μερική, μεγάλης ή μικρής έκτασης (Dean, 1993).
Μπορεί, επίσης, να επέλθει είτε μέσω της επιβολής είτε μέσω εθελοντικής συμμετοχής, αλλά μπορεί να εισαχθεί μια τέτοια
όταν υπάρχει δυσαρέσκεια για την υπάρχουσα κατάσταση ή όταν η τελευταία κρίνεται αφόρητη (Fullan, 2007). Οι Torrington
και Weightman (1989, στο Ιορδανίδης, 2006) αναφέρονται σε τέσσερις ευρείς τύπους αλλαγής, (α) την επιβολή, (β) την προσαρμογή, (γ) την ανάπτυξη και (δ) τη δημιουργικότητα. Η πρώτη κατηγορία είναι ίσως κι αυτή που συναντά τις περισσότερες
αντιστάσεις, η δεύτερη προκαλεί αβεβαιότητα, η τρίτη προξενεί ευχαρίστηση και η τέταρτη ενθουσιασμό (Ιορδανίδης, 2006).
Σύμφωνα με τον Fullan (2007) υπάρχουν τρεις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να βρει εφαρμογή μια εκπαιδευτική αλλαγή:
(α) χρήση νέων ή αναθεωρημένων υλικών, (β) χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και (γ) αλλαγή πεποιθήσεων. Κάθε
αλλαγή πρέπει να μελετάται από την τεχνολογική (εισροές-εκροές, διαγράμματα ροής, κίνητρα και αξιολόγηση επίδοση), πολιτική (δύναμη, εξουσία, ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα) και πολιτισμική (κουλτούρα, αξίες, κοινωνικές σχέσεις) της διάσταση
(House & McQuillan, 2005).
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3. Η αντίσταση στην αλλαγή
Η αντίσταση στην αλλαγή προσδιορίζεται ως μια συναισθηματική, γνωστική και συμπεριφορική απόκριση που στοχεύει στη
διατήρηση του status quo, ενώ υπάρχει η ελπίδα για διακοπή, καθυστέρηση ή τροποποίησή της (Bemmels & Reshef, 1991.
Van den Heuvel & Schalk, 2009). Ο James (2010) εντάσσει την αντίσταση στις κοινωνικές άμυνες που αναπτύσσονται σε έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό, φτάνοντας ακόμα και στην ευθεία απόρριψη της αλλαγής.
Η αντίσταση μπορεί να είναι εμφανής ή σιωπηρή, άμεση ή να αναβάλλεται (Robbins & Judge, 2013), ενεργητική ή/και
παθητική (Γερμανός, 2012. Ιορδανίδης, 2006). Ακόμα, (α) η διαφωνία, (β) η διαδικασία και (γ) οι συνέπειες είναι φάσεις όπου
η αντίσταση μπορεί να εμφανιστεί και να προκληθεί (Terhart, 2013).
Όπως και η αλλαγή, θετική ή αρνητική, έτσι και η αντίσταση των εκπαιδευτικών στις διάφορες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις
δεν έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Αν οδηγεί σε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, προτιμάται από την απάθεια ή τη σιωπή (Robbins & Judge, 2013). Παράλληλα είναι χρήσιμη, εάν αναδειχθούν ακατάλληλες ή ελλιπώς σχεδιασμένες
κάποιες πτυχές αυτής (Park & Jeong, 2015), ενώ μπορεί αυτοί που αντιστέκονται να διακρίνουν πως μια αλλαγή βρίσκεται σε
λάθος κατεύθυνση ή ότι δεν είναι λειτουργική (Fullan, 2007).
Η αντίσταση στην αλλαγή σχετίζεται με το άτομο ή/και τον οργανισμό (Robbins & Judge, 2013). Η παρεμβολή στην εκπλήρωση
των αναγκών των ατόμων, η ταλαιπωρία, η απώλεια ελευθερίας, η απαξίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων, αποτελούν αιτίες
αντίστασης (Yilmaz and Kiliçoğlu, 2013). Οι Ibrahim, Al-Kaabi και El-Zaatari (2013) αναφέρουν ότι οι παράγοντες πρόκλησης
αντίστασης των εκπαιδευτικών στις αλλαγές είναι (α) ψυχολογικοί, (β) προσωπικοί, (γ) οργανωτικοί και (δ) σχετικοί με την κουλτούρα του σχολείου. Επιπλέον, έχει βρεθεί πως αν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται υψηλό επίπεδο κινδύνου από τις προωθούμενες παιδαγωγικές καινοτομίες, δε συμμετέχουν σε αυτές, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να αποτυγχάνουν (Le Fevre, 2014).
Τέλος, πολύ σημαντικός ρόλος κρίνεται ο ρόλος του διευθυντή στη μείωση των αντιστάσεων των εκπαιδευτικών στις
αλλαγές (Park & Jeong, 2015), ο οποίος γενικά άγει τις προσπάθειες αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις (Sarason, στο Gitlin
& Margonis, 1995), διαχειρίζεται τις αλλαγές, είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό
(Dean, 1993. 1995).

4. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Όταν εισάγεται μια αλλαγή ή μεταρρύθμιση, υπάρχουν σχολεία καινοτόμα κι εκπαιδευτικοί που θα την εφαρμόσουν, αλλά είναι πιθανό οι τεχνικές δυσκολίες, η πολιτική ισχύς, οι συναισθηματικές απαιτήσεις μιας αλλαγής να επηρεάσουν την εφαρμογή
της (Bascia & Hargreaves, 2000).
Όπως και τα σχολεία, έτσι κι οι εκπαιδευτικοί δρουν διαφορετικά σε μια αλλαγή. Κάποιοι προσπαθούν να εφαρμόσουν ή
υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, άλλοι αντιστέκονται ή υπονομεύουν τις προσπάθειες αυτές (Datnow, 2000). Αυτό
αποτελεί συνάρτηση της τρέχουσας επαγγελματικής τους ιδεολογίας, των στάσεων, των αντιλήψεων και των επαγγελματικών
τους ταυτοτήτων (Troman, 1996).
Οι Croll, Abbott, Broadfoot, Osborn και Pollard (1994) διέκριναν τέσσερα μοντέλα που περιγράφουν και αναλύουν τον
ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και στις επακόλουθες διαδικασίες αλλαγής: οι εκπαιδευτικοί-συνεργάτες, οι εκπαιδευτικοί-εφαρμοστές, η αντίσταση στην αλλαγή και οι εκπαιδευτικοί-δημιουργοί εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Ο Fullan (1993) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γίνουν φορείς αλλαγής και τα προγράμματα σπουδών τους να
τους προετοιμάζουν με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εμπλακούν στις αλλαγές.
Για να είναι επιτυχημένη μια αλλαγή πρέπει να γίνει κατανοητή από τους εκπαιδευτικούς, να αναπτυχθούν διαδικασίες και
δομές εμπλοκής τους στην ανάπτυξη νέας γνώσης, δεξιοτήτων και αντιλήψεων, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της προτεινόμενης αλλαγής, αφού η επαγγελματική μεσολάβησή τους κρίνεται καθοριστική (Berkovich, 2011. Cohen & Hill, 2001. Fullan,
2007. Gitlin & Margonis, 1995. Park & Jeong, 2013. Pyhältö, Pietarinen & Soini, 2012. Vandenberghe, 1984).
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Παράλληλα, τα συναισθήματα που εγείρει στους εκπαιδευτικούς μια αλλαγή, μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχή εφαρμογή
της (Reio, 2005. Schmidt & Datnow, 2005). Η αμηχανία που προκαλείται από την αδυναμία διατήρησης ισορροπίας μεταξύ
αντίληψης και προσδοκιών γύρω από μια αλλαγή, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση επαγγελματικής ταυτότητας, αλλά και
συναισθηματική (Lee & Yin, 2011). Ο συναισθηματικός παράγοντας συχνά παραμελείται, καθώς δίνεται προτεραιότητα στην
έκβαση των αποτελεσμάτων (Janas 1998. Marshak, 1996. Valencia & Killion, 1988), όμως είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της (Reio, 2005).
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τις αλλαγές στην καθημερινή τους πράξη ή στο σχολείο κυρίως από τους συναδέλφους τους (Μυλωνάς, Μάνεσης & Παπανδρέου, 1999). Φαίνεται πως οι επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας απέχουν από
τον τελικό τρόπο εφαρμογής των αλλαγών που αυτό προωθεί, καθώς πολλές από αυτές δεν εφαρμόζονται στην πράξη όπως
σχεδιάστηκαν, με πιθανές συνέπειες για τους μαθητές, την εκπαιδευτική πολιτική, την επαγγελματική κοινωνικοποίηση των
νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και τον ρόλο τους γενικότερα (Μάνεσης, Κατσαούνος & Τσερεγκούνη, 2006).
Η παρούσα μελέτη αποτελεί, μεταξύ άλλων, μια προσπάθεια ερευνητικής προσέγγισης του ζητήματος αυτού.

5. Η μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2018, στην Αχαΐα, στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον ρόλο τους στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών,
κατά τις φάσεις εισαγωγής και εφαρμογής της. Η μελέτη είναι διερευνητική (exploratory), (Yin, 2009). Τα ευρήματα είναι
πιθανό να επιτρέψουν τη διατύπωση πιο συγκεκριμένων υποθέσεων εργασίας.
Ερευνητικά ερωτήματα
1. Μας απασχόλησαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:
2. (α) ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους στις εκπαιδευτικές αλλαγές; 1
3. (β) πώς υλοποιούνται στην πράξη οι εκπαιδευτικές αλλαγές;
Επίσης, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων διερευνάται, εάν διαφοροποιούνται αυτές οι αντιλήψεις, με βάση τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών.
Δείγμα
Συνολικά, το δείγμα ήταν 28 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε 20 σχολεία της Αχαΐας. Από πίνακα τυχαίων αριθμό στον οποίο
συμπεριλάβαμε όλα τα 6/θ και άνω δημοτικά σχολεία της Αχαΐας, επιλέξαμε 20 από αυτά. Στείλαμε σχετική επιστολή και ένας/
μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Σε ορισμένα σχολεία συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο περισσότεροι εκπαιδευτικοί.
Ερωτηματολόγιο
Η κατασκευή του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση και στην εμπειρία των ερευνητών. Αποτελείται
από 22 ερωτήσεις (12 ανοικτές, 3 κλειστές (επιλογή μεταξύ απαντήσεων) κι 7 πολλαπλών επιλογών, τετράβαθμης κλίμακας
Likert.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε επτά (7) ερωτήσεις που απαντούν στα ερευνητικά μας
ερωτήματα κι αφορούν στη διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών τους για τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,
1. Ως Εκπαιδευτική Αλλαγή νοούμε όλο το πλέγμα των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων τις οποίες τα σχολεία
καλούνται να εφαρμόσουν. Σκόπιμα δεν εξηγήσαμε τι εννοούμε ως αλλαγή, διότι δε θέλαμε να εστιάσουν μόνο σε μία, αλλά να στοχαστεί ο καθένας
και η καθεμιά μια αλλαγή (π.χ. στο αναλυτικό πρόγραμμα, στην ίδρυση των νέων Δομών, στις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικά, κλπ) και να
καταγράψει τις απόψεις του.
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και πιο συγκεκριμένα κατά τις φάσεις εισαγωγής και εφαρμογής μιας αλλαγής. Οι πέντε ερωτήσεις είναι ανοικτές και οι δύο
τετράβαθμης κλίμακας (1=καθόλου, 4=πάρα πολύ). Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS 20 και αξιοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι t test,
F, χ2, ΑΝOVA, factor analysis. Αντιστοίχως για την ανάλυση των ανοικτών ερωτήσεων αξιοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής
ανάλυσης περιεχομένου (Braun & Clarke, 2006). Κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας λήφθηκαν υπόψη ζητήματα δεοντολογίας (Miles & Huberman, 1994). Τα ερωτηματολόγια συνοδεύονταν από επιστολή, η οποία ανέφερε τον σκοπό της έρευνας,
τη διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και τη δημοσιοποίηση στους ερωτώμενους των αποτελεσμάτων της.
Δε ζητήσαμε στοιχεία για το φύλο των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος υπηρετούν στην εκπαίδευση περισσότερο από 15 έτη [Μ=2.04, sd=.587]. Πιο συγκεκριμένα, το 14.8% υπηρετεί έως 10 έτη, το 66.7% 11-20 έτη και το 18.5% 21-30
έτη. Είναι κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος (92.6%). Επίσης, το 29.6% διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα. Πρόκειται
δηλαδή για νέους, αλλά αρκετά έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κληθεί να υλοποιήσουν αρκετές εκπαιδευτικές
αλλαγές.

6. Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης, παραθέτοντας τις πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις των ερωτώμενων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον ρόλο τους στα
στάδια των αλλαγών κι έπειτα αυτά που αφορούν στις απόψεις τους για την εφαρμογή τους.
6.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους στα στάδια των αλλαγών
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν αρχικά να απαντήσουν σε μια κλειστή ερώτηση για τη σημασία του ρόλου τους στα στάδια της
εισαγωγής κι εφαρμογής μιας αλλαγής.
Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι θεωρούν πολύ σημαντικό τον ρόλο τους κατά το στάδιο εισαγωγής μιας αλλαγής
[Μ=2.89, sd=.92], αλλά ακόμα πιο σημαντικό κατά το στάδιο εφαρμογής της [Μ=3.39, sd=.63].
Τη σημαντικότητα του ρόλου στο στάδιο εισαγωγής, όπως κι εφαρμογής, μιας αλλαγής, υποστηρίζουν περισσότερο οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας [Μ= 4, sd=.00]. Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος αντίθετα, υποστηρίζουν περισσότερο
ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός στο στάδιο εφαρμογής της αλλαγής [Μ= 3.32, sd=.63], παρά στο στάδιο εισαγωγής της [Μ=
2.76, sd=.88]. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές υποστηρίζουν περισσότερο, από τους συναδέλφους
τους με μεταπτυχιακές σπουδές, ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός τόσο στο στάδιο εισαγωγής [Μ= 3.41, sd=.94], όσο και σε
αυτό της εφαρμογής μιας αλλαγής [Μ= 2.88, sd=.51]. Τέλος, όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, τη σημαντικότητα του ρόλου στο
στάδιο της εισαγωγής υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 21 έτη υπηρεσίας [Μ= 3, sd=1.23], ενώ στο στάδιο
εφαρμογής, οι εκπαιδευτικοί με έως 10 χρόνια υπηρεσίας [Μ= 3.75, sd=.50].
Πίνακας 1: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους κατά την εισαγωγή και εφαρμογή μιας αλλαγής
Έτη Υπηρεσίας
< 10/ 11-20/ 21+

ΠΤΔΕ / Π.Α.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μ/s.d

Μ/s.d

Μ/s.d

Μ/s.d

Εισαγωγή της αλλαγής

2.89/.92

2.5/2.89/3.00

2.76 / 4.00

2.50/2.88

Εφαρμογή της αλλαγής

3.39/.63

3.75/3.28/3.40

3.32 / 4.00

3.13/3.41

ΓΕΝΙΚΑ

Με σκοπό την εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους σε μια αλλαγή, κλήθηκαν να
απαντήσουν σε δύο ανοικτές ερωτήσεις που αφορούσαν τα στάδια εισαγωγής και εφαρμογής της αλλαγής.
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6.1.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους κατά το στάδιο εισαγωγής μιας αλλαγής
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (20/28) εξέφρασαν τις σκέψεις τους για τη σημαντικότητα που θα έπρεπε να έχει ο ρόλος
τους στο στάδιο εισαγωγής μιας αλλαγής. Αναζητούν οι ίδιοι να έχουν ρόλο, με σκοπό την επιτυχία της αλλαγής. Όμως, αρκετοί εκπαιδευτικοί διατυπώνουν ρητά την αντίληψη πως ο ρόλος τους είναι ανύπαρκτος ή και παθητικός, αν και θα έπρεπε να
συμβαίνει το αντίθετο. Ενδεικτικά αναφέρουν:
«Δυστυχώς μηδαμινός… Στην ουσία απλά εφαρμόζουμε την αλλαγή.» (3)
«Όταν η αλλαγή προτείνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Συνήθως προτείνω μια αλλαγή που ήθελα να συντελεστεί
στο σχολείο μου και ξεκινώ τη διαδικασία...» (7)
«Συνήθως μελετώ και επεξεργάζομαι πολύ καλά την όποια αλλαγή για να μπορέσω να την εφαρμόσω σωστά… Προσπαθώ να προσαρμοστώ στην καινούργια αλλαγή και με προσοχή και μεθοδικότητα να μπω στα νέα δεδομένα και να
δράσω.» (16)
«Όταν κάποια αλλαγή εισάγεται είτε γενικευμένα είτε πιλοτικά ο ρόλος μου θα πρέπει να είναι κριτικός.» (17)
6.1.2 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους κατά το στάδιο εφαρμογής μιας αλλαγής
Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (25/28) αναφέρουν ότι ο ρόλος τους στο στάδιο αυτό
είναι σημαντικός και ενεργητικός, καθώς πρέπει να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας
αλλαγής, να έχουν κριτική ματιά, να συζητήσουν στον σύλλογο διδασκόντων και να προτείνουν λύσεις, ακόμα κι αν αυτές δεν
ληφθούν υπόψη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν απόψεις λίγων εκπαιδευτικών (3/28) που υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κανένα
ρόλο και εφαρμόζουν την αλλαγή, επειδή είναι υποχρεωμένοι.
«Εφαρμόζουμε την αλλαγή άλλοτε ουσιαστικά και άλλοτε τυπικά, φαινομενικά» (3)
«Μάλλον ρόλος παθητικός. Απλά εμείς οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουμε τις αλλαγές χωρίς αντιρρήσεις.» (10)
«Ο ρόλος μου είναι να εφαρμόσω ομαλά και με επιτυχία την αλλαγή. Να σημειώσω την πρόοδο της σε όλα τα στάδια» (14)
«Εφαρμόζω την αλλαγή εφόσον έτσι πρέπει και αξιολογώ αν αυτή με κάνει καλύτερη στη δουλειά μου, αν με εξελίσσει ή
όχι» (16)
«…την εφαρμόζω με τον δικό μου τρόπο και βάζοντας τα προσωπικά μου στοιχεία για να γίνει συμφέρουσα προς τους
μαθητές» (19)
«Να μπορούμε να δούμε τις παρενέργειες της αλλαγής και να προτείνουμε άμεσες λύσεις» (21)
6.2 Τρόποι υλοποίησης των εκπαιδευτικών αλλαγών
Στον άξονα αυτό τέθηκαν τρεις ανοικτές ερωτήσεις. Εάν καταρχήν υλοποιούν ή όχι τις αλλαγές και γιατί, τι κάνουν όταν δεν
έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις ή όταν δεν τη θεωρούν αναγκαία και σωστή.
6.2.1 Υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (15/28) θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές δεν υλοποιούνται όπως σχεδιάστηκαν, αλλά προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτούν, τη σαφήνειά τους, τις υπάρχουσες συνθήκες, ακόμα
και την αντίληψη των ίδιων των εκπαιδευτικών. Αρκετοί εκπαιδευτικοί, δηλώνουν ρητά είτε ότι δεν εφαρμόζουν τις προτεινόμενες αλλαγές (8/28) είτε ότι τις εφαρμόζουν μόνο γιατί είναι υποχρεωμένοι από το γεγονός ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (5/28).
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«Όχι γιατί γίνονται τις περισσότερες φορές χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη μας και γιατί τον τελευταίο καιρό δε πείθουν ότι γίνονται με παιδαγωγικά κριτήρια» (3)
«Πάντα υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες σύμφωνα με τις οποίες «προσαρμόζεται» μια σχολική μονάδα ή ένας εκπαιδευτικός» (7)
«Περίπου, ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες της τάξης κάθε φορά» (12)
«Είμαστε υποχρεωμένοι να τις υλοποιήσουμε, οπότε ναι πιστεύω ότι το κάνουμε» (13)
«Όχι ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί. Προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες» (22)
«Υλοποιούνται ως ένα σημείο, πρακτικά μερικές φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω περιορισμένου χρόνου» (23)
6.2.2 Υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών – έλλειψη επαρκών εξηγήσεων
Στο ερώτημα αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος (25/28) αναφέρουν πως όταν δεν έχουν δοθεί
επαρκείς εξηγήσεις για μια προτεινόμενη από το Υπουργείο αλλαγή, τις αναζητούν. Είναι επιφυλακτικοί και δεν προχωρούν
στην εφαρμογή της, μέχρι να ενημερωθούν από τον διευθυντή, τους συναδέλφους τους, τον σχολικό σύμβουλο. Καμιά φορά
αναζητούν επεξηγήσεις από συνδικαλιστικά όργανα, προϊστάμενες αρχές, από το υπουργείο, από το διαδίκτυο, αλλά και από
άλλα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση την εφαρμόζουν. Μόνο τρεις (3/28) απάντησαν ότι δεν την εφαρμόζουν.
«Προσπαθώ να ενημερωθώ μέσω των συναδέλφων, διευθυντή, σχολικού συμβούλου και απευθύνομαι στο συνδικαλιστικό μου όργανο» (2)
«Συζητώ και συνεργάζομαι με συναδέλφους για μια από κοινού αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αυτή…πολλές φορές
αυτενεργούμε» (4)
«Περιμένω μέχρι να δώσει του Υπουργείο επαρκείς επεξηγήσεις ή θα μας ενημερώσει σχετικά ο σχολικός σύμβουλος» (15)
«Ενημερώνομαι από το ίντερνετ και από τα γειτονικά σχολεία» (21)
«Δεν γίνεται καμία αλλαγή αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες» (24)
6.2.3 Υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών – έλλειψη αναγκαιότητας
Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων (15/28) όταν πιστεύει ότι μια αλλαγή δεν είναι αναγκαία, την εφαρμόζει ως έχει, ακόμα και αν εκφράσει αντιρρήσεις σε συλλογικό ή συνδικαλιστικό επίπεδο, καθώς δεν έχουν
το περιθώριο να διαφοροποιηθούν. Την απάντηση δίνουν οι εκπαιδευτικοί που στην προηγούμενη ερώτηση απάντησαν ότι
αναζητούν εξηγήσεις και βοήθεια για να την κατανοήσουν, αλλά και δύο που είχαν απαντήσει ότι δεν εφαρμόζουν μια αλλαγή
που δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς. Αρκετοί εκπαιδευτικοί (8/28), που στην προηγούμενη ερώτηση απάντησαν ότι αναζητούν
εξηγήσεις και βοήθεια για να την κατανοήσουν, απαντούν ότι την εφαρμόζουν, αλλά με κριτικό τρόπο, προσαρμόζοντάς την
στις ανάγκες των ίδιων και των μαθητών τους. Τέλος, κάποιοι (5/28), που στην προηγούμενη ερώτηση απάντησαν ότι ζητούν
διευκρινίσεις, απαντούν ρητά ότι όταν δεν θεωρούν αναγκαία ή σωστή την προτεινόμενη αλλαγή, τότε δεν την εφαρμόζουν.
«Δε νομίζω ότι μπορώ να δρω αυτόνομα, μέσα στη σχολική μονάδα που εργάζομαι. Ούτε προστατεύομαι ώστε να μπορώ να είμαι αυτεξούσιος, να αυτενεργώ» (1)
«Το συζητώ με τους προϊσταμένους μου για να ανακαλύψω τα όρια ευελιξίας που έχω σε σχέση με την εφαρμογή της» (2)
«Την προσαρμόζω στα δεδομένα της εκπαιδευτικής καθημερινότητάς μου» (4)
«Σαφώς εφαρμόζω την αλλαγή λόγω της υποχρεωτικότητας που έχει, εκφράζοντας φυσικά τη διαφωνία μου» (9)
«Αν μπορώ να μην την εφαρμόσω και έχω αυτή τη δυνατότητα, δεν την εφαρμόζω.» (16)
«Αν μας δοθεί η ευκαιρία το συζητάμε με τον υπόλοιπο σύλλογο και σκεφτόμαστε τι τροποποιήσεις μπορούμε να κάνουμε» (20)
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6.2.4 Τρόποι προώθησης μιας αλλαγής από το Υπουργείο Παιδείας
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν σε μια κλειστή ερώτηση να επιλέξουν με ποιον/ποιους από τους παρακάτω τρόπους έχουν αντιληφθεί ότι προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευτικές αλλαγές.
Πίνακας 2: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο προώθησης μιας αλλαγής
Έτη Υπηρεσίας
< 10/ 11-20/ 21+

ΠΤΔΕ / Π.Α.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Μ/s.d

Μ/s.d

Μ/s.d

Μ/s.d

Επιβολή

2.78/.89

2.50/2.59/3.40

2.63/4.00

2.88/2.50

Συζήτηση

2.00/.75

2.00/2.06/1.75

2.04/1.50

2.00/2.07

Επιμόρφωση

2.29/.60

2.25/2.28/2.40

2.32/2.00

2.25/2.35

Ατομική προώθηση

2.22/.75

1.75/2.24/2.40

2.21/2.00

2.25/2.19

ΓΕΝΙΚΑ

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές προωθούνται με την επιβολή [Μ=2.78] και λιγότερο με την επιμόρφωσή τους [Μ=2.29] ή τη συζήτηση για τις ανησυχίες τους [Μ=2]. Μικρή αξιολογούν
και τη δική τους ατομική προώθηση της αλλαγής [Μ=2].
Όσον αφορά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, την ύπαρξη της επιβολής ως διαδικασίας προώθησης, υποστηρίζουν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας [Μ= 4.00, t=-2,315, p=.029], με περισσότερα από
21 έτη υπηρεσίας [Μ=3.40] και με μεταπτυχιακές σπουδές [Μ=2.88]. Την ύπαρξη της συζήτησης ως διαδικασίας με σκοπό την
προώθηση της αλλαγής, υποστηρίζουν περισσότερο ότι επικρατεί εκπαιδευτικοί με 11-20 έτη υπηρεσίας [Μ=2.06], απόφοιτοι
Παιδαγωγικού Τμήματος [Μ=2.04] και χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές [Μ=2.07]. Την επιμόρφωση για την αλλαγή, ως τρόπο
εφαρμογής, υποστηρίζουν εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 21 έτη υπηρεσίας [Μ=2.40], απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος
[Μ=2.32] και χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές [Μ=2.35]. Τέλος, τον ατομικό έλεγχο και προώθηση των αλλαγών υποστηρίζουν
κυρίως εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 21 έτη υπηρεσίας [Μ=2.40], απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος [Μ=2.21] και με
μεταπτυχιακές σπουδές [Μ=2.25].

Συζήτηση - Συμπεράσματα
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους κατά τα στάδια εισαγωγής και εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής αλλαγής (Fullan, 2007), με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Επίσης, μελετήθηκε το πώς τελικά
εφαρμόζονται οι εκπαιδευτικές αλλαγές και από τι πιθανόν εξαρτάται ο βαθμός εφαρμογής τους. Δε μελετήθηκαν οι αντιλήψεις
των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους στο τρίτο στάδιο της αλλαγής (εσωτερίκευση), όταν αυτή γίνεται πια μέρος της σχολικής
καθημερινότητας, γιατί θα ωθούνταν οι εκπαιδευτικοί να σκεφτούν αλλαγές του παρελθόντος, που έχουν φτάσει πια σε αυτό
το στάδιο. Στόχος ήταν να αναστοχαστούν και να καταγράψουν την άποψή τους ελεύθερα για όποια αλλαγή επιθυμούσαν.
Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν κατά πλειοψηφία σημαντικό τον ρόλο τους και στα δύο στάδια των αλλαγών, όμως θεωρούν ότι
είναι περισσότερο σπουδαίος στο στάδιο της εφαρμογής. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αλλά
και αυτοί με άνω των 21 ετών υπηρεσίας, υποστηρίζουν περισσότερο τη σημασία του ρόλου τους στο στάδιο της εισαγωγής,
ενώ οι εκπαιδευτικοί απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και με έως 10 χρόνια υπηρεσίας υποστηρίζουν περισσότερο τη
σημασία του ρόλου τους στο στάδιο της εφαρμογής. Επιπλέον, αυτοί που δε διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών υποστηρίζουν ως σημαντικό τον ρόλο τους στο στάδιο της εισαγωγής κι εφαρμογής, περισσότερο από αυτούς με μεταπτυχιακές σπουδές. Φαίνεται πως οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί θέλουν να έχουν λόγο στον σχεδιασμό, ενώ οι νεότεροι, αλλά και αυτοί με
υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης στην εφαρμογή. Επίσης, φαίνεται πως οι περισσότερες σπουδές οδηγούν τους εκπαιδευτικούς
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να έχουν μια περισσότερο κριτική ματιά συνολικά στις αλλαγές και ίσως να τις αντιμετωπίζουν με περισσότερο σκεπτικισμό,
ενώ αυτό εμφανίζεται στους νέους εκπαιδευτικούς κυρίως στο στάδιο της εφαρμογής.
Το ότι κρίνουν σημαντικό τον ρόλο τους στα στάδια των αλλαγών φαίνεται και από την εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεών τους με δύο ανοικτές ερωτήσεις.
Στο στάδιο της εισαγωγής, οι εκπαιδευτικοί εκφράστηκαν θετικά για τον ρόλο τους σε αυτό, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι
πρωταρχικός, υποστηρικτικός, κριτικός και δραστικός. Οι περισσότεροι υποστήριξαν τη σημασία της μελέτης της αλλαγής σε
όλες τις πτυχές της, τη συμμετοχή στη συζήτηση με προτάσεις, την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Από μια μερίδα εκπαιδευτικών εντοπίζεται και εκφράζεται ανυπαρξία του ρόλου, την οποία εκφράζουν με πικρία.
Στη στάδιο της εφαρμογής εκφράστηκε η μεγαλύτερη σημασία του ρόλου τους με ενεργητικό τρόπο, ενώ λίγοι αναφέρουν
ότι ο ρόλος είναι παθητικός κι εφαρμοστικός. Αναφέρθηκαν στην προσπάθεια για επίλυση προβλημάτων, στον κριτικό στοχασμό και τη συνεχή αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της αλλαγής, τη διαρκή συζήτηση με τον σύλλογο διδασκόντων, την καλή
προετοιμασία για την εφαρμογή σχεδίων δράσης.
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει σε έναν βαθμό η αντίσταση στις αλλαγές, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν δοθεί
επαρκείς οδηγίες ή όταν δε συμφωνούν, αφού σκέφτονται την καθυστέρηση ή την τροποποίηση αυτών (Bemmels & Reshef,
1991. Van den Heuvel & Schalk, 2009). Αυτή η αντίσταση στην προκειμένη περίπτωση, εξαιρώντας την παθητική, μπορεί να είναι θετική, αφού οδηγεί σε συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων, που όπως αναφέρουν οι Robbins and Judge (2013) είναι
προτιμότερο από την απάθεια. Όσοι δεν εφαρμόζουν και δεν ενεργούν έτσι ώστε να αλλάξει κάτι, θα μπορούσε να αναφερθεί
ότι αντιστέκονται παθητικά (Γερμανός, 2013).
Οι συχνές αναφορές των εκπαιδευτικών ότι δεν εφαρμόζουν επακριβώς ή και καθόλου την αλλαγή όταν δεν έχουν ενημερωθεί
πλήρως ή όταν δεν τους δίνεται χρόνος για προσαρμογή, συνάδουν με τα ευρήματα των Gitlin and Margonis (1995) ότι η επιτυχία
μιας αλλαγής σχετίζεται με την κατανόησή της από τους εκπαιδευτικούς, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθεί εκνευρισμός, αντίσταση ή
ακόμα και απόρριψή της (Anderson, 2010). Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει πως δεν τις εφαρμόζει ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν,
αλλά με τροποποιήσεις, που σχετίζονται με το μαθητικό δυναμικό, τον χρόνο που απαιτείται, τη σαφήνειά τους, τις προσωπικές αντιλήψεις του κάθε εκπαιδευτικού. Ακόμα όμως κι αν διαφωνούν με μια αλλαγή ή δεν τη θεωρούν αναγκαία, την εφαρμόζουν, καθώς
κατά τους ίδιους έχει κυρίως τον χαρακτήρα της επιβολής. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, την τροποποιούν όσο μπορούν, κάτι
που αποτελεί μια μορφή ενεργητικής αντίστασης. Το εύρημα είναι σημαντικό, αναδεικνύοντας τον κριτικό και ουσιαστικό ρόλο των
εκπαιδευτικών στις αλλαγές, καθώς, όπως προτείνει και ο Fullan (2007), ο δάσκαλος πρέπει να εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της
αλλαγής, διαφορετικά αυτή θα αποτυγχάνει. Υπάρχουν βεβαίως και οι εκπαιδευτικοί που αντιστέκονται μέσω της ευθείας απόρριψης
της αλλαγής, λόγω του ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη τους για να εισαχθεί αυτή και δεν υπάρχουν οι δομές, αλλά και ολοκληρωμένη ενημέρωση γι’ αυτή. Όλοι αυτοί οι λόγοι που συντείνουν στη μη εφαρμογή της αλλαγής ή στην εφαρμογή της με τροποποιήσεις,
μπορούν να αποτυπωθούν κι ως πηγές αντίστασης που σχετίζονται με το άτομο ή/και με τον οργανισμό (Robbins & Judge, 2013).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων απάντησε πως οι αλλαγές προωθούνται κυρίως μέσω της επιβολής, εύρημα
που προέκυψε και στη μελέτη των Lingam, Lingham και Sharma (2017).
Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, όταν έρχεται αντιμέτωπο με ελλιπείς οδηγίες, τις αναζητά, απευθυνόμενο κυρίως στον διευθυντή, στους συναδέλφους του και τέλος στους σχολικούς συμβούλους, ευρήματα που είχαν εντοπιστεί
και στη μελέτη των Μυλωνά, Μάνεση και Παπανδρέου (1999). Το ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι απευθύνονται πρωτίστως στον
διευθυντή κι όχι στον σχολικό σύμβουλο, άτομο που κυρίως θα έπρεπε να απευθύνονται, μέχρι πρόσφατα που ο θεσμός καταργήθηκε, για παιδαγωγικά θέματα.

Περιορισμοί της έρευνας
Το μικρό δείγμα της έρευνας δεν επιτρέπει την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων. Τα ευρήματα δυνητικά μπορούν να
αξιοποιηθούν σε περαιτέρω έρευνες διερεύνησης των αιτιών αντίστασης των εκπαιδευτικών στις αλλαγές, αλλά και αναγνώρισης των χαρακτηριστικών τους που μπορεί να συνδέονται με την έκφραση αντίστασης στις αλλαγές.
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Περίληψη
Συχνά υπάρχουν στρεβλώσεις στην εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή σχεδιάζεται και προωθείται από το
Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η «αντίσταση» των εκπαιδευτικών στις αλλαγές προκύπτει από διάφορες αιτίες, ενώ ταυτοχρόνως
συμβάλλει στην κόπωση, στο άγχος και στη δυσφορία των εκπαιδευτικών, δυσχεραίνοντας το εκπαιδευτικό έργο. Διεξήγαμε
έρευνα με ερωτηματολόγιο με ανοικτές ερωτήσεις σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Τα ευρήματα
έδειξαν ότι κατά το στάδιο εισαγωγής μιας αλλαγής, καταγράφεται απουσία ρόλου, ενώ στο στάδιο της εφαρμογής της, ο ρόλος
τους είναι πιο ενεργός. Αναδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές υλοποιούνται εν μέρει, ενώ αρκετοί προσπαθούν να τις
προσαρμόσουν στη δική τους πραγματικότητα.

Abstract
There are often distortions in the implementation of an education policy planned and promoted by the Ministry of Education.
Teachers’ “resistance” to change stems from a variety of facts and contributes to fatigue, anxiety, and discontent among
them, which worsens the school work. We conducted a study using an open-ended questionnaire addressing primary
school teachers in Achaia Prefecture, Greece. Our findings indicate that teachers see no role for themselves at the stage of
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introduction of an educational change, while their role is basically active at the implementation stage. They point out that
the educational changes are partially implemented. Finally, it is stated by a significant proportion of teachers that they try
to adjust the prescribed educational changes to the school reality they face.
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Nομική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Νομογνωσία,
ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμογές στη σχολική τάξη
για τη δημοκρατικότερη επίλυση σχολικών κρίσεων
Παναγιώτης Γαλάνης

1. Εισαγωγή
Η αναγκαιότητα πολύπλευρης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Αθμίας και Βθμίας εκπαίδευσης είναι αναντίρρητη, καθόσον
επιβάλλεται τόσο από την παγκοσμιοποιημένη κοινωνικοπολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα γενικά, όσο και από
τις πολλαπλές πρακτικές σχολικές ανάγκες. Ιδωμένη από ευρύτερο και διεπιστημονικό πρίσμα, υπαγορεύεται από τους εξής
ειδικότερους λόγους:
- Το πλαίσιο προσόντων των εκπαιδευτικών σε κείμενα με διακηρυκτικό χαρακτήρα της ΕΕ εντάσσει, ιδίως, μεταξύ των αναγκαίων του γνώσεων και τις αντλούμενες από τη νομική και πολιτική επιστήμη. H παρούσα δεξιότητα των εκπαιδευτικών
περιγράφεται ως «πολιτική νοημοσύνη», αν και ως έννοια δε συμπίπτει απόλυτα με τη νομική γνώση τους, όπως τουλάχιστον εννοείται στους κόλπους της νομικής επιστήμης (Πασιάς κ.ά, 2016: 494-501).
- Ο σύνθετος χαρακτήρας της Κοινωνίας της Γνώσης και της Ευρώπης της Γνώσης (Αλεξίου, 2009): Ευλόγως η κατανόηση του
θεμιτού (και ευκταίου!) της διεπιστημονικής προσέγγισης της Παιδαγωγικής επιστήμης με τις λοιπές κοινωνικές επιστήμες,
απαντά στο πάγιο αίτημα – ικανότητα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία της Γνώσης γνωστή με τον όρο «επιστημολογική
επίγνωση», στο πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1996).
- Ο επιβαλλόμενος δημοκρατικός χαρακτήρας επίλυσης αναφυόμενων διαφορών και προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον
συνεπάγεται ότι, μολονότι οι προκύπτουσες διαφορές στο σχολείο δεν εμπίπτουν πάντοτε στο πραγματικό ενός εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, εντούτοις η διαχείριση αυτών σύννομα, ώστε να εξαρθεί η παιδαγωγική διάσταση του δικαίου και να
περισταλεί στο αναγκαίο μόνο μέτρο η κατασταλτική επιβολή του, υποδεικνύει την αναγκαιότητα πλήρους εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών. Ο έννομος αυτός τρόπος διαχείρισης, ιδίως σε ζητήματα που άπτονται – μέχρι ενός βαθμού – της νομικής
πραγματικότητας επιβάλλεται εκ του συνταγματικού πολιτεύματος και ιδίως από τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.
Η δικαιοκρατική αρχή έχει ως συνέπεια αφενός την πλήρη και ανεξαίρετη εφαρμογή του νόμου στο σχολικό περιβάλλον (μη
ανεχόμενη ανομίες και καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων), αφετέρου ως αρχή της νομιμότητας για τα διοικητικά όργανα
συνεπάγεται τη σύννομη δράση τους, αφού αυτά πράττουν ό, τι ακριβώς επιτρέπει η αντίστοιχη διάταξη και τίποτε περισσότερο (Μαυριάς, 2014: 333-335). Κατ’ αυτό τον τρόπο, η αρχή αυτή στο σχολείο λαμβάνει χαρακτήρα εκκαθαριστικό των
αμφιβολιών και εφαρμόζεται προς επίτευξη πλήρους ασφάλειας στην κατανομή αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων.
Εύλογο είναι πως στην ιδιωτική εκπαίδευση ισχύουν άλλοι κανόνες, που δεν αποτελούν, όμως, αντικείμενο της παρούσης.
- Η άσκηση ιεραρχικού ελέγχου στον εκπαιδευτικό του δημοσίου σχολείου: Ο ιεραρχικός έλεγχος απορρέει ως εκ της δομής της Δημόσιας Διοικήσεως και αναφέρεται στα πρόσωπα που εντάσσονται στο ίδιο νομικό πρόσωπο του Κράτους, το
οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Αυτοί «διορίζονται με έννομο σχέση δημοσίου δικαίου» και
αντιδιαστέλλονται προς όσους «προσλαμβάνονται με έννομο σχέση ιδιωτικού δικαίου» (Σπυρόπουλος, 2006: 383). Το νομικό καθεστώς και οι εγγυήσεις των δημοσίων υπαλλήλων περιγράφονται εν πολλοίς στο Σύνταγμα και εξειδικεύονται στον
κοινό νόμο. Ιδίως ο Υπαλληλικός Κώδικας (ΥΚ) εξειδικεύει τον ιεραρχικό έλεγχο, αλλά και τα δικαιώματα και τις περαιτέρω
υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου. Αυτός οφείλει «πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα», εκτελώντας την
κυβερνητική πολιτική (Σπυρόπουλος, 2006: 392). Σημειώνεται ότι για τους προσληφθέντες εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων εφαρμόζεται το Εργατικό Δίκαιο, αφού πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
- Η φύση της Παιδαγωγικής ως κοινωνικής επιστήμης ευρισκόμενης σε άρρηκτη σύνδεση με τις λοιπές ανεξάρτητα από το
ζήτημα που θέτει για το κατά πόσον είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής (Πυργιωτάκης, 2011: 59-65), ωστόσο είναι αναμφίβολο
πως στον πυρήνα των αναζητήσεών της θέτει τη μελέτη του ανθρώπου, υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης, της αγωγής (και
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λοιπών συναφών, πλην όχι ταυτόσημων όρων) ούσα έτσι μια «ανθρωπιστική» σπουδή. Ωστόσο, αν ευκόλως συνδέεται λ.χ.
με την Ψυχολογία, εντούτοις με τη Νομική επιστήμη οι δεσμοί είναι επιμελώς κεκρυμμένοι. Παρόλα αυτά, οι επιστήμες συναντώνται αφής στιγμής η εκπαίδευση παρέχεται από την Πολιτεία σε ένα θεσμοθετημένο περιβάλλον, οριοθετημένο κατά
χώρο και χρόνο και από συγκεκριμένα πρόσωπα που «προσλαμβάνονται» κατ’ έννομο τρόπο, ήτοι σε συστοιχία με το ισχύον
δίκαιο (το Σ, τους νόμους κλπ.).
- Το ήθος του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός του 21ου αι. πρέπει να διέπεται όμως, εκτός από έναν κώδικα αξιών
που αποτελούν συνέπεια της διά βίου ανάπτυξής του και δεν εξαντλείται σε μια ρηχή γνώση θεωριών, αλλά εξελίσσεται
αενάως, κυρίως μέσω των επαφών του με τους άλλους κοινωνούς. Η ηθική του εκπαιδευτικού αποτελεί τη λυδία λίθο της
παιδαγωγικής πράξης (Χατζηδήμου, 1985: 114-119).
- Λοιπές πρακτικές ανάγκες. Σαφώς, η πρόβλεψη εκ των προτέρων όλων εκείνων των πτυχών που αναδεικνύονται αναπόσπαστο τμήμα της νομικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αποτελεί δύσκολο, αν όχι ουτοπικό εγχείρημα. Και τούτο διότι η
ίδια η πράξη καθίσταται τελικά ο ρυθμιστής και του θεωρητικού προσανατολισμού των εκπαιδευτικών σπουδών. Συναφώς,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκάστη περίπτωση, με τις ιδιαιτερότητες που αυτή φέρει, ιδίως σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Προτού εκκινήσει η εκτύλιξη της έρευνας, πρέπει να υπομνηστεί ότι η εμπειρική νομική ανάλυση που εδώ ακολουθείται
δεν υπονομεύει τη δογματική, ενώ εξάγεται εύκολα και το αντίστροφο συμπέρασμα. Στο σημείο τούτο, τονίζεται πως η διεπιστημονικότητα δεν υποβιβάζει την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη, αλλά αντίθετα ερείδεται επί τη βάσει της διαιρέσεως της
Παιδαγωγικής επιστήμης σε θεωρητική (λ.χ. ιστορία εκπαίδευσης) και εφαρμοσμένη (λ.χ. διδακτική μεθοδολογία, παιδαγωγική ψυχολογία κλπ.). Εγκαινιάζει, έτσι, τον επιστημονικό διάλογο με τις λοιπές κοινωνικές επιστήμες (τη Νομική και Πολιτική
Επιστήμη), τις οποίες η βιβλιογραφία τείνει να αγνοεί, ενώ αντίθετα εξαίρει άλλες επιστήμες λ.χ. τη σημασία της Κοινωνιολογίας (Νόβα-Καλτσούνη, 2010: 29-35). Αυτή η βιβλιογραφική «παράλειψη» οφείλεται και στην ολιγωρία ενασχόλησης εκάστης
επιστήμης με τις λοιπές, λόγω της διαφορετικής επαγγελματικής φυσιογνωμίας τους, αφού ο δικηγόρος αποτελώντας δημόσιο
λειτουργό, ενδιαφέρεται περισσότερο για την επίλυση των νομικών διαφορών και δευτερευόντως για την εκπαίδευση και την
παιδαγωγική διάσταση των κανόνων δικαίου που μεταχειρίζεται.
Ως απόρροια όλων των ως άνω παρατηρήσεων και σύμφωνα με την ακολουθητέα μεθοδολογία, σκοπός της έρευνας
καθίσταται τόσο η ανάδειξη της συνεισφοράς της νομικής γνώσης, που με τη μορφωσιογόνο της επίδραση διαπλάθει την
ηθικοδικαϊκή συνείδηση του εκπαιδευτικού, όσο και των στόχων που θα επιτευχθούν τοιουτοτρόπως σε σχολικό επίπεδο.

2. Πτυχές νομικής και πολιτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Αν υπερβαθεί με κάποιον τρόπο το (φιλοσοφικό) πρόβλημα της δυνατότητας γνώσης του Δικαίου και αφού κατακτηθεί η
βεβαιότητα πως το Δίκαιο ως κανονιστικό πρόταγμα μπορεί να «μαθευτεί» (Σούρλας, 1995: 17-20), έστω ακροθιγώς, από τον
οποιονδήποτε, διαθέτει έστω τις βάσεις για να το κατακτήσει, μεταβαίνει η μελέτη στην επισκόπηση εκείνων των νομικών
κειμένων lato sensu που είναι απαραίτητοι στον εκπαιδευτικό ιδίως στην καθημερινή πρακτική στο σχολείο.
Αρχικά, επιδιώκεται η γνώση της βασικής νομοθεσίας (όχι μόνο της υπαλληλικής, που σήμερα τονίζεται) της αφορώσας
τα συνταγματικά δικαιώματα, την πιθανή νομολογία των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων σε εκπαιδευτικά θέματα,
τη διαχείριση κρίσεων (μετρίας ή μεγίστης σοβαρότητας), την υποχρέωση αγαστής συνεργασίας με τα διάφορα εμπλεκόμενα
στον εκπαιδευτικό χώρο άτομα κλπ.
Ειδικότερα, έμφαση δίδεται:
- Στη μεθοδολογία έρευνας της απαιτούμενης νομοθεσίας στο Εθνικό Τυπογραφείο. Χάρη στον ειδικό ιστότοπο που έχει διαμορφωθεί προς τούτο, είναι εφικτή η αναζήτηση Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), τόσο τυπικών νόμων, όσο
και διοικητικών πράξεων. Το πρόβλημα, όμως, εδώ ανευρίσκεται στο ότι οι νόμοι αυτοί παρέχονται στη μορφή που εκδόθηκαν αρχικά και χωρίς τυχόν τροποποιήσεις που εμφιλοχώρησαν στη συνέχεια. Κυρίως στο πεδίο της αχανούς εκπαιδευτικής
νομοθεσίας, κρίνεται αρκετά δυσχερής η ανεύρεση της σημερινής ισχύουσας διάταξης.
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- Στο ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας και δη στις διατάξεις περί ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να κατανοεί τα δικαιώματα ως εκπορευόμενα από το βασικό «μητρικό» δικαίωμα της αξίας του ανθρώπου που αποτελεί
«καταστατική αρχή» της έννομης τάξης εν συνόλω, αφού επ’ αυτού δομούνται όλες οι περαιτέρω διατάξεις των νόμων. Επίσης, ο ίδιος θα προσεγγίσει κριτικά και άλλα ατομικά δικαιώματα, π.χ. ζωή, υγεία, τιμή, αξιοπρέπεια θρησκεία, εκπαίδευση
κλπ. προκειμένου να γνωρίσει το περιεχόμενο και το εύρος της παρεχόμενης συνταγματικής προστασίας. Όμως, πρωτίστως,
οδηγό του θα πρέπει να αποτελεί η διάταξη της παρ. 1 άρθρ. 25 Σ περί αναλογικότητας των περιορισμών που επιβάλλονται
στα δικαιώματα, αλλά και η απαγόρευση καταχρηστικής άσκησής τους από το άτομο, κάτι που συναντάται και στον Αστικό
Κώδικα (ΑΚ 281) εκεί όμως αναφέρεται κυρίως στα δικαιώματα του ιδιωτικού δικαίου (Δαγτόγλου, 2012: 116-117).
- Στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο: Το δίκαιο της Δημόσιας Διοίκησης και ιδίως αυτό που αφορά στις διοικητικές πράξεις και τη
διοικητική διαδικασία οφείλει να γίνει έστω γενικώς γνωστό από τον εκπαιδευτικό, αφού ο ίδιος δρα ως διοικητικό όργανο,
αλλά και, σε πληθώρα περιπτώσεων, ο μαθητής αποτελεί διοικούμενο (Πουλής, 2014: 53-57).
- Στο Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο και ειδικότερα στο Εκπαιδευτικό Δίκαιο Στην πολυσχιδή ειδική νομοθεσία αναφύονται ζητήματα
αντιμετώπισης των αντιφάσεων και εν γένει προβλημάτων της πολυνομίας και πολλάκις κακονομίας – αλληλεπικάλυψης
των διαφόρων διατάξεων και επιλογής της ορθότερης διάταξης (Πουλής, 2014: 49-53). Ο δε Υπαλληλικός Κώδικας που ήδη
υπομνήστηκε ασχολείται κυρίως με τη δημοσιολογική θέαση της θέσης του εκπαιδευτικού και όχι τόσο με ζητήματα συναφή
με την παρούσα μελέτη.
- Στον Ποινικό Κώδικα (ΠΚ): Οι επιμέρους διατάξεις του ΠΚ τυποποιούν εγκληματικές συμπεριφορές, που ο εκπαιδευτικός
έστω σε επίπεδο διατύπωσης, χωρίς να έχει προβεί ασφαλώς σε διεξοδική τους ερμηνεία, οφείλει να τις γνωρίζει. Όμως,
ενίοτε μπορεί να διολισθήσει στην υπερβολική ποινικοποίηση συμπεριφορών είτε αντίστροφα στην παράβλεψη τιμώρησης
των εγκλημάτων, όπου έδει να παρέμβει ο ποινικός νομοθέτης. Λ.χ. το άρθρ. 312 ΠΚ τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.
4322/2015 και πλέον ποινικοποιείται η βλάβη ή κάκωση της σωματικής ή ψυχικής υγείας ατόμου οποιουδήποτε και όχι
μόνον ανηλίκου ή ανήμπορου (Σπυρόπουλος, 2016).
- Στον Αστικό Κώδικα (ΑΚ) και τις διατάξεις περί προσωπικότητας, αδικοπραξιών και περί οικογενειακού δικαίου (ιδίως γονική
μέριμνα). Ο εκπαιδευτικός ξεδιαλύνει αρχικά την ευρύτατη έννοια της προσωπικότητας του φυσικού προσώπου (του ίδιου ή
του μαθητή) και την αποτελεσματική έννομη προστασία σε περίπτωση προσβολής της (Γεωργιάδης, 2012: 170-183). Ωστόσο,
δεν θα πρέπει να επαφίεται μόνο στις διατάξεις του ΑΚ, διότι οι νομικές ενέργειες απαιτούν την πάροδο ικανού χρονικού
διαστήματος και ενίοτε κρίνεται ότι δεν επανορθώνουν το τρωθέν αγαθό της προσωπικότητας. Επομένως, εν προκειμένω η
γνώση του θα αναφέρεται ακριβώς στην εννοιολόγηση της προσωπικότητας περισσότερο παρά στην έννομή της προστασία.
- Στις διατάξεις της διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) καθώς και στις ΣΕΕ και ΣΛΕΕ και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (Τζέμος, 2015: 50 επ.). Με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
τίθενται οι βάσεις διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ατόμου, όπως περιγράφονται στη Σύμβαση αυτή (Φουντεδάκη
κ.ά, 2010: 25 επ.) και όπως εφαρμόζονται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ (Στάγκος, 2004: 70-90), αν και για τον μέσο εκπαιδευτικό παρίσταται προδήλως δύσκολο να γνωρίσει και να ανεύρει τις εκάστοτε διατάξεις που είναι εφαρμοστέες. Έτσι, λ.χ. στην
υπόθεση Lautsi κατά Ιταλίας (ΕΔΔΑ, 18.03.2011) η απόφαση ευρείας σύνθεσης του Δικαστηρίου έκρινε πως δεν υφίσταται
προσβολή του δικαιώματος ανατροφής των τέκνων της προσφεύγουσας από τη διατήρηση θρησκευτικού συμβόλου στη
σχολική αίθουσα. Παρόμοιες περιπτώσεις, αν και φαίνονται ακραίες, εντούτοις δυνητικά αποτελούν αντικείμενο διαμαχών
στο σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, η νομογνωσία αναφέρεται στην αναζήτηση και ανεύρεση των απαιτούμενων αποφάσεων, τόσο των εθνικών όσο
και των ενωσιακών και διεθνών δικαστηρίων. Η γνώση των βασικών έστω αποφάσεων κατευθύνει και οργανώνει τη σκέψη
του εκπαιδευτικού, δίδοντάς της πρακτικό περιεχόμενο, αν συνδυαστεί ασφαλώς με τη γνώση του γενικού πλαισίου των κρίσιμων εκάστοτε διατάξεων και αν ο εκπαιδευτικός προβεί έστω σε περιορισμένο σχολιασμό τους (Σταμάτης, 2003: 68 επ.). Οι
αποφάσεις των δικαστηρίων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς μπορούν συνοπτικά να κατηγοριοποιηθούν: αφενός σε αυτές
που άπτονται θέματα επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, λ.χ. στην πρόσφατη απόφαση περί ειδικής αγωγής (ΣτΕ
1277/2018) που ασχολήθηκε (βάσει των άρθρ. 16 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και της νεό-
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τερης διάταξης του άρθρ. 48 παρ. 3 του Ν. 4415/2016) με θέματα πρόσβασης στις δομές ΕΑ, προϋπόθεση των οποίων υπήρξε
η κατοχή κάποιων συγκεκριμένων τίτλων σπουδών, αφετέρου σε αυτές που άπτονται θεμάτων διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, λ.χ. απόφαση ΤρΕφΠατρ 1678/1998, με την οποία αποδείχτηκε η ενοχή του κατηγορουμένου για επικίνδυνη
σωματική βλάβη, αφού «με πρόθεση προξένησε σωματικές κακώσεις σε ανήλικη μαθήτρια στο προαύλιο του σχολείου, με
τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ζωή της ή ακόμη και βαρειά σωματική βλάβη, αφού την κτύπησε με το
χέρι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει εγκεφαλική διάσειση» (δημοσιευμένη στην Ποινική Δικαοσύνη, τ. 6/1999).
Πάντως, εδώ η αρμοδιότητα δράσης μετακυλίεται στο νομικό, ο οποίος όντας εξοικειωμένος με τη βιβλιογραφική και
νομολογιακή έρευνα σε ένα ή περισσότερα πεδία του επιστητού, καθίσταται αρμόδιος να ανιχνεύσει νομοθετικές και νομολογιακές γραμμές κρίσιμες για την εκπαιδευτική δράση και να τις γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς
(Σούρλας, 1981: 43).

3. Αναμενόμενα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη
Α) Η πρακτική σημασία της εκ των προτέρων γνώσης του Δικαίου εντοπίζεται αφενός στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ορθός
χειρισμός μιας κατάστασης που πρόκειται να εμφανίζεται και χρήζει ρύθμισης από το Δίκαιο (λ.χ. λήψη συγκατάθεσης από
τους γονείς για σχολικό περίπατο) και αφετέρου όταν έχει εκδηλωθεί μία σχολική «κρίση» και απαιτείται η έννομη παρέμβαση
(λ.χ. όταν έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη στο σχολείο και επίκειται η τιμωρία του δράστη). Είναι εμφανές πως μεγαλύτερης
πρακτικής σημασίας περιπτώσεις είναι οι δεύτερες, αφού σε αυτές η παρέμβαση του Δικαίου διά των εκπαιδευτικών εκτός
από άμεση, είναι και αναγκαία για την αποκατάσταση του τρωθέντος εννόμου αγαθού.
Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός αποτελεί δημόσιο υπάλληλο, ο ίδιος, εξισορροπώντας ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και στην παιδαγωγική του ταυτότητα, καλείται να επιλύσει τις σχολικές συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητές-εκπαιδευτικούς-γονείς κλπ. με αίσθημα ευθύνης. Ο σεβασμός του ισχύοντος Δικαίου αποτελεί έμπρακτη συμπαράταξή του με
το αίτημα δημοκρατικής επίλυσης των διαφορών (είτε αφορούν μαθητές είτε τη σχέση μαθητών – σχολείου – δασκάλου/καθηγητή, ως τρίπτυχο του οργανισμού της γνώσης) και συμπεριφορά του με πνεύμα συνταγματολογικά ορθό (Μουζάκης, 1994:
71-75). Η πρώτη πτυχή που αποτελεί εδώ κρίσιμη παράμετρο του σεβασμού των βασικών αρχών του συνταγματικού πολιτεύματος είναι ο σεβασμός της διάκρισης των εξουσιών. Λ.χ. ο εκπαιδευτικός που διαπιστώνει την τέλεση ποινικού αδικήματος,
π.χ. σχολικός εκφοβισμός από μαθητή προς άλλον στο πλαίσιο του σχολείου, οφείλει να παραπέμψει την περίπτωση στον
αρμόδιο προς τούτο κρατικό λειτουργό, εκεί όπου πρέπει να επέμβουν τα όργανα προς καταστολή του τελεσθέντος εγκλήματος
(π.χ. εισαγγελέας κλπ.) και προς κίνηση της δίωξης. Οι ως άνω ποινικές δικονομικές ενέργειες φυσικά θα λάβουν χώρα, αφού
πρώτα αποφανθεί η μονάδα περί της τέλεσης όντως του αδικήματος που ο ΠΚ τιμωρεί. Ο εκπαιδευτικός δεν καλείται, συμπερασματικά, να καταστεί δικηγόρος/συνήγορος του θύματος, ούτε εισαγγελέας, διότι δεν είναι αυτό το νόμω ανατεθέν σε αυτόν
έργο. Απλώς οφείλει να ανακαλύψει/διαπιστώσει γενικά την παράβαση και ύστερα να ενημερώσει εγκαίρως τη διεύθυνση
του σχολείου προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία από κείνο το σημείο και ύστερα μέτρα και οι αποφάσεις προς καταστολή
του τελεσθέντος εγκλήματος και προς αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη το θύμα.
Β) Συγχρόνως, όμως, επιδιώκει την όσο το δυνατόν ευρύτερη δικαιοσύνη στην τάξη, μη θυσιάζοντας το δικαίωμα του ενός
μαθητή (π.χ. για μάθηση) για τον άλλο, επιβάλλοντας τον εύλογο και εκ του νόμου περιορισμό. Η γνώση του τρόπου στάθμισης
των «συγκρουόμενων» δικαιωμάτων αποτελεί έναν ακανθώδη τομέα του δικαίου και πολλάκις εμπλέκει τις προσωπικές
απόψεις των σταθμιζόντων με το εφαρμοστέο εν προκειμένω δικαίωμα, ενώ και οι θεωρητικές αψιμαχίες των συνταγματολόγων γύρω από το ζήτημα του επιτρεπτού και των ορίων της στάθμισης αποτελεί ανάχωμα στην αποτελεσματική, έγκαιρη, άμεση και πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου εκάστου δικαιώματος. Αυτό σημαίνει πως πραγματώνονται βασικές αρχές
του συνταγματικού πολιτεύματος, όπως λ.χ. ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας που θετικοποιείται στο άρθρ. 25 Σ.
Ως αποτέλεσμα, τοιουτοτρόπως αναδεικνύεται η «παιδαγωγική διάσταση» του δικαίου, ως διαπλαστικού παράγοντα της
ανεκτής και νομικώς αποδεκτής κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο κοινωνός, ωστόσο, δεν αποτελεί «εξιλαστήριο θύμα» του δικαίου, ούτε και το σχολείο καθίσταται «αρένα δοκιμασίας» των νομικών κελευσμάτων. Κάτι τέτοιο θα πρέπει –κατά το μάλλον
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ή το ήττον – να αποτελεί την τελευταία λύση, το ultimum refugium. Η υποχώρηση της αυστηρής, κατά γράμμα ερμηνείας και
εφαρμογής του ισχύοντος δικαίου (Σταμάτης, 2002: 341) στο σχολικό περιβάλλον δικαιολογείται αρχικά από την πριμοδότηση
της παιδαγωγικής διάστασης του σχολικού περιβάλλοντος, που ως κοινωνικός θεσμός, αναγνωρίζεται με ευρύτητα στο Δίκαιο
και «νομικο-ποιείται». Η παιδαγωγική, όμως, προσέγγιση του σχολείου και η κοινωνικοποιητική του λειτουργία δεν είναι
σκόπιμο ούτε και επιτρεπτό, όμως, να το μετατρέπει σε «άντρο» ανομίας και σε όχημα κατάχρησης του δικαίου.
Γ) Η έρευνα σύμπλευσης των δύο επιστημών εστιάζει ειδικότερα στη μελέτη αυτή στην καταλολογράφηση περιπτώσεων
εκδήλωσης βίας σωματικής/λεκτικής ή ρατσιστικών φαινομένων και στην αντίστοιχη ενεργοποίηση του Δικαίου. Πρωτίστως,
δηλ. αναφέρεται σε περιπτώσεις, όπου η αποκατάσταση των «βλαβών» του παιδιού οφείλει να το αποθαρρύνει από την
υιοθέτηση ανταποδοτικών, απαγορευμένων πρακτικών αυτοδικίας και να το προτρέπει στην κοινοποίηση της κατάστασης
στους αρμόδιους να λάβουν μέτρα, ώστε να μεταρσιωθεί αυτή σε νομικό ζήτημα, προκαλώντας τοιουτοτρόπως την κρατική
παρέμβαση και ενεργοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων, σε πλαίσια, ωστόσο, οριοθετούμενα από τις ιδιαίτερες συνθήκες
του σχολικού περιβάλλοντος και τη σοβαρότητα της εκάστοτε περίπτωσης.
Η αντιμετώπιση του εκφοβισμού, ως εξαιρετικά λεπτή περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με μια νομική «φειδώ», υπό
την έννοια πως θα πρέπει ad hoc να συνεκτιμώνται οι περιστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός στην
καθημερινή σχολική πραγματικότητα και ιδίως την εξεύρεση του θύτη επακριβώς, του θύματος, τη διακρίβωση του είδους
του εκφοβισμού, των συγκεκριμένων συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, καθώς και αν συντρέχουν λόγοι
άρσης του αδίκου ή της ενοχής (ζήτημα, βεβαίως, του δικαστή ο οποίος και θα κρίνει με ασφάλεια).
Μια άλλη παράμετρος που αναδεικνύεται εδώ είναι τα προσδοκώμενα έμμεσα οφέλη της επαφής του με τη νομοθεσία καταπολέμησης του ρατσισμού και του εκφοβισμού, καθώς αυτός θα κατανοήσει την αναγκαιότητα πρόληψης ή/και τιμώρησης,
αν εκφύγει του ελέγχου η εκάστοτε περίπτωση και θα μελετήσει τις αιτιολογικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών νόμων (που
αποτελούν εξάλλου και δευτερογενή πηγή έρευνας στην Παιδαγωγική). Η αιτιολογική έκθεση αποτελεί πάντα «σύμμαχο»
στην προσπάθεια ερμηνείας του νόμου και στη διαφώτιση του εκπαιδευτικού σχετικά με αμφίσημες διατάξεις. Αποσκοπεί,
ωστόσο, εκτός από την άρση αμφισβητήσεων που ενδεχομένως εγκυμονούνται από το ασαφές γράμμα της διάταξης ή και το
αδιέξοδο άλλων μεθόδων ερμηνείας του Δικαίου.
Δ) Για τους σχολικούς ψυχολόγους.
Η παρούσα μελέτη επεκτείνεται όμως και στον χώρο της Ψυχολογίας και δη της εδώ ενδιαφέρουσας σχολικής ψυχολογίας,
που αν και ως κλάδος έχει εδραιωθεί επιστημονικά, εντούτοις μέχρι ώρας ο σχολικός ψυχολόγος για τα δημόσια σχολεία στην
Ελλάδα παραμένει σχετικά νομικά περιπεπλεγμένος θεσμός, ελλείψει σαφούς νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελματικών
του δικαιωμάτων και προσλήψεων. Εκρίθη, ωστόσο, για την πληρότητα του λόγου αναγκαίο να συνεξεταστεί και η νομική εκπαίδευση αυτού, αφού παρίσταται αρκετά συγγενής εννοιολογικά και κατά περιεχόμενο με την αντίστοιχη του εκπαιδευτικού.
Τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου αρχικά φαίνονταν αρκούντως περιορισμένα στην παροχή ψυχομετρικών δοκιμασιών κλπ. Ωστόσο, οι εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο και δη στην ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Συμπεριφοράς επηρέασαν τον θεσμό του σχολικού ψυχολόγου, αφού οδήγησαν στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
του. Σκοπείται πλέον η καταπολέμηση των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, αλλά και η εύρυθμη συνεργασία του με τον εκπαιδευτικό και τους γονείς των μαθητών, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκέστερη και πλέον «αναίμακτη»
λύση. Σύμφωνα και με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (ΑPA, 1981), εντός των υπηρεσιών που προσφέρει ο σχολικός
ψυχολόγος εντάσσεται και «η παρέμβαση για τη διευκόλυνση ατόμων/ομάδων στο σχολείο σχετικά με την ομαλή ολόπλευρη
ανάπτυξή τους», αλλά και «η παρέμβαση για τη διευκόλυνση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών». Αυτές οι αρκετά αφηρημένες στοχεύσεις παρέχουν στον ερμηνευτή τους το περιθώριο να εντάξει στο παραδοσιακό «ρεπερτόριο αρμοδιοτήτων» του
σχολικού ψυχολόγου και παρεμβάσεις που άπτονται νομικών θεμάτων, στο πλαίσιο ασφαλώς του λογικού και του αφορώντος
στις αρμοδιότητες που εκπηγάζουν από το λειτούργημα που ασκεί.
Οι παρεμβάσεις, λοιπόν, του σχολικού ψυχολόγου που αφορούν τη μελέτη αυτή εντοπίζονται στην υποβοήθηση ατόμων
που έχουν υποστεί κάποιας μορφής σχολικό εκφοβισμό (bullying) ή βία που να εμπίπτει σε κάποια διατάξη του Ποινικού
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Κώδικα (ΠΚ) ή των ειδικών ποινικών νόμων. Σαφώς, ο σχολικός ψυχολόγος δεν είναι νομικός επιστήμων, ούτε δικηγόρος,
άλλωστε κάτι τέτοιο ούτε του ζητείται, ούτε απαιτείται. Ωστόσο, αυτό δεν καταργεί την αναγκαιότητα πλήρους εκπαίδευσης
γύρω από τα εγκλήματα που δυνητικά συντελούνται στο σχολικό περιβάλλον και που ο ίδιος – ως κρίκος μιας αλυσίδας με
πλείονα μέλη – καλείται να αντιμετωπίζει, έστω επισημαίνοντάς τα. Η νομική επιστήμη εφοδιάζοντας τον μέλλοντα ψυχολόγο,
καλείται να του παράσχει τα αναγκαία και επαρκή θεωρητικά εφόδια, αναφορικά με τον ΠΚ και τις συμπεριφορές που αυτός
τυποποιεί ως εγκλήματα στις διατάξεις του. Συγκεκριμένα, τις διατάξεις που κολάζουν τα εγκλήματα που στρέφονται κατά
της υγείας, της ζωής, της τιμής, αλλά και της ιδιοκτησίας και της περιουσίας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατάφαση
συνδρομής των προϋποθέσεων ιδίως των σωματικών βλαβών (απλή, βαριά κλπ.), καθώς οι διατάξεις αυτές, όσο εύκολες
και αν φαίνονται εκ πρώτης όψεως, τόσο ερμηνευτικά συνιστούν γόρδιο δεσμό. Συνοψίζοντας, η εκπαίδευσή του δέον να
περιλαμβάνει βασική τη γνώση των θεμελιωδέστερων νόμων και δικαστικών αποφάσεων (π.χ. σωματικές βλάβες στον ΠΚ,
αντιρατσιστικός Ν. 4285/2014 κλπ.) γύρω από το θέμα, ενώ και από άποψη συνταγματολογικής εκπαίδευσης επιδιώκεται να
καταστεί αυτός «μέτοχος των μυστικών» των ατομικών δικαιωμάτων (συνταγματικού και διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων).
Σαφώς, ωστόσο, πρέπει να υπομνηστεί πως δεν αποτελούσε προτεραιότητα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ως σήμερα, αλλά
αυτό δε συνεπάγεται τη μη επέκτασή της και στο πλαίσιο αυτό των νομικών κελευσμάτων, αφού είναι ανάγκη να λάβει και
τέτοια κατοχύρωση η δράση αυτή (Χατζηχρήστου, 2011: 343-357).
Τέλος, στη συμβουλευτική πράξη, όπως διαγράφεται αυτή από σύμπασα τη νεότερη βιβλιογραφία και κλινική έρευνα,
σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έμπρακτη εμφύσηση στο συμβουλευόμενο των νομικών κανόνων, που αποτελούν τα κοινά
αποδεκτά πρότυπα έννομης συμπεριφοράς, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας της συμβουλευτικής προσπάθειας.
Ε) Υποβοηθά τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης.
Ο πλήρως νομικώς εκπαιδευθείς εκπαιδευτικός αναμένεται να μεταγγίζει τη γνώση του Δικαίου και τη συνείδηση περί
Δικαίου στους μαθητές του. Ειδικά σε αντικείμενα όπως η Πολιτική Παιδεία ή η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, κρίνεται σκόπιμη η άριστη γνώση του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της γνωστικής συγκρότησής του. Οι γνώσεις του όμως δεν θα πρέπει να
εντάσσονται αποκλειστικά στο πεδίο της Νομικής Επιστήμης, παρά να επεκτείνονται και προς τις συναφείς – πλην όχι ταυτόσημες – επιστήμες της Δημόσιας Διοίκησης και της Πολιτικής Επιστήμης. Και ο κίνδυνος που ελλοχεύει στο σημείο αυτό είναι
η πιθανή σύγχυση όχι μόνο του εκπαιδευτικού, αλλά και των μαθητών σε σχέση με τη διάκριση Δικαίου, ηθικής και πολιτικής
(Σούρλας, 1989: 29). Σαφώς διαπιστώνεται η αμφίπλευρη επίδραση δικαίου (ως συνόλου κανόνων δικαίου) και πολιτικής ως
εκείνων των διαδικασιών διά των οποίων συντελείται ο διάλογος για τη διαμόρφωση των νομικών ρυθμίσεων. Ειδικά, τέλος,
ως προς την ηθική, ο εκπαιδευτικός οφείλει να υπογραμμίσει πως η (κοινωνική κατά κύριο λόγο) ηθική αποτελεί έναν από
τους πλείονες τρόπους ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων, αλλά επ’ ουδενί δε συμπίπτει με το Δίκαιο. Αυτό το λεπτό σημείο
αποτελεί και την «γκρίζα ζώνη» που δεν πρέπει να υπερβεί ο εκπαιδευτικός, διότι αν οι μαθητές του το κατανοήσουν εσφαλμένα, δεν πρόκειται εύκολα να τα διακρίνουν αργότερα και να αποκατασταθεί η τρωθείσα ορθή επιστημονική κρίση.
Με αναφορά στις κατ’ ιδίαν θεωρίες της μάθησης, επιδιώκεται καταρχάς ο εκπαιδευτικός να αποτελέσει πρότυπο κατά τη
θεωρία του Bandura και ο μαθητής να διδαχτεί από τη συμπεριφορά του. Η νομικά ορθή εκπαιδευτική συμπεριφορά παρίσταται
ικανή να ενσταλάξει στους μαθητές το κίνητρο τροποποίησης της δικής τους συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενθαρρύνει τους μαθητές να προσπαθούν να διεισδύουν στο μυχό του εκάστοτε κοινωνικοπολιτικού και νομικού προβλήματος, με την παράθεση παραδειγμάτων από την καθημερινότητα (Κολιάδης, 1997: 50 επ.).

4. Συμπεράσματα και νέες προκλήσεις-ερωτήματα
Αποτελεί πάγιο αίτημα η διεπιστημονική αντιμετώπιση των προκλήσεων σε σχολικό επίπεδο για την αποτελεσματική προάσπιση της ψυχοσωματικής και νοητικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων. Το αίτημα της διεπιστημονικότητας τουλάχιστον στα
νέα προγράμματα σπουδών ικανοποιείται (Ματσαγγούρας, 2002: 19-36) έστω εν μέρει. Ως προς τα νομικά όμως γνωστικά
όπλα των εκπαιδευτικών, τίθενται τα ακόλουθα ζητήματα:
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- Ποιος να αναλαμβάνει την παροχή αυτής της παιδείας; Να παρέχεται σε επίπεδο ΑΕΙ ή να εξετάζεται κατευθείαν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ; Μήπως να παρέχεται από ιδιωτικό φορέα;
Το ακανθώδες ζήτημα του παρόχου της νομικοπολιτικής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο αυτοτελούς μελέτης. Εδώ απλώς τίθεται εισαγωγικά ο προβληματισμός: πρέπει αυτή να ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των εκπαιδευτικών (π.χ. ΠΤΔΕ, ΠΤΝ, ΦΠΨ κλπ.) και αν ναι, ως υποχρεωτικό μάθημα ή ως επιλογή; Σαφώς, πρόκειται για κάτι αρκούντως εξειδικευμένο, διεπιστημονικό που αγγίζει όρια και άλλων επιστημών, κάτι όμως που ο εκπαιδευτικός ήδη πράττει ως εκ των ισχυόντων προγραμμάτων (π.χ. μαθήματα κοινωνιολογίας). Κατά
την εδώ υποστηριζόμενη γνώμη, η νομική εκπαίδευση δύναται να εισαχθεί στο πρόγραμμα των σχολών ως συμπλήρωμα
άλλων διδασκομένων κοινωνικών επιστημών, έτσι ώστε αφενός να μη δώσει την εντύπωση φορμαλισμού στους εκπαιδευτικους, αφετέρου να υπάρξει έναυσμα συνολικής έποψης της ύλης και των ζητημάτων που απασχολούν τις επιστήμες αυτές
(λ.χ. συνολική προσέγγιση του ζητήματος της σχολικής πειθαρχίας και της βίας στο σχολείο), αφού κιόλας οι θεωρητικοί που
εξετάζονται στα μαθήματα αυτά εκφράζουν πολλάκις θέσεις για το Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη.
Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ είναι κάτι που θα μπορούσε να ενταχθεί μόνο σε κάποιες βασικές ερωτήσεις, καθώς η επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο είναι κάτι εντελώς πρόσφατο.
Τέλος, η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιμορφώσεων με εθελοντικό πρωτίστως χαρακτήρα, στα οποία οι
επιμορφούμενοι διέβλεπαν οι ίδιοι μόνοι τους την ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης. Η αξιοποίηση του e-learning μπορεί να
βοηθήσει σημαντικά καταργώντας και τις αποστάσεις που παρακωλύουν τη διά ζώσης παρουσία.
- Ποιος ο ρόλος του νομικού (δικηγόρου) στο σχολείο;
Ο δικηγόρος, ως νομικός επιστήμονας επικουρεί, όταν κρίνεται αναγκαία η παρέμβασή του λόγω υπέρβασης των ορίων.
Οι γονείς ή το παιδί μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν για τη νομική τους υποστήριξη, όταν το κρίνουν αναγκαίο. Αλλά το ίδιο
μπορεί να πράξει και ο εκπαιδευτικός για την παροχή – έστω εκ των υστέρων – της απαιτούμενης νομικής πληροφόρησης για
την ad hoc κατάσταση που εμφανίστηκε εμπρός του.
- Ποιες οι δυνατότητες υποβοήθησης του εκπαιδευτικού, όταν δεν έχει την απαιτούμενη κατάρτιση;
Η διανομή συγγραμμάτων/φυλλαδίων καθώς και η επιμόρφωση σε ειδικά σεμινάρια στα σχολεία προτείνονται γενικά για την
επίτευξη νομογνωσίας.
Αλλά και ο διευθυντής της μονάδας θα πρέπει ως ιεραρχικά ανώτερος υπάλληλος να διαφωτίζει τον εκπαιδευτικό όταν μια
αμφίσημη ρυθμιστέα κατάσταση εμφανίζεται (Σαΐτης κά, 1997: 66-77). Η νομική του, όμως, κατάρτιση εκτός από προσωπική
ευσυνειδησία και επιλογή, προκύπτει και ως απόρροια της θέσεώς του στη σχολική μονάδα. Αυτό de facto συνεπάγεται τον
κομβικό του ρόλο στην επιτυχία της εκάστοτε προσπάθειας (Μπαϊρακτάρης, 2003).
Εν κατακλείδι, η νομικοπολιτική παιδεία των εκπαιδευτικών δεν εξαντλείται σε μια ρηχή προσέγγιση των νομικών κελευσμάτων, αλλά επεκτείνεται και στην ηθικοπολιτική δικαιολόγησή τους, καθώς και στη διείσδυση στο μυχό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των κρατικών μεταρρυθμίσεων. Μάλλον αναντίλεκτα - και αυτό αποτελεί τον σκοπό της μελέτης - οι διδόμενες λύσεις πρέπει να ερείδονται στα δικαϊκά προτάγματα εισχωρώντας στο μυχό του προβλήματος και συναρθρώνοντας
βασικές ψυχολογικές προσεγγίσεις (π.χ. συμπεριφοριστική/ψυχοδυναμική κλπ.) με τους κανόνες Δημοσίου και Ποινικού
Δικαίου, εφόσον μόνες τους αυτές πολλάκις κινδυνεύουν να μείνουν ανεφάρμοστες, ολικά ή μερικά, σε ένα περιβάλλον
όπου απομειώνεται η ισχύς τους, ένεκα των πραγματικών συνθηκών. Αυτό καταδεικνύει τον άρρηκτο συσχετισμό με την
ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Όσο όμως και αν έγινε απόπειρα καταγραφής της εκπαιδευτικής νομογνωσίας, πλανάται αμείλικτο το ερώτημα της σχέσης νομικής κατάρτισης με την παιδαγωγική αποστολή του εκπαιδευτικού.
Θεωρείται ισότιμη ή υποχωρεί; Τι πρέπει να ισχύει σε επίπεδο δεοντικού προτάγματος; Το ζητούμενο αυτό εκφεύγει όμως
από τους σκοπούς της παρούσης.
Μόνο τοιουτοτρόπως εξακτινώνεται από το ατομικό στο συλλογικό-κοινωνικό επίπεδο η δικαϊκή συνείδηση και αυτό επιτυχώς λαμβάνει χώρα, χωρίς να προσκολλάται ο εκπαιδευτικός σε νομικούς φορμαλισμούς και επιδιώκοντας τη δικαιοπολιτικά ορθή εφαρμογή του νόμου εκάστοτε (Μιχαηλίδης – Νουάρος, 1972: 45) και της ουσίας του (Μανωλεδάκης, 1984: 9). Και
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ασφαλώς η στιβαρή γραφειοκρατική διοικητική εκπαιδευτική οργάνωση νομιμοποιείται και γίνεται κατανοητή η παιδαγωγική
της διάσταση (Μιχαλακόπουλος, 1987: 149-194).
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τόσο την αναγκαιότητα, όσο και την πραγματικότητα της νομικής και πολιτικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (και των σχολικών ψυχολόγων) στην παγκοσμιοποιημένη
Κοινωνία της Γνώσης. Έτσι, διερευνώνται οι βασικότερες πτυχές νομογνωσίας των εκπαιδευτικών, λ.χ. η γνώση των ατομικών δικαιωμάτων, των προβλεπόμενων κυρώσεων (διοικητικών, ποινικών κλπ.) στο πλαίσιο του σχολείου. Ταυτόχρονα, εξετάζεται ενδελεχώς η εφαρμοσιμότητα των θεωρητικών αυτών διακηρύξεων στη σχολική πραγματικότητα σε γενικό πλαίσιο.
Παναγιώτης Γαλάνης, Νομικός, Υποψ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ και Φοιτητής ΦΠΨ ΕΚΠΑ,
Αθήνα, τηλ.: 6976481759, E-mail: panagiotisgln@gmail.com

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη της γνώσης και των ικανοτήτων:
Μια πορεία μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού υποκειμένου
Μαρία Μήτση-Αναγνώστου

Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των μετασχηματισμών που πραγματοποιούνται στον τομέα της
εκπαίδευσης, στον ευρωπαϊκό χώρο, όσον αφορά ειδικότερα στην κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου. Με
αφετηρία τη θέση ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει, καλούμαστε να εμβαθύνουμε ως προς το τι, το πώς και το γιατί αυτής
της αλλαγής, διακρίνοντας αντίστοιχα τρεις κύριους άξονες, στους οποίους διαρθρώνεται η εργασία. Μεθοδολογικά, η μελέτη
βασίζεται στην κριτική ανάλυση όψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε., όπως αυτή αρθρώνεται ως «λόγος» (policy
discourse), μέσα από κείμενα θεσμικών οργάνων και διεθνών οργανισμών, σε συνδυασμό με την κριτική προσέγγιση των
πορισμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη της γνώσης και των ικανοτήτων εξετάζεται,
με τον τρόπο αυτό, μέσα από μια συνθετική διαδικασία αναζήτησης των ρηματικών συναρθρώσεων που συγκροτούνται προκειμένου να αποτυπώσουμε τις νέες σχέσεις «εξουσίας-γνώσης», οι οποίες διαμορφώνονται στον ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό
χώρο και οι οποίες οδηγούν στη συγκρότηση νέων «ηγεμονικών λόγων» και «καθεστώτων αλήθειας». Στόχος της έρευνας
είναι να αναδείξει τόσο την κεντρική θέση που φαίνεται να αποκτά ο εκπαιδευτικός στην Ευρώπη της γνώσης και των ικανοτήτων, όσο κυρίως τον κομβικό ρόλο, τον οποίο αυτός καλείται να αναλάβει στη διαδικασία προώθησης της εκπαιδευτικής
καινοτομίας και της συνακόλουθης αλλαγής, όχι μόνο στο πλαίσιο του εθνικού αλλά και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου.

Εννοιολογικό Πλαίσιο Έρευνας: «νέοι ηγεμονικοί λόγοι» και «καθεστώτα αλήθειας»
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 επεσήμανε ότι οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της
Ευρώπης και ότι «η επένδυση στον άνθρωπο...θα έχει ζωτική σημασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης
όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εμφάνιση της νέας αυτής οικονομίας δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα.»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007: 2).
Με την εναρκτήρια αυτή δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα
«Βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών» προβαίνει στην επισήμανση των κύριων σημείων που συνθέτουν
το πλαίσιο της «ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Η επένδυση στο «ανθρώπινο κεφάλαιο» αναδεικνύεται, εδώ, ως ανάγκη υπαγορευόμενη από τις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης. Κοινό σημείο σύγκλισης μεταξύ των
εμπλεκόμενων εννοιών αποτελεί ο μετασχηματιστικός χαρακτήρας της γνώσης, ο οποίος αναλύεται σε μιαν αμφίδρομη σχέση
μεταξύ γνώσης και αλλαγής, ενώ σε καίρια διαμεσολαβητική θέση μεταξύ τους τοποθετείται ο εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, εξαιτίας του ευρύτατου «αποικισμού της γνώσης» (Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2016: 421),
περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός, καλείται να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες και να αποτελέσει ο ίδιος παράγοντα αλλαγής.
Όσον αφορά, ειδικότερα, στον χώρο της Ευρώπης, καθοριστική επίδραση ασκεί η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Harvey (2005: 2, όπ.αναφ.
Robertson, 2012: 5), «ο νεοφιλελευθερισμός προτείνει ότι η ανθρώπινη ευημερία είναι δυνατόν να προωθηθεί με την απελευθέρωση των ατομικών επιχειρηματικών ελευθεριών και δεξιοτήτων μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από
ισχυρά δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ελεύθερες αγορές και ελεύθερο εμπόριο». Με άλλα λόγια, ο νεοφιλελευθερισμός
ορίζεται ως ο «ηγεμονεύων λόγος» και το κυρίαρχο πρόταγμα πολιτικής ορθολογικότητας που υποδεικνύει τον δρόμο της
«επιτυχίας» μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης (διακυβέρνησης/governance) του υποκειμένου: της λεγόμενης
«επιχειρηματικοποίησης του εαυτού» (entrepreneurialization of the self) (Rose, 1996, όπ. αναφ. Brenner, Peck & Theodore,
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2010: 199). Βασιζόμενοι στα παραπάνω, επανερχόμαστε στην εναρκτήρια διατύπωση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, αναφορικά με το πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, επιχειρώντας μια
δεύτερη ανάγνωση, προς εντοπισμό των κομβικών συναρθρώσεων: ο εκπαιδευτικός, στην προκειμένη περίπτωση, είναι το
κεφάλαιο στο οποίο επιδιώκει να επενδύσει η Ευρώπη, η αξία του οποίου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την αύξηση της
παραγωγικότητάς του. Η επένδυση της Ευρώπης στο κεφάλαιο αυτό συνιστά πολιτική επιδίωξη ζωτικής σημασίας, καθώς η
μεγιστοποίηση της αξίας του, αναμένεται να επιστρέψει με τη μορφή της μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας, από όπου
εξαρτάται όχι μόνο η επιβίωση αλλά πολύ περισσότερο η διασφάλιση και κατοχύρωση της θέσης της Ευρώπης στην οικονομία
της γνώσης.
Εστιάζοντας, περισσότερο, στην πορεία διαμόρφωσης της Ευρώπης ως κοινωνίας της γνώσης και των ικανοτήτων, αποφασιστικής σημασίας φαίνονται να είναι οι μετασχηματισμοί που συντελούνται κατά τη δεκαετία του ‘90, ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών σχέσεων, της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνο-επιστήμης και της κοινωνίας της πληροφορίας,
καθώς επίσης των δημογραφικών εξελίξεων που προκαλούνται από τις μεταναστευτικές ροές (Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός,
2016: 411). Νέες έννοιες και ιδεότυποι, «όπως η έννοια του «Ευρωπαίου πολίτη», της «ευρωπαϊκής διάστασης», της «οικονομικής και κοινωνικής συνοχής», αναδύονται στην περίοδο αυτή, «οι οποίες συνδέθηκαν με τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού
οικονομικού χώρου, τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών και τη συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας» (Πασιάς, 2002: 189).
Οι μεταβολές αυτές πρόκειται να οδηγήσουν στη σταδιακή συγκρότηση ενός «νέου εκπαιδευτικού παραδείγματος», το οποίο
εναρμονίζεται με τις πολιτικές των διεθνών οικονομικών οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Δ.Ν.Τ.). Πρόκειται για τη
συγκρότηση μιας νέας «εκπαιδευτικής ατζέντας», η οποία καθοδηγείται από την παγκόσμια αγορά (market driven discourse),
(Πασιάς, 2017: 17-19) και βασίζεται σε τεχνολογίες «διακυβέρνησης εξ’ αποστάσεως», «θέασης» και «ελέγχου», τις λεγόμενες
«τεχνολογίες του εαυτού», όπως τις ονομάζει ο Φουκώ (Foucault, 1988 όπ.αναφ. Lemke, 2001: 201). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο
αυτονομίας-ευθύνης στον τομέα της κατάκτησης της γνώσης, όπως αυτή αναλύεται στους τρεις στρατηγικούς στόχους του
Συμβουλίου της Παιδείας το 2001, (ποιότητα, προσβασιμότητα, ανοιχτότητα), (Πασιάς, 2011: 112) οι οποίοι υπαγορεύουν τις
στρατηγικές της δια βίου μάθησης και της οικοδόμησης της «Ευρώπης της γνώσης», αντιλαμβανόμαστε σαφώς ότι «οι γνώσεις
μας ποτέ δεν θα είναι αρκετές ενώ ποτέ δεν κατορθώνουμε να αναπτύσσουμε πλήρως όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες (Bernstein, cited in Bonal, 2003)» (Ball, 2009: 206).
Σε αυτές τις νέες προκλήσεις της Ευρώπης της γνώσης και των ικανοτήτων, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει, ως πολίτης, ως
επιστήμονας και ως επαγγελματίας, την προσωπική, «ελεύθερη», υποχρέωση να «αλλάξει» ο ίδιος, προκειμένου όχι μόνο να
διατηρήσει, αλλά κυρίως να ενισχύσει την αξία του ως «ανθρώπινου κεφαλαίου» και να διασφαλίσει, μέσα σε ένα περιβάλλον
αστάθειας και ρευστότητας, τη θέση του ως «μείζονος παράγοντος (major factor) στην προώθηση της μάθησης και της ποιότητας» (Tatto, 2006: 235). Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η αλλαγή, με ποιες διαδικασίες, μέσα και τρόπους προωθείται και σε
τι αποσκοπεί από πλευράς ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν τα κύρια ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν
στις ενότητες που ακολουθούν.

1. Ο εκπαιδευτικός στην Ευρώπη της γνώσης και των ικανοτήτων
Στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας επισημαίνει ότι: «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μιας νέας οικονομίας
καθοδηγούμενης από τη γνώση (...). Γι’ αυτό η Ένωση απαιτείται να θέσει έναν σαφή στρατηγικό στόχο και να συμφωνήσει για
ένα τολμηρό πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνωστικών υποδομών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής μεταρρύθμισης και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2000: παρ.1.).
Αυτό το οποίο, σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, προκαλεί το ενδιαφέρον είναι η συνειδητοποίηση και επίσημη αναγνώριση, εκ μέρους των Ευρωπαίων ηγετών, ότι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, όπως ήταν διαμορφωμένο, μέχρι τη δεδομένη
χρονική στιγμή, αναδεικνύονταν μάλλον αναποτελεσματικό, καθώς φαινόταν να μη συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις και
προκλήσεις της καθοδηγούμενης από τη γνώση παγκόσμιας οικονομίας. Η επικράτηση του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος,
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το άνοιγμα των αγορών, η απελευθέρωση προϊόντων και υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση), συνθέτουν ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιοτικής μεταλλαγής, έναντι της οποίας βρίσκεται αντιμέτωπη η
Ευρώπη, στο κατώφλι της νέας χιλιετίας. Ως άμεσο επακόλουθο αυτής της συνειδητοποίησης επέρχεται η επιτακτική ανάγκη
αναπροσαρμογής των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και εναρμόνισής τους σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις. Για τον
σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαία, όπως θα επισημάνει το Συμβούλιο Παιδείας, το 2001, η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου
δεξιοτήτων και «βασικών ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει ο Ευρωπαίος πολίτης προκειμένου να προσαρμοστεί στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας της γνώσης» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2000: παρ. 9.).
Το πλέον σημαντικό, ως προς την κατανόηση της σημασίας των μεταβολών που πραγματοποιούνται, κατά την περίοδο
αυτή, τόσο στη διαμόρφωση της «ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας», όσο ειδικότερα στον ρόλο του εκπαιδευτικού έγκειται
στο γεγονός ότι η θέσπιση του παραπάνω πλαισίου, τοποθετούνταν στη βάση μιας πολιτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών. Η πολιτική αυτή τίθεται σε εφαρμογή διαμέσου του Προγράμματος «Ευρώπη και κατάρτιση 2010», υποδεικνύοντας την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ), ως «νέα διαδικασία του πολιτικού συντονισμού και ως μέσο «διάδοσης βέλτιστων
πρακτικών και επίτευξης μεγαλύτερης σύγκλισης προς τους κύριους στόχους της Ε.Ε.». (Πασιάς, 2011: 112).
1.1. Από τις δεξιότητες (skills) στις ικανότητες (competences)
Πριν προχωρήσουμε στη σημασία που αποκτά ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της «ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας», θα πρέπει να σταθούμε σε ένα ακόμη κομβικό σημείο «αλλαγής», το οποίο επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση του νέου
πλαισίου προσόντων του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού. Πρόκειται για την έννοια της «ικανότητας» (competence), η οποία από
το 2003 διαδέχτηκε, σε όλα τα κείμενα των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., την έννοια της «δεξιότητας» (skill), και «συνδέθηκε
άμεσα ως «ακαδημαϊκή» ικανότητα (academic competence) με τις έννοιες της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της μάθησης
στο σχολείο και ως «εργασιακή» ικανότητα (workplace competence) με τα προσόντα των εκπαιδευτικών και των στελεχών της
εκπαίδευσης.» (Πασιάς, 2011: 117). Η μεταβολή αυτή σχετίζεται με την προώθηση, ήδη από τη δεκαετία του ‘90, ενός «ικανοκεντρικού μοντέλου εκπαίδευσης», το οποίο δίνει έμφαση στις εκροές και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2016: 475-476).
Ερχόμαστε, έτσι, στον καθορισμό των οκτώ βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης, όπως αυτές ιεραρχούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Λισαβόνας (Caena, 2011: 3). Στο περιγραφόμενο πλαίσιο, οι ικανότητες καθορίζονται «ως
ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων με το συγκείμενο. Βασικές ικανότητες (Key competencies)
είναι εκείνες, τις οποίες όλα τα άτομα χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργοποίησή τους
ως πολιτών, την κοινωνική ένταξη και απασχόληση.» (Tchibozo, 2010: 202). Σύμφωνα, επίσης, με κείμενο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με τίτλο: «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Ικανότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών», το οποίο αποτέλεσε
προϊόν επιστημονικής ομάδας που συγκροτήθηκε από ειδικούς προερχόμενους από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., προσδιορίζεται η
εργασία των εκπαιδευτικών, η οποία αναλύεται σε τρεις ευρύτερους τομείς ικανοτήτων, ως εξής: α) εργασία μαζί με άλλους, β)
εργασία με τη γνώση, τεχνολογία και πληροφορία και γ) εργασία μέσα και μαζί με την κοινωνία». (Caena, 2011: 4).
1.2. «Λόγοι» για τον ρόλο του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού στην κοινωνία των ικανοτήτων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραπάνω πλαίσιο ικανοτήτων είναι αυτό το οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν
στη σχολική τάξη, σχεδιάζοντας το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα επιτρέψουν στους μαθητές και τις
μαθήτριες να αναπτύξουν το εύρος των ικανοτήτων τους, καθίσταται σαφέστερα αντιληπτή η συνθετότητα του νέου ρόλου του
εκπαιδευτικού, η εκπαίδευση και κατάρτιση του οποίου προϋποθέτει ένα αντίστοιχα πολυσύνθετο πλαίσιο προσόντων και ικανοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών προϋποθέτει τη στελέχωση των δομών της εκπαίδευσης
με ικανότατους, για την επιτέλεση του συγκεκριμένου έργου, εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικός τοποθετείται,
ήδη από τις αρχές του 2000, στο επίκεντρο της προσοχής του ΟΟΣΑ (Robertson, 2012: 12). Η δέσμευση των κρατών-μελών
της Ε.Ε. για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου με στόχο την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης βρίσκεται σαφώς άμεσα
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εξαρτημένη από μιαν ανάλογη δέσμευση που εστιάζει στην επένδυση στον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού και συνακόλουθα στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης του τελευταίου.
Συγχρόνως, αναπτύσσεται «ένας ευρωπαϊκός διάλογος που επικεντρώνεται πάνω στον ρόλο, τις ικανότητες και τα προσόντα
των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ως διαμεσολαβητών στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, προκειμένου να προωθήσουν
βασικές ικανότητες και τη δια βίου μάθηση (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2007, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004, 2005)» (Caena,
2014a: 108). Ενδιαφέρον παρουσιάζει, εδώ, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται και συναρθρώνονται μεταξύ τους οι «λόγοι»
εξουσίας και γνώσης, όσον αφορά στη δια-μόρφωση και κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου: από τη μία πλευρά
στα κείμενα της Ε.Ε. προβάλλεται η ανάγκη αύξησης της ποιότητας της εκπαίδευσης και συνακόλουθα η ανάγκη βελτίωσης
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό, ενώ από την άλλη πλευρά παρακολουθούμε την
ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου γύρω από την έννοια της ποιοτικής διδασκαλίας και τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν
τα χαρακτηριστικά του «καλού δασκάλου». Με αυτήν την έννοια, ο εκπαιδευτικός συνιστά «το όχημα μέσω του οποίου τα κράτη
θα αυξήσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης» (Tatto, 2006: 234).
1.3. Πλαίσιο προσόντων/προδιαθέσεων
Οι παραπάνω αναγνώσεις συμβάλλουν, όπως είδαμε, στη συγκρότηση των γενικών χαρακτηριστικών του επαγγέλματος του
Ευρωπαίου εκπαιδευτικού, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται ως ένα επάγγελμα: α) «με υψηλά προσόντα», β) «δια βίου μάθησης», δεδομένου ότι «οι εκπαιδευτικοί
υποστηρίζονται ώστε να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.», γ) «χαρακτηρίζεται από κινητικότητα», καθώς «οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
για σκοπούς επαγγελματικής ανάπτυξης» και δ) «βασίζεται στη σύμπραξη», λαμβάνοντας υπόψη ότι «τα ιδρύματα κατάρτισης των
εκπαιδευτικών οργανώνουν τις εργασίες τους συνεργαζόμενα, στο πλαίσιο συμπράξεων, με σχολεία, τοπικά εργασιακά περιβάλλοντα, παρόχους κατάρτισης με βάση την εργασία και άλλους ενδιαφερομένους.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007: 13).
Ακολούθως, στο κείμενο που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, με θέμα «Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα», επιχειρείται η ταξινόμηση των προσόντων και των
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (teacher competences/capacities) σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) γνώσεις και αντιλήψεις
(knowledge and understanding), β) επαγγελματικές δεξιότητες (skills) και γ) προδιαθέσεις (dispositions), στις οποίες περιλαμβάνονται οι πεποιθήσεις (beliefs), οι στάσεις (attitudes), οι αξίες (values) και οι δεσμεύσεις (commitments) των εκπαιδευτικών
(European Commission 2013, Annex: 1 aspects of competence: 45-46).
Τον ιδιαίτερα ευαίσθητο και δύσκολο, ως προς τον ακριβή προσδιορισμό του, τομέα των προδιαθέσεων, υπογραμμίζει η
Caena (2011: 7-8), η οποία αναφερόμενη στη διάκριση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ικανότητες (teaching competencies) και τις
ικανότητες του εκπαιδευτικού (teacher competencies), παρατηρεί ότι: «οι προδιαθέσεις περιλαμβάνουν πεποιθήσεις, στάσεις,
αξίες και δεσμεύσεις, εστιασμένες στην πράξη: αυτή η περιοχή φαίνεται να είναι πολύ πιο προκλητική ως προς το να προσδιοριστεί,
εξαιτίας της ασαφούς φύσης των κριτηρίων για τον καθορισμό και την εκτίμηση της παρουσίας των προδιαθέσεων και στάσεων
για τη διδασκαλία(...).». Στον κυρίαρχο ρόλο των προδιαθέσεων (Dispositionen) αναφέρεται, επίσης, η Schwanewedel (2018)
προβάλλοντάς τον σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων, τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει είναι σε
θέση ανά πάσα στιγμή και μέσα σε κατάλληλο συγκείμενο (Kontext), να ανακαλεί συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η πολυπλοκότητα στον καθορισμό του πλαισίου προσόντων των εκπαιδευτικών συνίσταται στο γεγονός ότι πρόκειται για «σύνθετους συνδυασμούς γνώσεων, δεξιοτήτων, αντιληπτικής ικανότητας, αξιών και
στάσεων που οδηγούν στην αποτελεσματική δράση κατά περίπτωση. Δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι κάτι πολύ περισσότερο
από ένα καθήκον, καθώς περιλαμβάνει αξίες ή παραδοχές που αφορούν στην εκπαίδευση, τη μάθηση και την κοινωνία, το εννοιολογικό περιεχόμενο των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μπορεί να αντηχεί διαφορετικά σε διαφορετικά εθνικά συγκείμενα.»
(European Commission, 2013: 8). Αυτό σχετίζεται επαγωγικά με την ανάγκη, όπως αναφέρεται στο κείμενο της Επιτροπής, να
τεθεί «το ζήτημα των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες διαθέτουν τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) που απαιτούνται.».
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2. Επιτελεστικότητα και κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου
Δεδομένου ότι «οι εκπαιδευτικοί», όπως επισημαίνουν οι Ingvarson & Rowe (2007: 17) «αποτελούν τον πιο πολύτιμο διαθέσιμο
πόρο στα σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για μια ουσιαστική και μεθοδολογική εκ νέου
επικέντρωση της επικρατούσας οικονομικής έρευνας και πολιτικής ατζέντας, αναφορικά με την «ποιότητα του εκπαιδευτικού»/
«επίδοση του μαθητή»/ «βασιζόμενη στην αξία ανταμοιβή», πάνω σε εκείνη την πολιτική ατζέντα, η οποία εστιάζει στην ανάγκη
ανάπτυξης του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών, ως προς το τι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν, μέσω
του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των δεικτών (standards) της ποιοτικής διδασκαλίας». Η σπουδαιότητα που αποκτά ο
ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο σχετίζεται, όπως έχουμε δει, με τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου, η οποία με τη σειρά της προάγει την ανταγωνιστικότητα, η αύξηση της οποίας αποτελεί στρατηγικό στόχο
της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η αύξηση του ανταγωνισμού, από την άλλη πλευρά, συνεπάγεται αύξηση του κέρδους, γεγονός που καθιστά αντιληπτή την προσέγγιση των παραπάνω αναγνώσεων, με οικονομικούς όρους, υπό το πρίσμα
του ηγεμονεύοντος νεοφιλελεύθερου λόγου και της παγκοσμιοποίησης.
Αναφερόμαστε, επομένως, σε δείκτες (standards) μέτρησης της ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία αποτιμάται βάσει των
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη σχέση: «ποιότητα εκπαιδευτικού» - «επιδόσεις μαθητών» και η οποία συνεπάγεται
την ανταμοιβή βάσει της μετρήσιμης αξίας. Με άλλα λόγια, μέσα από την αποτίμηση του τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν
οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή μέσα από τη σύνδεση γνώσης και ικανότητας (Wissen und Können) (Baumert & Kunter, 2006: 481),
προκύπτει ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους, η οποία αποτιμάται και συνακόλουθα ανταμείβεται με όρους επιτελεστικότητας (Performativity).
Ξεκινώντας από τη διευκρίνιση του όρου standard, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της επιτελεστικότητας
και του ρόλου της στην κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου. Όπως επισημαίνει η Caena (2014b: 316) βασιζόμενη
σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «ένας επαγγελματικός δείκτης (standard) περιγράφει τι αναμένουμε οι εκπαιδευτικοί να
γνωρίζουν, να αντιλαμβάνονται και να είναι ικανοί να πράξουν ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στους τομείς τους (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2011, Ingvarson, 1998).». Δεδομένου ότι «η διδασκαλία είναι», σύμφωνα με τους Alexander, Anderson & Gallegos
(2005: 4, όπ.αναφ. Perryman, 2009: 618) «ένα γεγονός απόδοσης (performance event), ενώ συγχρόνως αποτελεί ένα επιτελεστικό γεγονός (performative event)», «πουθενά αλλού», όπως συμπληρώνει ο Perryman (2009: 618), «δεν είναι αυτό πιο
εμφανές, παρά μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί ‘προβάλλουν το καλό σχολείο’ (performing the good school) κατά τη διάρκεια μιας
επιθεώρησης.». Συνεπώς, «αυτό που έχει σημασία», κατά τον μελετητή (2009: 619), «είναι όχι τόσο η απόδοση (performance)»,
αυτή καθαυτή, «όσο οι μηχανισμοί που θα διασφαλίσουν την ποιότητα της απόδοσης».
Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, κατ’ επέκταση, όπως τονίζει σε άλλο σημείο ο Perryman (2006: 152) «αναδεικνύεται σε μετρήσιμο
παράγοντα», διατύπωση η οποία αποκτά διττό νόημα και περιεχόμενο, στη βάση της επιτελεστικής αξίας του υποκειμένου.
Ο εκπαιδευτικός ως υπολογίσιμος παράγοντας και ως προστιθέμενη αξία προβάλλεται εδώ, όχι μόνο ως χαρακτηριστικό
αναγνωρίσιμο στα κείμενα της Ε.Ε., αλλά ως αντίληψη, την οποία επιβάλλεται να αναπτύξουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για
τον εαυτό τους. Ερχόμαστε, έτσι, στις νέες τεχνολογίες ελέγχου (policy technologies) και της διακυβέρνησης εξ αποστάσεως
(governance by distance), για την οποία έχει ήδη γίνει λόγος παραπάνω.
Στην πρακτική εφαρμογή των πολιτικών αυτών μπορούμε να δούμε τους μηχανισμούς διαμόρφωσης του νέου εκπαιδευτικού
υποκειμένου, καθώς μέσα από αυτές προωθούνται, σύμφωνα με τον Ball (2003: 217) «όχι μόνο οργανωτικές ή δομικές αλλαγές,
όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά μηχανισμοί μεταρρύθμισης των ίδιων των εκπαιδευτικών και για την αλλαγή του τι σημαίνει να είσαι εκπαιδευτικός, οι τεχνολογίες της μεταρρύθμισης παράγουν νέα είδη εκπαιδευτικών υποκειμένων.».
Προκύπτει έτσι το σχήμα: νέες μορφές ελέγχου  νέο είδος κράτους  νέο είδος εκπαιδευτικού, το οποίο αποτυπώνει μια εξελικτική πορεία μετασχηματισμού, μια διαδικασία αλλαγής που αποσκοπεί στην κατασκευή του «ιδανικού δασκάλου» (ideal teacher)
(Tatto, 2006: 233). Τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου αποσαφηνίζονται στο νέο πλαίσιο προσόντων/
ικανοτήτων και προδιαθέσεων της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής ατζέντας, τα οποία θα πρέπει, όμως, με κάποιους τρόπους, να καθίστανται ορατά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα ακροατήριο (audience), όπως σημειώνει ο Ball (2009: 617) και συνεπώς να ελέγχονται, να μετρώνται και να αποτιμώνται, μέσα από διαδικασίες μέτρησης (αποτίμησης) της απόδοσης (performance measurement).
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Η επιτελεστικότητα, επομένως, λειτουργώντας ως ένα «σύστημα παρακολούθησης» (monitoring system) και «παραγωγής
πληροφοριών» (production of information), όπως ορίζεται από τον ΟΟΣΑ (1995: 75, όπ.αναφ. Ball, 2003: 216), φαίνεται να
λειτουργεί ως «μια τεχνολογία, μια κουλτούρα και ένας τρόπος ρύθμισης που αξιοποιεί κρίσεις, συγκρίσεις και εκθέσεις, ως
μέσο ώθησης, ελέγχου, τριβής και αλλαγής, βασιζόμενη στις ανταμοιβές και τις κυρώσεις (τόσο υλικές όσο και συμβολικές)».
Στη λειτουργία της επιτελεστικότητας ως «μηχανισμού, μέσω του οποίου τα σχολεία καταδεικνύουν, μέσω τεκμηρίωσης και
παιδαγωγικού έργου, ότι έχουν κανονικοποιηθεί», αναφέρεται επίσης ο Perryman (2009: 616), χαρακτηρίζοντάς την επίσης ως
μορφή «επιθεώρησης, η οποία ελέγχει τη διαδικασία αυτή, μέσα από τεχνικές πανοπτικής επιτήρησης».

3. Το πολιτικό διακύβευμα της κατασκευής του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου
Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την ανάγκη αναπλαισίωσης της διδασκαλίας και κατ’ επέκταση του ρόλου του εκπαιδευτικού
αφορμάται από τις μεταβολές που διενεργούνται, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως συνέπεια των
ταχύτατων αλλαγών στον ιδεολογικό, πολιτικό και οικονομικό τομέα (Caena, 2014a: 107). Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της
αναπλαισίωσης είναι η προώθηση της κινητικότητας, όπως αυτή προδιαγράφεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης 2020. Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω η Caena (2011: 9) συμπληρώνει ότι «η σπουδαιότητα των παγκόσμιων
επιρροών και των επαγγελματικών προτύπων έχει πρόσφατα οδηγήσει σε μια διεύρυνση των επαγγελματικών στάσεων των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ικανοί να διαχειριστούν και να δημιουργήσουν αλλαγές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σημεία: α) η επιστημολογική ενημερότητα, β) η προδιάθεση για αλλαγή, γ) η δέσμευση για
προώθηση της μάθησης όλων των μαθητών».
Ο αξιακά φορτισμένος (value-laden) ρόλος του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού (Caena, 2014a: 107) καθίσταται, έτσι, αντιληπτός
στο πλαίσιο των διενεργούμενων μεταβολών σε παγκόσμια κλίμακα και συνακόλουθα σχετίζεται με τον διαμεσολαβητικό
ρόλο, τον οποίο καλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η έννοια της κινητικότητας, ωστόσο, αποκτά στην περίπτωση του εκπαιδευτικού ένα πρόσθετο βάρος, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάγκη μιας
εσωτερικής μεταβολής-μετακίνησης, όσον αφορά στις πεποιθήσεις, τις στάσεις, τις αξίες και τις δεσμεύσεις, με άλλα λόγια στις
προδιαθέσεις, που καλείται να αναπτύξει το νέο εκπαιδευτικό υποκείμενο προκειμένου να καταστεί ικανό όχι μόνο να διαχειριστεί επιτυχώς τις διενεργούμενες αλλαγές αλλά να αποτελέσει το ίδιο, δυναμικό παράγοντα προώθησης της αλλαγής. Τέλος,
στην ικανότητα των ατόμων και ειδικότερα των εκπαιδευτικών να επιφέρουν αλλαγές αναφέρεται, επίσης, ο Tchibozo (2010:
194), καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι: «αυτό το οποίο αποτελεί το διακύβευμα είναι η ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει και
να βελτιώνει την πρακτική και την αποδοτικότητά του, αυτόνομα και ανά πάσα στιγμή» Tchibozo (2010: 201).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αλλαγή του εκπαιδευτικού παραδείγματος και η κατασκευή του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου συνυφαίνονται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωτικής μεταβολής ως
προς τον τρόπο προσέγγισης, διαχείρισης και αναπαραγωγής της γνώσης μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Στο ερώτημα,
επομένως, σχετικά με το είδος του σχολείου, το οποίο σκοπεύουμε ως κράτη-μέλη της Ε.Ε. να διαμορφώσουμε υπεισέρχεται
το πρωταρχικό ερώτημα αναφορικά με το είδος του εκπαιδευτικού, το οποίο χρειαζόμαστε για τον σκοπό αυτό. Με άλλα λόγια:
ο εκπαιδευτικός τον οποίο έχουμε ανάγκη είναι αυτός ο οποίος θα συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του νέου ευρωπαϊκού
πλαισίου προσόντων και ικανοτήτων, κυρίως όμως είναι εκείνος ο οποίος θα έχει εσωτερικεύσει, σε επίπεδο προδιαθέσεων,
την πεποίθηση για την καινοτομία και τη δέσμευση για αλλαγή.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο καθίσταται ακόμη περισσότερο σαφής ο τρόπος με τον οποίο το διακύβευμα της κατασκευής
του εκπαιδευτικού υποκειμένου αποκτά διαστάσεις ευρωπαϊκού πολιτικού στοιχήματος, καθώς η ίδια η διαδικασία της κατασκευής συνιστά αλλαγή: μια προσπάθεια αλλαγής του τρόπου σκέψης, της νοοτροπίας και συνακόλουθα μια αλλαγή του ίδιου
του εαυτού. Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία δια-μόρφωσης ενός «άλλου» εκπαιδευτικού, ο οποίος θα αξιοποιεί τα
προσφερόμενα μέσα και εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης.
Ωστόσο, «το κόστος», όπως παρατηρεί ο Lumby (2009: 355), «του να γίνεις άλλος μπορεί να είναι υψηλό». Λαμβάνοντας
υπόψη ότι όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στην αλλαγή του εκπαιδευτικού παραδείγματος, προϋποθέτουν και συνεπάγονται ένα
νέο εκπαιδευτικό υποκείμενο, το οποίο θα είναι σε θέσει να εμπλέξει τα δεδομένα αυτά με στόχο την υλοποίηση ενός σχο-
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λείου που όχι μόνο προωθεί τη μάθηση αλλά λειτουργεί το ίδιο ως Οργανισμός και ως Κοινότητα Μάθησης (OECD 2016, Kools
& Stoll 2017, ACER 2016, European Commission 2017) μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το περιεχόμενο της παραπάνω
διατύπωσης, ως προς «το κόστος» της αλλαγής. Έτσι, το σχολείο που μαθαίνει είναι ανοιχτό στην κοινωνία, ενώ καθίσταται δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Ένα τέτοιο σχολείο θέτει στόχους, αυτοαξιολογείται, αποτιμά βαθμούς
επίτευξης, επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας και επιζητά την προβολή του έργου του προς τα έξω, αξιοποιώντας για
τον σκοπό αυτό τους μηχανισμούς θέασης, ελέγχου και λογοδοσίας.
Από την άλλη πλευρά, ένας τέτοιος εκπαιδευτικός οργανισμός, δεν μπορεί παρά να στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όχι μόνο παραμένουν διαρκώς ενήμεροι επιστημονικά, αλλά κυρίως χαρακτηρίζονται από την εσωτερική τους προδιάθεση για
αλλαγή: μια αλλαγή η οποία συνδέεται με τη δέσμευση για τη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει τη μάθηση και μαθαίνει
το ίδιο μέσα από συνεργατικές δομές και συλλογικές διαδικασίες. Η σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού ως κινητήριου
μοχλού της μετασχηματιστικής αυτής διαδικασίας καθίσταται, με βάση τα παραπάνω, σαφέστατα αντιληπτή, ενώ συμπυκνώνεται
πλήρως στην άποψη της Collarbone (2015: 2-3, όπ.αναφ. ACER 2016: 3) ως εξής: «Προκειμένου η αλλαγή να είναι επιτυχής και
βιώσιμη, θα πρέπει να υπάρχει ένας επιτακτικός λόγος για αυτήν την αλλαγή, ένα ξεκάθαρο όραμα για το πού θέλεις να φτάσεις, ένα
συνεκτικό σχέδιο για να φτάσεις εκεί(...)και ένας τρόπος μέτρησης και παρακολούθησης των αλλαγών σε μια συνεχή βάση».
Με άλλα λόγια, η επίτευξη του σχολείου ως Οργανισμού και ως Κοινότητας Μάθησης συμπίπτει με τον στόχο των ευρωπαϊκών κρατών ή αλλιώς με το «όραμα για το πού θέλουμε να φτάσουμε», ενώ το «συνεκτικό σχέδιο» για το φτάσιμο στον προορισμό αυτό, μπορεί να συσχετισθεί με όσα προσφέρουν οι τεχνολογίες διακυβέρνησης, στηριζόμενες σε πολιτικές των αριθμών
και μετρήσιμα δεδομένα. Ειδικότερα, στην περίπτωση της κατασκευής του εκπαιδευτικού υποκειμένου, το διακύβευμα εδράζεται στον «επιτακτικό λόγο» όχι απλώς να «φτιάξουμε», ως κράτη-μέλη της Ε.Ε., τον εκπαιδευτικό που έχουμε ανάγκη, αλλά
να του παράσχουμε τα μέσα και την τεχνογνωσία που απαιτείται, προκείμενου ο ίδιος να αναπτύξει αυτόνομα και επιτελεστικά
τα προσόντα και τις ικανότητές του μέσα από μια διαδικασία αυτο-κατασκευής και αυτο-ελέγχου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι
δυνατόν οι τεχνολογίες ελέγχου και λογοδοσίας να αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς ως ευκαιρία για μια «άνευ ορίων
βελτίωση» (Holloway & Brass, 2018: 378-379).
Το πλέον ενδιαφέρον, επομένως, στην παρακολούθηση της μετασχηματιστικής αυτής πορείας, ως προς την κατασκευή
του νέου εκπαιδευτικού υποκειμένου, έγκειται στον επιτελεστικό τρόπο με τον οποίο οι περιγραφόμενες πολιτικές μπορούν να
λειτουργήσουν και συνακόλουθα να αξιοποιηθούν, ώστε αυτό το οποίο προβάλλεται, μέσα από τα θεσμικά κείμενα της Ε.Ε.,
ως το πολιτικό στοίχημα των ευρωπαϊκών κρατών για την προώθηση της εκπαιδευτικής αλλαγής, να αποτελέσει προσωπικό
διακύβευμα και εσωτερική σταθερή επιδίωξη του ίδιου του ατόμου, εν προκειμένω του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού.
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Die Rolle des Lehrers im Europa des Wissens und der Kompetenzen:
Auf dem Weg zur Transformation des Bildungssubjekts
Zusammenfassung
Als Folge der Änderung des Bildungsparadigmas im heutigen europäischen und globalen Umfeld verändert sich die Rolle des
Lehrers. Den Schwerpunkten dieses Transformationsprozesses versucht diese Studie nachzugehen. Besonderer Nachdruck
wird dem Einfluss der Performativität verliehen, da sie die vorherrschende Tendenz ist, die mit der Konstruktion des neues
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Bildungssubjekts im heutigen Europa verbunden ist. Der Untersuchungsschwerpunkt liegt auf der Frage, was, wie und
warum es sich verändert. Ziel der Studie ist die wichtige Rolle des Lehrers als Umwandlungsfaktor mit Aussicht nach der
Bildungsinnovation aufzuzeigen, sodass die Schule zur Lernorganisation und Lerngemeinschaft umgewandelt wird.
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Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»:
Τέσσερα (4) χρόνια λειτουργίας
Αθανάσιος Καραφύλλης & Ιωάννης Ταταρίδης

Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Π.Μ.Σ.) «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» λειτουργεί
από το 2014-2015 με πρωτοβουλία των μελών ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές
τους τρεις κύκλοι μεταπτυχιακών φοιτητών, λειτουργεί ο τέταρτος κύκλος σπουδών και αυτήν την περίοδο είναι σε εξέλιξη η
διαδικασία επιλογής εισακτέων για τον 5ο κύκλο φοίτησης. Γίνεται δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων, με τα περισσότερα
μαθήματα να διεξάγονται σαββατοκύριακα ή αργίες ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των εργαζομένων. Σκοπός
του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη επιστημονική κατάρτιση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πτυχιούχους
εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να στελεχώσουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση, τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιστημονικόκαθοδηγητικό επίπεδο.

Σκοπός της έρευνας - ερευνητικά ερωτήματα - μεθοδολογία
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών του Π.Μ.Σ, να διερευνήσει τις
ανάγκες τους και τους λόγους που επέλεξαν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και τέλος να διαπιστώσει αν οι απόφοιτοι είναι
ευχαριστημένοι από τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και πόσο αυτές βοήθησαν στο να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη
διοίκηση της εκπαίδευσης.
Επομένως τα ερευνητικά ερωτήματα (Creswell, 2011, σ. 148) που τέθηκαν είναι τα εξής: Ποια είναι τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των εισακτέων; (ηλικία, φύλο, βασικές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, επιπρόσθετες σπουδές, ειδικότητα,
προϋπηρεσία, διοικητική εμπειρία). Ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδήγησαν να επιλέξουν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. «Στελέχη
Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής»; Και τέλος, ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών από μια
σειρά παραμέτρων, (καθηγητές του Π.Μ.Σ., πρόγραμμα σπουδών, γραμματειακή υποστήριξη, κόστος σπουδών και γενικότερη
δομή και οργάνωσή του);
Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα προκρίθηκε να συνδυαστούν δυο διαφορετικές μέθοδοι. Καταρχήν να γίνει
έρευνα στα αρχεία της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής», ώστε να μελετηθούν οι
αιτήσεις των υποψήφιων φοιτητών και να αντληθούν από εκεί τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε με τη στατιστική επεξεργασία τους
(Ρούσσος & Τσαούσης, 2011) να δοθούν οι απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα των δημογραφικών στοιχείων των εισακτέων.
Στη συνέχεια για να απαντηθούν τα άλλα δυο ερευνητικά ερωτήματα δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
στην πλατφόρμα google forms (https://goo.gl/forms/yTCaCNqjTbW1UMDY2) και κλήθηκαν να απαντήσουν σε αυτό όλοι οι
φοιτητές του ΠΜΣ, δηλαδή σύνολο 127 άτομα
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Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε παρά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει (Κασκάλης, Μαλέτσκος, & Ευαγγελίδης,
2004), επειδή προσφέρεται για έρευνες αυτού το μεγέθους (Λιναρδής, Παπαγιαννόπουλος, & Καλησπεράτη, 2011).

Γενικά στοιχεία για το ΠΜΣ
Στους τέσσερις πρώτους κύκλους λειτουργίας του μεταπτυχιακού εισήχθησαν 123 φοιτητές, ενώ ο αριθμός αυξήθηκε κατά
τέσσερις (4) φοιτητές που εισήχθησαν κατ’ εξαίρεση, οπότε οι εισακτέοι στους τέσσερις κύκλους συνολικά ανέρχονται σε 127,
ήτοι 28 άντρες (22% του συνόλου) και 95 γυναίκες (78% το συνόλου). Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και
την Εικόνα 1.
2014-2015
(1ος κύκλος)

2015-2016
(2ος κύκλος)

2016-2017
(3ος κύκλος)

2017-2018
(4ος κύκλος)

Άντρες υποψήφιοι

5

6

11

19

Γυναίκες υποψήφιοι

36

26

32

50

Υποψήφιοι

41

32

43

69

Άντρες εισακτέοι

5

4

9

10

28

Γυναίκες εισακτέοι

24

18

23 (+2)

30 (+2)

99

Εισακτέοι

29

22

32 (+2)

40 (+2)

127

Πίνακας 1: Υποψήφιοι και εισακτέοι ανά φύλο

Εικόνα 1: Υποψήφιοι και εισακτέοι ανά φύλο
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι ηλικίες των εισακτέων ανά έτος εισαγωγής, ενώ στην Εικόνα 3 στο σύνολό τους.

ΣΥΝ.
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Εικόνα 2: Ηλικία εισακτέων στο ΠΜΣ ανά κύκλο σπουδών

Εικόνα 3: Ηλικία εισακτέων στο ΠΜΣ
Παρατηρεί κανείς ότι στον πρώτο κύκλο σπουδών η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, μόλις είχαν τελειώσει τις
προπτυχιακές σπουδές τους, ενώ στους επόμενους κύκλους εισήχθησαν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
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Εικόνα 4: Βασικές σπουδές εισακτέων στο ΠΜΣ
Ως προς τις βασικές σπουδές των εισακτέων, παρατηρείται πολυσυλλεκτικότητα, αφού αν ανατρέξει κάποιος στο βασικό πτυχίο
των εισακτέων θα μετρήσει ότι υπάρχουν απόφοιτοι από 45 διαφορετικά τμήματα, 34 ΑΕΙ, 6 ΑΤΕΙ, 3 τμήματα εξωτερικού,
απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αλλά και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Φυσικά όπως είναι αναμενόμενο, τη μερίδα του λέοντος
καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι είναι 73 (συμπεριλαμβάνονται και κάτοχοι δεύτερου τίτλου
σπουδών), ενώ οι απόφοιτοι συγκεκριμένα του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. είναι 62 που για τους 52 είναι οι βασικές σπουδές, ενώ για
τους 10 είναι το δεύτερο τους πτυχίο. Αναλυτικά οι επικρατούσες βασικές σπουδές των εισακτέων, ως ποσοστό του συνόλου,
παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται οι μεταπτυχιακές σπουδές των εισακτέων. Παρατηρείται εδώ έντονο το φαινόμενο, και
μάλιστα αυξάνεται σε κάθε μεταγενέστερο κύκλο σπουδών, να εισάγονται φοιτητές οι οποίοι ήδη έχουν φοιτήσει σε διαφορετικό
μεταπτυχιακό, ενώ υπάρχουν ακόμη και κάτοχοι διδακτορικού οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη συνέχεια στο ΠΜΣ
«Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής». Επίσης αυξάνεται σε κάθε κύκλο σπουδών ο αριθμός των φοιτητών που
έχουν και δεύτερο πτυχίο σε προπτυχιακό επίπεδο (κυρίως αυτό αφορά σε πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων).

Εικόνα 5: Μεταπτυχιακές σπουδές εισακτέων στο ΠΜΣ

438

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εικόνα 6: Γνώση Ξένων Γλωσσών εισακτέων στο ΠΜΣ
Η γνώση Ξένων Γλωσσών των εισακτέων παρουσιάζεται στην Εικόνα 6. Το 41% των εισακτέων γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη
γλώσσα σε επιπέδου Β2, ενώ το 48% των εισακτέων γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο (C2). Εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό 11% εισακτέων που δε γνωρίζει (τουλάχιστον με πιστοποίηση) κάποια ξένη
γλώσσα, ενώ το 22% γνωρίζει και δεύτερη ξένη γλώσσα.
Στην Εικόνα 7 και στον πίνακα που τη συνοδεύει παρουσιάζεται ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ που είναι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί (μόνιμοι ή αναπληρωτές). Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών
που επιλέγει να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, φαίνεται λοιπόν ότι η ομάδα-στόχος του μεταπτυχιακού είναι πράγματι εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί που τους ενδιαφέρει η επιστημονική μελέτη ενός αντικειμένου σχετικού με τη διοίκηση και τα στελέχη
της εκπαίδευσης.

Εικόνα 7: Εισακτέοι-εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και βαθμίδα που υπηρετούν
Στην Εικόνα 8 φαίνονται οι ειδικότητες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μόνιμων ή αναπληρωτών) που εισήχθησαν στο ΠΜΣ
στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία ανήκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι δάσκαλοι
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ή νηπιαγωγοί. Όμως καθόλου αμελητέος δεν είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, ενώ οι ειδικότητές τους ποικίλου: Θεολόγοι, Φιλόλογοι, Θετικών Επιστημών, Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών,
Γαλλικών, Γερμανικών), Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής.

Εικόνα 8: Ειδικότητες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών εισακτέων στο ΠΜΣ
Στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των ετών υπηρεσίας των εισακτέων στο ΠΜΣ που είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
Φαίνεται ότι επιλέγουν να φοιτήσουν στο μεταπτυχιακό και εκπαιδευτικοί που έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας και βρίσκονται
περίπου στο μέσο της εκπαιδευτικής καριέρας.

Εικόνα 9: Μέσος Όρος ετών υπηρεσίας εισακτέων στο ΠΜΣ μονίμων εκπαιδευτικών
Τέλος, στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών που φοίτησαν στο ΠΜΣ και έχουν ήδη κάποια
διοικητική εμπειρία, άρα έχουν διατελέσει σε κάποια θέση στελέχους εκπαίδευσης (υποδιευθυντής σχολικής μονάδας,
διευθυντής σχολικής μονάδας, προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθυντής εκπαίδευσης).
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Εικόνα 10: Διοικητική εμπειρία εισακτέων στο ΠΜΣ μονίμων εκπαιδευτικών

Εγκυρότητα – αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου
Για να εκτιμηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για το δεύτερο μέρος της
έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της σύγκρισης των δημογραφικών στοιχείων όσων απάντησαν, με τα στοιχεία που
είναι ήδη γνωστά για τους εισακτέους στο ΠΜΣ, από την αναδίφηση στα αρχεία της Γραμματείας του ΠΜΣ που παρουσιάστηκαν
στην προηγούμενη ενότητα. Επομένως πρόκειται για μια τεχνική που ελέγχει κατά πόσο το δείγμα της έρευνας είναι
στρωματοποιημένο (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σ. 167), άρα αντιπροσωπευτικό του συνόλου του πληθυσμού (Παπάνης,
2011, σ. 80).
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 11: Συνολικός αριθμός εισακτέων και ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ανά φύλο

Ως προς το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, στην Εικόνα 11 φαίνεται ότι απάντησε μεγαλύτερο ποσοστό αντρών,
αφού στο συνολικό πληθυσμό οι άντρες αποτελούν το 22% του συνόλου, ενώ στην έρευνα απάντησε το 32% του συνόλου.
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Ως προς τις ηλικίες των συμμετεχόντων στην έρευνα, στην Εικόνα 12 φαίνεται ότι υπάρχει καλή κατανομή και συμμετέχουν
άτομα από κάθε ηλικιακή περιοχή σε ποσοστά ανάλογα του συνολικού πληθυσμού.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 12: Ηλικία εισακτέων και ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα

Στην Εικόνα 13 παρουσιάζεται η κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα, ανάλογα με το κύκλο σπουδών στον οποίο
φοίτησαν. Εδώ φαίνεται ότι οι εν ενεργεία φοιτητές του 4ου κύκλου σπουδών ανταποκρίθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό, κάτι
αναμενόμενο αφού αυτοί είναι που έχουν την καθημερινή τριβή με το ΠΜΣ.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 13: Κύκλος φοίτησης εισακτέων και ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα

Στην Εικόνα 14 παρουσιάζονται οι βασικές σπουδές των συμμετεχόντων στην έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει καλή κατανομή
και τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι σχεδόν ανάλογα με τα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 14: Βασικές σπουδές εισακτέων και ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα
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Στην Εικόνα 15 παρατηρεί κανείς ότι στην έρευνα συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και δεύτερου πτυχίου
του συνολικού πληθυσμού, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης αυτών, σε αντίστοιχες
έρευνες, άρα και τη μεγαλύτερη προθυμία συμμετοχής.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 15: Μεταπτυχιακές σπουδές εισακτέων και ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα

Στην Εικόνα 16 παρουσιάζεται ο αριθμός των εν ενεργεία εκπαιδευτικών που έχουν φοιτήσει στο ΠΜΣ και που συμμετείχαν
στην έρευνα. Φαίνεται ότι και με βάση αυτό το κριτήριο υπάρχει καλή κατανομή και τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην
έρευνα είναι σχεδόν ανάλογα με τα ποσοστά του συνολικού πληθυσμού.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 16: Εισακτέοι και άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

Στην Εικόνα 17 παρουσιάζονται οι ειδικότητες των συμμετεχόντων στην έρευνα που είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
Φαίνεται ότι υπάρχει καλή κατανομή και τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι σχεδόν ανάλογα με τα ποσοστά του
συνολικού πληθυσμού. Μια αύξηση στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (ΠΕ86) είναι αναμενόμενη λόγω της μεγαλύτερης
εξοικείωσής τους σε ηλεκτρονικές έρευνες.
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Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 17: Ειδικότητες εν ενεργεία εκπαιδευτικών εισακτέων και συμμετεχόντων στην έρευνα

Στην Εικόνα 18 φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στο μέσο όρο των εισακτέων στο ΠΜΣ και τις ηλικίες των
ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησα το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 18: Μέσος όρος ετών υπηρεσίας εισακτέων και έτη υπηρεσίας συμμετεχόντων στην έρευνα

Τέλος, στην Εικόνα 19 φαίνεται ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση στο ποσοστό των εισακτέων του ΠΜΣ που είχαν διοικητική
εμπειρία πριν εισαχθούν σε αυτό και στο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που έχουν διοικητική εμπειρία.
Συνολικός πληθυσμός

Εμπειρική έρευνα (δείγμα)

Εικόνα 19: Διοικητική εμπειρία εισακτέων και συμμετεχόντων στην έρευνα

Από όλα τα παραπάνω, μπορούμε να δεχτούμε με ασφάλεια ότι το πλήθος των συμμετεχόντων στην έρευνα (δείγμα)
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των εισακτέων, επομένως τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που θα
προκύψουν είναι έγκυρα και αξιόπιστα (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σ. 175).
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Αποτελέσματα έρευνας
Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (Παπάνης, 2011, σ. 62) στην πλατφόρμα
google forms. Σε αυτό απάντησαν τελικά 37 άτομα, δείγμα το οποίο κρίνεται κατ’ αρχήν μικρό, αφού αποτελεί το 30%
του συνόλου του πληθυσμού, όμως όπως αποδείχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, είναι στρωματοποιήμενο και τελικά
αντιπροσωπευτικό του συνόλου του πληθυσμού (Creswell, 2011, σ. 181). Επομένως τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρείται
ότι μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο του πληθυσμού της έρευνας, δηλαδή όλους τους φοιτητές των τεσσάρων κύκλων
σπουδών του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».
Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε ήταν «ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο Π.Μ.Σ.» και
ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους στις παρακάτω προτάσεις:
·
«Με ενδιέφερε το θέμα ως επιστημονικό αντικείμενο»
·
«Με ενδιέφερε το θέμα επειδή επιθυμώ να γίνω στέλεχος εκπαίδευσης»
·
«Είμαι ήδη στέλεχος εκπαίδευσης και επιθυμώ να καταρτιστώ στο αντικείμενο»
·
«Ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον»
·
«Προοπτικές εξέλιξης στην εργασία μου»
Χρησιμοποιήθηκε μια πεντάβαθμη κλίμακα Likert όπου οι επιλογές ήταν «καθόλου», «λίγο», «αρκετά», «πολύ», «πάρα
πολύ» για να διαπιστωθεί η συμφωνία των ερωτώμενων με καθεμία από τις παραπάνω προτάσεις (Ζαφειρόπουλος, 2015).
Τα αποτελέσματα των απαντήσεων, παρουσιάζονται στις Εικόνες 20-24.

Εικόνα 20: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;
«Με ενδιέφερε το θέμα ως επιστημονικό αντικείμενο»

Εικόνα 21: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;
«Με ενδιέφερε το θέμα επειδή επιθυμώ να γίνω στέλεχος εκπαίδευσης»
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Εικόνα 22: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;
«Είμαι ήδη στέλεχος εκπαίδευσης και επιθυμώ να καταρτιστώ στο αντικείμενο»
Οι περισσότεροι εισακτέοι δηλώνουν ότι επέλεξαν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. επειδή τους ενδιέφερε το
θέμα του ως επιστημονικό αντικείμενο (Εικόνα 20), ενώ μοιρασμένες είναι οι απόψεις τους σχετικά με το αν επιθυμούν οι
ίδιοι να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης στο μέλλον (Εικόνα 21). Αρκετοί νιώθουν ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον
(Εικόνα 23) και αυτό τους ώθησε στο να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η κατοχή του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θα τους δώσει νέες προοπτικές εξέλιξης στην εργασία τους (Εικόνα 24).

Εικόνα 23: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;
«Ανασφάλεια για το εργασιακό μέλλον»

Εικόνα 24: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;
«Προοπτικές εξέλιξης στην εργασία μου»

446

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώμενους με την ερώτηση ανοικτού τύπου «Άλλοι λόγοι που σας έκαναν να
επιλέξετε να φοιτήσετε στο ΠΜΣ;» να δώσουν και άλλες απαντήσεις. Αυτές ήταν οι εξής: «Στο ΠΜΣ επέλεξα να φοιτήσω διότι
έχω αποφοιτήσει από το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο διενεργείται», «Η εξέλιξη των υπαρχόντων γνώσεων και εμπειριών
και η απόκτηση νέων με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής μου πορείας», «Δια ζώσης διδασκαλία»,
«Ενδιαφέρον σε ότι αφορά τα παιδαγωγικά ζητήματα και την ιστορία της εκπαίδευσης», «Η προσωπική μου εξέλιξη ως άτομο
στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης πέρα από τους επαγγελματικούς στόχους» και «Το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στον τόπο
κατοικίας μου το Πανεπιστήμιο που το προσφέρει».
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να δηλώσουν το βαθμό ικανοποίησής τους με μια πεντάβαθμη κλίμακα
Likert όπου οι επιλογές ήταν «καθόλου», «λίγο», «αρκετά», «πολύ», «πάρα πολύ» σχετικά με:
·
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.
·
Τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
·
Τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
·
Τη γενικότερη δομή, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. και τέλος
·
Το κόστος φοίτησης.

Εικόνα 25: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: «Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ»

Εικόνα 26: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: «Τους διδάσκοντες του ΠΜΣ»
Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στις Εικόνες 25-29.
Φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι έχουν πάρα πολύ θετική στάση για τους διδάσκοντες του ΠΜΣ (Εικόνα 26), ενώ πολύ θετική
στάση έχουν για το πρόγραμμα σπουδών (Εικόνα 25) και τη γενικότερη δομή και οργάνωση του Π.Μ.Σ. (Εικόνα 28). Αρκετά
θετική είναι η στάση τους απέναντι στη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ τέλος από το κόστος φοίτησης φαίνεται ότι δεν είναι ούτε
ευχαριστημένοι, αλλά ούτε δυσαρεστημένοι.
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Εικόνα 27: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: «Τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ»

Εικόνα 28: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: «Τη γενικότερη δομή, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ»

Εικόνα 29: Πόσο ικανοποιημένοι είστε από: «Το κόστος φοίτησης»

Συμπεράσματα - Επίλογος
Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» εισήχθησαν 127 φοιτητές και
ενώ τον πρώτο χρόνο λειτουργίας ο μέσος όρος ηλικίας των εισαχθέντων φοιτητών ήταν αρκετά μικρός και οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί ελάχιστοι, στην πορεία διαφάνηκε ότι την ομάδα-στόχο του Π.Μ.Σ. την αποτελούν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της
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Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξειδικευτούν
σε επιστημονικό-μεταπτυχιακό επίπεδο επάνω στο αντικείμενο που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ. Έτσι, σε κάθε επόμενο κύκλο
σπουδών, παρουσιάζεται αυξητική τάση στο μέσο όρο ηλικίας των εισακτέων, αύξηση στον αριθμό των εν ενεργεία
εκπαιδευτικών καθώς και στο πλήθος των στελεχών εκπαίδευσης που επιλέγουν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ.
Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε ότι μεγάλο ποσοστό εισακτέων νιώθει ανασφάλεια για το εργασιακό
μέλλον και θεωρεί ότι το μεταπτυχιακό θα προσφέρει προοπτικές εξέλιξης στην καριέρα τους. Επίσης διαφάνηκε ότι έχουν
μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από το πρόγραμμα σπουδών καθώς επίσης και από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού
προγράμματος.
Στα επόμενα χρόνια, αντικείμενο μελέτης θα μπορούσε να είναι κατά πόσο βελτιώθηκε το επίπεδο, η γενικότερη εικόνα
και εν τέλει ο ίδιος ο θεσμός των Στελεχών της Εκπαίδευσης, όπου επιλέχθηκαν απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης
στις Επιστήμες της Αγωγής» για να υπηρετήσουν σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.
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Περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα
The Postgraduate Studies Program “Educational Leadership, Management and Administration” has been offered since
the Academic Year 2014-2015 with the initiative of the professors of the Department of Pedagogy and Psychology of the
Department of Primary Education (Democritus University of Thrace). The main goal of the Postgraduate Program is to
offer a high level of scientific education and knowledge to graduate teachers who will be given the opportunity to serve in
executive positions of Education, both in administrative as well as in a scientific-instructional level.
During these four years of operation the specific Postgraduate Program has welcome around 120 students, coming
from various Departments of Primary or Secondary Education, some of them have been in-service whereas others not,
while the applications for the program were much more than the ones accepted. Goal of the present study is to investigate
the qualitative characteristics of the candidates and those that were finally accepted, to study their needs and the reasons
that made them choose the specific Postgraduate Program, and finally to find if the postgraduate students were satisfied
by their studies and how much the latter helped them to take a position in the Greek Administration of Education.
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Η δημιουργικότητα ως έννοια και πλαίσιο ανάπτυξης στην Εφαρμοσμένη
Παιδαγωγική των Ελληνικών Παιδαγωγικών Σχολών
Μαρίνα Σούνογλου & Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

1. Δημιουργικότητα
H δημιουργικότητα συνδέεται με την εκπαίδευση και μπορεί να αποτελέσει τον πιο ασφαλή τρόπο για μία πετυχημένη εκπαιδευτική πορεία του μαθητή. Το σχολικό περιβάλλον, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να ενθαρρύνει την ελευθερία
σκέψης και επιλογών, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργική επίδοση και στον δημιουργικό τρόπο σκέψης όλων των μαθητών
(Michalopoulou, 2011, 2014a, 2014b). Είναι η διαδικασία παραγωγής ενός έργου ή μιας ιδέας πρωτότυπης που θα έχει αξία.
Μια δημιουργική διαδικασία χαρακτηρίζεται από:
α) φαντασία,
β) στοχοθετημένη,
γ) πρωτότυπο παραγόμενο,
δ) έχει αξία σε σχέση με τον αρχικό στόχο (Robinson, 2001)
(Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπής για την Δημιουργική και Συνεργατική Εκπαίδευση, National Advisory Committee on
Creative and Cultural Education ή ΝΑCCCE).
Πιο πρόσφατες αντιλήψεις για τη δημιουργικότητα θεωρούν ότι δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο των ατόμων αλλά και
των ομάδων (Kampylis & Berki, 2014). Ο Cropley (1999, 2009) ορίζει τη δημιουργικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο. Η συλλογική/συνεργατική & ομαδική δημιουργικότητα είναι η κοινή προσπάθεια δυο ή περισσοτέρων ατόμων να επιτύχουν ένα
καινοτόμο αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από ένα άτομο (Kampylis & Berki, 2014).
Η συλλογική δημιουργικότητα προκύπτει με 2 τρόπους
- συνολικές προσπάθειες δημιουργικών ατόμων που εργάζονται αρχικά ανεξάρτητα και στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα
ξεχωριστά στοιχεία τους
- οι αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας, όπου η δημιουργική απόδοση εξαρτάται από τη συμβολή ολόκληρης της ομάδας
από την αρχή εως το τέλος της (Αυγητίδου κ.α., 2016)

2. Ερευνητικό δείγμα
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει από τους Οδηγούς Σπουδών των Ελληνικών Παιδαγωγικών Σχολών την πρακτική
Άσκηση των φοιτητών και την Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική με όρο την έννοια της δημιουργικότητας και το δυναμικό πλαίσιο
ανάπτυξης στις/ους φοιτήτριες/τές.
Στην ανάλυση και τη σύγκριση των κειμένων και στην παρουσίαση, εστιάσαμε στην έννοια “δημιουργικότητα” και στα
στοιχεία που την ενισχύουν.
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τους Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. των Πανεπιστήμιων Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτελείου, Δημοκρίτειου Θράκης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Εθνικού Καποδιστριακού Αθηνών, Πατρών,
Κρήτης και Αιγαίου.
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3. Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ερμηνευτική-ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η οποία θεωρείται η πιο κατάλληλη
ερευνητική μέθοδος στην ανάλυση των κειμένων. Διότι δίνεται έμφαση στα σημαντικά σημεία του κειμένου, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους (Stemler, 2001).
Για την ανάλυση και σύγκριση κειμένων και παρουσίαση, εστιάσαμε στην έννοια “δημιουργικότητα” και στα στοιχεία που
την ενισχύουν.
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
Ε1: Υπάρχουν αναφορές στον όρο “δημιουργικότητα” και στα στοιχεία που την ενισχύουν στα κείμενα των οδηγών σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων που αφορούν στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική;
Ε2: Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στο πλαίσιο ανάπτυξης της δημιουργικότητας και στα στοιχεία που την ενισχύουν
στα κείμενα των Οδηγών Σπουδών που αφορούν στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική;

4. Ανάλυση
Στην ανάλυση παρατίθενται χωρία από τους οδηγούς σπουδών.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις
• αντιμετωπίσουν δημιουργικά την υπέρβαση των όποιων προβλημάτων,
• Ανατροφοδοτήσεις κριτικού αναστοχασμού
• να «μυηθούν» στον (ανά)στοχασμό των δεδομένων των παρατηρήσεών τους.
• προάγεται η ανατροφοδότηση και ο στοχασμός,
• πρακτικές αναστοχασμού, ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
• συζητήσεις ανατροφοδότησης
• φάκελο portfolio που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που οργάνωσε και υλοποίησε
• αυτο-αξιολόγηση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού, καθώς και μέσα από τη μεταξύ τους και με το υπεύθυνο διδακτικό προσωπικό της
πρακτικής άσκησης αλληλεπίδραση, συνειδητοποιούν, διευρύνουν, τροποποιούν και συστηματοποιούν διαρκώς την προσωπική τους παιδαγωγική θεωρία, με βάση την οποία θα διαμορφώνουν στο μέλλον υπεύθυνα και αποτελεσματικά και θα
αξιολογούν με κριτική και αυτοκριτική διάθεση την παιδαγωγική-διδακτική τους πράξη.
• να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας και των πραγματικών συνθηκών και προϋποθέσεων του
εκπαιδευτικού έργου,
• να εισαχθούν σταδιακά στην άσκηση των βασικών τομέων της μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον
σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την ανάλυση-αξιολόγηση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.
• να αποκτήσουν ερευνητική και κριτική στάση, με την έννοια της αμφισβήτησης και επανεξέτασης του παραδοσιακού σχολικού πλαισίου και συγκρίνοντας διαρκώς το είναι με το δέον.
• ως «στοχαζόμενων εκπαιδευτικών»
• θεωρητική ανατροφοδότηση των φοιτητών / φοιτητριών μέσα από την αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτει η
σχολική καθημερινότητα στην παιδαγωγική θεωρία,
• να αυτοαξιολογούνται και να αναστοχάζονται κριτικά για την ωριαία διδασκαλία τους
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
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• Αναστοχασμός και ενίσχυση μεταγνωστικών δεξιοτήτων
• αξιολόγηση του προγράμματος του μαθήματος από όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα από τους φοιτητές.
• Εκφράζονται οι κριτικές παρατηρήσεις για τους στόχους, τα περιεχόμενα και τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος, συνάγονται συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του μαθήματος.
• να συγκρίνει τις πιθανές διαφορές μεταξύ του σχεδιασμού και της διεξαγωγής διδασκαλίας,
• να προβληματιστεί και να συζητήσει με τους συμφοιτητές του και τους υπευθύνους του μαθήματος επιμέρους θέματα της
διδακτικής διαδικασίας,
• να διαμορφώσει κριτική συνείδηση και στάση, ανατροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση Φοιτητές, αποσπασμένοι δάσκαλοι και
παιδαγωγοί καθηγητές συζητούν τις εμπειρίες των φοιτητών από την πρακτική άσκηση ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις
τους και αναλύουν τα παιδαγωγικά και διδακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την διδασκαλία. Στην τελευταία συνάντηση καλούνται για συμμετοχή στη συζήτηση και οι δάσκαλοι των συνεργαζόμενων σχολείων
• δημιουργούν ενδιαφέροντα διαθεματικά projects, δημιουργικών προγραμμάτων, δημιουργικές και διαθεματικές προεκτάσεις.
• Η συζήτηση γίνεται με την καθοδήγηση αποσπασμένων δασκάλων σε μικρές ομάδες (έως 15 φοιτητές), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έκφρασης και η ενεργός συμμετοχή όλων των φοιτητών - μελών της ομάδας. Στην ανάπτυξη της
ικανότητας του φοιτητή να σχεδιάζει, να διεξάγει και να αξιολογεί μια οργανωμένη διδασκαλία.
• Παρατήρηση και ανάλυση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. Δειγματική διδασκαλία του αποσπασμένου δασκάλου ή μαγνητοσκοπημένη διδασκαλία: ανάλυση και αξιολόγηση των διδασκαλιών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
• Αναστοχασμοί εκπαιδευτική πράξη και ως πεδίο έρευνας αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο αναστοχαστική συνάντηση
Καταρχάς, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρακολουθούν 10 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή τα οποία
εμβαθύνουν στη διαδικασία παρατήρησης, ερμηνείας και αξιοποίησης πληροφοριών, στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος. Επίσης αναλαμβάνουν να κάνουν 10 παρατηρήσεις στα νηπιαγωγεία με σκοπό τη γνωριμία τους με τα
παιδιά και τη νηπιαγωγό αλλά και τη συστηματική συλλογή δεδομένων που αναμένεται να αξιοποιήσουν στον σχεδιασμό του
εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Η παρατήρηση γίνεται ανά ζεύγη.
Στη συνέχεια διατίθενται 4 εβδομάδες για την ανάληψη πλήρους παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Τις 4 εβδομάδες, δηλαδή 20 εργάσιμες ημέρες, καλούνται οι φοιτήτριες / φοιτητές ανά ζεύγη να
αναλάβουν πλήρες εκπαιδευτικό έργο στο νηπιαγωγείο.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οργανώνονται 5 μαθήματα όπου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρουσιάζουν το έργο τους
και συμμετέχουν στον αναστοχασμό και ανατροφοδότηση από όλη την εμπειρία της πρακτικής άσκησης.
Η κατάθεση ενός πλήρους ημερολογίου πρακτικής άσκησης με αναστοχασμούς που συνεκτιμούν τα δεδομένα του εκάστοτε τυπικού ή άτυπου περιβάλλοντος μάθησης και δημιουργούν (σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν) μαθησιακές δραστηριότητες, τεκμηριώνοντας τις μεθοδολογικές επιλογές τους.
• αξιολόγηση δημιουργικών δραστηριοτήτων / προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών,
αξιοποιώντας ποικίλα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής και διαχείρισης των μαθησιακών σχεδίων σε πραγματικές συνθήκες
• κριτική αναθεώρηση της υλοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση, επέκταση και βελτίωση αυτών
• ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης του μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτελέσματος,
• ομαδοσυνεργατική μάθηση, μάθηση με σχεδιασμό, αναστοχασμός, πρακτική εξάσκηση, διερευνητική μάθηση.
• (portfolio assessment)
• Η κριτική και δημιουργική σκέψη στη διδακτική πράξη.
• Εναλλακτικές μορφές, τεχνικές και μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Ανάπτυξη ενεργητικής και βιωματικής μάθησης:
ομαδικά περιβάλλοντα μάθησης, σχέδια εργασίας (projects).
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• Ανάλυση και αναστοχασμός πάνω στο Σχέδιο Διδασκαλίας.
• Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών: Ανάλυση μικροδιδασκαλιών και αναστοχασμό την κριτική προσέγγιση και τη δημιουργική αξιοποίηση αυθεντικού υλικού
Σε επίπεδο διδακτικής πράξης πραγματοποιείται η επεξεργασία δεδομένων διδακτικών ενοτήτων μέσω της παρουσίασης
σεναρίων διδασκαλίας από τους ασκουμένους με τη βοήθεια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, ενώ ενδυναμώνονται συγχρόνως διαδικασίες διερεύνησης και διδακτικού μετασχηματισμού μέσω της κριτικής παρακολούθησης των διδασκαλιών
εμπειρότερων συναδέλφων σε σχολεία της περιοχής.
Επίσης, εμβαθύνουν στη διδακτική μεθοδολογία που επέλεξαν, τη διδάσκουν στους συμφοιτητές με τη μορφή της μικροδιδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της τάξης είναι προσκεκλημένοι στο πανεπιστημιακό μάθημα και γίνονται μέτοχοι
σε αυτήν τη διαδικασία, η οποία λειτουργεί εν μέρει και ως μη τυπική επιμόρφωση. Η συνεργασία φοιτητή και εκπαιδευτικού
τάξης συνεχίζεται και παίρνει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Διαλογική–Στοχαστική προετοιμασία και σχεδιασμός της διδασκαλίας. Ανάλυση βιντεοσκοπημένων Μικροδιδασκαλιών:
σταδιακή ολοκλήρωση του διδακτικού μετασχηματισμού και των ψηφιακών υλικών, σύμφωνα με προτεινόμενη μεθοδολογία
και συγγραφή του προσχεδίου του εκπαιδευτικού σεναρίου. Στη βάση της συμβουλευτικής ανατροφοδότησης από τον καθηγητή, τον εκπαιδευτικό σύμβουλο (μέντορα) οι φοιτητές σχεδιάζουν το προσχέδιο διδασκαλίας
Πραγματοποίηση αναθεωρημένης διδασκαλίας στην τάξη: Ακολουθεί η υλοποίηση της διδασκαλίας 2 ως 4 διδακτικών
ωρών στην τάξη (διάρκεια 2 εβδομάδων). Σε αυτό το στάδιο μπορεί να πραγματοποιείται αλληλοπαρατήρηση των μαθητών
σε ομάδες βάσει εργαλείων ανάλυσης καλής διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, ο/η φοιτητής/τρια αρχίζει τη συγγραφή του σεναρίου
διδασκαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες που του/της δίνονται από το Πανεπιστήμιο.
Στοχασμός και ανατροφοδότηση της διδασκαλίας: α) σε εκπαιδευτικές περιστάσεις που έχει συλλέξει ο ασκούμενος φοιτητής (στη βάση ατομικού εκπαιδευτικού ημερολογίου), β) αναφορικά με το βαθμό επίτευξης του προσωπικού στόχου που είχε
θέση, αξιοποιώντας συγκεκριμένο εργαλείο στοχασμού και γ) στην ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διατύπωση
ατομικών συμπερασμάτων για την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών (στη βάση της ανατροφοδότησης του μέντορα και
του υπεύθυνου καθηγητή της πρακτικής άσκησης).
Επανεξέταση και οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού σενάριού: Οι φοιτητές προβαίνουν στη τελική σύνταξη του εκπαιδευτικού σεναρίου. να εκπονούν διαθεματικά σχέδια εργασίας και διδακτικά σενάρια αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες
των ΤΠΕ
-μέσω της δημιουργικής ανταλλαγής απόψεων- και στην αντιμετώπιση διαφορετικής φύσεως προβλημάτων που ενίοτε
ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.
• κριτική επεξεργασία των δεδομένων που οι ασκούμενοι/ες έχουν συμπεριλάβει στο Έντυπο Προφίλ Διδασκαλίας και Αναστοχασμού και επιλύονται απορίες σε σχέση με τις προδιαγραφές και τα προαπαιτούμενα των τελικών εργασιών.
Σε αυτές αποτυπώνεται η σφαιρική εικόνα των διδασκαλιών που πραγματοποιήθηκαν και επιχειρείται η αποτίμηση της
καταλληλότητας των διδακτικών δράσεων και μεθόδων που επιλέχθηκαν.
• Να αναφέρουν τις διαδικασίες ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης στη διδακτική πράξη.
• δημιουργική αξιοποίηση πρόσθετου αυθεντικού υλικού και των δυνατοτήτων των ΤΠΕ.
• να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ένα εκπαιδευτικό σεναρίου στη βάση των προδιαγραφών που συζητήθηκαν στο
μάθημα,
• να εκπονούν διαθεματικά σχέδια εργασίας και διδακτικά σενάρια αξιοποιώντας δημιουργικά τις δυνατότητες των ΤΠΕ
• να δημιουργούν αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό για να καλύπτουν τις εκάστοτε διδακτικές τους ανάγκες
• Δημιουργική παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, τεκμηριωμένης, υπεύθυνης και κριτικής σκέψης

Μαρίνα Σούνογλου & Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκονται τις θέσεις (ως προς τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας) πέντε ρευμάτων παιδαγωγικής σκέψης και όψεις του ζητήματος της
αξιολόγησης (θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγική λειτουργία, κριτήρια, μορφές, τεχνικές, αποτελέσματα),
• συνεργασίες με ομάδες φοιτητών κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ερευνητικά δεδομένα από το πεδίο άσκησης της πρακτικής για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
Βασίζεται επίσης στη συμμετοχή των φοιτητών/τριών με εργασίες που προϋποθέτουν την ενεργό εμπλοκή τους προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητες και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να παίρνουν συνειδητές παιδαγωγικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους και να επιλέγουν τις αποδοτικότερες μορφές και τα
καταλληλότερα μέσα και υλικά για την υλοποίηση και την αξιολόγησή της.
Α) Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια παρακολουθεί, ενταγμένος ή ενταγμένη σε πενταμελή ομάδα, τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων σε δύο διαφορετικές τάξεις δύο Δημοτικών Σχολείων χρησιμοποιώντας φύλλο παρατήρησης που αναφέρεται στους
στόχους, τοπεριεχόμενο, τις μεθόδους, τις μορφές, τα μέσα διδασκαλίας και τις διαδικασίες αξιολόγησης.
• φροντιστηριακή διδασκαλία κατά την οποία γίνεται απολογισμός, αυτοκριτική και κριτική των διδασκαλιών οι οποίες έχουν
πραγματοποιηθεί.
• να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν δικές τους διδασκαλίες με πρωτότυπο διδακτικό υλικό και δραστηριότητες που
ενθαρρύνουν όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες να συμμετέχουν στη μάθηση στις φυσικές επιστήμες εκφράζοντας
τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους.
• ο αναστοχασμός, η αυτοαξιολόγηση και η οργανωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πειραματικής εφαρμογής.
• αναστοχασμό της όλης διαδικασίας προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη ανανέωσης των σημερινών παιδαγωγικών πρακτικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Να αναστοχάζονται κριτικά - Να αυτό-αξιολογούνται και να περιγράφουν τα δυνατά σημεία τους και τα σημεία προς βελτίωση
Να συζητήσουν με τους/τις διδάσκοντες/ουσες και να ανατροφοδοτηθούν διερευνούν και αναστοχάζονται την εξέλιξη των
προσωπικών τους θεωριών για την μάθηση και τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και το μικρό παιδί, από την αρχή έως τη
λήξη της ΠΑ.
• Επεξεργάζονται και εφαρμόζουν διαδικασίες αναστοχασμού, αυτό-αξιολόγησης & αλληλο-αξιολόγησης σε συνεργασία με
την «ομάδα υποστήριξης» &τον υπεύθυνο καθηγητή.
• Ολοκληρώνουν το e-portfolio και μαθαίνουν τρόπους αξιοποίησης
• επεξεργάζονται όλο το υλικό από την ΠΑ στα νηπιαγωγεία, «φύλλα παρατήρησης» «οδηγό σχεδιασμού δραστηριοτήτων,
ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ημερολόγιο αναστοχασμού, μελέτη περίπτωσης κλπ και αξιοποιώντας τη θεωρία συνθέτουν
τα τελικά παραδοτέα
• να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν ως παιδαγωγοί και να αξιολογήσουν με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης συγκεκριμένες μαθησιακές δράσεις, ελεύθερες και οργανωμένες, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους
στις αντίστοιχες θεματικές.
• Αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της τάξης
• δημιουργούν υλικό που θα εξυπηρετήσει τους παιδαγωγικούς τους στόχους, χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως φόρμες σχεδιασμού, τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων και αναστοχασμού κ.ά., για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
για μικρές και μεγάλες ομάδες.
• Αναπτύσσουν τη δυνατότητα ευρύτερου παιδαγωγικού προβληματισμού μέσα από ευκαιρίες αναστοχασμού σε σχέση με τη
διδασκαλία και τη μάθηση.
• Ο φοιτητής δημιουργεί ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και να εξασκούν τις δεξιότητές τους μέσα από
την αναζήτηση, την παρατήρηση και τον πειραματισμό, τη διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων, την αιτιολόγηση, την
κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος
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• Η εξέλιξη και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας επιτυγχάνεται με συστηματική καταγραφή, συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και αναστοχασμό.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η ανάλυση, η ερμηνεία, η τροποποίηση, η κριτική της διδακτικής διαδικασίας, που αναπτύσσεται από τον/ την φοιτητή/φοιτήτρια στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας ή ενός ημερήσιου προγράμματος
νηπιαγωγείου
• εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, αναπτύσσοντας το μοντέλο του αναστοχαζόμενου εκπαιδευτικού
• αυτοαξιολόγηση φοιτητή/τριας, ετεροαξιολόγηση φοιτητή/τριας από τους/τις συμφοιτητές/τήτριες,
• ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση και ανάλυση των διδακτικών ασκήσεων από τους/τις φοιτητές/τριες,
• ερωτηματολόγιο που αποτελείται από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου
• Οι φοιτητές εμπλέκονται σε διδασκαλία και παρατήρηση των διδασκαλιών που διεξάγονται από τους συμφοιτητές τους. Με
την επιπρόσθετη οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων, ο αρμόδιος καθηγητής βοηθάει παράλληλα τους φοιτητές να κατανοήσουν τα παραπάνω θέματα και να δραστηριοποιηθούν ανάλογα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι ομάδες χωρίζονται στα δύο: οι μισοί φοιτητές θα παρατηρήσουν για δύο μέρες κάποιον εκπαιδευτικό και θα διδάξουν στην
ίδια τάξη για τρεις φορές σε διάστημα ενός μηνός, ενώ οι άλλοι μισοί θα κάνουν το ίδιο τις επόμενες τέσσερεις εβδομάδες. Οι
διδασκαλίες γίνονται μία ημέρα την εβδομάδα και οι φοιτητές διδάσκουν σε τριάδες από ένα γνωστικό αντικείμενο: λ.χ. σε ένα
τμήμα ο φοιτητής Α θα διδάξει την πρώτη φορά Γλώσσα, ο φοιτητής Β θα παίξει το ρόλο του «βοηθού» του, ενώ ο φοιτητής Γ
θα παρατηρεί και θα καταγράφει τη διδασκαλία του Α. Την επόμενη ώρα, ο Β θα αναλάβει τη διδασκαλία λ.χ. των Μαθηματικών, ο Γ θα κάνει τον «βοηθό», ενώ ο Α θα κάνει τον «παρατηρητή». Τέλος, την 5η ώρα λ.χ. ο Γ διδάσκει Φυσικά, ο Α κάνει
τον «βοηθό» του, και ο Β καταγράφει τη διδασκαλία ως «παρατηρητής». Τις επόμενες δυο εβδομάδες οι ρόλοι εναλλάσσονται,
έτσι ώστε και οι τρεις φοιτητές να διδάξουν και τα τρία γνωστικά αντικείμενα στο συγκεκριμένο τμήμα.
• συζήτηση με τον επόπτη/την επόπτρια, τα μέλη των ομάδων αναστοχάζονται πάνω στις διδασκαλίες τους και με βάση τα όσα
έχουν καταγράψει οι «παρατηρητές».
• απολογιστική συνάντηση μεταξύ των μελών κάθε ομάδας αλλά και όλων των Ομάδων μαζί δια των εκπροσώπων τους.
• αναστοχασμός στη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης.
Οι βοηθοί φοιτητές φοιτητές/τριες παρακολουθούν, καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και τον βοηθούν, όπου χρειάζεται.
Ο επόπτης παιδαγωγός και ο/η βοηθός βρίσκονται στο σχολείο και παρακολουθούν τους/τις φοιτητές/τριες που διδάσκουν,
εκφράζουν τις απόψεις τους, αναστοχάζονται, ασκούν καλοπροαίρετη κριτική, συζητούν εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης
της διδασκαλίας και προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.
Στις συζητήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, οι δάσκαλοι των τάξεων ή και ο διευθυντής του σχολείου. Την επόμενη εβδομάδα οι φοιτητές/τριες αλλάζουν ρόλους. Στη διάρκεια του «Επιπέδου Β», οι φοιτητές
σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, όπως η διαθεματική προσέγγιση
της διδασκαλίας, η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (projects), η ομαδική και η εταιρική διδασκαλία, η συνεργατική μάθηση, η
διαφοροποιημένη διδασκαλία, η ανακαλυπτική μάθηση, η δραματοποίηση, το παιχνίδι ρόλων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, η ομαδική διδασκαλία η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, κ.λπ.
• απολογιστικές συζητήσεις των επιμέρους ομάδων και η γενική απολογιστική συζήτηση όλων των ομάδων για αναστοχασμό
και κατάθεση προτάσεων αναδιοργάνωσης
• Απολογιστική συνάντηση επιμέρους ομάδων και γενική απολογιστική συνάντηση για αναστοχασμό και προτάσεις βελτίωσης
του Επιπέδου.
• υλικό που χρησιμοποίησε σ’ αυτές, γ) μία έκθεση των εμπειριών του/της από το σχολείο της υπαίθρου ή από τα ολοήμερα
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στο οποίο δίδαξε μία εβδομάδα, δ) μία έκθεση αυτοαξιολόγησής του/της, ε) τις προτάσεις του/της για την αναδιοργάνωση και
βελτίωση του επιπέδου και στ) ό,τι άλλο υλικό κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη αξιολόγησή του/της.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
• διεργασίες αναστοχασμού σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία
• παρατηρούν και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας συγκεκριμένες
μαθησιακές δράσεις
• Οι φοιτητές/τριες γίνονται ερευνητές και ανακαλύπτουν την δύναμη του διαλόγου και του αναστοχασμού
• αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου & μεταγνωστικές δραστηριότητες
• Αναστοχασμός: έκθεση τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού σεναρίου
• Η κριτική ανάλυση των γνωστικών παραμέτρων και των περιεχομένων ενός διαπολιτισμικού προγράμματος σπουδών (από
τη μίμηση στο σύνθεση και τον αναστοχασμό).
• Εξοικείωση με διεργασίες αναστοχασμού σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο και αυτο-αξιολόγησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• θα αναστοχαστούν, αξιοποιώντας τις θεωρητικές τους γνώσεις, πάνω στις δυνατότητες και στους περιορισμούς των υφιστάμενων πρακτικών διδασκαλίας και οργάνωσης της σχολικής κουλτούρας.
Οι συναντήσεις με τους διδάσκοντες, στη διάρκεια αυτής της ενότητας, στοχεύουν στη θεωρητική ανατροφοδότηση των
φοιτητών / φοιτητριών μέσα από την αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα που θέτει η σχολική καθημερινότητα στην παιδαγωγική θεωρία, καθώς και στην κατανόηση μιας σειράς παραμέτρων που οφείλουν οι ίδιοι να λάβουν υπόψη τους κατά την
προετοιμασία των διδασκαλιών τους στα επόμενα επίπεδα της πρακτικής άσκησης.
Η κάθε ομάδα έχει μια συνάντηση προετοιμασίας με τους διδάσκοντες, κατά την οποία παρουσιάζει τον σχεδιασμό της
διδακτικής ενότητας που έχει αναλάβει (έχοντας ήδη ένα πρώτο πλάνο διδασκαλίας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο αποσπασμένο εκπαιδευτικό της ομάδας), και μια δεύτερη συνάντηση αποτίμησης μετά την υλοποίηση των διδασκαλιών, με στόχο την
ανατροφοδότηση και την καλλιέργεια του αναστοχασμού. Οι διδάσκοντες επιδιώκουν να παρακολουθούν τις διδασκαλίες των
φοιτητών στα σχολεία, ώστε να είναι ουσιαστικότερη η αποτίμησή τους και η συζήτηση ανατροφοδότησης στις συναντήσεις
μετά τις διδασκαλίες τους.
• (portfolio) σχεδιασμό (πλάνο), την αποτίμηση και την αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας τους καθώς και κάθε είδους έντυπο
ή ηλεκτρονικό υλικό που δημιούργησαν ή αξιοποίησαν κατά τη διδασκαλία.
• β) Συζήτηση/ανατροφοδότηση με υπεύθυνο εκπαιδευτικό εξατομικευμένη ανατροφοδότηση
• Αξιολόγηση α) των διδασκαλιών των φοιτητών με βάση συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης, β) του ημερολογίου που παραδίνουν στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες το οποίο περιλαμβάνει τα σχέδια διδασκαλίας που συνέγραψαν, καθώς και
την ανάλυση 4 προβληματικών καταστάσεων που αντιμετώπισαν, προκειμένου να βοηθηθούν να αναπτύξουν την αναστοχαστική τους σκέψη και να συνδέσουν θεωρία και πράξη.
• (α) τη διδακτική μέθοδο σχεδίων εργασίας (project), να αναστοχάζονται πάνω στην πράξη τους με σκοπό τη συνεχή αυτοβελτίωσή τους.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χωρίζονται σε ομάδες των δέκα ατόμων. Κάθε ομάδα θα χωριστεί περαιτέρω σε ζευγάρια,
ώστε κάθε ένα από αυτά να πραγματοποιήσει μία δίωρη διδασκαλία στα μαθηματικά. Το συγκεκριμένο μέρος της Πρακτικής
Άσκησης αναπτύσσεται σε διαδοχικές φάσεις που περιλαμβάνουν: α) την παρακολούθηση της σχολικής τάξης όπου θα διεξαχθεί η διδασκαλία, β) διαδοχικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες για την προετοιμασία της διδασκαλίας, (τρεις για κάθε
ζευγάρι), γ) πραγματοποίηση της διδασκαλίας, και δ) αποτίμηση της διδασκαλίας, αφού αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί, σε
ανοιχτή συζήτηση όπου παρευρίσκονται όλα τα ζευγάρια της ομάδας. Οι διδάσκοντες παρακολουθούν τις διδασκαλίες των
φοιτητών, ώστε να είναι ουσιαστικότερη η αποτίμησή τους.
Παρακολουθούνται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της ομάδας τους στη Σχολική Πρακτική και ενδεικτικά από τους διδά-
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σκοντες καθηγητές και επιδιώκεται η παροχή ανατροφοδότησης αμέσως μετά τη διδασκαλία. Στη συνέχεια παρακολουθούν
φροντιστηριακά μαθήματα σε μικρές ομάδες στο πανεπιστήμιο, ώστε να είναι ουσιαστικότερη η αποτίμησή τους και η συζήτηση ανατροφοδότησης μετά τις διδασκαλίες τους.
• αναστοχαστικά ημερολόγια, ένα για κάθε διδασκαλία που διεξάγουν (η περιγραφή ενός αναστοχαστικού ημερολογίου ακολουθεί). Τα ημερολόγια είναι ατομικά και ακολουθούν το μοντέλο της καταξιωτικής διερεύνησης (appreciative inquiry).
Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν την αναστοχαστική ικανότητα του/της εκπαιδευόμενου/ης δασκάλου/δασκάλας και να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησής, και αυτοεικόνας τους.
• Ο σκοπός του πορτφόλιο είναι να δώσει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει ο/η εκπαιδευτικός την εξελικτική του/της πορεία και
να αξιολογήσει τη διδακτική του/της πρακτική με σκοπό τη βελτίωση και την περαιτέρω επαγγελματική του/της ανάπτυξη.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την ανάπτυξη του πορτφόλιο και στα επόμενα επίπεδα της σχολικής
πρακτικής ώστε με την ολοκλήρωση και των τεσσάρων επιπέδων να έχουν συγκεντρωμένη όλη τους τη διδακτική εμπειρία
σε ένα πορτφόλιο
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
• Η δομή της ΠΑ συνδυάζει τις φάσεις τόσο του μοντέλου «μελέτη μαθήματος» LS όσο και του «σχεδιασμού σκέψης» και
συνίσταται μία σειρά κυκλικών φάσεων οι οποίες ακολουθούνται ως εξής:
• 1) Ενσυναισθάνομαι 2) Προσδιορίζω 3) Επινοώ 4) Εφαρμόζω-παρατηρώ-καταγράφω 5) Αναστοχαζομαι-συνδιαμορφώνω
• α) συνεργατικός σχεδιασμός στόχων και εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) υλοποίηση – παρατήρηση, γ) στοχασμός – ανατροφοδότηση, δ) επανασχεδιασμός.
• Πρακτικές αναστοχασμού
• Εννοιολογικοί ορισμοί, ο σκοπός και οι προσεγγίσεις του στοχασμού.
• στοχαστικο- κριτικός εκπαιδευτικός και πρακτικές αναστοχασμού.
• Βιωματικές εφαρμογές σε μικρές ομάδες.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Η δημιουργικότητα & Μέθοδοι μέτρησης και ανάλυσης της δημιουργικότητας και κριτική τους θεώρηση
• Η δημιουργική έκφραση και διδασκαλία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες
• portfolio πρακτικής άσκησης.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
• Γνώση δημιουργικών τρόπων προσέγγισης της ενίσχυσης της μάθησης των παιδιών.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματική λήψη διδακτικών αποφάσεων και διορατικό επαγγελματικό αναστοχασμό.
Γνώση διδακτικών προσεγγίσεων που οικοδομούν στη διαφορετικότητα των μαθητών.
Γνώση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για καλύτερη διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος
• συναντήσεις αναστοχασμού με τις ομάδες των φοιτητών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση και την διδάσκουσα.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
• Τα ατομικά δελτία παρατήρησης που συντάσσουν συζητιούνται και αναλύονται στο μάθημα και σε συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες.
• Στη συνέχεια πραγματοποιούν ομαδικά εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς, τους οποίους αξιοποιούν σε διδακτικές παρεμβάσεις,
τις οποίες καταγράφουν και αξιολογούν.
• Κατά τις διδακτικές τους παρεμβάσεις συντάσσουν επίσης ατομικά δελτία τα οποία συζητιούνται σε μικρές ομάδες ή και στο
μάθημα, στο πλαίσιο διαδικασιών αναστοχασμού.
• διαμορφωτική αξιολόγηση (ενεργοποίηση ομάδας, δημιουργία, παρουσίαση και αναστοχασμός/ανταπόκριση)
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• αναστοχαστική πρόθεση στα δεδομένα της καθημερινής διδακτικής πράξης,
• εισηγούνται καινοτομίες και εφαρμόζουν διδακτικά μοντέλα στην πράξη με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο σε
ομάδες μέχρι πέντε ατόμων.
Οι παρατηρήσεις των φοιτητών γίνονται αντικείμενο συζητήσεων στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά και μεταξύ τους ζωντανά ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Στη δεύτερη φάση, οι φοιτητές διδάσκουν το μάθημα που έχουν προετοιμάσει και επισημαίνουν σημεία στα οποία θα
μπορούσαν να παρέμβουν με επόμενη διδασκαλία. Στην τρίτη φάση, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν ένα δεύτερο μάθημα
ως συνέχεια του προηγουμένου. Η πρακτική άσκηση λειτουργεί ως πηγή προβληματισμού των φοιτητών για τη βελτίωση της
μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών παρά σαν ευκαιρία για την εφαρμογή γενικών θεωρητικών αρχών στη διδακτική
πράξη.
• Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών
• καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις για την προαγωγή της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών, α) συζήτηση σχετική με τις διδασκαλίες (προβληματισμοί, θετικά και αρνητικά στοιχεία) ατομικός φάκελος
αξιολόγησης (portfolio assessment), project, ομαδοσυνεργατική μέθοδος

5. Συμπεράσματα
Ο συνολικός αριθμός των οδηγών σπουδών ήταν 18 και οι συνολικές σελίδες του ερευνώμενου υλικού 3814.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στα ελληνικά Τμήματα των Παιδαγωγικών Σχολών αποτελεί η δημιουργικότητα
δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αυτό γίνεται εμφανές από τα διαφορετικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο εκάστοτε
Τμήμα.
Δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στο πλαίσιο ανάπτυξης της δημιουργικότητας στα κείμενα των Οδηγών Σπουδών
που αφορούν στην εφαρμοσμένη παιδαγωγική. Παρατηρείται, ωστόσο, η συλλογική/συνεργατική και ομαδική δημιουργικότητα ως κοινή προσπάθεια των ομάδων να επιτύχουν ένα καινοτόμο αποτέλεσμα

6. Προτάσεις
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης γίνεται με ποικίλους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας
όπως: συζήτηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδο, αυτενέργεια, συλλογικό σχεδιασμό, συλλογική αναστοχαστική ανατροφοδότηση
των σχεδίων εργασίας, πρακτικός αναστοχασμός, κριτικός αναστοχασμός- αυτοξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, δημιουργική
αξιοποίηση υλικού, δημιουργική ανταλλαγή απόψεων
Με βάση και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της σρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/C70/01), τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να ενθαρρύνουν τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πρώτης τάξεως ζήτημα για την καλλιέργεια της
δημιουργικότητας και των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Hammond: Κουτσουβάνου· Σακελλαρίου, 2015).
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Οδηγοί Προγραμμάτων Σπουδών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης https://www.auth.gr/educ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης http://duth.gr
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών https://www.uoa.gr/scholes_kai_tmimata/epistimon_agogis/
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας http://www.edu.uowm.gr/site/
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://deanhum.uth.gr/index.php/el/
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, https://www.uoi.gr/ekpaideysi/sxoles-kai-tmimata/
Πανεπιστήμιο Πατρών, http://www.upatras.gr/el/humanities
Πανεπιστήμιο Κρήτης https://school.edc.uoc.gr/el
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. https://www.aegean.gr/schools

Περίληψη
Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει από τους Οδηγούς Σπουδών των Ελληνικών Παιδαγωγικών Σχολών τα
μαθήματα που αφορούν την πρακτική Άσκηση των φοιτητών και την Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική με όρο την έννοια της δημιουργικότητα και το δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης στις/ους φοιτήτριες/τές. Η σύγκριση έγινε με βάση τις αναφορές στην έννοια
της δημιουργικότητας στα προσφερόμενα μαθήματα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου με κώδικα τον όρο της δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες και θα
πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα και από τα πορίσματα και τις εκθέσεις από τις ευρωπαϊκές
και τις διεθνείς επιτροπές. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια στα ελληνικά Τμήματα των
Παιδαγωγικών Σχολών να εντάξουν την δημιουργικότητα ως δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αυτό γίνεται εμφανές από τα
διαφορετικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο εκάστοτε Τμήμα.

Summary
The aim of the present study was to investigate from the Study Guides of the Greek Pedagogical Schools the courses
related to the practice of Students’ Exercise and Applied Pedagogy with the term creativity and the dynamic framework
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of development for students. The comparison was based on references to the concept of creativity in the offered courses.
The method used was the quantitative analysis of content with code of the term of creativity. Creativity is considered to be
one of the most important skills and should be cultivated according to the research results and the findings and reports
from the European and international committees. The results of the survey show that efforts are being made in the Greek
Departments of Pedagogical Schools to incorporate creativity into a dynamic development framework and this is evident
from the different programs applied in the respective Department.
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το ψηφιακά προσανατολισμένο
σχολείο: Τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Μενέλαος Τζιφόπουλος

1. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ΤΠΕ
Η UNESCO (2011) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακηρύσσουν, μέσω της δημόσιας συζήτησης με εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς, την ανάγκη για δημιουργία ενός κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των σύγχρονων
εκπαιδευτικών σε ζητήματα αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία (Noor-Ul-Amin, 2013). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι σύγχρονοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι επαρκείς όχι
μόνο σε ζητήματα γνωστικού αντικειμένου, αλλά και σε ζητήματα -παιδαγωγικής- αξιοποίησης των ΤΠΕ και των διαφόρων
σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών τελευταίας τεχνολογικής γενιάς. Οι συζητήσεις, επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων ‘Εκπαίδευση 2020’ και ‘Εκπαίδευση 2030’ (UNESCO, 2016; European Commission, 2018) εστιάζουν στην απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των υποψηφίων και των υπηρετούντων
εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό τίθενται στο «τραπέζι» των συζητήσεων ζητήματα που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές
διδασκαλίας με τη χρήση του Η/Υ και των ψηφιακών μέσων, όπως και σε καλές πρακτικές, τις οποίες θα εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, ήδη, από τη βασική τους εκπαίδευση (Goel & Gupta, 2012).
Οι σύγχρονες έρευνες, σε διεθνές επίπεδο, επικεντρώνονται στην ταυτότητα των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον τρόπο
αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Σημειώνεται, ειδικότερα, ότι ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται ως «προσοντούχος» (qualified) προσδοκάται ότι μπορεί να διδάσκει με την Τεχνολογία και όχι για την Τεχνολογία, να
αξιοποιεί κριτικά την προσληφθείσα γνώση με την υποβοήθηση του Η/Υ και του διαδικτύου και να συνδέει αποτελεσματικά
τις διαφορετικές διαδικτυακές πηγές για τη μετάδοση «λειτουργικών» γνώσεων στους μαθητές και στις μαθήτριες του/της
(Häkkinen, Järvelä, Mäkitalo-Siegl, Ahonen, Näykki & Valtonen, 2017).
Παρατηρείται, ωστόσο, ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα και παρά τα
επίσημα κείμενα, τις συζητήσεις και τα σχέδια των υπευθύνων της εκπαιδευτικής πολιτικής, διεθνώς, οι ΤΠΕ δεν έχουν ακόμη
πάρει τη θέση που τους αξίζει τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Wastiau, Blamire, Kearney,
Quittre, de Gaer & Monseur, 2013). Γίνεται, συνεπώς, ολοένα και περισσότερο αντιληπτή η ανάγκη και η απαίτηση για αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με γνώμονα τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών, πριν
εισαχθούν στο διδασκαλικό επάγγελμα. Η εκπαίδευσή τους σαφώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση με τις
ΤΠΕ σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους επίπεδα (Lim, Chai & Churchill, 2010).
Αρκετές είναι οι έρευνες που αναφέρονται στα οφέλη που αποκομίζει ο/η εκπαιδευτικός, όταν είναι προετοιμασμένος/η,
ώστε να αξιοποιήσει τον Η/Υ και τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία του/της. Διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι οι υποψήφιοι/ες
εκπαιδευτικοί αποκτώντας ένα βασικό και, εν συνεχεία, ένα εξειδικευμένο πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζεται με
τον ψηφιακό τους γραμματισμό φαίνεται να είναι ακόμη πιο πρόθυμοι/ες να εντάξουν τις εφαρμογές του Η/Υ στη διδασκαλία
τους (Hammond, Fragkouli, Suandi, Crosson, Ingram, Johnston‐Wilder & Wray, 2009). Παρατηρείται, ακόμη, ότι οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy) (Lee,
Chai, Teo & Chen, 2008).
Στον αντίποδα, στοιχείο που προβληματίζει και αποτελεί αφετηρία για την ανά χείρας δημοσίευση είναι το γεγονός ότι
οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί, πολλές φορές, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι/ες, καταρτισμένοι/ες και εφοδιασμένοι/
ες τόσο με τεχνικές όσο και με παιδαγωγικές γνώσεις αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική τους πρακτική
(Swain, 2006). Και αυτό γιατί, τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, τα οποία προετοιμάζουν τους/τις σύγχρονους/ες εκπαιδευτικούς δεν
προσφέρουν τα κατάλληλα μαθήματα αναφορικά με τις ΤΠΕ, δεν έχουν εργαστήρια, τα οποία είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με
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Η/Υ και, βέβαια, η φιλοσοφία τους φαίνεται να μην συνάδει με την αντίληψη περί συμπόρευσης με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Στην κατάσταση αυτή, ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας θεωρείται η έλλειψη
παιδαγωγικής στόχευσης· η απουσία μαθημάτων που θα συνδέουν τις ΤΠΕ με το διδασκαλικό επάγγελμα και με το πεδίο των
Επιστημών της Εκπαίδευσης (Liu & Milrad, 2010).

2. ΤΠΕ και Προγράμματα Σπουδών
Στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα παρατηρούνται αρκετές κατηγορίες μαθημάτων, στις οποίες εντάσσονται οι ΤΠΕ. Η πιο συνήθης κατηγορία μαθημάτων αφορά σε μια στείρα τεχνοκεντρική προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στην εξοικείωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ (ICT skills). Σ’ αυτά τα μαθήματα,
οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν το «εργαλείο»-το μέσον και τις διάφορες εφαρμογές
του (π.χ. πώς μορφοποιώ ένα κείμενο στον Επεξεργαστή Κειμένου) (Brunello, 2010). Προσφέρονται, δηλαδή, στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες μαθήματα είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα είτε μαθήματα επιλογής, τα οποία επικεντρώνονται στην εξοικείωση
των φοιτητών/τριών με τον Η/Υ και τα προγράμματά του. Ειδικότερα, τα περιγράμματα αυτών των μαθημάτων σκιαγραφούν ένα
μοντέλο διδασκαλίας, βάσει του οποίου ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο της Πληροφορικής
και με μια εργαλειακή οπτική. Τα περισσότερα μαθήματα, βάσει αυτής της προσέγγισης, φαίνεται να μην συνδέουν τη σύγχρονη
τεχνολογία με την Παιδαγωγική και με την αξιοποίησή της για τις ανάγκες των μαθητών/τριών (Τζιφόπουλος & Μπίκος, 2016).
Παρά το γεγονός ότι η απόκτηση γνώσεων τεχνικού χαρακτήρα δεν πρέπει να θεωρείται μια υποβαθμισμένη διαδικασία
μάθησης, στη σύγχρονη εποχή αυτή η λογική φαίνεται ότι είναι πλέον ξεπερασμένη και υπακούει σε μια παλαιότερη φιλοσοφία· στο λεγόμενο «απομονωμένο» μοντέλο ένταξης του Η/Υ στην εκπαίδευση (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1991). Οι
υποψήφιοι/ες εκπαιδευτικοί, επομένως, φαίνεται να μην ενημερώνονται, πλήρως, για τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο,
με αποτέλεσμα να μην αισθάνονται τις περισσότερες φορές πρόθυμοι/ες να διδάξουν με τις ΤΠΕ, ώστε να τις εντάξουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2012).
Στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) ένας από τους στόχους που
τίθεται είναι: «(το Τμήμα) να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη» (Ν. 1268/1982, άρθρο 1). Αυτός ο στόχος θα μπορούσε να περιλαμβάνει
και την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις ΤΠΕ και τα ψηφιακά μέσα. Από τη μελέτη, ωστόσο, των Οδηγών Σπουδών αυτών των πανεπιστημιακών Τμημάτων γίνεται εμφανές ότι δεν υπάρχει στο εισαγωγικό τους σημείωμα ρητή αναφορά στις ΤΠΕ,
εκτός από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αιγαίου, που σημειώνεται το εξής: «Το Τμήμα επιδιώκει (…) την κατάρτιση στη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης» (http://www.pre.aegean.gr).
Ως απόρροια, λοιπόν, της ανάγκης για εκσυγχρονισμό και συμπόρευση με τα διεθνή προγράμματα σπουδών των σχολών
που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγεται ένα νέο μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τρεις
βασικές πτυχές: (1) το περιεχόμενο της διδασκαλίας, (2) την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών, και (3) την αξιοποίηση
των ΤΠΕ (TechPACK- Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra & Koehler, 2006; Schmidt, Baran, Thompson,
Mishra, Koehler & Shin, 2009). Το τρίπτυχο αυτό ανατρέπει τα πρόσφατα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης, βάσει των
οποίων ο/η εκπαιδευτικός θεωρείται αποτελεσματικός/ή εφόσον έχει γνώση του αντικειμένου που διδάσκει ή ακόμη και παιδαγωγική κατάρτιση. Πλέον, αναφερόμαστε σε τρεις «κύκλους», οι οποίοι τέμνονται και συνδέονται μεταξύ τους. Αυτοί οι τρεις
«κύκλοι» τονίζουν τη σύνδεση ανάμεσα στο γνωστικό αντικείμενο, στον τρόπο διδασκαλίας με παιδαγωγικούς χειρισμούς
και, βέβαια, σε όλα αυτά προστίθεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάλογα με την περίσταση, το κοινωνικό πλαίσιο (context) και τη
στόχευση του/της εκπαιδευτικού (Chai, Koh & Tsai, 2010).
Ένα τέτοιο μοντέλο διδασκαλίας, συνεπώς, επιτάσσει την εξοικείωση του/της σύγχρονου/ης εκπαιδευτικού με όλες τις
εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας: γνώση του αντικειμένου, σύνδεση της γνώσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, γνώση
και αναμόρφωση των σκοπών και των στόχων της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, παιδαγωγική επάρκεια και απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης σχολικής τάξης, διαμόρφωση θετικού κλίματος, αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της διδακτικής συνδιαλλαγής.
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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα παραπάνω προστίθεται ο τρίτος «κύκλος»: η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, ο αναστοχασμός για τον τρόπο αξιοποίησης
ενός ψηφιακού εργαλείου στη διδασκαλία, ο προβληματισμός για τον στόχο που πρέπει να τεθεί ανάλογα με το εργαλείο που
θα αξιοποιηθεί και, βέβαια, η αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα μεθοδευθεί η διδασκαλία και θα συνδυαστεί με τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και τις ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών/τριών.

3. Η έρευνα
Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί την αφετηρία για τη μελέτη των Οδηγών Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα, που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Στο πλαίσιο, συνεπώς,
της συνεχούς αναπλαισίωσης της (προ)επαγγελματικής ταυτότητας των σύγχρονων εκπαιδευτικών, και εν προκειμένω, των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνυπολογίζεται, πλέον, και η εξοικείωσή τους με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα,
τόσο εργαλειακά όσο και πιο εποικοδομιστικά-παιδαγωγικά-κοινωνιοτεχνικά1
Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να παρουσιαστούν τόσο ποσοτικά στοιχεία ως προς τα μαθήματα που προσφέρονται στα πανεπιστημιακά Τμήματα που προετοιμάζουν δασκάλους αναφορικά με τις ΤΠΕ όσο και ποιοτικά στοιχεία για την
φυσιογνωμία αυτών των μαθημάτων, τα περιεχόμενά τους, τον χαρακτήρα τους (υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά,
ελεύθερης επιλογής) και τη σύνδεσή τους με το επάγγελμα του/της σύγχρονου/ης εκπαιδευτικού. Με την εξέταση των Οδηγών
Σπουδών επιδιώκεται η συζήτηση και η κριτική προσέγγιση του ζητήματος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
και της διδασκαλίας μαθημάτων, που θα συμβάλουν στην ισχυροποίηση του ρόλου του/της εκπαιδευτικού με γνώμονα τις
εξελίξεις που παρατηρούνται στην ψηφιακή εποχή.
Για τις ανάγκες της έρευνας μελετήθηκαν οι Οδηγοί Σπουδών των εννέα (9) Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Αθήνας http://www.primedu.uoa.gr/, Αλεξανδρούπολης https://eled.duth.gr/, Βόλου http://www.pre.
uth.gr/new/, Θεσσαλονίκης http://www.eled.auth.gr/, Ιωαννίνων https://ptde.uoi.gr/, Πάτρας http://www.elemedu.upatras.
gr/, Ρεθύμνου http://ptde.edc.uoc.gr/, Ρόδου http://www.pre.aegean.gr/, Φλώρινας https://eled.uowm.gr/). Για την ανάλυση
των ποσοτικών δεδομένων αξιοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου και των ποιοτικών δεδομένων η Θεματική Ανάλυση. Τα μαθήματα κωδικοποιήθηκαν βάσει του χαρακτήρα τους (είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα είτε ελεύθερης επιλογής), της
στόχευσής τους (τεχνοκρατική και/ή παιδαγωγική προσέγγιση) και των περιεχομένων τους (θεωρητικά και/ή εργαστηριακά).
Βασικό ερευνητικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η εν λόγω έρευνα είναι το εξής: “Ποιον/α εκπαιδευτικό προετοιμάζουν τα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για να διδάξει στο ψηφιακό σχολείο;”.
Επιμέρους ερωτήματα που τίθενται είναι τα κάτωθι:
• Πόσα μαθήματα, τα οποία σχετίζονται με τις ΤΠΕ προσφέρονται στα συγκεκριμένα πανεπιστημιακά Τμήματα, αναλογικά με το
σύνολο των διδασκόμενων μαθημάτων;
• Αυτά τα μαθήματα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ή είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής;
• Ποια είναι η φιλοσοφία και η στόχευση αυτών των μαθημάτων;

4. ΤΠΕ και εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Τα προσφερόμενα μαθήματα
4.1 Αριθμός μαθημάτων
Μέσα από τη μελέτη των εννέα Οδηγών Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, προσμετρήθηκαν
τα μαθήματα, είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής, τα οποία προσφέρονται στους/στις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, στα επτά από τα εννέα (7/9) πανεπιστημιακά Τμήματα προσφέρονται από τέσσερα (4) έως
1. Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με την κοινωνιοτεχνική οπτική βλ. Κουτσογιάννης, 2011.
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και δέκα (10) μαθήματα σχετικά με τις ΤΠΕ στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα,
στο Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται, βάσει του Οδηγού Σπουδών, τα λιγότερα
σε αριθμό μαθήματα στην κατηγορία αυτή. Από αυτά, το ένα είναι μάθημα υποχρεωτικού χαρακτήρα και τα υπόλοιπα τρία
μαθήματα, είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Στα πανεπιστημιακό Τμήμα της Πάτρας προσφέρονται συνολικά πέντε σχετικά
μαθήματα, με το ένα από αυτά να είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Ιωαννίνων φαίνεται ότι προσφέρει στους μελλοντικούς δασκάλους και στις μελλοντικές δασκάλες συνολικά 10 μαθήματα, από τα
οποία το ένα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και τα υπόλοιπα εννέα μαθήματα είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής, ανάλογα με
τον τομέα που έχουν επιλέξει οι φοιτητές/τριες.
Διαφορά ως προς τα προσφερόμενα μαθήματα παρατηρείται στα άλλα δύο πανεπιστημιακά Τμήματα (2/9): Στο Τμήμα της
Ρόδου (13 μαθήματα) και στο Τμήμα του Ρεθύμνου (23 μαθήματα). Δυσανάλογα, λοιπόν, μεγαλύτερος παρουσιάζεται ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ σ’ αυτά τα δύο Τμήματα. Περαιτέρω στοιχεία δίνονται στη
συνέχεια, καθώς παρουσιάζονται οι τίτλοι και το αντικείμενο αυτών των μαθημάτων.
Πίνακας 123
Αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων αναφορικά με τις ΤΠΕ
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικά
Μαθήματα (Υ)

Μαθήματα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά
(ΥΕ) &Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Σύνολο

Αθήνας

1 (Υ)

3 (ΕΕ)

4/49

Βόλου

1 (Υ)

6 (ΥΕ)

7/47

Θεσσαλονίκης

1 (Υ)

7 (Ε)

8/46

Ιωαννίνων

1 (Υ)

9 (Ε)

10/41

Ρεθύμνου

2 (Υ)

21 (Ε)

23/54

Πάτρας

1 (Υ)

4 (ΥΕ)

5/45

Ρόδου

3 (Υ)

11 (Ε)

14/47

1 (Υ)

6 (ΥΕ)

7/56

Αλεξανδρούπολης

1 (Υ)

5 (Ε)

6/48

Σύνολο

12

72

84/4333

Φλώρινας
2

4.2 Αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων
Συνολικά, από τα 84 μαθήματα που προσφέρονται στα Προγράμματα Σπουδών των δασκάλων, και αφορούν στον Η/Υ και στις
ΤΠΕ, τα 12 από αυτά τα μαθήματα (16,7%) έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και, όπως διαπιστώνεται, μέσα από τις αντίστοιχες
περιγραφές, τη στόχευσή τους και τα περιεχόμενά τους, τα οκτώ (8) μαθήματα συνδυάζουν γνώσεις θεωρητικού περιεχομένου και εργαστηριακού χαρακτήρα. Δύο (2) μαθήματα έχουν αμιγώς θεωρητικό χαρακτήρα και ένα (1) μάθημα έχει αμιγώς
εργαστηριακό χαρακτήρα (βλ. Υποσημείωση 2).
4.2.1 Ο σκοπός και το αντικείμενο των Υποχρεωτικών Μαθημάτων
Εξετάζοντας τους στόχους που διατυπώνονται στα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης, και συνδυάζουν τις διαλέξεις με το εργαστήριο, γίνεται αντιληπτό ότι αναφέρεται, καταρχάς, η ανάγκη
2. Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν μόνο τα προσφερόμενα μαθήματα χωρίς καμία περαιτέρω πληροφορία
(https://eled.duth.gr/). Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο Τμήμα δεν έχει συμπεριληφθεί στις αναλύσεις που ακολουθούν. Από τη σχετική ιστοσελίδα,
διαπιστώνεται μόνο ότι το Τμήμα προσφέρει ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής αναφορικά με τις ΤΠΕ.
3. Σε ποσοστό 19,4% του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων, προσφέρονται μαθήματα αναφορικά με τις ΤΠΕ.
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για απόκτηση ενός βασικού θεωρητικού πλαισίου αναφορικά με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
εκπαίδευση, και, δευτερευόντως, η ανάγκη για απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με διάφορα ψηφιακά
προγράμματα και διαδικτυακές εφαρμογές. Ενδεικτικά, μέσα από τους Οδηγούς Σπουδών αυτών των Τμημάτων σημειώνονται τα ακόλουθα: «Γνώση και κατανόηση θεμάτων στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με έμφαση στην Πληροφορική και
τις Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων). Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις σχετικά
με τις προσεγγίσεις που αφορούν στην εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (…) και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, σχετικές με τη χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών με υπολογιστές»
(Π.Τ.Δ.Ε. Βόλου).
Γίνεται, επίσης, αναφορά και στη σύνδεση θεωρίας και διδακτικής πράξης, μέσα από την αναφορά στην εκμάθηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, και εφαρμογών που θα έχουν εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και εφαρμογών με σύγχρονη οπτική, όπως είναι, για παράδειγμα, η εικονική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:
«Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) και κυρίως η παιδαγωγική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας). «Σκοπός του μαθήματος
είναι η θεωρητική εξέταση, κριτική ανάλυση και πρακτική κατανόηση ζητημάτων που αναφέρονται στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση, και η συστηματική αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού,
δημιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών μάθησης» (Π.Τ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης).
«Το μάθημα (…) ασχολείται με τα τρισδιάστατα γραφικά, με τους εικονικούς κόσμους, τη χρήση προηγμένου τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και, τέλος, με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας» (Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου).
Ακόμη, τα υποχρεωτικά μαθήματα των Παιδαγωγικών Τμημάτων, τα οποία έχουν αμιγώς εργαστηριακό χαρακτήρα, έχουν
στόχο να προβληματίσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους σε θεωρητικά ζητήματ α εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ
στην κοινωνία και στην εκπαίδευση και, παράλληλα, να τους εμπλέξουν σε διάφορα προγράμματα και εφαρμογές Η/Υ, ώστε
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να είναι προετοιμασμένοι/ες για το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού: «(…) να αναλύουν τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε η εξάπλωση των υπολογιστών και του διαδικτύου στην κοινωνική
πραγματικότητα. Να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη των σπουδών τους
σε επόμενα έτη. Να οργανώνουν τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (…)» (Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρας).
Πίνακας 24
Υποχρεωτικά Μαθήματα αναφορικά με τις ΤΠΕ
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικά
Μαθήματα

Τίτλοι μαθημάτων

Σύνολο

Αθήνας

1 (Υ)

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Θ/Ε4

Βόλου

1 (Υ)

ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Θ+Ε

Θεσσαλονίκης

Ι (Υ)

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση:
Θέματα Διδακτικού Σχεδιασμού

Θ+Ε

Ιωαννίνων

1 (Υ)

Πληροφορική και Εκπαίδευση

Θ+Ε

Ρεθύμνου

2 (Υ)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών με την χρήση Νέων Τεχνολογιών (E- Learning)

Θ+Ε

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Θ+Ε

Εργαστήριο Η/Υ

Ε

Πάτρας

1 (Υ)

4. Θεωρητικό και/ή εργαστηριακό μάθημα
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Ρόδου

3 (Υ)

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Θ

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής:
Εικονική Πραγματικότητα

Θ+Ε

Διδασκαλία Γλώσσας και Νέες Τεχνολογίες

Θ+Ε

Φλώρινας

1 (Υ)

Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Θ+Ε

Αλεξανδρούπολης

1 (Υ)

Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες

-

Αναφορικά με το αντικείμενο-τα περιεχόμενα των υποχρεωτικών μαθημάτων θεωρητικής φύσης, που προσφέρονται
στους/στις μελλοντικούς/ές δασκάλους/ες, διαπιστώνεται μια «ομοφωνία» στη θεωρία, η οποία διδάσκεται. Μέσω της σχετικής κωδικοποίησης (ποσοτικής και ποιοτικής), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, οι θεματικές ενότητες που προσφέρονται στα Τμήματα αυτά αναφέρονται, κυρίως, σε ζητήματα Διαδικτύου και κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης,
μια βασική θεματική φαίνεται να είναι το Εκπαιδευτικό Λογισμικό, επεξήγηση της βασικής ορολογίας που συνδέεται με τις
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σύνδεση των Θεωριών Μάθησης με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο. Ακολουθούν
οι θεματικές που αφορούν στην ιστορική εξέλιξη του Η/Υ και των ΤΠΕ, στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και
στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (βλ. Γράφημα 1). Στον Πίνακα 3 καταγράφονται και οι υπόλοιπες θεματικές περιοχές των
υποχρεωτικών μαθημάτων, με φθίνουσα σειρά.

Γράφημα 1: Υποχρεωτικά μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου: Θεματικές ενότητες με μεγαλύτερη συχνότητα
εμφάνισης

Πίνακας 35
Υποχρεωτικά μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου:
Θεματικές ενότητες με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης
α/α

Θεματικές Ενότητες

Συχνότητα αναφοράς

1.

Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

2/85

2.

Η προβληματική της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

2/8

3.

Ψηφιακός γραμματισμός

2/8

4.

ΤΠΕ και διδακτικός σχεδιασμός

2/8

5. Στο σύνολο των οκτώ (8) Οδηγών Σπουδών που μελετήθηκαν.
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5.

Η κινητή τεχνολογία στην εκπαίδευση

2/8

6.

Κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ηθικά ζητήματα: ΤΠΕ και Διαδίκτυο

2/8

7.

Ρομποτική, προγραμματισμός και εκπαίδευση

2/8

8.

ΤΠΕ και εκπαιδευτική πολιτική

1/8

9.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

1/8

10.

Σενάρια Διδασκαλίας με τις ΤΠΕ

1/8

11.

Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ

1/8

12.

Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση

1/8

13.

Τα ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση

1/8

14.

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση

1/8

Στα υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία συνδυάζουν τη θεωρία με το εργαστήριο γίνεται αντιληπτό ότι προσφέρονται θεματικές, με περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα και αφορούν: (α) στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με λογισμικά γενικής
χρήσης (π.χ. επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης), με λογισμικά ανοικτού κώδικα (π.χ. Scratch), (β) στην ενασχόληση των φοιτητών/τριών με το «περιβάλλον» του Διαδικτύου (Browsers, Email, Αναζήτηση, Διαμοιρασμός Αρχείων,
Outlook Express), (γ) στη εμπλοκή των υποψηφίων εκπαιδευτικών με συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (Google Docs,
Google Forms, Blogs, Wikis, WebQuests), (δ) στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών για διάφορα λογισμικά εκπαιδευτικού
χαρακτήρα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Λογισμικά πρώτης σχολικής ηλικίας (π.χ. Εννοιολογικής Χαρτογράφησης). Με
μικρότερη συχνότητα αναφέροντα τα «περιβάλλοντα» εικονικής πραγματικότητας, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δημιουργίας
και διαμόρφωσης ιστοσελίδων.
4.3 Αριθμός μαθημάτων ελεύθερης επιλογής
Στους Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, που μελετώνται στην παρούσα δημοσίευση, εμφανίζονται συνολικά
εβδομήντα δύο (72) μαθήματα, τα οποία είτε είναι κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είτε Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) στο πεδίο των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Γίνεται αντιληπτός ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής σε σύγκριση
με τα υποχρεωτικά μαθήματα αυτών των Τμημάτων, τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Για ευνόητους,
βέβαια, λόγους δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα μαθήματα αυτής της κατηγορίας στην παρούσα σύντομη
δημοσίευση. Γι’ αυτό τον λόγο, με τη συμβολή της Θεματικής Ανάλυσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές τους θεματικές και θα
διαφανεί η στόχευσή τους.
4.3.1 Ο σκοπός και το αντικείμενο των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής
Στην πλειονότητά τους τα μαθήματα, είτε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είτε ελεύθερης επιλογής των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχουν σαφώς πιο εξειδικευμένο περιεχόμενο σε σύγκριση με τα υποχρεωτικά
μαθήματα. Ειδικότερα, μέσα από τους σκοπούς αυτών των μαθημάτων γίνεται αντιληπτός ο εργαστηριακός τους χαρακτήρας και η προσπάθεια σύνδεσης αυτών των μαθημάτων με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν
γνώση μέσα από ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή με τις ΤΠΕ, με τις διάφορες διαδικτυακές και μη εφαρμογές και
με προγράμματα και εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, εκπαιδευτική αξία, το στοιχείο της
οργάνωσης, επεξεργασίας και κριτικής προσέγγισης της πληροφορίας: «Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να κατασκευάζουν και
να τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιούν στη διδακτική τους πράξη. Να σχεδιάζουν σενάρια διδακτικής
αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού είτε με γενικού τύπου εργαλεία λογισμικού είτε με εξειδικευμένο λογισμικό για
ειδικές διδακτικές» (Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας).
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Συχνή είναι η αναφορά σε εφαρμογές που προάγουν τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργία υλικού, με στόχο,
όπως αναφέρεται, την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: «Ο σκοπός του μαθήματος είναι να
εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια και την σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης σε περιβάλλον
δημοτικού σχολείου (1). Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής, η οποία περιέχει κείμενο, ήχους, σταθερές
και κινούμενες εικόνες αλλά και βίντεο με τη χρήση κάποιου προγράμματος για τη συγγραφή λογισμικού (2). Αντικείμενο του
μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη μαθησιακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms™ ως μαθησιακό εργαλείο
στην προετοιμασία των παιδιών για τις νέες τεχνολογίες, στην κατανόηση γνωστικών αντικειμένων (3)» (Π.Τ.Δ.Ε. Ρεθύμνου).
Δεκατέσσερα (14) μαθήματα έχουν αμιγώς θεωρητικό περιεχόμενο, που αφορά είτε σε γενικής φύσης θέματα για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κοινωνία και στην εκπαίδευση είτε σε εξειδικευμένα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Είκοσι επτά (27) μαθήματα έχουν αμιγώς ερευνητικό χαρακτήρα και συμβάλλουν, όπως φαίνεται,
στην εξοικείωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προγράμματα και εφαρμογές Η/Υ και ΤΠΕ
(βλ. Πίνακα 4). Είκοσι (20) μαθήματα συνδυάζουν θεωρία και πράξη, και τα υπόλοιπα έντεκα (11) μαθήματα δεν έχουν καμία
περιγραφή στους Οδηγούς Σπουδών που μελετήθηκαν.
Πίνακας 46789
Μαθήματα Επιλογής αναφορικά με τις ΤΠΕ
Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Αθήνας

Μαθήματα
Επιλογής

Θεωρητικό/ Εργαστηριακό
Μάθημα

Περιεχόμενο

3 (ΕΕ6)

1 Θεωρητικό Μάθημα

Εκπαίδευση και Εργασία

2 Εργαστηριακά Μαθήματα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά, Σύνδεση με το μάθημα της Γεωγραφίας

1 Θεωρητικό Μάθημα

Διδακτική της Πληροφορικής

1 Εργαστηριακό Μάθημα

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών

3 Μαθήματα (Θεωρητικά +
Εργαστηριακά)

Διδακτικός σχεδιασμός με τις ΤΠΕ, Διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού
«περιβάλλοντος» (ιστολόγιο), «Περιβάλλοντα» CSCL8

1 Μάθημα

Χωρίς περιγραφή

1 Θεωρητικό Μάθημα

Ζητήματα Ψηφιακού Γραμματισμού

1 Εργαστηριακό Μάθημα

Δημιουργία Ιστοεξερευνήσεων: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ΤΠΕ

4 Μαθήματα (Θεωρητικά +
Εργαστηριακά)

Ηλεκτρονικά Λεξικά, ΤΠΕ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Σχεδιασμός
δραστηριοτήτων, Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Εργαλεία
σχεδιασμού, Ψηφιακός γραμματισμός και αξιοποίηση ψηφιακών μέσων

1 Μάθημα

Χωρίς περιγραφή

6 Εργαστηριακά Μαθήματα

Προγράμματα γενικής χρήσης, Εννοιολογικοί χάρτες, ιστοσελίδες,
προγραμματισμός, παιχνίδια (Cmaptools, Algodoo. Scratch. Google Maps,
OpenSimulator, Construct 2, LegoWedo), Εφαμογές STEM, Εικονική
Πραγματικότητα, Διδακτικά σενάρια με τις ΤΠΕ

1 Μάθημα (Θεωρητικό +
Εργαστηριακό)

Προγραμματισμός, Εικονική Πραγματικότητα

2 Μαθήματα

Χωρίς περιγραφή

6 (ΥΕ7)
Βόλου

7 (Ε)
Θεσσαλονίκης

9 (Ε)9
Ιωαννίνων

6. Ελεύθερης Επιλογής
7. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά
8. Computer Supported Collaborative Learning
9. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων σε ορισμένα Τμήματα, τα δεδομένα σ’ αυτά θα παρουσιαστούν ομαδοποιημένα.
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Ρεθύμνου

21 (Ε)

Πάτρας
4 (ΥΕ)

11 (Ε)

8 Θεωρητικά Μαθήματα

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικά μέσα, Θεωρίες Μάθησης,
Εφαρμογές Διαδικτύου, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, η Πληροφορική στο
Δημοτικό Σχολείο, η Πληροφορική στις Θετικές Επιστήμες

8 Εργαστηριακά Μαθήματα

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η
Πληροφορική στις Θετικές Επιστήμες, Βάσεις Δεδομένων, Προγράμματα
Office, Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Ψηφιακά αλληλεπιδραστικά μέσα, LegoΡομποτική

5 Μαθήματα (Θεωρητικά +
Εργαστηριακά)

Διδακτικές προσεγγίσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Χρήση
πολυμέσων, Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, Δημιουργία βίντεο,
Γλώσσες Προγραμματισμού

3 Θεωρητικά Μαθήματα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Η Επιστήμη του Η/Υ, Κοινωνιολογική
προσέγγιση των ΤΠΕ

1 Μάθημα (Θεωρητικό +
Εργαστηριακό)

Σχεδίαση διδακτικών δραστηριοτήτων (διδακτικά σενάρια, βίντεο)

5 Εργαστηριακά Μαθήματα

Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων, Βασικά προγράμματα για το Δημοτικό
(π.χ. εισαγωγή βίντεο σε παρουσίαση), Προγράμματα κατασκευής
εικονικών κόσμων, Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της
Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας

4 Μαθήματα (Θεωρητικά +
Εργαστηριακά)

Google Earth, Επεξεργασία βίντεο, Animation και Ψηφιακή αφήγηση,
Ψηφιακό οργανόγραμμα, μεταγλωττισμός, Πρακτική Άσκηση και
σχεδιασμός δραστηριοτήτων, Λογισμικό CADMOS, Περιβάλλοντα LMS10,
Λογισμικό CourseLab, Google, Google Docs, Google Forms, YouTube,
Blogger, MOOCs

2 Μαθήματα

Χωρίς περιγραφή

4 Εργαστηριακά Μαθήματα

Σχεδιαστικά Προγράμματα (CorelDrow, Mediator, Director), Σχεδίαση
Λογισμικών (π.χ. Scratch), Εφαρμογές Ρομποτικής (Lego Wedo,
Lego MindStorms), Διδακτικά Σενάρια, STEM, Εργαλεία αξιολόγησης/
ανάθεσης εργασιών, εργαλεία εικόνας/ήχου, εργαλεία συνεργατικής
μάθησης, παιχνίδια-γκάλοπ-συστήματα ερωτήσεων-απαντήσεων),
δημιουργία κόμικς

2 Μαθήματα (Θεωρητικά +
Εργαστηριακά)

Web 2.0, Wiki, Iστολόγια /μικροιστολόγια, Kοινωνικά δίκτυα, comics,
collaborative text, to-do lists, podcasting, vodcasting

Ρόδος

6 (ΥΕ)
Φλώρινας

14
Θεωρητικά Μαθήματα
Σύνολο

72

27
Εργαστηριακά Μαθήματα
20
Θεωρητικά + Εργαστηριακά Μαθήματα
11
Μαθήματα χωρίς Περιγραφή

Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι ο φοιτητής και η φοιτήτρια που προετοιμάζεται για τη διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο, κυρίως, μέσα από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πιο εξειδικευμένες γνώσεις και να ενισχύσει
τις τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητές του/της με τη συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας (γλώσσες προγραμματισμού, ιστοεξερευνήσεις, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακά κόμικς, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, Wikis, Ιστολόγια, Ιστοσελίδες, εφαρμογές STEM, επεξεργασία βίντεο, animation, εφαρμογές της Google, κ.ά., όπως ευσύνοπτα παρουσιάζονται στον παραπάνω
Πίνακα). Συμπεραίνεται, ακόμη, ότι γίνεται προσπάθεια σύζευξης των θεωριών αναφορικά με τις ΤΠΕ με τη διδακτική πράξη
και με το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού. 10
10. Learning Management System
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5. Συζήτηση-Συμπεράσματα
Η επάρκεια στα ψηφιακά μέσα (digital competence) σχετίζεται με την κριτική προσέγγιση των πληροφοριών που αναζητούμε
μέσω του Η/Υ και του διαδικτύου και με την αυτοαποτελεσματικότητα των χρηστών τους. Συνακόλουθα, ο/η εκπαιδευτικός
στη σύγχρονη εποχή οφείλει να έχει αποκτήσει ένα βασικό, αλλά και εξειδικευμένο, πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων στα ψηφιακά μέσα, ώστε να μπορεί να τα αξιοποιεί, αποτελεσματικά και παιδαγωγικά, στην εκπαιδευτική του διαδικασία (European
Commission, 2007). Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, διότι οι σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν τη θετική συσχέτιση ανάμεσα
στην επάρκεια των εκπαιδευτικών στα ψηφιακά μέσα και στην αξιοποίησή τους στις σχολικές τους τάξεις, με στόχο την προώθηση της μάθησης και τη συνεργασία (Valiente, 2010).
Η ετοιμότητα, συνεπώς, του/της υποψηφίου/ας εκπαιδευτικού στα ψηφιακά μέσα μπορεί να ενισχυθεί από την ενίσχυσή
του ψηφιακού τους γραμματισμού μέσα από τη βασική τους (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση και, κατ’ επέκταση, μέσα από την
παρακολούθηση μαθημάτων που θα προσφέρουν επικαιροποιημένες γνώσεις αναφορικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ο/Η
εκπαιδευτικός φαίνεται ότι προετοιμάζεται πιο αποτελεσματικά για το διδασκαλικό επάγγελμα, όταν αποκτά ερεθίσματα,
θεωρητικά ερείσματα, και βελτιώνει τις δεξιότητες του με γνώμονα τις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις (Tsitouridou &
Vryzas, 2004) .
Όπως διαπιστώθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία, βέβαια, υπόκειται σε ερευνητικούς περιορισμούς (μελέτη
μόνο των Οδηγών Σπουδών αυτών των Τμημάτων και των περιεχομένων μάθησης), τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσφέρουν στους/στις φοιτητές/τριες έναν μικρό αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων (12) αναφορικά με τις ΤΠΕ και έναν δυσανάλογα μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιλογής (72), τα οποία
έχουν πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα, που βοηθάει στην εμβάθυνση των φοιτητών/τριών σε έννοιες και εφαρμογές χρήσιμες
για την εκπαιδευτική διαδικασία· για το σχολείο του 21ου αιώνα. Διαπιστώνεται ότι ο/η σύγχρονος/η εκπαιδευτικός εφοδιάζεται
με ένα βασικό πλέγμα, κυρίως, γνώσεων και δευτερευόντως με δεξιότητες ψηφιακού χαρακτήρα.
Η στόχευση, επομένως, θα έπρεπε να βρίσκεται στην προσφορά περισσότερων εργαστηριακών μαθημάτων όχι Πληροφορικής, αλλά παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπου με όχημα την τεχνολογία ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός να ισχυροποιεί την (προ)επαγγελματική του/της ταυτότητα και να την εμπλουτίζει με στοιχεία διδακτικού σχεδιασμού
με την υποβοήθηση των ψηφιακών εργαλείων. Η συζήτηση, ωστόσο, για το θέμα αυτό σίγουρα είναι μεγάλη και δεν μπορεί
να εξαντληθεί στο πλαίσιο της παρούσας δημοσίευσης. Ένα σημείο, το οποίο, όμως, πρέπει να μας προβληματίζει στον χώρο
της εκπαίδευσης, όταν εισάγεται μια καινοτομία, σχετίζεται ευρύτερα με την κουλτούρα μάθησης της κάθε χώρας και με την
εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα.
Παρά, λοιπόν, τις αξιώσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας για αναμόρφωση, αλλαγή και εκσυγχρονισμό, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται: «το τραγούδι παραμένει το ίδιο…» (the song remains the same) (Mishra, Koehler & Kereluik, 2009: 48). Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι «το τραγούδι παραμένει το ίδιο», όσον αφορά στην ανάγκη εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία,
«ο ρυθμός του τραγουδιού», ωστόσο, μπορεί να αλλάξει. Η άποψη αυτή συνδέεται με την αντίληψη που επικρατεί ότι οι ΤΠΕ
εισάγονται στην εκπαίδευση, αλλά η στόχευση πρέπει να είναι διαφορετική· η διδασκαλία με την υποβοήθηση των ψηφιακών
μέσων, ώστε ο σύγχρονος μαθητής και η σύγχρονη μαθήτρια να διαμορφώσει την κοινωνική του/της ταυτότητα και να μάθει
πώς να μαθαίνει, με αποτελεσματικό, λειτουργικό και παιδαγωγικό τρόπο.

Βιβλιογραφία
Brunello, P. (2010). ICT for education projects: A look from behind the scenes. Information Technology for Development, 16(3), 232-239.
Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating Pre-service Teachers’ Development of Technological, Pedagogical, and
Content Knowledge (TPACK). Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.
European Commission (2007). The key competences for lifelong learning. A European framework. Brussels, European Communities.
European Commission (2018). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic

470

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

and Social Committee and the Committee of the Regions: On the Digital Education Action Plan, COM 2018, 22. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0022
Goel, A., & Gupta, M. (2012). ICT and teacher education. Asian Journal of Multidimensional Research, 1(3), 198-202.
Häkkinen, P., Järvelä, S. Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A., Näykki, P., & Valtonen, T. (2017). Preparing teacher-students for twenty-firstcentury learning practices (PREP 21): A framework for enhancing collaborative problem-solving and strategic learning skills.
Teachers and Teaching, 23(1), 25-41.
Hammond, M., Fragkouli, E., Suandi, I., Crosson, S., Ingram, J., Johnston‐Wilder, P., ..., & Wray, D. (2009). What happens as student
teachers who made very good use of ICT during pre‐service training enter their first year of teaching? Teacher Development, 13(2),
93-106.
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1991). Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο.
Σύγχρονα Θέματα 46-47, 77-92.
Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Lee, C. B., Chai, C. S., Teo, T., & Chen, D. (2008). Preparing pre-service teachers’ for the integration of ICT based student-centered
learning (SCL) curriculum. Journal of Education, 13, 15-28.
Lim, C. P., Chai, C. S., & Churchill, D. (2010). Leading ICT in education practices: A capacity building toolkit for teacher education
institutions in the Asia-Pacific. Singapore: Microsoft.
Liu, C. C. & Milrad, M. (2010). One-to-One Learning in the Mobile and Ubiquitous Computing Age. Educational Technology & Society,
13(4), 1-3.
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher
knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Mishra, P., Koehler, M. J., & Kereluik, K. (2009). The song remains the same: Looking back to the future of educational technology.
Techtrends, 53(5), 48-53.
Μπίκος, Κ., & Τζιφόπουλος, Μ., (2012). Αντιδράσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης: Αξιοποίηση, εξοικείωση, προοπτικές βελτίωσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ: «Διδακτική της Πληροφορικής» (σσ. 463-473)
Ανακτήθηκε 13 Νοεμβρίου 2012, από http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1863.pdf,
Noor-Ul-Amin, S. (2013). An effective use of ICT for education and learning by drawing on worldwide knowledge, research and
experience: ICT as a change agent for education. Scholarly Journal of Education, 2(4), 38-45.
Schmidt, D.A., Baran, E., Thompson, A.D., Mishra, P., Koehler, M.J., & Shin, T.S. (2009). Technological pedagogical Content Knowledge
(TPACK): The development and validation of an assessment instrument for pre-service teachers. Journal of Research on Technology
in Education, 42, 123-149
Swain, C. (2006). Pre-service teachers’ self-assessment using technology: Determining what is worthwhile and looking for changes
in daily teaching and learning practices. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 29-59.
Tsitouridou, M., & Vryzas, K. (2004). The prospect of integrating ICT into the education of young children: The views of Greek early
childhood teachers. European Journal of Teacher Education, 27(1), 29-45.
Τζιφόπουλος, Μ., & Μπίκος, Κ. (2016). Εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί με τις ΤΠΕ; Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33(61), 133-153.
UNESCO (2011). ICT: Competency framework for teachers. Version 2.0., Paris, 2011.
UNESCO (2016). Education 2030: Ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all. Incheon
declaration and framework for action, Paris: World Education Forum. Ανακτήθηκε 9 Μαΐου 2017, από https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000245656
Valiente, O. (2010). 1-1 in education: Current practice, international comparative research evidence and policy implications. OECD
Education Working Papers, No. 44. Paris: OECD Publishing.
Wastiau, P., Blamire, R., Kearney, C., Quittre, V., de Gaer, E., & Monseur, Ch. (2013). The Use of ICT in Education: A survey of schools in
Europe, European Journal of Education, Part 1, USA: Blackwell Publishing

471

Μενέλαος Τζιφόπουλος

Abstract
In this paper are grouped together and discussed critically the compulsory and optional ICT courses, which are offered
by the Curricula of the Universities, which prepares teachers for Primary Education in Greece. The Study Guides analysis
shows that a small number of compulsory ICT courses are offered, both theoretical and laboratory. The connection of digital
tools with education is noted. Quite high is the number of optional courses, which are mainly of a laboratory character and
focus on applications for Elementary School. The bet seems to be placed in the involvement of pre-service teachers with
several digital applications, which can be used in school in a pedagogical way.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η χρήση του διαλόγου στη διδασκαλία- Η οπτική εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ευμορφία Δεβετζή & Μαρίνα Κουγιουρούκη

Εισαγωγή
Η μάθηση δεν είναι μια απλή διαδικασία μεταβίβασης και συσσώρευσης πληροφοριών. Περιλαμβάνει τη σταδιακή εισαγωγή
των μαθητών σε νέους τρόπους «ανακάλυψης» του κόσμου και πρωταρχικό εργαλείο της διαδικασίας αυτής είναι η γλώσσα
(Mercer, 2008: 34-35).
Ο διάλογος που πραγματοποιείται μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών, είναι ίσως ο
σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται κάθε είδους υποστήριξη και ενίσχυση στη σχολική τάξη. Η χρήση του στη
διδασκαλία είναι το μέσο για να περάσει η μάθηση από τα «χέρια» του εκπαιδευτικού σε αυτά των μαθητών.
Στόχος ενός διαλόγου είναι η κατασκευή νέων γνώσεων ή η εξέλιξη των ήδη υπαρχουσών, μέσα από μία συνεργατική
προσπάθεια (Tannenbaum & Cridland – Hughes, 2015: 1).
Οι μορφές που μπορεί να λάβει ο διάλογος στη διδασκαλία είναι η ερωταπόκριση, η συζήτηση, η συλλογική διερεύνηση,
η αντιπαράθεση – δομημένη συζήτηση (debate) και ο ελεύθερος διάλογος.
Στη σχολική αίθουσα χρησιμοποιείται κυρίως η ερωταπόκριση, δηλαδή το τριμελές σχήμα ερώτηση- απάντηση- ανταπόκριση, καθώς και η συζήτηση, με τον εκπαιδευτικό να καθορίζει την κατανομή των ομιλιών (Wells & Arauz, 2006: 414).
Ακόμα κι έτσι όμως απομακρύνεται ο μονόλογος και εισάγεται μία πιο διαφοροποιημένη ερμηνεία της γνώσης (Aasebo,
2017: 11).
Οι ερωτήσεις που τίθενται κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου στη σχολική αίθουσα παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να
εξαντλούν όλο το φάσμα της ταξινομίας του Bloom (γνώση- κατανόηση- εφαρμογή- ανάλυση- σύνθεση- αξιολόγηση), να
είναι προσχεδιασμένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα πρέπει να ακολουθούν τις εξωτερικεύσεις των μαθητών (Caram
& Davis, 2005: 23). Συνήθως όμως αφορούν πληροφορίες τις οποίες οι μαθητές μπορούν να ανασύρουν από τη μνήμη τους.
Λιγότερες φορές απαιτούν κριτική σκέψη, ζητώντας ανάλυση δεδομένων, επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση πληροφοριών
(Shen, 2012: 202 · Larson & Lovelace, 2013: 11-14).
Ανεξαρτήτως όμως της μορφής που θα επιλεγεί, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού (Χατζηδήμου &
Χατζηδήμου, 2014: 203). Ο εκπαιδευτικός είναι ο συντονιστής της διαλεκτικής διαδικασίας, κάτι το οποίο αποτελεί ένα δύσκολο
εγχείρημα που απαιτεί προσοχή και συγκεκριμένες στρατηγικές.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίσει για το περιεχόμενο, αλλά και τη διαδικασία του διαλόγου (Ταρατόρη - Τσαλκατίδου,
2015). Ως καθοδηγητής πρέπει να λάβει υπόψη του την προετοιμασία του, η οποία στην πραγματικότητα ξεκινά πολύ πριν τον
ίδιο τον διάλογο, την έναρξή του, τη συνέχισή του, καθώς και την ολοκλήρωσή του (Muller, 2000: 6).
Κατά τη διαδικασία του διαλόγου ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να αφήνει τον έλεγχο και να επιτρέπει στους μαθητές του
να διεκδικούν οι ίδιοι τη μάθησή τους, αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Δεν θα πρέπει να είναι ο κυρίαρχος του
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διαλόγου. Σταδιακά θα πρέπει να τους μεταβιβάζει την ευθύνη να θέσουν ερωτήσεις, να προβληματιστούν, να διασαφηνίσουν
νοήματα, να κρίνουν και να αξιολογήσουν απαντήσεις (Robitaille & Maldonado, 2015: 18).
Αν και έχει αποδειχθεί και επισημανθεί η σημασία του, φαίνεται πως η χρήση του διαλόγου αποφεύγεται ή περιορίζεται
χρονικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Tannenbaum & Cridland- Hughes, 2015: 6-7).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη χρήση του στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αφετηρία, σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
Αφετηρία της εμπειρικής αυτής μελέτης αποτέλεσε τόσο η διαπίστωση ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η έρευνα της χρήσης
του διαλόγου και των μορφών της, ειδικά στα πλαίσια του δημοτικού σχολείου, είναι ελλιπής, όσο και το προσωπικό μας
ενδιαφέρον για τη θεματική αυτή.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της χρήσης του διαλόγου στη σχολική αίθουσα του δημοτικού σχολείου. Διερευνώνται η συχνότητα χρήσης του διαλόγου σε κάθε μάθημα του δημοτικού σχολείου, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων
μορφών διαλόγου, η προετοιμασία, η εκκίνηση, η εξέλιξη και η ολοκλήρωση του διαλόγου κατά τη διδακτική διαδικασία
καθώς και οι στόχοι των ερωτήσεων που τίθενται από τους εκπαιδευτικούς.
Για την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επισκόπησης πεδίου και ως μεθοδολογικό εργαλείο το
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 89 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ70), που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία του Διδυμοτείχου και της Ορεστιάδας (βόρειος Έβρος)(66% περίπου του συνόλου των 134).
Η συλλογή των δεδομένων της έγινε τον Μάρτιο του 2018 και διήρκησε μία εβδομάδα.
Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS – Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for the Social Sciences, Version 21.0).

Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Οι άντρες εκπαιδευτικοί αποτελούν το 25,8% του δείγματος, ενώ οι γυναίκες το 74,2% αυτών. Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει είτε από 13-18 έτη προϋπηρεσίας, είτε από 25 και άνω (28,1% αντίστοιχα). Το 24,7% αυτών έχει έως 12 έτη προϋπηρεσίας, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (19,1%) από 19-25.
Το 53,9%, έχει αποφοιτήσει από Παιδαγωγικά Τμήματα (ΑΕΙ). Ένα μικρότερο ποσοστό (27%) έχει αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική Ακαδημία, αλλά έχει ολοκληρώσει και την Εξομοίωση. Λιγότεροι είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει μόνο
από την Παιδαγωγική Ακαδημία (19,1%). Μόνο το 6,4% αυτών έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και σε κάποιο άλλο ΑΕΙ, το
9,0% αυτών έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, ενώ κανένας από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος δεν είναι κάτοχος
Διδακτορικού Διπλώματος.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (65,4%) έχει επιμορφωθεί στα ΠΕΚ, το 4,9% επιμορφώθηκε συμμετέχοντας
σε σεμινάρια, το 3,7% αποφοίτησε από το Διδασκαλείο, ενώ ένας μόνο δήλωσε ότι επιμορφώθηκε στη ΣΕΛΔΕ. Το 24,7% των
εκπαιδευτικών δεν είχε καμία επιμόρφωση.
Αναφορικά με την τάξη στην οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, το 75,3% αυτών διδάσκει σε μία τάξη ενώ το υπόλοιπο
24,7% διδάσκει είτε σε περισσότερες από μία τάξεις, είτε σε Τμήματα Υποδοχής. Το 53,1% των πρώτων διδάσκει σε μικρές
τάξεις (Α’, Β’, Γ’ τάξη) και το 46,9% σε μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξη).
Το 72,7% των τάξεων των εκπαιδευτικών έχει από 16-25 μαθητές, ενώ το 27,3% έχει από 5-15 μαθητές.
Τα πορίσματα της έρευνας που προέκυψαν από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στη χρήση του διαλόγου στην τάξη του
δημοτικού σχολείου συνοψίζονται ως εξής:
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1) Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του διαλόγου σε κάθε μάθημα του δημοτικού σχολείου ξεχωριστά, προκύπτει ότι οι
επιλογές των εκπαιδευτικών κυμαίνονται μεταξύ των απαντήσεων συχνά και πολύ συχνά (πίνακας 1). Από τη σύγκριση των
μέσων όρων των απαντήσεων1 φαίνεται ότι προηγείται στη χρήση του διαλόγου το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και
ακολουθούν τα μαθήματα Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα, Θρησκευτικά, Αισθητική Αγωγή, Φυσική, Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηματικά.
Υπολογίστηκε ο μέσος όρος των απαντήσεων όλων των ερωτήσεων της υποενότητας αυτής και η καινούργια μεταβλητή
ονομάστηκε «χρήση διαλόγου».
Από τη χρήση του t test ανεξαρτήτων δειγμάτων παρατηρείται ότι στις μικρές τάξεις (Α’, Β’, Γ’) χρησιμοποιείται περισσότερο
ο διάλογος (mean=4,53) σε σχέση με τις μεγάλες τάξεις (Δ’, Ε’, ΣΤ’) (mean=4,27). H διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική
(t=2,211, df=62, p=0,031).
2) Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων μορφών διαλόγου στην τάξη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο, κατά σειρά, την ερωταπόκριση (Mean=4,43), τη συζήτηση (Mean=4,31), τη συλλογική
διερεύνηση (Mean=3,47), τον ελεύθερο διάλογο (Mean=3,44) και τέλος την αντιπαράθεση (Mean=3,29)(πίνακας 2).
Από τη χρήση του τεστ Wilcoxon προκύπτει ότι η συχνότητα χρήσης της ερωταπόκρισης είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη α) σε σχέση με τη χρήση του debate (z=-6,01 p<0,001), β) σε σχέση με τη χρήση της συλλογικής διερεύνησης (z=-5,54
p<0,001), αλλά και γ) σε σχέση με τη χρήση του ελεύθερου διαλόγου (z=-5,5 p<0,001).
Επίσης, η συχνότητα χρήσης της συζήτησης είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη α) σε σχέση με χρήση του debate
(z=-6,08 p<0,001) β) σε σχέση με τη χρήση της συλλογικής διερεύνησης (z=-5,89 p<0,001) και γ) σε σχέση με τη χρήση του
ελεύθερου διαλόγου (z=-5,49 p<0,001).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την ερωταπόκριση και τη συζήτηση
ως μορφές διαλόγου στην τάξη. Η δομημένη αντιπαράθεση, η συλλογική διερεύνηση και ο ελεύθερος διάλογος χρησιμοποιούνται λιγότερο.
Επιπροσθέτως παρατηρείται μικρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας χρήσης της ερωταπόκρισης και των χρόνων υπηρεσίας (Spearmans rho=-0,24 p=0,03). Όσο περισσότερα τα χρόνια υπηρεσίας τόσο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
λιγότερο τη μέθοδο της ερωταπόκρισης στην τάξη.
3) Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του διαλόγου κατά τη διδασκαλία, από τη σύγκριση των μέσων όρων των απαντήσεων,
διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, κατά σειρά προτίμησης, προετοιμάζουν συχνότερα τον διάλογο α) με σύντομη εισαγωγή
από αυτούς (Mean=4,29), β) με ανάγνωση κειμένων από τους μαθητές (Mean=3,99) και γ) με αναζήτηση πληροφοριών από
το διαδίκτυο ή από έντυπο υλικό (Mean=3,69)(πίνακας 3).
Όπως προκύπτει από το τεστ Wilcoxon οι διαφορές προτίμησης στην προετοιμασία του διαλόγου είναι στατιστικά σημαντικές. Συγκεκριμένα η προετοιμασία του διαλόγου μέσω σύντομης εισαγωγής από τον εκπαιδευτικό είναι συχνότερη σε σχέση
με α) την προετοιμασία μέσω ανάγνωσης κειμένων από τους μαθητές (z=3,09 p=0,002) και β) με την προετοιμασία μέσω
αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή σε έντυπο υλικό από τους μαθητές (z=-4,25 p<0,001). Επίσης η προετοιμασία του
διαλόγου μέσω ανάγνωσης κειμένων από τους μαθητές προτιμάται περισσότερο σε σχέση με την προετοιμασία του διαλόγου
μέσω της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή σε έντυπο υλικό από τους μαθητές (z=-2,47 p=0,014).
Προκύπτει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί με δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ επιλέγουν συχνότερα την προετοιμασία του διαλόγου μέσω
της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή σε έντυπο υλικό από τους μαθητές (Mean Rank=46) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακό (Mean Rank=32). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (z=-2,43 p=0,03).
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται με τη χρήση του διαδικτύου κατά την
προετοιμασία του διαλόγου στην τάξη. Παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι του Διδασκαλείου παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευχέρεια
1. Οι πίνακες από τις συσχετίσεις ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών δεν παρατίθενται. Βρίσκονται όμως στη διάθεση όποιου αναγνώστη
επιθυμεί να τις μελετήσει.
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(Mean=4,5), ακολουθούν όσοι επιμορφώθηκαν μέσω σεμιναρίων (Mean=4) ή της ΣΕΛΔΕ (Mean=4) και έπονται όσοι επιμορφώθηκαν στα ΠΕΚ (Mean=3,8). Η διαφορά των πρώτων είναι σημαντική σε σχέση με τους υπόλοιπους και ειδικά με αυτούς
που δεν έχουν καμία επιμόρφωση (Mean=3,53).
4) Αναφορικά με την εκκίνηση του διαλόγου, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να τον πραγματοποιήσουν κυρίως με
ερωτήσεις που θέτουν οι ίδιοι στους μαθητές (Mean=4,29), μετά με παρότρυνση των μαθητών να παρατηρήσουν διάφορες
πηγές πληροφοριών (Mean=4,14) και, τέλος, μέσω της εξωτερίκευσης των μαθητών (Mean=3,8) (πίνακας 4).
Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί με πάνω από 25 χρόνια προϋπηρεσίας (Mean=4) και οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί
(Mean=3,8) προτιμούν περισσότερο να ξεκινούν το διάλογο στην τάξη μέσω της εξωτερίκευσης των μαθητών σε σχέση με
τους εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων.
5) Όσον αφορά στην εξέλιξη του διαλόγου κατά τη διδασκαλία φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν κατά σειρά α) να απευθύνονται σε όλη την τάξη (Mean=4,58), β) να βασίζονται στις εξωτερικεύσεις των μαθητών (Mean=3,92), γ) να απευθύνονται
ατομικά στους μαθητές (Mean=3,86), δ) να βασίζονται σε προγραμματισμό όσων πρέπει να ειπωθούν (Mean=3,68) και τέλος
ε) να βασίζονται σε όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα ότι πρέπει να μάθουν οι μαθητές (Mean=3,62)(πίνακας 5).
Παρατηρείται δηλαδή ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν λιγότερο τον προγραμματισμένο διάλογο ακόμα και αυτόν που βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Προτιμούν επίσης περισσότερο να απευθύνονται στο σύνολο της τάξης, παρά ατομικά στους
μαθητές τους, ίσως για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα το χρόνο.
Από το τεστ Wilcoxon προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της συχνότητας του να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί
στο σύνολο της τάξης κατά τη διάρκεια του διαλόγου σε σχέση με τη συχνότητα των άλλων πρακτικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της συχνότητας επιδίωξης από μέρους των εκπαιδευτικών της εξωτερίκευσης των
μαθητών σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης προγραμματισμένου διαλόγου βασιζόμενου στο αναλυτικό πρόγραμμα (z=-2,54 p=0,01).
Υπάρχει στατιστικά σημαντική μεσαία θετική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας του προγραμματισμένου διαλόγου με όσα
πρέπει να ειπωθούν και του διαλόγου που βασίζεται στα όσα πρέπει να μάθουν οι μαθητές με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα
(Spearmans r=0,451 p<0,001), που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν τον προγραμματισμένο διάλογο προσπαθούν να τον κατευθύνουν με βάση τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος.
Με βάση το τεστ MannWhitney φαίνεται ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί (έως 12 έτη υπηρεσίας) βασίζουν περισσότερο το διάλογό
τους σε όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα ότι πρέπει να μάθουν οι μαθητές (Mean Rank=26,66), σε σχέση με τους παλαιότερους (άνω των 25 ετών υπηρεσίας) (Mean Rank=19,5). Αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (z=-2,08 p=0,037).
Δηλαδή οι νέοι είναι πιο προσκολλημένοι στο αναλυτικό πρόγραμμα σε σχέση με τους πολύ παλιούς εκπαιδευτικούς.
6) Όσον αφορά στην ολοκλήρωση του διαλόγου, συγκρίνοντας τους μέσους όρους των απαντήσεων διακρίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί συνοψίζουν κυρίως οι ίδιοι προφορικά όσα ειπώθηκαν στον διάλογο (Mean=4,12). Ακολουθεί η επιλογή της
σύνοψης όσων ειπώθηκαν από τους μαθητές (Mean=3,78) και τέλος αυτή της σύνοψης από τον εκπαιδευτικό με τη βοήθεια
διαφανειών (Mean=2,72)(πίνακας 6).
Σύμφωνα με το τεστ Wilcoxon, οι διαφορές μεταξύ των επιλογών των εκπαιδευτικών είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της συχνότητας της σύνοψης όσων ειπώθηκαν από τον εκπαιδευτικό τόσο α)
με τη σύνοψη από τους μαθητές (z=-2,85 p=0,004) όσο και β) με τη σύνοψη από τον εκπαιδευτικό μέσω διαφανειών (z=-6,67
p<0,001). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα της σύνοψης του διαλόγου από τους μαθητές και της
σύνοψης του διαλόγου από τον εκπαιδευτικό μέσω διαφανειών (z=-6,23 p<0,001).
Από τη σύγκριση των ερωτήσεων που σχετίζονται με την εκκίνηση, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του διαλόγου που
βασίζονται στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών από τον εκπαιδευτικό (ερωτήσεις 20, 23 και 27), βρέθηκαν
στατιστικά σημαντικές θετικές μεσαίου μεγέθους συσχετίσεις με συντελεστές Spearman μεταξύ 0,32 και 0,39 και συντελεστές
σημαντικότητας p<0,05. Όσο ο εκπαιδευτικός ενισχύει την εξωτερίκευση των μαθητών κατά την εκκίνηση και την εξέλιξη του
διαλόγου τόσο πιο πιθανό είναι να ολοκληρωθεί το περιεχόμενο του διαλόγου από τους μαθητές.
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7) Αναφορικά με τους στόχους των ερωτήσεων που τίθενται στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, διακρίνεται ότι με τις ερωτήσεις προωθούν κυρίως α) τη διατύπωση απόψεων από τους μαθητές (Mean=4,32) την ανάκληση από τους μαθητές πληροφοριών και γνώσεων (Mean=4,27) και την έκφραση επιχειρημάτων από την πλευρά των μαθητών (Mean=4,2)(πίνακας 7).
Οι παραπάνω στόχοι είναι επιθυμητοί, μιας και καλλιεργούν την ικανότητα έκφρασης των προσωπικών ιδεών και απόψεων,
αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα, μέσω της επιχειρηματολογίας και ανακαλούν γνώσεις, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην
καλύτερη εμπέδωση.
Λιγότερες είναι οι φορές στις οποίες οι εκπαιδευτικοί με τις ερωτήσεις που θέτουν στους μαθητές τους προωθούν την
εξήγηση απόψεων (Mean=4,049), τη διατύπωση υποθέσεων (Mean=3,859), την αξιολόγηση απόψεων (Mean=3,827), την
ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων (Mean=3,79) και την ερμηνεία των απόψεων των άλλων (Mean=3,691)(πίνακας 7).
Πραγματοποιήθηκε συσχετισμός ορισμένων ερωτήσεων της υποενότητας αυτής (ερωτήσεις 29, 32, 35, 36) με τα αποτελέσματα των ερωτήσεων της προηγούμενης υποενότητας και συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται με την εξέλιξη του διαλόγου
στην τάξη (ερωτήσεις 21-25).
Συγκεκριμένα μελετήθηκε αρχικά η επίδραση της τακτικής που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός να προωθεί την έκφραση των
απόψεων των μαθητών. Φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μεσαίες θετικές συσχετίσεις μεταξύ της επιλογής αυτής
και (κατά σειρά φθίνουσας επίδρασης) α) της τακτικής του εκπαιδευτικού να διενεργεί έναν εκ των προτέρων προγραμματισμένο διάλογο (Spearmans r=0,318 p=0,05), β) της τακτικής του εκπαιδευτικού να απευθύνεται ατομικά στους μαθητές
(Spearmansrho=0,303 p=0,04) και γ) της τακτικής του να ενισχύει τις εξωτερικεύσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του
διαλόγου (Spearmansrho=0,301 p=0,05).
Αυτό σημαίνει ότι ένας προγραμματισμένος διάλογος ενισχύει περισσότερο την έκφραση της άποψης του μαθητή ιδιαίτερα
όταν ο εκπαιδευτικός απευθύνεται ατομικά στους μαθητές του, εξασφαλίζοντας ότι η άποψη τους θα ακουστεί και δεν θα καλυφθεί από άλλες φωνές μαθητών.
Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της τακτικής που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός στην εξέλιξη του διαλόγου να προωθεί τη
διατύπωση υποθέσεων από τους μαθητές, μιας και η διατύπωση υποθέσεων είναι και η αρχή της επιστημονικής μεθόδου
έρευνας. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μεσαίες θετικές συσχετίσεις μεταξύ της επιλογής αυτής και (κατά σειρά φθίνουσας
επίδρασης) α) της τακτικής του εκπαιδευτικού να βασίζει το διάλογο στις εξωτερικεύσεις των μαθητών (Spearmans r=0,435
p<0,001) και β) της τακτικής του εκπαιδευτικού να απευθύνεται στο σύνολο της τάξης (Spearmans r=0,300 p=0,05).
Αυτό σημαίνει ότι, όταν ο εκπαιδευτικός, κατά την εξέλιξη του διαλόγου, βασίζεται στις εξωτερικεύσεις των μαθητών του,
βοηθάει στη διατύπωση υποθέσεων από αυτούς, ειδικά όταν απευθύνεται στο σύνολο της τάξης.
Μελετήθηκε, μέσω του βαθμού συσχέτισης, η επίδραση της τακτικής που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, κατά την εξέλιξη
του διαλόγου, στην προώθηση της διατύπωσης επιχειρημάτων από τους μαθητές, κάτι που ενισχύει την κριτική τους ικανότητα. Συγκεκριμένα υπάρχουν στατιστικά σημαντικές μικρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της επιλογής αυτής και (κατά
σειρά φθίνουσας επίδρασης) α) της τακτικής του εκπαιδευτικού να βασίζει τον διάλογο στην εξωτερίκευση των μαθητών
(Spearmansrho=0,261 p=0,016) αλλά και β) της τακτικής του εκπαιδευτικού να βασίζει το διάλογο σε όσα ορίζει το αναλυτικό
πρόγραμμα ότι πρέπει να μάθουν οι μαθητές (Spearmans rho=0,242 p=0,04).
Μελετήθηκε επίσης ο βαθμός συσχέτισης της επίδρασης της τακτικής που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός στην εξέλιξη του
διαλόγου στην προώθηση της ανάκλησης της γνώσης από τους μαθητές, κάτι που θεωρείται σημαντικό, μιας και η γνώση δεν
μένει αδρανής. Υπήρχαν στατιστικά σημαντικές μεσαίες και μικρές θετικές συσχετίσεις μεταξύ της επιλογής αυτής και (κατά
σειρά φθίνουσας επίδρασης) α) της τακτικής του εκπαιδευτικού να απευθύνεται στο σύνολο της τάξης κατά την εξέλιξη του
διαλόγου (Spearmans r=0,365 p=0,001) και β) της τακτικής του εκπαιδευτικού να διενεργεί έναν προγραμματισμένο διάλογο
(Spearmans r=0,236 p=0,029).
Αυτό σημαίνει ότι για την ανάκληση γνώσεων από μέρους των μαθητών πρέπει ο εκπαιδευτικός να απευθύνεται στο σύνολο της τάξης, με προγραμματισμένες ερωτήσεις, οι οποίες καθοδηγούν το θυμικό τους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο
του μαθήματος.

Ευμορφία Δεβετζή & Μαρίνα Κουγιουρούκη
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Συμπεράσματα – Συζήτηση
Ο διάλογος φαίνεται να χρησιμοποιείται κατά μεγάλη πλειοψηφία στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής, της Γλώσσας και των Θρησκευτικών2. Παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιείται περισσότερο στις μικρές
τάξεις (Α’, Β’, Γ’) από ότι στις μεγάλες (Δ’, Ε’, ΣΤ’). Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι τα μικρότερα παιδιά θέλουν έναν φιλικότερο τρόπο προσέγγισης. Επιπλέον στις μικρές τάξεις η διδακτέα ύλη δεν είναι ιδιαίτερα πιεστική για τους εκπαιδευτικούς,
οπότε δεν έχουν την αγωνία της κάλυψής της.
Από τις μορφές που μπορεί να πάρει ο διάλογος στη σχολική αίθουσα, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν και χρησιμοποιούν
περισσότερο την ερωταπόκριση και τη συζήτηση, ενώ πολύ λιγότερο χρησιμοποιούν τη συλλογική διερεύνηση, τον ελεύθερο
διάλογο και το debate. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Wells & Arauz (2006: 414), οι οποίοι ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς τους παρόλη την προσπάθεια εισαγωγής και άλλων μορφών διαλόγου στην τάξη τους, επέλεγαν πάλι
την τυπική μορφή ερώτηση- απάντηση- ανταπόκριση. Παρομοίως η Aasebo (2017: 8), ανέφερε ότι ο διάλογος που λαμβάνει
χώρα στη σχολική αίθουσα παίρνει κυρίως τη μορφή αυτή.
Αυτή η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την ερωταπόκριση και τη συζήτηση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι
υπόλοιπες μορφές διαλόγου δεν είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους μαθημάτων ή δε συμβαδίζουν πάντα ηλικιακά και
γνωστικά με την πνευματική ωρίμανση των παιδιών. Η χρήση τους απαιτεί περισσότερο χρόνο από ότι μπορούν να διαθέσουν
οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων (Tannenbaum & Cridland- Hughes, 2015: 6-7).
Η προετοιμασία του διαλόγου πραγματοποιείται κυρίως μέσω μίας σύντομης εισαγωγής στο θέμα από τον εκπαιδευτικό
και λιγότερες φορές με ανάγνωση κειμένων από τους μαθητές ή μέσω της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή σε έντυπο υλικό από αυτούς (Κουγιουρούκη, 2007: 123). Το αποτέλεσμα αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο τελευταίοι τρόποι
χρειάζονται μεγαλύτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό για τη διενέργειά τους, καθώς και περισσότερο χρόνο. Επιπλέον
η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής.
Όσον αφορά στην εκκίνηση του διαλόγου οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να την πραγματοποιήσουν κυρίως με ερωτήσεις που
θέτουν οι ίδιοι στους μαθητές. Άλλωστε και οι Wells & Arauz (2006: 414) στην έρευνά τους προτείνουν οι ερωτήσεις να τίθενται
από τους εκπαιδευτικούς. Λιγότερες είναι οι φορές που ο διάλογος ξεκινάει με παρότρυνση των μαθητών να παρατηρήσουν
διάφορες πηγές πληροφοριών ή μέσω της εξωτερίκευσής τους, κάτι στο οποίο είχε καταλήξει και η Κουγιουρούκη (2007: 123).
Δεν γίνεται πάντα αντιληπτό ότι τα παιδιά γνωρίζουν, ότι οι εξωτερικεύσεις τους έχουν αξία για την κατανόηση του «κόσμου»
τους και για την μάθησή τους (Alvarez, 2014: 341).
Ενδεχομένως ένας διάλογος που ξεκινάει με πρωτοβουλία των μαθητών να προκαλέσει ανασφάλεια στον εκπαιδευτικό
στην περίπτωση που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ή ενημερωμένος για το θέμα που θα θέσουν οι μαθητές (Smith &
Lennon, 2011: 46).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω ευρήματα οι εκπαιδευτικοί, κατά την εξέλιξη του διαλόγου, βασίζονται στις εξωτερικεύσεις
των μαθητών τους. Λιγότερες φορές επιλέγουν τον προγραμματισμένο διάλογο, αλλά κι αυτόν που βασίζεται σε όσα ορίζει το
αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι επιζητούν την ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών ή ότι δυσκολεύονται
κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας ενός προγραμματισμένου διαλόγου.
Προτιμούν επίσης περισσότερο να απευθύνονται στο σύνολο της τάξης, παρά ατομικά στους μαθητές τους, ίσως για να μπορέσουν έτσι να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο. Η Χατζηγούλα (2006: 76-78) διαπίστωσε το αντίθετο, κάτι που, σύμφωνα
με την ίδια, αποδυναμώνει τη μαθητική συμμετοχή και γνώση, η οποία με τον τρόπο αυτό δεν προβάλλεται ως αποτέλεσμα
συλλογικής προσπάθειας, αλλά ως ατομικό επίτευγμα.
Κατά την ολοκλήρωση του διαλόγου οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν και πάλι τον βασικότερο ρόλο, όπως είδαμε και
παραπάνω, στην προετοιμασία και στην εκκίνησή του. Ο αυθορμητισμός των μαθητών δεν ενισχύεται, μιας και επιλέγουν να
συνοψίσουν οι ίδιοι προφορικά όσα ειπώθηκαν.
Οι ερωτήσεις που θέτουν οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια ενός διαλόγου, προωθούν κυρίως τη διατύπωση απόψε2. Όπως έδειξε και έρευνα της Κουγιουρούκη (2007: 122-123).
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ων, την ανάκληση πληροφοριών και γνώσεων και την έκφραση επιχειρημάτων από την πλευρά των μαθητών3. Ίσως όμως να
μην αρκούν οι στόχοι αυτοί, μιας και, όταν οι εκπαιδευτικοί επιζητούν περισσότερο την ανάκληση και την περιγραφή γνώσεων, την προσοχή και την απομνημόνευση όσων ειπώθηκαν, εστιάζουν σε στόχους μάθησης χαμηλότερου επιπέδου, στόχους
δηλαδή που δεν απαιτούν βαθύτερη σκέψη, δεξιότητες ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης (Χατζηγούλα, 2006: 80∙ Shen,
2012: 202· Larson & Lovelace, 2013: 11-14∙ Λυκομήτρου & Αυγητίδου, 2017: 79). Άλλωστε και η Webb (2009: 6-7) απέδειξε
ότι δεν αρκούν μόνο οι στόχοι αυτοί για να καταφέρουν οι μαθητές να μάθουν. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προωθούν και
την ενεργή ακρόαση, την παροχή ανατροφοδότησης, βοήθειας και εξήγησης, την προσπάθεια κατανόησης των διαφόρων
προοπτικών και την αξιολόγηση ιδεών και απόψεων.
Γενικότερα οι περισσότερες θετικές επιδράσεις των ερωτήσεων που θέτουν οι εκπαιδευτικοί παρατηρήθηκαν όταν αυτοί
προγραμματίζουν όσα πρέπει να ειπωθούν στον διάλογο που διενεργείται στην τάξη, χωρίς ταυτόχρονα να ξεχνούν να ενισχύουν και τις εξωτερικεύσεις των μαθητών τους.
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Παράρτημα
Πίνακας 1
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον διάλογο στην τάξη στο πλαίσιο καθενός από τα παρακάτω μαθήματα:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 1

Γλώσσα

4,568

r
rf

-

1
1,1%

1
1,1%

33
37,5%

53
60,2%

Ερ. 2

Μαθηματικά

4,188

r
rf

1
1,2%

1
1,2%

7
8,2%

48
56,5%

28
32,9%

Ερ. 3

Μελέτη Περιβάλλοντος

4,753

r
rf

-

-

2
2,7%

14
19,2%

57
78,1%

Ερ. 4

Φυσική

r
rf

-

-

3
6,8%

23
52,3%

18
40,9%

Ερ. 5

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

4,7045

r
rf

-

-

1
2,3%

11
25,0%

32
72,7%

Ερ. 6

Θρησκευτικά

4,561

r
rf

-

1
1,8%

1
1,8%

20
35,1%

35
61,4%

Ερ. 7

Γεωγραφία

4,2

r
rf

-

-

4
8,9%

28
62,2%

13
28,9%

Ερ. 8

Ιστορία

4,278

r
rf

-

2
3,3%

4
6,6%

30
49,2%

25
41,0%

Ερ. 9

Αισθητική Αγωγή

4,359

r
rf

-

-

4
10,3%

17
43,6%

18
46,2%

Πίνακας 2
Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις παρακάτω μορφές διαλόγου στην τάξη:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 10

Ερωταπόκριση (ερώτηση- απάντηση- ανταπόκριση)

4,43

r
rf

-

1
1,2%

4
4,7%

38
44,7%

42
49,4%

Ερ. 11

Συζήτηση

4,31

r
rf

-

1
1,1%

7
8,0%

41
47,1%

38
43,7%
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Ερ. 12

Αντιπαράθεση- Δομημένη συζήτηση (debate)

3,29

r
rf

3
3,8%

14
17,7%

29
36,7%

21
26,6%

12
15,2%

Ερ. 13

Συλλογική διερεύνηση

3,47

r
rf

3
3,6%

9
10,7%

24
28,6%

35
41,7%

13
15,5%

Ερ. 14

Ελεύθερος διάλογος

3,44

r
rf

4
4,8%

9
10,8%

26
31,3%

29
34,9%

15
18,1%

Πίνακας 3
Πόσο συχνά η προετοιμασία του διαλόγου γίνεται με:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 15

Σύντομη εισαγωγή στο θέμα από εσάς

4,29

r
rf

-

1
1,1

3
3,4%

52
58,4%

33
37,1%

Ερ. 16

Ανάγνωση κειμένων, σχετικών με το θέμα, από τους
μαθητές

3,99

r
rf

1
1,1%

1
1,1%

14
16,1%

52
59,8%

19
21,8%

Ερ. 17

Αναζήτηση πληροφοριών, στο διαδίκτυο ή σε έντυπο
υλικό από τους μαθητές

3,69

r
rf

1
1,2%

8
9,4%

33
38,8%

19
22,4%

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

24
28,2%

Πίνακας 4
Πόσο συχνά ο διάλογος στην τάξη ξεκινάει με:
Mean
Ερ. 18

Ερωτήσεις που θέτετε εσείς προς τους μαθητές

4,29

r
rf

-

1
1,1%

4
4,5%

52
58,4%

32
36,0%

Ερ. 19

Παρότρυνση των μαθητών να παρατηρήσουν διάφορες πηγές πληροφοριών

4,14

r
rf

-

1
1,1%

14
15,9%

44
50,0%

29
33,0%

Ερ. 20

Πρωτοβουλία των μαθητών (εξωτερίκευση μαθητών)

3,8

r
rf

-

4
4,7%

28
32,9%

34
40,0%

19
22,4%

Πίνακας 5
Πόσο συχνά κατά την εξέλιξη του διαλόγου στην τάξη:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 21

Απευθύνεστε στο σύνολο της τάξης

4,58

r
rf

-

-

1
1,1%

36
40,4%

52
58,4%

Ερ. 22

Απευθύνεστε ατομικά στους μαθητές

3,86

r
rf

-

6
6,8%

19
21,6%

45
51,1%

18
20,5%

Ερ. 23

Βασίζεστε στις εξωτερικεύσεις των μαθητών

3,92

r
rf

-

9
10,5%

7
8,1%

53
61,6%

17
19,8%

Ερ. 24

Βασίζεστε σε όσα είχατε προγραμματίσει ότι πρέπει
να ειπωθούν

3,68

r
rf

-

7
8,1%

26
30,2%

41
47,7%

12
14,0%

Ερ.25

Βασίζεστε σε όσα ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα ότι
πρέπει να μάθουν οι μαθητές

3,62

r
rf

-

11
12,8%

18
20,9%

50
58,1%

7
8,1%

481

Ευμορφία Δεβετζή & Μαρίνα Κουγιουρούκη

Πίνακας 6
Πόσο συχνά ο διάλογος στην τάξη ολοκληρώνεται με:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 26

Προφορική σύνοψη από εσάς όσων ειπώθηκαν

4,12

r
rf

1
1,1%

1
1,1%

12
13,6%

46
52,3%

28
31,8%

Ερ. 27

Σύνοψη από τους μαθητές (από τις ομάδες των
μαθητών)

3,78

r
rf

-

6
6,8%

21
23,9%

47
53,4%

14
15,9%

Ερ. 28

Σύνοψη από εσάς με τη βοήθεια διαφανειών

2,72

r
rf

13
15,1%

24
27,9%

28
32,6%

16
18,6%

5
5,8%

Πίνακας 7
Πόσο συχνά οι ερωτήσεις που θέτετε στους μαθητές σας στο πλαίσιο των συζητήσεων στην τάξη προωθούν:
Mean

Ποτέ

Σπάνια

Λίγες φορές

Συχνά

Πολύ συχνά

Ερ. 29

Διατύπωση απόψεων και σκέψεων

4,32

r
rf

-

-

3
3,4%

53
60,2%

32
36,4%

Ερ. 30

Εξήγηση των απόψεων των ιδίων

4,049

r
rf

-

4
4,5%

12
13,6%

49
55,7%

23
26,1%

Ερ. 31

Ερμηνεία των απόψεων των άλλων

3,691

r
rf

-

8
9,3%

23
26,7%

44
51,2%

11
12,8%

Ερ. 32

Ανάπτυξη εναλλακτικών προτάσεων

3,79

r
rf

-

2
2,4%

25
30,1%

46
55,4%

10
12,0%

Ερ. 33

Διατύπωση υποθέσεων

3,859

r
rf

-

6
7,0%

15
17,4%

51
59,3%

14
16,3%

Ερ. 34

Αξιολόγηση απόψεων

3,827

r
rf

-

7
8,1%

15
17,4%

52
60,5%

12
14,0%

Ερ. 35

Έκφραση επιχειρημάτων

4,2

r
rf

-

3
3,4%

6
6,9%

50
57,5%

28
32,2%

Ερ. 36

Ανάκληση πληροφοριών και γνώσεων

4,27

r
rf

-

1
1,1%

8
9,2%

45
51,7%

33
37,9%

Abstract
Dialogue is an integral part of teaching, contributing not only to the acquisition of knowledge, but to the social and
psychological development of the students as well. The aim of this research is to study the use of dialogue in primary
school. The sample of the research consists of 89 primary school teachers of Northern Evros and the research tool used
is the questionnaire.
The results indicate that the dialogue is indeed used in the classroom. However, its use is based more on teachers’
actions and less on students’ initiatives.
Key Words: conversation, teaching, educator, student, interaction
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Η αξιοποίηση της μελέτης μαθήματος (lesson study) στην εφαρμογή
της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην εκπαίδευση και η συμβολή
της στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου: Ανασκόπηση ερευνών
Ευρυδίκη – Μαρία Κανελλοπούλου & Μαρία Δάρρα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα αποτελεί πεδίο συστηματικής
έρευνας Ελλήνων και ξένων ερευνητών. Πολλοί ερευνητές θεωρούν, ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και η διαφοροποίηση του περιεχομένου του μαθήματος και του μαθησιακού περιβάλλοντος σε ετερογενείς τάξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητά της και στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού της έργου. Στην οικοδόμηση
του συνεργατικού αυτού πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, σημαντικό ρόλο
υποστηρίζεται ότι μπορεί να διαδραματίσει ένας νέος τρόπος διδασκαλίας, η μελέτη μαθήματος.
Η διδακτική αυτή προσέγγιση, σύμφωνα με τους Lewis & Hurd (2011), στοχεύει στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών,
μέσω της διδασκαλίας του ερευνητικού μαθήματος, καθώς και στην επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών. Η διαφοροποίηση, σύμφωνα με την Bearne (1996), είναι, επίσης, μια διδακτική πρακτική που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των διαφοροποιημένων μαθησιακών αναγκών των μαθητών και στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Οι μαθητές εντάσσονται σε τάξεις του εκπαιδευτικού συστήματος με μοναδικό κριτήριο την ηλικία τους, αν και διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, λόγω διαφορετικών κοινωνικών, παιδαγωγικών και
βιωματικών εμπειριών, οι οποίες παρεμποδίζουν κάποιους μαθητές να αποφοιτήσουν από το σχολείο τους (Κανάκης, 2007).
Από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αρκετές έρευνες έχουν διερευνήσει τη
σημασία της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και της μελέτης μαθήματος στη βελτίωση της μάθησης των μαθητών (Van Sickle,
2011· Hogan, 2014· Ariss, 2017· Solberg, 2017· Βαλιαντή, 2015), καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
(Coenders & Verhoef, 2018). Ωστόσο, μία μόνο έρευνα στο διεθνή χώρο εξετάζει συνδυαστικά τις δύο αυτές προσεγγίσεις
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών και αναδεικνύει τα οφέλη για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Harsono, 2016). Στην Ελλάδα, επίσης, προκύπτει ότι δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες που να
συνδυάζουν την εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και της μελέτης μαθήματος σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης.
Συνεπώς, η αξιοποίηση της μελέτης μαθήματος στο πλαίσιο της εφαρμογής της παιδαγωγικής διαφοροποίησης πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε διάφορα διδακτικά
αντικείμενα (Βαλιαντή, 2015· Δάρρα & Κανελλοπούλου, 2016), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή
τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσω της ανάλυσης 31 ερευνών από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο οι οποίες εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία (2008-2018), να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της συμβολής της μελέτης μαθήματος
στην εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, να εντοπιστούν τα κενά που τυχόν υπάρχουν
και να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
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2. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
H μελέτη μαθήματος, η οποία υλοποιήθηκε αρχικά στην Ιαπωνία, είναι μια μέθοδος βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίησή της απαιτούνται 10-15 ώρες στη διάρκεια τριών έως τεσσάρων εβδομάδων (Fernandez, 2002) και διακρίνεται σε πέντε στάδια: α) καθορισμός μαθησιακών στόχων, β) σχεδιασμός ερευνητικού
μαθήματος, γ) διδασκαλία, παρατήρηση και συλλογή δεδομένων ερευνητικού μαθήματος, δ) αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
και επαναδιδασκαλία και ε) αναστοχασμός-διαμόρφωση και κοινοποίηση τελικών αποτελεσμάτων (Stepanek, Appel, Leong,
Mangan & Mitchell, 2007).
Ειδικότερα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο σε μια σχολική μονάδα μέσα από γόνιμο διάλογο και ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων συνεργάζονται εθελοντικά κατά την υλοποίηση του ερευνητικού μαθήματος
δημιουργώντας ένα λεπτομερές σχέδιο διδασκαλίας, το οποίο θα εφαρμόσει στην τάξη ένα μέλος της ομάδας. Η παρατήρηση
του τρόπου διδασκαλίας του μέλους της ομάδας που θα πραγματοποιήσει τη διδασκαλία, η επεξεργασία των δεδομένων που
σχετίζονται με τη μάθηση των μαθητών, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ερευνητικού μαθήματος, καθώς και η
αξιολόγηση – ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός συντελούν στην επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών (Stepanek,
et al., 2007).
Η μελέτη μαθήματος ενισχύει τη μάθηση μαθητών μέσω της ομαδικής μεθόδου διδασκαλίας με την οποία καλλιεργείται
η κριτική σκέψη των μαθητών, καθώς αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες και δεξιότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση των
σχολικών τους επιδόσεων (Darling–Hammond & Richardson, 2009).
Για την επιτυχή υλοποίηση της μελέτης μαθήματος είναι απαραίτητη η εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και η
οικοδόμηση της συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ τους, η οποία βασίζεται στην ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία (Lewis,
Perry & Hurd, 2004).
Ο χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της μελέτης μαθήματος στο ασφυκτικό πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος, καθώς και η έλλειψη διάθεσης για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αποτελούν τις σημαντικότερες δυσχέρειες
για την εφαρμογή της (Lenski, Caskey & Anfara, 2009).
2.2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η παιδαγωγική διαφοροποίηση είναι μια διδακτική πρακτική που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μέσω της
άμβλυνσης των μαθητικών ανισοτήτων. Η παιδαγωγική διαφοροποίηση οικοδομείται σε δύο σημαντικούς άξονες, στο μαθητή
και στο αναλυτικό πρόγραμμα (Παντελιάδου, 2008).
Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στιλ, καθώς εστιάζει στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή (Tomlinson, 2004). Πιο αναλυτικά, η μαθησιακή ετοιμότητα, σχετίζεται με το γνωστικό επίπεδο κάθε μαθητή, ο οποίος αξιοποιώντας κατάλληλα τις ικανότητες, δεξιότητες και κλίσεις του, μπορεί να προχωρήσει με τη
συμβολή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Mulroy & Eddinger, 2003), σε ανώτερο επίπεδο γνώσης (Κοσσυβάκη, 2002),
σύμφωνα με τη θεωρία της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης. Επίσης, η παιδαγωγική διαφοροποίηση ενεργοποιεί περισσότερο το μαθητή να συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης με την παροχή κινήτρων. Το μαθησιακό στιλ αντανακλά τον τρόπο
με τον οποίο ο μαθητής κατακτά τη γνώση και σχετίζεται με τον τύπο νοημοσύνης του, σύμφωνα με το Gardner (1993).
Ο δεύτερος άξονας, διακρίνεται στο περιεχόμενο, στην επεξεργασία του περιεχομένου και στο τελικό προϊόν καθώς εστιάζει στη διδασκαλία η οποία στηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ειδικότερα, η παιδαγωγική διαφοροποίηση επικεντρώνεται
στο τι, με ποιο τρόπο και πώς μπορεί να αποδείξει ο μαθητής την απόκτηση της νέας γνώσης ανάλογα με τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό του στιλ (Παντελιάδου, 2008).
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Η εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης δε στηρίζεται σε έτοιμα τυποποιημένα σχέδια (Tomlinson, 2000), καθώς
η τυποποίηση δεν ταιριάζει με τις αρχές της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής, η οποία αποδέχεται τις ατομικές διαφορές
μεταξύ των μαθητών. Με τη χρήση όμως ποικίλων τεχνικών και στρατηγικών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαμορφώσει τη διαφοροποιημένη διδασκαλία του σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο
των μαθητών του (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008).
2.3. ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
H μελέτη μαθήματος και η παιδαγωγική διαφοροποίηση εμφανίζουν αρκετές κοινές ιδιότητες, οι οποίες συντελούν στην ποιοτική μάθηση των μαθητών.
Αναλυτικότερα, η μελέτη μαθήματος και η παιδαγωγική διαφοροποίηση βασίζονται στο λεπτομερή σχεδιασμό της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και κλίσεις των μαθητών (Παντελιάδου, 2008· Ρεκαλίδου, 2012). Επιπλέον, με τις
διδακτικές αυτές προσεγγίσεις οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν νέες γνώσεις (Βαλιαντή, & Κουτσελίνη, 2008·
Berry, Daughtrey & Wieder, 2009).
Ακόμα, οι τεχνικές αυτές αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και ικανότητα των μαθητών, εφαρμόζοντας την ομαδική μέθοδο,
η οποία επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και ενδυναμώνει τη συνεργασία τους (Φύκαρης, 2013) καλλιεργώντας σημαντικές δεξιότητες που συμβάλλουν στην κατάκτηση των μαθησιακών στόχων (Darling–Hammond & Richardson,
2009).
Επίσης, η επιτυχημένη υλοποίηση των δύο αυτών μεθόδων βασίζεται στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των μαθητών,
αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού (Βαστάκη, 2010). Επιπλέον, η συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους (Stepanek, et al., 2007).
Ακόμη, στην επιτυχία τους συμβάλλει η διαρκής αξιολόγηση (Παντελιάδου, 2008). Η διαγνωστική αξιολόγηση, η οποία
υλοποιείται αρχικά για τη διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών (Κανάκης, 2007) ακολουθείται από τη διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία με την ανατροφοδότηση εντοπίζει και διορθώνει πιθανά λάθη (Σφυρόερα, 2004). Η τελική αξιολόγηση αναδεικνύει το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών στόχων (Stepanek, et al., 2007).
Επομένως, η αποτελεσματική εφαρμογή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της ανάλυσης 24 ερευνών από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο οι οποίες εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία (2008-2018), να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μελέτης μαθήματος στην εφαρμογή
της παιδαγωγικής διαφοροποίησης για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, η εργασία διερευνά: α. τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στην εφαρμογή της παιδαγωγικής
διαφοροποίησης για την κινητοποίηση των μαθητών και την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων
(γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών, μεταγνωστικών), καθώς και για τη βελτίωση των επιδόσεών τους β. τις στάσεις
και πεποιθήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων με τη χρήση των δύο αυτών προσεγγίσεων.
Τέλος, διερευνώνται οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί οι εξεταζόμενες έρευνες, προκειμένου
να αναδειχθούν τυχόν κενά και να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Ενδεικτικά ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση και στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει η έρευνα είναι τα εξής:
ο
1 : Η εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών και τη βελτίωση των επιδόσεών τους και σε ποιο βαθμό αυτές διαφοροποιούνται όταν αξιοποιείται η μελέτη μαθήματος;
ο
2 : Η παιδαγωγική διαφοροποίηση διαμορφώνει θετικότερες πεποιθήσεις και στάσεις στους μαθητές για τα μαθήματα και τη
διδασκαλία και σε ποιο βαθμό αυτές διαφοροποιούνται όταν αξιοποιείται και η μελέτη μαθήματος;
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3ο: Διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί θετικότερες πεποιθήσεις και στάσεις για τη διδασκαλία ως αποτέλεσμα της παιδαγωγικής
διαφοροποίησης και σε ποιο βαθμό οι στάσεις και οι πεποιθήσεις τους διαφοροποιούνται, όταν αξιοποιείται η μελέτη μαθήματος;
ο
4 : Σε ποιες βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί οι εξεταζόμενες έρευνες;

4. ΜΕΘΟΔΟΣ
Η αναζήτηση των ερευνών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια τα οποία καταγράφονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής ερευνών
Κριτήρια επιλογής ερευνών

Ερευνητικά ερωτήματα

Η μελέτη μαθήματος κατά την εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συμβάλλει:
α) στην κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων και στη βελτίωση των επιδόσεών τους;
β) στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων με τη χρήση των δύο αυτών προσεγγίσεων;

Γεωγραφική κατανομή

Παγκόσμια

Έτος δημοσίευσης

2008-2018

Γλώσσα

Ελληνική, Αγγλική

Είδος έρευνας

Εμπειρική

Το σχήμα 1 παρουσιάζει το διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής της μεθοδολογίας
	
  

Εντοπίστηκαν	
  65	
  έρευνες	
  στις	
  
βάσεις	
  δεδομένων:	
  google	
  
scholar,	
  ERIC,	
  Taylor	
  &	
  Francis	
  
με	
  τις	
  λέξεις	
  –	
  κλειδιά:	
  lesson	
  
study,	
  differentiated	
  
instruction,	
  μελέτη	
  μαθήματος,	
  
διαφοροποιημένη	
  διδασκαλία.	
  
Έλεγχος	
  τίτλων	
  και	
  
περιλήψεων	
  

Έλεγχος	
  αν	
  απαντούν	
  στα	
  
ερευνητικά	
  μας	
  ερωτήματα	
  
Συμπεριλήφθηκαν	
  24	
  έρευνες	
  

Αποκλείστηκαν	
  6	
  έρευνες,	
  
επειδή	
  αποτελούσαν	
  
βιβλιογραφικές	
  
ανασκοπήσεις	
  
Αποκλείστηκαν	
  35	
  
έρευνες	
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εξεταζόμενων ερευνών ανά έτος, τη χώρα
διεξαγωγής τους, το είδος και το αντίστοιχο μέγεθος δείγματος ερευνών, καθώς και τον αριθμό ερευνών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα.
Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνών στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.
Διάγραμμα 1: Αριθμός ερευνών στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο
Αριθμός ερευνών στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο
30

22
20

10

2
0

Ελλάδα

Διεθνής χώρος

Διεθνής χώρος
20

14

10

1

1

1

1

1

1

1

1

Μαλαισία

Ολλανδία

Νότια
Αφρική

Αγγλία

Κύπρος

Νορβηγία

Ινδονησία

0

Καναδάς

ΗΠΑ

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει το είδος και το μέγεθος δείγματος των ερευνών.
Διάγραμμα 2: Είδος και μέγεθος δείγματος ερευνών
Είδος ερευνών
15

11
10
10

5

2
1
0

Ποιοτική

Ποσοτική

Μικτή

Έρευνα Δράσης
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Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει τις έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
Διάγραμμα 3: Αριθμός ερευνών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
Έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
15

12
11
10

5

1
0

Πρωτοβάθμια

Δευτεροβάθμια

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Η εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης κινητοποιεί τους μαθητές και σε ποιο βαθμό αυτή
διαφοροποιείται όταν αξιοποιείται η μελέτη μαθήματος;
Στον πίνακα 2 καταγράφονται τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών σχετικά με τη συμβολή της μελέτης
μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Πίνακας 2: Συμβολή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση των μαθητών
Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στην κινητοποίηση και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Mon
2009
Μαλαισία

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει πώς η μελέτη μαθήματος επηρεάζει το παιδαγωγικό
περιεχόμενο της γνώσης των εκπαιδευτικών της ειδικότητας των
Μαθηματικών, πώς επηρεάζει την αντανακλαστική πρακτική τους
και ποιοι είναι οι σχολικοί παράγοντες που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στην εκπαίδευση
της Μαλαισίας.

Van Sickle
2011

2016
Ελλάδα

Ποιοτική
17
Μαθηματικά
Μικτή

Να διερευνήσει το πεδίο εφαρμογής της μελέτης μαθήματος και πώς
αυτή επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών.

ΗΠΑ
Δάρρα & Κανελλοπούλου

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

59
Επιστήμη

Να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μελέτης
μαθήματος στη βελτίωση της ποιότητας της διδακτικομαθησιακής διαδικασίας, τις προϋποθέσεις και τις
δυσχέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της
και τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών για
αποτελεσματικότερη διδασκαλία του ερευνητικού
μαθήματος.

Ποιοτική
4 εκπαιδευτικοί και
31 μαθητές
Λογοτεχνία

Αποτελέσματα
ερευνών
Κινητοποίηση των μαθητών για
την κατάκτηση συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων μαθησιακών
στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.
Κινητοποίηση των μαθητών για
την κατάκτηση συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων στόχων και τη
βελτίωση των επιδόσεών τους.

Κινητοποίηση των μαθητών για
την κατάκτηση συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων μαθησιακών
στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.
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Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στην κινητοποίηση και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Σκοπός έρευνας

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Αποτελέσματα ερευνών

Ποιοτική
Πανούτσος
2015
Ελλάδα

Να διερευνήσει με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό
μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με την ερευνητική
διαδικασία της μελέτης μαθήματος

7 δάσκαλοι, 3
ερευνητές και 21
μαθητές

Κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση
συγκεκριμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών
στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Μαθηματικά
Έρευνες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στην κινητοποίηση και στη βελτίωση των
επιδόσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Σκοπός έρευνας

Αποτελέσματα ερευνών

Μικτή
Wright
2009
ΗΠΑ

Να διερευνήσει τις προοπτικές των εκπαιδευτικών των μαθηματικών στα αποτελέσματα της διαδικασίας της μελέτης μαθήματος σχετικά με τη γνώση του περιεχομένου, τις παιδαγωγικές
γνώσεις και τη βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών.

55
Μαθηματικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Κινητοποίηση των μαθητών για την
κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων και τη
βελτίωση των επιδόσεών τους.

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση και στη βελτίωση των
επιδόσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Hogan
2014
ΗΠΑ

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των επτά καθηγητών που
συμμετείχαν στην έρευνα κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή της

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα
Ποιοτική
7
Επιστήμη

Αποτελέσματα ερευνών
Κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων για την
κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.

Μικτή
Ariss
2017
ΗΠΑ

Να διερευνήσει κατά πόσον τα αποτελέσματα επίδοσης
των μαθητών στα μαθηματικά σχετίζονται με την εμπειρία
τους σε μια διαφοροποιημένη τάξη διδασκαλίας καθώς
και ποιες συνέπειες έχει η χρήση της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στον εκπαιδευτή

1 εκπαιδευτικός και
30 μαθητές
Μαθηματικά

Κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων για την
κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.
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Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση και στη βελτίωση των
επιδόσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Σκοπός έρευνας

Scott
2012

Ποσοτική
Να διερευνήσει
εάν η διαφοροποιημένη διδασκαλία βελτιώνει την ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών.

ΗΠΑ

Βαλιαντή
2015
Κύπρος

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

3
Μαθηματικά

Να διερευνήσει
την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαφοροποίησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διαφοροποιημένης διδασκαλίας
και τα αποτελέσματα που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά
στην ποιότητα της διδασκαλίας και στην κατάκτηση της
γνώσης από τους μαθητές.
Τέλος, την αξιολόγηση της αμεροληψίας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παιδαγωγικής διαφοροποίησης με βάση τα ευρήματα της αποτελεσματικότητας της
διαφοροποίησης σε διαφορετικές ομάδες μαθητών.

Μικτή
24 εκπαιδευτικοί και
479 μαθητές

Αποτελέσματα ερευνών
Κινητοποίηση των μαθητών με υψηλότερη ακαδημαϊκή ικανότητα για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους, ενώ οι μαθητές μέσης
ικανότητας δεν το έκαναν.
Επίσης, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά
στην επίτευξη μεταξύ των μαθητών και
των μαθητριών.

Κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.

Ελληνική Γλώσσα

Ποσοτική

Boges
2015
ΗΠΑ

Cannon
2017

Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην
απόδοση των μαθητών με τη χρήση διαΝα διερευνήσει
125 μαθητές εκ των
φοροποιημένης διδασκαλίας. Η μάθηση
αν η διαφοροποιημένη διδασκαλία παρείχε μια σημαντι- οποίων οι 60 εντοπίτων μαθητών συνδέθηκε με ενδοατομικές
κή διαφορά στις βαθμολογίες στην ανάγνωση-κατανόηση στηκαν ως αγωνιζόδιαφορές που δεν έχουν εξεταστεί σε
μεταξύ αγωνιζόμενων αναγνωστών που διδάχθηκαν με
μενοι αναγνώστες (as
αυτή τη μελέτη, όπως το φύλο, τα κίνητρα
στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μαθητές struggling readers)
των μαθητών, το κοινωνικοοικονομικό
που διδάχθηκαν με στρατηγικές σε ολόκληρες ομάδες.
επίπεδο. Η μάθηση των μαθητών δε συνΜάθημα της Ανάδέθηκε με διδακτική μέθοδο.
γνωσης
Έρευνα δράσης
Να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ δύο τμημάτων μαθηματικών · ένα με διαφοροποιημένη παιδαγωγική και το
άλλο με παραδοσιακή παιδαγωγική

ΗΠΑ
Solberg
2017
Νορβηγία

1 εκπαιδευτικός και
28 μαθητές
Μαθηματικά

Να διερευνήσει
τη διαφοροποίηση που παρέχεται στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιώντας τυχαία ομαδοποίηση και
ομαδοποίηση ικανοτήτων, καθώς και σε ποιο βαθμό οι
μαθητές σε διαφορετικές ομάδες ικανοποιούνται με τη
διδασκαλία τους στην αγγλική γλώσσα.

Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στα μαθηματικά επιτεύγματα και το
είδος της εκπαιδευτικής παιδαγωγικής
για τους μαθητές που έλαβαν διαφοροποιημένη διδασκαλία ή παραδοσιακή
διδασκαλία.

Μικτή
3 εκπαιδευτικοί και
76 μαθητές

Κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των
επιδόσεών τους.

Αγγλικά

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Η παιδαγωγική διαφοροποίηση διαμορφώνει θετικότερες πεποιθήσεις και στάσεις στους μαθητές
για τα μαθήματα και τη διδασκαλία και σε ποιο βαθμό αυτές διαφοροποιούνται όταν αξιοποιείται και η μελέτη μαθήματος;
Στον πίνακα 3 καταγράφονται τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών σχετικά με τη συμβολή της μελέτης
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μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων στους μαθητές
για τα μαθήματα και τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πίνακας 3: Συμβολή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων στους μαθητές για τα μαθήματα και τη διδασκαλία
Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των
μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Δάρρα & Κανελλοπούλου
2016
Ελλάδα

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μελέτης μαθήματος στη
βελτίωση της ποιότητας της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας, τις
προϋποθέσεις και τις δυσχέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή
της, και τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών για αποτελεσματικότερη διδασκαλία του ερευνητικού μαθήματος.

Ποιοτική
4 εκπαιδευτικοί και
31 μαθητές
Λογοτεχνία

Αποτελέσματα
ερευνών
Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και
μαθητών.

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και
στάσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Hogan
2014
ΗΠΑ
Ariss
2017
ΗΠΑ

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των επτά καθηγητών που
συμμετείχαν στην έρευνα κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή της
Να διερευνήσει κατά πόσον τα αποτελέσματα επίδοσης
των μαθητών στα μαθηματικά σχετίζονται με την εμπειρία
τους σε μια διαφοροποιημένη τάξη διδασκαλίας καθώς
και ποιες συνέπειες έχει η χρήση της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας στον εκπαιδευτή

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Αποτελέσματα ερευνών

Ποιοτική

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων και
εκπαιδευτικών.

7
Επιστήμη
Μικτή
1 εκπαιδευτικός και 30 μαθητές

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων και
εκπαιδευτικών.

Μαθηματικά

Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και
στάσεων των μαθητών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Solberg
2017
Νορβηγία

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει
τη διαφοροποίηση που παρέχεται στα μαθήματα
αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιώντας τυχαία ομαδοποίηση και ομαδοποίηση ικανοτήτων, καθώς και σε ποιο
βαθμό οι μαθητές σε διαφορετικές ομάδες ικανοποιούνται με τη διδασκαλία τους στην αγγλική γλώσσα.

Είδος έρ ευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα
Μικτή
3 εκπαιδευτικοί και
76 μαθητές
Αγγλικά

Αποτελέσματα ερευνών
Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων μαθητών.
Οι μαθητές χαμηλής ικανότητας είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη διδασκαλία
τους από τους μαθητές υψηλής ικανότητας.

3ο Ερευνητικό ερώτημα: Διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί θετικότερες πεποιθήσεις και στάσεις για τη διδασκαλία ως αποτέλεσμα της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και σε ποιο βαθμό οι στάσεις και οι πεποιθήσεις τους διαφοροποιούνται, όταν
αξιοποιείται η μελέτη μαθήματος;
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Στον πίνακα 4 καταγράφονται τα κυριότερα ευρήματα των εξεταζόμενων ερευνών σχετικά με τη συμβολή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών
για τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Πίνακας 4: Συμβολή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία
Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των
εκπαιδευτικών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Hix
2008
ΗΠΑ
Mon
2009
Μαλαισία
Van Sickle
2011
ΗΠΑ
Sirotic
2015
Καναδάς
Δάρρα & Κανελλοπούλου
2016
Ελλάδα
Collins
2017
ΗΠΑ

Σκοπός έρευνας
Να διερευνήσει τι μπορούν να μάθουν οι καθηγητές που
συμμετέχουν στη μελέτη μαθήματος και αν ορισμένες
εμπειρίες μελέτης μαθήματος μπορούν να συνδεθούν με
τη μάθηση των εκπαιδευτικών.
Να διερευνήσει πώς η μελέτη μαθήματος επηρεάζει το
παιδαγωγικό περιεχόμενο της γνώσης των εκπαιδευτικών
της ειδικότητας των Μαθηματικών, πώς επηρεάζει την
αντανακλαστική πρακτική τους και ποιοι είναι οι σχολικοί παράγοντες που υποστηρίζουν ή παρεμποδίζουν την
εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στην εκπαίδευση της
Μαλαισίας.
Να διερευνήσει το πεδίο εφαρμογής της μελέτης μαθήματος και πώς αυτή επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διδασκαλία και τη μάθηση
των μαθητών
Να διερευνήσει πώς τα Μαθηματικά για τη Διδασκαλία
(MfT) εξελίσσονται σε μεμονωμένους δασκάλους και αν
μπορούν να προωθηθούν μέσα σε μια σύνθεση μελέτης
μαθήματος για την ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μελέτης
μαθήματος στη βελτίωση της ποιότητας της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας, τις προϋποθέσεις και τις δυσχέρειες
για την αποτελεσματική εφαρμογή της, και τις στάσεις, τις
αντιλήψεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών για αποτελεσματικότερη διδασκαλία του ερευνητικού μαθήματος.
Να διερευνήσει τι συμβαίνει με τους καθηγητές φυσικής
δευτεροβάθμιας που συμμετέχουν στη μελέτη μαθήματος
ως ευκαιρία επαγγελματικής
ανάπτυξης.

Ολλανδία

Αποτελέσματα
ερευνών

Ποιοτική
8

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

Μαθηματικά
Ποιοτική
17

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

Μαθηματικά
Μικτή
59

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών

Επιστήμη
Ποιοτική
3

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Μαθηματικά
Ποιοτική
4 εκπαιδευτικοί και
31 μαθητές

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Λογοτεχνία
Μικτή
6

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Φυσική
Ποιοτική

Coenders & Verhoef
2018

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Να διερευνήσει πώς η μελέτη μαθήματος συμβάλλει στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

4 εκπαιδευτικοί
Χημεία, Βιολογία,
Ολλανδική γλώσσα

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
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Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των
εκπαιδευτικών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Σκοπός έρευνας

Ποιοτική

Smith
2008

Να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η μελέτη μαθήματος δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν την επαγγελματική
τους ανάπτυξη σε τομείς που έχουν ανάγκη βελτίωσης

ΗΠΑ
Coe
2010
Νότια Αφρική

2015
ΗΠΑ

Μαθηματικά
Επιστήμη

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Μικτή
Να διερευνήσει τη χρήση της μελέτης μαθήματος ως σκαλωσιάς
για την ανάπτυξη γνώσης επαγγελματικής διδασκαλίας για την
ιστορική έρευνα που βασίζεται σε προβλήματα (PBHI)

6

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Κοινωνικές Σπουδές

ΗΠΑ
Nauerth

8

Ποιοτική
Να διερευνήσει εάν η μελέτη μαθήματος είναι μια βιώσιμη στρατηγική για να απομακρυνθούν οι εκπαιδευτικοί από την απομόνω6
ση της τάξης και να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους σε
μια προσπάθεια βελτίωσης της διδασκαλίας στην τάξη
Μαθηματικά

Howell
2014

Αποτελέσματα ερευνών

Μικτή
Να διερευνήσει τον αντίκτυπο της μελέτης μαθήματος στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την αυτοεκτίμη13
ση και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με τη χρήση της Κοινωνικής
Γνωστικής Θεωρίας του Bandura ως πλαισίου
Μαθηματικά

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Ποιοτική
Πανούτσος
2015

Να διερευνήσει με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό μπορεί να βελ- 7 δάσκαλοι,
τιωθεί η διδασκαλία και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ- 3 ερευνητές και
τικών με την ερευνητική διαδικασία της μελέτης μαθήματος
21 μαθητές

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Ελλάδα
Μαθηματικά
Mynott
2017
Αγγλία

Μικτή

Να διερευνήσει
πώς η μελέτη μαθήματος αναπτύσσει τη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της συνεκτίμησης της συνεργασίας, την τεχνογνωσία
και τις επαγγελματικές συγκρούσεις.

6

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Μαθηματικά

Έρευνες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτη μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων
και στάσεων των εκπαιδευτικών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα
Wright
2009
ΗΠΑ

Σκοπός έρευνας

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Αποτελέσματα ερευνών

Μικτή
Να διερευνήσει τις προοπτικές των εκπαιδευτικών των μαθηματικών στα αποτελέσματα της διαδικασίας της μελέτης μαθήματος σχετικά με τη γνώση του περιεχομένου, τις παιδαγωγικές γνώσεις και τη βελτίωση των επιτευγμάτων των μαθητών.

55
Μαθηματικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
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Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και
στάσεων των εκπαιδευτικών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα

Σκοπός έρευνας

Ποιοτική

Smith
2011

Αποτελέσματα ερευνών

Να διερευνήσει την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από την οπτική της μάθησης των εκπαιδευτικών

4
Γλωσσικά μαθήματα (γραφή –
ανάγνωση)

ΗΠΑ

Διαμόρφωση θετικότερων
στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Ποιοτική
Stone
2012
ΗΠΑ
Hogan
2014
ΗΠΑ
Ariss
2017
ΗΠΑ

Να διερευνήσει πώς η κατανόηση του ερευνητή από τους
τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται και
χρησιμοποιούν διαφοροποιημένη διδασκαλία άλλαξε ως
αποτέλεσμα επαγγελματικής ανάπτυξης

Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των επτά καθηγητών που
συμμετείχαν στην έρευνα κατά την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν
κατά την εφαρμογή της
Να διερευνήσει κατά πόσον τα αποτελέσματα επίδοσης των
μαθητών στα μαθηματικά σχετίζονται με την εμπειρία τους
σε μια διαφοροποιημένη τάξη διδασκαλίας καθώς και ποιες
συνέπειες έχει η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
στον εκπαιδευτή

5
Επιστήμη, Αγγλικά, Κοινωνικές
σπουδές, Μαθηματικά, Επιχείρηση ή Ειδική Αγωγή
Ποιοτική
7
Επιστήμη
Μικτή
1 εκπαιδευτικός και 30 μαθητές
Μαθηματικά

Διαμόρφωση θετικότερων
στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
Διαμόρφωση θετικότερων
στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.
Διαμόρφωση θετικότερων
στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.

Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη συμβολή της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων πεποιθήσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών
Ερευνητές
Έτος
Χώρα

Harsono
2016
Ινδονησία

Σκοπός έρευνας

Είδος έρευνας
Μέγεθος δείγματος
Μάθημα
Ψηφιακή προσέγγιση με μικτές μεθόδους έρευνας

Να διερευνήσει
τις επιπτώσεις της μελέτης μα7 εκπαιδευτικοί και 34 μαθήματος στη γνώση των εκπαιθητές
δευτικών στη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας των μαθηματικών
Διαφοροποιημένη διδασκαλία
των Μαθηματικών

Αποτελέσματα ερευνών

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς η μελέτη μαθήματος μπορεί να αποτελέσει μέσο για τη βελτίωση της γνώσης των εκπαιδευτικών στα μαθηματικά και στα παιδαγωγικά, καθώς και για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου
και του μαθησιακού περιβάλλοντος του μαθήματος των
μαθηματικών σε ετερογενείς τάξεις

Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνών για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική διαφοροποίηση στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Διάγραμμα 4: Αποτελέσματα ερευνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική
διαφοροποίηση.
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Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος
και την παιδαγωγική διαφοροποίηση
7

6
6

5

4

3
3

2

2

2

2

1
1

0

Κινητοποίηση των συμμετεχόντων
για την κατάκτηση συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων στόχων και τη
βελτίωση των επιδόσεών τους.

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των
και πεποιθήσεων των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
συμμετεχόντων μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Μελέτη μαθήματος

Παιδαγωγική διαφοροποίηση

Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνών για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική διαφοροποίηση στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά μάθημα.
Διάγραμμα 5: Αποτελέσματα ερευνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική
διαφοροποίηση ανά μάθημα
Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος
ανά μάθημα
3
3

2

1

1

1

1

1

1

Επιστήμη

Φυσική

Λογοτεχνία

Χημεία

Βιολογία

Ολλανδική
Γλώσσα

1

0

Μαθηματικά

Έρευνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την παιδαγωγική
διαφοροποίηση ανά μάθημα

3

2

2

2

2

1

1

Γλωσσικά
μαθήματα

Αγγλικά

1

1

Επιχείρηση

Ειδική Αγωγή

1

0

Επιστήμη

Κοινωνικές
Σπουδές

Μαθηματικά

Το διάγραμμα 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την
παιδαγωγική διαφοροποίηση.
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Διάγραμμα 6: Αποτελέσματα ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική διαφοροποίηση
Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και
την παιδαγωγική διαφοροποίηση

Δεν υπήρχε στατιστικά διαφορά στα μαθηματικά και το
είδος της εκπαιδευτικής παιδαγωγικής για τους μαθητές
που έλαβαν διαφοροποιημένη ή παραδοσιακή
διδασκαλία.

1

Κινητοποίηση των μαθητών με υψηλότερη ακαδημαϊκή
ικανότητα για την κατάκτηση συγκεκριμένων
επιδιωκόμενων μαθησιακών στόχων

1

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων μαθητών.

1

Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην απόδοση των
μαθητών με τη χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

1

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων μαθητών.

1

Διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

0
6

Κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση
συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και τη βελτίωση
των επιδόσεών τους.

2
1

0

1

2

Μελέτη μαθήματος

3

4

5

6

7

Παιδαγωγική διαφοροποίηση

Το διάγραμμα 7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την
παιδαγωγική διαφοροποίηση ανά μάθημα.
Διάγραμμα 7: Αποτελέσματα ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική διαφοροποίηση ανά μάθημα
Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη μελέτη
μαθήματος ανά μάθημα
5
5

4

3

2

1

1

1

0

Κοινωνικές σπουδές

Μαθηματικά

Επιστήμη
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Έρευνες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την
παιδαγωγική διαφοροποίηση ανά μάθημα
4
3
3

2
1

1

1

Αγγλικά

Ελληνική Γλώσσα

Ανάγνωση

1

0

Μαθηματικά

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στην Ελλάδα και διεθνώς ο μέσος όρος των ερευνών ανά έτος από το 2008-2018 είναι περίπου τρεις (3). Οι περισσότερες
έρευνες έχουν διεξαχθεί στο διεθνή χώρο και ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών έχει πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ (Ν=14), ενώ
μικρότερος είναι ο αριθμός σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα έχει εντοπιστεί ελάχιστος αριθμός ερευνών (n=2) συγκριτικά με το
διεθνή χώρο (n=22). Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνών (n=12)
που απαντούν στα ερευνητικά μας ερωτήματα και ακολουθεί η δευτεροβάθμια (n=11). Μία μόνο έρευνα έχει διεξαχθεί ταυτόχρονα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύεται η συμβολή της μελέτης μαθήματος στην κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς στα μαθήματα των Μαθηματικών (Mon, 2009) και της Επιστήμης (Van Sickle, 2016)
και στην Ελλάδα στο μάθημα της Λογοτεχνίας (Δάρρα & Κανελλοπούλου, 2016), ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο
στην Ελλάδα στο μάθημα των Μαθηματικών (Πανούτσος, 2015). Επίσης, διεθνώς εντοπίστηκε μία έρευνα στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα των Μαθηματικών (Wright, 2009). Η κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους με την εφαρμογή της μελέτης μαθήματος
επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες άλλων ερευνητών που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Darling-Hammond &
Richardson, 2009· Lewis & Hurd, 2011).
Επίσης, με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύεται η συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην
κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς στο μάθημα της Επιστήμης ( Hogan, 2014) και στο μάθημα των Μαθηματικών (Ariss,
2017). Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας (Βαλιαντή, 2015) και διεθνώς
στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (Solberg, 2017). Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται και από άλλους ερευνητές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Κοσσυβάκη, 2002· Mulroy & Eddinger, 2003).
Ωστόσο, εντοπίστηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τρεις έρευνες διεθνώς τα αποτελέσματα των οποίων διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες έρευνες όσον αφορά στη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση των
μαθητών για την κατάκτηση μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Πιο αναλυτικά, στην πρώτη έρευνα
(Scott, 2012) στο μάθημα των Μαθηματικών καταγράφηκε κινητοποίηση μόνο των μαθητών που διέθεταν υψηλότερη ακαδημαϊκή ικανότητα, ενώ οι μαθητές μέσης ικανότητας δεν κινητοποιήθηκαν. Στη δεύτερη έρευνα (Boges, 2015) στο μάθημα της
Ανάγνωσης επισημάνθηκε ότι η απόδοση των μαθητών που διδάχθηκαν με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά και η μάθησή τους συνδέθηκε με ενδοατομικές διαφορές οι οποίες δεν είχαν εξεταστεί
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στη συγκεκριμένη έρευνα, όπως το φύλο, τα κίνητρα των μαθητών και το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο. Επίσης, η μάθησή τους δε συνδέθηκε με διδακτική μέθοδο. Στην τρίτη έρευνα (Cannon, 2017) στο μάθημα των Μαθηματικών τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η διαφορά στα μαθηματικά επιτεύγματα και το είδος της εκπαιδευτικής παιδαγωγικής για τους μαθητές
που διδάχθηκαν με τηδιαφοροποιημένη διδασκαλία δεν ήταν στατιστικά σημαντική σε σχέση με τους μαθητές που διδάχθηκαν
με την παραδοσιακή διδασκαλία.
Όσον αφορά στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων μαθητών στη μελέτη μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα, ενώ στην Ελλάδα μόνο μία στο μάθημα της Λογοτεχνίας (Δάρρα, & Κανελλοπούλου, 2016). Ακόμα, αξίζει να επισημανθεί ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δε μελετήθηκε
κάποια έρευνα στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.
Επίσης, σχετικά με τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων μαθητών, εντοπίστηκαν έρευνες στο διεθνή χώρο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα μαθήματα
της Επιστήμης (Hogan, 2014) και των Μαθηματικών (Ariss, 2017), ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μία μόνο στο διεθνή
χώρο στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (Solberg, 2017), όπου επισημάνθηκε ότι οι μαθητές χαμηλής ικανότητας είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη διδασκαλία τους από τους μαθητές υψηλής ικανότητας.
Όσον αφορά στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στη μελέτη
μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξετάστηκαν διεθνώς αρκετές έρευνες στα μαθήματα της Επιστήμης (Van Sickle,
2011), των Μαθηματικών (Hix, 2008· Mon, 2009· Sirotic, 2015), της Φυσικής (Collins, 2017), της Χημείας, της Βιολογίας και
της Ολλανδικής Γλώσσας (Coenders & Verhoef, 2018), ενώ στην Ελλάδα μελετήθηκε μία έρευνα στο μάθημα της Λογοτεχνίας
(Δάρρα & Κανελλοπούλου, 2016). Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξετάστηκαν διεθνώς αρκετές έρευνες στα μαθήματα των Μαθηματικών (Smith, 2008· Coe, 2010· Nauerth, 2015· Mynott, 2017), της Επιστήμης (Smith, 2008), των Κοινωνικών
σπουδών (Howell, 2014), ενώ στην Ελλάδα μόνο στο μάθημα των Μαθηματικών (Πανούτσος, 2015). Ακόμα, εντοπίστηκε μία
μόνο έρευνα διεθνώς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα των Μαθηματικών (Wright, 2009). Η
συμβολή της μελέτης μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Stepanek, et al., 2007· Lewis & Hurd, 2011).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύεται η διαμόρφωση θετικότερων στάσεων
και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς στα Γλωσσικά μαθήματα (Smith, 2011), στα Μαθηματικά (Stone, 2012· Ariss, 2017), στην
Επιστήμη (Stone, 2012· Hogan, 2014) και στα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας, των Κοινωνικών Σπουδών, της Επιχείρησης
ή της Ειδικής Αγωγής (Stone, 2012). Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τις απόψεις και άλλων ερευνητών που υποστηρίζουν
ότι η παιδαγωγική διαφοροποίηση συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών
(Βαστάκη, 2010). Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δε μελετήθηκε κάποια έρευνα στο διεθνή χώρο ή στην Ελλάδα.
Ωστόσο, εντοπίστηκε μία έρευνα διεθνώς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που εξέτασε συνδυαστικά τη μελέτη μαθήματος
και την παιδαγωγική διαφοροποίηση στο μάθημα των Μαθηματικών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προέκυψε η
διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς η μελέτη μαθήματος μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά και στα παιδαγωγικά, καθώς και για τη
διαφοροποίηση του περιεχομένου και του μαθησιακού περιβάλλοντος του μαθήματος των Μαθηματικών σε ετερογενείς τάξεις
(Harsono, 2016).

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από το δείγμα των ερευνών που μελετήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία προκύπτει ότι ο μέσος όρος των ερευνών ανά έτος
είναι περίπου τρεις και οι περισσότερες εκπονήθηκαν στο διεθνή χώρο και κυρίως στις ΗΠΑ, ενώ στην Ελλάδα οι σχετικές
έρευνες είναι ελάχιστες. Επίσης, οι περισσότερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των ερευνών που πραγματοποιήθηκε στη δευτεροβάθμια. Ωστόσο, στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν ελάχιστες
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έρευνες και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης σχετικά με τη μελέτη μαθήματος και την παιδαγωγική διαφοροποίηση.
Πιο αναλυτικά, σχετικά με τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στην κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός ερευνών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς και περιορίζεται στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Επιστήμης, ενώ στην Ελλάδα
μελετήθηκε μία μόνο στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς δεν εντοπίστηκε κάποια
έρευνα, ενώ στον ελληνικό χώρο μία στο μάθημα των Μαθηματικών. Τέλος, εξετάστηκε μία έρευνα και στη δευτεροβάθμια
και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα Μαθηματικά. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης στον ελληνικό
και διεθνή χώρο και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και σε περισσότερα διδακτικά αντικείμενα.
Επίσης, αναφορικά με τη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στην κινητοποίηση των μαθητών για την κατάκτηση
συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και τη βελτίωση των επιδόσεών τους εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός μελετών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόνο στο διεθνή χώρο στα μαθήματα της Επιστήμης και των Μαθηματικών, ενώ στην πρωτοβάθμια οι έρευνες είναι περισσότερες και εκπονήθηκαν στην Κύπρο στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας και διεθνώς στην
Αγγλική γλώσσα και στα Μαθηματικά. Ωστόσο, εντοπίστηκαν τρεις έρευνες στο διεθνή χώρο τα αποτελέσματα των οποίων κατέδειξαν ότι στην πρώτη περίπτωση κινητοποιήθηκαν μόνο οι μαθητές που διέθεταν υψηλότερη ακαδημαϊκή ικανότητα, ενώ
στις άλλες δύο περιπτώσεις δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην κινητοποίηση των μαθητών από την εφαρμογή
της παιδαγωγικής διαφοροποίησης. Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση αυτής της μεταβλητής και
στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και σε άλλα μαθήματα. Επίσης, επειδή εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός ερευνών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κινητοποίηση των μαθητών για την
κατάκτηση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων στόχων και στη βελτίωση των επιδόσεών τους εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη
διδακτική μέθοδο θα πρέπει να διερευνηθεί το θέμα αυτό περισσότερο και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα.
Σχετικά με τη συμβολή της μελέτης μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν εξετάστηκε κάποια έρευνα στο διεθνή χώρο, ενώ στην Ελλάδα μόνο μία
στο μάθημα της Λογοτεχνίας, ένας αριθμός πολύ μικρός σε σχέση με τις έρευνες που διερεύνησαν τη συμβολή της μελέτης
μαθήματος στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Επίσης, και στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν εντοπίστηκε κάποια μελέτη στην Ελλάδα και διεθνώς. Ως εκ τούτου ανακύπτει η ανάγκη για
μεγαλύτερη διερεύνηση της σχέσης μελέτης μαθήματος και στάσεων των μαθητών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και σε
περισσότερα διδακτικά αντικείμενα.
Όσον αφορά στη συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων
των συμμετεχόντων μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μελετήθηκε ένας μικρός αριθμός ερευνών διεθνώς και περιορίζεται στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Επιστήμης, ενώ στην Ελλάδα δεν εξετάστηκε κάποια έρευνα. Επίσης, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο διεθνή χώρο εντοπίστηκε μία μελέτη στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, ενώ στην Ελλάδα
καμία. Άρα, χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση της σχέσης παιδαγωγικής διαφοροποίησης και στάσεων των μαθητών στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε άλλα μαθήματα εκτός των Μαθηματικών και της Επιστήμης και στην πρωτοβάθμια σε όλα
τα διδακτικά αντικείμενα.
Ακόμα, οι περισσότερες έρευνες εξέτασαν και επιβεβαίωσαν τη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της μελέτης μαθήματος οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεθνώς και στα μαθήματα της Επιστήμης, των Μαθηματικών, της Φυσικής,
της Χημείας, της Βιολογίας και της Ολλανδικής γλώσσας, ενώ στην Ελλάδα εντοπίστηκε μία μόνο έρευνα στο μάθημα της
Λογοτεχνίας. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς εντοπίστηκε μικρότερος αριθμός μελετών και στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Επιστήμης, των Κοινωνικών σπουδών, ενώ στην Ελλάδα μία έρευνα στο μάθημα των Μαθηματικών. Επομένως,
στην Ελλάδα υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της σχέσης μελέτης μαθήματος και στάσεων των εκπαιδευτικών και
στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.
Επίσης, μικρότερος αριθμός ερευνών διερεύνησε τη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
διεθνώς και στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Επιστήμης, της Αγγλικής γλώσσας, των Κοινωνικών σπουδών, της Επιχεί-
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ρησης ή της Ειδικής Αγωγής, ενώ στην Ελλάδα δεν εντοπίστηκε κάποια μελέτη. Ακόμα, και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
δεν εξετάστηκε κάποια έρευνα στην Ελλάδα ή το διεθνή χώρο. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να διερευνηθεί στην Ελλάδα και
διεθνώς και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης η συμβολή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης στη διαμόρφωση θετικότερων
στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Τέλος, υπάρχει μία μόνο έρευνα διεθνώς η οποία συνδυάζει τις δύο αυτές διδακτικές προσεγγίσεις, τη μελέτη μαθήματος
και την παιδαγωγική διαφοροποίηση, στο μάθημα των Μαθηματικών και αποδεικνύει τη συμβολή τους στη διαμόρφωση
θετικότερων στάσεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Επίσης, προκύπτει, ότι στην Ελλάδα δεν έχουν
διεξαχθεί μελέτες που να συνδυάζουν την εφαρμογή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και της μελέτης μαθήματος στην
εκπαίδευση.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ο μικρός αριθμός των εξεταζόμενων μελετών, η έρευνα σε συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης και η εστίαση στα συγκεκριμένα θέματα της μελέτης μαθήματος και της παιδαγωγικής διαφοροποίησης συγκαταλέγονται στους περιορισμούς της
παρούσας έρευνας.

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η διερεύνηση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική διαφοροποίηση και τη μελέτη μαθήματος, όπως είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή τους. Επίσης, η διεξαγωγή συγκριτικών μελετών μεταξύ διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης για την υλοποίησή τους και την επίδρασή τους στους εκπαιδευομένους και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή εμπειρικής
έρευνας στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνηθούν τα αποτελέσματα
της εφαρμογής των δύο προσεγγίσεων αναφορικά με την κινητοποίηση των μαθητών τους και τη βελτίωση των επιδόσεών
τους, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, καθώς και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής τους.
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Abstract
The purpose of the study is to investigate the contribution of the lesson study to the implementation of pedagogical differentiation in primary and secondary education through the review of 24 researches in Greece and the international field
that have been carried out over the last decade. Consideration is given to mobilizing and improving students’ performance,
the attitudes and beliefs of pupils and teachers. Research findings show that these approaches contribute to mobilizing
pupils, improving their performance, and developing positive attitudes and beliefs of pupils and teachers at primary and
secondary education. Also, there is a need for further investigation in secondary education compared to primary.
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Η δημιουργικότητα ως δυναμικό πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων
κατά την εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών
Μαρίνα Σούνογλου & Αικατερίνη Γιόφτσαλη

1. Εισαγωγή
Από πολύ νωρίς υποστηρίχθηκε ότι η δημιουργικότητα συνδέεται με την εκπαίδευση και ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει τον
πιο ασφαλή τρόπο για μία πετυχημένη εκπαιδευτική πορεία του μαθητή. Το σχολικό περιβάλλον, μέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας πρέπει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις ασυνήθιστες ιδέες που παρέχουν ελευθερία σκέψης και επιλογών,
ώστε να συμβάλουν στη δημιουργική επίδοση και στον δημιουργικό τρόπο σκέψης όλων των μαθητών (Michalopoulou, 2011,
2014a, 2014b). Η ενίσχυση και προώθηση της δημιουργικότητας θα πρέπει να αποτελέσει τη βασική κατεύθυνση οργάνωσης
κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος (Guilford,1950).
Η σημαντικότητα της δημιουργικότητας διαπιστώνεται και από το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν.1566/85
ΦΕΚ 167 Α, παράγραφος 1, άρθρο 1) όπου αναφέρεται ότι η εκπαίδευση οφείλει « …να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά». Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (αριθ. 1350/2008/ΕΚ), η εκπαίδευση και όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να φροντίζουν
επαρκώς για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που στηρίζουν την δημιουργικότητα και την καινοτομία, με στόχο την
εξεύρεση καινοτόμων και πρωτότυπων λύσεων για την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή, καθώς και για την
τόνωση της αισθητικής ευαισθησίας, της συναισθηματικής ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της διαίσθησης σε όλα τα
παιδιά από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/C70/01), τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να παρέχουν το
σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων που καθιστούν δυνατή τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, για την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Επίσης, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους
ικανότητες (Cropley, 2009).
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πρώτης τάξεως ζήτημα για την καλλιέργεια της
δημιουργικότητας και των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Hammond: Κουτσουβάνου· Σακελλαρίου, 2015).

2. Δημιουργικότητα
Σύμφωνα με τον Robinson (2001) και τη μελέτη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Δημιουργική και Συνεργατική
Εκπαίδευση (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education ή ΝΑCCCE), η δημιουργικότητα ορίζεται ως
η διαδικασία παραγωγής ενός έργου ή μιας ιδέας πρωτότυπης που θα έχει αξία. Μια δημιουργική διαδικασία χαρακτηρίζεται
από α) φαντασία, β) είναι στοχοθετημένη, γ) οδηγεί σε ένα πρωτότυπο παραγόμενο, το οποίο δ) έχει κάποια αξία σε σχέση με
τον αρχικό στόχο.
Ο Piaget (1960), ορίζει τη δημιουργικότητα σαν μια διαδικασία επίλυσης και εύρεσης προβλημάτων, εξερεύνησης, πειραματισμού και μια πνευματική ενέργεια που συνεπάγεται σεβασμό και μελετημένη λήψη αποφάσεων.
H αποκλίνουσα – δημιουργική σκέψη: «είναι η νοητική ικανότητα με την οποία η εξέταση και η επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος γίνεται με έναν πιο ελεύθερο τρόπο που του επιτρέπει νέους και ανορθόξους συνδυασμούς, με σκοπό
την εύρεση μεγάλου αριθμού πρωτότυπων ιδεών και πιθανών λύσεων». (Παρασκευόπουλος, 2004:25)
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Η δημιουργικότητα σύμφωνα με τον Torrance (1966) ταυτίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τα διάφορα
προβλήματα τόσο με ευαισθησία και πρωτοτυπία όσο και με μεθοδικότητα και ηρεμία.
Η Ξανθάκου (2011) αναφέρει την ανθρώπινη δημιουργικότητα ως μια δυναμική και αλληλοτροφοδοτούμενη διαδικασία,
που ενεργοποιείται από τις γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα του ατόμου προκειμένου να προπαρασκευάσουν τη σκέψη, να
προσανατολίσουν τη στάση και να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να γίνει ευαίσθητο στα προβλήματα του
περιβάλλοντος, αυτοενεργοποιούμενο και ανοιχτό στην εμπειρία, ευέλικτο και πρωτότυπο.
Οι Henriksen & Mishra (2015) καθιστούν σαφές ότι πρέπει να αναπτύξουμε την δημιουργικότητα στους μαθητές για να
λύσουν ένα πρόβλημα και να εργαστούν σε διάφορους τομείς, γι’ αυτό η δημιουργικότητα στη διδασκαλία καθίσταται απαραίτητη. Οι εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτικών, πρώτα απ ‘όλα, να βοηθήσουν τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν
τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πρώτης τάξεως ζήτημα για την καλλιέργεια της
δημιουργικότητας και των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Hammond: Κουτσουβάνου· Σακελλαρίου, 2015).
Η έρευνα των Αναστασιάδη & Κωτσίδη (2015) έδειξε ότι οι επιμορφούμενοι είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη
τόσο τις παιδαγωγικές δυνατότητες των εφαρμογών του web 2.0 όσο και την οριζόντια επιμορφωτική στοχοθεσία αναφορικά
με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, σχεδίασαν εκπαιδευτικά σενάρια, αξιοποιώντας παιδαγωγικά
τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία και εφάρμοσαν στη σχολική τάξη, με έμφαση στη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, τη
δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.
Στην έρευνα τους οι Ewing & Gibson (2015) ενίσχυσαν την δημιουργικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών με στρατηγικές και κατέληξαν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθήθηκαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αλλά εξέλιξαν και την ικανότητα
τους για την εφαρμογή δημιουργικών τρόπων στη διδασκαλία τους σε μαθητές.
Οι Chapman, Pia, Craigue, Leiva-Sandino, Godin & Hilton (2016) ερεύνησαν τον τρόπο σκέψης του σχεδιασμού με υποψήφιους καθηγητές που τόνωσε τη δημιουργικότητά τους και οδήγησε σε μια νέα σκέψη που περιελάμβανε την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών στρατηγικών και προϊόντων για την υποστήριξη της δημιουργικότητας στη μάθηση των μαθηματικών και των
επιστημών.
Η έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα αφορά κυρίως τις αντιλήψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για την δημιουργικότητα και εφαρμογές σε σχέση με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Η Κωνσταντινίδου (2012) ερεύνησε τη δημιουργικότητα
στη βασική εκπαίδευση: αντιλήψεις και συμπεριφορές των καθηγητών φυσικής αγωγής, Η Αυγητίδου (2016) ερεύνησε την
δημιουργικότητα και το παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση. Ο Δήμος (2015) μελέτησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη Μέθοδο project για τη δημιουργική σκέψη, Η Πεγκλίδου (2014) μελέτησε ένα μοντέλο για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2.0 τεχνολογιών.
Η σκέψη και οι εμπειρίες των υποψήφιων εκπαιδευτικών δείχνουν ότι η εστίαση στο σχεδιασμό σε ένα πανεπιστημιακό
εκπαιδευτικό μάθημα για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς είναι ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος για να υποστηριχθεί η
δημιουργικότητα στην μάθηση και στην μελλοντική διδασκαλία (Αυγητίδου, Τζεκάκη & Τσάφος, 2016, Σακελλαρίου 2016). Η
ανοιχτότητα, η αυθεντικότητα, η αυτοκαθοδήγηση και οι οργανωμένες δραστηριότητες είναι χρήσιμα εργαλεία. Η δημιουργικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και στη στρατηγική αλλά και στη μάθηση (Prentice, 2000).
Συλλογική δημιουργικότητα
Πιο πρόσφατες αντιλήψεις για τη δημιουργικότητα θεωρούν ότι δεν αποτελεί χαρακτηρισικό μόνο των ατόμων αλλά και των
ομάδων (Kampylis & Berki, 2014). Ο Cropley (1999) ορίζει τη δημιουργικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο. Η έννοια της συλλογικής/συνεργατικής και ομαδικής δημιουργικότητας περιγράφει την κοινή προσπάθεια δυο ή περισσοτέρων ατόμων να
επιτύχουν ένα καινοτόμο αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από ένα άτομο (Kampylis & Berki, 2014).
Αυτή η προσέγγιση θεμελιώνεται από το έργο των Dewey (1934), Piaget (1972), Bruner, (1966) και Vigotsky (1978) οι
οποίοι περιγράφουν τη μάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του μαθητή και του περιβάλλοντός του και έχει τις
ρίζες της στην κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται από τους εκ-
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παιδευόμενους με βάση μια ενεργή, κοινωνική διαδικασία διερεύνησης, στην οποία ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως εμψυχωτής
και οδηγός. Επομένως, η συλλογική δημιουργικότητα αποτελεί μια πολυδιάστατη σύνθεση ικανοτήτων που περιλαμβάνει
μεταγνωστικές ικανότητες, όπως αντανακλαστικότητα, γνωστικές ικανότητες οπώς συγκλίνουσα και αποκλίνουσα παραγωγή
διαλόγου, και κοινωνικο-επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως θετική και αρνητική κοινωνική αλληλελπίδραση (Tan et al. 2018).
Σε έρευνά τους οι Hargadon και Bechky (2006) πρότειναν τέσσερις τύπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης που ενισχύουν τη
συλλογική δημιουργικότητα όπως, βοήθεια στην αναζήτηση, βοήθεια στη συνεισφορά, αντανακλαστική αναπλαισίωση και
ενίσχυση, όπου οι συμμετέχοντες επαναπροσδιορίζουν τις εμπειρίες του παρελθόντος με τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν
σε νέες ιδεες. Σύμφωνα με τους Pirola-Mero and Mann (2004) η συλλογική δημιουργικότητα προκύπτει με δυο τρόπους, είτε
από τις συνολικές προσπάθειες των δημιουργικών ατόμων, τα οποία εργάζονται αρχικά ανεξάρτητα και στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα ξεχωριστά στοιχεία τους, είτε από τις αλληλελπιδράσεις των μελών της ομάδας, όπου η δημιουργική απόδοση
εξαρτάται από τη συμβολή ολόκληρης της ομάδας από την αρχή εως το τέλος της.
Τέλος, σημαντικό στοιχείο στην ενίσχυση της συλλογικής δημιουργικότητας αποτελεί και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού κοινωνικού πλαισίου (Amabile 1996), και στη συγκεκριμένη έρευνα στα πλαίσια του Lesson Study, μέσα στο οποίο οι
συμμετέχοντες αισθάνονται άνετα να συζητήσουν, να ανταλλάξουν και να δημιουργήσουν νέες ιδέες.
Τα μοντέλα Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΕΠΗ
Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις ενίσχυσης της δημιουργικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών εφαρμόζει μαθησιακές διαδικασίες και μεθοδολογίες οι οποίες παρέχουν στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς εργαλεία να γίνουν περισσότερο
δημιουργικοί. Δύο από αυτές τις διαδικασίες είναι το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης «μελέτη μαθήματος» (Lesson Study)
(Fernandez, 2002 ∙ Fernandez et al., 2003 ∙Lewis, 2002) και ο «σχεδιασμός σκέψης» (design thinking) (Chapman et al 2016),
οι οποίες ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση στοχαστικοκριτικών εκπαιδευτικών (Ρεκαλίδου 2012) που θα μπορούν να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν την εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργικά συμμετέχοντας ενεργά σε μαθησιακές
κοινότητες αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες συλλογικής αλλά και ατομικής δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και συνεργασίας μέσα από τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τη συμμετοχική μάθηση και τον εκπαιδευτικό αναστοχασμό.
Συγκεκριμένα, το μοντέλο του LS συνίσταται σε μία σειρά κυκλικών φάσεων οι οποίες ακολουθούνται ως εξής: α) Συνεργατικός σχεδιασμός των στόχων, β) συνεργατικός σχεδιασμός του μαθήματος, γ) εφαρμογή και παρατήρηση-καταγραφή, δ)
αναστοχασμός – αξιολόγηση - αναλυτική ανατροφοδότηση και ε) επανασχεδιασμός (Bruce & Ladky, 2009, Fernandez, 2010).
Το μοντέλο «σχεδιασμού σκέψης» αποτελείται από πέντε στάδια και αφορούν: α) την ενσυναίσθηση, κατά την οποία οι σχεδιαστές μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας κατανοούν τα υποκείμενα (π.χ μαθητές), τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους μέσα
σε σχετικά πλαίσια (π.χ τάξη), β) τον προσδιορισμό, κατά τον οποίο οι σχεδιαστές καθορίζουν με σαφήνεια μια ή περισσότερες
«ανάγκες» των υποκειμένων, με βάση αυτά που κατανόησαν από την αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα στο προηγούμενο
στάδιο, γ) την επινόηση, κατά την οποία οι σχεδιαστές εμπλέκονται σε καταιγισμό ιδεών προκειμένου να σχεδιάσουν δράσεις
ή να δώσουν λύσεις ή να προκύψουν νέες ιδέες συνδυάζοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, δ) την παραγωγή ενός
έργου ή μιας ιδέας πρωτότυπης, που δημιουργηθηκε από τους σχεδιαστές προκειμένου τα υποκείμενα να τη δοκιμάσουν και
να δώσουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση και ε) την εφαρμογή, κατά την οποία τα υποκείμενα δοκιμάζουν το πρωτότυπο
έργο ή ιδέα και ανατροφοδοτούν τους σχεδιαστές προκειμένου να τη βελτιώσουν. (Chapman, et al., 2016)
Και οι δυο μεθοδολογίες, εντάσσονται σε διαδικασίες ενεργής μάθησης και δημιουργικής επίλυσης προβλήματος τοποθετώντας τον υποψήφιο εκπαιδευτικό στο κέντρο της διαδικασίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης ιδεών
χωρίς άσκηση κριτικής είτε από τον επόπτη καθηγητή είτε από τα μέλη της ομάδας με σκοπό της απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους. Τέλος, η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, κατά την οποία οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές και να δημιουργήσουν
αξιομνημόνευτες εμπειρίες, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των τεταρτοετών υποψήφιων εκπαιδευτικών συγκροτούνται
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ομάδες των πέντε ατόμων, οι οποίες συνεργατικά σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, διερευνούν, παρατηρούν και αναστοχάζονται, σε
τάξη προσχολικής ηλικίας, ένα σχέδιο εργασίας (είτε σε μορφή project είτε σε «θεματική προσέγγιση») με συγκεκριμένους
μαθησιακούς στόχους. Η δομή της ΠΑ συνδυάζει τις φάσεις τόσο του μοντέλου «μελέτη μαθήματος» όσο και του «σχεδιασμού
σκέψης» και συνίσταται μία σειρά κυκλικών φάσεων οι οποίες ακολουθούνται ως εξής:
1) Ενσυναισθάνομαι. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές των σχεδίων εργασίας επισκέπτονται αρχικά τη σχολική τάξη,
συζητούν με τη νηπιαγωγό και παρατηρούν τους μαθητές προκειμένου να συγκεντρώσουν τις πρώτες πληροφορίες για την
ομάδα στόχο. Στη συνέχεια, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον υπεύθυνο επόπτη καθηγητή προκειμένου να σχεδιάσουν
και να εφαρμόσουν ημερήσιες δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν στη διάρκεια της εβδομάδας εμπλοκής στο νηπιαγωγείο
με σκοπό να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών για την ανάδυση πιθανών
θεμάτων σχεδίων εργασίας. Καθημερινά δυο από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς εμψυχώνουν και εμπλέκονται ενεργά σε
συζητήσεις με τους μαθητές τόσο κατά τη διάρκεια τους ελεύθερου παιχνιδιού όσο και των οργανωμένων δραστηριοτήτων και
οι υπόλοιποι τρεις παρατηρούν την εκπαιδευτική διαδικασία και τις συμπεριφορές των παιδιών.
2) Προσδιορίζω. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εβδομάδας εμπλοκής οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί την αξιολογούν συλλογικά παραδίνοντας μια λεπτομερή αναφορά (φύλλο αξιολόγησης) στο επόπτη τους αναλύοντας και διασαφηνίζοντας τους
λόγους ανάπτυξης συγκεκριμένων σχέδιων εργασίας που ενδιαφέρει να εμπλακούν τα παιδιά καθώς και ιδιαιτερότητες της
σχολικής τάξης και προσέγγισης αυτών.
3) Επινοώ. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχοντας στη διάθεσή τους δυο εβδομάδες συνεργάζονται και παράγουν ιδέες με την
τεχνική του καταιγισμού ιδεών και σχεδιάζουν επι χάρτου το σχέδιο εργασίας, τους στόχους και τους άξονες παρατήρησης.
Στη συνέχεια, ο επόπτης καθηγητής διαμορφώνει μικρές ομάδες ανατροφοδότησης των πενταμελών υποψήφιων εκπαιδευτικών οι οποίοι παρουσιάζουν μεταξύ τους τα υπο μελέτη σχέδια με σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και την ενσωμάτωση
βελτιωτικών προτάσεων.
4) Εφαρμόζω-παρατηρώ-καταγράφω. Στην επόμενη φάση, οι ομαδες των υποψήφιων εκπαιδευτικών εφαρμόζουν για δυο
εβδομάδες τα σχέδια εργασίας με τους μαθητές. Καθημερινά δύο από αυτούς, με τον έναν να κατέχει τον κύριο ρόλο της
εμψύχωσης και τον άλλον το βοηθητικό, υλοποιούν το σχεδιασμό και οι υπόλοιποι παρατηρούν την εκπαιδευτική διαδικασία
κρατώντας σημειώσεις αναφορικά με την πορεία της διδασκαλίας και της κατάκτησης των στόχων από τους μαθητές.
5) Αναστοχαζομαι-συνδιαμορφώνω. Στη πέμπτη φάση, όλα τα μέλη της ομάδας καθημερινά μετά το τέλος της ημερήσιας διδασκαλίας συμμετέχουν σε συνεδρία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης σε σχέση με τα αποτελέσματα της «μελέτης μαθήματος/
σχεδίου εργασίας», τη μάθηση των μαθητών και των υποψήφιων εκπαιδευτικών και διαπιστώνονται λάθη, αδυναμίες, καλές και
κακές πρακτικές αναπτύσσοντας παράλληλα και ενσωματώνοντας τις βελτιωτικές προτάσεις που προέκυψαν κατά τη συνεδρία
ανατροφοδότησης. Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι υποψηφιοι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν ευελιξία αλλάζοντας και συνδιαμορφώνοντας όπου χρειαστεί το σχέδιο εργασίας αξιοποιώντας τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτάσεις των μαθητών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανατροφοδοτικές συναντήσεις είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά πραγματοποιούνται σε όλες τις
παραπάνω φάσεις με τον υπεύθυνο επόπτη καθηγητή.

3. Ερευνητικός σκοπός
Με βάση τα προαναφερόμενα ερευνάται στα κείμενα των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά ποσο η δομή της Πρακτικής Άσκησης ενίσχυσε και ωφέλησε τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική δημιουργικότητά τους.
3.1 Ερευνητικό δείγμα
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τα πρακτικά κειμένων από 20 υποψήφιους εκπαιδευτικούς 4ου έτους στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.
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3.2 Ερευνητικά ερωτήματα
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
Ε1: Με ποιους τρόπους οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ανέπτυξαν ή μπορούν να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη των παιδιών και κατ’επέκταση τη δική τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των σχεδίων
εργασίας;
Ε2: Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης «μελέτη μαθήματος» (Lesson Study) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες «σχεδιασμού σκέψης» ωφελεί στην ενίσχυση τόσο της συλλογικής όσο και της ατομικής δημιουργικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών;
Ε3. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα στα μέλη των ομάδων στις διαδικασίες “σχεδιασμού σκέψης” για την ενίσχυση της δημιουργικότητας;
3.3 Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική ανάλυση λόγου στα υποβληθέντα πρακτικά των δραστηριοτήτων και
των αξιολογήσεων των φοιτητριών με κώδικα την έννοια της δημιουργικότητας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η
ερμηνευτική-ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, η οποία θεωρείται η πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδος στην ανάλυση των
κειμένων (Stemler, 2001). Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος κατάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, προφορικών
και γραπτών δεδομένων (Mayring, 2000) και για την εμβάθυνση σε ένα κείμενο που περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών
(Fairclough, 1995). Δίνεται έμφαση στα σημαντικά σημεία του κειμένου, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το
περιεχόμενό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μελέτη και η ερμηνεία των κειμένων αλλά και να εξάγονται
πιο εύκολα συμπεράσματα (Stemler, 2001). Για την ανάλυση και την σύγκριση των κειμένων και την παρουσίαση τους, εστιάσαμε στην έννοια “δημιουργικότητα” και στα στοιχεια που την ενισχύουν.

4. Ερευνητικά αποτελέσματα-Ανάλυση
Από την ανάλυση των κειμένων διαπιστώθηκε ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μέσα από τον συλλογικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανατροφοδότηση των σχεδίων εργασίας προσπάθησαν να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και τη
δημιουργική σκέψη των παιδιών και κατ’επέκταση τη δική τους αξιοποιώντας μια σειρά από κατάλληλες συνθήκες, μεθόδους
και τεχνικές, όπως:
Αρχικά, η ικανότητα να θέτουν οι ίδιοι τις κατάλληλες ερωτήσεις στα παιδιά με σκοπό τη δημιουργία γνωστικής σύγκρουσης έχοντας ως αφετηρία προηγούμενες ιδέες και εμπειρίες τα ώθησαν στη αναζήτηση και στην κατασκευή νέων γνωστικών
σχημάτων και εμπειριών.
«…μέσα από ερωτήσεις ή δηλώσεις μου δημιουργούσα καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης που οδηγούσαν στην
απόκτηση νέων γνώσεων. Εκτός από τις ερωτήσεις ένας καλός τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να βάλω δυο ή παραπάνω παιδιά με διαφορετικές γνώσεις σχετικά με ένα θέμα να εργαστούν μαζί πάνω σε αυτό.» (Χ3)
«Μέσω ερωτήσεων και μικρής συζήτησης ωθούσα τα παιδιά να μιλήσουν, να εξωτερικέψουν τις απόψεις τους και
να εξηγήσουν σε εμένα πώς το σκέφτηκαν και γιατί επέλεξαν αυτό τον τρόπο για το κατασκευάσουν. Θεωρώ ότι
μέσω της συζήτησης και των ερωτήσεων που τους έθετα βοήθησα σε ένα ικανοποιητικό βαθμό να εξελίξουν τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. ... ζητούσα να μου επιχειρηματολογούν για τις πράξεις και τις σκέψεις τους,
ίσως και να τους έβαλε σε διαδικασία αναθεώρησης μερικών επιλογών τους και να βοήθησε στην ανάπτυξη της
κριτικής τους σκέψης»(Χ16)
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Η ενίσχυση της αποκλίνουσας σκέψης των παιδιών δημιούργησε προβληματικές καταστάσεις προς επίλυση παρακινώντας
τα στην αναζήτηση πολλαπλών και εναλλακτικών πιθανών και απίθανων λύσεων και όχι μιας και μοναδικής απάντησης. Η
αξιοποίηση της μέθοδου του κατιδεασμού (brainstorming) βοήθησε στην παραγωγή δημιουργικών ιδεών, ενθάρρυνε τους
διστακτικούς μαθητές και προσέφερε λύσεις.
«Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου τα παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν, με σκοπό να δημιουργήσουν τα δικά τους αεροπλανάκια από ξυλάκια. Φάνηκε να αναζητούν διαφορετικούς τρόπους ένωσης των
υλικών αλλά και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους, ώστε να καταλήξουν στο πως ακριβώς θα τα ενώσουν... μέσω της
συνεργασίας, καλλιέργησαν και την κριτική σκέψη( αναζητώντας και συγκρίνοντας τρόπους), και τη δημιουργική
αλλά και έδρασαν για να καταφέρουν τον αρχικό τους στόχο.» (Χ9)
«Κάτι επίσης πολύ σημαντικό, είναι να ζητάω από τα ίδια τα παιδιά να εξετάζουν εναλλακτικές επεξηγήσεις και λύσεις: είναι άξιο επιβράβευσης όταν ένα παιδί δίνει μια «σωστή» απάντηση όμως πολλά προβλήματα έχουν περισσότερες από μια λύσεις. Έτσι, όταν τα παιδιά εξετάζουν πολλαπλές λύσεις μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτα.» (Χ10)
«η διδασκαλία μου θα περιλαμβάνει δραστηριότητες «ανοιχτού τύπου», οι οποίες μπορούν να δώσουν στα παιδιά
την ευκαιρία να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία επίλυσης και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, τον ιδεοκαταιγισμό που μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά τους να παράγουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για ένα πρόβλημα, τις ευκαιρίες για την ερμηνεία φαινομένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.»(Χ15)
Επιπλέον, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων με παιγνιώδη μορφή όπως παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση,
κλπ έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους δυνατότητες αλλά και τις κοινωνικές τους δεξιότητες
ενισχύοντας την παραγωγή νέων ιδεών αλλά και πρωτότυπων λύσεων. Παράλληλα η καλλιέργεια της φαντασίας ως μέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να επεξεργάζονται με επιτυχία καθημερινές καταστάσεις.
« μέσα από παιγνιώδη αφόρμηση πριν από τις δραστηριότητες, στόχο είχαν την καλλιέργεια της φαντασίας τους και
τον προβληματισμό πάνω σε διάφορα θέματα, καθώς και μέσα από συζήτηση. Τα παιδιά εξωτερίκευαν τις απόψεις,
τις ιδέες και τις εμπειρίες τους και τις μοιράζονταν με τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στην
τάξη ένα θετικό κλίμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.(Χ4)
Η ανταπόκριση των δραστηριοτήτων στα διαφορετικά γνωστικά επίπεδα των παιδιών αποτέλεσε το πλαίσιο ώστε να ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή των παιδιών για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών.
«…να προσαρμόζω τις δραστηριότητες στο δικό τους επίπεδο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η
ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών, όπως επίσης και η ομαλή συνεργασία μεταξύ τους.» (Χ4)
Η επικοινωνιακή ανάγκη ανταλλαγής ιδεών, της ενίσχυσης διαλόγου και συζητήσεων των παιδιών αποτέλεσε δυναμικό
μέσο διατύπωσης των δημιουργικών απόψεών τους.
« είχαμε αποφασίσει να υλοποιήσουμε περισσότερες ομαδικές δραστηριότητες σε σχέση με τις ατομικές, καθώς γνωρίζουμε ότι η συλλογική εργασία προωθεί την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών μιας ομάδας,
ενώ παράλληλα δημιουργεί τα κατάλληλα πλαίσια για να αναπτυχθούν οι εγκάρσιες κοινωνικές δεξιότητες.»(Χ16)
Η ικανότητα εξερεύνησης και πειραματισμού ώθησε τα παιδιά στην ανάλυση, ερμηνεία αλλά και παραγωγή νέων ιδεών.
«…μέσω των διάφορων υλικών και παιχνιδιών που φέρναμε καθημερινά στην τάξη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
πειραματιστούν με νέα αντικείμενα τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον τους και λειτούργησαν ως αφορμή για την ανά-
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πτυξη της φαντασίας, για τη δημιουργία κατασκευών, κολλάζ και έδωσαν νέες ιδέες για το συμβολικό παιχνίδι.» (Χ11)
“να βοηθήσουμε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις εγκάρσιες ή μεθοδολογικές δεξιότητές τους (π.χ. κριτική ικανότητα, δυνατότητα επίλυσης προβλήματος, λήψη αποφάσεων, αναζήτηση πληροφοριών, δυνατότητα προσαρμογής σε
αλλαγές)...όπως για παράδειγμα τη συζήτηση, την εργασία σε ομάδες και τη βιωματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων...μέσα από πειράματα και ερμηνεία δεδομένων (π.χ. στη δραστηριότητα με το ηφαίστειο) και επίσης μέσω της
συζήτησης και κατευθυνόμενων ερωτήσεων, όπως για παράδειγμα «γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό;», «πώς κατέληξες σε αυτό το συμπέρασμα;».
Τέλος, η ικανότητα της αυτενέργειας και της αυτόνομης μάθησης δημιούργησαν το υποστηρικτικό πλαίσιο να αναδυθούν
ασυνήθιστες ιδέες και απαντήσεις των παιδιών.
«Τις περισσότερες φορές προσπαθούσα να μην αναμειχθώ καθόλου και να τα αφήσω μόνα τους να βρούνε μια λύση...
τους έκανα ερωτήσεις όπως “ Εσύ τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε; ”, “ Αν ήσουν στη θέση του άλλου τι νομίζεις ότι θα
έκανες; ” κ.α με σκοπό να σκεφτούν διαφορετικά τα πράγματα και να καταλήξουν και πάλι μόνα τους σε μια λύση.(Χ3)
«...κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ψυχοκινητικής τα παιδιά σκέφτηκαν από μόνα τους μια παραλλαγή της
δραστηριότητας κι έτσι έκαναν με δική τους πρωτοβουλία ένα καινούριο ψυχοκινητικό παιχνίδι.» (Χ10)
Προκειμένου όμως να δημιουργηθούν οι παραπάνω συνθήκες ενίσχυσης της δημιουργικότητας των παιδιων, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητο να είναι καλά προετοιμασμένοι, να είναι ευέλικτοι, προσαρμοστικοί στις ανάγκες και
ενδιαφέροντα των παιδιών και πρόθυμοι να απομακρυνθούν από τα καθιερωμένα πλαίσια διδασκαλίας, να δίνουν ξεκάθαρες
οδηγίες, να είναι περισσότερο εμψυχωτές της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρά καθοδηγητές, να αξιοποιούν τις λάθος απαντήσεις στο πλαίσιο ανατροφοδοτικής διαδικασίας, να δημιουργούν πλούσιο υλικό και να παρέχουν κίνητρα στα παιδιά. Τα
παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία καλλιέργειας της ατομικής δημιουργικότητας του εκπαιδευτικού.
«Ρόλος μου θα είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και συνθηκών, η διακριτική καθοδήγηση χωρίς παρέμβαση και βοήθεια στον αναστοχασμό, αλλά και η ενίσχυσή του. …..Ορθότερο κρίνω πως θα ήταν να μην έχω τόσο “πλαισιωμένες” τις δραστηριότητες στο μυαλό μου, με την έννοια της αυστηρής τήρησης του προγράμματος που είχε τεθεί.»(Χ1)
«στόχος μου θα είναι να δίνω στα παιδιά περισσότερα κίνητρα, να δημιουργώ μέσα στη τάξη καταστάσεις τέτοιες
ώστε τα παιδιά να προβληματίζονται και να προσπαθούν να αναζητήσουν λύση αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους
ικανότητα και σκέψη.» (Χ4)
« τρόποι ενίσχυσης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών...η καλή προετοιμασία για μια δραστηριότητα και
η ευελιξία της νηπιαγωγού. Χρειάζεται να υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο θα δίνει κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν και
να προτείνουν τα ίδια τρόπους να εφαρμόσουν μια δραστηριότητα, και βέβαια η νηπιαγωγός να είναι ευέλικτη. Όταν παρατηρεί ότι τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους, να βρίσκει τρόπους να κάνει πιο δημιουργική τη διδασκαλία της.»(Χ8)
«...προσπαθώντας να δημιουργήσω ένα κλίμα στην τάξη που θα ενεργοποιεί το ενδιαφέρον, θα διευκολύνει την ελεύθερη έκφραση και θα ευνοεί την ανταλλαγή εμπειριών.»(Χ12)
« θα ενισχύσω τη δημιουργική σκέψη και δράση των νηπίων διαμορφώνοντας ένα μαθησιακό περιβάλλον που προάγει
τη συνεργασία και δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους, να περιγράψουν
εικόνες, τόσο από την δική τους οπτική, όσο και των άλλων προσώπων, να βρουν μόνα τους λύση σε προβλήματα ανοιχτού τύπου και να αναγνωρίσουν πόσο πρακτική ή όχι είναι η ιδέα τους.»(Χ19)
Η αλληλεπίδραση και η συνεργασία μεταξύ των μελλοντικών εκπαιδευτικών όντας μέλη μιας μαθησιακής κοινότητας
LS, ακολουθώντας τις διαδικασίες «σχεδιασμού σκέψης» δημιούργησε το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο προκειμένου
να αναπτύξουν τόσο τη συλλογική όσο και την ατομική δημιουργικότητά τους. Συγκεκριμένα, το μοντέλο επαγγελματικής
ανάπτυξης LS αποτέλεσε το κοινωνικό πλαίσιο, όπου οι συμμετέχοντες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν άνετα να δη-
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μιουργήσουν, να εφαρμόσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε νεες ιδέες ακολουθώντας κοινωνικές διαδικασίες, όπως της
ανταλλαγής πληροφοριών μέσα σε ένα συνεργατικό συντονισμό με καθορισμένα κίνητρα και στόχους.
«Το Lesson study μας βοήθησε αρκετά, καθώς κάθε μέρα κάναμε συζητήσεις ανατροφοδότησης όπου μιλούσαμε
για τα λάθη που κάναμε, με σκοπό να βελτιωθούν οι επόμενες δραστηριότητες. Επίσης, ανταλλάζαμε ιδέες για να
προσεγγίζουμε τις δραστηριότητες με διαφορετικό και πιο δημιουργικό τρόπο. Κάθε μέρα συζητούσαμε για τα λάθη
μας και τους τρόπους που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε, ώστε να διεξαχθούν οι δραστηριότητες με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις επόμενες φορές να σκεφτόμαστε πιο δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για την διεξαγωγή μιας δραστηριότητας.»(Χ8)
«Όσον αφορά τη συνεργασία για το συλλογικό σχεδιασμό των ημερήσιων προγραμμάτων όλοι παραθέταμε ιδέες,
ανταλλάσσαμε απόψεις και παίρναμε συλλογικές αποφάσεις. Ακόμη, όλα τα μέλη ανέλαβαν ρόλους αναφορικά με
τον καταμερισμό των εργασιών. Η ομάδα μας ήταν καλά προετοιμασμένη τόσο στις συναντήσεις σχεδιασμού, όσο
και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.»(Χ15)

5. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα, οι μελλοντικοί
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ανέπτυξαν ή μπορούν να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη των παιδιών
και κατ’επέκταση τη δική τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των σχεδίων εργασίας με ποικίλους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας. Πιο αναλυτικά, μέσα από την συζήτηση, την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, την αυτενέργεια, τον συλλογικό σχεδιασμό,
την εφαρμογή και την συλλογική αναστοχαστική ανατροφοδότηση των σχεδίων εργασίας.
Το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης «μελέτη μαθήματος» (Lesson Study) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες «σχεδιασμού
σκέψης» ωφελεί στην ενίσχυση τόσο της συλλογικής όσο και της ατομικής δημιουργικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών.
Τέλος, δεν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα στα μέλη των ομάδων στις διαδικασίες “σχεδιασμού σκέψης” για την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

6. Προτάσεις
Με βάση τα παραπάπανω συμπεράσμσατα προτείνεται μια ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας της δημιουργικότητας των
μελλοντικών εκπαιδευτικων στο πρόγραμμα της πρακτικής τους άσκησης. Η περαιτέρω βελτίωση και επαναπροσαρμογή του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι επιβεβλημένη, καθώς αυτός είναι ο στόχος του ίδιου του προγράμματος, μια αέναη συλλογική αναστοχαστική διαδικασία που τοποθετεί τον υποψήφιο εκπαιδευτικό στον πυρήνα με διαδικασίες ενεργής μάθησης
και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών χωρίς κριτική διάθεση, αλλά με σκοπό την απελευθέρωση της δημιουργικότητάς τους.
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Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2006, 397-406
Tan, J. P-L., Caleon, I., Ng, H. L., Pooh, C. L., & Koh, E. (2018). Collective creativity competencies and collaborative problemsolving outcomes: Insights from the dialogic interactions of Singapore student teams. In E. Care, P. Griffin & M. Wilson (Eds.),

512

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. (pp. 95-118). Springer, Cham.
Torrance, E. P. (1966). Torrance tests of creative thinking, Bensenvill, IL: Scholastic Testing Service.
Vygotsky L. S. (1978). Mind in Society, Harvard University Press, Cambridge, MA

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται κατά πόσο το μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης «μελέτης μαθήματος» (Lesson Study) σε
συνδυασμό με την υιοθέτηση στρατηγικών «σχεδιασμού σκέψης» (design thinking) ωφέλησε στην ενίσχυση της δημιουργικότητάς των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην πρακτική άσκηση 4ου έτους στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2017- 2018). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική
ανάλυση λόγου στα υποβληθέντα πρακτικά των δραστηριοτήτων και των αξιολογήσεων των φοιτητριών με κώδικα την έννοια
της δημιουργικότητας. Στα συμπεράσματα αναλύονται οι ανάγκες, οι περιορισμοί και οι προοπτικές, προτείνοντας μια ολιστική
προσέγγιση της καλλιέργειας της δημιουργικότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Summary
This paper investigates whether the “Lesson Study” model, combined with the adoption of “design thinking” strategies,
has been instrumental in enhancing the creativity of prospective teachers as part of the development of cross-curricular
work plans and educational action plans during internship of the 4th year at the Department of Preschool Education at
the Preschool Age of the Democritus University of Thrace in the academic year 2017-2018. The methodology followed
was the qualitative analysis of the ratio in the submitted records of the activities and the evaluations of the students with
the concept of creativity. The conclusions analyze the needs, constraints and perspectives outlined in the study, while
proposing a holistic approach to cultivating the creativity of future teachers in their internship program.
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ
Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης
Νομού Αιτωλοακαρνανίας σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση
και τις οικονομικές και θεσμικές αλλαγές
Παρασκευή Αλεξίου & Δημήτριος Μπέλλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δεδομένης της ηθικής και ανθρωπιστικής διάστασης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος (Jarvis, 2005), της σύνδεσης και αλληλεπίδρασής του με το κοινωνικό γίγνεσθαι (Κελπανίδης, 2012) καθώς και της αναμφισβήτητης σημασίας του στην ανάπτυξη και εξέλιξη
του ανθρώπου είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εκτελεί τα διδακτικά του καθήκοντα ανεπηρέαστος από στρεσογόνους παράγοντες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Επειδή ωστόσο παρατηρούνται φαινόμενα επαγγελματικού άγχους στην συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια (Χαραλάμπους, 2012 · Χατζησυμεού 2010),
τίθενται συχνά στο στόχαστρο των ερευνητών οι πηγές που προκαλούν επαγγελματικό άγχος. Ως επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών ορίζονται σύμφωνα με τους Kyriakou και Sutcliffe (1978) τα δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να βιώνει ο
εκπαιδευτικός και οφείλονται σε διάφορες πτυχές του επαγγέλματος και της προσωπικότητάς του. Σε αυτά, προστίθενται συναισθήματα και βιώματα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και τις απότοκες μνημονιακές υποχρεώσεις. Στις
συνέπειες συγκαταλέγονται οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που ανατρέπουν το εδραιωμένο status quo και διαμορφώνουν νέα
κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον δραστικό περιορισμό των δαπανών για την παιδεία, τις μισθολογικές περικοπές των εκπαιδευτικών, την μείωση των προσλήψεων, το κλείσιμο ή τη συγχώνευση
πολλών σχολείων, την αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και τη συνταξιοδότηση (Κορδής, 2016).
Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό για τη διερεύνηση του επαγγελματικού άγχους εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώνεται επαγγελματικό άγχος εξαιτίας κυρίως των πολυάριθμων τμημάτων και της προβληματικής συμπεριφοράς των μαθητών (Schaarschmidt, 2006), ενώ ελάχιστες έρευνες παρουσιάζουν ως κυριότερες πηγές
πρόκλησης επαγγελματικού άγχους τις μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (Albisser, 2006).
Στη χώρα μας έχουν υλοποιηθεί λίγες μελέτες που διερευνούν ενδελεχώς και επισταμένως το επαγγελματικό άγχος της
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ομάδας σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της για την εκπαιδευτική
κοινότητα. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Σπυρομήτρου και Ιορδανίδη (2017), που μεταξύ άλλων διερευνά και την υπό εξέταση
διάσταση, διαπιστώνει μεγάλο άγχος εξαιτίας της ανεπαρκούς υποστήριξης και της έλλειψης αναγνώρισης του επαγγελματικού κύρους ενώ λιγότερο λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης. Η έρευνα των Στάγια και Ιορδανίδη (2014), που
εξετάζει μερικώς το ζήτημα, έδειξε πως το επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών οφείλεται κυρίως στην ανεπαρκή αμοιβή
και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, ενώ η έρευνα των Κατσιούλα και Χατζηπαναγιώτου (2014), η οποία διερευνά το επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών σε συσχέτιση με την αξιολόγηση, κατέδειξε ως κυριότερους παράγοντες άγχους
την οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση του επαγγέλματος, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και το φόβο μελλοντικών περικοπών. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως το πεδίο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση και τις επακόλουθες οικονομικές και θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
παραμένει εν πολλοίς αδιερεύνητο.
Η παρούσα έρευνα συνεπώς, επιχειρεί να αποτυπώσει μέσα από τη ανάλυση των απόψεων των ερωτώμενων εκπαιδευτικών, την κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να παρουσιάσει αν η οικονομική
κρίση αποτελεί παράγοντα πρόκλησης επαγγελματικού άγχους σε καθηγητές αυτής της βαθμίδας. Συγκεκριμένα, στόχος της
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παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει και να αναδείξει αν και σε ποιο βαθμό, η οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές και
θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν άγχους στους εκπαιδευτικούς του νομού Αιτωλοακαρνανίας τόσο κατά
την άσκηση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων όσο και εκτός σχολείου.
Για την απόκτηση αυτής της εικόνας και την στοχευμένη διερεύνηση του ζητήματος διατυπώνονται σαφή και εφικτά ως
προς την απάντησή τους ερευνητικά ερωτήματα (Creswell, 2016), τα οποία αποσκοπούν να φωτίσουν όσο το δυνατό καλύτερα
και πληρέστερα την εξεταζόμενη διάσταση. Τα ερωτήματα είναι:
1. Προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς οι μισθολογικές περικοπές;
2. Προκαλούν άγχος στους εκπαιδευτικούς οι θεσμικές αλλαγές που σχετίζονται με το διδακτικό τους έργο;
3. Προκαλούν άγχος οι γενικότερες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Αφού καθορίστηκε ακριβώς ο στόχος και διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα, σχεδιάζεται σε άμεση συνάρτηση και
συσχέτιση με αυτά, η υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία
για τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση της εξεταζόμενης διάστασης.
Μετά από τον υπολογισμό του διαθέσιμου χρόνου, των διαθέσιμων πόρων και συγκρίνοντας την ποιοτική και ποσοτική
προσέγγιση ως προς την διεξαγωγή της (Ιωσηφίδης (2003) · Κεδράκα (2008) · Creswell, 2016) επιλέγεται για την διεξαγωγή
της έρευνας μεθοδολογικά ως η πλέον ενδεδειγμένη για την περίπτωσή μας, η ποσοτική προσέγγιση. Ως ερευνητικό εργαλείο
αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert (Παπαδημητρίου, Φλώρου & Αναστασιάδου, 2001), που δομήθηκε με κλειστού τύπου ερωτήσεις. Στον σχηματισμό δόθηκε βαρύτητα τόσο στη σαφήνεια και
ακρίβεια των ερωτήσεων όσο και στην εξωτερική εμφάνιση του εντύπου.
Ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνθηκε η έρευνα είναι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το δείγμα της έρευνας, 40 εκπαιδευτικοί, είναι βολικό (Creswell, 2016), καθώς
στη βολική δειγματοληψία ο ερευνητής απευθύνεται σε άτομα, στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση (Cohen, Μanion & Morrison,
2008). Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων (διανεμήθηκαν 45, συλλέχθηκαν 40), αρχίζει σταδιακά η διαδικασία ανάλυσης
δεδομένων, με επαγωγικό τρόπο (Creswell, 2016). Αφού καταμετρήθηκαν αρχικά χειρόγραφα τα αποτελέσματα των απαντήσεων
ανά ερώτηση στην πεντάβαθμη κλίμακα, καταχωρήθηκαν έπειτα στο Excel, με τη βοήθεια του οποίου παρουσιάστηκαν ως γραφικές παραστάσεις. Τα ευρήματα καθεμιάς από τις 21 συνολικά ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που εμφανίζονται σε αύξοντα
αριθμό κάτω από κάθε γράφημα, παρουσιάζονται τόσο με γραφική παράσταση, διότι διαβάζονται και ερμηνεύονται ευκολότερα
και αποτελεσματικότερα, όσο και με συνοπτική ανάλυση. Τα ευρήματα των ερωτήσεων κατηγοριοποιήθηκαν στα αντίστοιχα υποερωτήματα και αυτά με τη σειρά τους στο αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα προκειμένου να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα.

ΑΝΑΛΥΣΗ
Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που εξετάζει το άγχος λόγω των μισθολογικών περικοπών, παρουσιάζονται παρακάτω
τα αποτελέσματα των αντίστοιχων ερωτήσεων (1-7).

Σχήμα 1: Βιώνετε επαγγελματικό άγχος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης;
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Ως προς την πρώτη ερώτηση καθίσταται απολύτως σαφές πως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν αισθητό άγχος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στο γράφημα, 15 εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως βιώνουν μέτριο άγχος,
13 εκπαιδευτικοί πως βιώνουν πολύ άγχος, ενώ 5 πάρα πολύ άγχος. Μόνο οι υπόλοιποι 7 κυμαίνονται στο καθόλου ή λίγο.
Παρατηρείται επομένως πως ένα μεγάλο ποσοστό (45%) επηρεάζεται έντονα από την επικρατούσα οικονομική κατάσταση και
βιώνει προφανώς σε συνάρτηση και με άλλους παράγοντες άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο άγχος.

Σχήμα 2: Σας προκαλεί άγχος η μείωση μισθού κατά την
άσκηση του διδακτικού σας έργου;

Εξειδικεύοντας την ερώτηση και σχετίζοντάς τη με τις άμεσες συνέπειες της κρίσης, δηλαδή με τις δραστικές μισθολογικές
περικοπές, καταλήγουμε με βάση την έρευνα στα εξής συμπεράσματα. Η μείωση μισθού, φαίνεται πως προκαλεί έντονο
άγχος σε μεγάλο μέρος της εξεταζόμενης ομάδας σε τέτοιο βαθμό που επιδρά αρνητικά ακόμα και κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, καθώς 15 εκπαιδευτικοί βιώνουν πολύ άγχος, και 5 πάρα πολύ. Αντίθετα 7 δεν επηρεάζονται καθόλου, τη
στιγμή που 8 επηρεάζονται λίγο ασκώντας τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Σχήμα 3: Βιώνετε επαγγελματικό άγχος εξαιτίας της μείωσης
μισθού σε βαθμό που να επηρεάζεται η προσωπική σας ζωή;

Η μείωση μισθού φαίνεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας να επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς και εκτός σχολείου. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση και οι μειωμένες απολαβές επηρεάζουν σαφώς και την προσωπική τους ζωή, αφού
στη σχετική ερώτηση, 15 δηλώνουν μέτριο άγχος και 11 πολύ άγχος. Μόνο τρεις δηλώνουν πως δεν επηρεάζονται καθόλου
στην προσωπική τους ζωή από τις μισθολογικές περικοπές.
Οι μισθολογικές περικοπές δυσχεραίνουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και την κάλυψη βασικών οικογενειακών αναγκών των συμμετεχόντων στην έρευνα. Από τους ερωτηθέντες 15 δηλώνουν σχετικά μέτριο άγχος, 12 πολύ, 6
πάρα πολύ και μόνο ένας καθόλου.
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Σχήμα 4: Βιώνετε άγχος από τη μείωση μισθού λόγω της
οικονομικής κρίσης κατά την κάλυψη βασικών οικογενειακών αναγκών;

Σχήμα 5: Σας προκαλούν άγχος οι μισθολογικές περικοπές σε βαθμό που να έχετε
σκεφτεί να ζητήσετε άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να αναζητήσετε καλύτερη επαγγελματική τύχη στο εξωτερικό;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με το αν έχουν σκεφτεί λόγω της οικονομικής κρίσης να αναζητήσουν καλύτερη επαγγελματική τύχη στο εξωτερικό, γεγονός που παρατηρείται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια σε πανελλαδικό επίπεδο όχι μόνο στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε διάφορα άλλα επαγγέλματα. Ακριβώς
το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν το έχει σκεφτεί καθόλου ενώ άλλοι 10 (25%) από τους συνολικά 40 συμμετέχοντες
στην έρευνα δηλώνουν λίγο. Μόνο ένας φαίνεται να το έχει σκεφτεί πάρα πολύ.

Σχήμα 6: Σας προκαλούν άγχος οι μισθολογικές περικοπές σε βαθμό που να επηρεάζεται αρνητικά η ψυχική σας υγεία;

Στην επόμενη ερώτηση που σχετίζεται με το αν οι μισθολογικές περικοπές επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία των
εκπαιδευτικών, οι απόψεις ποικίλουν. Παρατηρούμε πως οι τοποθετήσεις τους κατανέμονται, με εξαίρεση όσους δηλώνουν
πάρα πολύ (2), σχεδόν ισόποσα καθώς 11 ερωτηθέντες δηλώνουν καθόλου, 7 λίγο, 12 μέτρια, ενώ 10 πολύ.
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Σχήμα 7: Βιώνετε άγχος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης σε βαθμό που να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του εκπαιδευτικού σας έργου;
Πολύ μεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων που σχετικά με την ερώτηση 7, αν δηλαδή, λόγω του άγχους από την οικονομική κρίση, επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου, δηλώνουν ανεπηρέαστοι. Εδώ 40% απαντά πως το
εκπαιδευτικό τους έργο δεν δέχεται καμία αρνητική επίδραση, 35% δηλώνουν πως επηρεάζεται λίγο, ενώ μόνο ένας δηλώνει
πως η ποιότητα του εκπαιδευτικού του έργου επηρεάζεται πάρα πολύ.
Οι παρακάτω επτά ερωτήσεις (8-14) διερευνούν το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί βιώνουν
άγχος εξαιτίας των θεσμικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί και εξακολουθούν να συντελούνται και οι οποίες σχετίζονται
με το διδακτικό τους έργο.

Σχήμα 8: Βιώνετε άγχος από την αύξηση
του διδακτικού ωραρίου κατά την άσκηση
του διδακτικού σας έργου;
Στην ερώτηση για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου σε 23 ώρες την εβδομάδα (Φ.Ε.Κ.107/9.5.2013) και ενδεχόμενο άγχος κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, ακριβώς το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν βιώνει καθόλου άγχος
ή λίγο άγχος κατά τη διδασκαλία (10 και 10 αντίστοιχα), ενώ υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός, 11 ερωτηθέντες, που στην
ίδια ερώτηση απαντά πως βιώνει πολύ άγχος.

Σχήμα 9: Βιώνετε άγχος εκτός σχολείου,
από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου;
Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου φαίνεται πως δεν αποτελεί ιδιαίτερο παράγοντα άγχους εκτός σχολείου για έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, καθώς 11 δηλώνουν καθόλου και άλλοι 14 λίγο. Παρατηρείται ωστόσο πως ένα αξιομνημόνευτο
ποσοστό, 8 άτομα, βιώνουν για τον προαναφερθέντα λόγο πολύ άγχος και στην εξωσχολική τους ζωή. Για την πληρέστερη
κατανόηση και ερμηνεία του τελευταίου ευρήματος, πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες, όπως η απόσταση της
σχολικής μονάδας από τον τόπο κατοικίας, ο χρόνος μετακίνησης και το αντίστοιχο κόστος καθώς και η οικογενειακή κατάσταση και οι συναφείς υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών.
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Σχήμα 10: Βιώνετε άγχος από τις αναθέσεις β΄ή γ΄βαθμού σχετικά με την
προετοιμασία πολλών και διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων;

Η δέκατη ερώτηση διερευνά αν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν άγχος από τη ρύθμιση για τις αναθέσεις β΄ ή γ΄ βαθμού, (Φ.Ε.Κ.
2758/ 1.9.2016) προκειμένου να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο. Η ερώτηση αποσκοπούσε να διερευνήσει αν αυτό
αποτελεί παράγοντα άγχους, καθώς πρόκειται για γνωστικά αντικείμενα που συχνά είναι άγνωστα, ανοίκεια και ενδεχομένως
δύσκολα, απαιτητικά και χρονοβόρα ως προς την προετοιμασία τους. Στις απαντήσεις παρατηρείται σημαντική απόκλιση καθώς ενώ 8 δηλώνουν καθόλου και 11 λίγο άγχος, άλλοι 11 δηλώνουν πολύ και τέσσερις ερωτηθέντες απαντούν με πάρα πολύ.

Σχήμα 11: Σας αγχώνουν οι αναθέσεις
β΄ ή γ΄βαθμού σχετικά με τη διδασκαλία
πολλών και διαφορετικών διδακτικών
αντικειμένων;

Η επόμενη ερώτηση εξετάζει επίσης το θέμα των αναθέσεων αλλά από διαφορετικό πρίσμα. Η ερώτηση διερευνά αν οι
δεύτερες ή τρίτες αναθέσεις προκαλούν άγχος όχι κατά την προετοιμασία αλλά κατά τη διδασκαλία των διαφορετικών και ανομοιογενών διδακτικών αντικειμένων. Από τους ερωτηθέντες 8 δηλώνουν πως δεν αγχώνονται καθόλου, 5 πως αγχώνονται
λίγο και 8 σε μέτριο βαθμό, τη στιγμή που 14 δηλώνουν πολύ άγχος και άλλοι 5 πάρα πολύ.

Σχήμα 12: Βιώνετε άγχος από την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής που
παρατηρείται στα σχολεία εξαιτίας της
οικονομικής λιτότητας;
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Η ερώτηση 12 διερευνά αν οι εκπαιδευτικοί βιώνουν άγχος εξαιτίας της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής που οφείλεται
στην ανεπάρκεια οικονομικών πόρων. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, 4 δηλώνουν πως δεν βιώνουν καθόλου άγχος,
7 λίγο, 13 μέτριο άγχος και 11 πολύ. Μόνο ένας μικρός αριθμός ερωτηθέντων φαίνεται να βιώνει έντονο άγχος, αφού μόνο 4
δηλώνουν πάρα πολύ. Δεδομένου ότι στην υλικοτεχνική υποδομή συμπεριλαμβάνονται ποικίλα υλικά, κάθε εκπαιδευτικός,
ανάλογα με την ειδικότητα αλλά και τον τρόπο μεθοδολογικής προσέγγισης ενός μαθήματος αντιλαμβάνεται διαφορετικά αυτή
την έλλειψη. Ενδεχομένως στην κατάταξη πολύ και πάρα πολύ να πρόκειται κυρίως για ειδικότητες που αφενός χρειάζονται
περισσότερο τον εργαστηριακό εξοπλισμό αφετέρου για εκπαιδευτικούς που αξιοποιούν στην διδακτική τους πράξη διάφορα
εποπτικά μέσα για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να εφαρμόσουν πιο συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές για την
επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.

Σχήμα 13: Σας αγχώνουν οι εκπαιδευτικές αλλαγές σε βαθμό που να επηρεάζεται
αρνητικά η σχέση σας με συναδέλφους;
Από το παραπάνω διάγραμμα που αναφέρεται στην ερώτηση 13, διαπιστώνεται πως μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός από
τους ερωτηθέντες (6) βιώνει άγχος. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (85%) κυμαίνεται από καθόλου έως μέτρια στην πεντάβαθμη κλίμακα του ερωτηματολογίου, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη φιλικού και συναδελφικού κλίματος στην σχολική
μονάδα που υπηρετεί ο καθένας.

Σχήμα 14: Βιώνετε άγχος από εντάσεις ή
συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον,
εξαιτίας των θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων;
Στο ίδιο πνεύμα με τα προηγούμενα αποτελέσματα κινούνται και τα ευρήματα σχετικά με την επόμενη ερώτηση για άγχος
από εντάσεις ή συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον, εξαιτίας των θεσμικών εκπαιδευτικών αλλαγών. Σύμφωνα με την
έρευνα, 14 εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν βιώνουν καθόλου άγχος, άλλοι 7 φαίνεται να βιώνουν λίγο άγχος και ακόμα 13
μέτριο άγχος. Παρατηρείται επομένως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων κυμαίνεται μεταξύ καθόλου και μέτρια
στην πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης, άρα οι θεσμικές αλλαγές που τους αφορούν δεν επηρεάζουν παρά ελάχιστα το εργασιακό κλίμα στην σχολική μονάδα ούτε προκαλούν εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις ερωτήσεις (15-21), που διερευνούν το τρίτο και
τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο εξετάζει αν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις προκαλούν επαγγελματικό άγχος στους
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Σχήμα 15: Βιώνετε άγχος εξαιτίας των θεσμικών
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων εκτός σχολείου;
Σχετικά με την πρώτη ερώτηση που αντιστοιχεί σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, αν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί βιώνουν
άγχος λόγω των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (ερώτηση 15 του ερωτηματολογίου), το γράφημα μας βοηθάει να αντιληφθούμε την κατάσταση που επικρατεί. Αν εξαιρέσουμε ένα 40% που βιώνει μέτριο άγχος, το υπόλοιπο 60% κατανέμεται ως
εξής: 22,5% δηλώνει λίγο άγχος και 20% πολύ άγχος, ενώ 4 δηλώνουν καθόλου και 3 πάρα πολύ. Συνεπώς για την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων απαιτείται να συνεκτιμηθούν και άλλες παράμετροι και μεταβλητές, προκειμένου να αποκτήσουμε σαφή
και πλήρη εικόνα.

Σχήμα 16: Σας αγχώνει η συγχώνευση τμημάτων και το κλείσιμο σχολικών μονάδων;
Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει με απόλυτα παραστατικό τρόπο τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
έρευνα, σχετικά με την ερώτηση για το κλείσιμο σχολείων και τη συγχώνευση τμημάτων. Συγκεκριμένα, όπως διαφαίνεται και
στην εικονική αναπαράσταση, η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει πως βιώνει άγχος, καθώς 12 ερωτώμενοι βιώνουν μέτριο
άγχος, 15 πολύ άγχος και 11 πάρα πολύ άγχος.

Σχήμα 17: Σας αγχώνει η συμπλήρωση ωραρίου
σε δύο ή περισσότερα σχολεία;
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Ενδεικτικά είναι και τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με την ερώτηση για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο ή
περισσότερα σχολεία. Συγκεκριμένα, στους συνολικά 40 συμμετέχοντες, 10 εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτριο άγχος, 18 πολύ άγχος και άλλοι 7 πάρα πολύ άγχος εξαιτίας αυτής της ρύθμισης. Αξίζει να αναφερθεί πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό
ερωτηθέντων της έρευνας στην κλίμακα πολύ, που σε ποσοστά αντιστοιχεί στο 45% των συμμετεχόντων.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δυσχεραίνει και ενδεχομένως υποβαθμίζει
την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν υπηρετεί μόνο σε ένα σχολείο αλλά οφείλει να συμπληρώσει το υποχρεωτικό αυξημένο διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί
αυξημένα προβλήματα και επιφέρει ιδιαίτερα υψηλό άγχος, διότι αφενός η απόσταση μεταξύ των σχολείων είναι συνήθως
μεγάλη και ενίοτε επικίνδυνη, αφετέρου αρκετοί συνάδελφοι δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο για αυτή την μετακίνηση και
προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τα καταφέρουν. Επίσης η παραπάνω ρύθμιση σημαίνει δύο ή περισσότερα διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, αδυναμία και δυσκολίες προσαρμογής και επιτυχημένης ενσωμάτωσης σε κάθε σχολική
μονάδα, πολλά για διαφορετικά τμήματα και άλλοι μαθητές. Τα παραπάνω συνάδουν απόλυτα με τα ευρήματα της έρευνας,
συμβάλλουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αποτυπώνουν την επικρατούσα κατάσταση.
Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα που αποκομίζουμε από τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα (ερώτηση18). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
δέχεται από την εκδήλωση της κρίσης χρέους και τις απότοκες μνημονιακές υποχρεώσεις πολλές πιέσεις για μεταρρυθμίσεις
με σκοπό τη μείωση των δαπανών για την παιδεία. Οι διαδοχικές αλλαγές, φαίνεται πως συντελούνται με μεγάλο κόστος,
ηθικό, οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό για τους εκπαιδευτικούς, καθώς όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι 37 στους
40, δηλαδή το 92,5% βιώνει επαγγελματικό άγχος εξαιτίας αυτών των αλλαγών. Ειδικότερα, το 35% δηλώνει πολύ άγχος και
ένα 32,5% δηλώνει πάρα πολύ άγχος.

Σχήμα 18: Σας αγχώνουν οι συνεχείς
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας;
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της έρευνας που σημειώνεται στην κλίμακα πάρα
πολύ.

Σχήμα 19: Βιώνετε άγχος εξαιτίας του
μεγαλύτερου αριθμού μαθητών ανά
τμήμα από την συγχώνευση τμημάτων;

522

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2451/1.10.2013, ορίζεται πως ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται για τα Γυμνάσια και Λύκεια
σε 27. Όπως πολύ παραστατικά απεικονίζεται και στο γράφημα οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πολύ έντονο άγχος εξαιτίας της παραπάνω ρύθμισης. Συγκεκριμένα παρατηρούμε πως 16 συμμετέχοντες βιώνουν πολύ άγχος και άλλοι 12 πάρα πολύ άγχος.
Συνολικά, πρόκειται για το 70% του συνολικού πληθυσμού της έρευνας. Αξίζει να αναφερθεί πως στην συγκεκριμένη ερώτηση
δεν υπάρχει ούτε ένας εκπαιδευτικός που δεν βιώνει καθόλου άγχος από την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα.

Σχήμα 20: Σας αγχώνει ο νόμος για τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της ερώτησης που αφορά το νόμο για τις συνταξιοδοτήσεις των
εκπαιδευτικών (Φ.Ε.Κ. 94/14.8.2015). Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, το 65%, δηλώνει πως βιώνει έντονο άγχος
εξαιτίας της παραπάνω ρύθμισης. Συγκεκριμένα το 40% δηλώνει πολύ άγχος και το 25% πάρα πολύ άγχος. Το υπόλοιπο 35%
κυμαίνεται μεταξύ καθόλου και μέτρια. Ερμηνεύοντας τα υψηλά ποσοστά άγχους εξαιτίας της ρύθμισης για τις συνταξιοδοτήσεις, αναλογιζόμαστε σε συνδυασμό και με τις προαναφερθείσες αλλαγές, αφενός την ηλικία της μεγαλύτερης μερίδας υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών, αφετέρου τις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος που προϊόντος
του χρόνου φαντάζουν δύσκολα υλοποιήσιμες.

Σχήμα 21: Σας αγχώνει το σχέδιο του
Υπουργείου για το Νέο Λύκειο και ότι
αυτό συνεπάγεται;

Σχετικά με την τελευταία ερώτηση της έρευνας τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά. 14 ερωτηθέντες απαντούν πως βιώνουν
πολύ άγχος για το Νέο Λύκειο, ενώ οι απαντήσεις των υπολοίπων, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ποικίλουν.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μελετώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνουμε πως σχετικά με το υποερώτημα 1α, η οικονομική κρίση αποτελεί
σημαντικό παράγοντα άγχους για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (82,5%), ακόμα και κατά την άσκηση των
διδακτικών καθηκόντων (50%), δεν επηρεάζει ωστόσο σχεδόν καθόλου την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (54%). Σχετικά με το υποερώτημα 1β, ενώ το δείγμα της έρευνας παρουσιάζει άγχος στην προσωπική ζωή εξαιτίας των μισθολογικών
περικοπών σε μέτριο και υψηλό επίπεδο και βιώνει άγχος κατά την κάλυψη βασικών οικογενειακών αναγκών σε μέτριο
επίπεδο το (37,5%) και υψηλό επίπεδο το (45%), δεν σκέφτεται σχεδόν καθόλου να αναζητήσει καλύτερη τύχη στο εξωτερικό
σε ποσοστό 75%. Από τη μελέτη των απαντήσεων σχετικά με το αν εξαιτίας της μείωσης μισθού, επηρεάζεται η ψυχική τους
υγεία, προκύπτουν ποικίλες και ετερογενείς απαντήσεις. Ενδεικτικά, το 27,5% δηλώνει καθόλου ενώ το 25% πολύ. Συνοψίζοντας τα ευρήματα του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος που σχετίζεται καθαρά με το οικονομικό σκέλος, συμπεραίνουμε ότι
η οικονομική κρίση σαφώς δημιουργεί άγχος στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που συμφωνεί τόσο με τις έρευνες των (Στάγια
& Ιορδανίδη, 2014) όσο και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (2013), όπου ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε
περικοπές σε πολλές οικογενειακές δαπάνες.
Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με άγχος από τις εκπαιδευτικές αλλαγές ως απόρροια της κρίσης σε
συνάρτηση με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, μελετώντας τις απόψεις των ερωτηθέντων, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Αναφορικά με το υποερώτημα 2α, προκύπτει πως για το 50% των ερωτηθέντων η αύξηση του διδακτικού ωραρίου δεν
προκαλεί καθόλου άγχος κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, ενώ αντίθετα το 27,5% βιώνει πολύ άγχος και το 7,5% πάρα
πολύ. Η ίδια ρύθμιση επηρεάζει εκτός σχολείου το 20%, τη στιγμή που 62% του δείγματος δεν βιώνει σχεδόν καθόλου άγχος.
Την εκπαιδευτική αλλαγή που αφορά τις αναθέσεις μαθημάτων την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί διαφορετικά, αφού σχετικά με την προετοιμασία τους, περίπου οι μισοί δεν βιώνουν σχεδόν καθόλου άγχος, ενώ το 37,5% δηλώνει πολύ ή πάρα πολύ
άγχος. Σχετικά με την διδασκαλία των διαφορετικών μαθημάτων λόγω των αναθέσεων, προκύπτει πως οι 8 στους συνολικά 40
ερωτηθέντες δεν βιώνουν καθόλου άγχος, ενώ το 47% βιώνει πολύ ή πάρα πολύ άγχος. Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον
σε συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές αλλαγές, διαπιστώνεται πως ενώ η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής προκαλεί μέτριο ή πολύ
άγχος στο δείγμα, οι συναδελφικές σχέσεις δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα, αφού η συντριπτική πλειοψηφία (85%) κυμαίνεται μεταξύ
καθόλου και μέτρια. Ούτε το εργασιακό περιβάλλον φαίνεται να επηρεάζεται από συγκρούσεις λόγω των μεταρρυθμίσεων, αφού
το 85% κυμαίνεται από καθόλου μέχρι μέτρια στην σχετική ερώτηση. Αντιπαραβάλλοντας τα αποτελέσματα της έρευνας με άλλες
συναφείς έρευνες, παρατηρούμε πως ενώ η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής προκαλεί μέτριο ή πολύ άγχος στο δείγμα μας,
στην έρευνα της Χατζησυμεού (2010) αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα πρόκλησης επαγγελματικού άγχους στην συγκεκριμένη
ομάδα. Επίσης τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν ως προς το άγχος λόγω εκπαιδευτικών αλλαγών τόσο με την έρευνα των
Στάγια και Ιορδανίδη (2014), όσο και με αυτή του Albisser (2006), στην οποία αποτελούν την σημαντικότερη πηγή άγχους.
Ως προς το υποερώτημα 3α του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με τις γενικότερες μεταρρυθμίσεις προκύπτει
ποικιλομορφία απόψεων, με ένα 40% να δηλώνει μέτριο άγχος, ενώ σχετικά με τις συγχωνεύσεις τμημάτων και το κλείσιμο
σχολικών μονάδων το 95% δηλώνει από μέτριο έως πάρα πολύ άγχος. Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται εύκολα αν ληφθεί
υπόψη πως η παραπάνω μεταρρύθμιση προκαλεί έντονο άγχος και σε μόνιμους και σε αναπληρωτές, διότι οι δεύτεροι βλέπουν την προοπτική διορισμού να απομακρύνεται ή να ελαχιστοποιείται και οι πρώτοι πως πρέπει να συμπληρώνουν ωράριο
σε πολυπληθέστερα τμήματα, είτε σε άλλη περιοχή είτε ακόμα πως θα απολέσουν την οργανική τους θέση. Ενδεικτικά είναι
επίσης τα ευρήματα της έρευνας τόσο για το άγχος από συμπλήρωση ωραρίου σε δύο ή περισσότερα σχολεία, όπου το 87,5%
των ερωτηθέντων βιώνει από μέτριο έως πάρα πολύ άγχος όσο και για άγχος από τον αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα
λόγω συγχωνεύσεων, όπου 70% των ερωτηθέντων βιώνει πολύ και πάρα πολύ άγχος. Πολύ υψηλό άγχος βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και για το υποερώτημα 3β. Συγκεκριμένα, προκύπτει πως εξαιτίας των
συνεχών και διαδοχικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω κρίσης, το 67,5% των συμμετεχόντων βιώνει πολύ ή πάρα πολύ άγχος, ενώ το ποσοστό από το μέτρια έως το πάρα πολύ ανέρχεται στο 92,5%. Πολύ υψηλό
είναι και το ποσοστό του δείγματος που βιώνει άγχος εξαιτίας των ασαφών και απροσδιόριστων σχεδίων του Υπουργείου για
το Νέο Λύκειο, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν μέτριο άγχος και οι μισοί πολύ και πάρα πολύ άγχος. Σχετικά
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με το υποερώτημα που αναφέρεται στις συνταξιοδοτήσεις ως παράγοντα πρόκλησης άγχους, διαπιστώνεται πως το 65% των
ερωτηθέντων βιώνει πολύ και πάρα πολύ άγχος.
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να αποτυπώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το επαγγελματικό άγχος εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης και των εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και περιορισμένο δείγμα. Οδήγησε σε ενδιαφέροντα και σημαντικά ευρήματα και πρόσφερε
αφενός μια σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί, αφετέρου μπορεί να σταθεί αφορμή προβληματισμού, περαιτέρω
εξέτασης και βελτιωτικών ενεργειών, διότι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου δεν πρέπει να υποβαθμίζεται από ενδογενείς ή κυρίως εξωγενείς παράγοντες, όπως οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προκαλούν υψηλό άγχος σε πολύ μεγάλο
ποσοστό εκπαιδευτικών. Το περιορισμένο δείγμα ωστόσο, αφού η έρευνα εφάρμοσε τη βολική δειγματοληψία, δεν επιτρέπει
τη διεξαγωγή και διατύπωση γενικευμένων και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Επίσης το ερευνητικό εργαλείο που
εφαρμόστηκε, είχε ενδεχομένως ελλείψεις ή αδυναμίες. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να διενεργηθεί νέα εκτενέστερη εμπειρική έρευνα, μεγαλύτερης γεωγραφικής εμβέλειας και δείγματος. Επίσης στην νέα έρευνα καλό είναι να συνεκτιμώνται και
άλλες παράμετροι και μεταβλητές προκειμένου να εξάγονται πιο γενικά και αξιόπιστα συμπεράσματα.
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Zusammenfassung
Die finanzielle Krise hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass im Bildungsraum wichtige Änderungen stattfinden,
die den Lehrerberuf eindeutig belasten. Der vorliegende Artikel präsentiert empirische Forschung, die Stress im
Lehrerberuf erforscht. Die Forschung konzentriert sich auf den Berufstress von Lehrkräften der sekundärstufe, der sich
durch Gehaltsabkürzung und institutionelle Reforme verursachen lässt, welche als Konsequenz der Wirtschaftskrise
zu betrachten sind. Nach der bibliografischen Untersuchung und der Feststellung einerseits begrenzter Anzahl von
relevanten empirischen Forschungen, andererseits von unausreichenden Daten, wurde entschieden, eine neue Forschung
zu durchführen, um das angesprochene Thema zu erforschen. Nachdem das Ziel und die Forschungsfragen festgelegt
worden waren, wurde qualitative Forschung mit Hilfe eines mit geschlossenen Fragen aufgebauten Fragebogens
durchgeführt. An der Forschung beteiligten sich 40 Lehrer der Region von Aitoloakarnania. Die Forschungsanalyse zeigte,
dass die Lehrkräfte zwar hohen Stress aufgrund der Gehaltsabkürzungen erleben, erleben aber mehr Stress aufgrund
der Bildungsänderungen und Reforme.
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Επαγγελματική Εξουθένωση σε μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αντιγόνη Βάκρου & Ιωάννης Δημάκος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1986), η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης (emotional exhaustion), αποπροσωποποίησης (depersonalization) και μειωμένης προσωπικής επίτευξης (loss of
personal accomplishment), το οποίο μπορεί να προκύψει σε άτομα τα οποία ασχολούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
σε ανθρώπους. Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της υγείας, καθώς και στο χώρο της εκπαίδευσης, αν και αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης μπορεί δυνητικά να επηρεάσει όλους τους εργαζόμενους (Moneta, 2011).
Σύμφωνα με έρευνες στις ΗΠΑ, οι εκπαιδευτικοί συγκαταλέγονται στις επαγγελματικές ομάδες με αρκετές πιθανότητες
να βιώσουν συναισθήματα επαγγελματικής εξουθένωσης κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Στην Ελλάδα οι
εκπαιδευτικοί φαίνεται να βιώνουν μέτρια έως χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης συγκριτικά με άλλες χώρες,
με τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώνουν περισσότερο εξουθενωμένοι από τους εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Βασιλόπουλος, 2012).
Σήμερα υπάρχουν αυξανόμενες ερευνητικές ενδείξεις ότι εκτός των επαγγελματιών και οι φοιτητές βιώνουν συμπτώματα εξουθένωσης εξαιτίας των σπουδών τους, αν και μέχρι πρόσφατα η επαγγελματική εξουθένωση των φοιτητών δεν
είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ερευνητών (Stoeber, Childs, Hayward & Geast, 2011). Τα βασικά ζητήματα
της επέκτασης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης από τον επαγγελματικό χώρο στον εκπαιδευτικό χώρο είναι, εάν η «δουλειά» του φοιτητή συνεπάγεται συστηματική και μακροχρόνια έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες όπως η
επαγγελματική δουλειά, καθώς και η απουσία έγκυρου εργαλείου μέτρησης της ακαδημαϊκής εξουθένωσης. Οι Schaufeli,
Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker (2002) σχεδίασαν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης για
φοιτητές το ΜΒΙ – Student Survey (MBI-SS questionnaire) που επικεντρώνεται στην μέτρηση της εξουθένωσης που βιώνουν
οι φοιτητές εξαιτίας των απαιτήσεων μελέτης, μελετώντας τρεις (3) συνιστώσες: της συναισθηματικής εξάντλησης (exhaustion)
που βιώνουν οι φοιτητές λόγω των απαιτήσεων των σπουδών τους, της αποπροσωποποίησης (cynicism) που εμφανίζουν
απέναντι στις σπουδές τους και της προσωπικής επίτευξης (professional efficacy) που αισθάνονται οι φοιτητές για τον εαυτό
τους, την ιδιότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους ως σπουδαστές. Με την διαθεσιμότητα και τη χρήση της κλίμακας
αυτής έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι οι φοιτητές βιώνουν συναισθήματα εξουθένωσης (Jacobs & Dodd, 2003) και φαίνεται
ότι η επαγγελματική εξουθένωση των φοιτητών παρουσιάζει τις ίδιες ή παρόμοιες κύριες συνιστώσες που παρουσιάζει η
επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων (Balogun, Pellegrini & Hoeberlein, 1996. Breso, Salanova & Schaufeli, 2007.
Salanova, Schaufeli, Martinez & Breso, 2010).
Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας οι φοιτητές μπορούν να βιώσουν στρες
εξαιτίας του ακαδημαϊκού φόρτου εργασιών, της συχνής αξιολόγησης, της χρονικής πίεσης, του συναγωνισμού με τους συμφοιτητές, των σχέσεων μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και άλλων παραγόντων σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους, το
οποίο μπορεί να τους προκαλέσει επαγγελματική εξουθένωση (Chambers, 1992. Moneta, 2011). Η επαγγελματική εξουθένωση των φοιτητών φαίνεται να σχετίζεται με την χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση και ακαδημαϊκή δέσμευση (Schaufeli, et al.,
2002), την χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα για τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις (Yang & Farn, 2005), τις αντιλήψεις σχετικά με
τον υπερβολικό φόρτο ακαδημαϊκών απαιτήσεων (Jacobs & Dodd, 2003), με τις αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης (Yang & Farn, 2005), την υπερβολική ανησυχία για λάθη (Zhang
et al., 2007) και τις περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν.
Έρευνες σχετικά με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε φοιτητές έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες
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χώρες όπως στην Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κίνα, Ιράν, Κολομβία (Adie & Wakefield, 2011. Martinez & Marques Pinto,
2005. Martinez, Marquez, Salanova & Lopez de Silva, 2002. Rostami, Reza & Schaufeli, 2012) και ελάχιστες στην Ελλάδα
(Divaris et al., 2011. Τζουμάκα, 2015). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών φαίνεται να επιβεβαιώνεται το γεγονός
ότι όσο μεγαλύτερο στρες βιώνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τόσο μεγαλύτερο βαθμό ακαδημαϊκής
εξουθένωσης είναι πιθανό να εμφανίσουν (Huang & Lin, 2010. Kristano, Chen & Thoo, 2016. Lin & Huang, 2014. Merilainen &
Kuittinen, 2014. Shelton & Valkyrie, 2010. Yang, 2004. Zhang, Gan & Cham, 2007) με αρνητικές συνέπειες τόσο για την πορεία
των σπουδών τους, όσο και για την υγεία τους.

Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση των φοιτητών
Η εμφάνιση συναισθημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης σε φοιτητές έχει μελετηθεί σε σχέση με ατομικά χαρακτηριστικά
των φοιτητών, καθώς και σε σχέση με επιμέρους χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν και η επαγγελματική εξουθένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών των φοιτητών και των πολύπλοκων περιβαλλοντικών παραγόντων δεν έχει γίνει ακόμα συστηματική έρευνα όλων των
παραγόντων που ενδεχομένως συνδέονται θετικά ή αρνητικά με την εμφάνιση συναισθημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης
σε φοιτητές. Από τα ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν μελετηθεί σε σχέση με την εμφάνιση συναισθημάτων εξουθένωσης
στον φοιτητικό πληθυσμό είναι η αίσθηση συνοχής (sense of coherence), η αυτοεκτίμηση (self-esteem), η ανθεκτικότητα
(resiliency), (Lue, Chen, Wang, Cheng & Chen, 2010. Skodova & Lajciakova, 2013).
Αρκετοί ερευνητές έχουν καταδείξει τη σημασία του φύλου ως ένα από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την
εμφάνιση συναισθημάτων εξουθένωσης. Ερευνητικές υποθέσεις ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερη επαγγελματική εξουθένωση από τους άνδρες είναι συνηθισμένες και ίσως απορρέουν από το γεγονός ότι οι γυναίκες φαίνεται να βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα στρες και ως συνέπεια επαγγελματικής εξουθένωσης (Matlin, 2004. Purvanova & Muros, 2010). Σύμφωνα με
τους Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) τα δύο φύλα βιώνουν διαφορετικά το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης,
με τις γυναίκες να έχουν την τάση να εμφανίζουν μεγαλύτερη «συναισθηματική εξάντληση» και οι άνδρες να εμφανίζουν
μεγαλύτερα επίπεδα στη συνιστώσα της «αποπροσωποποίησης». Η πλειονότητα των ερευνών που μελέτησαν το ρόλο του
παράγοντα φύλου σε σχέση με την εμφάνιση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης έχουν γίνει σε εργαζόμενους
και όχι φοιτητές (Purvanova & Muros, 2010) με αντιφατικά ευρήματα (Lin & Huang, 2014).
Όμως είναι πιθανόν και άλλοι αρκετοί παράγοντες να σχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου της εξουθένωσης.
Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η σχολή φοίτησης, το έτος σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης, τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή των φοιτητών, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης (Dyrbye,
Thomas, Huntington. Lawson, Novotny, Sloan & Shanafelt, 2006. Santen et al., 2010). Αναφορικά με τη σχολή φοίτησης,
η πλειονότητα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε φοιτητικούς πληθυσμούς έχουν επικεντρωθεί σε φοιτητές επιστημών
υγείας (Backovic et. al, 2012. Boada-Grau, Merino-Tejedor, Sanchez-Garcia, Prizmic-Kuzmica & Vigil-Colet, 2015). Οι λόγοι
που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το ενδιαφέρον των ερευνητών για τους φοιτητές ιατρικών σχολών είναι ίσως το γεγονός ότι
το πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών θεωρείται ως ένα από τα πιο πολυετή και απαιτητικά προγράμματα σπουδών,
όπου οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλούς στρεσογόνους παράγοντες όπως, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου,
η υπερβολική μελέτη, η απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων, η έκθεση σε ασθενείς που υποφέρουν ή πεθαίνουν (Dyrbye, et al.,
2009, Galan, Sanmartin, Polo & Giner, 2011. Ling, Qin & Shen, 2014. Santen et al., 2010).
Οι έρευνες που παρέχουν ευρήματα σχετικά για το πώς σχετίζεται το έτος σπουδών των φοιτητών με την εμφάνιση της
επαγγελματικής εξουθένωσης είναι εξαιρετικά περιορισμένες και βασίζονται σε μελέτες με συμμετέχοντες φοιτητές ιατρικών
σχολών, με έμφαση στους φοιτητές τελευταίων ετών σπουδών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κλινικές δραστηριότητες. Σε έρευνα
των Galan, et al. (2011) ένας στους τέσσερις φοιτητές ιατρικών σχολών στην Ισπανία έχουν υψηλό κίνδυνο να βιώσουν συναισθήματα ακαδημαϊκής εξουθένωσης, με το ποσοστό αυτό να διπλασιάζεται από το 3ο στο 6ο έτος σπουδών, δηλαδή από τα
προκλινικά μαθήματα στα κλινικά μαθήματα.
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία από τις λιγοστές προσπάθειες μελέτης της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι
φοιτητές παιδαγωγικών επιστημών (μελλοντικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και οι φοιτητές ανθρωπιστικών
& κοινωνικών επιστημών, θετικών επιστημών (μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) των Ελληνικών Πανεπιστημίων και της συσχέτισης της, με τη σχολή των φοιτητών, το φύλο, το έτος σπουδών, αν φοιτούν σε τμήμα της επιλογής
τους και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας ήταν συνολικά 633 φοιτητές. Από αυτούς οι 525 (83%) είναι γυναίκες και 108
(17%) είναι άνδρες.
Πίνακας 1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Φοιτητών
Ν (%)
ΦΥΛΟ

ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
(Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ)

ΑΝΔΡΑΣ

108 (17%)

ΓΥΝΑΙΚΑ

525 (83 %)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

135 (21,3%)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

163 (25,8%)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

335 (52,9%)

1ο

90 (14,2%)

2ο

100 (15,8%)

3ο

90 (14,2%)

4ο

216 (34%)

ΠΤΥΧΙΟ

42 (6,6%)

ΝΑΙ

547 (86,4%)

ΟΧΙ

86 (27,7%)

ΑΡΙΣΤΑ

109 (17,2%)

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

390 (61,6%)

ΚΑΛΩΣ

134 (21,2%)

Εργαλεία
Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων φοιτητών και η Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης για Φοιτητές (Maslach Burnout Inventory - Student Survey – MBI-SS) των Schaufeli,
Martinez, Marques-Pinti, Salanova & Baker (2002), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε φοιτητικούς πληθυσμούς και θεωρείται
η πιο ευρέως αποδεκτή κλίμακα μέτρησης για το σκοπό αυτό. Στην Ελλάδα έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα της Τζουμάκα (2015). Η ΜΒΙ – SS αποτελείται από 15 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις υποκλίμακες της
επαγγελματικής εξουθένωσης και ειδικότερα πέντε για τη συναισθηματική εξάντληση, τέσσερις για αφορούν την αποπροσωποποίηση και έξι για την προσωπική επίτευξη. Οι συμμετέχοντες φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν τη συχνότητα με
την οποία αισθάνονται ότι τους συμβαίνει μία συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τις σπουδές
μου) χρησιμοποιώντας μια 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert κλιμακούμενη από το 0 (ποτέ δεν μου συμβαίνει ) έως το 6 (μου
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συμβαίνει κάθε μέρα). Υψηλά ποσοστά στην συναισθηματική εξάντληση και στην αποπροσωποποίηση και χαμηλά ποσοστά
στην περιορισμένη προσωπική επίτευξη αποτελούν ένδειξη εμφάνισης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Χαμηλά ποσοστά
στην συναισθηματική εξάντληση και στην αποπροσωποποίηση και υψηλά ποσοστά στην προσωπική επίτευξη φανερώνουν
χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης ενώ μέτρια ποσοστά και στην τρεις συνιστώσες φανερώνουν μέτριο επίπεδο
επαγγελματικής εξουθένωσης (Brewer & McMahan, 2004).
Διαδικασία
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από
το Google Forms, ένα διαδικτυακό λογισμικό που παρέχει η Google, καθώς θεωρήθηκε το πιο κατάλληλο εργαλείο εξασφάλισης μεγάλου δείγματος φοιτητών από διαφορετικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Στατιστική Ανάλυση
Για την διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των φοιτητών παρατηρήθηκε πλήρης ομαδοποίηση ως προς τις 3 υποκλίμακες συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και προσωπική επίτευξη. Εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων
(Factor Analysis) στις 15 μεταβλητές – ερωτήσεις που αφορούσαν τις 3 υποκλίμακες. Η μέθοδος εξαγωγής των παραγόντων
που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis – PCA). Πριν την εφαρμογή της
PCA αξιολογήθηκε η καταλληλόλητα των δεδομένων για την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης. Ο δείκτης ή αλλιώς το
μέτρο επάρκειας του δείγματος Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O) ήταν πάνω από 0.6 (0.868), όπως επίσης και ο έλεγχος υπόθεσης της σφαιρικότητας (Bartlett’s Test of Sphericity) βρέθηκε στατιστικά σημαντικός (p<0.001). Η ανάλυση κύριων συνιστωσών ανέδειξε την παρουσία 3 συνιστωσών με ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδος, ερμηνεύοντας το 67.3% της συνολικής
διακύμανσης. (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Παραγοντική δομής της Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης για Φοιτητές
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
F1
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΑΝΛΗΣΗ

Νιώθω ψυχικά εξαντλημένος/η από τις σπουδές μου

0. 813

Νιώθω μεγάλη κόπωση στο τέλος μίας ημέρας στο πανεπιστήμιο

0. 814

Νιώθω κουρασμένος/η όταν ξυπνάω το πρωί και έχω να αντιμετωπίσω
άλλη μια μέρα στο πανεπιστήμιο

0. 830

Είναι πολύ κουραστικό συναίσθημα για μένα να διαβάζω ή να
παρακολουθώ ένα μάθημα

0. 643

Νιώθω εξουθενωμένος/η από τις σπουδές μου

0. 818

F2
ΚΥΝΙΣΜΟΣΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

Έχω λιγότερο ενδιαφέρον για τις σπουδές μου από όσο είχα κατά την
εγγραφή μου στο πανεπιστήμιο

0. 810

Είμαι λιγότερο ενθουσιώδης για τις σπουδές μου

0. 838

Έχω γίνει πιο κυνικός/η σχετικά με την πιθανή χρησιμότητα των
σπουδών μου

0. 838

Αμφιβάλλω για τη σημασία των σπουδών μου

0. 827

F3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Μπορώ να λύνω αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στις
σπουδές μου

0.673

Πιστεύω ότι συμβάλλω αποτελεσματικά στα μαθήματα που
παρακολουθώ

0.799
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Κατά την άποψή μου, είμαι καλός/η φοιτητής-τρια

0.755

Τονώνεται το ηθικό μου όταν επιτυγχάνω τους στόχους της μελέτης μου

0.500

Έχω μάθει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα κατά την διάρκεια των
σπουδών μου

0.484

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων νιώθω βέβαιος/η ότι καταφέρνω να
ολοκληρώνω τις υποχρεώσεις μου

0.713

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις που αφορούν στις μετρήσεις των υποκλιμάκων συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και προσωπικής επίτευξης των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Οι φοιτητές παιδαγωγικών επιστημών παρουσίασαν μέτρια ποσοστά στις υποκλίμακες της
συναισθηματικές εξάντλησης και της προσωπικής επίτευξης και χαμηλά ποσοστά στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης.
Οι φοιτητές ανθρωπιστικών & κοινωνικών επιστημών και θετικών επιστημών παρουσίασαν μέτρια ποσοστά στις υποκλίμακες
της συναισθηματικές εξάντλησης και της προσωπικής επίτευξης και χαμηλά ποσοστά στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης. Δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο υπό σύγκριση ομάδων.
Πίνακας 3. Κλίμακα Κλίμακας Επαγγελματικής Εξουθένωσης για Φοιτητές, Μέσος όρος και τυπικές αποκλίσεις
Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μελλοντικοί Εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

M

SD

M

SD

Συναισθηματική Εξάντληση

3.10

1.34

3.24

1.40

Κυνισμός - Αποπροσωποποίηση

1.83

1.67

2.17

1.72

Προσωπική Επίτευξη

4.30

0.96

4.22

0.98

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Φύλο φοιτητών
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φοιτητών παιδαγωγικών επιστημών σε
καμία από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Έτος σπουδών φοιτητών
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν μεταξύ του έτους σπουδών των φοιτητών παιδαγωγικών επιστημών στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης (t (88) = -3.23 p =.002) υπέρ των φοιτητών που βρίσκονται στο Πτυχίο (Μ.Ο = 4.80, Τ.Α =
1.005) σε σχέση με τους φοιτητές Α’ έτους (Μ.Ο = 4.12, Τ.Α = 0.992). Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε επίσης στην
υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης (t(76) = -2.78 p =.007), υπέρ των φοιτητών που βρίσκονται στο Πτυχίο (Μ.Ο = 4.80, Τ.Α
= 1.005) σε σχέση με τους φοιτητές Β’ έτους (Μ.Ο = 4.14, Τ.Α=1.110).
Φοίτηση σε τμήμα που επιθυμούν
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν φοιτούν σε τμήμα της επιλογής στην
υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης (t (333) = -2.26 p =.024) και στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης (t (333)
= -3.03 p = 0.04), σε σχέση με τους φοιτητές που δήλωσαν ότι φοιτούσαν σε τμήμα που επιθυμούν.
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Ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των φοιτητών με Μ.Ο. βαθμολογίας «άριστα» στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης F(2,332) = 16.02, p = .000). Ενώ στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητών με Μ.Ο. βαθμολογίας
«καλώς» παρατηρήθηκαν στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης F(2,332) = 7.05, p = .001)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Φύλο φοιτητών
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών φοιτητών Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών σε καμία από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Έτος σπουδών φοιτητών
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των επί πτυχίω φοιτητών στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης
(F(6,291) = 3.85 p =.001) σε σχέση με τους φοιτητές Β’ έτους.
Φοίτηση σε τμήμα που επιθυμούν
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των φοιτητών που δήλωσαν ότι δεν φοιτούν σε τμήμα της επιλογής στην
υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης (t (296) = -4.31, p =.000). Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των
φοιτητών που δήλωσαν ότι φοιτούσαν σε τμήμα που επιθυμούν στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης (t (296) = 2.92, p
= .004) σε σχέση με τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δεν φοιτούσαν σε τμήμα που επιθυμούν.
Ακαδημαϊκή επίδοση φοιτητών
Στατιστικά σημαντικές διαφορές εμφανίστηκαν υπέρ των φοιτητών με Μ.Ο. βαθμολογίας «άριστα» στην υποκλίμακα της προσωπικής επίτευξης F(2,295) = 17.79, p = .000). Ενώ στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητών με Μ.Ο. βαθμολογίας
«καλώς» παρατηρήθηκαν στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης F(2,295) = 8.31, p = .000)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες τα αίτια της εμφάνισης συναισθημάτων επαγγελματικής εξουθένωσης θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όσο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά της εργασίας (Maslach
et al., 2001). Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να μελετήσει τη συσχέτιση της εμφάνισης επαγγελματικής εξουθένωσης σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ατομικούς παράγοντες των συμμετεχόντων
φοιτητών, καθώς και με παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον επιχειρήθηκε να μελετηθεί η συσχέτιση της
επαγγελματικής εξουθένωσης και ακαδημαϊκής επίδοσης των συμμετεχόντων φοιτητών.
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι συμμετέχοντες φοιτητές και των τριών σχολών (παιδαγωγικών, ανθρωπιστικών & κοινωνικών, θετικών επιστημών) φαίνεται να βιώνουν χαμηλά έως μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς καταγράφηκαν μέτρια ποσοστά και στις τρεις συνιστώσες (προσωπική επίτευξη, συναισθηματική
εξάντληση, αποπροσωποποίηση). Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η επαγγελματική
εξουθένωση παρουσιάζει θετική συσχέτιση με πλήθος συμπτωμάτων σε οργανικό, ψυχικό, κοινωνικό επίπεδο των ατόμων
που βιώνουν τέτοια συναισθήματα (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 1999). Ειδικά στο φοιτητικό πληθυσμό αισθήματα επαγγελματικής εξουθένωσης φαίνεται να συνδέονται αρνητικά με την ακαδημαϊκή δέσμευση και την ακαδημαϊκή επίδοση των
φοιτητών (Salanova, et al., 2010).
Στην προσπάθεια διερεύνησης του γεγονότος, κατά πόσο επηρεάζει το φύλο την εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης
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δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε καμία από τις 3 διαστάσεις της επαγγελματικής
εξουθένωσης. Το εύρημα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες
φοιτήτριες φαίνεται να βιώνουν περισσότερη επαγγελματική εξουθένωση από τους άνδρες, γεγονός που ίσως απορρέει από
το ότι οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα στρες και ως συνέπεια επαγγελματικής εξουθένωσης (Matlin, 2004. Maslach,
Schaufeli & Leiter, 2001. Purvanova & Muros, 2010).
Σύμφωνα με ευρήματα προηγούμενων ερευνών μερικές κατηγορίες φοιτητών βιώνουν ψηλά επίπεδα στρες (Elias, Ping
& Abdullah, 2011). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι φαίνεται να έχουν περισσότερο στρες
λόγω της μετάβασής τους στην πανεπιστημιακή ζωή, η οποία διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη σχολική τους ζωή
(Towbes & Cohen, 1996). Οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την έναρξη των σπουδών έρχονται αντιμέτωποι με εκπαιδευτικούς και
προσωπικούς στρεσογόνους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική, σωματική τους υγεία. (Hall,
Chipperfield, Perry, Ruthig & Goetz, 2006. Thomson, 2008). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν φαίνεται να συμφωνούν
με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, καθώς οι επί πτυχίω φοιτητές ανθρωπιστικών & κοινωνικών επιστημών, θετικών επιστημών που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα στην υποκλίμακα της «αποπροσωποποίησης» σε σχέση με τους δευτεροετείς συμφοιτητές τους, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω των υψηλών επιπέδων
ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι πτυχιούχοι στη χώρα μας.
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας το 86,4% των συμμετεχόντων φοιτητών δήλωσε πως σπουδάζει σε τμήμα της επιλογής του, ποσοστό ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι στις περισσότερες περιπτώσεις
η επιλογή της σχολής φοίτησης επηρεάζεται άμεσα από το βαθμό που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, ο οποίος
αρκετές φορές δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν σε τμήμα της αρεσκείας τους. Στην σημερινή εποχή η πλειονότητα των νέων
φαίνεται να επιλέγει σπουδές με βασικό κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση και ασφάλεια παραβλέποντας σε αρκετές
περιπτώσεις τις πραγματικές τους επιθυμίες, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας
καθώς οι φοιτητές που δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε τμήμα της επιλογής τους παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα «συναισθηματικής εξάντλησης» και «αποπροσωποποίησης» κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Τέλος από τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει συσχέτιση της επαγγελματικής εξουθένωσης με
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. Συγκεκριμένα οι φοιτητές με «άριστες επιδόσεις» (Μ.Ο. βαθμολογίας) εμφάνιζαν
υψηλά ποσοστά «προσωπικής επίτευξης». Αντίθετα οι φοιτητές με βαθμολογικές επιδόσεις «καλώς» εμφάνιζαν υψηλότερα
ποσοστά «αποπροσωποποίησης». Προηγούμενες έρευνες που μελετούν την ακαδημαϊκή εξουθένωση σε φοιτητές, φαίνεται
να επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση
(Schaufeli, et al., 2002), την χαμηλή αυτο-αποτελεσματικότητα (Yang & Farn, 2005) και συμφωνούν με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Αξίζει να τονιστεί ότι η παρούσα έρευνα παρουσιάζει περιορισμούς, όπως η προέλευση του δείγματος των φοιτητών μειώνοντας την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και η αποκλειστική χρήση κλιμάκων αυτό-αναφοράς, οι οποίες αυξάνουν την
πιθανότητα τα αποτελέσματα να απηχούν περισσότερο τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε παρά τις πραγματικές σχέσεις των
μεταβλητών, θέτοντας έτσι περιορισμούς στη γενίκευση των αποτελεσμάτων.
Παρ’ όλους τους περιορισμούς, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να έχουν ενδιαφέρουσες προεκτάσεις για
μελλοντική έρευνα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς η ανησυχία των πανεπιστημίων να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές της περιλαμβάνει την εξέταση όλων των μεταβλητών που εμπλέκονται στη διαδικασία διδασκαλίας
- μάθησης και της διασφάλισης της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας των φοιτητών.
Καθώς η παρούσα έρευνα είναι από τις ελάχιστες στην Ελλάδα, περαιτέρω διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης
των φοιτητών ενδέχεται να αναδείξει τη σημασία κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών που σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση και τη σχέση της με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν
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να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους ειδικούς, τα πανεπιστήμια και τα μέλη διδακτικού & εκπαιδευτικού προσωπικού
με σκοπό να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα διαχείρισης των συναισθημάτων της επαγγελματικής εξουθένωσης των φοιτητών.
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Abstract
The purpose of this study was to examine burnout in university students in Greece. 633 undergraduate students of
education sciences, human & social sciences, natural sciences participated in the study. The Maslach Burnout Inventory
Student Survey (MBI – SS) was used for data collection.
Confirmatory factor analyses showed that the expected three-factor structures of the adapted versions of the Maslach
Burnout Inventory (MBI) for students (including Exhaustion, Cynicism, and Professional Efficacy) fitted to the data of the
sample. The results showed that university students in Greece felt low to moderate levels of academic burnout during
their studies. Senior students showed a statistically significant difference in the Cynicism sub-scale, and the academic
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performance of students showed statistically significant differences, particularly for students with excellent performance
in the Personal Efficiency sub-scale.
The findings highlight the need for further exploration of burnout in university students.
Key words: student burnout, academic performance, emotional exhaustion, professional efficacy, depersonalization
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Οι πολλαπλές ανάγκες των φοιτητριών/φοιτητών των παιδαγωγικών
τμημάτων για υπηρεσίες στήριξης: Tεκμηρίωση αναγκών
Παναγιώτα Ευαγγελάκου

Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διαπιστώσει κατά πόσο οι φοιτήτριες/φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων είχαν ή έχουν
ανάγκη από στήριξη εκπαιδευτική, ψυχολογική ή επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και
αν τη/τις βρήκαν, δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα εξειδικευμένη βιβλιογραφία τα κυριότερα προβλήματα με τα
οποία έρχεται αντιμέτωπος ο φοιτητικός πληθυσμός είναι ψυχολογικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά, οικογενειακά, συναισθηματικά και ψυχοσωματικά, τα οποία συνδέονται µε τη μεταβατική περίοδο (αρχή και τέλος σπουδών) και τις δυσκολίες προσαρμογής που αυτή επιφέρει (Καλαντζή – Αζίζι, 2016, Μαχαιράκη, 2006, Rott, 1996). Η συζήτηση αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο
της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.) και της υποχρέωσης ανάπτυξης υποστηρικτικών
υπηρεσιών, ως μέρος του τρίτου άξονα της κοινωνικής διάστασης των πανεπιστημίων (συνθήκες σπουδών), οι οποίες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του διαφοροποιημένου, λόγω της μαζικοποίησης, φοιτητικού πληθυσμού
(Σταμέλος, Βασιλόπουλος & Καβασακάλης, 2015).

Η έρευνα: κατασκευάζοντας το εργαλείο της έρευνας
Το σκεπτικό μας πίσω από την παρούσα εργασία ήταν να αναδείξουμε τις ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού των παιδαγωγικών τμημάτων για υπηρεσίες στήριξης, όπως αυτές προβλέπονται από την ανάπτυξη του Ε.Χ.Α.Ε..
Πιο συγκεκριμένα, στόχος μας ήταν να αποτυπώσουμε τις ανάγκες των φοιτητριών/φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών για στήριξη εκπαιδευτική, ψυχολογική και επαγγελματικού
προσανατολισμού κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και από πού, ποιον ή ποιους την/τις έλαβαν. Δεδομένου του ερωτήματος, το ενδιαφέρον μας στράφηκε προς τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές που βαίνουν προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
συνεπώς έχουν σημαντική πανεπιστημιακή εμπειρία, δηλαδή τις/τους τεταρτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές. Η έρευνα αυτή μπορεί
να θεωρηθεί κι ως έρευνα-πιλότος που θα μπορούσε να γενικευτεί σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Παρόλο που οι υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης μπορεί να είναι ευρύτερου φάσματος, εμείς, σε μια πρώτη προσέγγιση,
επιλέξαμε να εστιάσουμε σε υπηρεσίες παροχής εκπαιδευτικής στήριξης, ψυχολογικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο του εν λόγω Πανεπιστημίου
αρμόδια για τη στήριξη των φοιτητριών/φοιτητών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω προβλήματα είναι το Γραφείο Διασύνδεσης και το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών.
Η ιδέα μας λοιπόν ήταν να μοιράσουμε στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δύο μέρη,
με το δεύτερο να περιλαμβάνει δύο σκέλη.
Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος περιείχε δημογραφικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την αρχική
επιλογή των σπουδών των φοιτητριών/φοιτητών.
Στο πρώτο σκέλος του δεύτερου μέρους τους ρωτήσαμε αν χρειάστηκαν εκπαιδευτική στήριξη, ψυχολογική στήριξη και
στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού και τους ζητήσαμε να δώσουν θετική ή αρνητική απάντηση (Ναι - Όχι). Σε ένα
δεύτερο σκέλος, όσοι από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές απάντησαν θετικά για κάποιο από αυτά τα είδη στήριξης, τους ζητήσαμε
να αναφέρουν από πού, ποιον ή ποιους τη δέχτηκαν (φίλοι, συμφοιτητές, προσωπικό εντός πανεπιστημίου, προσωπικό εκτός
πανεπιστημίου, οικογενειακό περιβάλλον, άλλο κοινωνικό περιβάλλον, δεν τη βρήκαν, άλλο).
Στη συνέχεια, μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων με τις απαντήσεις των φοιτητριών/φοιτητών, αναλύσαμε α) τα κοι-
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νωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, β) τις απαντήσεις τους αναφορικά με το είδος της στήριξης που χρειάστηκαν περισσότερο και γ) τις απαντήσεις τους ως προς τον φορέα παροχής της στήριξης που χρειάστηκαν.

Εφαρμογή
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές του 8ου εξαμήνου (4ο έτος
σπουδών) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την πρώτη συνάντηση που θα αφορούσε την προετοιμασία τους για
την Πρακτική Άσκηση. Συνολικά, συμπληρώθηκαν 179 ερωτηματολόγια από 230 φοιτήτριες/φοιτητές, όμως, μετά από προκαταρκτικό έλεγχο, αποκλείστηκε ένα μερικώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, οπότε διατηρήσαμε 178 ερωτηματολόγια. Ως
αποτέλεσμα, η συμμετοχή ήταν περίπου 80%. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι επρόκειτο για μια υποχρεωτική και ιδιαίτερα
σημαντική συνάντηση, συνεπώς, η απουσία ενός 20% φοιτητριών/φοιτητών δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Πάνω σε αυτό,
ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν οι απούσες/απόντες αποτελούν «θύματα» των αναγκών που δεν ικανοποιήθηκαν. Τέλος, δεν
μπορούμε να γνωρίζουμε αν το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων που λάβαμε, ιδίως για ανάγκη ψυχολογικής στήριξης,
οφείλεται σε κάποιο ταμπού των φοιτητριών/φοιτητών.

Το φοιτητικό προφίλ
Οι περισσότεροι φοιτητές ήταν γυναίκες (81%), γεγονός το οποίο δεν προκαλεί εντύπωση καθώς ο γυναικείος πληθυσμός αποτελεί την πλειονότητα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (Eurostudent IV, 2018). Έπειτα, ο βαθμός απολυτηρίου για
το 50% των φοιτητριών/φοιτητών ήταν πάνω από 18/20, ενώ την ίδια στιγμή η βάση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
το έτος εισαγωγής τους (2013) ήταν περίπου 15/20. Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι το 55% των φοιτητριών/φοιτητών είχε ως
1η προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ένα φοιτητικό
κοινό που προέρχεται από μια πετυχημένη σχολική φοίτηση και το οποίο ήθελε να φοιτήσει στο συγκεκριμένο Τμήμα. Άρα,
μπορεί κάποιος να υποθέσει, αρχικά, ότι πρόκειται για ένα ιδανικό κοινό χωρίς προβλήματα. Τέλος, το 54% των φοιτητριών/
φοιτητών προερχόταν από τη Δυτική Ελλάδα, κάτι το οποίο καθιστά την τοπικότητα ισχυρό δείκτη επιλογής.

Αποτελέσματα
Αναφορικά με το πρώτο σκέλος του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, από το σύνολο των φοιτητριών/φοιτητών που
απάντησαν ότι χρειάστηκαν κάποιο είδος στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το 46,1% ανέφερε ότι χρειάστηκε
εκπαιδευτική στήριξη, το 29,8% δήλωσε ότι χρειάστηκε ψυχολογική στήριξη, ενώ ένα 39,9% είχε ανάγκη από στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού. Συνεπώς, και παρά το συγκεκριμένο φοιτητικό προφίλ, φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος του
χρειάστηκε τουλάχιστον ένα από τα τρία είδη στήριξης κατά τις σπουδές του.
Ως προς το δεύτερο σκέλος του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, σχετικά με τον φορέα παροχής κάθε είδους στήριξης, οι απαντήσεις των φοιτητριών/φοιτητών διαμορφώνονται ως εξής:
Α) Εκπαιδευτική στήριξη: Από το 46,1% που ανέφερε ότι χρειάστηκε εκπαιδευτική στήριξη, το 25,3% τη δέχτηκε από φίλους
και το 28,7% από συμφοιτητές, το 15,2% δήλωσε ότι την έλαβε από εξειδικευμένο προσωπικό εντός του Πανεπιστημίου, ενώ
το 23% από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός Πανεπιστημίου, στο 27% την παρείχε το οικογενειακό περιβάλλον και στο 10,1%
άλλο κοινωνικό περιβάλλον πέραν του οικογενειακού, ενώ ένα 2,2% ανέφερε πως, αν και είχε ανάγκη από αυτό το είδος
στήριξης, δεν την έλαβε από κάπου ή κάποιον. Συνεπώς, αφενός, οι φοιτήτριες/φοιτητές δε βρήκαν όση εκπαιδευτική στήριξη
θα χρειάζονταν από το πανεπιστήμιο, αφετέρου, για την κάλυψη των αναγκών χρησιμοποίησαν πολλαπλές πηγές στήριξης,
ιδίως από το κοινωνικό τους περίγυρο ή από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός πανεπιστημίου.
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Β) Ψυχολογική στήριξη: Από το 29,8% που χρειάστηκε ψυχολογική στήριξη, το 24,2% δήλωσε ότι τη δέχτηκε από φίλους, το
16,9% από συμφοιτητές, το 2,8% από εξειδικευμένο προσωπικό εντός του Πανεπιστημίου, ενώ το 7,3% την έλαβε από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός Πανεπιστημίου. Σε ένα 23,6% την ψυχολογική στήριξη την παρείχε το οικογενειακό περιβάλλον, στο
5,1% άλλο κοινωνικό περιβάλλον πέραν του οικογενειακού, ενώ ένα 2,2% ανέφερε πως, αν και είχε ανάγκη από αυτό το είδος
στήριξης, δεν την έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι πολύ λίγοι βρήκαν ψυχολογική στήριξη
μέσα στο πανεπιστήμιο, ενώ η κύρια πηγή στήριξής τους ήταν το κοινωνικό τους δίκτυο (οικογένεια, φίλοι, συμφοιτητές).
Γ) Στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού: Από το 39,9% που ανέφερε ότι χρειάστηκε στήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού, το 14,6% απάντησε ότι τη δέχτηκε από φίλους, το 7,9% από συμφοιτητές, το 15,7% την έλαβε από εξειδικευμένο
προσωπικό εντός του Πανεπιστημίου και το 17,4% από εξειδικευμένο προσωπικό εκτός Πανεπιστημίου. Ένα 20,2% δήλωσε
ότι την έλαβε από το οικογενειακό περιβάλλον, 9,6% τη δέχτηκε από άλλο κοινωνικό περιβάλλον πέραν του οικογενειακού,
ενώ ένα 6,2% ανέφερε πως, αν και είχε ανάγκη από αυτό το είδος στήριξης, δεν την έλαβε από κάπου ή κάποιον. Αν και πάλι
στη στήριξη αναγκών επαγγελματικού προσανατολισμού τον βασικό ρόλο έπαιξε το κοινωνικό δίκτυο, εδώ η παρουσία του
πανεπιστημίου μοιάζει να είναι περισσότερο σημαντική.

Συμπεράσματα
Εκκινώντας από το γεγονός ότι οι φοιτήτριες/φοιτητές, οι οποίοι αναπόφευκτα προέρχονται από μια ευρύτερη ποικιλία εθνοτικών, κοινωνικών και μορφωτικών υποβάθρων και οι οποίοι διαθέτουν μια ευρύτερη κλίμακα επιπέδων και ικανοτήτων,
παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες (Hussey & Smith, 2010), αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου εντός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, εξάλλου, στο πλαίσιο του Ε.Χ.Α.Ε., η κοινωνική διάσταση των
πανεπιστημίων, μέσα από τον 3ο άξονα στον οποίο συνίσταται (συνθήκες σπουδών), προτάσσει την ανάπτυξη εκείνων των
μηχανισμών στήριξης των σπουδών που θα λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των διαφορετικών πληθυσμών που
φοιτούν και θα προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν (Σταμέλος, Βασιλόπουλος & Καβασακάλης, 2015).
Η παρούσα έρευνα επιχείρησε λοιπόν να διαπιστώσει αν το υποστηρικτικό πλαίσιο που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο
Πατρών έχει ανταποκριθεί ή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητριών/φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. και, κατ’ επέκταση, αν έχει
επιτευχθεί ή επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η κοινωνική διάσταση του πανεπιστημίου ως προς τον 3ο άξονα (συνθήκες
σπουδών).
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητριών/φοιτητών είχε ανάγκη τουλάχιστον από ένα
από τα τρία (3) είδη στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών του, σε μεγαλύτερο βαθμό από υπηρεσίες εκπαιδευτικής στήριξης, χωρίς η ανάγκη για τις άλλες δύο να θεωρείται αμελητέα. Άξιο προσοχής είναι ότι η πλειονότητα εκείνων που αναζητά
στήριξη τη βρίσκει συνήθως εκτός πανεπιστημίου (κυρίως από οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον), παρά το γεγονός ότι το
Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών και Γραφείο Διασύνδεσης.
Εν κατακλείδι, τα πρώτα αποτελέσματα τεκμηριώνουν τις πολλαπλές ανάγκες στήριξης των φοιτητριών/φοιτητών. Επίσης,
τεκμηριώνουν το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου για δημιουργία δομών στήριξης, αυτές δε φαίνεται είτε
να ανταποκρίνονται πλήρως στις υφιστάμενες ανάγκες είτε να έχουν εμπεδωθεί ως ύπαρξη από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές,
με μερική εξαίρεση τις υπηρεσίες στήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού.
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Abstract
In this paper the results of a survey conducted at the four-year students of the Department of Primary Education of
the University of Patras are presented in order to demonstrate their needs for educational, psychological or vocational
orientation support during their studies and whether they find it or not. An initial analysis of the results indicate that a
significant number of students have received or need at least one of the three types of support, with the majority of those
finding it usually outside the university. All in all, the first results show the multiple student support needs without the
existing support services to fully respond.
Keywords: S tudents, Department of Primary Education, student needs educational support, psychological support,
vocational orientation support, social dimension, EHEA.
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Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία επαγγελματικής
εξουθένωσης στους/στις νηπιαγωγούς δημόσιας εκπαίδευσης
της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος & Ελένη Μοσχάκη

Εισαγωγή
Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο επηρέασαν σημαντικά
τις συνθήκες εργασίας. Αυτές χαρακτηρίζονται από εντατικοποίησή της και έντονα ανταγωνιστικό κλίμα, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα ευνοεί την εμφάνιση του επαγγελματικού άγχους (Αθανασούλα - Ρέππα, 2008:97-103).
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται από τα πιο αγχογόνα και συχνά ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών, από όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εμφανίζουν επαγγελματική εξουθένωση (Παππά, 2006:135, 139).
Η επαγγελματική εξουθένωση, όπως έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος «burnout», σύμφωνα με τον ορισμό της Maslach
(1986), αποτελεί ένα πολυδιάστατο σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης (emotional exhaustion), αποπροσωποποίησης
(depersonalization) και μειωμένης προσωπικής επίτευξης (loss of personal accomplishment), που μπορεί να εμφανιστεί σε
άτομα που εργάζονται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους. Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με
τον Hendricson (1979) πρόκειται για τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική εξάντληση που εμφανίζεται, όταν αυτοί
χάνουν το ενδιαφέρον τους για διδασκαλία (Δανιηλίδου, 2013:14).
Η επαγγελματική εξουθένωση και το επαγγελματικό άγχος παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα οι
δύο έννοιες να θεωρούνται ταυτόσημες. Το επαγγελματικό άγχος αφορά οποιαδήποτε αρνητική εμπειρία, η οποία προκαλείται
από μια ανισορροπία μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και της ικανότητας των εργαζομένων να ανταποκριθούν σ’ αυτές
(Schaufeli & Enzmann, 1998:16-17). Πρόκειται για μια χρονικά περιορισμένη διαδικασία προσαρμογής που συνδέεται με ψυχοσωματικά συμπτώματα (Δεμερούτη, 2001:236). Υποστηρίζεται ότι η παρατεταμένη έκθεση σε καταστάσεις επαγγελματικού
άγχους μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Pines & Keinan, 2005:627).
Τα αίτια εμφάνισης της τελευταίας έχουν αναζητηθεί από πολλούς ερευνητές. Άλλοι επικεντρώνουν τις μελέτες τους σε
ατομικούς παράγοντες (δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στάσεις απέναντι στην εργασία),
ενώ άλλοι σε παράγοντες του περιβάλλοντος (εσωγενείς παράγοντες, ο ρόλος του ατόμου στην οργάνωση, οι σχέσεις στο
χώρο εργασίας, η ανάπτυξη σταδιοδρομίας, το κλίμα και η δομή της οργάνωσης) (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001:407-411∙
Schaufeli & Buunk, 2003:394-396).
Ως πολυδιάστατο σύνδρομο, η επαγγελματική εξουθένωση δεν παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους εργαζόμενους
(Θεοφίλου, 2009:42). Η τελευταία μπορεί να αναγνωριστεί από ένα πλήθος συμπτωμάτων, που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του ατόμου (Hellesøy, Grønhaug & Kvitastein,
2000:234). Τα συμπτώματα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (ETUCE/CSEE,2007:9): τα σωματικά (ημικρανίες,
αϋπνίες, υπέρταση κ.ά.), τα ψυχολογικά (κατάθλιψη, συναισθηματική εξάντληση, κ.ά.) και τα συμπτώματα συμπεριφοράς (συγκρούσεις με την οικογένεια και τους συναδέλφους, εθισμός σε φάρμακα, αλκοόλ, κάπνισμα, συχνές απουσίες από την εργασία, κ.ά.).

Επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται ένα από τα κατεξοχήν ανθρωποκεντρικά και, ταυτόχρονα, από τα πλέον αγχογόνα
με αποτέλεσμα να προκαλεί συχνά επαγγελματική εξουθένωση (Παππά, 2006:135, 139).
Το άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την αποτελεσματικότητα, όσο και την
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ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου (Αντωνίου & Ντάλλα, 2010:222). Αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους μαθητές. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλής ποιότητας φροντίδα
και υπηρεσίες, γεγονός που, σύμφωνα με τη Rentzou (2015:252), μπορεί να είναι ολέθριο, όταν οι «πελάτες» είναι μαθητές,
ιδιαίτερα της προσχολικής εκπαίδευσης (Manlove, 1993:500∙ McMullen & Krantz, 1988:275).
Το σχολείο αποτελεί έναν από τους πιο αγχογόνους χώρους, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και ψυχολογικές συνθήκες
εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί δέχονται καθημερινά μεγάλη ποικιλία επιβαρυντικών ερεθισμάτων από τη σχολική μονάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και από την εκπαιδευτική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών (Δεληχάς, Τούκας & Καραγεωργίου, 2013∙Education International-European,
Trade Union Committee for Education, 2001, όπ. αναφ. στο Αλεξανδρόπουλος, 2014:1-2∙ Kelly & Berthelsen,1995:345).
Πιο συγκεκριμένα, θεωρούνται υπεύθυνοι: για τη μόρφωση των νέων μελών της κοινωνίας, για την εκπαίδευση των μαθητών σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων, για την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών
με διαφορετικές δεξιότητες και την ηθική τους ανάπτυξη, για αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και στις πρακτικές διδασκαλίας, για την άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων (π.χ., ναρκωτικά, αλκοόλ, κ.ά.) αλλά και να απαντήσουν σε οποιαδήποτε
κριτική των αποτυχιών της εκπαίδευσης. Σε περιόδους, μάλιστα, οικονομικής ύφεσης δοκιμάζονται από το αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας, καθώς οι πόροι που διατίθενται για την εκπαίδευση μειώνονται (Kelly & Berthelsen,1995:345∙Maslach,
Jackson & Leiter, 1997:205∙Travers & Cooper, 1996:8).
Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης είναι πιο επιρρεπείς στην επαγγελματική εξουθένωση, καθώς οι παράγοντες
που συντελούν σ’ αυτήν είναι πολύ περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα (Rentzou, 2012:249∙2015:169). Οι
παράγοντες αυτοί συνοψίζονται στους εξής: χαμηλό κύρος του επαγγέλματος, χαμηλοί μισθοί, περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, αντιφατικές αντιλήψεις της κοινωνίας για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην προσχολική εκπαίδευση1,
πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα, ύπαρξη μαθητών με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, ανεπάρκεια σε υλικά, παιδαγωγικό και εποπτικό υλικό, κακή κτιριακή υποδομή, πίεση χρόνου, ρουτίνα της σχολικής
ημέρας, χρόνος που αφιερώνεται σε μη εκπαιδευτικές δραστηριότητες, θόρυβος, σωματική εργασία, υποχρέωση να υπηρετούν
τόσο τις αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών, όσο και τις εργασιακές ανάγκες των γονέων (Al-Adwan & Al-Khayar, 2016:187∙
Baumgartner, Carson, Apavaloaie & Tsouloupas, 2009:242-245∙Clipa & Boghean, 2014:912-913∙Fragoulis & Papadopoulou
2010:74∙Goelman & Guo 1998:178, 182-187∙Kelly & Berthelsen 1995:349-355∙Noble & Macfarlane 2005:55, 56∙Παναγιωτάκης,
2007:78-79∙Rentzou,2012:175∙Sidelinger 2008:40-41∙Tsigilis, Zachopoulou & Grammatikopoulos, 2006:259-260).
Ο/Η εκπαιδευτικός της προσχολικής εκπαίδευσης, και ειδικότερα ο/η νηπιαγωγός, επιτελεί πολλαπλούς ρόλους όπως:
(1) του/της «συν-οικοδόμου» της γνώσης και συνεργάτη/συνεργάτιδας των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, (2) του/της
επιστημολόγου, (3) του/της εθνογράφου της τάξης, (4) του/της μαθητή/τριας, αλλά και του/της ερευνητή/τριας και (5) του/της
διαμεσολαβητή/τριας ανάμεσα στον κόσμο της οικογένειας, των συνομηλίκων και της ευρύτερης κοινωνίας. (Ντολιοπούλου,
2003, όπ. αναφ. στο Τσιώλη, 2011:21).
Το πλήθος των ρόλων που έχουν να επιτελέσουν ενσωματώνουν μια μεγάλη ποικιλία καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και
δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να επωμίζονται σημαντικό βάρος στην εργασία τους. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τους δημιουργεί
πιέσεις, που μαζί με τις πιέσεις της κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος, τους δημιουργούν μεγάλη συναισθηματική
ένταση και τους οδηγούν στην επαγγελματική εξουθένωση.

Σπουδαιότητα της έρευνας
Μετά από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε, βρέθηκε μικρός αριθμός εργασιών που ερευνούν την
ύπαρξη επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Rentzou, 2012∙
1. Η σύγκρουση που προκαλείται από την πολυπλοκότητα του «επαγγελματισμού» σ’ έναν τομέα που η επαγγελματική εικόνα είναι παγιδευμένη στις
παραδοσιακές και σύγχρονες εικόνες της παιδικής ανατροφής και του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία.
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Rentzou, 2015∙ Tsigilis et al., 2006), αλλά και διεθνώς (Al-Adwan & Al-Khayat, 2017∙ Clipa & Boghean, 2014∙ Fisherman,
2015∙ Goelman & Guo, 1989∙ Manlove, 1993∙ McMullen & Krantz, 1988∙ Sidelinger, 2008∙ Stremmel, Benson & Powell, 1993).
Όλες οι ερευνητικές εργασίες που μελετήθηκαν συμφωνούν, σε γενικές γραμμές, ότι ο βαθμός της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.
Ωστόσο, οι προαναφερόμενες έρευνες είναι παλαιότερες, κάποιες από αυτές αφορούν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα
και έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Επιπλέον, αν και έχει επισημανθεί ο ρόλος των χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης (Kokkinos, 2007:240∙Shirom,
2005:263), λίγες σχετικά από τις εργασίες εξέτασαν τη σχέση των χαρακτηριστικών αυτών με την επαγγελματική εξουθένωση
των εκπαιδευτικών.
Η έλλειψη ερευνών δεν μπορεί να μας δώσει επαρκή στοιχεία για την έκταση του φαινομένου στον Ελλαδικό χώρο.
Ιδιαίτερα, στην παρούσα συγκυρία που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν διαμορφώσει ένα δυσχερές εργασιακό
περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς.
Επιπλέον, η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ζωή είναι αναγκαία, προκειμένου να
λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργείο, πανεπιστήμια, επιμορφωτικά κέντρα) στο σχεδιασμό
κατάλληλων παρεμβάσεων.

Μέθοδος
Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός: Να διερευνηθεί ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των νηπιαγωγών δημόσιας εκπαίδευσης της περιφερειακής
ενότητας Αχαΐας.
Ερευνητικά ερωτήματα:
i. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των νηπιαγωγών δημόσιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας
Αχαΐας;
ii. Υπάρχει διαφοροποίηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης συνολικά, αλλά και σε καθεμιά από τις τρεις διαστάσεις
της (συναισθηματική εξάντληση, προσωπική επίτευξη, αποπροσωποποίηση) σε σχέση με τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία, επίπεδο σπουδών, εργασιακή κατάσταση, θέση
στην εκπαίδευση, οργανικότητα και γεωγραφική θέση νηπιαγωγείου) της συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών;
iii. Ποια χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος λειτουργούν ως αιτίες -πηγές επαγγελματικού άγχους στις νηπιαγωγούς δημόσιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας;
iv. Επηρεάζεται η επαγγελματική εξουθένωση της συγκεκριμένης ομάδας και σε ποιο βαθμό από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος;
Μέσο συλλογής δεδομένων:
1. Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών στοιχείων.
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αυτοσχέδιες ερωτήσεις για τη μέτρηση ατομικών και δημογραφικών στοιχείων (φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών, οικογενειακή κατάσταση, κ.ά.), τα οποία επηρεάζουν, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ή σχετίζονται με
την ύπαρξη της επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς.
2. Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης.
Για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νηπιαγωγών της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα του Συνδρόμου
της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory MBI – ES, Maslach, Jackson & Schwab, 1996), της οποίας η
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εγκυρότητα έχει ελεγχθεί στον ελληνικό χώρο από παλαιότερους ερευνητές (π.χ., Κάντας, 1996, Μούζουρα, 2005, Kokkinos,
2006). Αποτελείται από 22 δηλώσεις αυτοαναφοράς σχετικά με το πόσο συχνά νιώθουν μία κατάσταση ή ένα συναίσθημα (π.χ.,
«Νιώθω εξουθενωμένος από τη δουλειά μου»). Στη συνέχεια, οι δηλώσεις ομαδοποιούνται σε τρεις γενικές διαστάσεις: α) τη
συναισθηματική εξάντληση, που μετρά τη συχνότητα της συναισθηματικής υπερέντασης και της κόπωσης του εργαζόμενου
λόγω της δουλειάς του (9 δηλώσεις), β) την αποπροσωποποίηση, που αναφέρεται στη μέτρηση των απρόσωπων και χωρίς
συναισθηματική εμπλοκή αντιδράσεων των εκπαιδευτικών κατά τη αλληλεπίδρασή τους με τους μαθητές τους (5 δηλώσεις)
και γ) την έλλειψη προσωπικής επίτευξης, που μετρά την αίσθηση επάρκειας στον επαγγελματικό τομέα, δηλαδή, την υποκειμενική αντίληψη των εκπαιδευτικών για το εάν και κατά πόσο είναι επιτυχημένοι στην εργασία τους (8 δηλώσεις).
Οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα 7 σημείων τύπου Likert: ποτέ (0), μερικές φορές το χρόνο (1), μια φορά το μήνα ή
λιγότερο (2), μερικές φορές το μήνα (3), μια φορά την εβδομάδα (4), μερικές φορές την εβδομάδα (5), κάθε μέρα (6). Όσο
υψηλότερη βαθμολογία συγκεντρώνουν οι ερωτώμενοι στην υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης και της συναισθηματικής
εξάντλησης τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το αντίθετο συμβαίνει με την υποκλίμακα της
έλλειψης προσωπικής επίτευξης. Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία τους τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach et al., 1997: 193-195).
3. Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής ΄Εντασης Εκπαιδευτικών
Για τον εντοπισμό των πηγών του επαγγελματικού άγχους των νηπιαγωγών του δείγματος χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο
από τους ερευνητές ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Έντασης της Μούζουρα (2005)2 και το
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο του Παναγιωτάκη (2007). Στο νέο τροποποιημένο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν από τους ερευνητές
πέντε (5) επιπλέον δηλώσεις, ενώ έγιναν αλλαγές σε ήδη υπάρχουσες (π.χ., τροποποιήσεις στη διατύπωση και προσθήκη διευκρινίσεων μέσα σε παρενθέσεις). Περιλαμβάνει συνολικά 43 δηλώσεις που κατηγοριοποιούνται σε έξι (6) ομάδες/παράγοντες: (1)
φόρτος εργασίας- πίεση χρόνου, (2) θέματα οργάνωσης και διοίκησης, (3) προοπτική και κύρος του επαγγέλματος, (4) εργασιακό
κλίμα και διαπροσωπικές σχέσεις, (5) μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών και (6) αλληλεπίδραση εργασίας- σπιτιού. Οι απαντήσεις δίνονται σε κλίμακα Likert πέντε σημείων, όπου το ένα (1) δηλώνει καθόλου και το πέντε (5) πάρα πολύ.
Ανάλυση δεδομένων
Για την ανάλυση των απαντήσεων των ερευνητικών υποκειμένων αξιοποιήθηκε το λογισμικό SPSS v. 24. Η ανάλυση αυτή
περιελάμβανε περιγραφική και επαγωγική στατιστική (Norris, Qureshi, Howitt & Cramer, 2017).
Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των υποκλιμάκων (διαστάσεων) σε κάθε περίπτωση αξιοποιήσαμε τον δείκτη εσωτερικής
συνοχής Cronbach Alpha. Ως αποδεκτό κατώφλι εσωτερικής συνοχής δεχθήκαμε το 0,7 (Bartholomew, Steele, Moustaki &
Galbraith, 2011).
Όσον αφορά την κλίμακα της επαγγελματικής εξουθένωσης, τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικά, αλλά και για τις διαστάσεις
συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s Alpha >0,7). Οριακά αποδεκτή αξιοπιστία φαίνεται να χαρακτηρίζει τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης (Cronbach’s Alpha= 0,687, σχεδόν 0,7). Αναφορικά με
την κλίμακα πηγές εργασιακού άγχους, τα αποτελέσματα έδειξαν συνολικά, αλλά και στις διαστάσεις φόρτος εργασίας και πίεση
χρόνου, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, προοπτική και κύρος επαγγέλματος, εργασιακό κλίμα και διαπροσωπικές σχέσεις,
μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s Alpha >0,7). Οριακά αποδεκτή αξιοπιστία φαίνεται
να χαρακτηρίζει τη διάσταση της αλληλεπίδρασης εργασίας και σπιτιού (Cronbach’s Alpha= 0,675, σχεδόν 0,7).
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη κανονικής κατανομής των τιμών των συγκεντρωτικών μεταβλητών που δημιουργήσαμε, πέρα από την αξιοποίηση των ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk, μελετήσαμε και τα αντίστοιχα ιστογράμματα. Τόσο οι προαναφερόμενοι έλεγχοι όσο και τα αντίστοιχα ιστογράμματα έδειξαν ότι οι κατανομές των ποσοτικών
συγκεντρωτικών μεταβλητών δεν παρουσίαζαν έντονες ασυμμετρίες (Γναρδέλλης, 2003). Όσον αφορά την ισότητα των δι2. Γι’ αυτό υπήρχαν τις τροποποιημένες εκδόσεις του (Κάμτσιος & Λώλη, 2016∙ Χαραλάμπους, 2012).

544

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ακυμάνσεων στους αντίστοιχους πληθυσμούς, όπου παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, αποδεχόμασταν την
διόρθωση του Levene (Κατσίλης, 2006∙ Γναρδέλλης, 2003).
Για να ελέγξουμε τη σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων δεδομένων εφαρμόσαμε τον παραμετρικό έλεγχο t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων. Ειδικότερα, στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα του ελέγχου αυτού παρουσιάζουμε για τα ανεξάρτητα δείγματα που προέκυψαν από τις μεταβλητές: α) μορφωτικό επίπεδο, β) θέση εργασίας και γ) ηλικιακές ομάδες των νηπιαγωγών.
Για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών αξιοποιήθηκε ο δείκτης γραμμικής συσχέτισης
Pearson, αφού τα αντίστοιχα γραφήματα σκεδασμού υποδείκνυαν γραμμικές σχέσεις (Γναρδέλλης, 2003). Ειδικότερα, ελέγχθηκε η σημαντικότητα του δείκτη γραμμικής συσχέτισης Pearson των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης και των
διαστάσεων του επαγγελματικού άγχους.
Τέλος, για τον έλεγχο της σημαντικότητας των σχέσεων χρησιμοποιήσαμε το α=0,05=5% (Κατσίλης, 2006∙ Norris et al.,
2017). Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μικρότερη πιθανότητα, αναφέρεται στο αντίστοιχο τεστ.
Δείγμα: Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 153 νηπιαγωγοί, που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υπηρετούσαν σε
διαφορετικές εκπαιδευτικές μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας (34% του πληθυσμού). Η επιλογή του έγινε με τη μέθοδο
της βολικής δειγματοληψίας. Οι 151 (98,7%) από αυτούς ήταν γυναίκες και μόνο δύο ήταν άντρες. Το 94,8% ήταν τουλάχιστον
31 ετών και μόνο το 19% από αυτούς δήλωσαν άγαμοι. Πέραν των βασικών τους σπουδών, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί είχαν
πραγματοποιήσει πρόσθετες σπουδές (63,4%) (Διδασκαλείο, δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένη γλώσσα).
Σε ότι αφορά την εργασιακή τους κατάσταση, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (93,5%) κατείχε μόνιμη θέση στην εκπαίδευση και
είχε τουλάχιστον 11 έτη προϋπηρεσία (91,2%), ενώ το 45,1% ήταν προϊστάμενοι/νες στο νηπιαγωγείο που εργάζονταν. Τέλος, οι
περισσότεροι εργάζονταν σε αστικές περιοχές (64,7%) και σε διθέσια νηπιαγωγεία (60,1%), ενώ μόνο το 19,6% σε τριθέσια.

Αποτελέσματα
Επαγγελματική εξουθένωση των νηπιαγωγών
Οι νηπιαγωγοί φαίνεται να βιώνουν χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε χαμηλή συναισθηματική εξάντληση (Μ.Τ.=15,81, Τ.Α.=9,23), χαμηλή αποπροσωποποίηση (Μ.Τ.=2,84, Τ.Α.=3,88) και υψηλή προσωπική
επίτευξη (Μ.Τ.= 41,14 και Τ.Α.= 5,00).
Διάγραμμα 1: Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη
την διάσταση της συναισθηματικής τους εξάντλησης.
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Διάγραμμα 2: Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της αποπροσωποποίησης.

	
  

Διάγραμμα 3: Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη την διάσταση της προσωπικής επίτευξης.
	
  

Η διάσταση της αποπροσωποποίησης φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το μορφωτικό του επίπεδο των νηπιαγωγών (t(151)=-2,004, p=0,047). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει πρόσθετες
σπουδές έχουν υψηλότερες τιμές αποπροσωποποίησης (Μ.Τ.=3,31 και Τ.Α.=4,16), και επομένως επαγγελματικής εξουθένωσης, από τους/τις νηπιαγωγούς που έχουν μόνο βασικές σπουδές (Μ.Τ.=2,02 και Τ.Α.=3,21).
Ανάλογες διαφορές παρατηρήθηκαν για τη διάσταση της προσωπικής επίτευξης (t(151)=2,505, p=0,002). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει πρόσθετες σπουδές έχουν χαμηλότερες τιμές προσωπικής
επίτευξης (Μ.Τ.=40,38 και Τ.Α.=5,23) και επομένως υψηλότερη επαγγελματική εξουθένωση από τους/τις νηπιαγωγούς που
έχουν μόνο βασικές σπουδές (Μ.Τ.= 42,45 και Τ.Α.=4,30).
Πηγές επαγγελματικού άγχους των νηπιαγωγών
Οι νηπιαγωγοί φαίνεται να βιώνουν άγχος με ζητήματα που σχετίζονται με:
1. την προοπτική και το κύρος του επαγγέλματος τους από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,80, Τ.Α.=0,73)
2. την οργάνωση και την διοίκηση από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,70, Τ.Α.=0,79)
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3. τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών τους από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,67, Τ.Α.=0,73)
4. το εργασιακό κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις τους από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,50, Τ.Α.=0,93)
5. την αλληλεπίδραση εργασίας και σπιτιού από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,10, Τ.Α.=0,96)
6. τον φόρτο εργασίας και την πίεση του χρόνου από μέτρια έως πολύ (Μ.Τ.=2,08, Τ.Α.=0,82)
Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές προκύπτουν ως προς:
• τη θέση εργασίας των νηπιαγωγών και τα ζητήματα που αφορούν τη μεταβλητή φόρτος εργασίας - πίεση χρόνου (t(151)=2,218,
p=0,028), καθώς οι προϊστάμενοι/μένες (Μ.Τ. =2,24 και Τ.Α.=0,90) φαίνεται να βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό άγχος σε
σχέση με τους/τις απλούς/ές νηπιαγωγούς (Μ.Τ. =1,95 και Τ.Α.=0,72).
• τις ηλικιακές ομάδες (t(151)=2,095, p=0,038) των νηπιαγωγών, αλλά και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους (t(151)=2,593,
p=0,010) με τα ζητήματα που αφορούν το εργασιακό κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι νεότεροι νηπιαγωγοί δήλωσαν
ότι βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Τ. =2,60 και Τ.Α.=0,81) άγχος για τα ζητήματα που σχετίζονται με το εργασιακό κλίμα και
τις διαπροσωπικές σχέσεις σε σχέση με τους/τις μεγαλύτερους/ρες ηλικιακά συναδέλφους τους (Μ.Τ. =2,25 και Τ.Α.=1,10).
Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί με μικρότερη προϋπηρεσία φαίνεται να βιώνουν άγχος σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Τ.=2,62 και
Τ.Α.= 0,82) για τα ίδια ζητήματα από τους/τις συναδέλφους τους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία (Μ.Τ.=2,19 και Τ.Α.= 1,13).
Πηγές επαγγελματικού άγχους και επαγγελματική εξουθένωση
Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τις συσχετίσεις των διαστάσεων του επαγγελματικού άγχους με τις διαστάσεις του
αισθήματος επαγγελματικής εξουθένωσης των νηπιαγωγών. Όσον αφορά το φόρτο εργασίας παρατηρούμε θετική στατιστικά υψηλή συσχέτιση (r=0,516, p=0,001) με τη συναισθηματική εξάντληση, θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0,226,
p=0,005) με την αποπροσωποποίηση και αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=-0,314, p=0,001) με την προσωπική
επίτευξη.
Για τη διάσταση του επαγγελματικού άγχους που αφορά θέματα οργάνωσης και διοίκησης, παρατηρούμε θετική στατιστικά συσχέτιση (r=0,348, p=0,001) με τη συναισθηματική εξάντληση και αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=-0,196,
p=0,015) με την προσωπική επίτευξη.
Τέλος, θετικές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μόνο με τη συναισθηματική εξάντληση παρουσιάζουν πηγές επαγγελματικού άγχους όπως η προοπτική και το κύρος επαγγέλματος (r=0,284, p=0,015), το εργασιακό κλίμα και οι διαπροσωπικές
σχέσεις (r=0,200, p=0,013), η μάθηση και η συμπεριφορά των μαθητών (r=0,251, p=0,002) και η αλληλεπίδραση εργασίας
- σπιτιού (r=0,240, p=0,003).
Πίνακας 1: Συσχετίσεις (συντελεστές Pearson) των πηγών του επαγγελματικού άγχους με τις διαστάσεις του αισθήματος επαγγελματικής
εξουθένωσης των νηπιαγωγών.
Συναισθηματική εξάντληση (+)

Αποπροσωποποίηση (+)

Προσωπική επίτευξη(-)

Φόρτος εργασίας και πίεση χρόνου

0,516**

0,226**

-0,314**

Θέματα οργάνωσης και διοίκησης

0,348**

0,119

-0,196*

Προοπτική και κύρος του επαγγέλματος

0,284**

0,060

-0,107

Εργασιακό κλίμα και διαπροσωπικές σχέσεις

0,200*

0,047

-0,084

Μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών

0,251**

-0,098

-0,096

Αλληλεπίδραση εργασίας και σπιτιού

0,240**

0,078

-0,126

*p<0,05 **p<0,01
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Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις έρευνες των Boyd & Pasley (1989), των Κουστέλιος & Κουστέλιου (2001) και των Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος (2007). Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι βιώνουν χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης,
χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και υψηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης.
Όσον αφορά τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, το εύρημά μας συμφωνεί με παλαιότερες έρευνες σε εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης στον διεθνή χώρο (Boyd & Pasley, 1989:248∙ Stremmel et al., 1993:231), αλλά και με
αυτές των Κουστέλιος & Κουστέλιου (2001:34) και των Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος (2007:380), που πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, το ευρήματα που αφορούν την αποπροσωποποίηση των νηπιαγωγών συμφωνούν με τα πορίσματα άλλων ερευνών τόσο στην Ελλάδα (Rentzou, 2012:178∙Rentzou, 2015:259) όσο και σε διεθνές επίπεδο (Boyd & Pasley, 1989:248∙Manlove,
1993:509). Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγήθηκαν και άλλες έρευνες στον ελλαδικό χώρο (Κάντας, 1996:76∙ Kokkinos,
2006:28∙Kokkinos, 2007:238∙Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001:34∙ Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007:380∙ Πολυχρόνη
& Αντωνίου, 2006:176), που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Σε ότι αφορά το αίσθημα της προσωπικής επίτευξης, η διαπίστωσή μας φαίνεται να βρίσκεται σε συμφωνία με την έρευνα
των Boyd & Pasley (1989:248), καθώς και με άλλες προγενέστερες ελληνικές έρευνες (Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001:34∙
Kokkinos, 2006:28∙Kokkinos, 2007:238∙ Παπαστυλιανού & Πολυχρονόπουλος, 2007:380) που διενεργήθηκαν σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι νηπιαγωγοί του δείγματος δεν βιώνουν ψυχικά και σωματικά συμπτώματα άγχους, τέτοια που να
επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στους μαθητές τους και τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα (Rentzou, 2012:171∙Kokkinos,
2006:31).
Η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με τον βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση
του πρώτου και της προσωπικής επίτευξης. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί με υψηλό μορφωτικό επίπεδο δήλωσαν ότι βιώνουν σε υψηλότερα επίπεδα το αίσθημα της αποπροσωποποίησης. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με προγενέστερη ελληνική
έρευνα (Αβεντισιάν- Παγοροπούλου, Κουμπιάς & Γιαβρίμης, 2002:103), όπου φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα
προσόντα είναι περισσότερο ευάλωτοι στην αποπροσωποποίηση, καθώς είναι εκείνοι που έχουν αναλάβει περισσότερες ευθύνες στην εργασία τους ή έχουν υψηλότερες προσδοκίες από αυτή (Maslach et al., 2001:410).
Η ίδια ομάδα ερωτώμενων δήλωσε ότι βιώνει χαμηλότερη προσωπική επίτευξη συγκρινόμενοι/ες με τους/τις συναδέλφους τους με λιγότερα προσόντα. Αυτό συμφωνεί με προγενέστερη ελληνική έρευνα (Kokkinos, 2007:234) και, πιθανότατα,
οφείλεται στις υψηλές προσδοκίες που έχουν από τη δουλειά τους (Maslach et al., 2001:410) ή στην επιθυμία τους για μεγαλύτερη επαγγελματική εξέλιξη.
Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών αναδείχθηκαν ορισμένες σημαντικές πηγές άγχους που σχετίζονται με διάφορους
παράγοντες του εργασιακού τους περιβάλλοντος, όπως ο φόρτος εργασίας και η πίεση χρόνου, τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης, η προοπτική και το κύρος του επαγγέλματος, το κλίμα και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η μάθηση και συμπεριφορά των
μαθητών και, τέλος, η αλληλεπίδραση μεταξύ εργασίας και σπιτιού. Όπως γίνεται αντιληπτό, μολονότι οι νηπιαγωγοί φαίνεται
να βιώνουν χαμηλή επαγγελματική εξουθένωση, το απαιτητικό περιβάλλον του σύγχρονου σχολείου αποτελεί έναν επαγγελματικό χώρο που τους/τις προκαλεί πολύ άγχος.
Η μελέτη του παράγοντα φόρτος εργασίας - πίεση χρόνου έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση με τη θέση ευθύνης. Αυτό
συμφωνεί με προγενέστερες έρευνες (Cooper & Kelly, 1993, όπ. αναφ. στο Πολυχρόνη & Αντωνίου, 2006:180∙Kyriacou &
Sutcliffe, 1978:167), στις οποίες είχε επισημανθεί ότι οι διευθυντές και όσοι ασκούν διοικητικά καθήκοντα βιώνουν μεγαλύτερο άγχος εξαιτίας του φόρτου εργασίας, συγκριτικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Από τα δεδομένα μας διαφαίνεται ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση της μεταβλητής εργασιακό κλίμα-διαπροσωπικές
σχέσεις με τις μεταβλητές ηλικία και προϋπηρεσία. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με προγενέστερη έρευνα (Παναγιωτάκης,
2007:61, 65), όπου παρατηρήθηκε ότι οι νεότεροι/ες σε ηλικία νηπιαγωγοί βιώνουν μεγαλύτερο άγχος για ζητήματα που σχετί-
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ζονται με το εργασιακό κλίμα και τις διαπροσωπικές σχέσεις από τους/τις μεγαλύτερους/ες ηλικιακά συναδέλφους τους, όπως
επίσης και εκείνοι/ες με μικρότερη προϋπηρεσία σε σχέση με τις συναδέλφους τους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά την πηγή επαγγελματικού άγχους «φόρτος εργασίας- πίεση χρόνου», η παρούσα έρευνα συμφωνεί με
έρευνες που έχουν δείξει τη συσχέτιση του συγκεκριμένου παράγοντα με τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση (θετική συσχέτιση) και την προσωπική επίτευξη (αρνητική συσχέτιση) (Κάμτσιος & Λώλης, 2016:65∙Kokkinos,
2007:234-237∙Πολυχρόνη & Αντωνίου,2006:175).
Παρατηρήθηκε η ύπαρξη θετικής συσχέτισης των θεμάτων οργάνωσης και διοίκησης με τη διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Κάμτσιος & Λώλης, 2016:65∙ Kokkinos,
2007:234-237). Ανάλογα ήταν τα ευρήματα για τις πηγές άγχους προοπτική και κύρος του επαγγέλματος, εργασιακό κλίμα
και διαπροσωπικές σχέσεις, μάθηση και συμπεριφορά των μαθητών, αλληλεπίδραση εργασίας - σπιτιού (Κάμτσιος & Λώλης,
2010:65-66∙ Kokkinos, 2007:234-237∙ Πολυχρόνη & Αντωνίου, 2006:175).
Η τελευταία περίπτωση ερμηνεύεται, ενδεχομένως, από το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί, προκειμένου να ανταποκριθούν στα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απαιτεί ο πολυδιάστατος ρόλος τους3, αναγκάζονται να θυσιάσουν τις προσωπικές τους
ανάγκες παραμελώντας τον εαυτό τους και την οικογένειά τους (Baumgartner et al., 2009:243 ∙ Kelly & Berthelsen, 1995:353).

Περιορισμοί
Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, καθώς βασίστηκαν σε μη αντιπροσωπευτικό δείγμα (βολικό). Συνεπώς, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή αφορούν αποκλειστικά τις απόψεις των
νηπιαγωγών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δεν μπορούν να γενικευτούν στο σύνολο των νηπιαγωγών στην Ελλάδα. Το
μικρό μέγεθος του δείγματος δε μας επιτρέπει την πλήρη κατανόηση του φαινομένου που μελετάται, παρά μόνο μια σχετική
εκτίμησή του. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας, οι μεταβλητές προϋπηρεσία, σπουδές και ηλικία
ομαδοποιήθηκαν σε δύο σύνολα δεδομένων. Επιπρόσθετα, η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά ευρήματα. Τα παραπάνω, εκτός από ερευνητικές, συνιστούν και ερμηνευτικές αδυναμίες.

Προτάσεις
Οι μελέτες για το επαγγελματικό άγχος στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Γι’ αυτό η παρούσα
έρευνα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη διεξαγωγή μελλοντικών εργασιών με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση του ζητήματος, αλλά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και για την
εκπόνηση κατάλληλων προγραμμάτων αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους.
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Abstract
In the present study we have attempted to ascertain the degree of burnout of the kindergarten teachers and headteachers
who serve in the public kindergartens of the regional unit of Achaia. In addition, to identify the sources of occupational
stress as perceived by the kindergarten teachers themselves. MBI scale (Maslach, Jackson & Schwab, 1996) and
Emotional Intensity Sources Questionnaire (Mousura, 2005; Panagiotakis, 2007) were used for the data collection. The
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results indicated that kindergarten teachers experience low levels of emotional exhaustion, low depersonalization and
high personal accomplishment. Also, it becomes apparent that teachers with a high level of education are experiencing
the feeling of depersonalization at a higher level and the feeling of personal accomplishment at a lower level compared to
those with fewer qualifications. They also experience stress from moderate to high on issues that affect various factors in
their work context. Finally, statistically significant correlations were found between specific demographic and occupational
stress factors, as well as among occupational stress factors and the dimensions of burnout. Findings can be exploited to
design appropriate interventions in order to prevent and manage teacher’s occupational stress and burnout.
Keywords: burnout, occupational stress, kindergarten, regional unit of Achaia.
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Επαγγελματικό άγχος διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Δημήτριος Μπέλλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι αυξημένες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας και το επαγγελματικό περιβάλλον αποτελούν αιτίες άγχους των εργαζομένων.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, βρέθηκε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που βιώνουν επαγγελματικό άγχος λόγω της εργασίας τους είναι υψηλό (Travers & Cooper, 1996). Το πολυποίκιλο έργο
των εκπαιδευτικών και η συναναστροφή τους με άλλους ανθρώπους είναι παράγοντες που δύνανται να προκαλέσουν τριβές
στο έργο τους και να δημιουργήσουν επαγγελματικό άγχος εξαιτίας των δυσάρεστων και αρνητικών συναισθημάτων που
βιώνουν (Kyriakou & Sutcliffe, 1978). Οι διευθυντές, ως ηγέτες, των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι πιθανό να βιώνουν
επαγγελματικό άγχος εξαιτίας του πλήθους των διοικητικών καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Ως ηγεσία
στην εκπαίδευση νοείται «η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά ή και τις πράξεις άλλων ανθρώπων
με σκοπό την επίτευξη κάποιων επιθυμητών στόχων» (Κουτούζης, 1999, σ.140). Οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι τόσο με τις
λειτουργίες διοίκησης της μονάδας (Κατσαρός, 2008) όσο και με διδακτικό ωράριο, γεγονός που τους εμποδίζει να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα διοικητικά τους καθήκοντα. Η διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού περιλαμβάνει την διαδικασία
συντονισμού ανθρώπων, δραστηριοτήτων και μέσων με στόχο την παροχή εκπαιδευτικού έργου με αποτελεσματικό τρόπο
(Κουτούζης, 2008). Ο ρόλος του Διευθυντή - Ηγέτη της εκπαιδευτικής μονάδας είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική
λειτουργία της δεδομένης ιδιαιτερότητας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας υπερτερεί μεταξύ των «συντελεστών παραγωγής» και
του «προϊόντος» (Σαΐτης και Σαΐτη, 2012). Έτσι αναδεικνύεται η συνθετότητα και απαιτητικότητα του ρόλου του Διευθυντή στις
εκπαιδευτικές μονάδες, γεγονός που δύναται να τους προκαλέσει άγχος και να μειώσει την απόδοση και αποτελεσματικότητα
τους. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η διερεύνηση των παραγόντων που μπορεί να τους προκαλέσουν άγχος και να επηρεάσουν
αρνητικά την απόδοση της εκπαιδευτικής μονάδας.
Στην διεθνή βιβλιογραφία (Dadaczynski, 2014 ·Brauckmann & Herrmann, 2013 ·Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2006), εκπονήθηκαν έρευνες που διερεύνησαν το επαγγελματικό άγχος των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων. Τα ευρήματα έδειξαν
ότι οι διοικητικές και οργανωτικές αρμοδιότητες, ο εργασιακός φόρτος, η έλλειψη χρόνου, η διοίκηση προσωπικού και μαθητών της μονάδας και η προβληματική συνεργασία με τους φορείς είναι οι κυριότεροι παράγοντες πρόκλησης άγχους στους
Διευθυντές. Στην χώρα μας δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες που να διερευνούν το παραπάνω θέμα. Η έλλειψη αντίστοιχων
ερευνητικών δεδομένων σε συνδυασμό με την οικονομική λιτότητα που βιώνει και ο χώρος της εκπαίδευσης εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης καθιστά αναγκαία την εκπόνηση σχετικής εμπειρικής έρευνας.
Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί το επαγγελματικό άγχος που προκαλείται στους Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας των αυξημένων διοικητικών τους καθηκόντων και υποχρεώσεων στον
καιρό της οικονομικής λιτότητας. Για να διερευνηθεί αποτελεσματικά ο παραπάνω στόχος θα τεθούν κατάλληλα ερευνητικά
ερωτήματα που θα καθοδηγήσουν την έρευνα και θα περιορίσουν το ερευνητικό της πεδίο στο ζητούμενο (Ίσαρη & Πουρκός,
2015). Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου είναι τα παρακάτω:
1. Να διερευνηθεί πως ο χρόνος διεκπεραίωσης των διοικητικών καθηκόντων των διευθυντών σχετίζεται με το άγχος τους
2. Να διερευνηθεί ο τρόπος που οι διευθυντές διαχειρίζονται την γραφειοκρατική εργασία και τον εργασιακό τους φόρτο
3. Να διερευνηθεί εάν τους προκαλούν άγχος οι συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της μονάδας
4. Να διερευνηθεί εάν προκαλείται άγχος στους Διευθυντές από την έλλειψη οικονομικών πόρων.
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την διερεύνηση του επαγγελματικού άγχους Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται η μελέτη των προσωπικών
απόψεων και η αξιοποίηση των αντιλήψεων και των εμπειριών της εν λόγω ομάδας. Έτσι επιλέγεται η ποιοτική προσέγγιση ως
μέθοδος συλλογής των δεδομένων της έρευνας γιατί μέσω αυτής αφενός δίνεται η δυνατότητα στους Διευθυντές να αναδείξουν
τις απόψεις και εμπειρίες τους και να περιγράψουν την πραγματικότητα που βιώνουν (Creswell, 2016) αφετέρου να τοποθετήσει
τον ερευνητή στην θέση του Διευθυντή ώστε να προσπαθήσει να διερευνήσει τους παράγοντες που τους προκαλούν άγχος.
Ως μονάδα ανάλυσης (Creswell, 2016) επιλέχθηκαν Διευθυντές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και μάλιστα διαφόρων τύπων εκπαιδευτικών μονάδων (Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια) και αυτό γιατί ο τύπος
και οι ιδιαιτερότητες της κάθε μονάδας μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τα επίπεδα άγχους των Διευθυντών. Συγκεκριμένα
τα επαγγελματικά Λύκεια εξαιτίας των τεχνικών ειδικοτήτων που λειτουργούν χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια και περισσότερη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό από ένα Γυμνάσιο. Η επιλογή των Διευθυντών της έρευνας πραγματοποιήθηκε
με την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας (Creswell, 2016) αφού πρόθεση του ερευνητή είναι κυρίως η διερεύνηση του
φαινομένου. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας δηλαδή το δείγμα επιλέχθηκε με
κριτήρια διαθεσιμότητας, προθυμίας, εμπιστοσύνης και εγγύτητας (Robson, 2007· Creswell, 2016). Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 4 Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που αποτέλεσαν «χαρακτηριστικές τυπικές περιπτώσεις» (Κεδράκα, 2008) ενώ προσπάθεια του ερευνητή ήταν οι Διευθυντές να προέρχονται τόσο από αστικές όσο και από
αγροτικές εκπαιδευτικές μονάδες γιατί το περιβάλλον της μονάδας σε συνδυασμό με τα διαφορετικά ερεθίσματα των μαθητών
μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά το άγχος των Διευθυντών. Η αξιοποίηση μικρού και μη αντιπροσωπευτικού δείγματος
στοχεύει κυρίως στην σύλληψη του ειδικού και συγκεκριμένου μέσω της κατανόησης των υποκειμενικών εμπειριών των
συμμετεχόντων και όχι στην γενίκευση των αποτελεσμάτων (Μαντζούκας, 2007).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μέσα από τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων ο ερευνητής επιχειρεί να κατανοήσει και να αποκωδικοποιήσει απόψεις, βιώματα και εμπειρίες των Διευθυντών σχετικά με το άγχος που απορρέει από τα διοικητικά τους καθήκοντα.
Ως μέθοδος επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας επιλέχθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου ώστε ο
ερευνητής να ανιχνεύσει πολυάριθμα μοτίβα νοήματος εντός των δεδομένων του (Τσιώλης, 2017). Τα δεδομένα των συνεντεύξεων χωρίστηκαν σε επιμέρους τμήματα από τον ερευνητή και οργανώθηκαν «με βάση ένα σταδιακά διαμορφούμενο κοινό σύστημα κωδικών ή κατηγοριών ταξινόμησης» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 116). Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων που
προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των Διευθυντών συγκεντρώθηκε από τον ερευνητή ενώ έγινε προσπάθεια στην κατά σειρά
(line by line) απόδοση νοήματός τους με στόχο την σταδιακή κωδικοποίηση τους (Iωσηφίδης, 2008). Η παραπάνω κωδικοποίηση αποτέλεσε τη βάση, από την οποία επιλέχθηκαν τα δεδομένα που σχετίζονταν με τον ερευνητικό στόχο και ειδικότερα
εκείνα που απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να διασφαλιστεί η ανωνυμία και η εχεμύθεια των διευθυντών που έλαβαν μέρος στην συνέντευξη αποδόθηκαν από τον
ερευνητή τα ψευδώνυμα Σ1 έως Σ4. Για την συνέντευξη επιλέχθηκαν δύο άντρες και δύο γυναίκες που υπηρετούν ως Διευθυντές/ριες σε σχολικές μονάδες του νομού Αιτωλοακαρνανίας με διαφορετικά χρόνια προϋπηρεσίας στην θέση του Διευθυντή
αφού ανάλογα με τα έτη εμπειρίας στην θέση ευθύνης βιώνεται διαφορετικός βαθμός άγχους. Χαρακτηριστικά η Σ1 αναφέρει
«δεδομένου ότι είμαι νέα διευθύντρια και δεν διαθέτω επαρκή, απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση όλων
των αρμοδιοτήτων»
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ενώ και η Σ3 αναφέρει σχετικά
«Η κάθε μία έχει μία ιδιαιτερότητα, όλα δημιουργούν άγχος η αλήθεια αυτή είναι, περισσότερο με τη νομοθεσία
επειδή είμαι και νέα διευθύντρια, με τη νομοθεσία και όχι τόσο όσο αφορά την ερμηνεία».
Μετά την κωδικοποίηση των συνεντεύξεων προέκυψαν θεματικές κατηγορίες οι οποίες σχετίστηκαν με τα ερευνητικά
ερωτήματα της έρευνας.
Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα, τρεις στους τέσσερις Διευθυντές δαπανούν αρκετό χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες που σχετίζονται κυρίως με οικονομικά θέματα και έκτακτες εργασίες.
Συγκεκριμένα η Σ1 αναφέρει
«τον περισσότερο χρόνο μου τον δαπανώ στα οικονομικά, για μένα τα οικονομικά είναι μία πάρα πολύ δύσκολη,
πάρα πολύ απαιτητική και πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία και θεωρώ ότι δαπανώ πάρα πολύ χρόνο σε σχέση
με τις άλλες αρμοδιότητες».
Την ίδια άποψη για τα οικονομικά έχει και ο Σ2 που συμπληρώνει
«έκτακτες εργασίες που παρουσιάζονται όπως παρουσιάζεται τώρα. Για παράδειγμα οι συνταξιούχοι από το
2000 μέχρι το 2010 χρειάζονται μισθοδοτικές καταστάσεις για να συμπληρώσουμε για να ξανά υπολογίσουν τη
σύνταξή τους»
ενώ η Σ3 απορεί με την γραφειοκρατία και αναφέρει
«να στέλνεις για οποιοδήποτε χαρτί θες να στείλεις στην υπηρεσία διαβιβαστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
για να καταλάβεις τη γραφειοκρατία κάθε μήνα, στέλνω για τα οδοιπορικά των εκπαιδευτικών ένα έντυπο εις
διπλούν απόσταση.. χιλιομετρική απόσταση Βόνιτσα-Μοναστηράκι κάθε μήνα, εάν είναι ποτέ δυνατό».
Η αντιμετώπιση των Διευθυντών στα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα είναι ο προγραμματισμός των εργασιών τους και η
κατασκευή έντυπων και όχι μόνο χρονοδιαγραμμάτων.
Συγκεκριμένα η Σ1 αναφέρει
«Επίσης φροντίζω και φροντίζω όσο γίνεται πιο έγκαιρα και προχωράω σε έναν προγραμματισμό, σε ένα χρονοδιάγραμμα, αυτό πολλές φορές βοηθάει»,
ενώ ο Σ2 και η Σ3 φτιάχνουν ένα νοερό χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα δήλωσαν αντίστοιχα
«πρόχειρο χρονοδιάγραμμα γιατί κανονικό δεν έχεις χρόνο ούτε να κάνεις ούτε κάτι τέτοιο πρόχειρα ένα, δύο,
τρία πράγματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα» και
«Ναι έχω ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο βέβαια, δεν το καταγράφω αλλά το έχω στο μυαλό μου με το τι πρέπει
να κάνω».
Όλοι οι διευθυντές συμφωνούν πως τα αυξημένα διοικητικά καθήκοντα τους προκαλούν άγχος διαφορετικού βαθμού στον
καθένα. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις τους σε σχετικό ερώτημα. Η Σ1 αναφέρει
«Νιώθω άβολα, νιώθω ιδιαίτερα αγχωμένη, νιώθω και ένα είδος σχετικής ανεπάρκειας, νιώθω πάρα πολύ
άγχος όμως γιατί είναι ένα δύσκολο έργο, είναι πολύ απαιτητικό, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις είναι είναι πάρα πολλές»,
ο Σ2 σημειώνει
«αδυναμία... νιώθω πως δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα...άγχος...Παίρνω δουλειά στο σπίτι για να τα προλάβω...
νιώθω άγχος»,
η Σ3
«Νιώθω άγχος. Ξέρω πως υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να γίνουν, κάποια πράγματα δεν
μπορεί να πάρουν αναβολή ότι και να σου συμβαίνει»
ενώ ο Σ4 νιώθει κάποιες φορές άγχος
«αυτό προκαλεί ένα άγχος σχετικό...πολλές φορές μπορεί να είναι και έντονο έτσι δεν θα το έλεγα όλες τις φορές
όμως αλλά κάποιες στιγμές υπάρχει έτσι άγχος».
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Τα διδακτικά καθήκοντα των Διευθυντών σε συνδυασμό με τον αυξημένο εργασιακό φόρτο και τις γραφειοκρατικές εργασίες
αποτελούν για τους Διευθυντές παράγοντα άγχους. Οι Διευθυντές συμφωνούν ότι το εβδομαδιαίο διδακτικό τους ωράριο πρέπει να μειωθεί αφού παρακωλύει την ικανοποιητική άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων, ενώ η Σ1 αγχώνεται από την
παράλληλη άσκηση διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων και δηλώνει
«Οκτώ ώρες διδασκαλία στην τάξη σημαίνει για τον διευθυντή της σχολικής μονάδας δαπάνη υπερπολύτιμου
χρόνου γιατί αυτό το διδακτικό ωράριο του αφαιρεί και του αποσπά χρόνο από τον χρόνο που απαιτείται για την
υλοποίηση των διοικητικών καθηκόντων. Πάρα πολύ και θα έλεγα ότι αυτό με αγχώνει ιδιαίτερα για το λόγο
που σας ανέφερα ενώ έχω πάρα πολύ φόρτο εργασίας πρέπει να διακόψω κάποιες διοικητικές αρμοδιότητες
και υποχρεώσεις και να μπω να κάνω μάθημα».
Ο Σ2 θεωρεί
«κάποια πράγματα μένουν πίσω και πιστεύω πως το διδακτικό ωράριο θα έπρεπε να ήταν μικρότερο, από την
στιγμή που δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο και συνάδελφοι μόνιμοι που μπορούν να διεκπεραιώσουν εργασίες που πρέπει να γίνουν..Πιστεύω πως το ωράριο έπρεπε να είναι λιγότερο».
Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί η Σ3 δηλώνοντας χαρακτηριστικά
«Οκτώ ώρες... Είναι όλες οι δουλειές που έχουμε οι διοικητικές και έχουμε και οκτώ ώρες μάθημα... Ναι επηρεάζονται...η αλήθεια αυτή είναι όταν έχουμε όλα αυτά να κάνουμε πάνω όπως ανέφερα τα γραφειοκρατικά από
την άλλη μεριά πρέπει να είσαι κοντά στο έργο των εκπαιδευτικών στο έργο των μαθητών εάν έχεις να κάνεις
και μάθημα είναι ακόμα πιο δύσκολο»
και ο Σ4
«Επηρεάζονται τα καθήκοντά μου από το διδακτικό ωράριο. Νομίζω ότι είναι αρκετές οι ώρες, το 9 ακούγεται
αριθμός περιορισμένος αλλά δεν είναι λίγος, όσον αφορά αν το βάλουμε σε σχέση με τα διοικητικά καθήκοντα
υπάρχει ένας προβληματισμός εκεί νομίζω ότι πρέπει να ήταν λιγότερο.»
Οι Διευθυντές έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο εργασιακό φόρτο από τις γραφειοκρατικές εργασίες που πρέπει
να διεκπεραιώσουν αφού καμία από τις σχολικές μονάδες δεν διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη. Δαπανούν προσωπικό
χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις εκτός του σχολικού ωραρίου ώστε να αντιμετωπίσουν τον αυξημένο εργασιακό φόρτο γεγονός που τους πιέζει και υποδηλώνει άγχος.
Ο Σ2 αναφέρει ενδεικτικά
«Αυτή η δουλειά πρέπει να βγει…οπωσδήποτε..και πρέπει ή μέσα στο ωράριο σου ή εκτός ωραρίου, στο σπίτι
παίρνεις δουλειά πολλές φορές που πρέπει να γίνει γιατί οι ημερομηνίες είναι πιεστικές»,
και η Σ1 συμφωνεί δηλώνοντας
«Ναι.. όντως έτσι είναι ο εργασιακός φόρτος. Είναι πολύ μεγάλος... πώς να τον αντιμετωπίσω αφού ο χρόνος δεν
επαρκεί; Πολλές φορές αναγκάζομαι, και δεν γίνεται διαφορετικά, να πάρω πολύ εργασία για το σπίτι και όταν
λέω να πάρω εργασία για το σπίτι σημαίνει ότι κάθομαι και μέχρι αργά το βράδυ να δουλέψω για την υπηρεσία
διαφορετικά δεν γίνεται...»
ενώ ο Σ4 αναφέρει
«πολλές φορές....πάρα πολλές φορές και για το σπίτι και αρκετές φορές θα έλεγα αν όχι πολλές έρχομαι και το
απόγευμα να κάνω δουλειά εδώ στο σχολείο...».
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι συγκρούσεις των Διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς αποτελούν παράγοντα άγχους. Όμως οι Διευθυντές προσπαθούν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις με τέτοιον τρόπο ώστε να μην διαταραχτεί
το κλίμα του σχολείου και επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της μονάδας.
Η Σ1 μιλώντας για τις συγκρούσεις αναφέρει
«οι συγκρούσεις γενικά και για μένα προσωπικά είναι αγχογόνoς παράγοντας. Δεν ξέρω ίσως είναι θέμα χαρακτήρα, Ίσως είναι θέμα αδυναμίας όμως δεν επιθυμώ τη σύγκρουση στη σχολική μονάδα σε καμία περίπτωση
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και για αυτό άλλωστε εκ των προτέρων προσπαθώ να διαμορφώσω από την αρχή της σχολικής χρονιάς και
συνεχώς να καλλιεργήσω ένα κλίμα συνεργατικό, ένα κλίμα ομαδικό, ένα κλίμα δημοκρατικό, στη σχολική
μονάδα ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα συγκρούσεων..».
Ο Σ2 παρατηρεί
«οι συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς μου δημιουργούν περισσότερο άγχος και δεν είναι στο χαρακτήρα
μου να επιδιώξω συγκρούσεις και να προβαίνω σε διοικητικά μέτρα με αναφορές και προς τη διοίκηση για
να λυθούν αυτές οι συγκρούσεις. Πιστεύω πως με καλή θέληση και με ηρεμία μπορούμε να ξεπεραστούν οι
συγκρούσεις, αυτό μου δημιουργεί το πραγματικά περισσότερο άγχος οι συγκρούσεις με τους συναδέλφους»,
ενώ η Σ3 αναφέρει
«μικροσυγκρούσεις πάντα μπορεί να…ας είναι στενά τα περιθώρια φυσικά θα μου δημιουργήσουν άγχος και
θα χρειαστώ και κάποιο χρονικό διάστημα να το αποβάλλω το άγχος και γιαυτό προσπαθώ να τις αποφεύγω
κάνοντας και εγώ κυρίως υποχωρήσεις...Γιατί μία σύγκρουση δεν την ξεπερνάω και εύκολα..κάτι θα με ενοχλήσει..θα με στεναχωρήσει…».
Τέλος ο Σ4 σημειώνει ενδεικτικά
«Έτσι να υπάρχει και μία αντίδραση αλλά με συμμετοχική διαδικασία και δημοκρατικά λύνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν έντονα τέτοια προβλήματα λύνονται επί τόπου με συζήτηση... Βεβαίως αποτελούν παράγοντα άγχους οι συγκρούσεις σε μία μονάδα σχολική μονάδα και όχι μόνο σε μία μονάδα δεν
δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα ούτως ώστε να εξελιχθεί θετικά σε μια μονάδα και κυρίως μεταξύ των συναδέλφων φροντίζουμε να υπάρχει ένα άριστο, το καλύτερο δυνατό που μπορεί να υπάρχει γιατί αυτό θα περάσει
και στην κοινωνία έξω και τους μαθητές μας και έτσι θα έχουμε μία καλύτερη συνεργασία όλοι μαζί, ολικά, για
να μπορέσουμε να προχωρήσει και το διοικητικό έργο αλλά και το εκπαιδευτικό έργο».
Τέλος όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το άγχος που προκαλείται στους Διευθυντές εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης της σχολικής μονάδας, τα ευρήματα της έρευνας δεν έδειξαν να βιώνεται άγχος. Δύο διευθυντές ανέφεραν ότι η
χρηματοδότηση της μονάδας τους από τον Δήμο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας.
Συγκεκριμένα η Σ1 επισήμανε
«Δυστυχώς όχι… οι πόροι που χρειάζονται είναι πάρα πολύ. Το σχολείο έχει πάρα πολλές ανάγκες και απαιτήσεις, λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης, έξοδα υλικοτεχνικής υποδομής, δεν έχουμε τους απαραίτητους
πόρους»,
και ο Σ2 δήλωσε
«Όχι...όχι.. δεν διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται. Τα οικονομικά του δήμου είναι περιορισμένα και γιαυτό
όπως είπα και πριν δεν μπορούμε να προβούμε σε αγορά νέου εξοπλισμού στα εργαστήρια, να συντηρήσουμε
το κτίριο, να θερμανθούμε σωστά».
Και ενώ σε όλες τις σχολικές μονάδες διαπιστώθηκαν ελλείψεις είτε σε υποδομές είτε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, το γεγονός
αυτό δεν προκαλεί άγχος στους Διευθυντές γιατί όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Σ3
« γιατί μάθαμε ίσως και τα τελευταία για αυτό να φέρουμε σε πέρας όλες τις δουλειές μας και λέμε ναι έχουμε
τα βασικά γιατί ακούμε πως υπάρχουν και πολύ χειρότερα... αλλά μάθαμε όλοι μας λίγο μίζερα να δώσω να
καταλάβετε και λέμε είμαστε καλά... καταλάβατε μάθαμε σε μία τέτοια μιζέρια και αυτή τη μιζέρια μάλλον νομίζω
διαχειριζόμαστε».
Σχετικά με τις ελλείψεις η Σ1 αναφέρει
«Όσον αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα εργαστήρια δεν έχουμε την ανανέωση που απαιτείται στο εργαστήριο πληροφορικής....στα εργαστήρια φυσικής και χημείας, ελλείψεις έχουμε εργαλεία ή διάφορα αντικείμενα
τα οποία δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε ή να αγοράσουμε καινούρια»,
ο Σ2 σημειώνει
«οι πιο σημαντικές είναι στα εργαστήρια. Είμαστε τεχνικό σχολείο, επαγγελματικό σχολείο, δίνουμε βάση στις
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δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές μας στα εργαστήρια και οι μεγαλύτερες ελλείψεις μας είναι
εκεί στα εργαστήρια»
η Σ3 δηλώνει
«Πιστεύω ήθελε ένα καλύτερο, πιο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών για να μπορούμε να δουλέψουμε...Το να
έχεις τη δυνατότητα να πάρεις και δύο πράγματα για το σχολείο, να έχεις τη δυνατότητα να το φρεσκάρεις όλα
αυτά φυσικά και βοηθάνε»
και ο Σ4 αναφέρει
«Είπα στον εξοπλισμό ότι θα θέλαμε κάποια μουσικά όργανα, ένα εργαστήριο τεχνολογίας. Ίσως κάποιους πάγκους ώστε να γίνουνε κάποιες εργασίες και μετά αναφέρομαι στον αύλειο χώρο πρέπει να υπάρξει μία διαμόρφωση γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη».
Σύμφωνα με την έρευνα οι Διευθυντές προσπαθούν να καλύψουν τις ελλείψεις της μονάδας τους προκειμένου να είναι λειτουργικές. Συγκεκριμένα, η Σ1 αναφέρει
« έχω διαρκή επικοινωνία με το δήμο, προσπαθώ να τονίσω τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, προσπαθώ να εξηγήσω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατεθούν χρήματα και πόροι στην παιδεία και στην εκπαίδευση για την καλύτερη
εκπαίδευση των μαθητών και των παιδιών της περιοχής αλλά εκτός από το δήμο έχω κάνει και κάποιες ενέργειες
έτσι ώστε να μπορέσω να εξασφαλίσω κάποιες χορηγίες από ιδιώτες ή από κάποιους φορείς... η προσπάθεια αυτή θα
έλεγα ότι κάθε άλλο έχει στεφθεί από επιτυχία αλλά όχι όμως δεν θα τα εγκαταλείψω θα συνεχίσω να προσπαθώ»,
ο Σ2 δηλώνει
«Παράδειγμα να σας πω ότι για να δείξουμε στα παιδιά πώς δουλεύουν τα διαγνωστικά μηχανήματα για να
κάνουν έλεγχο στα καινούργια αυτοκίνητα επειδή δεν διαθέτει το εργαστήριο καινούργιο αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας φέρνουμε το αυτοκίνητο το δικό μας, το πάμε πίσω στα εργαστήρια, βάζουμε μπροστά, βάζουμε το διαγνωστικό μηχάνημα για να μπορέσουμε να πάρουμε μία ιδέα και μία άποψη πώς λειτουργούν τα διαγνωστικά
μηχανήματα για να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε βλάβες στα αυτοκίνητα. Έναν άλλο τρόπο που χρησιμοποιούμε
είναι οι διδακτικές επισκέψεις».
Ενδιαφέρον αποτελεί κάτι που δήλωσε η Σ3
«σκέφτομαι σε μερικά πράγματα να ζητήσουμε την βοήθεια των παιδιών..Θέλω να νιώθουν το σχολείο δικό
τους… και δικό τους..να βάλω και το και… είναι ορισμένα πραγματάκια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν..»,
ενώ ο Σ4 δήλωσε
«έχουν γίνει τα απαραίτητα έγγραφα όσο αφορά και προς το δήμο αλλά και προς τη διεύθυνση, όσο αφορά σε
υψηλότερο επίπεδο περιφέρεια ή υπουργείο όταν θα δω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα ή πιλοτικό
και κάτι τέτοιο θα κάνω το κατάλληλο έγγραφο, έχουν γίνει στο παρελθόν, έχω κάνει δύο φορές τέτοια έγγραφα..
αλλά κυρίως προς τον Δήμο».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί το επαγγελματικό άγχος των Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στον καιρό της οικονομικής λιτότητας. Η οικονομική κρίση που βιώνει η
χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας κατέστησε απαραίτητη την διεξαγωγή
της συγκεκριμένης έρευνας. Συνεκτιμώντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
πραγματοποιήθηκε ανά ερευνητικό ερώτημα. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε πως οι Διευθυντές βιώνουν
άγχος εξαιτίας αφενός των αυξημένων διοικητικών τους καθηκόντων αφετέρου του χρόνου που δαπανούν για την διεκπεραίωσή
τους. Τα ευρήματα της έρευνας συνάδουν με αυτά των ερευνών των Brauckmann & Herrmann (2013), και Τσιάκκιρου & Πασιαρδή (2002) και κρίνονται δικαιολογημένα εάν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα του ρόλου του Διευθυντή και το πλήθος
αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από την θέση που κατέχει.
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Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και αξιολογώντας τον αυξημένο εργασιακό φόρτο των Διευθυντών αλλά και τα
διδακτικά καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένοι, διαπιστώνεται σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ότι τα διοικητικά
τους καθήκοντα επηρεάζονται από το διδακτικό τους ωράριο και δυνητικά τους προκαλούν άγχος. Τα παραπάνω ευρήματα
συμφωνούν τόσο με την έρευνα του Dadaczynski (2014), στην οποία διερευνάται η ψυχική υγεία των Διευθυντών σχολικών
μονάδων της Γερμανίας και το άγχος που τους προκαλείται από τον αυξημένο εργασιακό φόρτο, όσο και με την έρευνα των
Τσιάκκιρου & Πασιαρδή (2002) στα ευρήματα της οποίας παρουσιάζεται ως παράγοντας άγχους τα διδακτικά καθήκοντα των
Διευθυντών. Το εύρημα αυτό κρίνεται λογικό να προκαλεί άγχος στους Διευθυντές, αφού ο αυξημένος εργασιακός τους φόρτος επηρεάζει την λειτουργία της μονάδας.
Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι Διευθυντές σε πολλές περιπτώσεις κάνουν
υποχωρήσεις απέναντι στους εκπαιδευτικούς αφού επιθυμούν αφενός να μην διαταραχτεί το κλίμα της μονάδας αφετέρου να διατηρήσουν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Βέβαια οι συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς και λιγότερο με τους μαθητές,
αποτελούν για τους Διευθυντές παράγοντα άγχους, γεγονός που συμφωνεί με την έρευνα των Γεωργογιάννη, Λάγιου και Ρέππα
(2006), στην οποία οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και Διευθυντή αποτελούν για τους τελευταίους σημαντικό παράγοντα άγχους.
Το παραπάνω εύρημα κρίνεται λογικό διότι οι συγκρούσεις στην σχολική μονάδα διαταράσσουν τις σχέσεις και το μαθησιακό
κλίμα. Έτσι οι Διευθυντές της έρευνας αποφεύγουν τις συγκρούσεις κυρίως με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας αναλαμβάνοντας
περισσότερη εργασία, ενώ επαφίενται στην καλή διάθεση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη από μέρους τους διοικητικού έργου.
Τέλος, σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελλείψεις τόσο σε οικονομικούς
πόρους όσο και σε υποδομές και εξοπλισμό δεν αποτελούν για τους Διευθυντές παράγοντα άγχους, παρόλο που οι ελλείψεις
θεωρούνται σημαντικές και απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το εύρημα κρίνεται μη λογικό
αφού οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και σε οικονομικούς πόρους θα έπρεπε να αποτελεί για τους Διευθυντές παράγοντα άγχους αφού αφενός συσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία, αφετέρου είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης που βιώνει
η χώρα τα τελευταία χρόνια και των μειωμένων δαπανών για την παιδεία. Το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της
έρευνας των Cooper & Kelly (1988), στην οποία οι Διευθυντές βιώνουν άγχος από την έλλειψη οικονομικών πόρων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ θεωρούνται εν πολλοίς σημαντικά, δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά
εξαιτίας του μικρού δείγματος των Διευθυντών, το οποίο μάλιστα προέρχεται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της
χώρας. Επιπλέον περιορισμοί προκύπτουν από την μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της. Η απουσία αντίστοιχων ερευνών στην χώρα μας αφαιρεί από την έρευνα την δυνατότητα σύγκρισης των ευρημάτων
και γενίκευσης των συμπερασμάτων. Η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έδωσε την δυνατότητα
της σε βάθος διερεύνησης του ζητήματος, καθώς οι Διευθυντές εκφράστηκαν ελεύθερα, αφού εξασφαλίστηκε φιλική και άνετη ατμόσφαιρα σε προκαθορισμένο χρόνο και τόπο. Επίσης διότι διαβεβαιώθηκαν για την απόλυτη εχεμύθεια της διαδικασίας
και υπέγραψαν το σχετικό έντυπο συναίνεσης.
Δεδομένου ότι η ανάλυση της έρευνας ανέδειξε διαφοροποιήσεις ως προς την ιεράρχηση των παραγόντων που προκαλούν άγχος στους Διευθυντές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη νέας γνώσης στην ερευνητική περιοχή. Ολοκληρώνοντας, καθίσταται σαφές πως υφίσταται αναγκαιότητα διεξαγωγής νέας, εκτενέστερης και λεπτομερέστερης έρευνας, η οποία
θα αντλεί δεδομένα από όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης και θα διεξαχθεί με την χρήση ανάλογου εργαλείου προκειμένου να διερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας δύνανται να
αξιοποιηθούν ως πηγή ανατροφοδότησης σχετικά με τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων, με στόχο αφενός την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, αφετέρου την ενίσχυση της εικόνας και της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων.
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Zusammenfassung
In den letzten Jahren finden im Bildungsraum aufgrund der finanziellen Krise bedeutende Änderungen, die den Lehrerberuf
beeinflussen. Im vorliegenden Artikel wird anhand einer empirischen Forschung untersucht, ob der Berufstress von
Schulleitern in Schulen von Aitoloakarnania mit der finanziellen Sparsamkeit zusammenhängt. Nach der bibliografischen
Untersuchung wurde festgestellt, dass nur eine eingeschränkte Anzahl von empirischen Forschungen das angesprochene
Thema erforscht hat. Infolgedessen wurde entschieden, eine neue relevante Forschung zu durchführen. Nachdem das
Ziel und die Forschungsfragen festgelegt worden waren, wurde quantitative Forschung mit Hilfe von halbstrukturierten
Interviews durchgeführt. An der Forschung nahmen 4 Schulleiter aus der oben genannten Region teil. Aus der Analyse
der Ergebnisse wurde unter anderem festgestellt, dass die Schulleiter Berufstress erleben, welches vor allem durch den
Zeitmangel in Bezug auf die Menge ihrer administrativen Pflichten und deren Erledigung verursacht wird, während der
Mangel an finanziellen Mitteln und materielle Ausstattung ihnen keinen Stress verursacht.
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Μελέτη περίπτωσης των στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους
που προκαλείται κατά τη διαχείριση της σχολικής τάξης των εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αχαΐας
Αντωνία Ντρίνια & Μαγδαληνή Κολοκυθά

Εισαγωγή
Το άγχος των εκπαιδευτικών αποτελεί αντικείμενο έρευνας για περισσότερο από 40 χρόνια (Kyriacou & Sutcliffe, 1977·
Kyriacou, 2001) και ορίζεται ως το σύνολο των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει ο εκπαιδευτικός εξ’ αιτίας διαφόρων
εμπειριών κατά τη διάρκεια της εργασίας του (Kyriacou, 2001).
Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε την προσοχή μας στις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των εκπαιδευτικών, που
εντάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στις άμεσες, που έχουν σα στόχο την επίλυση του προβλήματος που προκαλεί το άγχος
και στις έμμεσες που εστιάζουν στη μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων (Kyriacou, 2001). Παρά την πληθώρα ερευνών για
τις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των εκπαιδευτικών (Antoniou, Ploumpi & Ntalla, 2013· Austin, Shah & Muncer,
2005· Kyriacou & Chien, 2004· Lewis, 1999· Sharplin, O’Neill & Chapman, 2011· Skaalvik & Skaalvik, 2015), η περαιτέρω
διερεύνηση και αξιολόγηση τους κρίνεται αναγκαία, λόγω απουσίας ερευνών που εστιάζουν στο ελληνικό πλαίσιο. Επίσης, τα
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα ποσοστά επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών είναι μεγάλα στο εξωτερικό με το
40% των εκπαιδευτικών να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα (Austin et al., 2005). Στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν
άγχος σε ποσοστό 54% (E.A.S.H.W., 2009) Το επαγγελματικό άγχος επιδρά τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του
εκπαιδευτικού, στη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα του (Kyriacou & Sutcliffe, 1977· Pithers & Fogarty, 1995).

Το πλαίσιο της έρευνας
Η συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη (Carton & Fruchart, 2014· Clunies-Ross, Little & Kienhuis, 2008· Kokkinos, 2007·
Skaalvik & Skaalvik, 2015), η αδιαφορία των μαθητών (Antoniou et al., 2013· Kyriacou & Chien, 2004), η έλλειψη διδακτικού
εξοπλισμού (Borg, Riding & Falzon, 1991) είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες του άγχους των εκπαιδευτικών και παράλληλα
αφορούν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός κατά τη διαχείριση της τάξης (Borg et al., 1991). Με τον όρο διαχείριση τάξης αναφερόμαστε στις ενέργειες του εκπαιδευτικού κατά την διδασκαλία με τις οποίες διατηρείται η τάξη, εξασφαλίζεται
η προσοχή, το ενδιαφέρον και η συνεργασία των μαθητών (Emmer & Stough, 2001).
Η αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση της τάξης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα άγχους και για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς (Πουρσανίδου, 2016). Με τον όρο αποκλίνουσα συμπεριφορά μαθητών
αναφερόμαστε στην εκδήλωση ήπιων δράσεων δυσαρέσκειας από την πλευρά των μαθητών, όπως μη τήρηση των κανόνων,
ασέβεια, απάθεια, πρόκληση καυγάδων, σκασιαρχείο, κακή στάση και πρόκληση αναταραχής στην τάξη (Davies, 1999). Αποτελέσματα έρευνας στην Ελλάδα έδειξαν ότι περίπου το 30% των μαθητών παρουσιάζει προβλήματα επικοινωνίας, υπερκινητικότητας, αλλά και παθητικής στάσης (Roussos et al., 1999). Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να δημιουργήσουν δύσκολα
διαχειρίσιμες συμπεριφορές στην τάξη.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να συνεχιστεί η έρευνα πάνω στην αντιμετώπιση του άγχους των εκπαιδευτικών στην τάξη, ώστε να
βοηθηθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εάν γνώριζαν το πώς να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις αυτές, θα περιόριζαν
και το άγχος τους (Antoniou et al., 2013). Από την άλλη ενώ υπάρχουν πολλές μελέτες που αφορούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των εκπαιδευτικών γενικότερα (Antoniou et al., 2013· Austin et al., 2005· Kyriacou & Chien, 2004· Skaalvik
& Skaalvik, 2015) λίγες είναι αυτές που ειδικεύονται στο άγχος που προκαλείται στην τάξη (Lewis, 1999).
Στόχος της πιλοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση των μεθόδων με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
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δευσης Αχαΐας αντιμετωπίζουν το άγχος που βιώνουν κατά την διαχείριση της τάξης. Εστιάζουμε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γιατί το άγχος των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των μαθητών (Borg et al., 1991),
με αποτέλεσμα η εκπαίδευση των εφήβων να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα ερευνητικά ερωτήματα που εξυπηρετούν
τον παραπάνω στόχο είναι τέσσερα:
Α) Ποιες είναι οι άμεσες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να περιορίσουν τις πηγές άγχους κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας στην τάξη;
Μελέτες έχουν αναδείξει άμεσες τεχνικές των εκπαιδευτικών για την επίλυση καταστάσεων που τους προκαλούν άγχος
μέσα στην τάξη, όπως η μεγαλύτερη προσπάθεια πάνω στη δουλειά, η αναζήτηση βοήθειας από τους συναδέλφους, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων (Lewis, 1999), η έναρξη των μαθημάτων με καθορισμένους ρόλους και προσδοκίες στην
τάξη, οι συνεχείς επιμορφώσεις (Kyriacou & Chien, 2004). Η έρευνα για τις άμεσες τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους πρέπει
να συνεχιστεί καθώς φαίνεται να οδηγούν στη λύση του προβλήματος που προκάλεσε το άγχος (Μουρκογιάννη & Αντωνίου,
2014).
B) Με ποιες τεχνικές οι εκπαιδευτικοί μειώνουν την αίσθηση του άγχους που προκύπτει από τη διδασκαλία;
Οι τεχνικές που απαλύνουν την αίσθηση του άγχους διακρίνονται στις θετικής προσέγγισης και σε αυτές της αποφυγής
(Sharplin et al., 2011). Οι θετικής προσέγγισης τεχνικές μείωσης του άγχους όπως η υγιής οικογενειακή ζωή και η συμπαράσταση από άλλους (Kyriacou & Chien, 2004), το χιούμορ, η χαλάρωση μετά τη δουλειά, η φυσική άσκηση (Kyriacou & Chien,
2004· Lewis, 1999· Sharplin et al., 2011· Skaalvik & Skaalvik, 2015), είναι πολύ σημαντικές, γιατί φαίνεται να ενεργοποιούν
τους εκπαιδευτικούς στη χρήση τεχνικών επίλυσης (Sharplin et al., 2011). Από την άλλη είναι σημαντικό να καταγραφούν και
οι στρατηγικές αποφυγής, όπως η προσπάθεια απόκρυψης, η χρήση ουσιών, η χρήση αδειών από την υπηρεσία (Kyriacou &
Chien, 2004· Lewis, 1999· Sharplin et al., 2011· Skaalvik & Skaalvik, 2015), αφού οι καθηγητές που αρνούνται να αντιμετωπίσουν την αγχώδη κατάσταση δύσκολα αποφεύγουν τη συναισθηματική εξουθένωση (Chan and Hui, 1995).
Γ) Πώς επιδρούν τα χρόνια εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην επιλογή κατάλληλων τεχνικών αντιμετώπισης;
Τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση της τάξης φαίνεται να διαφοροποιούνται με τα
χρόνια υπηρεσίας και συγκεκριμένα να μειώνονται (Kyriacou & Chien, 2004). Αντίστοιχα παρουσιάζονται αλλαγές στην επιλογή των τεχνικών αντιμετώπισης του άγχους (Kyriacou & Chien, 2004· Skaalvik & Skaalvik, 2015· Carton & Fruchart, 2014). Η
μελέτη αυτών των διαφοροποιήσεων θα μας βοηθήσει να προτείνουμε λύσεις που θα απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς κι όχι μόνο στους νεοδιόριστους.
Δ) Ποια μέτρα θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να πάρουν η Διεύθυνση του σχολείου αλλά και αυτοί που ασκούν την
εκπαιδευτική πολιτική για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το άγχος της διαχείρισης της τάξης;
Η μείωση του άγχους των εκπαιδευτικών αφορά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα κι όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς (Pithers
& Fogarty, 1995). Αξίζει λοιπόν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους τρόπους με τους
οποίους το κράτος και η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να τους βοηθήσει στην αντιμετώπιση του άγχους κατά τη διαχείριση
της τάξης.

Μεθοδολογία και Ερευνητική πορεία
Η συγκεκριμένη πιλοτική έρευνα ακολουθεί την ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση βασισμένη στη στρατηγική της μελέτης περίπτωσης. Ως μελέτη περίπτωσης ορίστηκε Γυμνάσιο ημιαστικής περιοχής της Αχαΐας στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα
ερευνητικής πρόσβασης. Η μελέτη διεξήχθη μέσα από ένα δείγμα τεσσάρων εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου. Οι
συμμετέχοντες διακρίνονται στους εκπαιδευτικούς με εμπειρία 11-20 ετών και σε αυτούς με εμπειρία 21-30 ετών. Η διάκριση
αυτή γίνεται ώστε να διερευνηθεί εάν τα χρόνια εμπειρίας διαφοροποιούν την επιλογή των εκπαιδευτικών στις τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους, όπως έχει καταγραφεί σε ορισμένες έρευνες (Skaalvik & Skaalvik, 2015· Carton & Fruchart, 2014). Τα
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων φαίνονται στον Πίνακα 1.

562

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κωδικός Συμμετέχοντος

Φύλο

Ηλικία

Ειδικότητα

Χρόνια εμπειρίας

Σ1α

Γυναίκα

50

Φιλόλογος

14

Σ2β

Άντρας

58

Γεωλόγος

25

Σ3β

Γυναίκα

51

Φιλόλογος

28

Σ4α

Γυναίκα

51

Μαθηματικός

11

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων
Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη. Ένας τέτοιος τύπος συνέντευξης εξυπηρετεί μικρού
μεγέθους έρευνες για την εκπαίδευση και ειδικά μελέτες περίπτωσης καθώς παρέχει και μια σχετική ευελιξία στον ερευνητή
αλλά και μια σχετική αυτονομία στον συνεντευξιαζόμενο (Drever, 1995), στοιχεία απαραίτητα για τη συγκεκριμένη μελέτη.
Ανταποκρίνεται λοιπόν στο στόχο της ερευνάς μας, που είναι η διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης του άγχους των
εκπαιδευτικών από τους ίδιους, παρέχοντας εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες και τις απόψεις των
συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θέμα (Turner, 2010).
Οι συμμετέχοντες, συναίνεσαν για τη συμμετοχή στη μελέτη έχοντας πληροφορηθεί για το σκοπό της έρευνας, για την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της και για την τήρηση της ανωνυμίας των ίδιων και του σχολείου τους. Οι συνεντεύξεις
μαγνητοφωνήθηκαν και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες για επαλήθευση διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των δεδομένων (Robson, 2010). Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερευνητικού εργαλείου προηγήθηκαν δύο
δοκιμαστικές συνεντεύξεις ώστε να ελεγχθεί εάν τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια κι εξυπηρετούν το στόχο και
τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας (Jacob & Furgerson, 2012). Τέλος, για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η
τεχνική της Θεματικής ανάλυσης (Τσιώλης, 2018).

Αποτελέσματα
Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το άγχος που προκύπτει από τη διαχείριση της τάξης ήταν πολύ μεγαλύτερο τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Αυτό οφειλόταν τόσο στην απειρία τους όσο και στο ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι από τις πανεπιστημιακές σχολές τους για το τι θα αντιμετώπιζαν στην τάξη. Έτσι οι τεχνικές διαχείρισης άγχους στις οποίες έχουν κατασταλάξει
αναπτύχθηκαν μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Χαρακτηριστικά η Σ3β λέει: «Δεν είχα καμία προετοιμασία, πήγα «ψαχτά»,
όπως οι περισσότεροι. Έμαθα μέσα στην τάξη πώς να διαχειρίζομαι τα παιδιά, πώς να κάνω το μάθημα και μου πήρε αρκετά
χρόνια αυτό το ψάξιμο.» Αναδεικνύεται, όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων, η αναγκαιότητα των πρακτικών
ασκήσεων και παιδαγωγικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και η σημαντικότητα
της νομοθετημένου αλλά ανενεργού θεσμού του mentoring Ν. 3848/2010 για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς.

Στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους
Σε συμφωνία με παλαιότερες έρευνες στην Ελλάδα (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008) αλλά και στο εξωτερικό (Sharplin et al., 2011) οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι επιδιώκουν τις άμεσες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν μέσα στην τάξη
προς αποφυγήν διόγκωσης του προβλήματος. Η Σ4α αναφέρει: «Πάντως όχι, το να κουκουλώσω το πρόβλημα, δεν πρόκειται
να βγει πουθενά. Θα μου δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο μετά.»
Ως πιο αποτελεσματική αντίδραση στην αποκλίνουσα συμπεριφορά των μαθητών και του άγχους που προκαλεί αναδεικνύεται και σε αυτή την έρευνα, όπως και στου Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2008), η συζήτηση με τους μαθητές. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ο
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διάλογος αναδεικνύει τα αίτια μιας τέτοιας συμπεριφοράς, ενεργοποιεί το φιλότιμο των μαθητών και ίσως να καταλήξει σε μια
συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Η Σ3β τονίζει: «Πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά μπορούν να καταλάβουν
άμα τα συζητήσεις και τους πεις κάποια πράγματα και δουν ότι ενδιαφέρεσαι και προσπαθείς να δεις τι πρόβλημα έχουν και
συμπεριφέρονται έτσι.»
Βιβλιογραφικά μια αποτελεσματική διαχείριση της τάξης απαιτεί από την αρχή να τεθούν σαφή όρια και κανόνες συμπεριφοράς μέσα σε αυτήν (Marzano & Marzano 2003· Evertson & Harris1992). Αυτό υποστηρίζει και η Σ1α και τονίζει τη σημασία
της τήρησης αυτών των κανόνων: «Θέτω τα όρια μου από την αρχή ξεκάθαρα και τα τηρώ. ... Δεν έχω πισωγυρίσματα. Είπα
αυτό, τέλος, οπότε νομίζω ότι έτσι κερδίζω και το σεβασμό και την προσοχή των παιδιών.»
Στρατηγικές αντιμετώπισης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών, όπως η επίμονη αποδοκιμαστική ματιά ή η αλλαγή
θέσης των μαθητών μέσα στην τάξη, φαίνεται να αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στους Έλληνες εκπαιδευτικούς (AkinLittle, Little & Laniti, 2007) αλλά και στους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης έρευνας. «Το πρώτο που θα κάνω είναι να
γυρίσω και να κοιτάξω έντονα τον μαθητή αυτός θα καταλάβει και συνήθως [ο τρόπος αυτός] είναι αποτελεσματικός.» (Σ1α).
«…αλλάζω θέσεις δηλαδή να απομονώνω κάποιους που με ενοχλούν για να μπορέσω να κάνω μάθημα…» (Σ4α).
Από την άλλη βέβαια δηλώνουν ότι αποφεύγουν την τιμωρία και υιοθετούν μια ήπια στάση απέναντι στα προβλήματα διαχείρισης στην τάξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σ3β και η Σ4α ξεκίνησαν την καριέρα τους κρατώντας μια αυστηρή στάση ακόμα και ως προς τη βαθμολογική αξιολόγηση των μαθητών. Με το πέρασμα όμως των χρόνων αναθεώρησαν τη στάση τους.
«Όταν πρωτοξεκίνησα [η αυστηρότητα] ήταν περισσότερη. Ήταν περισσότερη γιατί πίστευα ότι όταν είσαι πάρα πολύ αυστηρή
μπορείς να επιβάλεις κάποιους κανόνες αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος.» (Σ4α) «Όσο πιο ήπια αντιμετωπίζεις μια κατάσταση τόσο
καλύτερα αποτελέσματα έχεις. Δηλαδή η υπερβολική αυστηρότητα, η υπερβολική τιμωρία δε φέρνει αποτέλεσμα.» (Σ3β) Ταυτόχρονα, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι πολύ σπάνια θα παραπέμψουν κάποιον μαθητή στον Διευθυντή ως τιμωρία. Αυτή
η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αρκετά
αυτή την τεχνική (Akin-Little, Little & Laniti, 2007).
Συνάμα με κάθε ευκαιρία επιβραβεύουν και ενθαρρύνουν τις θετικές συμπεριφορές των μαθητών που προκαλούν προβλήματα. H Σ1α αναφέρει σχετικά: «Θα του πω: «Μπράβο! Ήταν τέλειο αυτό που είπες και πώς το σκέφτηκες και συγχαρητήρια» και αυτό νομίζω είναι αποτελεσματικός τρόπος.» Την επιβράβευση φαίνεται να ακολουθούν γενικότερα οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί (Akin-Little, Little & Laniti, 2007), εξ’ άλλου ο έπαινος είναι αποδεδειγμένο ότι αυξάνει τη σωστή ανταπόκριση
και την παραγωγικότητα των μαθητών (Simonsen et al., 2008). Παράλληλα αποφεύγουν τη διατήρηση μιας αρνητικής στάσης
απέναντι σε τμήματα ή μαθητές που τους δημιουργούν προβλήματα γιατί θεωρούν ότι έτσι θα διαιωνιστεί το πρόβλημα όπως
χαρακτηριστικά λέει η Σ4α: «…αλλά ποτέ σε αυτούς τους αρνητικούς [μαθητές] δεν τους αντιμετώπισα αρνητικά δηλαδή προσπαθούσα έστω κι από το ελάχιστο να βγάλω κάτι, γιατί μετά η άρνηση θα με οδηγούσε σε άρνηση στο τετράγωνο.»
Στα δεδομένα καταγράφηκε και μια ενδιαφέρουσα τεχνική αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων στην τάξη. Μια
εκπαιδευτικός συμφώνησε με τους «ενοχλητικούς» μαθητές ενός τμήματος σ’ ένα ολιγόλεπτο μάθημα ειδικά γι’ αυτούς σε
βασικές έννοιες του μαθήματος στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας. Όπως η ίδια αναφέρει υπήρξε θετικό αποτέλεσμα :
«Τα κέρδισα αυτά τα παιδιά. Τα κέρδισα και νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί μάθανε το «λύω» αλλά και γιατί ενσωματώθηκαν μέσα στην τάξη και τα βλέπεις αμέσως σηκώνουν χέρι να μου πουν μάθημα και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή κέρδισα
την προσοχή τους, τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τη συνεργασία τους (Σ1α).»
Η συμφωνία μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού για μία βασική συγκέντρωση στο μάθημα και μελέτη, προτείνεται και στη
βιβλιογραφία για την διαχείριση των μαθητών με προβλήματα προσοχής στο μάθημα. (Marzano & Marzano, 2003).
Όλοι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την αξία της περισσότερης προσπάθειας πάνω στη δουλειά τους, που συναντούμε σαν
στρατηγική και στη διεθνή βιβλιογραφία (Lewis, 1999). Πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι ως προς το
γνωστικό αντικείμενο, να δημιουργούν ερεθίσματα στους μαθητές κι ορισμένες φορές να μετατρέπουν το μάθημα σε παιχνίδι,
προκειμένου να κερδίσουν το ενδιαφέρον όλων στην τάξη. Χαρακτηριστικά η Σ1α αναφέρει: «Θεωρώ εάν κάνεις το μάθημά
σου ενδιαφέρον, όχι στατικό, όχι μετωπικό, όχι συνεχώς επαναλαμβανόμενο τα παιδιά τα κερδίζεις… Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποφύγεις τις παραβατικές συμπεριφορές…»
Τέλος, σημαντική θέση κατέχει για την αντιμετώπιση του άγχους των εκπαιδευτικών κατέχει η στρατηγική αναζήτησης βο-
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ήθειας από τους συναδέλφους. (Kyriacou & Chien, 2004· Sharplin et al., 2011). Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τους
συμμετέχοντες στην ερευνάς μας, κυρίως τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας. «Στην αρχή υπήρχαν άνθρωποι
που μου είπαν τη γνώμη τους και με βοήθησαν πάρα πολύ γιατί η εμπειρία μετρά σε αυτό το πράγμα.» (Σ4α) «Πραγματικά από
παλαιότερους συναδέλφους έχω ενστερνιστεί τεχνικές, όπως αυτή της επιβράβευσης.» (Σ1α) Ενώ η Σ3β δηλώνει ότι ακόμα
χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή: «Εντός του σχολείου με συζήτηση με συναδέλφους για το πώς διαχειρίζονται μία ανάλογη
κατάσταση, ή τι θα μπορούσα να κάνω.» Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η χρήση του mentoring σε άτυπες μορφές, γεγονός που
σηματοδοτεί ότι ανεπίσημα οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν την πρακτική και τη βρίσκουν μία χρήσιμη και αναγκαία διαδικασία.
Ταυτόχρονα όμως εγείρεται και το ζήτημα της πρακτικής άσκησης καθώς οι τεχνικές που αναφέρονται στα δεδομένα της
έρευνας εντάσσονται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής κατάρτισης.

Στρατηγικές μείωσης του άγχους
Ως προς τη μείωση της αίσθησης του άγχους, οι συμμετέχοντες φαίνεται να ακολουθούν στρατηγικές θετικής στάσης, όπως η
πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων με σκοπό την χαλάρωση είτε μέσα στο σχολείο είτε μετά τη δουλειά (Kyriacou &
Chien, 2004· Sharplin et al, 2011). Ο Σ2β και η Σ4α θεωρούν πολύ σημαντικό το διάλειμμα για να χαλαρώνουν και να ηρεμούν
πριν ξαναμπούν στην τάξη είτε κάνοντας μια βόλτα στο προαύλιο, είτε καπνίζοντας είτε διαβάζοντας λίγες σελίδες από ένα
βιβλίο είτε λέγοντας δυο κουβέντες όπως αναφέρει η Σ4α: «Οπωσδήποτε τα διαλείμματα, αυτός είναι και ο ρόλος τους, για να
είναι έτσι λίγο πιο... να χαλαρώνεις, να ηρεμείς, να ανταλλάξεις δυο κουβέντες με κάποιους συναδέλφους.»
Επίσης γίνεται αναφορά σε μια σειρά από δραστηριότητες μετά τη δουλειά που προσφέρουν χαλάρωση όπως η παραμονή
στην ησυχία του σπιτιού, η μουσική, να βγεις με φίλους και τέλος η φυσική άσκηση (Sharplin et al, 2011) που προτιμάται από
όλους. Η Σ1α λέει: «Γυμνάζομαι, περπατάω γιατί εκτονώνομαι και γυρίζω πάλι στον εαυτό μου, τα βρίσκω με τον εαυτό μου.
Ταξινομώ τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου.»
Κάτι που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό για τους συμμετέχοντες είναι ο καθορισμός ψυχολογικών ορίων που συναντούμε σα στρατηγική και σε άλλες έρευνες (Kyriacou & Chien, 2004· Sharplin et al, 2011). Δηλαδή οι τρεις στους τέσσερις
διαχωρίζουν τη ζωή τους στο σχολείο από εκείνη έξω από αυτό αποσκοπώντας στην προστασία της ψυχικής τους ηρεμίας.
«Όταν φεύγω από την πόρτα του σχολείου να μένει εκεί αυτό, οτιδήποτε άγχος ή στενοχώρια μπορεί να προκύψει μέσα στο
σχολείο.» (Σ4α)
Τέλος η στρατηγική των εκπαιδευτικών να αναζητούν την υποστήριξη από άλλους ανθρώπους (Lewis, 1999· Kyriacou &
Chien, 2004· Sharplin et al, 2011) για να διαχειριστούν το άγχος τους αναφέρθηκε σχεδόν από όλους του συμμετέχοντες και
αφορούσε την αναζήτηση υποστήριξης είτε από συναδέλφους είτε από την οικογένεια. «Τα συζητάω είτε με συναδέλφους είτε
με τα παιδιά μου. Θέλω να ακούσω τη γνώμη τους. Εάν το διαχειρίστηκα καλά, εάν είχα δίκιο, μήπως είχα άδικο μήπως ήμουν
υπερβολική;» (Σ1α)
Οι στρατηγικές αποφυγής της αγχωτικής κατάστασης φαίνεται να μην προτιμούνται από τους εκπαιδευτικούς της ερευνάς
μας. Παρόλα αυτά ο Σ2β κάποια στιγμή κατέφυγε στην στρατηγική της άδειας από την υπηρεσία (Skaalvik & Skaalvik, 2015).
«Την επόμενη μέρα πάντα με το ίδιο άγχος ξαναπήγαινα στο σχολείο και ολοένα αυξανόταν αυτό το συναίσθημα το αρνητικό
σε αυτή την περίπτωση λοιπόν διάλεγα το να πάρω περισσότερες άδειες.» (Σ2β) Βιβλιογραφικά τη χρήση τέτοιων τεχνικών τη
συναντούμε σε άτομα με πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (Carton & Fruchart, 2014), όπως ο Σ2β.

Ο ρόλος του διευθυντή στην αντιμετώπιση του άγχους
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο διευθυντής μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους στη μείωση του άγχους διαχείρισης της
τάξης. Αρχικά θα πρέπει να βοηθά στη δημιουργία ενός καλού κλίματος τόσο μέσα στο σύλλογο των διδασκόντων αλλά και με
τον ίδιο. Να μην εντείνει τις καταστάσεις αλλά να τις εξομαλύνει γιατί διαφορετικά σύμφωνα με την Σ3β: «Ένας εκνευρισμός,
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μια διαμάχη οτιδήποτε λίγο πριν μπεις στην τάξη, είναι κάτι που το μεταφέρεις μέσα στην τάξη και το μεταφέρεις και στα παιδιά βέβαια.» Εξ’ άλλου το θετικό σχολικό κλίμα και η ποιότητα της διοίκησης είναι σημαντικά για την επιτυχία κάθε σχολείου
(McCarley, Peters & Decman, 2014).
Η Σ1α επιμένει ότι ο διευθυντής πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι θα τη στηρίξει
σε σχέση με τα παιδιά.«…όταν στο γραφείο [ο μαθητής] θα έχει μία αντιμετώπιση που ή εμένα θα με «αδειάσει» ως καθηγητή
ή και το κυριότερο το παιδί δε θα καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.» (Σ1α) Άλλωστε μια σχέση εμπιστοσύνης μπορεί να
ενεργοποιήσει στον εκπαιδευτικό το πάθος για επαγγελματισμό, το διάλογο με τους συναδέλφους αλλά και τη συλλογική λύση
των προβλημάτων και να οδηγήσει σε ισχυρή δέσμευση για διαρκή εκπαιδευτική ανάπτυξη και σχεδιασμό (Ghamrawi, 2011).
Για τον Σ2β ο διευθυντής πρέπει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση μιας κοινής πολιτικής από όλους στο σχολείο. «Εάν
τηρούνται αυστηρά κάποιες προϋποθέσεις και πάντα οι ίδιες προϋποθέσεις για τη διαχείριση των παιδιών από όλους τους
καθηγητές τότε δε σου προκαλεί ένα πρόσθετο άγχος το ότι εσύ θα φανείς κακός ή καλός καθηγητής απέναντι στα παιδιά…».
Παράλληλα ο διευθυντής θα πρέπει να στέκεται αρωγός στον εκπαιδευτικό και να τον διευκολύνει στην δουλειά του ώστε να
πετύχει τους μαθησιακούς στόχους του, να τον στηρίζει στις διάφορες δράσεις του. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Σ1α θα πρέπει: «Ο
διευθυντής να έχει ένα όραμα, να μην είναι διεκπεραιωτής…».
Επίσης για τον Σ2β ο διευθυντής θα πρέπει να σέβεται τον εκπαιδευτικό και να του δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώνει πριν
ξαναμπεί στην τάξη. «Να μη σε πιέζει με πάρα πολλές δουλειές τις οποίες σου δίνει γιατί σε βρίσκει εύκαιρο και διαθέσιμο και
να σου προκαλεί δηλαδή μεγαλύτερη ένταση.» Τέλος από όλους τους συμμετέχοντες προκύπτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο διευθυντής όπως το να είναι διαλλακτικός και ήρεμος, επικοινωνιακός, να μην είναι προσβλητικός,
να είναι δίκαιος και συμβουλευτικός.

Ο ρόλος της πολιτεία στην αντιμετώπιση του άγχους
Οι εκπαιδευτικοί, όπως και σε παλαιότερες έρευνες (Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008), ζητούν από την πολιτεία σωστότερη επαγγελματική
εκπαίδευση πριν ξεκινήσουν την καριέρα τους είτε με αναδιαμόρφωση του οδηγού σπουδών των πανεπιστημιακών σχολών
είτε με εισαγωγικά και συνεχή επιμορφωτικά σεμινάρια. «Καλύτερη εκπαίδευση πριν μπούμε για πρώτη φορά στην τάξη έτσι
ώστε να μη μαθαίνουμε πάνω στα παιδιά γιατί τα παιδιά δεν είναι πειραματόζωα...» (Σ3β). Τονίζουν επίσης τη σημασία της
καθιέρωσης της πρακτικής άσκησης. «… να γίνονται κάποια μαθήματα μέσα σε τάξη, να σε αφήνουν να κάνεις διαχείριση
τάξης. Δηλαδή θα πρέπει να αποκτάς και μια πρακτική εμπειρία πολύ πριν βρεθείς, εκ των πραγμάτων, ενώπιος ενωπίω, γιατί
τότε πραγματικά θα έχεις μεγάλο άγχος.» (Σ4α)
Κάτι ακόμα που θεωρούν απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αγχωτικών καταστάσεων στην τάξη είναι την παρουσία
ενός ψυχολόγου. «Το ιδανικότερο θα ήταν να υπάρχει ψυχολόγος και για τα παιδιά και για μας. Δηλαδή πόσο καλύτερα θα
αντιμετώπιζα ένα παιδί που έχει μία ιδιαίτερη συμπεριφορά εάν είχα έναν ειδικό δίπλα μου και μου έδινε κατευθύνσεις.»
(Σ1α) Την εμπιστοσύνη του Έλληνα εκπαιδευτικού στους ειδικούς τη συναντούμε και σε άλλες έρευνες και φαίνεται να σχετίζεται με την ανεπάρκεια που νιώθει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως προς την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κρίσεων. (Ο.ΕΠ.ΕΚ,
2008). Επίσης ζητούν τη στήριξη της πολιτείας και σε κάποια πιο τεχνικά ζητήματα όπως είναι η κάλυψη των υλικοτεχνικών
αναγκών κάθε σχολείου αλλά και η αναδιαμόρφωση της ύλης έτσι ώστε να μειώνεται το άγχος του εκπαιδευτικού για το εάν
θα μπορέσει να «βγάλει την ύλη» ή όχι.

Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της ερευνάς μας δεν αναδεικνύουν ιδιαίτερες διαφορές στην επιλογή στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους
μέσα στην τάξη μεταξύ των εκπαιδευτικών με εμπειρία άνω των 10 ετών κι εκπαιδευτικών με εμπειρία άνω των 20 ετών.
Δηλώνουν όλοι ότι προτιμούν την άμεση αντιμετώπιση των καταστάσεων που τους προκαλούν άγχος στην τάξη γεγονός που
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ταυτίζεται και με άλλες έρευνες (Lewis, 1999· Austin, 2005). Υποδεικνύουν ως καλύτερη στρατηγική την οικοδόμηση ενός
ήπιου κλίματος με τους μαθητές, που μέσα από τη συζήτηση και την κατανόηση μπορεί να γίνει πολύ αποτελεσματική στην
αντιμετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων. Η συζήτηση με τον μαθητή γύρω από το τι προκαλεί τη συμπεριφορά του στην τάξη
φαίνεται να τον οδηγεί σε θετική σύνδεση με το σχολείο (Roache & Lewis, 2011).
Οι περισσότεροι τόνισαν επίσης το πόσο σημαντική σα στρατηγική είναι η συζήτηση με συναδέλφους για την εύρεση λύσεων (Lewis, 1999· Kyriacou & Chien, 2004· Sharplin et al., 2011) και κυρίως τα πρώτα χρόνια της επαφής τους με την τάξη,
γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα τόσο του mentoring όσο και της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ως προς τις τεχνικές μείωσης της αίσθησης τους άγχους οι συμμετέχοντες προτιμούν αυτές της θετικής προσέγγισης (π.χ.
χαλαρωτικές δράσεις, φυσική άσκηση κ.α.). Εάν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός αυτό συν την επιμονή τους στην άμεση
επίλυση των αγχωτικών καταστάσεων, ίσως επιβεβαιώνεται η άποψη που θέλει τις θετικές τεχνικές να ενεργοποιούν τους
εκπαιδευτικούς στη χρήση τεχνικών άμεσης δράσης (Sharplin et al., 2011). Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δε προτιμούν
τις τεχνικές αποφυγής των αγχωτικών καταστάσεων ωστόσο ένας από αυτούς δήλωσε ότι έχει κάνει χρήση άδειας γι’ αυτό το
σκοπό. Το άτομο αυτό έχει 25 χρόνια υπηρεσίας και ταιριάζει ως προς αυτό το χαρακτηριστικό στην ομάδα των εκπαιδευτικών
που σε έρευνες φαίνεται να επιλέγουν την αποφυγή (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Επειδή όμως το δείγμα μας είναι πολύ μικρό
δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα πρέπει με μία μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα να ελεγχθεί εάν οι
εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ακολουθούν αυτό το πρότυπο.
Υπάρχει έλλειψη στοιχείων για τους τρόπους με τους οποίους οι διευθυντές μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς
στην αντιμετώπιση του άγχους μέσα στην τάξη. Γεγονός που κάνει σημαντικά τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Οι συμμετέχοντες θέλουν από τον διευθυντή να εγγυάται ένα καλό σχολικό κλίμα χωρίς εντάσεις, να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη
και να μοιράζεται ένα κοινό όραμα με αυτούς. Σίγουρα η έρευνα προς αυτό τον τομέα πρέπει να συνεχιστεί σε μεγαλύτερη
κλίμακα και τα αποτελέσματα αυτής να αξιοποιηθούν από τις ηγεσίες των σχολείων.
Από την πολιτεία οι εκπαιδευτικοί ζητούν μια σωστότερη επαγγελματική προετοιμασία μέσα από την αναδιαμόρφωση
των οδηγών σπουδών των καθηγητικών σχολών και την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης. Είναι γεγονός ότι από τα προγράμματα των σχολών από τις οποίες προέρχονται οι εκπαιδευτικοί κυρίως της Δ.Ε. απουσιάζουν ή είναι ελάχιστα, ακόμα και
σήμερα, μαθήματα όπως της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας
συμπεριφοράς και των διαφόρων κρίσεων στη σχολική τάξη (Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008)
Ευρήματα αυτής της έρευνας αλλά και άλλων ευρύτερων ερευνών μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της εργασιακής ζωής των εκπαιδευτικών και της απόδοσή τους και να χρησιμοποιηθούν σε επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την
πληροφόρηση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση αγχωτικών καταστάσεων μέσα στην τάξη.
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Abstract
The paper aims to explore the techniques that secondary education teachers use in order to manage their stress caused
by interruptive behaviours of students and day to day classroom management. Methodologically, the research is based
on a qualitative approach focusing on a school case study in Achaia and utilised semi-structured interviews. The main
results highlight the need for Teacher training programs in secondary education, for further focused training on managing
interruptive behaviours and the informal use of mentoring by both experienced and unexperienced educators.
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