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2o Επιστημονικό Συνέδριο
Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΠΕΣΣ, μετά την
επιτυχή διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου στην Κόρινθο τον Νοέμβριο του 2013, στην
προσπάθεια των Σχολικών Συμβούλων να συμβάλλουν ενεργά στο δημόσιο διάλογο
για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ)
στοχεύει στην προσέγγιση των σύγχρονων επιστημονικών παραδοχών και
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με το πεδίο των εκπαιδευτικών πολιτικών, τη
συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και την
ανάδειξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές
αναφέρονται σε σημαντικές όψεις της διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας, οι
οποίες προσδιορίζονται από την επικράτηση συγκεκριμένων κάθε φορά θεσμικών
επιλογών, πρακτικών και προσεγγίσεων, η κατανόηση των οποίων διαμορφώνει
πρόσφορο έδαφος συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και συνεισφέρει
πολύπλευρα στο εκπαιδευτικό έργο.
Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα και θα
διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου 2015, στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το
Περιφερειακό Τμήμα της ΠΕΣΣ στην Κεντρική Μακεδονία (ΠΕ.Τ. Κ. Μακεδονίας), τη
συμπαράσταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης Κ.
Μακεδονίας, και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Μακεδονίας και Θράκης.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ουσιαστικού
διαλόγου μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, με την
παρουσίαση ερευνητικών εργασιών, θεωρητικών μελετών και αναλύσεων που
αφορούν στο σχεδιασμό, χάραξη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών στο
ελληνικό σχολείο κατά τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Θεματικές ενότητες:
§ Σχεδιασμός, εφαρμογές, πρακτικές Εκπαιδευτικών Πολιτικών
§ Είδη και μορφές εκπαιδευτικών πολιτικών
§ Θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Αναλυτικά Προγράμματα
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Ειδική Αγωγή
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Πολυγραμματισμοί
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
§ Εκπαιδευτικές πολιτικές και Αξιολόγηση
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Σ.
Αλεξανδράτος Γεώργιος, Πρόεδρος
Βαβέτση Σοφία
Αρβανίτη – Παπαδοπούλου Τότα
Ορφανός Πέτρος
Μακαντάσης Θεμιστοκλής
Γιαλούρης Παρασκευάς
Ζαμπετάκη Λήδα
Κάππος Γιάννης
Κατωπόδης Απόστολος
Μπαραλός Γιώργος
Σακελλαροπούλου Εύη
Δ.Ε. ΠΕ.Τ. Κ. Μακεδονιας
Τσιβάς Αρμόδιος, Πρόεδρος
Μανιάκας Θεόδωρος
Ντάνης Απόστολος
Ακριτίδης Νίκος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βουγιουκλής Θωμάς, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βρεττός Γιάννης, Kαθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγέλια, Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Αν. Kαθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχολικός σύμβουλος, π. Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Γιαννικοπούλου Αγγελική, Αν. Kαθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Δαγδιλέλλης Ευάγγελος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΠΑΜΑΚ
Δράκος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Ζαχαριάδης Θεοδόσης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κακανά Δόμνα- Μίκα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καλογήρου Γεωργία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών- ΕΚΠΑ
Καλούρη Ουρανία, Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Κασιμάτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Κάτσης Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Καψάλης Γεώργιος, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κιγιτσιόγλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Κολιάδης Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κοντάκος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Κουτσογιάννης Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Κρασσάς Στέλιος, Σχολικός σύμβουλος, π. Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λενακάκης Αντώνιος, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Λουκέρης Διονύσιος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Ματσαγγούρας Ηλίας, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μαυροσκούφης Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μητακίδου Χριστοδούλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπαγάκης Γιώργος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπάμπαλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Μπαραλός Γιώργος, Σχολικός Σύμβουλος, π.Πρόεδρος ΠΕΣΣ
Μπόντη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Μπότσαρη- Μακρή Ευανθία, Καθηγήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ
Μπότσογλου Καφένια, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δ.
Μακεδονίας
Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπαδόπουλος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάτσιου Βίκυ, Καθηγήτρια , Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Πλακίτση Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πόταρη Δέσποινα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Σακελλαρίου Μαριγούλα, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σκούρας Αθανάσιος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Σούλης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σταθοπούλου Χαρά, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τζήκας Χρήστος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Τρέσσου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ
Τριάντου –Καψωμένου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσιτσίγκος Σπυρίδων, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τύπας Γιώργος, Σύμβουλος Ι.Ε.Π.
Φυριπής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δάβουλου Μαρία, Δεστούνη Αικατερίνη, Ζήγρα Έφη, Σούκου Αθανασία, Τσιακίρη
Τάνια
Αγγελίδου Αναστασία, Βάκουλη Ελένη, Βογιατζή Ειρήνη, Κουρέλης Παναγιώτης,
Ντάνη Γεωργία, Τσιβά Ναταλία
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΜΟΣ Β΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αγγέλη Ε. Βαΐα
Αλεξόπουλος Χρήστος
Βαλμάς Θεοφάνης
Κατσίβελου Βενετία
Γερούκη Μαργαρίτα

Διαμαντής Φώτιος
Καρεμφύλλης Ν.
Κωνσταντίνος
Γιαγτζίδου Τ. Φανή
Κεκροπούλου Μαρία

Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος
Κοσμετάτου Ελένη
Κοτρώτσιου Ευανθία
Κοφίδου Αγγελική

Κωνσταντινίδου Ξανθή
Μέλλιου Κυριακή
Βαγή-Σπύρου Ευφροσύνη
Κουτή Μαρία
Μουταφίδου Άννα
Μητσόπουλος Μηνάς

Μπούργος Ιωάννης
Νικολακοπούλου Αικατερίνη

Τα Αναλυτικά Προγράμματα της Ιστορίας του
Γυμνασίου ως καταστατικός χάρτης της
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα εγχειρίδια
Γλώσσας Δημοτικού: Μία ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου του Α΄ τεύχους Γλώσσας της Γ΄
Δημοτικού.
Η σεξουαλική διαφορετικότητα ως παράγοντας
περιθωριοποίησης, αποκλεισμού και
παρενόχλησης στο σχολικό περιβάλλον
Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής
θρησκευτικής αγωγής στο νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών
Για μια αλλαγή των περιεχομένων και της
φιλοσοφίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων
στη Μέση Εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική πολιτική και τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών που αφορούν στο Νέο
Λύκειο: όραμα ή πρόκληση;
Θεματική Διδασκαλία. Μια πρόταση για τη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο
Γυμνάσιο
Διδακτικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο με
έμφαση στην τέχνη
Η Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε
ανομοιογενείς τάξεις. Η Διαφοροποίηση της
Διδασκαλίας ως παιδαγωγική πρόταση για τη
διαχείριση της σχολικής αποτυχίας
Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων
κολύμβησης σε Δημοτικά Σχολεία της Θράκης.
Η έννοια της Σκέψης στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.
του Νηπιαγωγείου
Εναλλακτικοί τρόποι εκμάθησης βασικών
εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό
Σχολείο
Σχολικά προγράμματα και ιδεολογία: Η σειρά
εμφάνισης των μαθημάτων στα Ωρολόγια
Προγράμματα του δημοτικού σχολείου, από το
1894 μέχρι το 2011
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Ντάνης Απόστολος

Παύλου Νικόλαος

Σταμπουλή Μελπομένη

Συργιάννη Μαρία

Τοκμακίδου Ελπίδα

Τοπολιάτη Μαρία

Αξιολόγηση της Τριετούς Αρχικής Εφαρμογής
του Προγράμματος Σπουδών Φυσικής Αγωγής
στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(Ε.Α.Ε.Π.)
Εκπαιδευτικές πολιτικές στο μάθημα των
Θρησκευτικών. Μία προσέγγιση του
θρησκευτικού γραμματισμού
Πρόταση για ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Το
παράδειγμα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο Μάθημα
των Θρησκευτικών – Πλαίσιο Αρχών και
Προσανατολισμών
Επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας του
γραμματισμού με αφορμή το Νέο Πρόγραμμα
σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας και λογοτεχνίας
Η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος
έξω από τη σχολική τάξη, ως κεντρικός άξονας
προσέγγισης του προγράμματος σπουδών του
Νέου Σχολείου, του 21ου αιώνα
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178

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Αθανασόπουλος Ανδρέας
Μπία Δήμητρα
Ριζοπούλου Σοφία
Ακριώτου Δέσποινα
Σκούρα Ειρήνη
Γκουτρουμανίδου Παγώνα
Γεωργούλα Μαρία
Τσολάκη Χρυσάνθη
Γρηγοριάδου Αναστασία

Εμμανουηλίδου Ευμορφία

Εφραιμίδης Ι. Παύλος
Μακρής Στέλιος
Θεοδώρου Αγγελική
Καλυβιώτου Αγορίτσα
Τσολακίδης Δημήτρης
Ιωακειμίδου Βασιλική (Σύλβη)
Βλαχοστέργιου Κατερίνα
Πήλιουρας Παναγιώτης

Συμπεράσματα από την περιήγηση σχολείων
στο Βοτανικό Κήπο Ι. και A. Ν. Διομήδους και η
εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη
CLIL (Content and Language Integrated
Learning): Μια διαφορετική Διδακτική
προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία.
«Η ιστορία του "Δ"» - Σχέδιο εργασίας για την
ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο
Δημιουργική Σκέψη: αναγκαιότητα και
προτάσεις εφαρμογής της στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές πολιτικές και μελέτη της τοπικής
ιστορίας: ιστορικές αναφορές και σύγχρονες
απαιτήσεις
Διδακτική παρέμβαση στην Ε΄ τάξη Δημοτικού
για τη διδασκαλία των γνήσιων και
καταχρηστικών κλασμάτων σε σύγκριση με την
ακέραια μονάδα σύμφωνα με το διδακτικό
μοντέλο του Zoltan Dienes
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Κάλφα Μαρία

Καρπάτση Χρυσάνθη
Ναούμ Φωτεινή
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Κεραμίδα Αρετή
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Κοτίνη Ισαβέλλα
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Κρουστάλλη Αγγελική
Παπαματθαίου Νικόλαος
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Κυριακάκη Γεωργία
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Ραμουτσάκη Ιωάννα
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Μαυρίδης Μιχαήλ
Mόσχος Αλέξανδρος
Μπαγιάτη Ειρήνη
Μποζάνη Ευαγγελία
Δελέγκος Νικόλαος

Η αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και το
εκπαιδευτικό σύστημα: μια ανθρωπολογική
προσέγγιση
Επικοινωνία και διάχυση του εκπαιδευτικού
έργου μέσα από την ιστοσελίδα http://nip-katkamil.ser.sch.gr/ του Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας: Η περίπτωση
του προγράμματος Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης «Η Πίτσα η Αλεπουδίτσα μας
γνωρίζει τα ζώα του δάσους»
Τέχνη και Γλώσσα: Μια διαθεματική πρόταση
με Σταθμούς Δημιουργίας και Μάθησης
Ψυχολογικό κλίμα της τάξης στη διδασκαλία
και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας: Θεωρία
και πράξη
Οπτικοποίηση μιας εικονιστικής κανονικότητας
και μαθηματική γενίκευση
Συσχετίσεις Ικανοτήτων και Στάσεων
Υπολογιστικής Σκέψης με Στοιχεία
Παιχνιδοποίησης
Φωνολογική Ενημερότητα: Πρόγραμμα
Παρέμβασης Πρώτης Ανάγνωσης & Γραφής με
Παράλληλη Εξάσκηση Φωνολογικής
Ενημερότητας σε Μαθητές Α΄ Δημοτικού
Δημιουργώντας μαθητικές συλλογικότητες: η
περίπτωση του κόσμου των παραμυθιών και η
προστακτική γραμματική τους χρήση στο Νέο
Γυμνάσιο
Δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. Δύο πεδία
που χρήζουν ισόρροπης καλλιέργειας στο
σύγχρονο σχολείο
Βιωματική Σκέψη (Thinking At The Edge ή TAE)
– Χτίσε μια Θεωρία
Καινοτόμο πρόγραμμα δημοκρατικού αστικού
επανασχεδιασμού: οι μαθητές
επανασχεδιάζουν το αστικό τοπίο γύρω από το
σχολείο τους
Η μέθοδος project μέσα από το θεσμό της
ευέλικτης ζώνης και των ερευνητικών
εργασιών. Ένα σχέδιο εργασίας ως παράδειγμα
εφαρμογής στην τάξη
Ενεργητική Μάθηση: Ένα υπόδειγμα
διδασκαλίας Οικονομικών με Προοργανωτές
Προτάσεις για βιωματική προσέγγιση στη
διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών.
Ενδοσχολική επιμόρφωση στις νέες διδακτικές
τεχνικές και στη βελτίωση του σχολικού
κλίματος
Η ανάπτυξη της δεξιότητας παρατήρησης των
μαθητών της ε΄ τάξης στο πλαίσιο των
φυσικών επιστημών
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Μπόρτα Βασιλική
Γκουτρουμανίδου Παγώνα
Ναούμ Έλλη
Παπαμιχαήλ Παναγιούλα
Αικατερίνη Νιζάμη
Ντούλια Αθηνά
Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα

Οικονομίδης Αγάπιος

Ορφανός Στέλιος
Παπαγιαννόπουλος Διονύσης
Τσαμπάζη Παναγιώτα
Μυλωνά Ευθυμία
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Τα παιδιά έχουν δικαιώματα
Υλοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας για την
ανάδειξη της κουλτούρας των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Νηπιαγωγείο
28η Οκτωβρίου 1940: Μια αναστοχαστική
προσέγγιση για τη διδασκαλία της ιστορίας
στο νηπιαγωγείο
Η Θετική Ψυχολογία και η αισιοδοξία ως
ψυχολογική πρακτική στο Νηπιαγωγείο
Λογοτεχνία και Διαφοροποιημένη διδασκαλία:
μια καλή πρακτική για τη μετάβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο/Λύκειο- Ενδεικτικές
μελέτες περιπτώσεων
Η Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα
Δημοτικά Σχολεία του Βορείου Αιγαίου:
Αποτύπωση Ιδιαιτεροτήτων και Δυσκολιών.
Ο επιμορφωτικός ρόλος του σχολικού
συμβούλου στην υλοποίηση των
εκπαιδευτικών Πολιτικών
Η επίδραση ενός οργανωμένου προγράμματος
φυσικής δραστηριότητας στην καλλιέργεια των
κινητικών δεξιοτήτων και στην κοινωνική και
συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Μία
μελέτη περίπτωσης
Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε καινοτόμο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής
Μικροί Ντεντέκτιβς της Τέχνης
Διδασκαλία της γλώσσας: ασυνέχειες και
προβλήματα στη διδασκαλία της γλώσσας
περνώντας από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.
Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος ως
εκπαιδευτικό εργαλείο
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην
κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και
Ικανοτήτων για τη ζωή: Διδακτική παρέμβαση
στο κεφάλαιο "Ο ηλεκτρομαγνήτης" στην ΣΤ'
τάξη
Ποιος ο ρόλος των δραστηριοτήτων της Αγωγής
Υγείας στις στάσεις των μαθητών αναφορικά
με τον υγιεινό τρόπο ζωής
Φιλοσοφικός λόγος, γλώσσες, κινηματογράφος
και φιλοσοφία. Μία πρόταση προσέγγισης
φιλοσοφικών ζητημάτων μέσω
κινηματογραφικών αφηγήσεων.
Η αξιοποίηση της Ευέλικτης Ζώνης στο
σύγχρονο σχολείο: Προτάσεις διδακτικής και
παιδαγωγικής διαχείρισης
Η τέχνη ως μέρος και μέσο εκπαίδευσης στην
πολιτότητα
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Διερευνώντας τις Συμπεριληπτικές Πρακτικές
στο Νηπιαγωγείο. Μελέτη Περίπτωσης νηπίου
με σύνδρομο Asperger

744

Μαθησιακό προφίλ παιδιών με επιληψία

754

Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μέσα από τη
συμμετοχή τους σε ομάδα εκπαιδευτικής
ρομποτικής. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις.
Ο ρόλος των κοινωνικών ιστοριών στη
βελτίωση της συμπεριφοράς μαθητή μέσα από
το κουκλοθέατρο
Αποτελεσματικές πρακτικές για τη βελτίωση
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
γειτονιά.
Στάσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για
την αποτελεσματικότητα της παράλληλης
στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης ως
μοντέλων συνεκπαίδευσης
Διαμορφώνοντας ένα συμπεριληπτικό κλίμα
στη γειτονιά για παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας μέσω της
εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μια πιλοτική
έρευνα-δράση.
Στάσεις εκπαιδευτικών της τυπικής
εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή του νέου
θεσμού της ΕΔΕΑΥ στα σχολεία.
Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε παιδιά με
Δυσλεξία: Κατανόηση της Δυσλεξίας και Καλές
Πρακτικές Συνεργατικής Διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών
Το Include: ένα μοντέλο συμπεριληπτικής
εκπαιδευτικής πολιτικής στη γειτονιά
«Εκπαιδευτική πολιτική για την Ειδική και
Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση στο
γενικό σχολείο»
Έφηβοι μαθητές με ΔΕΠΥ
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Τα Αναλυτικά Προγράμματα της Ιστορίας του Γυμνασίου ως
καταστατικός χάρτης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας
Δρ Αγγέλη Ε. Βαΐα
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ΠΕ Γρεβενών και Κοζάνης (έδρα:Γρεβενά)
vana.angeli@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της διαδικασίας
της εκπαίδευσης, καθώς καθορίζει τα πλαίσια των ποικίλων παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα σχολεία και ένα είδος καταστατικού χάρτη,
ο οποίος αποτυπώνει αδρομερώς τη φιλοσοφία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας για
την παιδεία. Στο ισχύον (από το 2003) Διαθεματικό Ενιαίο πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στα συνακόλουθα Α.Π.Σ. της Ιστορίας του Γυμνασίου
εκφράζεται η πρόθεση της πολιτείας να διαμορφώσει τον μαθητή, δημοκρατικό
πολίτη με γνώση της μακρόχρονης ιστορίας της χώρας του, με εθνική συνείδηση και
ταυτότητα. Ταυτόχρονα, ως πολίτη του κόσμου, να του προσφέρει όλες εκείνες τις
απαραίτητες γνώσεις, αξίες και δεξιότητες για ειρηνική συμβίωση και συνεργασία με
τους άλλους λαούς στον σύγχρονο πολυπολιτισμικό κόσμο. Να τον καταστήσει ικανό
να εκτιμήσει τις οφειλές του σύγχρονου πολιτισμού στην ιστορική πορεία όλων των
κατοίκων του πλανήτη μακριά από προκαταλήψεις και στερεότυπα, που θα
αναλογιστεί και θα αναλάβει τις ευθύνες του ως ενεργός πολίτης και θα
αντιμετωπίζει το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα και ως συνεισφορά όλων των τομέων
της ανθρώπινης δράσης.
1. Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας είναι να αναζητήσει μέσα στο λόγο των εν χρήσει Αναλυτικών
Προγραμμάτων της Ιστορίας του Γυμνασίου τα «αποτυπώματα» της εκπαιδευτικής
πολιτικής και να ιχνηλατήσει την προθετικότητά της. Αναλυτικότερα, αποσκοπεί να
χαρτογραφήσει την ιδεολογία των συντακτών που εκφράζουν την εκπαιδευτική
πολιτική και φιλοσοφία, το αξιακό σύστημα που επιθυμούν να μεταλαμπαδεύσουν,
την ιστοριογραφική προσέγγιση που υιοθετούν, τα σχολικά εγχειρίδια που
προδιαγράφουν.
Η μελέτη εστίασε στο βασικό δομικό στοιχείο των ισχυόντων Αναλυτικών
Προγραμμάτων: στους σκοπούς και στόχους των Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. Ιστορίας(2003):
στο Γενικό σκοπό και στους δέκα (10) ειδικούς σκοπούς του Α.Π.Σ. Ιστορίας (κοινοί
για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου) και στους (35) Γενικούς στόχους (γνώσεις,
δεξιότητες, στάσεις και αξίες) του Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Ιστορίας στο Γυμνάσιο.
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Η παρούσα εργασία αξιοποιεί τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 1 . Κατά την έρευνα διερευνήθηκε και
αξιολογήθηκε το περιεχόμενο των (612) εργασιών των σχολικών εγχειριδίων της
Ιστορίας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με κριτήρια το είδος και το επίπεδο της στοχοθεσίας
(κατά την ταξινομία Bloom), τη διδακτική μεθοδολογία που μετέρχονται, τη μορφή
της αξιολόγησης που υπηρετούν και την επίτευξη των καθορισμένων από το
Πρόγραμμα Σπουδών διδακτικών στόχων του μαθήματος, στοιχεία που
συνδαυλίζουν το σκοπό της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, τη βελτίωση τόσο του
σχολικού εγχειριδίου ως εκπαιδευτικού μέσου όσο και της ίδιας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Κωνσταντίνου, 2002: 7).
2. Εκπαιδευτικοί σκοποί, εκπαιδευτική φιλοσοφία και Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών (Α.Π.Σ.)
Είναι ομολογημένη η ανάγκη κάθε οργανωμένης κοινωνίας να μεταδώσει στις νέες
γενιές τα βασικά κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Την
εκπλήρωση αυτής της ανάγκης η κοινωνία την ανέθεσε στην εκπαίδευση, η οποία
αποβλέπει στη συνέχιση της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην
ανάπτυξη όλων των δυνάμεων και προδιαθέσεων των νέων, που θα συντελέσει τόσο
στην ατομική τους βελτίωση όσο και στην προαγωγή της κοινωνίας (Τριλιανός,
Α.1998:127). Ο προσδιορισμός των σκοπών της εκπαίδευσης, οι οποίοι
αποκαλύπτουν και την εκπαιδευτική φιλοσοφία, αποτελεί κύριο μέλημα του
κράτους. Γι΄ αυτό, στο Σύνταγμα κάθε δημοκρατικής χώρας καθορίζεται ο γενικός
σκοπός της εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τα ιδεώδη του λαού και το πολιτικό και
κοινωνικό σύστημα που υιοθετείται (Κασσωτάκης, Μ. 2003:111-112). Οι σκοποί του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ορίζονται από το Σύνταγμα του 2008 (άρθρο
16, παράγραφος 2) ως εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και
έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων,
την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Με βάση αυτόν τον γενικό σκοπό της
εκπαίδευσης προσδιορίζονται στη συνέχεια οι σκοποί των επιμέρους βαθμίδων του
εκπαιδευτικού συστήματος: «Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη
των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα
από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (Ν. 1566/85,άρθρο 1, παράγραφος 1).
Οι σκοποί της εκπαίδευσης ως έννοιες διαμορφωμένες ιστορικοκοινωνικά και
πολιτικά τοποθετούνται στην τομή πολλών επιμέρους πλαισίων αναφοράς: της
φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής θεωρίας, της θεωρίας του Α. Π. και
1

Αγγέλη, Β. (2012). Αξιολόγηση των εργασιών στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου:
διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων. Υπό δημοσίευση διδακτορική διατριβή, I,
II. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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της εκπαιδευτικής πολιτικής και συνυφαίνονται περισσότερο με κοινωνικές ανάγκες
και αξίες και, δευτερευόντως, με τις εξελίξεις των επιστημών (Φρυδάκη, Ε. 2009:122).
Είναι δε αποτέλεσμα της επίδρασης πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και
πολιτιστικών παραγόντων, αλλά και φιλοσοφικών ρευμάτων και ιδιομορφιών και
αναγκών της συγκεκριμένης κοινωνίας στη συγκεκριμένη εποχή.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε σύγχρονη κοινωνία ανάλογα με τις επιδιώξεις και τις
ανάγκες της θέτει κάποιους γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίοι αποτελούν
τα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματός της, καθώς καθορίζουν τη διάρθρωση της
εκπαίδευσης, τον προσδιορισμό του αναλυτικού προγράμματος ή της διδακτέας
ύλης, την ποιότητα των εκπαιδευτικών λειτουργιών, το είδος των εκπαιδευτικών
μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, τα μέσα και την υλική υποδομή που θα
συμβάλουν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, τους τρόπους αξιολόγησης που
θα πιστοποιούν ότι έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί στόχοι (Τριλιανός, Α.1998: 127128).
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των σχολείων αποτελεί θεμελιώδη διάσταση
της διαδικασίας της εκπαίδευσης, καθώς καθορίζει τα πλαίσια των ποικίλων
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα σχολεία και αποτελεί την
επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας μιας κοινωνίας. Εξειδικεύουν τους
σκοπούς αγωγής σε σκοπούς των επιμέρους μαθημάτων και καθορίζουν τα
περιεχόμενα, με βάση τα οποία θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι (ΚαψάληςΧαραλάμπους, 2008:273). Όπως είναι φυσικό, το Α.Π. κάθε χώρας αντανακλά τις
παραδοσιακές αξίες και την όλη κοινωνική ιδεολογία, καθώς και το βαθμό της
οργάνωσης και της οικονομικής ανάπτυξής της. Επειδή όμως η υπέρμετρη διεύρυνση
της έννοιας του Α.Π. καθιστά την εκπόνησή του ανέφικτη, για το λόγο αυτό γίνεται
αποδεκτό ως Α.Π. – ακόμη και από τους νεωτεριστές - «ένα γενικό πλαίσιο
δραστηριοτήτων, χωρίς αναλυτικές λεπτομέρειες και περιορισμούς για τους
διδάσκοντες και τους διδασκόμενους» (Φλουρής, Γ.1995:12). Τα Α.Π. εξελίχτηκαν
υπό την επίδραση πνευματικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων
και διακρίνονται σε (Φλουρής, Γ. 1995:12, Westfalen, K. 1982:14):
Α. «Παραδοσιακά» Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία συνιστούν έναν κατάλογο
περιεχομένων καθώς και των προβλεπόμενων για κάθε αντικείμενο διδακτικών
ωρών. Η διατύπωση προκαθορισμένων σκοπών και στόχων της διδασκαλίας και των
οδηγιών για τη μεθόδευσή της παραλείπεται, ενώ χαρακτηριστική είναι η χρήση
παραδοσιακών μοντέλων αξιολόγησης και η ανάδειξη του διδάσκοντα σε
αποκλειστικό φορέα της γνώσης.
Β. Curricula (curriculum). Με τον όρο Curriculum εννοούμε ένα παιδαγωγικό μέσο
σχεδιασμού, με τη βοήθεια του οποίου περιγράφεται εκ των προτέρων μια
μελλοντική διαδικασία. Το curriculum εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1960
ευρύτατα στις αγγλοσαξονικές χώρες. Ενώ παλιά κυρίαρχο ερώτημα ήταν «τι πρέπει
να διδαχθεί», με τα curricula προτάσσεται το ερώτημα «γιατί πρέπει να διδαχθεί»
(Westfalen, K. 1982:81-83). Συνιστούν ένα «πρόγραμμα σκοπών και στόχων» και
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εμπεριέχουν τέσσερα δομικά στοιχεία (Καψάλης-Χαραλάμπους, 2008:273): 1.
στόχους μάθησης (γενικοί-ειδικοί σκοποί), 2. περιεχόμενα μάθησης (διδακτέα ύλη),
3. μεθόδευση διδασκαλίας (μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας) και 4. έλεγχο επίτευξης
στόχων/ αξιολόγηση. Στη διεθνή πρακτική το Curriculum εμφανίζεται με τρεις μορφές
(Βέικου, Χ. .- Βαρέση, Ε., Πατούνα Α . 2008:93):
❖ «Κλειστό ή προδιαγεγραμμένο», στο οποίο οι διατυπωμένοι ειδικοί στόχοι
προδιαγράφουν πλήρως τη διδασκαλία (Βέικου, X.- Βαρέση, Ε., Πατούνα Α
.(2008:93).
❖ «Ανοιχτό», το οποίο έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την αποκεντρωτική διάσταση,
διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει πλαίσια, εντός των οποίων
οριοθετείται η δράση του εκπαιδευτικού κατά τη μαθησιακή διαδικασία
(Βέικου,X. .- Βαρέση, Ε., Πατούνα Α .2008:93).
❖ «Αναλυτικό πρόγραμμα μορφής ή τύπου Curriculum, αποτελεί έναν ενδιάμεσο
τύπο που συνδυάζει την ελευθερία δράσης για τον δάσκαλο, πλεονέκτημα του
παλιού αναλυτικού προγράμματος με τη βοήθεια στη διδασκαλία και την παροχή
συγκεκριμένων υποδείξεων, πλεονέκτημα του Curriculum (Westfalen, K.
1982:84).
3. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Ιστορίας
Το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί προνομιακό πεδίο έκφρασης των πολιτικών
επιρροών στην εκπαίδευση και επίκεντρο των ιδεολογικοπολιτικών αντιπαραθέσεων
στο χώρο αυτό. Έτσι, από τη σκοποθεσία του μαθήματος της Ιστορίας και την επιλογή
των περιεχομένων του ως τη σύνταξη των σχολικών εγχειριδίων και τη θέση του στο
ωρολόγιο πρόγραμμα παρατηρείται το φαινόμενο της «απόδοσης σεβασμού» του
μαθήματος σε πολιτικές γραμμές και ιδεολογίες, σεβασμός που μετατρέπει το
μάθημα σε πολιτική πράξη. Προκύπτει με τον τρόπο αυτό «η επίσημη Ιστορία», με
την οποία διαπαιδαγωγούνται οι νέοι, σύμφωνα με δεδομένα πρότυπα και την
κρατούσα ιδεολογία (Μαυροσκούφης, Δ. 1998:15-16).
Ως αντίδραση στα παραπάνω, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εμφανίστηκε, από τα
τέλη της δεκαετίας του 1960, μια τάση παραμερισμού της εθνικής Ιστορίας, της
αρχαίας Ιστορίας, των βιογραφιών και της πολιτικής Ιστορίας, η «νέα Ιστορία». Η
χρονολογική διάταξη υποχώρησε σε όφελος της παραδειγματικής ή της θεματικής και
σε αρκετές περιπτώσεις το μάθημα έχασε την αυτονομία του στα προγράμματα
σπουδών, καθώς συγχωνεύτηκε με την Κοινωνιολογία, την εθνογραφία, την
ανθρωπογεωγραφία. Επίσης, οι διαφορετικές πολιτικές και ιστορικές οπτικές
διεύρυναν το χάσμα μεταξύ «στρατευμένης» και παραδοσιακής ιστοριογραφίας και
προκάλεσαν έντονους προβληματισμούς σχετικά με τις ψυχονοητικές προϋποθέσεις
και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της σχολικής Ιστορίας. Στο πέρασμα του χρόνου ο
παραγκωνισμός της εθνικής Ιστορίας αντιμετωπίστηκε ως σοβαρός κίνδυνος για τη
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής μνήμης. Η έντονη κριτική ενάντια
στη «νέα Ιστορία» σε συνδυασμό με υπαρκτά προβλήματα από τις εφαρμογές της
στην εκπαίδευση οδήγησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αρχές της
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δεκαετίας του 80 σε μια τάση αναστροφής. Η επιστροφή στην εθνική, πολιτική,
διπλωματική και στρατιωτική Ιστορία, στη χρονολογική παρουσίαση των γεγονότων
και στην απόκτηση συγκεκριμένων ιστορικών γνώσεων πραγματοποιείται με
ταχύτερους ρυθμούς κάτω από τη συγκυρία της κατάρρευσης των καθεστώτων του
υπαρκτού σοσιαλισμού (1989-90). Ωστόσο, δεν πρόκειται για επαναφορά των
παραδοσιακών σχημάτων στα σχολικά προγράμματα αλλά - χάρη στον επιστημονικό
προβληματισμό και τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία - για εξισορρόπηση της
παραδοσιακής με τη νέα Ιστορία τόσο στα περιεχόμενα όσο και στις μεθόδους
διδασκαλίας (Μαυροσκούφης, Δ. 1998:17-18).
Στην Ελλάδα για δεκαετίες η Ιστορία διδασκόταν μαζί με τη Γεωγραφία, ενώ ο άξονας
του μαθήματος είναι έκδηλα ελληνοκεντρικός. Στα προγράμματα του 1965-66 και σε
κείνα μετά το 1977 τονίζεται ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της ιστορικής γνώσης. Το
σχολικό εγχειρίδιο ακολουθεί πιστά τις οριοθετήσεις του αναλυτικού προγράμματος.
Στα 1964 επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, η αναθεώρηση των Αναλυτικών
Προγραμμάτων του μαθήματος της Ιστορίας στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας των ετών 1964-1965. Στους σκοπούς του μαθήματος της Ιστορίας, εκτός
από τον ηθικό φρονηματισμό και την έξαρση του εθνικού φρονήματος, αναφέρεται
και η εξοικείωση του μαθητή με την αέναη προσπάθεια του ανθρώπου για πρόοδο,
μάθηση και ελευθερία. Η δικτατορία του 1967 ανατρέπει την ανανεωτική
προσπάθεια του 1964-1965 και επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο στους φρονηματιστικούς
και πατριωτικούς σκοπούς του μαθήματος. Κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης
τίθεται εν αμφιβόλω η επίσημη Ιστορία και εκπονείται με τη συνεργασία του
νεοσύστατου Κ.Ε.ΜΕ. χρονοδιάγραμμα για την ανανέωση των Α.Π. και των
εγχειριδίων της Ιστορίας. Με τη σταδιακή δημοσίευση των νέων Α.Π. (1977-1981)
φαίνεται ότι μεταξύ του παραδοσιακού και του μοντέρνου ιδεολογικού ρεύματος
υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση. Το 1999 η δημιουργία Ενιαίων Πλαισίων
Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) για τα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης
αποτέλεσε σημαντική καινοτομία για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας. Το
ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,2003) και ήρθε να συμπληρώσει
το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) του και περιλαμβάνει τα
επιμέρους Δ.Ε.Π.Π.Σ. των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) κάθε γνωστικού αντικειμένου. Το φθινόπωρο του 2006
κυκλοφόρησαν τα νέα σχολικά βιβλία Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Δημοτικό, τα
οποία έχουν συγγραφεί με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών .
Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην ελληνική εκπαίδευση από τη
Μεταπολίτευση ως το 1997, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρέμειναν
παραδοσιακά και κλειστά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά χαρακτηρίζονταν
κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, συγκεντρωτισμό, περιορισμό
ως προς τη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή του μαθήματος και περιορισμένη
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δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας από τον εκπαιδευτικό, ιδιαίτερη έμφαση στην
επίτευξη των γνωστικών στόχων και ελάχιστη στη μαθησιακή διαδικασία, ασαφή και
αόριστη στοχοθεσία, απομνημόνευση γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα,
αυστηρό προσδιορισμό του περιεχομένου της διδακτέας ύλης και ανελαστικό
προγραμματισμό της διδασκαλίας.
Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003,
έγινε προσπάθεια να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων,
με στόχο να αντιμετωπισθεί η μάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσεων, αλλά ως
δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από
συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες (Ε.Π.Π.Σ. για όλες τις βαθμίδες, 1997).
Επίσης, από το 2003, με το Διαθεματικό Ενιαίο πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική εκπαίδευση υιοθετήθηκε και η
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και επιχειρήθηκε η διασύνδεση των γνωστικών
αντικειμένων, η διασφάλιση της συνέχειας της διδασκόμενης ύλης, η εξάλειψη της
αποσπασματικότητας της γνώσης, η αποφυγή των επικαλύψεων της ύλης και η
δημιουργία ενός πλαισίου που θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη αυτονομία στον
εκπαιδευτικό (Π.Ι.,2009). Ως προς την τυπολογία τους το Ε.Π.Π.Σ., το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα
νέα Α.Π.Σ κάθε γνωστικού αντικειμένου εντάσσονται στην κατηγορία των
«Αναλυτικών Προγραμμάτων μορφής ή τύπου Curriculum» (Βέικου, Χ. - Βαρέση, Ε.,
Πατούνα Α .2008:92, Μπονίδης, Κ. 2003:31). Αυτά εμπεριέχουν τα τέσσερα δομικά
στοιχεία τους(στόχους, περιεχόμενο, υποδείξεις, αξιολόγηση) και πρόσθετο
βοηθητικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, οδηγίες και ενδεικτικά σχέδια μαθήματος
(Βέικου, Χ. .- Βαρέση, Ε., Πατούνα Α .2008:92, Μπονίδης, Κ. 2003:31). Με την
εκπόνηση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ. επιτυγχάνεται η συνέχεια των
Προγραμμάτων Σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Βέικου, Χ. -Βαρέση, Ε.,
Πατούνα Α .(2008:92-93).
4. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία στο Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2003)
του μαθήματος της Ιστορίας του ελληνικού Γυμνασίου
Στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης(Δ.Ε.Π.Π.Σ. /Α.Π.Σ ,
2003) γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής
σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά στην
κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και
αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά στην κατανόηση
της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη
διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης
συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο
μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος
αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος
ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης
και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της
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εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. ,
2003:184). Είναι γεγονός ότι η σκοποθεσία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο
φιλοδοξεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή όχι μόνο στην παραδοσιακή διδακτική
μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο, αλλά κυρίως στην οπτική,
με την οποία αντιμετωπιζόταν το μάθημα της ιστορίας και η ίδια η ιστορική επιστήμη
στα σχολεία μας. Ακροθιγώς θα επισημάνουμε τις σημαντικότερες αλλαγές στους
σκοπούς του μαθήματος, οι οποίοι αποκαλύπτουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική
φιλοσοφία ως προς τα αιτούμενα της ελληνικής ιστορικής αγωγής:
■ Η διακήρυξη του σεβασμού της αποδοχής της ετερότητας και η προώθηση της
Παιδαγωγικής της Ειρήνης. Πρόκειται για ένα από τα κρισιμότερα αιτήματα της
σημερινής εκπαίδευσης όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον σύγχρονο κόσμο.
Οι μαθητές καλούνται σύμφωνα με το σκοπό αυτό «να διαμορφώσουν, μέσα από
τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο
πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό» και
«να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον
πολιτισμό». Η γνώση του κόσμου θα τους καταστήσει ικανούς να εκτιμήσουν τις
οφειλές του σημερινού κόσμου στην ιστορική πορεία όλων των κατοίκων του
πλανήτη και να κατανοήσουν ότι η ιστορία ενός λαού είναι ακατανόητη έξω από
το πλαίσιο του ευρύτερου κόσμου (Κυρκίνη-Κούτουλα, Α.2003:119-120, Σύσταση
Rec(2001)15 :5-6). Στα Α.Π. αποτυπώνεται ως εξής: Γενικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ:
3,5,6,7,8,11,12,13,16,17,19,21,25,26,27,29,30,31,32: 57.1% και Ειδικοί σκοποί
ΑΠΣ: 8,1,2: 30% (Παράρτημα 1).
■ Η συνειδητοποίηση της διαπλοκής της ατομικής με τη συλλογική ευθύνη στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για επίδραση της θέσης των ιστορικών της Σχολής
των Annales, για τους οποίους η ιστορία είναι «μία διαλεκτική της διάρκειας»
(Bloch,M. 1994:67-74, Braudel, F. 1987:91, Αγγέλη, Β., 2013:178). Επιδιώκει να
αμβλύνει την αντίθεση ανάμεσα την αποθέωση της προσωπικότητας και στον
εκμηδενισμό της συμβολής της. Οι μαθητές καλούνται «να εκτιμήσουν το ρόλο
της προσωπικότητας στην Ιστορία» και «να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος
στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα
δράσης τους ανθρώπους». Με άλλα λόγια κανείς δεν είναι ιστορικά αθώος ή
ουδέτερος, έστω κι αν η ουδετερότητα αυτή εξασφαλίζει συχνά ένα άλλοθι για
την απραξία, την αδιαφορία και την παθητικότητα (Κυρκίνη-Κούτουλα, Α.
2003:119,122). Στα Α.Π. αποτυπώνεται ως εξής: Γενικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ:
2,3,6,10,23,21,29,34,33,35: 27,8% και Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ: 1,2,3,4,5,6: 60%
(Παράρτημα 2).
■ Η σύλληψη της ιστορίας ως σύνθεσης του συνόλου των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων. Πιστό το Πρόγραμμα Σπουδών στα κελεύσματα της Ολικής/
Νέας Ιστορίας που αντιμετωπίζει το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, καλεί τους
μαθητές «να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει
τη μελέτη όλων των πτυχών της, πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών,
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θρησκευτικών κ.λπ.» (Κυρκίνη-Κούτουλα, Α. 2003:119,122). Ο εμπλουτισμός του
αντικειμένου της σχολικής ιστορίας με πρόσωπα και θέματα, κοινωνικά,
οικονομικά, πολιτισμικά που αφορούν όχι μόνο στη δράση του «διακεκριμένου
ατόμου»- ηγέτη αλλά και στα έργα της ανώνυμης Κοινότητας, αδιάφορα για τη
θετικιστική προσέγγιση της ιστορίας. Η πρόταξη του συγκεκριμένου σκοπού είναι
συμβατή με την «ολική» ιστοριογραφική προσέγγιση της Νέας Ιστορίας, για την
οποία η ιστορική αλήθεια είναι μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία
υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, η δε ιστορική κίνηση συντελείται σε διάφορα
πεδία αλληλοπροσδιοριζόμενα και καθορίζεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε
εποχής και χώρας, από πολλά κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά
αίτια που παράγουν ποικίλες διαφοροποιήσεις στις πρακτικές των ανθρώπων
(Carr, H. E. 1999: 46, Γρόλλιος, Γ.1998:18, Τουλιάτος, Σ.1999:162, Αγγέλη,Β.Κωνσταντίνου,Χ. 2012, Αγγέλη, Β., 2013:178). Στα Α.Π. αποτυπώνεται ως εξής:
Γενικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ:1,4,5,6,9,10,12,14,18,20, 24,,25,26,29,32,33 :45.7% και
Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ: 1,6,7: 30% (Παράρτημα 3).
■ Ο προβληματισμός γύρω από το μεγάλο ζήτημα της αντικειμενικότητας της
ιστορικής αφήγησης στη σχολική πράξη και της διαμόρφωσης του
κριτικού/ενεργού πολίτη. Οι μαθητές παύουν να αντιμετωπίζονται ως παθητικοί
αποδέκτες της επίσημης ιστορίας και γίνονται υποκείμενα δρώντα. Καλούνται να
«συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των
ιστορικών πηγών», και «να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της
ιστορικής επιστήμης» (Κυρκίνη-Κούτουλα, Α. 2003:119,123). Αποτελεί αγωνία
του σύγχρονου ανθρώπου, που χειμάζεται από την υπερπληροφόρηση, να
αντισταθεί μέσω της εκπαίδευσης: να καταστήσει τους μαθητές ικανούς με την
καλλιέργεια της διαθεματικής ικανότητας της χρήσης ποικίλων πηγών και
εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο αφενός την εξεύρεση,
ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών και αφετέρου την
προστασία από την «πληροφοριακή ρύπανση» με την κριτική επεξεργασία των
πληροφοριών, των αξιών και παραδοχών που σμιλεύει τον συνειδότα πολίτη, που
αρνείται να γίνει άθυρμα παραπληροφόρησης (Αγγέλη, Β., 2013:167, 2013:21).
Τις θέσεις της Νέας Ιστορίας εκφράζει, επίσης, μέσα από τη γνώση του
παρελθόντος, να κατανοήσουν οι μαθητές το παρόν, να στοχαστούν για τα
προβλήματα του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους, για την
οποία σκοπός της ιστορικής έρευνας δεν ήταν να εντοπίσει άγνωστα συμβάντα,
αλλά να μελετήσει ένα πρόβλημα που ανέκυπτε από τον προβληματισμό του για
το παρόν και το παρελθόν και από τον διάλογο που άνοιγε μεταξύ του παρόντος
και του παρελθόντος με την ιστορική ενασχόληση (Αγγέλη, Β. 2013:43).
Ανασύρονται, έτσι, τα εμπειρικοβιωματικά δεδομένα του μαθητή, συνδέει όσα
γνωρίζει με όσα καλείται να μάθει και «υιοθετεί μια εναλλακτική προσέγγιση του
παρελθόντος με γνωρίσματά της την κριτική αντιμετώπιση και την ολιστική
θεώρησή του» (Αδάμου- Ράση,Μ. 2008:490). Στα Α.Π. αποτυπώνεται ως εξής:
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Γενικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ: 5,6,12,14,15,16,24,26,28,29,31,32,33,34,35: 42.8% και
Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ: 2,3,5,6,7: 50% (Παράρτημα 4).
Τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα της Ιστορίας του Γυμνασίου εκφράζουν με
εμφατικό τρόπο την πρόθεση της πολιτείας να διαμορφώσει τον πολίτη που θα
διαθέτει όχι μόνο (και αυτονόητα) εθνική συνείδηση και αυτογνωσία, αλλά και θα
είναι ικανός ως πολίτης του κόσμου να εκτιμήσει τις οφειλές του σύγχρονου
πολιτισμού στην ιστορική πορεία όλων των κατοίκων του πλανήτη μακριά από
προκαταλήψεις και στερεότυπα, που θα αναλογιστεί και θα αναλάβει τις ευθύνες του
ως ενεργός πολίτης, που θα αντιμετωπίζει το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα και ως
συνεισφορά όλων των τομέων της ανθρώπινης δράσης και που θα (αντι)στέκεται
κριτικά στην πολύτροπη πληροφοριακή ρύπανση των καιρών.
5. Αναστοχασμός
Αναντίρρητα, ο λόγος των Α.Π. που εκφράζει την εκπαιδευτική φιλοσοφία και το
όραμα της πολιτείας για τον πολίτη του αύριο θα πρέπει να μετουσιώνεται με
συνέπεια στα σχολικά εγχειρίδια. Γι΄ αυτό, και ο βαθμός συνοχής Α.Π.Σ. και σχολικών
εγχειριδίων αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής τους και αντικείμενο έρευνας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την ερευνητική εργασία της Β. Αγγέλη (2012), κατά την
οποία αναζητήθηκε (μεταξύ άλλων ερευνητικών ερωτημάτων( βλ. υποσημ. 1, σελ.1)
και ο βαθμός συνοχής των εγχειριδίων με τα Α.Π.Σ. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα
έδειξαν ότι τα δύο εγχειρίδια της Ιστορίας, με προβάδισμα του εγχειριδίου της
Ιστορίας της Γ΄ τάξης, διαμέσου των διερευνητικών, μαθητοκεντρικών και
βιωματικών εργασιών τους, δείχνουν συνέπεια στους παραπάνω προσανατολισμούς
του Προγράμματος Σπουδών και καταφέρνουν ώστε ο μαθητής να «εμπλέκεται» στα
ιστορικά γεγονότα, καθώς προσπαθεί να τα φέρει στα μέτρα της εποχής του και να
τα αξιοποιήσει για την κατανόηση του δικού του παρόντος και το σχεδιασμό του
μέλλοντος (Β. Αγγέλη, 2013:194-195).
Το μάθημα της Ιστορίας, τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια που
το υποστηρίζουν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία για την επίτευξη των
κυριότερων σκοπών της σχολικής ιστορίας: την οικοδόμηση της ιστορικής συνείδησης
και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Η ηλικία των μαθητών και το γνωστικό τους
υπόβαθρο τους καθιστά ευεπίφορους δέκτες (Β. Αγγέλη, 2013:192).
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Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
3. Να εκτιμήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.
5. Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
6. Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
7. Να αποδέχονται την ανάγκη της διεθνούς συνεργασίας.
8. Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη
των λαών.
11. Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της
ανεξιθρησκίας.
12. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
13. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων,
πεποιθήσεων.
16. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης.
17. Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό..
19.Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.
20.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα του 18ου αιώνα και να αντιληφθούν τη σημασία τους για το
σύγχρονο κόσμο.
21.Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ατομικών ελευθεριών.
25.Να εκτιμήσουν τους αγώνες, τις επιδιώξεις αλλά και τις αποτυχίες
στην
προσπάθεια
αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
26.Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη
διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
27.Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα για διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, συνεργασία.
29.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
30.Να εκτιμήσουν τη σημασία των αγώνων και θυσιών όλων των λαών.
31.Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
32.Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003:186-187).
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής
πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.
2. Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να
στοχαστούν για τα προβλήματα του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους.
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8. Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συνεισφοράς τους στον
παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό (Α.Π.Σ. Ιστορίας,
2003 :213-214)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
2. Να εκτιμήσουν τους αγώνες για την κατάκτηση της δημοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα.
3. Να εκτιμήσουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, της προσωπικής και συλλογικής ελευθερίας.
6. Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
10. Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία.
21.Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ατομικών ελευθεριών.
23.Να εκτιμήσουν την αξία της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.
29.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
33.Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία
από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.
34.Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να
εκτιμήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
35.Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003:186-187).
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής
πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.
2. Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να
στοχαστούν για τα προβλήματα του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους.
3. Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην οποία ζουν.
4. Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης.
5. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών.
6. Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με αναφορές
στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία(Α.Π.Σ. Ιστορίας, 2003 :213-214)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
1. Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τις ιστορικές εξελίξεις.
4. Να κατανοήσουν τη σημασία των γεγονότων της κλασικής εποχής για την Ελλάδα και ολόκληρο τον
κόσμο.
5. Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
6. Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
9. Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του
ανατολικού ρωμαϊκού κράτους.
10. Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία.
12. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
14. Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην
παρακμή και την πτώση.
18.Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και
πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους.
20.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα του 18ου αιώνα και να αντιληφθούν τη σημασία τους για το
σύγχρονο κόσμο.
24.Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα
κατά το 19° αιώνα.
25.Να εκτιμήσουν τους αγώνες, τις επιδιώξεις αλλά και τις αποτυχίες
στην
προσπάθεια
αντιμετώπισης των εθνικών θεμάτων.
26.Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη
διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
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29.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
32.Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
33.Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία
από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003:186-187).
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής
πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.
6. Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με αναφορές
στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία.
7. Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών
της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λ.π.) (Α.Π.Σ. Ιστορίας, 2003 :213-214).
.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
5. Να εκτιμήσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας ως συστατικού της ελεύθερης πολιτείας.
6. Να εκτιμήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωμαίων στην ανάπτυξη του πολιτισμού.
12. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς.
14. Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην
παρακμή και την πτώση.
15. Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα
ιστορικά γεγονότα.
16. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης.
24.Να γνωρίσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα
κατά το 19° αιώνα.
26.Να κατανοήσουν τη σημασία της επιστημονικής προόδου και της βιομηχανικής επανάστασης στη
διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.
28.Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
29.Να γνωρίσουν τα σημαντικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα και τη σημασία τους για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
31.Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
32.Να κατανοήσουν τα πρόσφατα γεγονότα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο.
33.Να συνειδητοποιήσουν τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που διατρέχει η σύγχρονη κοινωνία
από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη.
34.Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να
εκτιμήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
35.Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήματα της τοπικής κοινωνίας
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003:186-187).
2. Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να
στοχαστούν για τα προβλήματα του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους.
3. Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην οποία ζουν.
5. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών.
6. Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με αναφορές
στην ευρύτερη παγκόσμια ιστορία.
7. Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών
της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λ.π.) (Α.Π.Σ. Ιστορίας, 2003 :213-214).
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Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα εγχειρίδια Γλώσσας Δημοτικού:
Μία ποιοτική ανάλυση περιεχομένου του Α΄ τεύχους Γλώσσας της Γ΄
Δημοτικού.
Αλεξόπουλος Χρήστος
Δάσκαλος (ΠΕ70), ΜΔΕ
chralexopoulos@gmail.com
Βαλμάς Θεοφάνης
Σχολικός Σύμβουλος 9ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αχαΐας
mfvalmas@upatras.gr
Κατσίβελου Βενετία
Δασκάλα (ΠΕ 70)
vkatsivelou@gmail.com
Περίληψη
Η εκπαίδευση παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διάπλαση της
προσωπικότητας και στην επαγγελματική επιλογή του κάθε ατόμου. Μέσα σε αυτή,
όμως δεν παρατηρείται μία ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών παρά το γεγονός
ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ίση πρόσβαση και για τα δύο φύλα σε κάθε
βαθμίδα της εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει και το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μέσα από τη διδασκαλία των σχολικών εγχειριδίων,
τα οποία χαρακτηρίζονται από έμφυλα στερεότυπα και ενισχύουν την υπάρχουσα
ανισότητα. Στην παρούσα έρευνα επιθυμούμε να εξετάσουμε μέσα από την ποιοτική
ανάλυση περιεχομένου στο Α’ τεύχος Γλώσσας της Γ’ Δημοτικού, την πιθανή ύπαρξη
των έμφυλων στερεοτύπων με βάση τα οποία οι μαθητές/τριες διαμορφώνουν τις
ατομικές και κοινωνικές τους ταυτότητες.
Λέξεις κλειδιά: έμφυλα στερεότυπα, σχολικά εγχειρίδια
1. Εισαγωγή
Ένα μέρος, των πολλαπλών προτύπων, που διακινούνται μέσα στο περιβάλλον του
ατόμου (οικογενειακό, σχολικό, εν γένει κοινωνικό), είναι και τα έμφυλα στερεότυπα.
Με τα τελευταία, γαλουχούνται αγόρια και κορίτσια από τα πρώτα στάδια κιόλας της
ζωής τους γενόμενα δέκτες, αλλά και παράλληλα αναπαραγωγοί τους,.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα βασικό πεδίο προώθησης των έμφυλων στερεοτύπων, είναι
και το σχολείο, το οποίο λαμβάνει μέρος σε αυτή τη διαδικασία με πολλαπλούς
μετόχους, όπως για παράδειγμα, με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και τους
ίδιους τους μαθητές/τριες. Συγχρόνως, υφίστανται και μία σειρά από μέσα που
καλλιεργούν τα στερεότυπα και για τα δύο φύλα, όπως είναι π.χ. το κρυφό αναλυτικό
πρόγραμμα (hidden curriculum), οι επικρατούσες αντιλήψεις γονέων και
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εκπαιδευτικών, για τους ρόλους και τις επιλογές των φύλων και τα προβαλλόμενα
πρότυπα στα σχολικά εγχειρίδια.
Τα σχολικά εγχειρίδια, θεωρούνται ένα καίριο μέσο διατήρησης και αναπαραγωγής
των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από τον τρόπο που παρουσιάζουν τα δύο φύλα. Για
το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το σεξισμό όπως αυτός
παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία, μέσα από το χρησιμοποιούμενο λόγο.
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται σε ποιοτικό επίπεδο οι αναπαραστάσεις των δύο
φύλων μέσα στο περιεχόμενο των νέων διδακτικών εγχειριδίων της Γλώσσας στη Γ’
τάξη Δημοτικού, με τίτλο «Τα απίθανα μολύβια», τα οποία διδάσκονται από το
σχολικό έτος 2006-2007. Συγκεκριμένα, εξετάζεται μόνο το α’, από τα τρία τεύχη των
Βιβλίων Μαθητή, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη έμφυλων στερεοτύπων, στη
χρησιμοποιούμενη γλώσσα, μέσα από ποικίλες κατηγορίες ανάλυσης.
2. Στερεότυπα των δύο φύλων και σχολικά εγχειρίδια
Ο όρος στερεότυπα παρουσιάστηκε πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1920,
από τον Lippmann, τα οποία εμποδίζουν τον άνθρωπο να αντικρίσει την
πραγματικότητα με τρόπο αντικειμενικό (Δραγώνα, 2007:14-20 και Βλητσάκη,
2006:5).
Μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρούμε μία σειρά από ποικίλα στερεότυπα,
τα οποία μπορεί να μεταβάλλονται σε ένα βαθμό με το πέρασμα του χρόνου,
ωστόσο, παραμένουν και συνεχίζουν να ασκούν πολύπλευρες επιδράσεις. Ένα από
αυτά είναι και τα στερεότυπα των δύο φύλων, όπου τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας ηθελημένα ή όχι, ενστερνίζονται στη σχολική τους καθημερινότητα,
διαχωρίζοντας και δίνοντας συγκεκριμένους ρόλους, χαρακτηριστικά και ευθύνες
στα άτομα αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με το φύλο τους. Με αυτόν, φυσικά τον
τρόπο παραβλέπουν τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις προσωπικές κλίσεις, επιθυμίες
και επιλογές των ατόμων, αποκλείοντας τα από μία μερίδα προσωπικών,
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών μακροχρόνια επιλογών (Φρόση, Κουϊμτζή &
Παπαδήμου, 2001:14-15).
Η βασική θεωρία για την καθιέρωση των διαφυλικών προτύπων είναι η διάκριση του
φύλου σε δύο επίπεδα: σε βιολογικό και κοινωνικό. Όσον αφορά στο πρώτο, δηλαδή
στο βιολογικό φύλο (sex), πρόκειται για το γενετικά προκαθορισμένο φύλο του
ανθρώπου (άνδρας – γυναίκα), με τα αντίστοιχα γενετικά – βιολογικά
χαρακτηριστικά, που διακρίνουν τους άνδρες από τις γυναίκες, όπως για παράδειγμα
η διαφορά στο αναπαραγωγικό σύστημα – γεννητικά όργανα (Καννέρ, 2004:169176).
Ωστόσο, οι κοινωνικές επιδράσεις έχουν προσδώσει χαρακτηριστικά πολιτισμικά και
κοινωνικά στα υποκείμενα όχι με όρους ισότητας, αλλά με μία λογική διάκρισης,
ανάλογα με το φύλο τους. Έτσι, έχουν χωρίσει τον κόσμο σε δύο επίπεδα,
κατηγοριοποιώντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά σε ανδρικά και γυναικεία,
αποκλείοντας κυρίως το γυναικείο φύλο από ποικίλες δραστηριότητες, όχι με βάση
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τις ικανότητές των γυναικών, αλλά σύμφωνα με το φύλο τους. Επομένως,
οδηγούμαστε στο κοινωνικό φύλο (gender), ένα φύλο δηλαδή κοινωνικά και
πολιτισμικά κατασκευασμένο.
Σημείο, εμφάνισης και πραγμάτωσης του σεξισμού είναι και η γλώσσα, ένα καίριο
δηλαδή μέσο που χρησιμοποιείται σε κάθε στιγμή της επικοινωνίας στην καθημερινή
μας ζωής. Κι αυτό, γιατί η γλώσσα είναι κατά τον Μυλωνά (2004:139), το κύριο μέσο
εκδήλωσης και έκφρασης κάθε ιδεολογίας.
Μέσα στη γλώσσα παρατηρείται η αποτύπωση ενός πλήθους διακρίσεων και
προκαταλήψεων, οι οποίες αναπαράγουν μια σειρά από αδιόρατες και έμμεσες
ανισότητες. Με τον τρόπο αυτό, συντίθεται ένα αμφίδρομο πλάνο επιδράσεων
μεταξύ της γλώσσας και των κοινωνικών αλλαγών, με βάση το οποίο, όπως τονίζει
και η Παυλίδου (2002:20) «η κοινωνική διαστρωμάτωση αντανακλάται στη γλωσσική
διαστρωμάτωση» (Λύτρας, 2010:15; Παυλίδου, 2002:20).
Σημαίνον μέσο προώθησης του γλωσσικού σεξισμού στη νεότερη εκάστοτε γενιά,
αποτελούν τα εγχειρίδια του σχολείου και ιδιαίτερα του Δημοτικού, αφού
επηρεάζουν το άτομο σε πρόωρο στάδιο της ζωής του. Λειτουργούν, έτσι ως
μεταβιβαστές κοινωνικών κανόνων και προτύπων ως προς τη συμπεριφορά και το
ρόλο των δύο φύλων. Μάλιστα, μέσα από το σύνολο των σχολικών βιβλίων, κυρίαρχη
επίδραση στη μετάδοση των στερεοτύπων για τα δύο φύλα, μέσω της γλώσσας,
κατέχουν τα εγχειρίδια της Γλώσσας, μεταβιβάζοντας έμμεσα έμφυλα διδάγματα και
μηνύματα στα μαθητικά υποκείμενα (Δεληγιάννη & Ζιώγου, 1999:148).
Εξετάζοντας, σε γενικό πλαίσιο τα δομικά στοιχεία του γλωσσικού σεξισμού,
σύμφωνα με την Τσοκαλίδου (2001:104-106), παρατηρούμε τρεις γλωσσικές
περιοχές έμφυλων στοιχείων. Έτσι, έχουμε τρία επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης,
εμφορούμενα από το γλωσσικό σεξισμό, τα οποία είναι η γραμματική, το συντακτικό
και η σημασιολογία.
Συμπερασματικά από τα ζητήματα, τα οποία θίγονται στο διδακτικό υλικό, είτε
άμεσα είτε έμμεσα, είναι και αυτό της ισότητας των δύο φύλων στο σύνολο της
κοινωνικής τους ζωής. Κι αυτό, γιατί κατά τη Μαραγκουδάκη(2007:10), αλλά και
σύμφωνα με τις Κογκίδου και Γκασούκα (2010:20-21), τα σχολικά εγχειρίδια
αναπαράγουν τις έμφυλες ασυμμετρίες και παρεμποδίζουν την ισότητα των δύο
φύλων. Έτσι, η διαμόρφωση των ταυτοτήτων των δύο φύλων και των επακόλουθων
ρόλων τους, η επιλογή μαθημάτων, η μελλοντική επιλογή επαγγέλματος και οι
συναφείς με το φύλο δραστηριότητες είναι μερικά από τα σημεία, τα οποία
προωθούνται με έμφυλο τρόπο, μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια.
3. Μεθοδολογία
Μέσα από την παρούσα ερευνητική εργασία, όπως σημειώθηκε και παραπάνω,
γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν και να επισημανθούν τα στερεότυπα που
αφορούν τα δύο φύλα, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα στο Α’ τεύχος του σχολικού
εγχειριδίου της Γλώσσας Γ’ τάξης Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να
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εξεταστεί ποιοτικά μέσα από την ερευνητική μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου το
συγκεκριμένο εγχειρίδιο μέσα από τα γλωσσικά κείμενα που περιέχει. Στόχος είναι
να εντοπιστούν οι αναπαραστάσεις που επηρεάζουν τα δύο φύλα, στο σχηματισμό
στερεοτυπικών χαρακτηριστικών, στην έκφραση των συναισθημάτων τους, στις
καθημερινές τους δραστηριότητες, στις ατομικές τους επιλογές και στην κατανομή
των ρόλων, στην οικογένεια, στο σχολείο και στους επαγγελματικούς χώρους.
Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση που θα ακολουθηθεί είναι η ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου, με αντικείμενο ανάλυσης το γραπτό κείμενο, αφού το είδος των
τεκμηρίων είναι οποιαδήποτε μορφή γραπτού λόγου συναντάται στα εγχειρίδια
Γλώσσας της Γ’ Δημοτικού. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφερόμενη
ανάλυση έχει λάβει χώρα μόνο στα βασικά διδασκόμενα γραπτά κείμενα κάθε
μαθήματος και όχι στις υπόλοιπες κειμενικές μορφές, όπως είναι για παράδειγμα οι
ασκήσεις, οι λεζάντες και οι εκφωνήσεις.
Ως ενότητα της ανάλυσης, στη συγκεκριμένη έρευνα, λαμβάνουμε την ανάλυση
λέξεων, ή αλλιώς ανάλυση συμβόλων ή «όρων», όπου οι λέξεις μεμονωμένα
ταξινομούνται και τοποθετούνται αντικειμενικά στις προκαθορισμένες κατηγορίες.
Πρόκειται, δηλαδή για το είδος της λεξιλογικής ανάλυσης περιεχομένου, στο οποίο
οι λέξεις τοποθετούνται σε ένα προδιατυπωμένο κατάλογο λέξεων-κλειδιά, μέσα
στον οποίο αποφεύγονται οι επαναλήψεις παρόμοιων λέξεων.
Όσον αφορά στο είδος της ανάλυσης, στην προκειμένη έρευνα, έχουμε το είδος της
«λεξιλογικής». Με βάση τα χαρακτηριστικά του, έχουμε τη διάκριση και ταξινόμηση
των απαραίτητων λέξεων, όρων ή συμβόλων σε προκαθορισμένες κατηγορίες, με εκ
προοιμίου διατυπωμένες τις λέξεις-κλειδιά. Έτσι, έχουμε τη σύνταξη ενός καταλόγου,
ο οποίος απαρτίζεται από τις λέξεις-σύμβολα, που έχουν ήδη ορίσει, με σκοπό να
καλυφθούν στο μέγιστο οι στόχοι και οι επιδιωκόμενες στάσεις του/της συγγραφέα.
Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγγενείς νοηματικά λέξεις ταξινομούνται μαζί
με τις λέξεις – σύμβολα, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται η λέξη καθαυτή ως μονάδα
ανάλυσης, αλλά η προβαλλόμενη σημασία της.
Συνεχίζοντας τον προσδιορισμό των μεθοδολογικών μας επιλογών κατά την
εφαρμογή της ανάλυσης περιεχομένου στο δείγμα μας, ακολουθεί η δεύτερη φάση,
η οποία αποτελείται από την επιλογή της μονάδας μέτρησης. Η συγκεκριμένη φάση,
σχετίζεται με τον τρόπο μέτρησης των επιλεγόμενων κάθε φορά ενοτήτων ανάλυσης.
Έτσι, έχουμε δύο τρόπους μέτρησης, τον ποσοτικό και τον ποιοτικό τύπο ανάλυσης
των επιλεγόμενων ενοτήτων ανάλυσης της διεξαγόμενης έρευνας. Από τους δύο
αυτούς τύπους, όπως προαναφέρθηκε επιλέχθηκε ο δεύτερος, της ποιοτικής δηλαδή
ανάλυσης των βασικών διδασκόμενων κειμένων κάθε μαθήματος. (Βάμβουκας,
2007:270; Τζάνη, 2005:6)
Το εργαλείο, που χρησιμοποιείται στην πρώτη φάση της παρούσας έρευνας είναι τα
φύλλα ελέγχου, στα οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του
περιεχομένου του Α’ τεύχους Γλώσσας της Γ’ τάξης Δημοτικού.
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Όσον αφορά στο εργαλείο της παρούσας έρευνας, τα στερεότυπα των δύο φύλων
εξετάζονται μέσα από τη γλώσσα των εγχειριδίων αυτών, σε ποιοτικό επίπεδο μέσα
από συγκεκριμένες κατηγορίες – «θυρίδες» ανάλυσης, με βάση τις οποίες πρόκειται
να μελετηθούν τα στερεότυπα των δύο φύλων, όπως εμφανίζονται στον
χρησιμοποιούμενο λόγο. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες – «θυρίδες» ανάλυσης είναι:
Στερεοτυπικοί οικογενειακοί ρόλοι αγοριών/ανδρών, Στερεοτυπικοί οικογενειακοί
ρόλοι κοριτσιών / γυναικών, Μη στερεοτυπικοί οικογενειακοί ρόλοι αγοριών /
ανδρών, Μη στερεοτυπικοί οικογενειακοί ρόλοι κοριτσιών/γυναικών, Στερεότυπες
επαγγελματικές
δραστηριότητες
ανδρών,
Στερεότυπες
επαγγελματικές
δραστηριότητες γυναικών, Μη στερεότυπες επαγγελματικές δραστηριότητες
ανδρών, Στερεότυπες επαγγελματικές δραστηριότητες γυναικών, Συναισθήματα
αρσενικών προσώπων
Συναισθήματα θηλυκών προσώπων, Στερεοτυπικές Ικανότητες-δεξιότητες αρσενικών
προσώπων, Μη στερεοτυπικές ικανότητες-δεξιότητες ή ενέργειες αρσενικών
προσώπων, Στερεοτυπικές Ικανότητες-δεξιότητες θηλυκών προσώπων, Μη
στερεοτυπικές ικανότητες-δεξιότητες ή ενέργειες θηλυκών προσώπων, Επίθετα που
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν
αγόρια/άνδρες, Επίθετα που
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κορίτσια/γυναίκες, Μετοχές που
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν αγόρια/άνδρες, Μετοχές που
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κορίτσια/γυναίκες.
4. Αποτελέσματα
Αρχικά, μελετήθηκε η αναπαραγωγή των σεξιστικών προτύπων μέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον και τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα δύο φύλα μέσα σε
αυτό. Το βασικό στοιχείο, που προέκυψε είναι η σύνδεση αυτού του χώρου με το
γυναικείο φύλο επιβεβαιώνοντας τα στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες
συνδυασμένες με τον οικογενειακό χώρο και τον ιδιωτικό βίο. Γι’ αυτό το λόγο δεν
προέκυψαν μη στερεοτυπικές αναφορές που αφορούν το γυναικείο φύλο, μιας και ο
συγκεκριμένος χώρος αποδεικνύεται ότι είναι στερεοτυπικά συνδεδεμένος με τα
θηλυκά πρόσωπα. Ενδεικτικά, ορισμένα σημεία, που αφορούν τους οικογενειακούς
ρόλους είναι τα παρακάτω: 72: «Είναι μια μικρή νεκρή θάλασσα, είπε ο μπαμπάς»
(Στερεοτυπικοί οικογενειακοί ρόλοι αγοριών/ανδρών), 36: «μας έβαλε (εννοείται η
κυρία) να καθίσουμε […] και σε λίγο έφτασε με τα σερβίτσια, το τσάι, τα βούτυρα, τις
μαρμελάδες και τα βουτήματα» (Στερεοτυπικοί οικογενειακοί ρόλοι
κοριτσιών/γυναικών).
Ο προαναφερόμενος διαχωρισμός των ανδρών και των γυναικών σε δραστηριότητες
του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου αντίστοιχα, ο οποίος καλλιεργεί στους/στις
μαθητές/τριες τα έμφυλα στερεότυπα γίνεται αντιληπτός και μέσα από την επιλογή
επαγγέλματος των ατόμων, τα οποία παρουσιάζονται μέσα στο γραπτό λόγο των
εγχειριδίων.
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Έτσι, οι άνδρες παρουσιάζονται να αναλαμβάνουν θέσεις οι οποίες «ταιριάζουν» με
το φύλο τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από στερεότυπα χαρακτηριστικά, όπως
είναι η σωματική δύναμη, η ανάληψη θέσεων ευθύνης ή η εργασία σε κοινωνικά
κατασκευασμένα «ανδρικά» επαγγέλματα. Η ίδια συνθήκη ισχύει και για την
παρουσίαση των γυναικών μέσα στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, οι οποίες
διεκδικούν λιγότερες θέσεις εργασίας, συναφείς με τα κοινωνικά κατασκευασμένα
στοιχεία της γυναικείας «φύσης» και κατά κύριο λόγο θέσεις χαμηλού κύρους και
ιεραρχίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, που επιβεβαιώνουν την παραπάνω θέση
είναι η προβολή του άνδρα ως γιατρού (σελ.79), ως δημάρχου (σελ. 18) ή ως
διευθυντή σχολείου (σελ.18), σε αντίθεση με τη γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται ως
δασκάλα (σελ.10).
Ακόμη και όταν οι γυναίκες εμφανίζονται σε μη στερεότυπες εργασιακές θέσεις, η
παρουσία τους είναι μεμονωμένη, περιστασιακή και ισχνή μπροστά στο πλήθος και
στο περιεχόμενο των στερεοτυπικών επαγγελματικών θέσεων που λαμβάνουν.
Επιπρόσθετα, η ανυπαρξία μη στερεοτυπικών επαγγελμάτων από μέρους των
ανδρών ενισχύει το παραπάνω εύρημα, συνδέοντας εξ ολοκλήρου τους άνδρες με
μία συγκεκριμένη ομάδα «ανδρικών» επαγγελμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από
τα έμφυλα πρότυπα.
Ακολούθως, άλλο ένα στερεοτυπικό στοιχείο, της παράθεσης των συναισθημάτων,
είναι το είδος των εκδηλωνόμενων συναισθημάτων, μιας και όσα αφορούν τα
ανδρικά πρόσωπα συνάδουν με τα παραδοσιακά σεξιστικά πρότυπα των δύο φύλων.
Έτσι, για παράδειγμα ο άνδρας παρουσιάζεται πιο σκληρός, ψύχραιμος με πιο ήπια
εκδήλωση του συναισθηματικού του κόσμου, ενώ η γυναίκα φαίνεται πιο ευαίσθητη,
πιο ευάλωτη, με σαφή εξωτερίκευση όσων νιώθει. (ας μπουν 1-2 παραθέματα και
εδώ)
Από τα ευρήματα της ποιοτικής εξέτασης των αναφερόμενων κατηγοριών, προέκυψε
και μία ξεκάθαρη στερεοτυπική σύνδεση των ανδρών και των γυναικών με
συγκεκριμένες ικανότητες και δράσεις, οι οποίες συνάδουν με τα έμφυλα πρότυπα.
Έτσι, οι άνδρες εντοπίζονται για παράδειγμα, σε πολλαπλές δραστηριότητες της
δημόσιας ζωής με έντονα τα χαρακτηριστικά που τους συνδέουν με τη σωματική
δύναμη, τις θέσεις κύρους, την ενασχόληση με τις θετικές επιστήμες και τη
συμμετοχή σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. 64: «Ο πατέρας ενός παιδιού της Στ’ τάξης
ήρθε με ένα μηχάνημα και καθάρισε όλο το οικόπεδο από πέτρες και παλιοσίδερα»).
Παρομοίως, οι γυναίκες παρουσιάζονται με κύριο χώρο δράσης τον ιδιωτικό, σε
εργασίες που δεν απαιτούν σωματική δύναμη, απόμακρες από όποιες θέσεις
ευθύνης (π.χ. 32: «Η Αργυρώ τραγουδάει […], κάνει κούνια […], χορεύει […], λύνει
σωστά την άσκηση […], ζωγραφίζει»).
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί και ένα μέρος μη στερεοτυπικών αναφορών
που αφορούν τα δύο φύλα σε αυτή την κατηγορία, οι οποίες όμως δεν
αντιπαραβάλλεται επαρκώς απέναντι στα προαναφερόμενα έμφυλα πρότυπα, ούτε
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ποσοτικά (ως προς το πλήθος των αναφορών), ούτε ποιοτικά (ως προς το
περιεχόμενό του).
Μέσα από την τελευταία (ποιοτική ανάλυση), όσον αφορά στο δείγμα της έρευνας,
επιβεβαιώθηκε ότι η χρήση των επιθέτων και των μετοχών καλλιέργησε τα
στερεότυπα των δύο φύλων, μέσα από μία προβολή ενός ισχυρού, σκληρού και
ικανού αρσενικού προτύπου, σε αντιπαραβολή με ένα θηλυκό πρότυπο αδύναμο,
ευαίσθητο και με περιορισμένες ικανότητες. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και
από πρότερες κατηγορίες ποιοτικής ανάλυσης, μιας και η σεξιστική προβολή των
συναισθημάτων των ηρώων/ίδων, αλλά και η σύνδεση των ατόμων με ικανότητες οι
οποίες πηγάζουν από έμφυλα πρότυπα, είναι πιθανό να συνοδεύεται και από ίδιας
λογικής επίθετα ή μετοχές.
5. Συμπεράσματα
Οι επιρροές των σχολικών εγχειριδίων, είναι εξαιρετικά σημαντικές μέσα στην
εκπαιδευτική πράξη, μιας και αποτελούν τη μοναδική πηγή συστηματικής γνώσης,
που περικλείει ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της σύγχρονης
κοινωνίας.
Επιπλέον, να σημειωθεί ότι τα εγχειρίδια αποτελούν το κύριο μέσο, στο οποίο
βασίζονται οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση του διδακτικού τους έργου,
οργανώνοντας τη διδασκαλία τους βήμα – βήμα, στηριζόμενοι σε αυτά όχι μόνο σε
καθημερινή βάση, αλλά και βραχυπρόθεσμα.
Για το λόγο αυτό, πολλές φορές τη μεταδιδόμενη πληροφορία των εγχειριδίων είναι
πιθανό να τη συνοδεύον και ποικίλα στερεότυπα, τα οποία προέρχονται από
διάφορα μέρη του κοινωνικού φάσματος και αφορούν παγιωμένες θέσεις οι οποίες
έχουν επικρατήσει μέσα στην κοινωνία, όπου κάθε απόκλιση από αυτές κρίνεται
συχνά με τρόπο αρνητικό.
Ένα από αυτά τα σημεία τα οποία προβάλλονται και μέσα στο διδακτικό υλικό του
σχολείου είναι και τα στερεότυπα, των δύο φύλων, με βάση τα οποία άνδρες και
γυναίκες παρουσιάζονται σε στερεοτυπικούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και
επαγγελματικούς ρόλους, χαρακτηριζόμενοι/ες από έμφυλα στοιχεία. Με τον τρόπο
αυτό, θίγεται άμεσα ή έμμεσα το ζήτημα της ισότητας των φύλων, αφού τα
υποκείμενα παρουσιάζονται με ένα τρόπο, ο οποίος φανερώνει ανισότητες και
ασυμμετρίες και στηρίζεται στα σεξιστικά πρότυπα.
Η συγκεκριμένη στερεοτυπική αναπαραγωγή προκύπτει μέσα από τη μελέτη της
γλώσσας των σχολικών βιβλίων, αφού είναι ολοκληρωτικά το κύριο μέσο μετάδοσης
του σεξισμού μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια.
Εάν σε αυτό το δεδομένο, συνυπολογίσουμε και τη στάση των εκπαιδευτικών
απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα, η οποία συχνά, έστω και ακούσια τα καλλιεργεί
και τα αναπαράγει, τότε γίνεται αντιληπτό το εύρος μετάδοσής τους στους μαθητές
και στις μαθήτριες.

-21-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Αν και υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι το ζήτημα της ισότητας των φύλων έχει
επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό στις μέρες μας, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη αρκετός
δρόμος για την ουσιαστική επικράτηση της ισότητας, αφού τα κύρια διδακτικά μέσα
εξακολουθούν να κινούνται σε ένα πλαίσιο στερεοτυπικό.
Κι αυτό, γιατί από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι έκδηλη η
αναπαραγωγή των σεξιστικών προτύπων, μέσα από τις αναπαραστάσεις που
παρατίθενται, αλλά και μέσα από τα γραμματικά, συντακτικά και σημασιολογικά
σημεία του χρησιμοποιούμενου λόγου. Έτσι, σε κάθε αναπαράσταση των ανδρών
και των γυναικών, οι μεν πρώτοι συνδέονται με το δημόσιο βίο ενώ οι δεύτερες
ταυτίζονται με τον ιδιωτικό. Ακόμη, και όταν οι άνδρες παρουσιάζονται στον ιδιωτικό
βίο γίνεται μία προβολή τους έχοντας αναλάβει πιο δυναμικούς και ηγετικούς ρόλους
ή χειρωνακτικές εργασίες. Αντίστοιχα, οι γυναίκες προβαλλόμενες στο δημόσιο βίο,
λαμβάνουν θέσεις που συνάδουν με το κοινωνικό τους φύλο (όπως π.χ. δασκάλα) και
δεν τοποθετούνται σε μη στερεότυπα επαγγέλματα ή σε θέσεις ευθύνης.
Όλη αυτή η στερεοτυπική αποτύπωση των κοινωνικών αλλά και των οικογενειακών
ρόλων που λαμβάνουν άνδρες και γυναίκες, επιβεβαιώνεται και από τα γραμματικά
σημεία που χρησιμοποιούνται στο λόγο του εγχειριδίου. Ακριβέστερα, η μελέτη των
επιθέτων και των μετοχών που χρησιμοποιούνται επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα
μιας και γίνεται μία αποτύπωση ενός ισχυρού και κοινωνικά αναγνωρίσιμου
αρσενικού, σε αντιπαραβολή με μία αδύναμη και ευαίσθητη γυναικεία παρουσία,
που έχει ως πεδίο δράσης τον ιδιωτικό της βίο και τις οικογενειακές ευθύνες.
Από αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό το έλλειμμα ισότιμης παρουσίασης ανδρών
και γυναικών μέσα στο διδακτικό υλικό, ακόμη και στα πιο πρόσφατα εγχειρίδια, που
διδάσκονται μέχρι και σήμερα. Γίνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιληπτή η ανάγκη να
συμπεριληφθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου,
εξισωτικών στοιχείων ανάμεσα στα δύο φύλα. Στόχος πρέπει να είναι η παρουσίαση
των δύο φύλων χωρίς τα παραδοσιακά στερεότυπα αυτών, προκειμένου αγόρια και
κορίτσια να λαμβάνουν ίσες ευκαιρίες σε κάθε πεδίο της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής
τους είτε είναι μαθητές είτε είναι ανήλικοι. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τον
ίσο καταμερισμό ευθυνών στο οικιακό περιβάλλον, η απαλλαγμένη από στερεότυπα
επιλογή μαθημάτων, επιστημονικών κλάδων ή και επαγγέλματος μακροπρόθεσμα,
αλλά και η εξισωτική θέση ανδρών και γυναικών σε κάθε τομέα ή ρόλο της δημόσιας
ζωής τους.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ των δύο
φύλων σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής. Μόνο, έτσι θα
μπορέσουμε να επιτύχουμε ίση διεκδίκηση ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών,
αλλά και μία εξίσου κατανομή ρόλων και επαγγελματικών-ατομικών επιλογών, που
θα επιτρέψουν στα άτομα να εκφράσουν ελεύθερα τις προσωπικές τους επιλογές και
κλίσεις.
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Η σεξουαλική διαφορετικότητα ως παράγοντας περιθωριοποίησης,
αποκλεισμού και παρενόχλησης στο σχολικό περιβάλλον
Γερούκη Μαργαρίτα
Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας
mgerouki@gmail.com
Περίληψη
Στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τα σημεία που απαντάται η διαφορετικότητα των
ανθρώπων είναι και τα σημεία όπου δημιουργούνται συχνά οι συγκρούσεις. Στόχος
σε αυτή την εργασία είναι η ανάδειξη και συζήτηση θεμάτων που αφορούν την
εκδήλωση φαινομένων βίας και ρατσισμού στο σχολικό περιβάλλον απέναντι στα
άτομα που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες. Το σχολείο όπως θα παρουσιαστεί
στην εργασία αυτή μπορεί να λειτουργεί ως μικρογραφία της κοινωνίας αλλά
ταυτόχρονα είναι δυνατό μέσα από τη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών
πολιτικών, να γίνει χώρος όπου τα κοινωνικά προβλήματα δεν αναπαράγονται αλλά
αντιμετωπίζονται.
Εισαγωγή
Ερευνητικά στοιχεία, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια της εργασίας αυτής, από
σχεδόν όλα τα μέρη του κόσμου υποστηρίζουν τη θέση ότι το σχολικό περιβάλλον
είναι ένα περιβάλλον σίγουρα αφιλόξενο και αρκετές φορές επικίνδυνο για τη
σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία των ατόμων που ανήκουν στις
σεξουαλικές μειονότητες. Ταυτόχρονα σύγχρονες πολιτικές πράξεις και
νομοθετήματα σε διεθνές επίπεδο μιλούν για την ανάγκη κατανόησης των ατόμων
αυτών, καθώς και την αναγνώριση και προστασία των βασικών τους δικαιωμάτων.
Διαγράφεται λοιπόν το πεδίο του σχολείου ως ένα πεδίο σύγκρουσης διαφορετικών
κοινωνικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων που αφορούν τα άτομα που ανήκουν
στις σεξουαλικές μειονότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση
συμπεριφορών βίας και φαινόμενα κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης
για μια ομάδα του πληθυσμού. Αν και στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά στατιστικά
δεδομένα, στο βαθμό που υπάρχουν καταγράφουν μια ιδιαίτερα συντηρητική και
αρνητική στάση του πληθυσμού απέναντι σε ζητήματα σεξουαλικής
διαφορετικότητας.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο η εργασία αυτή ανοίγει μια πρώτη συζήτηση για το
φαινόμενο της ομοφοβικής βίας στο σχολικό χώρο και προτείνει με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία μέτρα για την αντιμετώπισή του.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η διαφοροποίηση του κοινωνικού φύλου ως
παράγοντες διαφορετικότητας
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Η σεξουαλικότητα ως φυσικό, αναπόσπαστο, μέρος της ζωής αφορά τη σωματική,
συναισθηματική, πνευματική και διαπροσωπική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Η
βιολογική της διάσταση περιλαμβάνει τα φυσικά χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούν τα δύο φύλα, αρσενικό και θηλυκό. Η ψυχολογική της διάσταση
ενσωματώνει στοιχεία προσδιορισμού της ατομικότητας, της αυτοαντίληψης και της
ταυτότητας, ενώ η κοινωνικό-πολιτιστική της διάσταση δομείται πάνω σε ευρύτερες
ιδέες, νοοτροπίες, αξίες, που προωθούν συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές
ενώ εμποδίζουν άλλες. Η σεξουαλικότητα ως αναπόσπαστο χαρακτηριστικό στοιχείο
της ανθρώπινης ταυτότητας εκφράζεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνίας.
Δομείται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα και τις κοινωνικές δράσεις.
Υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, εναρμονίζοντας την ταυτότητα του φύλου,
δημιουργώντας κι ενδυναμώνοντας διαπροσωπικούς δεσμούς (Rathus et al., 2002).
Σεξουαλική συμπεριφορά αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκφράζουν
τη σεξουαλικότητά μας. Η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου είναι μια ακόμη
εκδήλωση της κοινωνικής ζωής κι επηρεάζεται ταυτόχρονα από το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται. Μέσα σε κάθε κοινωνικό σύνολο,
δηλαδή, υπάρχει μια ποικιλία προσωπικών, κοινωνικών και ηθικών πεποιθήσεων,
αξιών και αρχών που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα. Με άλλα λόγια,
κοινωνικοπολιτικοί μηχανισμοί επηρεάζουν, και ως ένα σημείο καθορίζουν, τη
σεξουαλική μας ζωή μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ζευγαριού, της οικογένειας,
του σχολείου, της κοινωνίας μας.
Η σεξουαλική συμπεριφορά συνήθως προσδιορίζεται από το σεξουαλικό
προσανατολισμό του ατόμου. Με τον όρο σεξουαλικό προσανατολισμό εννοούμε το
στοιχείο αυτό της ατομικότητάς μας που μας προδιαθέτει να αισθανόμαστε ερωτική
επιθυμία ή ερωτική διέγερση για άτομα του άλλου φύλου (ετεροσεξουαλικότητα),
του ίδιου φύλου (ομοσεξουαλικότητα) ή και των δύο φύλων (αμφισεξουαλικότητα).
Η ερωτική επιθυμία ή διέγερση μπορεί να εκφράζεται ή οδηγεί στη φυσική
σεξουαλική επαφή των ατόμων ή μπορεί να είναι ρομαντική, συναισθηματική έλξη,
δηλαδή επιθυμία για ψυχολογική ένωση χωρίς απαραίτητα να εκφράζεται σε
επίπεδο σεξουαλικής επαφής (LeVay, 2011). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από
διάφορες χώρες, ένα ποσοστό ατόμων (8 έως 11% περίπου), αναφέρει ομοερωτική
επιθυμία χωρίς αυτή να εκδηλώνεται ως ομοερωτική συμπεριφορά. Τα ποσοστά
αυτά αυξάνονται στο διπλάσιο περίπου όταν στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα
άτομα τα οποία αναφέρουν μαζί με την ομοερωτική επιθυμία και ομοερωτική
συμπεριφορά (Sell et al., 1995). Αντίστοιχα, σε άλλη έρευνα, ένα ποσοστό νέων
ατόμων μεταξύ 5 και 11% αυτοχαρακτηρίζονται, ως προς τις ερωτικές σχέσεις τους,
ως μη-ετερόφυλα άτομα (Hillier, and Rosenthal, 2001).
Η σεξουαλικότητα δεν αφορά μόνο την ερωτική επιθυμία και τον τρόπο που αυτή
εκφράζεται. Έχει να κάνει επίσης με το ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο φύλο και τη
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σχέση ανάμεσα στο βιολογικό και το κοινωνικό φύλο. Με τον όρο Τρανς2 εννοούμε
τα άτομα εκείνα που θεωρούν ότι υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στο βιολογικό και
το κοινωνικό φύλο τους. Συχνά τα άτομα Τρανς δηλώνουν ότι νιώθουν παγιδευμένα
σε «λάθος σώμα». Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνά η συζήτηση γύρω
από βασικά δικαιώματα των ατόμων αυτών να μπορούν να αλλάξουν προσωπικά
στοιχεία, υποδηλωτικά του φύλου, επίσης να γίνονται αποδεκτά με σεβασμό και
χωρίς προκαταλήψεις (Weeks, 2011). Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για την Ισότητα
των Διεμφυλικών, χωρίς να υπάρχουν απόλυτα καταγεγραμμένα στοιχεία, το
ποσοστό των ατόμων αυτής της κατηγορίας είναι περίπου 1% του πληθυσμού (NCTE,
2009).
Με τα αρχικά ΛΟΑΤ συναντούμε στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αλλά και γενικότερα
στο δημόσιο λόγο δημοσιεύσεις, μελέτες, γενικότερα κείμενα και κάθε είδους
αναφορές γύρω από τα άτομα που συγκροτούν τις σεξουαλικές μειονότητες δηλαδή:
Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφισεξουαλικοί, Τρανς (Αποστολλέλη και Χαλκιά, 2012).
Η αρχική κυρίαρχη αντίληψη του 19ου αιώνα που θεωρούσε την ομοφυλική ερωτική
επιθυμία ως ψυχική διαταραχή ή ασθένεια καταρρίφθηκε από σειρά επιστημονικών
ερευνών κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τα επιστημονικά αυτά δεδομένα
οδήγησαν το 1973 την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση να διαγράψει την
ομοφυλοφιλία από το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο (το κατεξοχήν εργαλείο για
τις ψυχιατρικές διαγνώσεις), ενώ το 1990 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας επίσης
αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από την κατηγορία ψυχικών διαταραχών από το Διεθνή
Δείκτη Διαταραχών.
Τέλος, μέχρι την πρόσφατη αναθεώρησή του, στο ταξινομητικό σύστημα της
Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IΙΙ) συναντούσαμε την έννοια της
Διαταραχής του Φύλου (gender identity disorder) ως ψυχοσεξουαλική διαταραχή. H
διαταραχή αυτή αφορούσε γενικά περιπτώσεις ατόμων που υιοθετούσαν
στερεότυπες συμπεριφορές του αντίθετου από το ανατομικό τους φύλου, χωρίς να
υπάρχουν ανατομικές ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (Βαϊδάκης, 2005). Στην
πιο πρόσφατη έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου (DSM-5) συναντούμε πλέον
τον όρο Δυσφορία του Φύλου (gender dysphoria). Ο όρος χρησιμοποιείται για να
περιγράψει όχι τα άτομα που υιοθετούν μη-στερεότυπη συμπεριφορά ως προς το
φύλο τους (αναντιστοιχία ανατομικού και κοινωνικού φύλου), αλλά εκείνα τα άτομα
η μη-στερεότυπη συμπεριφορά των οποίων συνοδεύεται από σημαντικές κλινικές
ενδείξεις άγχους. Η Δυσφορία του Φύλου, ένας όρος που χρησιμοποιείται έτσι ώστε
να αποφεύγεται το στίγμα ως προς τα διεμφυλικά άτομα παρουσιάζεται πλέον ως
ξεχωριστό κεφάλαιο στο διαγνωστικό εγχειρίδιο και διαχωρίζεται από τις
Σεξουαλικές και τις Παραφιλικές Διαταραχές.
2

Ο όρος Tρανς αφορά τόσο transgender (διεμφυλικά) όσο και transsexual (διαφυλικά) άτομα. Εν
συντομία, transsexual είναι το άτομο που μη αποδεχόμενο το βιολογικό του φύλο έχει προβεί σε
διορθωτικές επεμβάσεις για την αλλαγή του. Ένα transgender άτομο μπορεί να μην είναι απαραίτητα
transsexual.
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Αν και η επιστημονική συζήτηση τόσο για την ομόφυλη ερωτική επιθυμία και
συμπεριφορά όσο και για την διεμφυλική συμπεριφορά και στάση δεν έχει ακόμη
μπορέσει να προσφέρει επαρκείς εξηγήσεις ως προς την προέλευση τους, φαίνεται
γενικά να ορίζονται ως σύνθετα πολυπαραγοντικά φαινόμενα, οι ρίζες των οποίων
μπορεί να βρίσκονται τόσο σε γενετικούς, γονιδιακούς, βιολογικούς παράγοντες όσο
και σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς. Ο σεξουαλικός προσδιορισμός του ατόμου καθώς
και η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου φαίνεται να μην είναι προσωπική επιλογή και
φαίνεται να είναι μάλλον αδύνατο να αλλάξει (NCTE, 2009; LeVay, 2011; Spitzer,
2012).
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά και στην ιστοσελίδα
της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα
χαρακτηρίστηκε από τη δράση κοινωνικών κινημάτων και τη δημιουργία συμμαχιών
που είχαν ως στόχο την αναγνώριση των ατόμων ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι,
Αμφισεξουαλικοί, Τρανς) ως μειονοτική ομάδα και την προστασία τους από κάθε
είδους διακρίσεις.
Το σχολικό περιβάλλον ως πεδίο εκδήλωσης προκαταλήψεων και φοβικών
συμπεριφορών ως προς τα ΛΟΑΤ άτομα
Μια πολύ συνηθισμένη μεταφορά για το σχολείο και το γενικότερα το σχολικό
περιβάλλον αποτελεί η παρουσίασή του ως ένα είδος μικρόκοσμου. Μια μικρή
κοινωνία μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Αν θεωρήσουμε ως κοινωνία το
σύνολο των ανθρώπων που συμβιώνουν σε ένα τοποχρονικό και ιστορικό πλαίσιο,
έχοντας κοινές πολιτισμικές αναφορές και παραστάσεις με πρωτεύοντα στόχο την
διατήρηση και συνέχεια της ύπαρξής τους, τότε το σχολείο αποτελεί από τη μία μεριά
εικόνα της ευρύτερης κοινωνίας, μιας που συμμετέχουν σε αυτό, για μεγαλύτερο ή
μικρότερο χρονικό διάστημα, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας3.
Παράλληλα, από την άλλη το σχολείο, μέσω της εκπαίδευσης που προσφέρει, γίνεται
εργαλείο στα χέρια της κοινωνίας στην επιτέλεση των στόχων της.
Εάν ως ρατσισμό λοιπόν ορίσουμε την καθημερινή, μικρή ή μεγαλύτερη συμβολική
ή/και πραγματική, βία που υφίστανται διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού και
που οδηγεί στον αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση και στην αδυναμία ισότιμης
συμμετοχής στο σύστημα, τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο ρατσισμός
ελλοχεύει καθημερινά παντού και κατά συνέπεια και στο σχολείο (Ανδρούσου, 2001:
51). Όπως καταγράφεται και σε σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (2013), η
αύξηση των φαινομένων ρατσιστικής βίας σε βάρος ευπαθών και κοινωνικά
αποκλεισμένων ατόμων, ανάμεσα στα οποία και οι ομοφυλόφιλοι, στην Ελλάδα είναι
αξιοπρόσεχτη τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση του Συνηγόρου γίνεται λόγος για
φαινόμενα καχυποψίας και δυσανεξίας απέναντι στο διαφορετικό τα οποία οδηγούν
στην καλλιέργεια αρνητικών στερεοτύπων καθώς και για το ρόλο συγκεκριμένων
3

Εδώ η αναφορά γίνεται έχοντας κατά νου τις ονομαζόμενες δυτικές κοινωνίες στις οποίες ανήκει
και η ελληνική.
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πολιτικών ομάδων που με τα έργα και τα λόγια τους καλλιεργούν και ενισχύουν το
υπάρχον νοσηρό κοινωνικό κλίμα. Παράλληλα στην ίδια έκθεση γίνεται εκτενής
αναφορά για την ανάπτυξη του φαινομένου στο σχολικό χώρο.
Ρατσιστικές συμπεριφορές οι οποίες απευθύνονται σε άτομα που εκφράζουν
διαφορετικότητα ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό και την έκφραση του
κοινωνικού φύλου εννοούνται ως στάσεις και εκφράσεις μέσα σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο ετεροκανονικότητας, δηλαδή της αντίληψης ότι η ετεροσεξουαλικότητα είναι
η μόνη αποδεκτή μορφή σεξουαλικής έκφρασης (Tauches, 2011). Μέσα στα
παραπάνω πλαίσια ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι στα ΛΟΑΤ άτομα αποτελούν
οι ομοφοβικές και οι τρανσφοβικές συμπεριφορές.
O όρος ομοφοβία χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει κάθε είδους
προκατάληψη, διάκριση και καταπίεση των ατόμων εξαιτίας του ομόφυλου
σεξουαλικού προσδιορισμού τους. Η ομοφοβική στάση και συμπεριφορά είναι
δυνατό να αντανακλά ένα είδους φοβίας και αποστροφής για τα ομοφυλόφιλα άτομα
και συχνά εκδηλώνεται τιμωρητικά και παρενοχλητικά απέναντι στο «διαφορετικό»
άτομο. Αντίστοιχα φοβικές, παρενοχλητικές και γενικότερα αρνητικές συμπεριφορές
απέναντι στα άτομα με διαφορετική ταυτότητα του φύλου (Τρανς) χαρακτηρίζονται
με τον όρο τρανσφοβία (Weeks, 2011; UNESCO, 2012).
Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και περισσότερες δημοσιεύσεις και στατιστικά
στοιχεία, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, όπου γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες
ομοφοβικές και τρανσφοβικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές στο σχολικό
περιβάλλον. Για λόγους οικονομίας χώρου, εδώ θα παραθέσω ερευνητικά στοιχεία
οργανισμών και οργανώσεων διεθνούς εμβέλειας όπως οι: UNESCO4, ILGA-EUROPE5,
Stonewall6, WHO7. Στόχος δεν είναι η εξαντλητική παράθεση αριθμών που συνάδουν
με την ύπαρξη αρνητικών / παρενοχλητικών συμπεριφορών στο σχολικό περιβάλλον
για λόγους σεξουαλικής ή διαφυλικής διαφορετικότητας (homophobic / transphobic
bullying8), αλλά κυρίως μια πρώτη επισήμανση του φαινομένου, όπως καταγράφεται
στο διεθνή, κυρίως, σχολικό χώρο και μια πρώτη προσέγγιση και συζήτηση για τις
συνέπειές του.

4

http://www.unesco.org/new/en/media-services/singleview/news/putting_a_stop_to_homophobic_bullying_a_year_of_action/#.UyAt-8JWHIU
5
Equality for lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe, http://www.ilga-europe.org/
6
http://www.stonewall.org.uk/
7
http://www.globalhealth.gov/global-health-topics/lgbt/lgbt_report.html
8
Οι δύο όροι εδώ αφορούν τα φαινόμενα παρενόχλησης, βίας και αποκλεισμού που βιώνει ομάδα
μαθητών εξαιτίας της υπαρκτής ή υποθετικής διαφοροποίησης τους ως προς το σεξουαλικό
προσανατολισμό και/ ή την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου. Όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο
της UNESCO (2012), σε συνέχεια του παραπάνω ορισμού, σε πολλά έγραφα ο όρος ομοφοβική
παρενόχληση (homophobic bullying) αφορά και την τρανσοφοβική παρενόχληση (transphobic
bullying). Ιδιαίτερα για την ομάδα των διεμφυλικών ατόμων, σημειώνεται πάντως στην αναφορά,
λόγω της εμφανούς διαφοροποίησής τους ως προς την εξωτερική εμφάνιση ο σχολικός χώρος είναι
πεδίο όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί και στρατηγικές (βλπ. Η περίπτωση της Α., στην παρούσα
εργασία).
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Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται σε σχετική έκθεση της UNESCO (2012),
παρόλο που το φαινόμενο της παρενόχλησης (bullying) είναι γενικά μια οδυνηρή
εμπειρία, η ομοφοβική παρενόχληση φαίνεται να αφορά πολύ περισσότερα από τα
ΛΟΑΤ άτομα. Τα άτομα πάντως που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι σε στο φαινόμενο αυτό, κυρίως στο σχολικό πλαίσιο,
καθώς ο χώρος του σχολείου καταγράφεται στις διάφορες έρευνες ως ένας από τους
κοινωνικούς χώρους όπου εκδηλώνονται κατεξοχήν πλήθος ομοφοβικών
συμπεριφορών. Ομοφοβικές συμπεριφορές και παρενοχλήσεις είναι δυνατό να
αφορούν πειράγματα, απόδοση ονομάτων και χαρακτηρισμών, δημόσια
διαπόμπευση, διάδοση φημών, προσπάθεια μείωσης, απλές σωματικές βιοπραγίες
όπως σπρωξίματα και χτυπήματα, αφαίρεση ή/και καταστροφή προσωπικών
αντικειμένων, κοινωνική απομόνωση, διαδικτυακή παρενόχληση, σωματική ή
σεξουαλική επίθεση ακόμη και απειλές κατά της ζωής του ατόμου (Jennett στο
UNESCO, 2012: 16, Guasp et al., 2012, Aiden et al., 2013).
Η ομοφοβική παρενόχληση η οποία ορίζεται ως η εκ προθέσεως, συστηματική,
διαρκής προσπάθεια μέσω συγκεκριμένων συμπεριφορών (βλπ. παραπάνω) που έχει
ως στόχο να πλήξει το άτομο (Aiden et al., 2013), φαίνεται να είναι από τα πιο
συνηθισμένα είδη παρενόχλησης στο σχολικό περιβάλλον στα περισσότερα μέρη του
κόσμου όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα ερευνητικά δεδομένα. Τα ποσοστά που
καταγράφονται στις χώρες αυτές δείχνουν ότι η πλειοψηφία ή η συντριπτική
πλειοψηφία ατόμων ΛΟΑΤ γίνονται συστηματικά θύματα ομοφοβικής παρενόχλησης
στο χώρο του σχολείου. Ταυτόχρονα, όπως καταγράφεται στις ίδιες έρευνες θύματα
ομοφοβικής παρενόχλησης μπορεί να είναι και άτομα που δεν ανήκουν απαραίτητα
στον πληθυσμό των ΛΟΑΤ ατόμων.
Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση της UNESCO (2012: 18-19) σε χώρες της Λατινικής
Αμερικής, ΛΟΑΤ άτομα δηλώνουν θύματα ομοφοβικής παρενόχλησης στο σχολείο σε
ποσοστά 61% - 68% (Χιλή, Μεξικό, Περού), 53% στο Μεξικό, ενώ το 40% των
ομοφυλόφιλων ανδρών στη Βραζιλία δηλώνουν θύματα σωματικής βίας στο σχολείο.
Αντίστοιχα ποσοστά 68% για τους ομοφυλόφιλους άνδρες και 42% για τις γυναίκες
στη Ν. Αφρική αναφέρουν εμπειρίες λεκτικής βίας και 10% εξ αυτών μιλούν και για
σωματική βία. Το 50% ΛΟΑΤ ατόμων στην Ιρλανδία αναφέρουν περιστατικά
ομοφοβικής βίας στο σχολείο, ενώ το 34% από αυτούς αναφέρουν ως θύτες μέλη του
διοικητικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη Μ. Βρετανία
είναι 65% ενώ το ποσοστό γίνεται 75% όταν η έρευνα αφορά εμπειρίες ΛΟΑΤ ατόμων
σε θρησκευτικά σχολεία. Σε χώρες της Ευρώπης όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία,
η Ουγγαρία τα ποσοστά ομοφοβικής παρενόχλησης βρίσκονται γύρω στο 35% με
48%, ενώ 38% είναι και το ποσοστό που αφορά το Ισραήλ. Σε ασιατικές χώρες όπως
το Μπαγκλαντές και το Χονγκ – Κόνγκ συναντούμε ποσοστά μέχρι 50%, ενώ το
ποσοστό στην Ιαπωνία φτάνει το 83%. Τέλος, ποσοστά ομοφοβικής παρενόχλησης
των ΛΟΑΤ ατόμων στο σχολικό χώρο σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία
φτάνουν το 60% και 76% περίπου, αντίστοιχα ενώ στις ΗΠΑ το 90% δηλώνουν ότι
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έχουν γίνει αποδέκτες μειωτικών σχολίων, ενώ οι μισοί από αυτούς έχουν υπάρξει
και θύματα σωματικής βίας στο σχολικό περιβάλλον.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, συμπεριφορές που πλήττουν τη
σωματική, συναισθηματική και ψυχική κατάσταση των ΛΟΑΤ ατόμων αποτελούν
κομμάτι της καθημερινής εμπειρίας των ατόμων αυτών. Επιπλέον φαίνεται ότι ο
χώρος του σχολείου είναι ο κατεξοχήν χώρος εκδήλωσης ομοφοβικών
συμπεριφορών. Η βία σε κάθε της μορφή, η κοινωνική περιθωριοποίηση, ο
αποκλεισμός και η έλλειψη υποστήριξης για τα ΛΟΑΤ άτομα έχουν ως συνέπεια την
εμφάνιση μια σειρά προβλημάτων που αφορούν στη γενικότερη υγεία και ευεξία
τους. Όπως παραθέτω περιληπτικά αλλού, τα άτομα που ανήκουν στις σεξουαλικές
μειονότητες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουν χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών. Επίσης εκφράζουν περισσότερο συχνά καταθλιπτικές και
αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι την αυτοκτονία
(Gerouki, 2010).
Η χώρα μας δε θεωρείται χώρα ιδιαίτερα φιλική και ανεκτική απέναντι στα ΛΟΑΤ
άτομα. Στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της ομοφυλοφιλίας καταργήθηκε το 1950 λόγω
της θεώρησής της ως ασθένεια. Στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο η Ελλάδα έχει
αναγκαστεί να προσαρμόσει στη νομοθεσία της αποφάσεις του Συμβουλίου της
Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν την απάλειψη διακρίσεων
κατά των ΛΟΑΤ ατόμων. Ένας τέτοιος νόμος είναι και ο 3304/2004 ο οποίος με βάση
την αρχή της ίσης μεταχείρισης προστατεύει από διακρίσεις λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού στο χώρο εργασίας (Πενταράκη και συν., 2009). Παρόλα αυτά
όπως επισημαίνεται σε έκθεση του ευρωπαϊκού τομέα της Διεθνής Ένωσης ΛΟΑΤ
ατόμων (2013) η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση ανάμεσα σε 49 ευρωπαϊκές χώρες
σε νομικό καθεστώς που αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών.
Χαρακτηριστικό εδώ είναι, για παράδειγμα, το «σύμφωνο συμβίωσης», καθώς με τον
τρόπο που προβλέπεται στον Ν.3719/2008, αφορά μόνο ετερόφυλα ενήλικα
ζευγάρια παραβιάζοντας έτσι το δικαίωμα όσων ζουν ως ομόφυλα ζευγάρια, στο
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, κατά
παράβαση της Συνθήκης για τα Δικαίωματα του Ανθρώπου την οποία έχει υπογράψει
και η Ελλάδα, την αδικαιολόγητη διάκριση ανάμεσα σε ομόφυλα και ετερόφυλα
ζευγάρια εις βάρος των τελευταίων. Ο παραπάνω νόμος οδήγησε στις προσφυγές
αρ. 29381/09 και 32684/09 (Βαλλιανάτος και άλλοι κατά Ελλάδας) προς το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην καταδίκη της
Ελλάδας.
Όπως συνοψίζουν οι Πενταράκη και συν. (2009: 712) αν και γενικά το νομικό
καθεστώς που αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ από χώρα σε χώρα διαφοροποιείται,
το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζει γάμους ομόφυλων
ατόμων που έχουν τελεστεί σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ καθώς και αντίστοιχα
δικαιώματα παραμονής ή επανένωσης. Επίσης στην ελληνική νομοθεσία δε γίνεται
καμία αναφορά στα τρανσέξουαλ άτομα. Τέλος, σύμφωνα με παλαιότερα ποσοτικά
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στοιχεία ο ελληνικός πληθυσμός έχει μια μάλλον αρνητική αντίληψη για τα ΛΟΑΤ
άτομα πιστεύοντας ότι η σεξουαλική διαφοροποίηση είναι εν δυνάμη επίκινδυνη για
την κοινωνία (Τζαμαλούκα, 2000), ενώ η ίδια αρνητική στάση καταγράφεται και
ανάμεσα στους νέους (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή και Ρέντζη, 2000).
Κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των φαινομένων
βίας και αποκλεισμού των σεξουαλικών μειονοτήτων
Τα τελευταία χρόνια τα ποικίλα μηνύματα που έχουμε από πολλά επιστημονικά
πεδία (ιατρική, ψυχολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση, κ.α..) συνηγορούν στο ότι τα
άτομα που διαφοροποιούνται ως προς το σεξουαλικό τους προσδιορισμό και την
ταυτότητα του κοινωνικού φύλου γίνονται θύματα βίαιων αντιδράσεων, κοινωνικού
αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και παραβίασης βασικών τους ανθρωπίνων
δικαιωμάτων κυρίως εξαιτίας αβάσιμων και επιστημονικά ξεπερασμένων
αντιλήψεων, που όμως επηρεάζουν ακόμη, και διαμορφώνουν στάσεις σε ένα
μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου.
Προκειμένου λοιπόν να τεθεί στο προσκήνιο και να δημιουργηθεί ένα βασικό πλαίσιο
προστασίας των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων έχουμε τα τελευταία
χρόνια τη δημοσίευση σχετικών νομικών και πολιτικών αποφάσεων οι οποίες έχουν
δεσμευτικό χαρακτήρα για πολλές χώρες. Θα αναφερθώ σε αυτό το σημείο εν
συντομία στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2010) γύρω από
τα μέτρα αντιμετώπισης διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα του κοινωνικού φύλου του ατόμου. Στόχος είναι μια πρώτη καταγραφή
και οριοθέτηση των σημείων που οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης (στο οποίο
συμμετέχει και η Ελλάδα), θεωρούν ότι πρέπει τα κράτη να εναρμονιστούν
νομοθετικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο παραβίασης των
δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων. Προτείνεται λοιπόν στα κράτη μέλη να
εξετάσουν το υπάρχων νομοθετικό τους καθεστώς και στη συνέχεια να προβούν στις
απαιτούμενες αλλαγές ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα που
διαφοροποιούνται ως προς το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή/και την
ταυτότητα του φύλου προστατεύονται τόσο όσο αφορά την ατομική τους ύπαρξη
καθώς και διασφαλίζονται οι παράγοντες που τους επιτρέπουν την ισότιμη
συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες (βλπ. πίνακας 1).
ΑΞΟΝΕΣ
Ι

Δικαίωμα στη ζωή, ασφάλεια και προστασία από τη βία
• Εγκλήματα μίσους
• Εκδηλώσεις μίσους

ΙΙ

Ελευθερία στη δημιουργία οργανισμών και ομάδων

ΙΙΙ

Ελευθερία έκφρασης και ειρηνικής συνάθροισης
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ΙV

Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

V

Εργασία

VI

Εκπαίδευση

VII

Υγεία

VIII Κατοικία
IX

Αθλητισμός

X

Δικαίωμα στην αναζήτηση ασύλου

XI

Διεθνείς δομές ανθρωπίνων δικαιωμάτων

XII

Διακρίσεις σε πολλαπλά επίπεδα

Πίνακας 1. Άξονες συστάσεων εναρμονισμού νομοθετικών μέτρων για την
αντιμετώπιση διακρίσεων στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της
ταυτότητας του φύλου (προσαρμογή από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010).
Όσο αφορά συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές όλο και περισσότερα
εκπαιδευτικά συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά και επιστημονικά
στοιχεία (κάποια από τα οποία έχουν παρατεθεί και σε αυτή την εργασία), καθώς και
τις πολιτικές συστάσεις, προσπαθούν να διαμορφώσουν σχολικές συνθήκες που
ευαισθητοποιούν για τα ζητήματα των σεξουαλικών μειονοτήτων, προάγουν την
αποδοχή και μειώνουν τα κρούσματα ομοφοβικής βίας, δημιουργώντας κατ’ αυτό
τον τρόπο γενικότερα συνθήκες υγιούς ένταξης, ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης για
όλους.
Βασικοί άξονες για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αναγνώριση, η
πρόληψη και η απάντηση στο φαινόμενο. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται, δεν είναι
δυνατό να αντιμετωπιστεί κανένα περιστατικό βίας αν δεν έχει προηγηθεί η
αναγνώριση του προβλήματος της ομοφοβικής βίας από τον εκπαιδευτικό
οργανισμό. Αυτό προϋποθέτει συστηματική καταγραφή των περιστατικών βίας και
άμεση συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μη
απόκρυψη τέτοιων φαινομένων. Επίσης η αναγνώριση θα οδηγήσει στην κατανόηση
των παραγόντων που συμβάλλουν στην ύπαρξη του φαινομένου και άρα στην
δημιουργία συνθηκών πρόληψης. Η πρόληψη αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός
γενικότερου σχολικού κλίματος (το ήθος του σχολείου) όπου ενδυναμώνεται και
ενισχύεται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των μαθητών και μαθητριών
στην εκπαίδευση. Τέλος η απάντηση στο φαινόμενο αφορά στη δημιουργία εντός του
σχολείου συνθηκών και δομών τέτοιων που συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση
των περιστατικών (Aiden et al., 2013).
Σύμφωνα με την έκθεση της UNESCO (2012), οι χώρες θα πρέπει να λάβουν μέτρα σε
πολλαπλά επίπεδα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να θεωρηθούν (ή αναθεωρηθούν)
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εκπαιδευτικές πολιτικές, αναλυτικά προγράμματα, να δημιουργηθούν
υποστηρικτικές δομές καθώς και συνεργασίες / συμμαχίες με διάφορους φορείς σε
εθνικό, τοπικό αλλά και σχολικό επίπεδο.
Η αλλαγή σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής προϋποθέτει την αποδοχή των
μεταρρυθμίσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται,
με τη βοήθεια και την υποστήριξη της πολιτείας, συντονισμένη προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα
θέματα των σεξουαλικών μειονοτήτων γενικά και της ομοφοβικής βίας ειδικότερα.
Μόνο στο βαθμό που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αναγνωρίσει και κατανοήσει όχι
μόνο τη διάσταση του φαινομένου αλλά και τις ρίζες του, θα μπορέσει να αποδεχθεί
αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής αλλά και αναλυτικού προγράμματος, επίσης, θα
ενθαρρύνει και συμμετέχει σε υποστηρικτικές δομές και συνεργασίες. Όπως
αναφέρει και στην έκθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη (2013) πολλές φορές τα
σχολεία αντιμετωπίζουν τα ρατσιστικά φαινόμενα με ρηματικές καταδίκες και ίσως
την επιβολή κυρώσεων (αποβολή κλπ.) χωρίς όμως να γίνεται ενδελεχής ενασχόληση
με τα εμπλεκόμενα μέρη (θύτες, θύματα και παρατηρητές). Όμως, όπως
επισημαίνεται στην έκθεση, είναι απαραίτητα τα μέτρα να είναι πολυεπίπεδα και
κυρίως να αφορούν την καλλιέργεια κλίματος αποδοχής και κατανόησης.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να αφορούν τόσο την προώθηση της δημοκρατίας και της
εκπαίδευσης των μαθητών στα δικαιώματα, όσο και την ανάπτυξη στοχευμένων
δραστηριοτήτων που αυξάνουν τη συνειδητότητα των μαθητών σχετικά με τις
προκαλούμενες βλάβες από τη χρήση βίας, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ τους και
καθιερώνουν πρακτικές για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων και τη συνύπαρξη
των διαφορετικών. Πρωτίστως βέβαια χρειάζεται να διασφαλιστούν συνθήκες
γενικότερης λειτουργικότητας και ευνομίας στη σχολική κοινότητα και να αναπτυχθεί
κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας, συμμετοχής, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού
ανάμεσα στα μέλη της (Συνήγορος του Πολίτη, 2013: 64).
Τα παραπάνω, ενταγμένα στο πλαίσιο της μελέτης γύρω από τη σεξουαλικότητα και
τις διαπροσωπικές σχέσεις, προϋποθέτουν το σχεδιασμό κατάλληλων
προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής και τη συστηματική διάχυσή τους στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Η σεξουαλική αγωγή ως εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να
δημιουργήσει όχι μόνο τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης του φαινομένου της
ομοφοβικής βίας στο σχολικό χώρο αλλά και τις βάσεις για τη γενικότερη καλλιέργεια
ενός περιβάλλοντος αποδοχής και αναγνώρισης για όλους.
Τα άτομα που ανήκουν στις σεξουαλικές μειονότητες βιώνουν μια καθημερινότητα
διαφορετική και πολύ περισσότερο αρνητική στο σχολικό χώρο. Παρόλο που πολλές
σύγχρονες έρευνες φωτίζουν όλο και περισσότερες πλευρές και διαστάσεις των
ανθρώπων ως σεξουαλικά όντα πολλοί αντιλαμβάνονται την κοινωνία και τις
διαπροσωπικές σχέσεις με έναν ετεροκανονικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
ύπαρξη φαινομένων ομοφοβικής βίας, την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό
μιας ομάδας ανθρώπων εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της
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ταυτότητας του φύλου. Είναι υποχρέωση κάθε σύγχρονης πολιτείας να συμβάλλει
στην προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου και στη διαμόρφωση πολιτικών
(κοινωνικών και εκπαιδευτικών) που θα το εξαλείψουν. Η προώθηση προγραμμάτων
σεξουαλικής αγωγής που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Αν
οι εκπαιδευτικές πολιτικές διαμορφώνονται στα πολιτικά γραφεία τότε η
επιστημονική διερεύνηση και η δημοσιοποίηση γίνεται καθήκον της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
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Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών
Διαμαντής Φώτιος
Δρ Επιστημών Αγωγής, Δντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων
difotios@gmail.com
Περίληψη
Το 2010-11 εκπονήθηκε νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και Οδηγός Εκπαιδευτικού
(ΟΕ) για το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) Δημοτικού-Γυμνασίου. Σύμφωνα με
την Επιτροπή εκπόνησής του, για την συγγραφή του ελήφθησαν υπόψη και οι
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που υπέγραψε η Ελληνική Πολιτεία, οι
συστάσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και τα
προτεινόμενα κριτήρια για τη διαμόρφωση της θρησκευτικής εκπαίδευσης σε κάθε
κράτος-μέλος. Σε αυτήν τη βάση, στην παρούσα εισήγηση, θα διερευνήσουμε και θα
κωδικοποιήσαμε τις παραμέτρους αυτού που προσδιορίζεται ως «η ευρωπαϊκή
διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής» και θα προσπαθήσαμε να
αναδείξουμε ποιες από αυτές λήφθηκαν υπόψη κατά τη συγγραφή του νέου ΠΣ.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η χώρα μας αποτελεί μέλος της ΕΕ, που είναι μια ένωση κρατών με επιδιώξεις
οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιεχομένου. Με πληθυσμό
πάνω από 500.000.000 και συγκροτώντας μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και
πολιτικές οντότητες στον κόσμο, η ΕΕ –πέρα από τα οικονομικά– φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου τα κράτη-μέλη
θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε μια σειρά από ζητήματα (Wikipedia 2015α).
Αυτό, όμως, ήδη αντανακλάται στα κριτήρια που τίθενται για την ένταξη μιας
υποψήφιας χώρας, καθώς απαιτείται σταθερότητα των οργάνων της που εγγυώνται
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό και την
προστασία των μειονοτήτων (Wikipedia 2015β). Έτσι -και πάντα στην προοπτική
διασφάλισης αυτών των κριτηρίων- συγκροτήθηκαν Οργανισμοί, υπογράφτηκαν
Συνθήκες και λήφθηκαν μια σειρά από αποφάσεις. Μάλιστα, με αφορμή τη
δημιουργία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη και της
συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, θεωρήθηκε σημαντικό να αναζητηθούν και
να προβληθούν τα στοιχεία εκείνα που καθόρισαν αλλά και εξακολουθούν να
καθορίζουν την ιδιαίτερη πολιτισμική παράδοση των λαών της Ευρώπης, όπως και το
ποια από αυτά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη προσπάθεια γραφής μιας κοινής
ευρωπαϊκής ιστορίας.
Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός πως στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος ο
κόσμος των θρησκειών, και ειδικά οι αρχές και οι αξίες της χριστιανικής πίστης,
αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς πυλώνες διαμόρφωσης του (Ζηζιούλας 2010).
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Ένα πνεύμα, το οποίο προτάσσοντας την ελευθερία και το σεβασμό στη
διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία, την ειρηνική συνύπαρξη και
τον πολιτιστικό πλουραλισμό, βοήθησε αλλά και μπορεί να βοηθήσει ακόμη
περισσότερο -εφ’ όσον αναδειχθεί και υποστηριχθεί ποικιλότροπα- στην παραπέρα
ενίσχυση της συμβίωσης και της κοινωνικής συνοχής στο χώρο της ΕΕ (Πέτρου 2005).
Πρόκειται για αρχές και αξίες που ειδικά στην κοινωνική πρακτική του
«θρησκεύεσθαι» -μετά και την επανάκαμψη μορφών ανορθολογισμού και
θρησκευτικού φονταμενταλισμού- θα πρέπει να αποτελέσουν θεμελιώδη βάση και
ζητούμενο. Σε αυτήν τη διάσταση, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων -νομικά
δεσμευτικός για τις χώρες-μέλη και ισότιμος με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες- αναφέρει
πως: α) κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας, γεγονός που
«συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος καθώς και την ελευθερία
εκδήλωσης του θρησκεύματος, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη
λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις
τελετές», β) απαγορεύεται κάθε διάκριση για λόγους θρησκείας και γ) η ΕΕ σέβεται
την θρησκευτική πολυμορφία (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010).
Συνεπώς, η παρεχόμενη θρησκευτική εκπαίδευση στις χώρες-μέλη θα πρέπει να
διαπνέεται και να υπηρετεί αντίστοιχες κοινωνικές πρακτικές και συντεταγμένες.
Μάλιστα, για την υλοποίηση τέτοιων πρακτικών εκδόθηκαν μια σειρά από ΟδηγίεςΣυστάσεις από όργανα της ΕΕ προκειμένου να αποσαφηνιστούν ακόμη περισσότερο
οι προαναφερθείσες παράμετροι. Παράμετροι που στην περίπτωση της χώρας μας
αποτυπώνονται τόσο στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του ΜτΘ στο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2002) όσο και στο νέο ΠΣ, που βρίσκεται ήδη σε φάση πιλοτικής
εφαρμογής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011β). Σε αυτή, λοιπόν, τη βάση, στην
παρούσα εισήγηση, θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε και να
συγκεκριμενοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τα στοιχεία αυτού που χαρακτηρίζεται
ως η «ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής» και στη συνέχεια να
αναδείξουμε ποια από αυτά συμπεριλήφθηκαν στο νέο ΠΣ για το ΜτΘ.
Το ΜτΘ και γενικότερα η θρησκευτική εκπαίδευση στις χώρες της ΕΕ
Στις περισσότερες σχεδόν χώρες της ΕΕ το ΜτΘ ενυπάρχει στα εκπαιδευτικά τους
προγράμματα, έχοντας, όμως, επιμέρους διαφορές τόσο στην έκταση όσο και στον
ποικίλλοντα σχεδιασμό του. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Γαλλία, η οποία στη βάση
της κληρονομιάς της Γαλλικής Επανάστασης και της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη υιοθέτησε την αρχή της
ουδετεροθρησκίας. Αυτή η αρχή αποτυπώθηκε πολύ πιο έντονα με τον εκεί χωρισμό
κράτους και Εκκλησίας το 1905 και στον εξ αυτού απορρέοντα κοσμικό –μη
θρησκευτικό- χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά και στο
ουδετερόθρησκο εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας υπάρχει έντονη κινητικότητα σε
σχέση με την αναγκαιότητα διδασκαλίας του ΜτΘ (Ντεμπρέ 2004, Καλαϊτζίδης 2004).
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Όσο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες -όπως και στην περίπτωση της Γαλλίαςιστορικοί λόγοι είναι αυτοί που οδήγησαν σε διαφορετικές μορφές οργάνωσης και
σε επιμέρους μοντέλα θρησκευτικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό ρόλο
διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν παράγοντες όπως ο εκάστοτε
θρησκευτικός προσανατολισμός, η σχέση πολιτείας και Εκκλησίας, η δομή και ο
χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και οι επικρατούντες πολιτικοί
συσχετισμοί (Kothmann 2008).
Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια, στη σφαίρα της θρησκευτικής ζωής των ευρωπαϊκών
κρατών τείνουν να αποκρυσταλλωθούν δύο κυρίαρχες τάσεις, οι οποίες με τη σειρά
τους επιδρούν και διαμορφώνουν τις παραμέτρους για το ΜτΘ. Η πρώτη υποστηρίζει
τη σταδιακή εκκοσμίκευση -με την υποχώρηση της θρησκείας από το δημόσιο στον
ιδιωτικό βίο- ενώ η δεύτερη προτάσσει την αναβίωση των θρησκειών σε μία
προοπτική επαναξιολόγησης των ηθικών και πολιτιστικών τους διαστάσεων (Alberts
2007). Σε αυτήν τη βάση και παρ’ όλο που υπάρχει μια ποικιλομορφία στις διδακτικές
προσεγγίσεις του ΜτΘ, έχει επικρατήσει -για λόγους, κυρίως, μεθοδολογικούς- να
διακρίνονται δύο βασικά μοντέλα διδασκαλίας: το ομολογιακό και το
θρησκειολογικό (Schreiner 2002α, 2002β, Γιαγκάζογλου 2005, Δεληκωνσταντής 2005,
Κομνηνού 2014, 2015). Το μεν πρώτο καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα από διδακτικές
προσεγγίσεις, άλλοτε περιοριζόμενο στη διδασκαλία μιας μόνο θρησκείας και άλλοτε
συμπεριλαμβάνοντας και άλλα θρησκεύματα και κοσμοθεωρίες. Οι υποστηρικτές
του θεωρούν πως η αναγκαιότητα πρόταξης του πηγάζει από το δικαίωμα του κάθε
πολίτη να μαθαίνει για τη θρησκεία του και να διαμορφώνει -εφ’ όσον το επιθυμείμια συγκεκριμένη θρησκευτική ταυτότητα. Ωστόσο στις μέρες μας επιδιώκεται μια
ισορροπία ανάμεσα στην καλλιέργεια αυτής της ταυτότητας και της κατανόησης του
διαφορετικού, πάντα σε μία προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης και διαλόγου
(Schweitzer 2005, Κομνηνού 2014, 2015). Από την άλλη πλευρά, το θρησκειολογικό
μοντέλο, υιοθετώντας μια περιγραφική και ιστορική προσέγγιση και παρέχοντας
βασικές γνώσεις για τις θρησκείες, θέτει ως προτεραιότητα τόσο την κατανόηση του
θρησκευτικού φαινομένου όσο και την αξιολόγηση του ρόλου του στην κοινωνία
(Jackson & Steele 2004). Σε αυτήν τη διάσταση, η διδασκαλία του ΜτΘ εστιάζεται στη
γνώση, στην κατανόηση, αλλά και στην αξιοποίηση της πανανθρώπινης εμπειρίας
του θρησκευτικού συναισθήματος (Schreiner 2001, Κομνηνού 2015). Θα πρέπει,
όμως, να επισημανθεί πως η γνωριμία των μαθητών με τις άλλες θρησκείες σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί γνωσιολογική πολυτέλεια, αλλά είναι αναγκαία συνθήκη
προκειμένου να γίνει αντιληπτή η πολυσυνθετότητα και οι διαφοροποιήσεις τους
(Αναστάσιος 2004). Με δεδομένο, μάλιστα, πως σε κάθε λαό η θρησκεία αποτελεί
τμήμα του πολιτισμού και πολλές φορές συνδιαμορφωτής της ιστορίας του, η
θρησκειολογική προσέγγιση εστιάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες των
μαθητευόμενων υποκειμένων θέτοντας ως στόχο την κατανόηση της θρησκευτικής
ιδιαιτερότητας του άλλου (Αργυρόπουλος 2009).
Στη βάση, λοιπόν, των προαναφερθέντων, εύλογα γεννάται το ερώτημα για το ποια
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από τις κυρίαρχες τάσεις για το ΜτΘ θα μπορούσε να υπηρετήσει καλύτερα τα
ιδεώδη που κυοφορούνται στο χώρο της ΕΕ, δίνοντάς έτσι το δικαίωμα να μιλάμε για
μία ενιαία ευρωπαϊκή διάσταση της θρησκευτικής αγωγής. Σε αυτήν τη προοπτική,
το 2005, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφερόμενη στη σχέση Εκπαίδευσης και Θρησκείας- απηύθυνε Σύσταση στα κράτημέλη, στην οποία επισήμαινε την αναγκαιότητα εισαγωγής της διδασκαλίας των
θρησκειών στην εκπαίδευση (Συμβούλιο της Ευρώπης 2005). Θεωρώντας, μάλιστα,
πως η θρησκευτική εκπαίδευση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην οικοδόμηση
μιας δημοκρατικής κοινωνίας, η Σύσταση προέκρινε ως καταλληλότερο το
θρησκειολογικό έναντι του ουδετερόθρησκου και του ομολογιακού μοντέλου
(Γιαγκάζογλου 2005, 2007, Kothmann 2008, Διαμαντής 2013). Είναι γεγονός ότι η
συγκεκριμένη Σύσταση προέκυψε μετά από σχετική εισήγηση του Γάλλου βουλευτή
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος A. Schneider και στη βάση των εργασιών και των
συσκέψεων που είχαν γίνει στα πλαίσια της Επιτροπής για τον Πολιτισμό, την
Επιστήμη και την Εκπαίδευση. Σίγουρα, δεν είναι τυχαίο πως την εισήγηση την έκανε
μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου, καθώς όπως είδαμε πρόκειται περί χώρας η οποία
μετά από μία περίοδο ουδετερότητας έναντι των θρησκειών στο δημόσιο
εκπαιδευτικό της σύστημα, πέρασε σε φάση αναζήτησης τρόπων για να τις εντάξει
σε αυτό (Γιαγκάζογλου 2005, 2007). Μια προσπάθεια που φαίνεται να γίνεται ακόμη
πιο αναγκαία, καθώς απλώνεται ο φόβος από τις διάφορες μισαλλόδοξες
φονταμενταλιστικές κινήσεις και τις τρομοκρατικές ενέργειες, γεγονός που στην
περίπτωση της γαλλικής κοινωνίας αντανακλάται στα όσα δραματικά εκτυλίσσονται
τελευταία στα προάστια του Παρισιού από τους εξαθλιωμένους γόνους
μουσουλμάνων μεταναστών. Η καταπολέμηση, λοιπόν, της ξενοφοβίας, των
στερεοτύπων και της άγνοιας έναντι των θρησκειών, αλλά και η παρουσία του Ισλάμ
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, μάλλον βρίσκονται στον πυρήνα διαμόρφωσης του
σκεπτικού της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής Σύστασης.
Ωστόσο, με αφετηρία τον αγγλοσαξονικό χώρο και πέρα από τα δύο κυρίαρχα
μοντέλα θρησκευτικής εκπαίδευσης -η Ομολογιακή διάσταση αναδιατυπώνεται και
ως «διδασκαλία της θρησκείας» ενώ η θρησκειολογική ως «μαθαίνοντας για τη
θρησκεία»- έκανε την εμφάνισή της και μία τρίτη τάση, η οποία βασίζεται στη
διαλεκτική σχέση ατομικής και κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και μεταξύ
αντικειμενικής και προσλαμβάνουσας γνώσης (Grimmitt 1987, 2000, Schreiner
2002α, 2002β, Κομνηνού 2014, 2015). Πρόκειται για ένα μοντέλο διδασκαλίας –
προσδιορίζεται ως «μαθαίνοντας από τη θρησκεία»- που εισήγαγε ο M. Grimmitt,
καθώς προσπάθησε να συνδυάσει τη διδασκαλία του ΜτΘ με τις κονστρουκτιβιστικές
θεωρίες μάθησης, στις οποίες η γνώση εκλαμβάνεται ως μία ανθρώπινη κατασκευή
και όχι ως αντανάκλαση μιας αντικειμενικής οντολογικής πραγματικότητας (Grimmitt
2000). Σε αυτήν τη διάσταση, ο Grimmitt, συνδυάζοντας τον ατομικό
κονστρουκτιβισμό του Piaget, τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό του Vygotsky, τον
χειραφετητικό κονστρουκτιβισμό του O’ Loughlin και τον ριζοσπαστικό
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κονστρουκτιβισμό του Von Claserfeld, ανέδειξε τη σημασία του κριτικού
αναστοχασμού πάνω στην γνώση, τα πιστεύω και τις αξίες του μαθητή και -σε
αντίθεση με τα κυρίαρχα μοντέλα- αντιπαρέθεσε εναλλακτικές οπτικές, θέτοντας ως
στόχο την αληθινή διάδραση, την πρόκληση και τη συνεργασία για την προσέγγιση
των θρησκευτικών ζητημάτων (Alberts 2007, Goldburg 2010, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτου 2011β). Σε ανάλογες, μάλιστα, συντεταγμένες, κινήθηκε και η κριτική
προσέγγιση που εισήχθη από τον A. Wright, ο οποίος εστίασε το ενδιαφέρον του σε
ζητήματα θρησκευτικών αληθειών και το κατά πόσο αυτά είναι συμβατά για μια
ειλικρινή συμβίωση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Wright 1997, 1998, 2008).
Προτάσσοντας, μάλιστα, την έννοια του θρησκευτικού γραμματισμού και θεωρώντας
πως στην θρησκευτική εκπαίδευση το ζητούμενο δεν είναι να επιβληθεί μια
θρησκευτική ιδεολογία, αλλά το να εξοπλιστούν οι άνθρωποι με ικανότητες ώστε να
χειρίζονται προβλήματα και να ανακαλύπτουν λύσεις, η κριτική προσέγγιση έδωσε
έμφαση τόσο στον «ορίζοντα» των θρησκειών όσο και στον «ορίζοντα» του μαθητή.
Ο διάλογος των δύο «οριζόντων» -με τις όποιες συγκλίσεις ή παραφωνίες- είναι
αυτός που εντέλει θα παρακινήσει για παραπέρα κριτικό αναστοχασμό, συζήτηση και
μελέτη (Alberts 2007, Goldburg 2010, Διαμαντής 2014, 2015, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτου 2011β).
Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής Αγωγής στο νέο ΠΣ για το ΜτΘ
Κατά το σχολικό έτος 2010-11, το Υπουργείο Παιδείας -στα πλαίσια του έργου για το
Νέο Σχολείο- υλοποίησε εκπόνηση νέων ΠΣ για όλα τα μαθήματα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, στα οποία –μεταξύ άλλων- ενσωματώθηκαν και οι προτεραιότητες που
είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βελτίωση των Ικανοτήτων για τον
21οΑιώνα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 2012). Σε αυτήν τη βάση, κατά τη
συγγραφή των νέων ΠΣ ζητήθηκε: α) να ενσωματωθούν στοιχεία της σύγχρονης ζωής,
προκειμένου να καλλιεργηθεί η αποδοχή και η κατανόηση μέσα από τη
συλλογικότητα, β) να προωθηθούν νέες μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να
καλλιεργούν τον βιωματικό και συνεργατικό τρόπο μάθησης και γ) να οδηγηθούν σε
χειραφετητικές συμπεριφορές οι μαθητές, αναπτύσσοντας τέτοιες ικανότητες, ώστε
να μπορούν να παίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους με τρόπο αυτόνομο και υπεύθυνο.
Έτσι, στο Πλαίσιο Βασικών Αρχών και Προσανατολισμών των νέων ΠΣ προτάχθηκαν
ως γενικότεροι στόχοι: α) η μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες, β) η
κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων, γ) η καλλιέργεια
δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και δ) η διασύνδεση με τις τοπικές
κοινότητες (Ομάδα Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2011).
Επιπροσθέτως, και σε σχέση με τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που
απορρέουν από την προαναφερθείσα στοχοθεσία, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα
εστίασης: α) στην καλλιέργεια κινήτρων με στόχο την ενεργοποίηση της συμμετοχής,
β) στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, γ) στην
αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών με στόχο την
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προοπτική υποστήριξης για κατακτήσεις επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα
και δ) στον σχεδιασμό και οργάνωση ευκαιριών για πλούσιες εμπειρίες μάθησης που
να συνδέονται με διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν
τα παιδιά να κατακτήσουν τον εγγραμματισμό.
Στο προαναφερθέν, λοιπόν, πλαίσιο για το Νέο Σχολείο εκπονήθηκε και το νέο ΠΣ με
τον ΟΕ για το ΜτΘ. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που το συνέταξε,
κατά την εκπόνησή του λήφθηκαν υπόψη «η ελληνική νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές και
διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελληνική Πολιτεία, οι συστάσεις –
υποχρεωτικού χαρακτήρα- του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα προτεινόμενα
κριτήρια για τη διαμόρφωση της θρησκευτικής εκπαίδευσης σε κάθε κράτος μέλος»,
όπως και οι «ευρωπαϊκές και ελληνικές εξελίξεις για τον χαρακτήρα και τους
προσανατολισμούς της θρησκευτικής εκπαίδευσης» (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
2013α). Αυτό, μάλιστα, το στοιχείο αποτυπώνεται και στα περιεχόμενα του, καθώς
στο μεν ΠΣ υπάρχει ενότητα με τίτλο «οι νέες απαιτήσεις για τη θρησκευτική
εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του ΜτΘ», ενώ στον ΟΕ υπάρχει αυτόνομο
κεφάλαιο με τίτλο «οι ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από τη θρησκευτική εκπαίδευση»
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011α, 2011β). Από την πρώτη, όμως, στιγμή γεννάται το
ερώτημα για το ποιο μοντέλο ευρωπαϊκής θρησκευτικής εκπαίδευσης θα μπορούσε
να υιοθετήσει η Επιτροπή Σύνταξης του νέου ΠΣ προκειμένου να αναδείξει την
προαναφερθείσα σκοποθεσία, αλλά και το τι τελικά προκρίθηκε σε σχέση με αυτό
που χαρακτηρίζεται ως ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής Αγωγής. Στα
ερωτήματα αυτά, κλειδί για την απάντησή τους αποτελεί η έννοια του θρησκευτικού
γραμματισμού, η οποία και αποτελεί τη διήκουσα έννοια του νέου ΠΣ (Διαμαντής
2013, 2015). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ίδιο το ΠΣ, το ΜτΘ αποτελεί
πλέον «ένα διευρυμένο θεολογικό μάθημα, το οποίο εξετάζει με ερευνητικό, κριτικό
και διαλεκτικό τρόπο τη συνεισφορά κάθε θρησκευτικής παράδοσης στην ιστορία και
τον πολιτισμό, αποβλέποντας στον θρησκευτικό γραμματισμό, αλλά και στην
ευαισθητοποίηση και στον αναστοχασμό των μαθητών απέναντι στον δικό τους
θρησκευτικό προβληματισμό» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β).
Είναι γεγονός ότι ως όρος ο θρησκευτικός γραμματισμός εμφανίστηκε κατ’ αρχήν στη
λειτουργική του διάσταση, καθώς προέταξε ως στόχο το να βοηθήσει τους πολίτες
«σε έναν κόσμο στον οποίο η θρησκεία μετράει» (Prothero 2007). Ωστόσο, τα
τελευταία, χρόνια -όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα- υπήρξε ένσταση στο
γεγονός ότι «τα πιστεύω» που βρίσκονται στον πυρήνα των θρησκευτικών
πεποιθήσεων αγνοούνται, γι’ αυτό και η κριτική προσέγγιση του γραμματισμού για
την θρησκευτική εκπαίδευση διερεύνησε το ενδεχόμενο εστίασης σε ζητήματα
θρησκευτικών αληθειών και το κατά πόσο αυτά είναι συμβατά σε μία προοπτική
ειλικρινούς συμβίωσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Wright 1997, 1998, 2008).
Το νέο ΠΣ για το ΜτΘ συμπεριέλαβε στοιχεία και των δύο προαναφερθέντων
διαστάσεων του θρησκευτικού γραμματισμού (Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, 2013β),
και έτσι προκρίθηκε ένα πρόγραμμα θρησκευτικού μαθήματος, το οποίο
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μορφοποιείται μέσα από ένα σχήμα τριών κύκλων, όπου: α) στον πρώτο και βασικό
κύκλο αφετηρία και επίκεντρο αποτελεί η ελληνορθόδοξη παράδοση του τόπου,
τόσο ως πίστη, λατρεία και ζωή όσο και στο πώς αποτυπώθηκε στα μνημεία του
πολιτισμού του, β) στο δεύτερο κύκλο βρίσκονται οι μεγάλες χριστιανικές
παραδόσεις που απαντώνται στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, όπως ο
Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Προτεσταντισμός και γ) στον τρίτο κύκλο
συμπεριλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία για τα άλλα μεγάλα θρησκεύματα και ιδίως
για εκείνα που μπορούμε πλέον να συναντήσουμε και στην ελληνική κοινωνία, όπως
είναι ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Ινδουισμός και το Βουδισμός (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011α). Επομένως, και με δεδομένο τους τρεις αυτούς μορφωτικούς
κύκλους, οι γενικοί σκοποί του μαθήματος εξειδικεύονται σε επιμέρους
εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς, επιδιώξεις και προτεραιότητες όπως είναι: α) η
ανάδειξη των οικουμενικών αξιών τόσο του Χριστιανισμού όσο και των άλλων
θρησκειών του κόσμου, β) η διερεύνηση όψεων και πτυχών της θρησκευτικής
ιστορίας και της παράδοσης του τόπου με στόχο τόσο τη γνώση όσο και τη διαφύλαξη
αλλά και την ανανέωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του, γ) η κριτική κατανόηση
όλων των εκφάνσεων σε κάθε κοινωνικό πεδίο τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο
και των άλλων θρησκευμάτων, δ) η κατανόηση των αξιών και των αρνητικών ή
επικίνδυνων εκφράσεων που ενδεχομένως εμπεριέχονται στο θρησκευτικό λόγο,
αλλά και η κατανόηση της εποχής μας και των αναγκών της, με στόχο πάντα τη
μεθερμηνεία του θεολογικού λόγου στις σημερινές συνθήκες κ.ά. (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011β).
Όμως, στο νέο ΠΣ τέθηκε και το ερώτημα για το ποιες παιδαγωγικές και διδακτικές
προσεγγίσεις θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τη σκοποθεσία του. Σε αυτήν τη
διάσταση, επισημάνθηκε πως στη διεθνή βιβλιογραφία, τις τελευταίες δεκαετίες,
αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως παιδαγωγοί που ασχολούνται με τη θρησκευτική
εκπαίδευση έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον τους προκειμένου να κατανοήσουν μέσα
από παιδαγωγικές προσεγγίσεις, παρά μέσα από ομολογιακές ή στηριζόμενες στην
πίστη προτάσεις, τις νέες κοινωνικοπολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες που
διαμορφώνονται παγκόσμια (Jackson 2004). Άρα, δεν θα πρέπει να παραξενεύει το
γεγονός πως οι θεωρίες μάθησης, αλλά και οι διδακτικές προτάσεις που προκύπτουν
από αυτές, βρέθηκαν στο επίκεντρο της θρησκευτικής εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011α). Σε μια τέτοια, λοιπόν, προοπτική, η κριτική και η
κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση βρέθηκαν στη βάση του νέου ΠΣ,
καθώς θεωρήθηκε ότι αυτές ανταποκρίνονταν στα προτάγματά του (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011β). Και ενώ η κριτική προσέγγιση συνδέεται άμεσα με τον κριτικό
γραμματισμό, η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση έρχεται να λειτουργήσει
υποστηρικτικά προς αυτόν, καθώς –όπως είδαμε και σε προηγούμενη ενότητα – έχει
ως βασική αρχή την εκτίμηση πως μια στέρεη αφετηρία για ενιαία θρησκευτική
εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσουν οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης, όπου
η γνώση δεν εκλαμβάνεται ως αντανάκλαση μιας αντικειμενικής οντολογικής
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πραγματικότητας, αλλά ως μία ανθρώπινη κατασκευή. Άρα, τόσο με την κριτική όσο
και με την κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση ουσιαστικά προκαλούνται οι
μέχρι τώρα πρακτικές που εφαρμόζονταν στη θρησκευτική εκπαίδευση, αφού ο μεν
κριτικός αναστοχασμός είναι ζωτικός στο διάλογο μεταξύ διαφορετικών
«θρησκευτικών οριζόντων», ενώ η κονστρουκτιβιστική ερμηνεία της «γνώσης» και
της «πραγματικότητας» προσεγγίζει με έναν διαφορετικό τρόπο το περιεχόμενο και
τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΜτΘ.
Συμπεράσματα
Το νέο ΠΣ για το ΜτΘ σαφέστατα έλαβε υπόψη του τα όσα κυοφορούνται στον
ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με τη θρησκευτική αγωγή στη δημόσια εκπαίδευση,
ωστόσο δεν παρέλειψε να θέσει ως αφετηρία την ιδιοπροσωπία της ελληνικής
κοινωνίας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ανήκει στο Ορθόδοξο
χριστιανικό δόγμα. Σε αυτήν την προοπτική, και οι τρεις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις
θρησκευτικής εκπαίδευσης προσέφεραν -μέσα από μία διαλεκτική σχέση- στοιχεία
για τη συγγραφή του. Τόσο η «διδασκαλία της θρησκείας» όσο και το «μαθαίνοντας
για τη θρησκεία», αλλά κυρίως το «μαθαίνοντας από τη θρησκεία», αποτέλεσαν
πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το νέο ΠΣ. Άρα και η απάντηση στο
ερώτημα για το τι τελικά θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως η ευρωπαϊκή διάσταση
της σχολικής θρησκευτικής αγωγής βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν τη διαλεκτική
σύνθεση των τριών διδακτικών μοντέλων. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι
συνεκτικό υλικό και προϋπόθεση της σύνθεσης θα πρέπει να αποτελούν οι ανάγκες
και τα συναισθήματα των μαθητευόμενων υποκειμένων. Ανάγκες και συναισθήματα
που συνεισφέρουν αμφίδρομα σε μία προοπτική θρησκευτικού γραμματισμού, ο
οποίος ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου πολυγραμματισμού δίνει τη
δυνατότητα για την επανανακάλυψη του σπουδαίου project της απελευθέρωσης των
ανθρώπων από την άγνοια και την ανωριμότητα, αλλά και την πίστη πως οι
οικονομικές προκλήσεις, τα κοινωνικά προβλήματα και οι πολιτικές στρεβλώσεις
μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από ενεργούς-δρώντες πολίτες, οι οποίοι θα
έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, αλλά και ως προϋπόθεση, τον πολυγραμματισμό.
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Για μια αλλαγή των περιεχομένων και της φιλοσοφίας των
Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Μέση Εκπαίδευση
Καρεμφύλλης Ν. Κωνσταντίνος
Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελληνογαλλική Σχολή «Καλαμαρί» Θεσσαλονίκη
Γιαγτζίδου Τ. Φανή
Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελληνογαλλική Σχολή «Καλαμαρί» Θεσσαλονίκη
e.keimena@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείμενο προτείνει την αναμόρφωση των περιεχομένων και της φιλοσοφίας των
Αναλυτικών Προγραμμάτων, ως συμβολή της εκπαίδευσης στην πολυεπίπεδη κρίση
που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Η κρίση της χώρας
είναι σε τελευταία ανάλυση κρίση της παιδείας, η οποία δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα
να συμβάλει με επάρκεια στη διαμόρφωση «ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών». Η
απάντηση της παιδείας αφορά εξίσου τα μαθήματα των φυσικών επιστημών και των
επιστημών του ανθρώπου και διαμορφώνεται τόσο μέσα από επιλεκτικές
παρεμβάσεις στο γνωστικό περιεχόμενο των υπαρχόντων μαθημάτων, όσο και με την
εισαγωγή ακόμα και νέων αντικειμένων, που θα προωθούν με τόλμη και φαντασία
τη σύνδεση γνώσης και αξιών για τους αυριανούς πολίτες.
Εδώ και έξι περίπου χρόνια η ελληνική κοινωνία βιώνει τα αποτελέσματα μιας
μακροχρόνιας κρίσης, που με προεξάρχουσα την οικονομική χρεοκοπία αποκαλύπτει
βαθμηδόν τη χρεοκοπία αυτής της κοινωνίας και σε άλλα επίπεδα, των οποίων η
παράθεση και η αναφορά άλλοτε λειτουργεί μεγεθυντικά προς το ποσό της
σωρευόμενης απελπισίας και άλλοτε οδηγεί στην αναγκαστική αδράνεια εξαιτίας του
μεγέθους της συσσωρευμένης παθολογίας. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει
κανείς… Λέγεται, και είναι έτσι, ότι η κρίση είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη και
προπαντός βαθιά: στην ανοικονόμητη οικονομία ως κρίση μιας μη επαρκώς
παραγωγικής χώρας, στην πολιτική ως κρίση λειτουργίας και αμφισβήτησης της
δημοκρατίας, στην κοινωνία ως κρίση συνοχής και συλλογικότητας, στην ηθική ως
αποθέωση του ατομικισμού και του αμοραλισμού, στον πολιτισμό ως υποχώρηση
και υποβάθμιση των έργων πολιτισμού και στην εκπαίδευση ως σύγχυση σκοπών,
μέσων και αποτελεσμάτων, στο δρόμο των ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.
Μέσα σε μια κοινωνία που τρέχει αλαφιασμένη αριστερά-δεξιά από τα κακά που της
έτυχαν, έχοντας απολέσει το πολύτιμο της ψυχραιμίας, μη γνωρίζοντας τι να κάνει
και με πρωτόγνωρη υποχώρηση της λογικής από τους κάθε λογής επικίνδυνους
παραδοξολόγους που ομνύουν στον ανορθολογισμό, το βλέμμα των σκεπτόμενων
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πολιτών πέφτει και πάλι πάνω στην παιδεία, την έκλειψή και την κρίσιμη απουσία
της από όλο το φάσμα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Η κρίση της κοινωνίας είναι
κρίση παιδείας της κοινωνίας.
Ως άνθρωποι της εκπαίδευσης οφείλουμε να δούμε από τη δική μας πλευρά το δικό
μας ρόλο σε σχέση με αυτή τη διαμορφωμένη κατάσταση. Ο χώρος της παιδείας ήταν
ανέκαθεν αυτός που έφερε το βάρος της όποιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ή
της όποιας κίνησης αναδιοργάνωσης της κοινωνίας στο σύνολό της. Η δική μας
συμβολή, από το δάσκαλο και τον καθηγητή της σχολικής τάξης, μέχρι τους
σχεδιαστές των εκπαιδευτικών πολιτικών, μπορεί να αποβεί κρίσιμη για τα αμέσως
επόμενα χρόνια σε μια κοινωνία που πελαγοδρομεί, έχει χάσει το προσανατολισμό
και την εμπιστοσύνη στις πυξίδες, τη λογική, τον άνθρωπο. Άρα θα πρέπει να δοθεί
μια δική μας απάντηση στη ρευστότητα και να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση
για το μέλλον, που θα επιταχύνει το χρόνο ανάκαμψης και θα αποτελεί μια ελπίδα
ρεαλιστικής θεραπείας των κακώς κειμένων. Το ζήτημα πλέον δεν είναι αν και τι
μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε, εμείς από τη δική μας πλευρά,
ώστε ο χώρος της εκπαίδευσης να συμβάλει με το δικό του τρόπο και τις δικές του
δυνάμεις στην πρόκληση και τα επαπειλούμενα αδιέξοδα των καιρών. Στο μέτρο που
όλοι αιτιώνται την παιδεία για την ανεπάρκεια και επικαλούνται το έλλειμμά της, ως
άνθρωποι της εκπαίδευσης θα πρέπει να διαμορφώσουμε, να προβάλλουμε και να
διεκδικήσουμε την εφαρμογή προτάσεων, που θα αποτελούν μιαν επί της ουσίας
απάντηση στον περιρρέοντα ζόφο.
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση σήμερα βρίσκεται σε κρίσιμη απόσταση (α) από τις
αρχές και τις αξίες που θα έπρεπε να διέπουν μια παιδεία γενικού και ανθρωπιστικού
προσανατολισμού (β) από το επιθυμητό επίπεδο γνωστικής ανταγωνιστικότητας σε
σχέση με τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου (γ) από τις καταιγιστικές
επιστημονικές και τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στον πλανήτη (δ) από τις
τάσεις, τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις αξίες και τα ήθη που διαμορφώνονται στη
σύγχρονη εποχή (ε) από τα διαδραματιζόμενα στην ελληνική κοινωνία (ς) από τη
συνείδηση που θα έπρεπε να διαθέτουμε ως Έλληνες πολίτες του κόσμου. Με
δεδομένες αυτές τις διαπιστώσεις, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής στις
νέες αυτές πραγματικότητες και ως εκ τούτου αναπροσαρμογής των στόχων και των
περιεχομένων της εκπαίδευσης. Τι θα κάνουμε λοιπόν; Καιροί ου μενετοί και το
ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ανοίξει μία συζήτηση α. για το είδος της παιδείας που
θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά β. για το πώς θα επιτευχθούν οι καλύτερες
δυνατές προσαρμογές στη νέα κατάσταση πραγμάτων γ. για την αποτελεσματικότερη
μετατροπή της θεωρίας σε εκπαιδευτική πράξη δ. για την επιζητούμενη ποιότητα των
πολιτών της αυριανής κοινωνίας ε. για την γνωστική επάρκεια των μαθητών στο
«θαυμαστό καινούργιο κόσμο». Και το θέμα είναι ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να
είναι σύντομη και σύντομα να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Να είναι
αποτελεσματική και πρακτική. Και όλα αυτά στη χώρα των ατέρμονων και
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σχηματικών διαλόγων, όπου κυριαρχεί το δόγμα ότι «το ζήτημα δεν είναι να λύσουμε
τα προβλήματα, αλλά να διαρκέσουμε περισσότερο από αυτά».
«Ο καθείς και τα όπλα του». Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί
να προβάλλουμε τα αιτήματα και να συμμετάσχουμε στον επαναπροσδιορισμό των
εκπαιδευτικών στόχων, τη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και την
αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Αυτό που χρειάζεται κατά τη
διαδικασία αυτή είναι η ευρύτητα πνεύματος, οι νέες ιδέες, η συνολική σκέψη και η
διάθεση για αλλαγή, σε σχέση με γνωστικά πεδία που αποτελούν μεν μέρος μιας
εδραιωμένης εκπαιδευτικής παράδοσης, αδυνατούν όμως να παρακολουθήσουν τις
αλλαγές στην κοινωνία, την επιστήμη, την τεχνολογία, την πολιτική και τον πολιτισμό.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται φαντασία και τόλμη, λόγω της ποιότητας των
προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας των νέων προκλήσεων.
Αν κοιτάξει κανείς την ελληνική κοινωνία των δύο τελευταίων δεκαετιών διακρίνει
μια έντονη παθολογία σε όλα τα επίπεδα. Όψεις αυτής της παθολογίας, για να
αναφέρουμε τυχαία και δίχως ιεράρχηση κάποιες, είναι η εκτεταμένη διαφθορά, ο
χρηματισμός, η διαπλοκή, η ευνοιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, ο διάχυτος
ατομικισμός, η επικίνδυνη ημιμάθεια και γενικά η έλλειψη μιας στέρεης παιδείας
που θα κατευθύνει τις επιλογές των ατόμων. Από την άποψη αυτή χρειάζονται
καίριες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό μπορεί να
γίνει κυρίως με την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, όχι τόσο ποσοτικά
(με την εμβάθυνση και επέκταση της διδασκόμενης γνώσης) όσο και κυρίως ποιοτικά
(με την τροποποίηση ήδη υφιστάμενων γνωστικών πεδίων καθώς και με την
προσθήκη νέων). Είναι γνωστό ότι τα περιεχόμενα της γνώσης είναι αυτά που θα
θέσουν τις βάσεις στη συγκρότηση της προσωπικότητας των παιδιών, η οποία θα
πράττει εκούσα και με πλήρη επίγνωση το κοινωνικά, πολιτικά και ηθικά ορθό. Μια
γνώση που θα περιέχει ένα βασικό σύστημα πληροφοριών για έναν μελλοντικό
Έλληνα πολίτη, θα προδιαθέτει, λόγω των βασικών της προδιαγραφών, για επέκτασή
της και προπαντός θα είναι συνδεδεμένη με αρχές και αξίες, τόσο αναγκαίες για τον
καιρό μιας γενικευμένης σύγχυσης. Το κλειδί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι
η σύνδεση της γνώσης με τις αξίες, όπου αυτό είναι εφικτό. Από την άποψη αυτή
είναι κυρίως ο χώρος των «ανθρωπιστικών επιστημών» και της ανθρωπιστικής
παιδείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προγραμματικές παρεμβάσεις.
Οι αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης και την εστίαση των αναλυτικών
προγραμμάτων θα μπορούσαν και θα είχε νόημα να γίνουν στη Μέση Εκπαίδευση.
Στο Δημοτικό, καθώς είναι περισσότερο επιδραστική η οικογενειακή
κοινωνικοποίηση και τίθενται οι βάσεις για μια εγκύκλια παιδεία, είναι δύσκολο να
τεθούν ζητήματα αξιολογικών διακρίσεων και ανθρωπιστικού προσανατολισμού της
γνώσης. Εξάλλου η κατανόηση των ηθικών κατηγοριών, των πολιτικών φαινομένων,
της εθνικής ή ιστορικής συνείδησης, του ρόλου της επιστήμης κ.λπ. απαιτούν
ωριμότερες διανοητικές δομές και μία «υποψιασμένη» αντίληψη περί των
ευρύτερων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών φαινομένων.
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Από την άλλη στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τα παιδιά δείχνουν να αυτονομούνται
σχετικά από την οικογενειακή επιρροή και παράλληλα να δίνουν έμφαση και
προσοχή σε άλλους, περισσότερο έμμεσους και λιγότερο άμεσους, φορείς
κοινωνικοποίησης, από τα κοινωνικά δίκτυα και τις παρέες, μέχρι το διαδίκτυο και
την τηλεόραση. Η εκπαιδευτική διαδικασία καταλαμβάνει ένα σεβαστό τμήμα του
ημερήσιου χρόνου των εφήβων, αλλά κατά πόσο είναι αποτελεσματική, όταν αυτά
τα παιδιά βγαίνουν στο κοινωνικό σύνολο και είτε αναπαράγουν νοσηρές δημόσιες
συμπεριφορές είτε υιοθετούν άκριτα νοοτροπίες και ιδέες, που δεν αφήνουν και τις
καλύτερες εντυπώσεις για το πνευματικό επίπεδο των νεότερων Ελλήνων; Εκ του
αποτελέσματος κρίνοντας, μάλλον η Εκπαίδευση δεν έχει πετύχει πολλά και η
Παιδεία παραμένει χίμαιρα τραυματική. Το βλέπουμε και μέσα στις τάξεις: ο λόγος
των λειτουργών της Παιδείας είναι αδύναμος μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις
στην κοινωνία, την πολιτική, την τεχνολογία, το διαδίκτυο. Τα παιδιά ακούν και
μαθαίνουν από αλλού. Δεν είναι αυτό μια ήττα;
Ας εστιάσουμε λιγάκι σ’ αυτήν την εκπαίδευση που ηττάται από ένα «αλλού» Γιατί
τα παιδιά μαθαίνουν από αλλού; Γιατί είναι τόσο ισχυρές οι προσλαμβάνουσες έξω
από το σχολείο; Είναι τόσο δυνατό το πολιτιστικό ρεύμα που φουσκώνει έξω από το
σχολείο, τόσο που να φαίνεται ότι οι μάχες είναι εκ των προτέρων χαμένες, ότι τα
διπλοπαρκαρισμένα σε κεντρικές λεωφόρους αυτοκίνητα και ο χρηματισμός
υπαλλήλων της διοίκησης είναι ισχυρότερες και πιο πειστικές παραστάσεις απέναντι
στα διδάγματα του σχολείου; Ή μήπως είναι αδύναμη η ίδια η εκπαιδευτική
διαδικασία, που διαμορφώνει παπαγάλους στεγνών και αποξενωμένων από την
πραγματικότητα γνώσεων; Πιθανότατα και τα δύο. Αλλά εδώ δεν τίθεται πιο έντονα
από ποτέ το ζήτημα του είδους της παρέμβασης που πρέπει να γίνει, ώστε αυτή η
εκπαίδευση να μην τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά όσο είναι δυνατόν να τις
δημιουργεί; Και αν η δημιουργία των θετικών εξελίξεων (αυτό που συνηθίζουμε να
αποκαλούμε «πρόοδο») δεν είναι δυνατόν να συμβεί, να διαμορφωθεί μια
εκπαίδευση που θα παρέχει τα πνευματικά και αξιολογικά εφόδια για υγιή
τοποθέτηση απέναντι στο ανορθολογικό και διαστροφικό μιας κοινωνίας, που
αυτοϋπονομεύεται με τις συμπεριφορές της. Δεν τίθεται εμφατικά λοιπόν το ζήτημα
του περιεχομένου των γνώσεων και των αξιών που έμμεσα ή άμεσα θα γίνονται
αντικείμενο υπεράσπισης και προώθησης από τη γνώση αυτή; Ποια είναι η απάντηση
του σχολείου προς μια κοινωνία σε κρίση ή παρακμή, μια κοινωνία που πρέπει από
κάπου να αρχίσει την ανασυγκρότησή της, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να αρχίσει
από τα μικρά και καθημερινά, αυτά που αφορούν τον πολιτισμό της καθημερινής
ζωής;
Μιλάμε για «πολιτισμό της καθημερινής ζωής» και διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι
είναι αυτό ακριβώς που λείπει στις καθημερινές μας σχέσεις. Όλοι οι κώδικες ηθικής
δοκιμάζονται σκληρά στις καθημερινές συναναστροφές και είναι η έλλειψη αγωγής
που διατρέχει το δημόσιο βίο, από τη στοιχειώδη ευγένεια μέχρι τη στοιχειώδη
σκέψη του άλλου. Δεν θα ήταν δυνατόν λοιπόν να υπάρξει θεσμοθέτηση ενός νέου
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γνωσιο-αξιακού αντικειμένου με αυτόν ακριβώς το σκοπό, τη διδασκαλία αρχών
συμβίωσης που θα δώσουν ποιότητα στη συλλογική ζωή και θα καταστήσουν την
πραγμάτωση του «ευ ζην» κυρίαρχη παράμετρο στην κοινωνική συμπεριφορά;
Πιθανά «κεφάλαια» ενός τέτοιου εκπαιδευτικού πεδίου: η συμπεριφορά σε
δημόσιους χώρους, η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε δημόσιους χώρους, στην
παρέα, στο αυτοκίνητο, η συμπεριφορά των πεζών στο δρόμο, η συμπεριφορά των
οδηγών στο δρόμο, η ευγένεια ως sine qua non συνθήκη μιας υγιούς κοινωνίας, ο
αλληλοσεβασμός και ο αυτοσεβασμός ως προϋποθέσεις ομαλής και εύρυθμης
κοινωνικής συμβίωσης, οι βασικές αρχές συμπεριφοράς στο σχολείο, η ατομική
υγιεινή, η δημόσια καθαριότητα ως ήμισυ της αρχοντιάς μιας κοινωνίας, οι
οικολογικές συμπεριφορές και σεβασμός του περιβάλλοντος, η προστασία του
δημόσιου χώρου, η φιλοζωία κ.λπ. Αν υποτεθεί ότι ως εκπαιδευτικοί δεχόμαστε το
«Ουδείς εκών κακός», γιατί να μην είναι η ορθολογική υποστήριξη των ηθικών
επιλογών αυτή που θα υποδείξει δρόμους και τρόπους συμπεριφοράς σε
ανθρώπους, που μπορεί να μην έχουν προβληματιστεί ή αφομοιώσει επαρκώς τα
ελάχιστα απαιτούμενα μιας ομαλής κοινωνικής συμβίωσης; Και ακόμη και αν
υπάρχει η γνώση του κανόνα, αλλά επιλέγεται η παράβασή του, γιατί να μην
αναπτυχθεί μια επιχειρηματολογία για το τι σημαίνει για το σύνολο αυτή η
παράβαση ή παραβίαση π.χ. η παράκαμψη μιας ουράς ενός σχολικού κυλικείου ή
μιας δημόσιας υπηρεσίας; Μακριά από το διδακτισμό και την ηθικολογία θα
μπορούσε να αναπτυχθεί ένας ορθολογικός προβληματισμός, που θα έπειθε είτε
μέσα από την εκτίμηση των συνεπειών των πράξεων είτε μέσα από την προβολή του
αυτοπεριορισμού ως βασικού όρου ουσίωσης της ατομικής ελευθερίας. Ένα savoir
vivre του δημόσιου βίου.
Σε μια εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής
έχουμε την εντύπωση ότι τα παιδιά πορεύονται μέσα σ’ αυτό με τη μέθοδο της
δοκιμής και του σφάλματος, μαθαίνουν εμπειρικά και κυρίως παθαίνοντας από ένα
μέσο που τα και μας ξεπερνάει τεχνολογικά, γνωσιολογικά, μαθησιακά. Γνώμη μας
είναι ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δοθεί από την επίσημη εκπαίδευση πολύ
μεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτό που ονομάζεται «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και «Ορθή
Χρήση του Διαδικτύου». Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
καλπάζουν και ότι εμείς τρέχουμε ασθμαίνοντες πίσω από αυτές, για να τις
κατανοήσουμε, να τις ερμηνεύσουμε, να τις εμπεδώσουμε, να τις ενσωματώσουμε
στη ζωή μας. Προβληματισμοί σχετικά με το πού οδηγεί αυτή η καλπάζουσα εξέλιξη,
οι άπειρες εφαρμογές που «κατεβαίνουν» στα κινητά, η εκτεταμένη χρήση των
κινητών τηλεφώνων, η διαρκής on-line κατάσταση, η διείσδυση των λεγόμενων
κοινωνικών δικτύων στην ιδιωτική ζωή, ο εθισμός των ηλεκτρονικών παιχνιδιών,
τέτοιου είδους προβληματισμοί κρίνονται ως υπερβολικοί, γραφικοί και
καταδικασμένοι να κινούνται ανάμεσα στη σφύρα της επιφυλακτικής τεχνοφοβίας
και τον άκμονα της αποθεωμένης τεχνοφιλίας. Ποιος θα αρθρώσει έναν
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εμπεριστατωμένο προβληματισμό γι’ αυτόν τον καλπασμό, ποιος θα καταγράψει και
μάλιστα δυναμικά –εν των γίγνεσθαι αυτής της κατάστασης πραγμάτων- κάποιες
αντιρρήσεις, επιφυλάξεις, πιθανότητες, δυνατότητες και κινδύνους; Ποιος θα
τεκμηριώσει πειστικά το «Ένα –τεχνολογικό- βήμα μπρος και δύο πίσω»; Δεν είναι η
επίσημη εκπαίδευση που θα πρέπει να καταγράψει, να αναλύσει, να αναπτύξει και
να διδάξει μία κριτική γνώση δίπλα στη γνώση που διεισδύει αθόρυβα μέσα από το
διαδίκτυο, μέσα στα σπίτια, μπροστά στις κάθε λογής οθόνες; Γιατί θα πρέπει να
τρέχουμε πίσω από τα πράγματα και μία –έστω- φορά να μη διαμορφώσουμε εκείνο
το υπόβαθρο μια «ψηφιακής ηθικής» που θα πληροφορεί, θα διδάσκει, θα
υποψιάζει τους εμπειρικά και κάποτε τραυματικά μανθάνοντες μαθητές;
Facebook, instagram, twitter, μηχανές αναζήτησης που δημιουργούν,
παρακολουθούν και αξιοποιούν τα προφίλ των χρηστών, η εν χορδοίς και οργάνοις
μετατροπή της ιδιωτικότητας σε μια αναχρονιστική παραξενιά του ανθρωπιστικού
πολιτισμού, γκατζετάκια, online παιχνίδια, readers και παλλόμενες εικόνες φωτός,
παιχνιδομηχανές, παρενδυτισμός, πορνογραφία, παιδοφιλία, ψηφιοποίηση των
έργων, των σκέψεων και των αισθημάτων, ψηφιακός εκφοβισμός, ψηφιακά
συνοικέσια, ατελείωτες ώρες ψηφιακού κουτσομπολιού με μετρήσεις των
σηκωμένων αντιχείρων, των «χτυπημάτων» και των «μοναδικών επισκεπτών»,
ψηφιοποίηση των πάντων, τα viral και τα hoaxes ενός παράλληλου κόσμου, η
δημοσιογραφία των αστοιχείωτων, όλα αυτά δεν είναι παρά εικόνες ενός κόσμου
που αρχίζει να στοιχειώνει τις οικογένειες, τις σχολικές τάξεις, τις παρέες των φίλων,
τις κοινότητες των χρηστών. Μέσα σ’ έναν τέτοιο ιλιγγιωδώς μεταβαλλόμενο κόσμο
η εκπαίδευση κινδυνεύει να θεωρηθεί ipso facto αναχρονιστική και εκτός
πραγματικότητας. Πώς να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να μην εκπέσει σε μια γραφική
κατάσταση σπατάλης του ημερήσιου χρόνου, όταν αδυνατεί να αναγνώσει έγκαιρα
τα μηνύματα των καιρών και να διαμορφώσει μια συνεκτική, έγκυρη και συνεπή
στάση απέναντι στο επερχόμενο κύμα; Και είναι ακριβώς μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο
που η εκπαίδευση έχει τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει σταθερές, να θέσει
και να συζητήσει τα προβλήματα και να προβληθεί ως αξιόπιστος διαφωτιστικός
πόλος μέσα στη ρευστότητα και το χαοτικό των καιρών. Εκτός από το να
εξοικειώνονται τα παιδιά εξωσχολικά με τη χρήση και την πρόκληση όλων αυτών των
νέων τεχνολογιών, δεν θα πρέπει να δουν πρωτίστως ενδοσχολικά το σύνολο των
προβλημάτων και των κινδύνων που συνεπάγεται η άκριτη και επιπόλαιη χρήση τους;
Ποιος θα διδάξει στα παιδιά τις σκοτεινές πλευρές μιας τεχνολογίας που δεν
καταλαβαίνει από αξίες και περιορισμούς; Οι φιλότιμα αγωνιζόμενοι για
παρωχημένες κάποτε επιμορφώσεις καθηγητές, οι αγωνιούντες για το βιοπορισμό
γονείς ή οι ελλιπώς πληροφορημένοι φίλοι και συμμαθητές; Σε κάθε περίπτωση η
θεσμοθετημένη εκπαίδευση θα πρέπει να έχει τη δική της επίσημη πρόταση, η οποία
τουλάχιστο σε επίπεδο βασικών αρχών θα δίνει τις κύριες κατευθύνσεις πρόσληψης
του καινούργιου και θα θέτει το αξιακό πλαίσιο νοηματοδότησης και κριτικής
προσέγγισής του.
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Από την άλλη, η επιστημονική γνώση δεν παράγει αξίες ούτε και διέπεται από αυτές.
Τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων και βασικών διακηρύξεων οι ηθικοί περιορισμοί
αποτελούν μια ενοχλητική υπενθύμιση για μία επιστήμη που ομνύει στην
ουδετερότητα της επιστημονικής γνώσης, στην αχαλίνωτη «πρόοδο» αυτής της
γνώσης και παρουσιάζεται με έναν ηθελημένο αυτισμό απέναντι στα προβλήματα
που η ίδια δημιουργεί. Τα απειλητικά μηνύματα λ.χ. από το χώρο της τεχνητής
νοημοσύνης πληθαίνουν ανησυχητικά τελευταία και δεν είναι κάποιοι νεολουδίτες
αυτοί που προειδοποιούν, αλλά επιστημονικές κορυφές παγκόσμιου βεληνεκούς.
Ακόμα λοιπόν και στο χώρο των φυσικών επιστημών, όπως αυτές διδάσκονται στο
σχολείο, δεν θα μπορούσε άραγε να υπάρξει κάποια μορφή συγγραφικής
παρέμβασης στα σχολικά βιβλία και ως εκ τούτου στη διδασκαλία αυτών των
μαθημάτων, ώστε αυτές α. να μην είναι αποκομμένες από την ερμηνεία, την
κατανόηση και τις λειτουργίες της καθημερινής ζωής β. να συνδεθούν άμεσα με το
αξιακό σύστημα ενός ανθρωπιστικού πολιτισμού, όπου αυτό είναι δυνατό γ. να
αποκτήσουν έναν χαρακτήρα παιγνιώδη και ελκυστικό; Σήμερα οι κουβέντες περί της
ευθύνης των επιστημόνων και των ηθικών παραμέτρων της επιστήμης είναι έργο
φιλολόγων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, που γίνονται αντιληπτές άλλοτε
ως γραφική φιλολογία και άλλοτε ως φορτική ηθικολογία. Γιατί να μην επωμιστούν
το έργο αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο βασικού προβληματισμού, και συνάδελφοι
άλλων ειδικοτήτων, έτσι ώστε η διαμόρφωση ήθους και αξιών να αφορά το σύνολο
των εκπαιδευτικών λειτουργών και όχι μια ομάδα εμμονικών με την ηθική και τον
ανθρωπισμό; Από πότε η διαμόρφωση συνολικών και ανθρωπιστικά
προσανατολισμένων προσωπικοτήτων είναι έργο μόνο «επαγγελματιών του
ανθρωπισμού» οι οποίοι εισπράττουν επιπλέον την απαξιωτική απόφανση «αυτά
είναι φιλολογίες» τη στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν τις δάφνες ενός αφ’ υψηλού
επιστημονικού ορθολογισμού;
Ακόμη, η σύνδεση των επιστημών με την αγωγή της ψυχής και την καθημερινή ζωή
είναι έργο κυρίως εμπνευσμένων συναδέλφων, με αγάπη και μεράκι, οι οποίοι
εισάγουν το στοιχείο της ποίησης και του παιγνίου στο καθημερινό τους μάθημα.
Είναι αυτοί που θα εμπνεύσουν την αγάπη και το πάθος των μαθητών τους για την
κάθε επιστήμη, που θα προσεγγίσουν τη γνώση με διάθεση παιγνιώδη και
ερευνητική, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει κατά την ανίχνευση ή τη σπουδή ενός
γνωστικού πεδίου. Είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τους μαθητές σε μία υγιή και
ανθρωπιστική αντίληψη της επιστήμης, ως διαδικασίας που δεν αναλώνεται
αποκλειστικά σε εξισώσεις και ειδικά λεξιλόγια, αλλά φέρει στις συλλήψεις και τις
πρακτικές της έντονο το άρωμα της ανθρώπινης κατάστασης, είτε ως σύνδεση με την
πρακτική ζωή είτε ως σύνολο συνεπειών στην ανθρώπινη ζωή. Αυτή η ποίηση του
καθημερινού και της πράξης σε συνδυασμό με τον επιστημονικό ορθολογισμό δεν θα
μπορούσε να αποτελέσει τη βασική φιλοσοφία που θα διατρέχει τον
προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων; Συγγραφείς όπως οι Hubert
Reeves, Richard Dawkins, Γιώργος Γραμματικάκης, Μάνος Δανέζης, για να
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αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους και βιβλία όπως «Το Πανηγύρι των Μαθηματικών»
του Martin Gardner και το «The Flying Circus of Physics» του Jearl Walker δείχνουν
ένα δρόμο για τα επιστημονικά αντικείμενα και τη φιλοσοφία διαμόρφωσης των
αναλυτικών προγραμμάτων. Δεν θα μπορούσε αυτό που προξενεί το θαυμασμό έξω
από την εκπαίδευση να εισαχθεί μέσα σ’ αυτή και τα παιδιά εκτός από το ψυχρά
επιστημονικό να έρθουν σε επαφή και με το γοητευτικό της επιστήμης, τις εφαρμογές
ή τον αντίκτυπό της στα ανθρώπινα πράγματα;
Τέλος, είναι μελαγχολική η διαπίστωση ότι οι έλληνες μαθητές που βγαίνουν από το
σχολείο δεν ξέρουν την Ελλάδα. Αυτό που σίγουρα διαθέτουν είναι ένα πάθος για τη
χώρα τους, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι τυφλό, ανεξέλεγκτο και
ανορθολογικό. (Και κάποτε εμφυτευμένο και καλλιεργούμενο, υπογείως και εκ του
πονηρού, από τους λαθρέμπορους μιας επιτήδειας εθνικοφροσύνης). Και πώς
αλλιώς βέβαια θα ήταν «πάθος» - αλλά από την άλλη, είναι αυτό ακριβώς που
θέλουμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο ομνύει στη λογική, στην κριτική
σκέψη, στη γενική μόρφωση και την ανθρωπιστική παιδεία; Τόσο ή τέτοιο πάθος,
που οι εκκολαπτόμενοι Έλληνες άλλοτε σηκώνουν περήφανα τη σημαία της πατρίδας
τους, άλλοτε την κραδαίνουν επί τας κεφαλάς αλλοφύλων και άλλοτε απαγορεύουν
σε «ξένους» να τη σηκώσουν. Αυτό ακριβώς θέλουμε ή μήπως θα πρέπει να
διασφαλιστεί πρώτα επαρκώς η επίγνωση και η συνείδηση του ελληνικού και έπειτα
οι μελλοντικοί πολίτες να γνωρίζουν τι σημαίνει να κρατάει κανείς τη σημαία της
χώρας του και πόσο η ουσία του ελληνικού –ειδικά αυτή!- απαγορεύει τη «διαστροφή» της επί των άλλων; Μέσα στα σχολεία τα παιδιά μαθαίνουν την ελληνική
ιστορία στη λογική των «επάλληλων κύκλων»: κατά ιστορική περίοδο σε κάθε τάξη,
αρχικά στο Γυμνάσιο π.χ. αρχαία, βυζαντινή, νεότερη ιστορία και η οποία
επαναλαμβάνεται, υποτίθεται περισσότερο εμβαθύνουσα, στη βαθμίδα του
Λυκείου. Οι μαθητές ασκούνται στο σημειωτόν: Σε κάθε τάξη φθάνουν σε
συγκεκριμένο σημείο της ύλης (άρα συγκεκριμένες ιστορικές περιοχές παραμένουν
μονίμως στο σκοτάδι), μαθαίνουν περίπου τα ίδια (τι να κάνει η εμβάθυνση, όταν δεν
έχουν διασφαλιστεί τα βασικά της επιφανείας;) και πάνω απ’ όλα δεν έχουν καμία
συνολική γνώση επί του συνόλου της Ελληνικής Ιστορίας. Κομμάτια και
αποσπάσματα και προπαντός αδυναμία να ιδωθεί στο σύνολό της όλη η περιπέτεια
διαμόρφωσης του Ελληνικού Έθνους, με τα βασικά επεισόδια και ορόσημα αυτής της
πορείας. Δεν θα μπορούσε σε μία τάξη του Γυμνασίου π.χ. Γ’ και σε μία του Λυκείου
π.χ. Β’ να προσεγγιστεί το αντικείμενο της Ιστορίας με διάθεση συνολική, να
καταγραφεί και να διδαχθεί η Ελληνική Ιστορία στο σύνολό της, με παράλληλη
καταγραφή των φάσεων διαμόρφωσης της ελληνικής συνείδησης και της σταδιακής
συγκρότησης του ίδιου του Ελληνικού Έθνους; Να γίνει δηλαδή συνολική και
συνοπτική καταγραφή της ελληνικής ιστορίας και να προταθεί στους μαθητές με τη
λογική ενός εκτεταμένου εγκυκλοπαιδικού λήμματος. Χρήσιμος εδώ θα ήταν ο
παραλληλισμός με το «Ελληνικό Έθνος» του Νίκου Σβορώνου, όπου μέσα σε 100
περίπου σελίδες καταγράφεται η πορεία του ελληνικού έθνους στο χρόνο, οι
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κίνδυνοι που αντιμετώπισε, οι ιδιαιτερότητες που το χαρακτήρισαν κ.λπ, με μία
κριτική προσέγγιση και πάνω απ’ όλα με αγάπη γι’ αυτό που συνιστά την ουσία του
Ελληνικού.
Επίσης, στο ίδιο μέτρο που ο ιστορικός χάρτης είναι αναγκαίος ως εποπτικό μέσο για
την καλύτερη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, είναι αναγκαία στον ίδιο βαθμό
η επιστράτευση της γεωγραφίας για τη σύνδεση των γεγονότων με τους τόπους. Τα
παιδιά μαθαίνουν «στα τυφλά» τα ιστορικά γεγονότα για τη Σαντορίνη, τη Σπάρτη,
την Αθήνα, την Πέλλα, το Μυστρά, την Όλυνθο, τη Μακεδονία, δίχως η ιστορική
πληροφορία να εν-τοπίζεται επαρκώς και προπαντός να συνδέεται με το παρόν των
τόπων και των πόλεων. Είναι τόσο δύσκολο την ιστορική αφήγηση να συνοδεύουν εκ
παραλλήλου κείμενα, φωτογραφίες, διαγράμματα και χάρτες γεωγραφίας, έτσι ώστε
τα παιδιά να γνωρίζουν την ιστορία μέσα από την περιήγησή τους στο παρόν και
τούμπαλιν; Κείμενα πληροφόρησης στη λογική των εγκυκλοπαιδικών λημμάτων, τα
οποία θα παρέχουν μια συνολική γνώση για το τι, το πώς, το γιατί, το τότε, το τώρα,
των ανθρώπων και των τόπων. Και προφανώς μπορεί να πρόκειται για
ιστοριογεωγραφία, πατριδογνωσία ή όπως αλλιώς θέλει να την αποκαλέσει κανείς,
αλλά δεν θα πρέπει αυτά τα παιδιά, οι αυριανοί πολίτες, να έχουν μια σχετική γνώση
για τους τόπους που θα επισκέπτονται λ.χ. στις θερινές διακοπές ή στις χειμερινές
τους περιηγήσεις;
Συμπερασματικά, για τη μερική αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων θα
πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα μπορούν να γίνουν κυρίως στη μέση
εκπαίδευση διότι σ’ αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα είναι δυνατή η έλλογη και δια
της πειθούς υπεράσπιση της γνώσης και των αξιών. Η οικογενειακή επιρροή αρχίζει
πλέον να αδυνατίζει και ο λόγος των μαθητών γίνεται περισσότερο διεκδικητικός και
κριτικός, άρα περισσότερο ανοιχτός σε μια ορθολογική και σύγχρονη παιδεία.
2. Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνουν με συνολική αντίληψη των περιεχομένων
των εκπαιδευτικών αντικειμένων, τόσο για κάθε μάθημα, κάθε τάξης ξεχωριστά, όσο
και για το σύνολο των μαθημάτων που προτείνει η Ελληνική Εκπαίδευση.
3. Θα πρέπει να υπάρξουν τολμηρές παρεμβάσεις, είτε για την κατάργηση ανούσιων
ή παρωχημένων «κεφάλαιων» της γνώσης είτε για την εισαγωγή νέων αντικειμένων
κοινωνικού, πολιτιστικού, ηθικού, πολιτικού και εθνικού χαρακτήρα.
4. Πρακτικά ζητήματα που θα ανακύψουν (λ.χ. από πού θα βρεθούν οι ώρες για τα
«νέα» αντικείμενα) μπορούν να αντιμετωπιστούν με μία ρεαλιστική επανεκτίμηση
της υπάρχουσας διδακτέας ύλης, κάποιες περικοπές περιττών πεδίων και πιθανή
μείωση των υπέρμετρα ευνοημένων χρονικά μαθημάτων.
5. Οι παρεμβάσεις στα Αναλυτικά Προγράμματα δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούν
τη λογική των «επάλληλων κύκλων». Υπάρχουν αντικείμενα στα οποία η μάθηση δεν
έχει απαραίτητα επαναληπτικό χαρακτήρα, στο μέτρο που η γνώση τους συναντιέται
με την εμπειρία της ζωής, δοκιμάζεται, κρίνεται, επαληθεύεται ή διαψεύδεται και σε
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κάθε περίπτωση προσλαμβάνει έναν βιωματικό χαρακτήρα. Αρκεί ο σπόρος ενός
επιθυμητού κόσμου, η υποψία μιας «άλλης» δυνατής πραγματικότητας, που θα
μπορούσε μελλοντικά να δώσει ποιότητα στη ζωή όλων.
Οι παραπάνω επισημάνσεις αφορμώνται από τη βίαιη διαλεκτική που έχει
αναπτυχθεί στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στην κατάσταση της χώρας
και τις τοποθετήσεις των πολιτών για τις ποικίλες εκφάνσεις της κατάστασης αυτής.
Το πραγματικό έχει κατισχύσει με τρόπο εξαιρετικά αρνητικό και οδυνηρό, η
πραγματικότητα πληγώνει με τις συμπεριφορές των ανθρώπων και προπαντός με τη
συνείδηση της απόστασης ανάμεσα σ’ αυτό που θα μπορούσε να γίνει και αυτό που
πλέον γίνεται. Είμαστε μια χώρα που πληγώνεται από τους ανθρώπους της σε βαθμό
αυτοκαταστροφικό. Είμαστε μία χώρα που ενώ είχε την εμπειρία της Ευρώπης,
απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από αυτή. Είμαστε μία χώρα που, ενώ
συνεισέφερε στη θεμελίωση του δυτικού πολιτισμού, πράττει διαρκώς
ανορθολογικά. Η σημερινή κατάσταση είναι απότοκο μιας ελλιπούς και
προβληματικής παιδείας, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο –κυρίως- σε επίπεδο αξιών.
Ο τόπος είναι πλήρης πλέον από ημιμαθείς παντογνώστες ελαστικής ή και
ανύπαρκτης ηθικής, που αντλούν τη γνώση τους κυρίως από το διαδίκτυο. Όλες οι
προτάσεις που έχουν εκτεθεί κινούνται από τη διάθεση να εισφέρει η παιδεία το δικό
της προβληματισμό στην φυγή της χώρας προς τα μπρος. Και για να φύγει η χώρα
μπροστά θα πρέπει να κοιτάξει επιλεκτικά πίσω της, καθώς και να σταθεί και να δει
τη θέση της στον κόσμο. Και επιπλέον να απαντήσει ικανοποιητικά στην αιτίαση (ή
την πρόκληση) ότι η κρίση της χώρας είναι κρίση παιδείας. Άποψή μας είναι ότι
πρέπει να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα, προς μία
αξιακή αναμόρφωσή τους, με σκοπό την δημιουργία πραγματικά ελεύθερων και
υπεύθυνων πολιτών που θα έχουν επίγνωση των επιλογών και των συνεπειών των
πράξεών τους, τόσο σε σχέση με το σύνολο όσο και με τον ίδιο τους τον εαυτό.
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Η εκπαιδευτική πολιτική και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών
που αφορούν στο Νέο Λύκειο: όραμα ή πρόκληση;
Κεκροπούλου Μαρία
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02, Περιφέρεια Πελιποννήσου, Ν. Κορινθίας
kekropoulou.maria@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο 21ος αιώνας έχει αποτυπώσει στην κοινωνία αλλαγές οι οποίες έχουν επηρεάσει τις
οικονομικές δραστηριότητες και την καθημερινότητά μας. Αναδεικνύεται η ανάγκη
διαμόρφωσης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει
μελλοντικά πολίτες ικανούς όχι μόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα αλλά
και για να αναδείξουν δεξιότητες βάσει των οποίων θα οραματιστούν και θα
σχεδιάσουν το μέλλον. Στην ουσία μέσα από την εκπαιδευτική διοίκηση
αναδεικνύεται το νομικό και το ιδεολογικό της πλαίσιο. Η εκπαιδευτική πολιτική
εκφρασμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καταγράφει τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, εφόσον ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκλίνουν στην ανάδειξη και
τη συνεργασία όλων των φορέων που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, και να
λαμβάνονται υπ’ όψιν εναλλακτικές προτάσεις ή λύσεις.
Εισαγωγή - Προβληματική
Κάθε κράτος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρεχόμενη παιδεία προς τους πολίτες
του, τη σχεδιάζει και την υλοποιεί γιατί ο μακροπόθεσμος στόχος του είναι η
δημιουργία πολιτών κοινωνικοποιημένων, πολιτών που συνειδητά θα συνεισφέρουν
στο κοινό καλό, πολιτών ολοκληρωμένων, όπως περιεγράφη με σαφήνεια ήδη από
την αρχαιότητα. Πολίτης, λέει ο Αριστοτέλης δεν είναι αυτός που κατοικεί σε ένα
τόπο αλλά είναι αυτός ο οποίος, σε «κοινή συμφωνία» με άλλα μέλη της κοινότητας,
συμμετέχει στα πολιτικά όργανα και στις δικαστικές αρχές. 9 Αυτό το σκεπτικό
οδήγησε στον σχεδιασμό και στην παροχή παιδείας ανάλογης που θα μπορεί να
δημιουργεί πολίτες τέτοιου διαμετρήματος. Τα διάφορα κράτη, λοιπόν, υιοθετούν,
ανάλογα με τις προτεραιότητες, που θέτουν, μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία θα
τους οδηγήσει στο ζητούμενο: στην καλύτερη και ωφελιμότερη για τους πολίτες
παιδεία. Θέμα της παρούσης εργασίας είναι να διευρευνήσουμε τις έννοιες
εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικός προγραμματισμός, που αποτελεί κύριο
μέλημα της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και φυσικά η αξιοποίηση του
ειδικευμένου δυναμικού προκειμένου να την υλοποιήσει με τα θετικότερα γι’ αυτήν
αποτελέσματα. Επίσης πρέπει να διερευνήσουμε κατά πόσο το Αναλυτικό

9

Αριστοτέλης, Πολιτικά Γ 1, 3-4
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Πρόγραμμα Σπουδών ακολουθεί και εφαρμόζει την πολιτική αυτή ή επηρεάζεται από
άλλες παραμέτρους οι οποίες δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασμό.
i. Εκπαιδευτική πολιτική: εννοιολόγηση και θεωρίες
Η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής, που σχεδιάζει η
πολιτεία με τα αρμόδια όργανα και φορείς, και προωθεί την υλοποίησή της. Αυτή η
πολιτική παίρνει σάρκα και οστά, υλοποιείται και διαμορφώνεται, ανάλογα με τις
αναφυόμενες ανάγκες, με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στον οποίο προβαίνει το
πολιτικό σύστημα που έχει την εξουσία και τη βούληση.
Οι βασικές θεωρίες, που περιγράφουν τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
σε μακρο-επίπεδο, είναι α) η δομολειτουργική θεωρία (functional theory) σύμφωνα
με την οποία επιχειρείται η ερμηνεία της λειτουργίας των κοινωνικών συστημάτων
στην εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, η εξέλιξη μιας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα της
διαδικασίας δομικής λειτουργικής διαφοροποίησης ρόλων και θεσμών που
διαμορφώνονται σε αυτήν ξεκινώντας από τις λιγότερο οργανωμένες σε υψηλότερου
επιπέδου δομές. Από τον ιδρυτή της θεωρίας Emile Durkheim το σχολείο
παρουσιάζεται ως μία «κοινωνία» που επιτελεί ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της
ηθικής, που διαμορφώνεται στο οικογενειακό περιβάλλον, και της αυστηρής ηθικής
που διαμορφώνεται από την ίδια την κοινωνία. Επομένως, η σημασία της
αλληλεπίδρασης κοινωνίας και εκπαίδευσης είναι σημαντική, αφού το σχολείο έχει
ως αποστολή την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και την ικανοποίηση των
λειτουργικών απαιτήσεών του. Οπότε, και κάθε αλλαγή, που συντελείται στην
εκπαίδευση, είναι γέννημα αυτής της αλληλεπίδρασης και γίνεται αναγκαία, όταν
εμφανίζονται διαφοροποιημένες ανάγκες που κλονίζουν την ισορροπία στις
κοινωνικές δομές.10 Αυτές οι συνθήκες είναι που προβάλλουν την εκπαίδευση ως
μηχανισμό εξισορρόπησης. Αν θεωρήσουμε ότι βασική λειτουργία του σχολείου είναι
1) η μεταβίβαση γνώσεων και συμπεριφορών, τότε είναι και απαραίτητη για τη
διατήρηση της τάξης και των δομών στην κοινωνία.11 2) η εκπαίδευση προετοιμάζει
τους νέους να αναλάβουν ρόλους σε μία δημοκρατική κοινωνία,12 τότε οι στόχοι και
η λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα με τη δομολειτουργική θεωρία, αποσκοπεί σε
• κοινωνικοποίηση ώστε τα μέλη της κοινωνίας να είναι παραγωγικά αφ’ ενός και
να στοχεύουν στην ενίσχυση της προσωπικής και της κοινωνικής ανάπτυξής τους
αφ’ ετέρου
• επιλογή και εκπαίδευση ατόμων για να καταλάβουν συγκεκριμένη θέση στην
κοινωνία
• προώθηση αλλαγής και καινοτομίας και
10

Παντσίδου Ε., Στοιχεία της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Οργάνωσης των θεσμών του
Κράτους, 2012, σελ. 7.
11
Ballantine J., The Sociology of Education, Prentice Hall, 2001
12
Parsons Τ., The School Class as a social System. Some of its Functions in American Society, Harvard
1959.
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• το σχολείο να είναι τόπος προφύλαξης/φύλαξης των ατόμων, τόπος συνάθροισης
και αλληλεπίδρασης, τόπος συνάντησης και ανεξαρτητοποίησης από τη γονεϊκή
επιρροή.
Επομένως, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής, το σχολείο
παρουσιάζεται ως ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερος χώρος που λειτουργεί με βάση
την αξιοκρατία.
(β) Η θεωρία της σύγκρουσης (conflict theory) έρχεται να αμφισβητήσει την
προηγούμενη προβάλλοντας ότι το άτομο ανάλογα με τη θέση, που καταλαμβάνει
στο κοινωνικό σύστημα, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα ανάλογα με τις
οικονομικές δυνατότητες του ατόμου (της οικογένειας), παρέχει προνόμια σε
κάποιους, υπονομεύει την εξέλιξη και αναπαράγει τις οικονομικές και κοινωνικές
ανισότητες. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα κλίμα έντασης και σύγκρουσης,
αφού τα συμφέροντα ιδιωτών και ομάδων είναι διαφορετικά και ανταγωνιστικά. Ο
ανταγωνισμός εξελίσσεται σε σύγκρουση σε επίπεδο εκπαιδευτικών, μαθητών,
γονέων, διοίκησης υπακούοντας στους κανόνες τους, ακόμη και αν δεν είναι προς
όφελός τους.13 Διαμορφώνονται ομάδες «εχόντων» και «μη εχόντων», συγκρούονται
για τον έλεγχο των πόρων και διεκδικούν προνόμια. Τα προνόμια μεταφράζονται σε
πρόσβαση σε καλύτερα σχολεία και σε άσκηση εξουσίας αντικειμενικής ή
συμβολικής, χειραγώγησης ή ιδεολογικού ελέγχου για παράδειγμα. Η σύγκρουση
εκδηλώνεται μέσα από τη διαφοροποίηση στην κατανομή του κύρους, της ισχύος,
της κοινωνικής τάξης, εστιάζοντας κυρίως στο πλέγμα των σχέσεων εξουσίας μεταξύ
των ομάδων και στις ταξικές διαφορές. Υπό αυτούς τους όρους δημιουργούνται
δομές ανισότητας. Οι εκφραστές αυτής της θεωρίας πιστεύουν ότι τα αντικρουόμενα
συμφέροντα των ατόμων και των ομάδων είναι που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό
σύστημα. 14
Στην ελληνική πραγματικότητα τώρα, έχει μια ιδιαίτερη αξία να επισημάνουμε ότι το
ελληνικό κράτος υπό τις επιταγές του συντάγματος οριοθέτησε τις αρχές της
εκπαίδευσης και τις συνόψισε με την υποχρεωτική φοίτηση, τη δωρεάν παιδεία,
κυρίως όμως με την αρχή της κρατικής εποπτείας και της αποκλειστικότητας
απονομής τίτλων.15 Εν τούτοις ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής τον 20ό αι.,
χαρακτηρίζεται από αυστηρή ιεραρχική οργάνωση, γραφειοκρατισμό και κυρίως
συγκεντρωτισμό στον έλεγχο των δομών και των λειτουργιών της εκπαίδευσης. Αυτό
φαντάζει οξύμωρο: από τη μια το σύνταγμα να διακηρύττει και να διασφαλίζει με
δημοκρατικές αρχές τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ από την άλλη ο
κρατικός μηχανισμός με τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες να επιχειρεί όχι απλά τον
έλεγχο, πράγμα που είναι θεμιτό και αναμενόμενο, αλλά να διενεργείται ο έλεγχος
αυτός με τρόπους τέτοιους ώστε να δημιουργεί εμπόδια, εν τέλει, στο εκπαιδευτικό
έργο. Και τούτο γιατί πολλές φορές η εκπαιδευτική πολιτική χρησιμοποιήθηκε ως
13

Ballantine J, όπ. ά.
Παντσίδου, όπ.ά.
15
Σαΐτης, Χ. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα 2008, σελ. 5.
14
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μέσο προώθησης πολιτικών αξιών και συμπεριφορών που ευνοούσαν την εκάστοτε
πολιτική συγκυρία. Ή όπως αναφέρει ο Γ. Μηλιός, από τη μια παρέχονται οι γνώσεις
για να ασκήσει ο κάθε πολίτης τον μελλοντικό κοινωνικό του ρόλο με επιτυχία, από
την άλλη διαδίδεται και επιβάλλεται στους εκπαιδευόμενους η κυρίαρχη
ιδεολογία. 16 Αναγκαίο είναι επίσης να προσεγγίσουμε εννοιολογικά τον όρο
«προγραμματισμός» γιατί είναι σύμφυτος με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
Σχεδιασμός χωρίς να τεθούν τα όρια και οι μέθοδοι, τα εργαλεία επίτευξής του,
μοιάζει με προσπάθεια το αποτέλεσμα της οποίας είναι προδιαγεγραμμένο, δηλαδή
η αποτυχία. Είναι σαν να σχεδιάζεις και να μην κάνεις το επόμενο βήμα για την
υλοποίησή του. Πέρα από τη διάκριση σε στρατηγικό και λειτουργικό 17
προγραμματισμό είναι και οι δύο απαραίτητοι για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής. Τις τελευταίες δεκαετίες
μάλιστα διαπιστώθηκε ο συσχετισμός της εκπαίδευσης με τη λειτουργία της
οικονομίας και τις ανάγκες της κοινωνίας σε απασχόληση.18 Αλλά θα λέγαμε ότι και
ο προσανατολισμός της ΕΕ προς τον συσχετισμό της επαγγελματικής κατάρτισης με
την εκπαίδευση καθιστά ακόμη πιο μεγάλη τη σύνδεση εκπαίδευσης και
επαγγελματικού προσανατολισμού19.
ii. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και φορείς
Αφού παρουσιάστηκαν οι έννοιες-κλειδιά, οι οποίες μας απασχολούν, και είναι
αναγκαίο να γνωρίζουμε τα όρια, στα οποία θα κινηθούμε, ακολούθως θα
διερευνήσουμε τη σχέση της κεντρικής εξουσίας, που επιχειρεί να προωθήσει τον
εκπαιδευτικό της σχεδιασμό, με τις σχολικές μονάδες. Και εφόσον οι αποφάσεις και
η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδιασμού έχουν ξεκινήσει, πώς μετρώνται τα
αποτελέσματα ενός τέτοιου σχεδίου -αν μετρώνται- και ποιός είναι ο κύριος μοχλός
προώθησης ενός τέτοιου σχεδιασμού; Φθάνει, εν τέλει, μέχρι τη σχολική μονάδα ο
σχεδιασμός αυτός; Επίσης εξίσου ενδιαφέρον είναι να δούμε με ποιους μηχανισμούς
το υπουργείο και οι φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής ελέγχουν ή διαπιστώνουν τα
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και αυτού του σχεδιασμού.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, σχεδιαστής κεντρικός και φορέας της εκπαιδευτικής
πολιτικής είναι το υπουργείο Παιδείας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στοιχεία
εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός και οι προθέσεις της κεντρικής
εξουσίας, όπως αναφέρθηκε πολλαπλώς, αλλά και η εφαρμογή του όποιου σχεδίου
εκπαιδευτικής πολιτικής, τα μέσα, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα, εφόσον έχει
16

Μηλιός, Γ Εκπαίδευση και Εξουσία, Αθήνα 1984, σελ. 13.
Ζευγαρίδης, Οργάνωση και Διοίκηση, τ. Γ΄, Θες/νίκη 1983 και Κουτούζης «Η εκπαιδευτική μοναξιά
ως οργανισμός» στο Αθανασούλα-Ρέππα κ.αλ., Διοίκηση Εκπιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική
Διοίκηση και Πολιτική, τ. Α΄ , ΕΑΠ Πάτρα 1999.
18
Καρατζιά-Σταυλιώτη και Λαμπρόπουλος Χ Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην
εκπαίδευση, Αθήνα 2006, σελ. 69. Επίσης Μηλιός, όπ.ά., σελ. 110.
19
Μαραβέγιας-Τσινισιζέλης, Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση-Οργάνωση και Πολιτική, Αθήνα 2007.
17
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περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να αρχίσουν να αξιολογούνται και να
μετρώνται. Επίσης, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ως στοιχεία εκπαιδευτικής
πολιτικής20 είναι και
• ο σχεδιασμός μέτρων πολιτικής σε συγκεκριμένο/ους τομέα/τομείς, που εκφράζει
την πολιτική βούληση [είναι απαραίτητος και ο βαθμός στήριξης της πολιτικής
αυτής για να μετρώνται και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρέμβασης]
• το θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο και οι επιχειρούμενες μεταβολές [στο
συγκεκριμένο στοιχείο ανιχνεύουμε τις προθέσεις, τις επιδιώξεις και τη
στοχοθεσία της πολιτικής]
• τα μέσα υλοποίησης [και δεν αναφερόμαστε μόνο στους υλικούς πόρους, αλλά
και στο ανθρώπινο δυναμικό, στις διαδικασίες και στους μηχανισμούς στήριξης
της πολιτικής]
• η δράση των επιμέρους φορέων και
• τα αποτελέσματα της εφαρμογής
Όπως είδαμε, λοιπόν, για να επιτύχει η εκπαιδευτική πολιτική, την οποία σχεδιάζει
και επιθυμεί να εφαρμόσει η κεντρική εξουσία μέσω του υπουργείου, πρέπει να
μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα, που ακολουθούν, προκειμένου να επιτύχει τη
στοχοθεσία της:
• θέλει να επιβάλει τη σχεδιαζόμενη εκπαιδευτική πολιτική ή να πείσει τους άμεσα
ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και γονείς) ότι αυτή χρειάζεται
για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και του τόπου;
• θέλει να έχει συμμάχους και αρωγούς στην εφαρμογή μιας σχεδιαζόμενης
πολιτικής ή αντιπάλους;
• θέλει να επιτύχει κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο ώστε να έχει μετρήσιμα
αποτελέσματα γρήγορα και να είναι σε θέση για διορθωτικές κινήσεις σε
περίπτωση που κάποιος συντελεστής δεν έχει την απόδοση την οποία
προσδοκούσε, ή θα προσκρούσει σε εμπόδια που θα την αναγκάσουν να αναβάλει
την εφαρμογή της πολιτικής της σε μια πιο ευνοϊκή συγκυρία;
iii. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών: αξιολόγηση και αντιδράσεις
Ο ρόλος του κράτους, προκειμένου να εφαρμοστεί η σχεδιασμένη εκπαιδευτική
πολιτική, είναι να παρέχει το νομικό και το ιδεολογικό πλαίσιο 21 που θα την
επιτρέπει. Εάν η εκπαιδευτική πολιτική συμβαδίζει, και θα έπρεπε να είναι έτσι, με
τις οικονομικές ανάγκες της χώρας ώστε να παρέχει προσωπικό εξειδικευμένο στους
διαφόρους τομείς της οικονομίας, τότε θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν α) την
20

Καραλής, Θ. , Ζητήματα αξιολόγησης, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, (διαθέσιμο
στο
http://eclass.upatras.gr/modules/document/filesphp/PN1458/ap89.pdf) 2013.
21
Φωτεινός, Δ., Αναλυτικά Προγράμματα: Ιδεολογία και Τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας (μέσα από
το
παράδειγμα
ορισμένων
μαθημάτων,
διαθέσιμο
στο
www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/.../fotinos.ht...
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ανεμπόδιστη αναπαραγωγή των οικονομικών όρων της παραγωγής β) τη
νομιμοποίηση των όρων της παραγωγής γ) τη θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών
μηχανισμών και δ) τη νομοθέτηση ρυθμίσεων ώστε να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις.
Το νομικό πλαίσιο καλύπτει τα εξωτερικά δομικά στοιχεία της εκπαίδευσης22 και το
ιδεολογικό τα εσωτερικά. 23 Το ιδεολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει το αναλυτικό
πρόγραμμα στο οποίο η ιδεολογία υπεισέρχεται στο γνωστικό κεφάλαιο της σχολικής
γνώσης.
Τα αναλυτικά προγράμματα αναλύονται σε δύο άξονες, τον γνωστικό, όπως
αναφέρθηκε, και έχει να κάνει με τα επιστημονικά αντικείμενα τα οποία επιλέγονται
και τον άξονα στον οποίο αναφέρονται οι μονάδες χρόνου που διατίθενται για τη
διδασκαλία τους σε σχέση με τον συνολικό διδακτικό χρόνο. Με άλλα λόγια, αξίζει να
προσεχθούν η ιεραρχική θέση και το ποσοστό των ωρών του κάθε μαθήματος,
δηλαδή «οι ιεραρχικές ταξινομήσεις των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και των
περιεχομένων τους». Στην κατηγοριοποίηση των μαθημάτων, στην οποία προέβη ο
Δ.Φωτεινός με βάση το «κριτήριο της συνάφειας» και παρατηρώντας την εξέλιξη των
ωρολογίων προγραμμάτων κατέληξε στο συμπεράσμα ότι η γενική, κυρίως όμως η
τεχνική εκπαίδευση στοχεύει σε μία «καθαρή», μη αναμειγνυόμενη στην
πραγματικότητα της κοινωνικής παραγωγής προσέγγιση της ακαδημαϊκής γνώσης.24
Στην προσπάθειά του να εντοπίσει τους φορείς οι οποίοι ασκούν επιδράσεις και
πιέσεις προς κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό, καταλήγει ότι απουσιάζουν οι φορείς
παραγωγικότητας και οι οικονομικοί παράγοντες. Η ΟΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί και οι
γονείς είναι σταθερά υπέρ μιας γενικής κατεύθυνσης με ακαδημαϊκό πρόγραμμα
απαξιώνοντας την τεχνική. Από την άλλη πλευρά οι πολιτικά κυρίαρχοι φορείς
σχεδιάζουν, ρυθμίζουν την εκπαιδευτική πολιτική και διορίζουν ή ελέγχουν
επιτροπές προβάλλοντας τη συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογική θέση. 25
Το Νέο Σχολείο (ΦΕΚ 4186, αρ. φύλλου 198/17-9-2013) στους σκοπούς του νέου
λυκείου αναφέρει ότι στοχεύει σε μία «γενική παιδεία υψηλού επιπέδου, ώστε η
ανάπτυξη των μαθητών στον γνωστικό, συναισθηματικό, πνευματικό και σωματικό
τομέα να είναι ισόρροπη, στην προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας,
της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών». Αναφέρεται στον
«σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής
22

Ανδρέου Α. και Παπακωνσταντίνου Γ., Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού
συστήματος, Νέα Σύνορα-Λιβάνη, Αθήνα 1994.
23
Bernstein Παιδαγωγικοί Κώδικες και Κοινωνικός Έλεγχος, (συλλογή κειμένων, επιμ. και μεταφρ.
Σολομών Ι.), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1991, και στο Pedagogy, Symbolic Control and Identity - Theory,
Research, Critique, Taylor and Francis, London 1996.
24
Φωτεινός,Δ., Ιστορική θεώρηση και συγκριτική προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων της
μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης : 1950-1977, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο
Πατρών, 2004.
25
Φωτεινός Δ., Αναλυτικά Προγράμματα: Ιδεολογία και Τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας (μέσα από
το
παράδειγμα
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στο
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ετερότητας», επιχειρώντας να εφαρμόσει τα αποτελέσματα-επιταγές μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής, που παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις αμφιλεγόμενες
προθέσεις των κρατών-παραδειγμάτων, το Editorial Board της UNESCO τις
παρουσίασε στο «Education policy-planning process: an applied Framework».26
Ας υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά τους περιορισμούς οι οποίοι αναδεικνύονται
σε κάθε εφαρμογή μιας μεγάλης αλλαγής στην εκπαίδευση: α) την αβεβαιότητα του
οργανωσιακού περιβάλλοντος β) την έλλειψη χρόνου γ) τον υπολογισμό του κόστους
και δ) αντίσταση στην «αλλαγή ψυχολογική ανελαστικότητα των εργαζομένων, τα
μέλη αναπτύσσουν «πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς που είναι δύσκολο να
μεταβληθούν» ή γιατί γνωρίζουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή απαιτεί νέες
διαδικασίες, γνώσεις και μεγαλύτερη προσπάθεια είτε γιατί δεν ενημερώθηκαν
σωστά και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων», όπως πολύ
εύστοχα αναφέρει ο Χ. Σαΐτης.27
Αξίζει να προσέξουμε στους σκοπούς άλλη μία παράμετρο από το Νέο Σχολείο «οι
μαθητές να έχουν ισορροπία, τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο
χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής κοινότητας». Οι στόχοι έτσι όπως περιγράφονται, από τους
οποίους κάποιους επιλεκτικά σας παρουσιάζουμε, είναι φυσικά ό,τι θα ήθελε κάθε
δάσκαλος. Και ποιος δεν θέλει οι μαθητές του να αναδεικνύονται με τοποθετήσεις
αξιοπρόσεκτες γιατί το σχολείο έχει συμβάλει στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης, έχει
συντελέσει ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν παιδεία ανθρωπιστική αλλά και να
έχουν προσλάβει γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες
αργότερα στον επαγγελματικό τομέα; Πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια
παιδεία, με τι είδους προγραμματισμό ώστε πράγματι να στοχεύει το σχολείο σε όλα
αυτά;
Ας δούμε και κάτι ακόμη στα άρθρα που αναφέρονται στην αξιολόγηση η οποία
πρέπει να στοχεύει «στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και
θεμελιωδών εννοιών κάθε γνωστικού αντικειμένου» και λίγο πιο κάτω αναφέρει
«κατανόηση βασικών εννοιών ή ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων,
διαδικασιών ή διεργασιών κάθε γνωστικού πεδίου». Νομίζω ότι και σε αυτό το
σημείο θα εύρισκε σύμφωνο το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί πράγματι
ο κάθε εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία του με κάποιους όρους, οι οποίοι και
ορίζονται πολύ καλά σε αυτά τα άρθρα. Αφήνουμε όμως τη θεωρητική προσέγγιση
για να δούμε πρακτικά πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Υπάρχει η
Τράπεζα Θεμάτων η οποία προμηθεύει το 50% των θεμάτων και της βαθμολογίας
φυσικά. Εάν όμως κάποιος ανατρέξει και δει ενδεικτικά τα θέματα που υπάρχουν σε
διάφορα γνωστικά αντικείμενα, θα διαπιστώσει ότι ζητά τη λεπτομέρεια και όχι τις
γενικές έννοιες. Αν λάβουμε υπ’ όψιν και το σύνολο της ύλης ποσοτικά, με αριθμό
26

Jacques Hallak, Education policy-planning process: an applied Framework, UNESCO διαθέσιμο στο
http://www.unesco.org/education/pdf/11_200.pdf.
27
Σαΐτης Χ., όπ. ά., σελ. 9.

-65-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
σελίδων, και τότε ο εκπαιδευτικός θα διαπιστώσει ότι για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν οι μαθητές της τάξης του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και
να ξεκαθαρίσει ότι και η κάθε λεπτομέρεια χρειάζεται, αφού κάτι τέτοιο υπαγορεύει
η Τράπεζα Θεμάτων. Δεν θα ήθελα να σκεφθούμε ότι οι μαθητές μας θα μπουν στη
διαδικασία να μελετήσουν τα προτεινόμενα θέματα από την Τράπεζα, προκειμένου
να γράψουν πολύ καλά στις προαγωγικές εξετάσεις, αφού θα συνυπολογίζεται ο
βαθμός της τάξης για την εισαγωγή τους σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Από το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπεται για κάθε μάθημα η εκπόνηση ομαδικής
εργασίας που ξεφεύγει από το κλασικό μάθημα της τάξης. Με τον τρόπο αυτό η
συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η κριτική σκέψη, η ενασχόληση με ζητήματα που
ξεφεύγουν από την κλασική διδασκαλία θα έρθουν σε πρώτο πλάνο. Η προσδοκία
των εκπαιδευτικών για δραστηριότητες καινοτόμες προσκρούει στη σκληρή
πραγματικότητα της καθημερινότητας: θα ολοκληρώσει την ύλη του ή θα διαθέσει
τον πολύτιμο χρόνο για τις δραστηριότητες αυτές; Στο σημείο αυτό καλείται ο
εκπαιδευτικός να επιλέξει το λιγότερο κακό για την τάξη και τους μαθητές του.
iv: προτάσεις για την άρση των εμποδίων εφαρμογής του αναλυτικού
προγράμματος
Πολλές φορές έχουν διατυπωθεί διαμαρτυρίες από τους αποδέκτες της όποιας
εκπαιδευτικής πολιτικής –και δεν εννοούμε μόνο τους μάχιμους εκπαιδευτικούς της
τάξης, αλλά τους μαθητές και το οικογενειακό τους περιβάλλον- ότι δεν εμπλέκονται
ποτέ ουσιαστικά στη διαμόρφωσή της και ούτε καν ερωτώνται. Ενημερώνονται για
τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής αυτής και οι εκπαιδευτικοί μπορεί να κληθούν
σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Δικαίως έχει καταγραφεί λοιπόν η
άποψη ότι «πολλές εκπαιδευτικές πολιτικές αποτυγχάνουν γιατί επιβάλλονται
κεντρικά, νομοθετικά, θεσμικά σε εκπαιδευτικούς και μαθητές». 28 Επίσης έχει
επισημανθεί πολλές φορές ότι στις προϋποθέσεις επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού
έργου συγκαταλέγονται:
α) η εμπλοκή των εκπαιδευτικών· είναι σημαντικό να κάνεις κοινωνό των προθέσεών
σου αυτόν που είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος για να το υλοποιήσει, αλλά κυρίως να
τον έχεις σύμμαχο και αρωγό σε όσα σχεδιάζεις. Για να επιτύχει μία τέτοια πρακτική
πρέπει να ζητήσεις την εμπειρία του και να την αξιοποιήσεις. Καλές πρακτικές με
μετρήσιμα αποτελέσματα είναι φυσικά και όσα παρέχει η διεθνής βιβλιογραφία και
τα συστήματα που εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, αλλά
πρέπει να έχουμε πάντοτε υπ’ όψιν τις διαφορετικές συνθήκες κοινωνικής εξέλιξης.
Σαφώς με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας δόθηκε ένας κεντρικός σχεδιασμός και ένας
ορίζοντας χρονικός εφαρμογής συγκεκριμένων πρακτικών, επειδή οι σχεδιαστές
γνωρίζουν τον παράγοντα «ιδιαιτερότητα» της κάθε χώρας.

28

Μαυρογιώργος, Γ, (
www.innovation.edu.gr).

Καινοτομία

και

Εκπαιδευτική
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β) η υποστήριξη των εκπαιδευτικών· καλούνται να εφαρμόσουν μια εκπαιδευτική
πολιτική που στηρίζεται σε καινούργια διδακτικά και παιδαγωγικά δεδομένα, όπως
η σύγχρονη διεθνής βιβλιογραφία μας ενημερώνει, επομένως είναι αναγκαία η
καθοδήγηση και η ενημέρωση σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και
αποτελέσματα.
γ) ο εμπλουτισμός του υλικού· η εφαρμογή των καινούργιων δεδομένων δεν είναι
απλή υπόθεση, όπως ακούγεται. Και αυτή από μόνη της χρειάζεται ένα σχεδιασμό σε
μικροεπίπεδο και μακροεπίπεδο στο πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού έργου
σε κάθε σχολικό έτος. Κάθε καινούργιο αντικείμενο χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό,
στοχοθεσία, εφαρμογή. Όπως είναι γνωστό κάθε εκπαιδευτικός προβαίνει σε έναν
σχεδιασμό με εύρος το σχολικό έτος και τον διαμορφώνει, κάνοντας διορθωτικές
παρεμβάσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δεδομένη σχολική τάξη, τις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες της. Με το σκεπτικό αυτό μπορεί να αναλογιστεί στο τέλος του
σχολικού έτους, τις προσδοκίες που είχε, το παραγόμενο έργο και να το συγκρίνει με
παλαιότερα δεδομένα που έχει συλλέξει.
δ) η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών σε όποιες καινούργιες πρακτικές καλούνται να
εφαρμόσουν. Ο εκπαιδευτικός από την εμπειρία του στην τάξη γνωρίζει καλά ότι η
διδασκαλία για να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα χρειάζεται ιδιαίτερη
προσπάθεια και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Μεσοβέζικες ή πρόχειρες λύσεις δεν
έχουν θέση εδώ. Γι’ αυτό και η εφαρμογή κάθε καινούργιας πρακτικής πρέπει να έχει
την καθοδήγηση των σχεδιαστών και την ενθάρρυνσή τους σε κάθε βήμα.
Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα ανά μάθημα που θα κληθούμε να εφαρμόσουμε για το
Νέο Σχολείο, που δημοσιεύθηκε ήδη, έχει αρχίσει να σχολιάζεται και να κρίνεται. Ας
δώσουμε μεγαλύτερο περιθώριο ώστε να διατυπωθούν περισσότερες απόψεις,
θετικές ή αρνητικές δεν έχει σημασία, σημασία έχει το θετικό συμπέρασμααποτέλεσμα το οποίο θα αποκομίσουμε από έναν τέτοιο διάλογο. Ας κρατήσουμε
από τη νέα εκπαιδευτική πολιτική, όπως διαφαίνεται μέσα από το Νέο Σχολείο,
εφόσον συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με το πλαίσιο και τη στοχοθεσία, τα θετικά
στοιχεία και ας αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και τα επιχειρήματα των μαχόμενων
εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών της τάξης, υπό ποίες προϋποθέσεις θα
μπορούσαν να επιτευχθούν όλα αυτά. Χρειαζόμαστε, όπως τονίζει ο Μαυρογιώργος,
την ουσιαστική συμμετοχή των φορέων (εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη
εμπλοκής των εκπαιδευτικών) και το σύστημα λειτουργίας και οργάνωσης των
φορέων να είναι δημοκρατικό· οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας και
οργάνωσης είναι η αποκέντρωση, η συλλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα.
Συμπεράσματα
Σε κάθε σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής αναφύονται προβλήματα
και καταγράφονται συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως οι εμπλεκόμενοι φορείς
να βρίσκονται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ας επιμείνουμε λίγο στην ουσιαστική
συμμετοχή των φορέων και, κυρίως, σε κάποια επιμέρους στοιχεία:
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• Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η πολύτιμη εμπειρία
τους και δεν προβάλλεται η θεωρητική προσέγγιση μόνο αλλά και μία
ολοκληρωμένη αντίληψη για τον τρόπο εφαρμογής και τα πιθανά αποτελέσματά
της.
• Οι εκπαιδευτικοί καθίστανται συμμετέχοντες και αρωγοί στη σχεδιαζόμενη
εκπαιδευτική πολιτική, αμβλύνεται η όποια αντίθεση κατά καιρούς παρατηρείται
μεταξύ των φορέων.
• Αποτελεί και δική τους πρόταση ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα
φροντίσουν ώστε η εφαρμογή της να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς
προβλήματα, γιατί αυτά απομακρύνονται εν τη γενέσει τους.
• Προβάλλεται και αποδεικνύεται ο δημοκρατικός τρόπος σχεδιασμού, αφού όλοι
ισότιμα και δημοκρατικά συμμετέχουν στον κοινό σκοπό για τον οποίο, εν τέλει,
ενδιαφέρονται όλοι οι φορείς να επιτύχει.
• Προβάλλεται ένας από τους στόχους της ίδιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει
το κεντρικό όργανο σχεδιασμού, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη,
αποδεικνύοντας ότι εφαρμόζει τα όσα πιστεύει και διακηρύσσει.
Ανακεφαλαιώνοντας, δεν απαξιώνουμε καμία θετική προσπάθεια, τουναντίον
υποστηρίζουμε τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, και
ζητούμε από την πολιτεία, όπως διακηρύσσει τις αρχές αυτές και τις κάνει σημαία
της στη νομοθεσία της και στην ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική, να μην κωφεύει
στις προτάσεις και στις απόψεις των λειτουργών της.
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Θεματική Διδασκαλία. Μια πρόταση για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στο Γυμνάσιο
Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος
Αν Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Κεντρικής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκπαιδευτικοί και ερευνητές της διδακτικής αναγνωρίζουν σήμερα ότι ο τρόπος που
διδάσκονται οι Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δεν είναι αποτελεσματικός. Από τις πολλές προτάσεις που έχουν κατατεθεί για
προγράμματα σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες εστιαζόμαστε στο παράδειγμα της
θεματικής διδασκαλίας και διατυπώνουμε μια πρόταση που ενσωματώνει την κατά
αντικείμενο διδασκαλία με τη θεματική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών. Η
πρόταση αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο ελληνικό σχολείο με στόχο,
παράλληλα με την ανάπτυξη γνώσεων και καλλιέργεια ικανοτήτων, τα παιδιά να
κατανοήσουν τη κοινή φύση της επιστήμης και τη συμβολή της στην καθημερινότητά
τους και συγχρόνως να αναπτύξουν θετικές στάσεις προς τα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες αποτελεί για τα εκπαιδευτικά
συστήματα ένα θέμα συνεχούς επικαιρότητας. Τα προγράμματα σπουδών
διαφόρων κρατών προτείνουν προσαρμογές περιεχομένου και διδακτικές
μεθόδους που θα επιτρέψουν τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες, να
γνωρίσουν σχέσεις, να ασκηθούν σε ικανότητες, να αναπτύξουν στάσεις και
συμπεριφορές που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες.
Η δημιουργία και εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων
σπουδών είναι μια συνεχής διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και
ανατροφοδότησης που στόχο έχει την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών. Ενώ
στο παρελθόν η εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών αφορούσε το κάθε μάθημα
ξεχωριστή οντότητα και υπήρχε πολύ μικρή σύνδεση μεταξύ των αντικειμένων
σήμερα αποτυπώνονται στα διάφορα προγράμματα διάφορες προτάσεις
ενοποίησης περιεχομένου. Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών είναι
το ότι έχουν ως πλαίσιο εφαρμογής τα ενδιαφέροντα των παιδιών, εστιαζόμενα
στη διασύνδεση των γνώσεων με την καθημερινή ζωή στην ενεργοποίηση των
μαθητών και στον προβληματισμό για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος (π.χ Π.Σ.
Γαλλίας, Γερμανίας). Στους βασικούς στόχους των προγραμμάτων αυτών είναι η
καλλιέργεια ικανοτήτων στους μαθητές μέσω της ενασχόλησης τους με
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δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών ώστε να προβληματίζονται, να
διερευνούν, να λαμβάνουν αποφάσεις, να υποστηρίζουν τις απόψεις τους κ.ά.
Σε χώρες που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα ενοποιημένα προγράμματα
σπουδών, όπως και η Ελλάδα, εγείρεται το ερώτημα πως θα μπορούσε να εισαχθεί
σταδιακά η θεματική προσέγγιση της ύλης και η σφαιρική θεώρηση της γνώσης
υπερκερώντας την αδράνεια των εκπαιδευτικών συστημάτων για αλλαγές.
Προς ένα ενοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών.
Οι σύγχρονες διδακτικές αναζητήσεις προτείνουν ως σημείο εκκίνησης της πορείας
προς την επιστημονική γνώση τη βιωματική και πολιτιστική εμπειρία των παιδιών.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν
νόημα για αυτούς, καθώς είναι συνδεδεμένες με καθημερινά πλαίσια οικεία στους
μαθητές και στις μαθήτριες. Σε κάποιες χώρες εισάγεται πλέον η θεματική
προσέγγιση του περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών στην οποία οι μαθητές και
οι μαθήτριες εργαζόμενοι με επίκεντρο ένα θέμα - ένα ερώτημα, έχουν τη
δυνατότητα να διερευνήσουν, να πειραματιστούν, να προβληματιστούν και να
συζητήσουν (π.χ. Π.Σ. Αυστραλίας, Γερμανίας - Hauptschule/ Werkrealschule). Τα
προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενοποιημένα.
(Bredekamp, 1990, Fogarty R. & Stoehr J., 1991).
Ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην θεματική προσέγγιση της γνώσης έχει
ως γενικό στόχο τη σφαιρική σύλληψη μιας έννοιας και τη σε βάθος κατανόησή
της. Με την θεματική προσέγγιση της γνώσης κάθε έννοια προσεγγίζεται
επαγωγικά και παραγωγικά. Ο μαθητής μαθαίνει να αφαιρεί, να γενικεύει, να
προσαρμόζει και να παράγει. Με τον τρόπο αυτό, οι γνώσεις δεν παρουσιάζονται
αποσπασματικά, αλλά οι μαθητές εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία,
ενεργοποιούνται, καλούνται να συζητήσουν, να προβληματιστούν, να
διατυπώσουν προτάσεις και να προτείνουν λύσεις. Ο μαθητής συνειδητοποιεί την
ανάγκη να αναζητήσει τη νέα γνώση, θεωρεί ότι η γνώση αυτή τον αφορά,
σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, και ο τρόπος που μαθαίνει έχει
νόημα για αυτόν γιατί είναι ένας τρόπος που θα του χρησιμεύσει στη μετέπειτα
ζωή του. Με τον τρόπο αυτό, καλλιεργούνται στο μαθητή θετικά εσωτερικά
κίνητρα για μάθηση. Το μάθημα αποκτά αξία, αναπτύσσονται θετικές στάσεις και
συμπεριφορές και καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών.
Έτσι, η γνώση αποκτά νόημα για το παιδί και συντελείται με την αυτενέργειά του.
Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να ερευνήσουν τις θεματικές στις οποίες τους οδηγούν
τα ενδιαφέροντά τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός και
καθοδηγητικός, αλλά και πολύ σημαντικός, καθώς αυτός εξασφαλίζει την ποιότητα
και τη μεθοδολογία της έρευνας. (Mc Carthy, 2005, Γκοτζαρίδης Χ., 2011).
Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά αξιοποιώντας περιεχόμενα διαφόρων
επιστημονικών κλάδων, που καλύπτονται από τα περισσότερα μαθήματα του
Αναλυτικού Προγράμματος. Παράλληλα αυξάνονται οι δυνατότητες εφαρμογής
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καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων σε διαφόρους τομείς της διδασκαλίας. Το
ενοποιημένο πρόγραμμα, τέλος, μπορεί να προσφέρει πολλούς βαθμούς
ελευθερίας στον εκπαιδευτικό ώστε να επιλέξει αφενός το προς διδασκαλία
περιεχόμενο και αφετέρου τη σειρά που θα διδαχθεί μια σχολική χρονιά.
Μοντέλα Ενοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών
Ο βαθμός και ο τρόπος ενοποίησης του περιεχομένου δημιούργησαν διάφορα
μοντέλα ενοποίησης και αντίστοιχα μοντέλα ενοποιημένων προγραμμάτων
σπουδών. (Badley, 1986, Case 1991, Fogarty R. & Stoehr J., 1991). Από μελέτη που
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του ΑΠΘ στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων χωρών συναντούμε τρεις τύπους
ενοποίησης που παρουσιάζονται με αύξοντα βαθμό ενοποίησης (Κεραμιδάς,
2012).
Συνδετικό μοντέλο
Στο μοντέλο αυτό το προς διδασκαλία περιεχόμενο παρουσιάζεται μέσα από
διαχωρισμένα σχολικά αντικείμενα και η σύνδεσή τους γίνεται μέσω μιας κοινής
επιστημονικής προσέγγισης, παράλληλης ιστορικής πορείας και παρόμοιων
εννοιών ως προς την ορολογία ή το περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενό κάθε
διδακτικού αντικειμένου εξετάζεται με διαφορετική οπτική και αποτελεί σημείο
εκκίνησης ή θεωρητικό υπόβαθρο για τη παρουσίαση ενός άλλου αντικειμένου με
τις ίδιες ή σχετικές έννοιες. Τα διδακτικά αντικείμενα μπορούν να παρουσιασθούν
είτε ως διαχωρισμένα μαθήματα είτε ως κοινό μάθημα με ομάδες κεφαλαίων από
διαφορετικούς κλάδους επιστημών, όπως για παράδειγμα στο Αγγλικό Πρόγραμμα
Σπουδών όπου υπάρχει το μάθημα Φυσικές Επιστήμες το οποίο για την 7η τάξη
παρουσιάζει θέματα Χημείας με περιεχόμενο οξέα και βάσεις, απλές χημικές
αντιδράσεις, και συνεχίζει με κοινό περιεχόμενο Φυσικής και Χημείας, όπως το
μοριακό μοντέλο της ύλης, τα διαλύματα, και τους ενεργειακούς πόρους, και
περνά σε καθαρά περιεχόμενο Φυσικής, όπως τα ηλεκτρικά κυκλώματα τις
δυνάμεις και τα αποτελέσματά τους. Στην ουσία, έχει γίνει τεμαχισμός της
διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου και αναζητούνται αντίστοιχα
«τεμάχια» άλλων γνωστικών αντικειμένων που περιέχουν παραπλήσιες έννοιες ή
καλλιεργούν παρόμοιες ικανότητες. Έτσι παρουσιάζεται το σύνολο της διδακτέας
ύλης του κάθε αντικειμένου στην έκταση που καλύπτεται και από ένα πλήρως
διαχωρισμένο πρόγραμμα. (England, 2011).
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί διαθεματικό και αναδεικνύει τις
κοινές πρακτικές των επιστημών, καλλιεργεί ικανότητες σε διάφορα πλαίσια,
ενεργοποιεί τους μαθητές σε διάφορα πεδία περιεχομένου, δίνει αξία στη σχολική
γνώση και βοηθά στη μεταφορά της σε άλλα καθημερινά πλαίσια.
Για να εφαρμοστεί το μοντέλο προϋποτίθεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει καλή γνώση
του περιεχομένου διαφόρων αντικειμένων και την ικανότητα αξιοποίησης
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παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων που παρουσιάζουν το περιεχόμενο και
ενισχύουν το διάλογο και την συμμετοχή των μαθητών.
Μοντέλο ψηφίδων
Με τον όρο «μοντέλο ψηφίδων» περιγράφουμε ένα πρόγραμμα όπου τα
αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών δεν είναι διαχωρισμένα αλλά αποτελούν μια
ενιαία οντότητα κάτω από τον κοινό τίτλο Φυσικές Επιστήμες. Σε κάθε τάξη
επιλέγεται το κατάλληλο περιεχόμενο κάθε αντικείμενου, έτσι ώστε να αποτελούν
μια συνέχεια και να αλληλοσυμπληρώνονται. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει το
περιεχόμενο ενός αντικειμένου περιλαμβάνοντας και τις κατάλληλες συνδέσεις με
τα υπόλοιπα.
Για παράδειγμα, κάτω από το τίτλο μάθημα Φυσικών Επιστημών παρουσιάζονται
στους μαθητές οι φυσικές ιδιότητες του νερού, ως περιεχόμενο της Φυσικής,
ακολουθεί η χημική σύστασή του νερού και η ηλεκτρόλυσή του ως περιεχόμενο
της Χημείας, στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο κύκλος του νερού ως περιεχόμενο της
Βιολογίας, γίνεται αναφορά στο υδρογραφικό δίκτυο μιας ηπείρου και στους
ωκεανούς ως περιεχόμενο της Γεωγραφίας ακολουθεί η παρουσίαση της άνωσης
και της πλεύσης ως περιεχόμενο της Φυσικής και ολοκληρώνεται η ενότητα με
αναφορές στη χρήση του νερού ως διαλύτη από το περιεχόμενο της χημείας
Παράλληλα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένθετα με αναφορές σε καθημερινά
φαινόμενα και εφαρμογές, αποσπάσματα από την Ιστορία των επιστημών,
συνδέσεις με άλλα αντικείμενα, όπως η τεχνολογία ή η μουσική κ.ά. Τα ένθετα
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως προοργανωτές της διδασκαλίας είτε
ως εργαλεία νοηματοδότησης. Η «επιστημονική γνώση» συνδέεται έτσι με
καθημερινές εφαρμογές και με τομείς της επιστήμης, της κοινωνίας και της
τεχνολογίας.
Στο μοντέλο αυτό αναδεικνύεται με άμεσο τρόπο η σύνδεση διαφορετικών
αντικειμένων και η ανάγκη χρήσης διαφορετικών οπτικών στην απόκτηση της
γνώσης. Το μάθημα έχει διαθεματική διάσταση παράλληλα με τη διεπιστημονική
του, καθώς παρουσιάζονται διαδοχικά περιεχόμενα διαφόρων επιστημών
συνδεδεμένα με κοινές έννοιες ή σχέσεις. Σημαντικό στοιχείο της προσέγγισης
αυτής αποτελεί η παρουσίαση του κοινού τρόπου έρευνας και μελέτης των Φ.Ε.,
οι ομοιότητες στη φύση των Φυσικών Επιστημών και οι διαφορές τους με άλλες
επιστήμες, η κατανόηση του τρόπου έρευνας, απόκτησης και εφαρμογής της
γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια και η απόκτηση ικανοτήτων εφαρμογής της στα
πλαίσια της καθημερινής ζωής.
Προϋπόθεση για να εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό είναι ο εκπαιδευτικός να έχει
βασικές γνώσεις των περιεχομένων όλων των επιστημονικών αντικειμένων των
Φυσικών Επιστημών και να αξιοποιεί συνεργατικές διδακτικές μεθόδους που
αξιοποιούν τη συζήτηση και ενεργοποιούν τους μαθητές ώστε να προκληθούν οι
συνδέσεις των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
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Μορφή ψηφίδων έχει το πρόγραμμα Φ.Ε. της Γαλλίας, το οποίο χωρίζεται σε δύο
μεγάλες ενότητες. (France, 2008). Η μία περιλαμβάνει περιεχόμενο Φυσικής και
Χημείας με προσέγγιση θεματική και μη σαφή διαχωρισμό των δύο επιστημών στις
δύο πρώτες τάξεις. Για παράδειγμα στην τάξη Cinquième (Α) (7η) το πρόγραμμα
είναι οργανωμένο θεματικά σε τρία μέρη:
- Το νερό στο περιβάλλον μας – Μείγματα και καθαρές ουσίες
- Το ηλεκτρικό ρεύμα (σε συνεχές δίκτυο) – ποιοτική μελέτη
- Το φως, οι πηγές του και η ευθεία διάδοσή του
Ενιαιοποιημένο Μοντέλο
Το πρόγραμμα αυτό δεν στηρίζεται σε μια απλή ενοποίηση των αντικειμένων αλλά
παρουσιάζει μια ενιαία μορφή της γνώσης. Δεν υπάρχει διαχωρισμός σε επιμέρους
αντικείμενα και η προσέγγιση της γνώσης συντελείται μέσω θεματικών ενοτήτων.
Κάθε θέμα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες έννοιες που αποτελούν κοινό
περιεχόμενο σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα. Η εξέταση των εννοιών γίνεται
τόσο με τη χρήση των εργαλείων της κάθε διακριτής επιστήμης όσο και με εργαλεία
που είναι κοινά για όλες τις επιστήμες, όπως εργαλεία αναζήτησης και αξιολόγησης
πληροφοριών, σύνταξης εκθέσεων, παρουσίασης αποτελεσμάτων κ.ά.
Η επιλογή των θεμάτων γίνεται προγραμματισμένα σε μια λογική σειρά έτσι ώστε
η γνώση να παρέχεται ως μια φυσική συνέχεια και οι συναφείς έννοιες να
διαδέχονται η μία την άλλη. Η εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί χρόνο και
προσαρμογές στο ωρολόγιο πρόγραμμα Η μορφή της είναι συνήθως διερευνητική
με τη μορφή project
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει ένα καλό επιστημονικό υπόβαθρο σε όλα τα
αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, ικανότητες διαχείρισης της τάξης που
εργάζεται με μορφή ομάδων και γνώση των ενδιαφερόντων και αναγκών των
μαθητών του ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την προς διδασκαλία ύλη. Βασικοί
παράγοντες για μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διαχείριση
πραγματικών καταστάσεων, η χρήση των βιωμάτων των μαθητών, η συζήτηση, η
έρευνα, η βιβλιογραφική αναζήτηση και η αξιοποίηση ποικιλίας εποπτικών μέσων
και μεθόδων.
Στο μοντέλο αυτό απαιτούνται ομαδικές συνεργασίες τόσο των μαθητών όσο και των
εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή του βοηθά τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους
μαθητές να «ανακαλύψουν» πώς να συνεργάζονται, να παίρνουν κοινές αποφάσεις
στο σχεδιασμό μαθημάτων και στην αναζήτηση κοινών διδακτικών στόχων, αποτελεί
δε αφόρμηση για να αναζητηθούν κώδικες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Μορφή ενιαιοποιημένου προγράμματος έχει το πρόγραμμα σπουδών του κρατιδίου
της Βάδης-Βυρτεμβέργης της Γερμανίας για το Hauptschule και το Werkrealschule,
καθώς παρατηρούμε συγχώνευση των αντικειμένων και στις τέσσερις σχολικές
βαθμίδες, 7-10. (Deutschland, 2004). Η συγχώνευση αυτή υλοποιείται με θεματική
προσέγγιση της ύλης. Με την επιλογή κατάλληλων θεμάτων προσεγγίζεται η ύλη από
την πλευρά της Βιολογίας, της Φυσικής και της Χημείας. Σε κάθε θεματική ενότητα
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υπάρχουν υποθέματα που πραγματεύονται με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων
κλάδων των Φ.Ε. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πρόγραμμα η θεματική
προσέγγιση της ύλης συντελεί στο να διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες
ενοποιημένο περιεχόμενο γνώσεων και ικανοτήτων από όλους τους τομείς των
Φυσικών Επιστημών. Δίνεται μεγάλη σημασία στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης,
χωρίς διαχωρισμούς, με τη χρήση του γνωστικού υπόβαθρου διαφόρων επιστημών
των Φ.Ε. και την αξιοποίηση, ενίσχυση και ανάπτυξη ικανοτήτων-κλειδιών Τελικά, «η
διδασκαλία διαφορετικών προοπτικών με ενοποιημένο περιεχόμενο βοηθά στο να μη
τεμαχίζονται τα φαινόμενα και τα προβλήματα του εμπειρικού κόσμου, να μην
διαιρείται ούτε να γίνεται αποσπασματική μελέτη μέσα από τους διάφορους
κλάδους. Έτσι, εξετάζονται ταυτόχρονα και σε συσχέτιση των επιμέρους στόχων οι
διάφορες πτυχές του φαινόμενου (βιολογικές, χημικές, φυσικής, τεχνολογίας και
οικονομίας)» (Deutschland, 2004β, σελ. 118).
Μια πρόταση ενοποιημένου Προγράμματος Σπουδών Φ. Ε. για το ελληνικό
γυμνάσιο
Με δεδομένη την ελληνική πραγματικότητα και την αδράνεια του εκπαιδευτικού
συστήματος για αλλαγή θεωρούμε ότι τα βήματα ενοποίησης του περιεχομένου στο
ελληνικό πρόγραμμα σπουδών είναι αναγκαίο να γίνουν σταδιακά. Αντλώντας ιδέες και
καλές πρακτικές από τα προγράμματα των χωρών που προαναφέραμε καταθέτουμε μία
πρόταση για πρόγραμμα σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες με επίκεντρο τη Φυσική στην
υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας με μεγάλο βαθμό ενοποίησης
του περιεχομένου και του τρόπου προσέγγισής του.
Ως συνδετικό υλικό προτείνεται να αξιοποιηθούν οι ικανότητες επιστημονικής έρευνας,
που είναι κοινές σε όλα τα πεδία όπως η εξερεύνηση, η παρατήρηση, η ταξινόμηση, η
αλλαγή, η διερεύνηση της υπόθεσης, η εύρεση κανονικοτήτων, η ολιστική προσέγγιση
των συστημάτων, των σχέσεων αίτιας και αποτελέσματος, η αναζήτησης δεδομένων και
εξηγήσεων. Αντίστοιχο παράδειγμα από το πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας
αξιοποιεί τις κοινές ικανότητες επιστημονικής έρευνας που παρουσιάζονται στον πίνακα
1.
Πίνακας .1. Ικανότητες που επιδιώκονται να αναπτυχθούν
• σχεδιασμός και διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας που
Ικανότη
περιλαμβάνει μέτρηση και επαναλαμβανόμενες δοκιμές
τες
• συγκέντρωση δεδομένων από ποικίλες πηγές συμπεριλαμβανομένων
επιστημ
των βιβλίων και του διαδικτύου
ονικής
• ανάλυση και εξέταση μοντέλων και θεωριών βασισμένες στα διαθέσιμα
έρευνας
δεδομένα.
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Επίσης συνδετικό υλικό θα μπορούσαν να αποτελέσουν, οι ενοποιητικές ιδέες –κοινές
στα περιεχόμενα των επιστημών (πρόταση από το πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας
(ACARA, 2010, σελ. Assessment and Reporting Authority /Organisation/ The Overarching
Ideas).
• Ενέργεια: Η ενέργεια είναι η βάση όλων των δραστηριοτήτων. Υπάρχουν
διαφορετικές μορφές ενέργειας και η ενέργεια μεταφέρεται μεταξύ αυτών των
μορφών. Βασική κατευθυντήρια αρχή είναι ότι η ενέργεια διατηρείται πάντα.
Πρόκληση για τους ανθρώπους είναι η συνετή χρήση της ενέργειας.
• Αειφορία: Η ιδέα της αειφορίας είναι κεντρική στη φύση των δυναμικών συστημάτων,
δηλαδή των συστημάτων που έχουν εισόδους, προϊόντα και ποικίλες εσωτερικές
λειτουργίες. Η αλληλεπίδραση τους καθορίζει το βαθμό στον οποίο ένα σύστημα
μπορεί να διατηρήσει τη λειτουργία του. Οι είσοδοι περιλαμβάνουν τους πόρους που
μπορεί να είναι ανανεώσιμοι ή μη ανανεώσιμοι.
• Ισορροπία και αλληλεξάρτηση: Σε ένα σύστημα υπάρχουν δυνάμεις που ενεργούν σε
αντίθετες κατευθύνσεις και συνήθως οδηγούν σε αλλαγές. Για να είναι ένα σύστημα
σταθερό αυτοί οι παράγοντες πρέπει να είναι σε μια κατάσταση ισορροπίας ή
εξισορρόπησης. Αυτή η ισορροπία στηρίζεται στην αλληλεξάρτηση όλων των
συστατικών του συστήματος. Μια αλλαγή σε ένα από τα συστατικά μπορεί να έχει
επιπτώσεις σε όλα τα υπόλοιπα μέρη λόγω των αλληλεξαρτήσεών τους.
• Μορφή και λειτουργία: Για τα αντικείμενα και τους οργανισμούς, η μορφή και η
λειτουργία είναι συμπληρωματικές. Η μορφή περιγράφει τη φύση ή τη σύνθεση μιας
πτυχής ενός αντικειμένου ή ενός οργανισμού, ενώ η λειτουργία αντιπροσωπεύει τη
χρήση αυτής της πτυχής. Μορφή και λειτουργία είναι σε άμεση συσχέτιση, όπως για
παράδειγμα, η μορφή κάθε οστού στο ανθρώπινο σώμα ταιριάζει με τη συγκεκριμένη
χρήση του.
• Αποδείξεις, μοντέλα, εξηγήσεις και θεωρίες: Τα δεδομένα αποτελούν τη βάση των
εξηγήσεων και οι εξηγήσεις χρησιμοποιούνται και βελτιώνονται για να
διαμορφώσουν τα μοντέλα και τις θεωρίες. Τα μοντέλα και οι θεωρίες είναι σύνθετα
αφηρημένα σχέδια ή δομές που παρέχουν μια πιο λεπτομερή βάση για την
κατανόηση μιας σειράς δεδομένων. Ο ρόλος τους ειναι δοκιμαστικός και ισχύουν αν
δεν υπάρχουν δεδομένα που να τα καταρρίπτουν.
Προτείνεται η εισαγωγή και η αξιοποίηση των ενοποιητικών ιδεών στη διδασκαλία με
την σειρά που αναφέρθηκαν καθώς με τις «ενοποιητικές ιδέες της ενέργειας, της
αειφορίας, και της ισορροπίας και της αλληλεξάρτησης τα παιδιά οδηγούνται στις ιδέες
του σχηματισμού και της λειτουργίας και αυτές με τη σειρά τους οδηγούν σε μια
βαθύτερη εκτίμηση των δεδομένων, των μοντέλων, των εξηγήσεων και των θεωριών»
(ACARA, 2010α, σελ. Cross-curriculum priorities)
Για την σφαιρική οπτική και διερεύνηση των ενοποιητικών ιδεών θα χρησιμοποιήσουμε
ως εργαλείο τη θεματική προσέγγιση του περιεχομένου. Προτείνεται η ένταξη στο
πρόγραμμα σπουδών καθορισμένου αριθμού ωρών στις οποίες οι μαθητές θα
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αναλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα μελέτης ενταγμένα σε ένα γενικό πλαίσιο αλλά
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ένα σχολείο.
Έτσι κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των
σπουδών των Φ.Ε. οι μαθητές και οι μαθήτριες προτείνεται να αναλαμβάνουν εκπόνηση
εργασιών με θέματα που εστιάζονται στην εξήγηση των φαινομένων και τις εφαρμογές
των Φ.Ε. Τα θέματα αυτά μπορούν να αντλούνται από «πτυχές που συνδέονται με τις
Φυσικές Επιστήμες ως ανθρώπινη δραστηριότητα, την έρευνα των Φυσικών Επιστημών
και τη σύγχρονη επιστήμη» (ACARA, 2010),σελ. /Cross-curriculum priorities).
Τα θέματα προτείνεται να συνδέονται με την επικαιρότητα και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών και να σχετίζονται με την σύγχρονη έρευνα την επικαιρότητα και το παγκόσμιο
ενδιαφέρον ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και το ενδιαφέρον των μαθητών και
μαθητριών για τις Φ.Ε. και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να χτιστεί μια βάση
γνώσεων που υποστηρίζει την κατανόηση των Φ.Ε. Έτσι θα μπορούσαν να αντληθούν
θέματα από
• την τρέχουσα επικαιρότητα που σχετίζεται με ζητήματα των Φ.Ε., π.χ. το νερό και η
διαχείρισή του, κλιματική αλλαγή, έρευνα κυττάρων, νανοτεχνολογία, τεχνολογία
γονιδίων
• τη φύση των Φυσικών Επιστημών, όπως το πώς διεξάγεται μια έρευνα πως
εισάγεται ένα μοντέλο ή πως θεμελιώνεται μια θεωρία
• τις σχέσεις των Φ.Ε. με τη βιομηχανία και τα επαγγέλματα
• την αξιοποίηση των απλών μηχανών στη ζωή (τεχνολογία, βιολογία)
• την έρευνα ενός Έλληνα ερευνητή στο CERN (μελέτη περίπτωσης) κ.α.
Για την υλοποίησή τους είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόβλεψη στο πρόγραμμα σπουδών
χρονικής περιόδου 12 μέχρι 20 διδακτικών ωρών που θεωρούνται απαραίτητες για την
ολοκλήρωση μιας μαθητικής συνεργατικής εργασίας –ανάλογα με την τάξη των παιδιών.
Η καλύτερη περίοδος ένταξης της θεματικής διδασκαλίας στο ετήσιο προγραμματισμό
είναι τα μέσα του δευτέρου τριμήνου όταν τα παιδιά θα έχουν αποκτήσει ένα συμπαγές
σώμα προαπαιτούμενων γνώσεων των Φυσικών Επιστημών .
Κατά την διάρκεια της ενασχόλησης των μαθητών με το θέμα που έχουν αναλάβει το
σχολικό πρόγραμμα προσαρμόζεται ώστε όλες οι ώρες των μαθημάτων των Φυσικών
Επιστημών να αφιερώνονται για την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Οι μαθητές αξιοποιώντας μεθόδους διερεύνησης θέτουν ερωτήματα, διατυπώνουν
υποθέσεις, σχεδιάζουν έρευνες, έρχονται σε επαφή με φαινόμενα, αξιοποιούν ή
δημιουργούν εργαλεία έρευνας, συνδέουν έννοιες, εκτελούν πειράματα, συλλέγουν
δεδομένα, επεξεργάζονται μετρήσεις, συσχετίζουν έννοιες, διατυπώνουν
συμπεράσματα. Γνωρίζουν έτσι τη Φύση της Επιστήμης, δηλαδή τη μεθοδολογία, τα
εργαλεία έρευνας και τον τρόπο με τον οποίο εξάγονται και τεκμηριώνονται τα
συμπεράσματα.
Παράλληλα οι μαθητές διαπιστώνουν την ανάγκη συνέργειας επιστημών για την
σφαιρική προσέγγιση των φαινομένων και τη συσχέτιση των εργαλείων και μεθόδων
διαφόρων επιστημονικών κλάδων
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Με την ολοκλήρωση της περιόδου εφαρμογής της θεματικής διδασκαλίας οι μαθητές
επανέρχονται στο πρόγραμμα των ξεχωριστών μαθημάτων και αξιοποιούν τις πρόσθετες
γνώσεις και ικανότητες που ανάπτυξαν.
Αυτή η εναλλαγή θεματικής διδασκαλίας και διδασκαλίας αντικειμένων θεωρούμε ότι
βοηθά τους μαθητές αφενός να αντιληφθούν ολόπλευρα το κάθε φαινόμενο και να
κατανοήσουν στη συνέχεια της γνώσης και αφετέρου να εμβαθύνουν στις ειδικές
έννοιες σχέσεις της κάθε επιστήμης
Στο πρόγραμμα σπουδών της Αυστραλίας συναντούμε ενδιαφέρουσες προτάσεις
θεμάτων τα οποία θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στο ελληνικό πρόγραμμα όπως
• Τάξη 6 Σχεδιασμός ενός ηλεκτρικού διακόπτη
• Τάξη 7 Ο κύκλος του νερού
• Τάξη 8 Μαγείρεμα με ηλιακή ενέργεια
• Τάξη 9 Εξετάζοντας το χρόνο απόκρισης και αντίδρασης
• Τάξη 10 Δυνάμεις που χρησιμοποιούνται στην κωπηλασία (ACARA, 2010)
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η δυσλειτουργία των σημερινών προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών στην υποχρεωτική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγών τόσο στο περιεχόμενο
όσο και στο τρόπο διδασκαλία των μαθημάτων. Τα ξεχωριστά αντικείμενα μαθημάτων
Φυσικών Επιστημών και η πολύ μικρή σύνδεση τους τεμαχίζει τη γνώση, αυστηροποιεί
την σχολική γνώση απομακρύνοντάς την από την καθημερινότητα, μειώνει τους
ορίζοντες των παιδιών, περιορίζει τη δημιουργική σκέψη και σηκώνει στεγανά μεταξύ
των επιστημών.
Η σταδιακή ένταξη της διερεύνησης θεμάτων στη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών
Επιστημών δίνει νόημα και αξία στη μάθηση καθώς βοηθά τον μαθητή να αναζητήσει
δεδομένα αξιοποιώντας τη κριτική σκέψη, να τα οργανώσει με συστηματικό τρόπο και
να οδηγηθεί σε δημιουργικά συμπεράσματα. Η εναλλαγή του προγράμματος σπουδών
μεταξύ διδασκαλίας διαχωρισμένων μαθημάτων και εμπλοκής σε δραστηριότητες
διερεύνησης εστιασμένες σε σημαντικά θέματα πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει του
μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών, να
αναγνωρίσουν και να καλλιεργήσουν ικανότητες επιστημονικής έρευνας και τελικά να
αναπτύξουν θετικές στάσεις προς τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.
Ευελπιστούμε η πρότασή μας να γίνει αποδεκτή από τη σχολική κοινότητα και να
οδηγήσει σε πιλοτική εφαρμογή της σε ορισμένα σχολεία ώστε να δοκιμαστεί και να
διερευνηθεί ο βαθμός συμβολής της στην ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο γυμνάσιο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη συνεργατική έρευνα δράση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί
τον Ιούνιο του 2015. Πρόκληση αποτέλεσε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο του 2011 και η μαθησιακή περιοχή «Τέχνες». Έρευνες και θεωρίες
συγκλίνουν στην σημαντικότητα του ρόλου της τέχνης στην εκπαίδευση, καθώς η
τέχνη μπορεί να αποτελέσει βασικό θεμέλιο της παιδείας του παιδιού και να
συνεισφέρει αποφασιστικά στις εφαρμογές όλων των τομέων της αγωγής. Στόχος της
έρευνας δράσης είναι η αξιοποίηση της τέχνης για εκπαιδευτική παρέμβαση στην
βελτίωση των πρακτικών που υιοθετούνται στην τάξη και ότι οι τέχνες ενισχύουν τη
μάθηση σε όλες τις μαθησιακές περιοχές. Ακόμη η καλλιέργεια παιδαγωγικής
κουλτούρας μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων, που επιτυγχάνετε
καλύτερα με την συνεργασία, αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών στα πλαίσια
μιας εθελοντικής ομάδας δράσης.
Εισαγωγή
Το σχολείο μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνάντηση του παιδιού με την
τέχνη καθώς ολοένα και περισσότερο οι τέχνες αποκτούν σημαντική θέση στα
αναλυτικά προγράμματα. Το σχολείο του μέλλοντος οφείλει να αποτινάξει
τυποποιημένα προγράμματα και παγιωμένες δομές. Παρατηρείται σήμερα η
κυριαρχία μιας παιδαγωγικής αντίληψης προσανατολισμένης στη προπαρασκευή για
το αύριο και στη μετάδοση της ακαδημαϊκής γνώσης. Μία βασική δυσκολία είναι ότι
το σχολείο παραµένει προσηλωμένο κυρίως στη μετάδοση γνώσεων και μάλιστα
ακολουθώντας ένα πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο η µάθηση υπαγορεύεται από µια
στενή μελλοντική επαγγελµατική χρησιμότητα και εστιάζεται στο τελικό «προϊόν»,
στη «χρήσιµη» γνώση, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον, τόσο για τις υπόλοιπες
περιοχές όσο και για την ποιότητα της προσφερόμενης εµπειρίας (Βάος, 2008).
Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η ενσωμάτωση των μορφών της τέχνης στην
εκπαιδευτική διαδικασία, για προώθηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα (Ferrari et al., 2009). Οι μαθητές διδάσκονται να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τις ιδέες τους, ακόμη την κριτική κατανόηση για
τους καλλιτέχνες, εκφράζοντας αιτιολογημένες αποφάσεις (National Curriculum in
England,2013). Η δημιουργικότητα δεν είναι ένας ιδιαίτερος τομέας ικανότητας, που
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κάποια παιδιά είναι προικισμένα και κάποια άλλα όχι. Είναι μια ικανότητα που
αποκτιέται και μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί στα παιδιά από τις μικρές
ηλικίες καθώς είναι και οι πιο δεκτικές σε αισθητικά ερεθίσματα. Αυτό θα τους
ωφελήσει, σε ορισμένες θέσεις εργασίας που μπορούν να ακολουθήσουν αργότερα
στη ζωή τους και ακόμη και στην προσέγγισή τους στη μάθηση γενικότερα.
Θεωρητική προσέγγιση- τέχνη και προσχολική εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών διάφοροι εκπαιδευτικοί, φιλόσοφοι και
ψυχολόγοι αναρωτήθηκαν για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών προσέγγισης
της γνώσης, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας και των καλλιτεχνικών ικανοτήτων
των παιδιών. Ο Άγγλος Read, H. (1943) έγραφε ότι αυτό, που στην αρχή ήταν μια
ακαδημαϊκή μελέτη έγινε ένα «μανιφέστο» για την εξαιρετικά αναγκαία
μεταρρύθμιση του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος. Το κείμενο του βιβλίου
του άρχιζε με την φράση: «Η θέση που υποστηρίζω σ’ αυτό το βιβλίο δεν είναι
καινούργια. Ήδη 2.500 χρόνια πριν την διατύπωσε ο Πλάτων. Εγώ απλώς προσπαθώ
να προσαρμόσω την θέση του για τον ρόλο που πρέπει να παίξει η τέχνη στην
εκπαίδευση στις σημερινές ανάγκες και συνθήκες». Ο Orff, C. (1963) προτείνει ότι
αξίζει να αναπτύσσεται η φαντασία και η βιωματική ικανότητα σε μια πρώιμη εποχή,
η οποία έτσι κι αλλιώς είναι προορισμένη για αυτό με μοναδικό τρόπο. Οτιδήποτε
βιώνει το παιδί σε αυτήν την πρώιμη ηλικία, οτιδήποτε αφυπνίζεται και καλλιεργείται
μέσα του, είναι αποφασιστικό για όλη του τη ζωή. Σε αυτά τα χρόνια πολλά μπορούν
να θαφτούν χωρίς ποτέ να ανακτηθούν ή ακόμη να παραμείνουν για πάντα
υπανάπτυκτα. Αξιοσημείωτες είναι οι μελέτες του Ινστιτούτου για πρώιμη
παιδαγωγική, του Υπουργείου παιδείας της Βαυαρίας στο Μόναχο,
που
διαμόρφωσαν σε παγκόσμιο επίπεδο την έρευνα με διευθυντή τον διαπρεπή
συμπατριώτη μας Φθενάκη Βασίλειο και συνέβαλλαν στον εκσυγχρονισμό του
θεσμού των Νηπιαγωγείων (Ματέυ, Π.1992). Οι εφαρμογές του Ινστιτούτου σε
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, έδειξαν ότι τα παιδιά στα οποία προσφέρθηκαν
ευρύτατα ευκαιρίες καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων είχαν, κατά μέσο όρο,
ανώτερους βαθμούς σε τεστ κρίσης, δημιουργικότητας, θάρρους, κοινωνικότητας
και παρουσίαζαν λιγότερα συμπλέγματα από τα παιδιά των παραδοσιακών
σχολείων. Ο καθηγητής του Harvard Gardner, Η.(1999), διέψευσε την γνώμη που
ίσχυε, ότι υπάρχει μία μόνο νοημοσύνη και κατέληξε μετά από έρευνες, στην θεωρία
της πολλαπλής νοημοσύνης. O Gardner πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιούμε τις
ευαίσθητες φάσεις της παιδικής ηλικίας στην συνάντηση με τις τέχνες και
διαπιστώνει την ικανότητα του παιδιού από 2 έως 7 ετών για προσυμβολική
έκφραση. Επίσης το παιδί σε αυτές τις ηλικίες είναι ικανό να χρησιμοποιεί τα
ιδιαίτερα πολιτισμικά σύμβολα του περιβάλλοντος του. Ακόμη σήμερα γνωρίζουμε
από έρευνες παιδοψυχολόγων, ότι το παιδί στην προσχολική ηλικία παρουσιάζει την
μεγαλύτερη δεκτικότητα και ικανότητα αφομοίωσης βιωμάτων που αφορούν κίνηση,
ήχους, χρώματα, ρυθμούς και εν γένει αισθητικές μορφές. Μια προσχολική αγωγή,
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που θα λάβει αυτό υπόψη της, θα είναι αποφασιστική για όλη την μετέπειτα εξέλιξη
του ατόμου και θα επηρεάσει όλη του την ζωή. Η πνευματική αγωγή διαμορφώνει
τον λόγο και δίνει στα παιδιά έννοιες. Η αισθητική αγωγή διαμορφώνει την
καλλιτεχνική σκέψη, να σκέπτεται δηλαδή κανείς με παραστάσεις και να γεννιούνται
μέσα του εικόνες. Εκτός από συγκίνηση και συναίσθημα, η τέχνη περιέχει
ταυτόχρονα και γνώση, καθώς οι αισθητικές ενασχολήσεις κινητοποιούν όλες τις
γνωστικές και αντιληπτικές λειτουργίες του παιδιού και μάλιστα αβίαστα. Μαθαίνει
το παιδί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του με τα χρώματα και τα σχήματα που
εμπεριέχει. Η επαφή με την τέχνη είναι μια σύνθετη εμπειρία με εξαιρετικό γνωστικό
χαρακτήρα, όπου επιτελούνται συγκρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, αφαιρετική
λειτουργία, αναφορικές διαδικασίες, αξιολογήσεις, αναλύσεις και συνθέσεις και
τέλος εξαγωγή συμπερασμάτων. Με την έκθεση των παιδιών στις διάφορες
καλλιτεχνικές δραστηριότητες μάθησης, θα αναπτυχθεί μια εκτίμηση για την
αισθητική. Συμπερασματικά η τέχνη είναι παράγοντας εναρμόνισης του παιδιού τόσο
με το φυσικό, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον και συμβάλει στην διαμόρφωση μιας
ισορροπημένης προσωπικότητας.
Μεθοδολογία
Επιλέχθηκε η συνεργατική έρευνα δράση ως καταλληλότερη καθώς αυτή η μέθοδος
ενσωματώνει τις ιδέες και τις προσδοκίες όλων των προσώπων που εμπλέκονται
(Cohen&Maniοn,1994) και επιπροσθέτως αποκτούν θεωρητική και πρακτική γνώση
μέσα από τις εμπειρίες τους (Reason&Bradbury, 2001). O εκπαιδευτικός είναι
ταυτόχρονα και ερευνητής και διδάσκων, συμμετέχοντας ενεργά στην ερευνητική
διαδικασία για αλλαγή και βελτίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και
συνεργαζόμενος με συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολική σύμβουλο και
ειδικούς τέχνης.
Στόχος της έρευνας-δράσης είναι η εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως η
ενσωμάτωση των μορφών της τέχνης, για βελτίωση της διδασκαλίας και η
επιμόρφωση εκπαιδευτικών με νέες δεξιότητες και μεθόδους.
Τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: α) ημερολόγιο
καταγραφής δράσεων στο επίπεδο της τάξης, τα γεγονότα καθώς και οι σκέψεις όσο
και ημερολόγιο συναντήσεων ομάδας δράσης, β) αρχείο φωτογραφιών και
βιντεοσκοπήσεις εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, γ) εστιασμένες συζητήσειςσυνεντεύξεις με ομάδες παιδιών (focusgroups). Οι ομάδες εστίασης χρησιμοποιούν
την αλληλεπίδραση της ομάδας, με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και ιδεών
από τα μέλη της ομάδας, για παραγωγή ποιοτικών δεδομένων σχετικά με στάσεις,
αντιλήψεις και απόψεις των συμμετεχόντων. Ο δε μεσολαβητής διεξάγει μια
προσεκτικά σχεδιασμένη, εστιασμένη συζήτηση, ενθαρρύνοντας για διαφορετικές
απόψεις, χωρίς πιέσεις για αποφάσεις ή συναίνεση (Krueger,1994).
Στον σχεδιασμό της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το θεωρητικό πλαίσιο έτσι όπως
αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), όπου στην δομή της
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μαθησιακής περιοχής Τέχνες περιλαμβάνει πέντε μορφές καλλιτεχνικές έκφρασης:
τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο, το χορό και η οπτικοακουστική έκφραση. Στις
διδακτικές προσεγγίσεις θα ακολουθηθούν αυτές που διευκολύνουν την υλοποίηση
των στόχων της Τέχνης όπως η δημιουργία, η παρουσίαση και η ανταπόκριση. Επίσης
η σύνδεση της Τέχνης με τις άλλες μαθησιακές περιοχές του προγράμματος
(προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-φυσικές επιστήμες-γλώσσα-φυσική αγωγήμαθηματικά-περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη-τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών(Τ.Π.Ε).Το πρόγραμμα έρευνα-δράσης θα εξελιχθεί
στις παρακάτω φάσεις :
1) Ευαισθητοποίηση – Ενεργοποίηση της εθελοντικής ομάδας Νηπιαγωγών.
Οργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης από την σχολική σύμβουλο με θέμα, την
ένταξη της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών 2011.Συναντήσεις ευαισθητοποίησης για την τέχνη, όπου θα κληθούν
ειδικοί έτσι ώστε να καλυφθούν και οι πέντε μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι
ειδικοί τέχνης θα λειτουργήσουν ως εξωτερικοί συνεργάτες υποστηρικτικά, σχετικά
με την πρακτική ή το θεωρητικό πλαίσιο. Είναι η απάντηση στο βασικό ερώτημα, που
αφορά την ικανότητα των εκπαιδευτικών, στο να διδάξουν το φαινόμενο της τέχνης
στο σχολείο, όταν δεν τους έχουν προσφερθεί ειδικές γνώσεις (Λώλος,2012).
2) Εφαρμογές στην τάξη. Οι Νηπιαγωγοί μπορούν να κάνουν την καλλιτεχνική
εκπαίδευση με περισσότερο νόημα για τους μαθητές τους, με την ενσωμάτωσή της
σε καθημερινή βάση στο μαθησιακό τους υλικό, αγκαλιάζοντας τις προκλήσεις της
ένταξης των τεχνών, ακόμη και αν οι πόροι και τα πρότυπα είναι λίγα ή και αν δεν
υπάρχουν (Κοσμετάτου, 2011). Για την υλοποίηση του προγράμματος θα ληφθούν
υπόψη βασικές μεθοδολογικές παράμετροι όπως: Ο χώρος της τάξης. Ο χώρος του
νηπιαγωγείου χαρακτηρίζεται από τυποποίηση στην οργάνωση του με αποτέλεσμα
να είναι στατικός στη λειτουργία του και αδιάφορος για τα παιδιά. Αν δεν αλλάζει
τακτικά ο εξοπλισμός και η διαρρύθμιση το εκπαιδευτικό περιβάλλον υποβαθμίζεται
και η αδυναμία στις εναλλαγές δυσκολεύει την ανάπτυξη νέων διδακτικών
προσεγγίσεων και ευέλικτων εκπαιδευτικών πρακτικών. Οπότε το περιβάλλον του
σχολείου μαθαίνει το παιδί να ενεργεί και να εκδηλώνεται μέσα από μια αμφίρροπη
σχέση ερεθισμάτων στη μάθηση είτε με αντικείμενα ή άλλα παιδιά ή
ενήλικες(Ντολιοπούλου,2003). Τα υλικά, η επιλογή και η οργάνωση τους, που, κατά
τον Gombrich, Ε.(1998). (1998), η θέα και μόνο των υλικών, είναι αυτή που προκαλεί
την ανακάλυψη, η οποία προηγείται της δημιουργίας. Όμως και μόνο δημιουργώντας
πράγματα και κάνοντας τα να μοιάζουν με κάτι, ο άνθρωπος μπορεί να διευρύνει την
αντίληψη του για τον ορατό κόσμο. Οπότε εναύσματα για καλλιτεχνική δημιουργία
είναι η ανακάλυψη, η επιλογή και ο τρόπος χρήσης των υλικών. Το Παιδαγωγικό
πλαίσιο. Στηριζόμενοι στις σύγχρονες θεωρίες για την μάθηση, θα κινηθούμε γύρω
από τους ακόλουθους άξονες: α) Τη διαθεματική προσέγγιση, που μας επιτρέπει την
οριζόντια σύνδεση και την ανάδειξη των σχέσεων των διαφόρων γνωστικών
περιοχών και την πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης. β) Την ενεργητική συμμετοχή
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των νηπίων που επιτυγχάνεται με την μέθοδο project με την οποία τα νήπια
ασχολούνται για την ολοκλήρωση σχεδίων εργασίας. γ) Το ομαδοσυνεργατικό
μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι
πραγματώνονται από σκόπιμα ανομοιογενείς οργανωμένες ομάδες έρευνας και
εργασίας. Δεδομένου ότι αντικειμενικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι κατά τον
Piaget (Βαρνάβα-Σκούρα,1991) ν' αυξήσουμε τις δυνατότητες του παιδιού να
εφεύρει και ν` ανακαλύψει, οφείλουμε να έχουμε στον νου μας ότι: 1) Η μάθηση είναι
μια ενεργητική διαδικασία. 2) Το προσωπικό ενδιαφέρον είναι η αρχή της γνώσης.
Ακόμη, σύμφωνα με τον θεμελιωτή του κοινωνικού εποικοδομητισμού
Vygotsky,(1998) η οικοδόμηση της γνώσης επηρεάζεται από τις παρούσες αλλά και
τις προϋπάρχουσες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η μάθηση είναι συνεργατική
υπόθεση και συντελείται αποτελεσματικότερα σε μικρές ομάδες συνομηλίκων με
διαφορετικές ικανότητες που εργάζονται για ένα κοινό σκοπό.
3) Συναντήσεις ομάδας παρέμβασης για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων σχετικά
με τους τρόπους εφαρμογής των αλλαγών-καινοτομιών στο επίπεδο της τάξης
Νηπιαγωγείου. Υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου δράσης. Επίλυση προβλημάτων
κατά την εφαρμογή των αλλαγών στην διδασκαλία. Ενδυνάμωση της ομάδας για τις
δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με εβδομαδιαίες συναντήσεις για τη
κατανομή των εργασιών, συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εργασιών. Την
ενίσχυση και συμπλήρωση της επιστημονικής γνώσης της ομάδας, μέσω
επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας με αυτομόρφωση και επιμόρφωση.
4) Διάχυση συλλογής δεδομένων-αποτελεσμάτων. Η ομάδα θα δοκιμάσει
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις τέχνης και στην συνέχεια θα υπόκεινται συστηματικά σε
παρατήρηση, καταγραφή, κριτικό στοχασμό και αλλαγή. Μέσω της ανοιχτής
κυκλικής-σπειροειδούς διαδικασίας οι εκπαιδευτικοί δρουν και στοχάζονται με
σκοπό την κατανόηση, την αλλαγή και την βελτίωση (Μπαγάκης, 2002).Αφού
ολοκληρωθούν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, καθώς το πρόγραμμα θα εξελίσσεται
το υλικό που θα συλλεχθεί, και τα συμπεράσματα από τις παρεμβάσεις θα
παρουσιαστούν σε επιστημονική ημερίδα τον Ιούνιο του 2015 από τις Νηπιαγωγούς
που συμμετείχαν στην έρευνα δράση.
Συμπεράσματα
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ξεκινήσαμε ήδη μία παρέμβαση με βάση,
τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, τις παιδαγωγικές –διδακτικές προσεγγίσεις,
που είναι κατάλληλες για μικρά παιδιά και την ενσωμάτωση της τέχνης, στα
προγράμματα μάθησης εφαρμόζοντας νέους και καινοτόμους τρόπους, για να
εξοπλίσουμε καλύτερα τους μαθητές και να επιτύχουμε ενίσχυση της μάθησης και
των ευκαιριών, που το σχολείο μπορεί να προσφέρει για την επιτυχία των στόχων
του. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί για ερμηνεία των
δεδομένων, την εξαγωγή των συμπερασμάτων και τη συνολική αξιολόγηση του
προγράμματος.
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Η Διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε ανομοιογενείς τάξεις
Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας ως παιδαγωγική πρόταση για τη
διαχείριση της σχολικής αποτυχίας
Κοφίδου Αγγελική
Σχολική Σύμβουλος γαλλικής γλώσσας Δυτικής Μακεδονίας
akofidou@hotmail.gr
Περίληψη
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι, αφού θέσει το πρόβλημα της ανομοιογένειας
του μαθητικού πληθυσμού, να εξετάσει το θέμα της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας στο μάθημα της γαλλικής το οποίο έχει σχέση με το περιεχόμενο και
τους στόχους των υφιστάμενων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Βασιζόμενη σε
πραγματοποιθείσα εκπαιδευτική έρευνα, στόχευση της εισήγησής μου αποτελούν:
α) η διαπίστωση της παρουσίας της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής ως μεθόδου
προσέγγισης της μάθησης στα ΑΠ για τη διδασκαλία της γαλλικής Γλώσσας του
Γυμνασίου (ΑΠΣ, 2003) και του Δημοτικού (ΑΠΣ, 2006) και της σημασίας της για το
σχεδιασμό τους, β) η ανάδειξη της αναγκαιότητας διαφοροποίησης της διδασκαλίας
η οποία λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό του Νέου Ενιαίου Προγράμματος
Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (2011) και, γ) η διαμόρφωση παιδαγωγικής πρότασης
για τη διδακτική διαφοροποίηση, με σκοπό την προσαρμογή, των ΑΠ και της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στις μαθησιακές ανάγκες, στα σχολικά περιβάλλοντα και
στα ιδιαίτερα προφίλ των μαθητών, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει προοπτικές
ενθάρρυνσης στην επιτυχία των ‘αδύνατων’ μαθητών.
Εισαγωγή
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια σύντομη εξέταση των θεμάτων
διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο μάθημα της γαλλικής ως β Ξένης Γλώσσας,
θέματα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο των υφισταμένων Αναλυτικών
Προγραμμάτων 29 (syllabi) και των Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών (curricula).
Βασική παραδοχή για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων αποτελεί το γεγονός ότι
η ανομοιογένεια υπάρχει σε όλες τις σχολικές τάξεις (Cohen, E., 1994) και ότι οι
μαθητές ξεκινούν τη σχολική τους διαδρομή από διαφορετικά σημεία αφετηρίας,
29

Οι Δενδρινού, Β. & Καραβά, Ε. (2013:7) προσδιορίζουν τα Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών ως
curricula (όρος που καθορίζει τα πλαίσια γενικών παιδαγωγικών αρχών) και τα διακρίνουν από τα
Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών τα οποία προσδιορίζουν ως syllabi (όρος που καθορίζει την ύλη
που διδάσκεται). Ωστόσο φαίνεται ότι από τη διαφορετική θεώρηση του ρόλου των Α.Π. προκύπτουν
διάφοροι ορισμοί (Καψάλης, Α. 1995:74; Φλουρής, Γ. 1983:9) και ότι, τελικά, από τη συνάντηση των
όρων Αναλυτικό Πρόγραμμα και curriculum (Αλεξοπούλου, Π. 2012: 14) προέκυψαν τα Αναλυτικά
Προγράμματα «Νέου τύπου» (curricula) (Westphalen, Κ. 1982: 85). Οι Βείκου, Χ., Σιγανού, A., &
Παπασταμούλη, Ε. (2007: 55-68) διακρίνουν τα Α.Π. σε: «παραδοσιακά», σε curricula (‘κλειστά’,
‘ανοιχτά’ ή ‘τύπου curriculum’) και σε «Προγράμματα διαδικασίας» (2007: 56). Γενικότερη αναφορά
στα Α.Π. κάνουν και οι Γεωργογιάννης, Κ. & Μπούρας, Α. (2007: 482-490) και Ξωχέλλης, Π. (2013: 6882).
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δηλαδή με διαφορετικό βαθμό κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας, με διαφορετικά
βιώματα, διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης στη γνώση, διαφορετικές μορφές
επικοινωνίας. «Η διαπίστωση της ανομοιογένειας των μαθητών μιας σχολικής τάξης
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία, αν στο κύριο μέρος της αποτελεί μία
προσπάθεια μεταβίβασης και μεταφοράς γνώσεων σε τάξεις όπου οι μαθητές
θεωρούνται αδιαφοροποίητος ομοιογενής πληθυσμός, είναι αναποτελεσματική και
μπορεί να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία ορισμένων μαθητών» αναφέρουν
χαρακτηριστικά οι Koutselini M. & Persianis P. (2000). Συγχρόνως, «η έρευνα έχει
δείξει ότι η δημιουργία ομοιογενών τμημάτων για τους ‘προχωρημένους’ και τους
‘αδύνατους’ μαθητές αδυνατεί να επιτύχει το στόχο ενίσχυσης της μάθησης και
βελτίωσης του μαθησιακού αποτελέσματος. Σε αυτές τις τάξεις οι ‘αδύνατοι’
μαθητές, που προέρχονται κυρίως από κοινωνικά κατώτερα στρώματα, δεν
αναπτύσσουν ισχυρά κίνητρα για συμμετοχή, εκτίθενται σε πρότυπα μάθησης του
ιδίου επιπέδου και δεν βελτιώνουν την επίδοσή τους» (Δενδρινού, Β. & Καραβά, Ε.,
2013: 35). Στον αντίποδα της παραδοσιακής διδασκαλίας που δεν κατορθώνει να
βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και οδηγεί σε σχολική αποτυχία εμφανίζεται
τις τελευταίες δεκαετίες η εξατομικευμένη ή διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποία,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι αποτελεσματική (Ματσαγγούρας, Η.:
2009). Τα βασικά αίτια της διαφοροποίησης 30 είναι «οι ατομικές διαφορές των
μαθητών και οι διαφορετικές προϋποθέσεις μάθησης». Αυτά σχετίζονται με «τις
διαφορετικές κοινωνικές απαιτήσεις» καθώς και με τις «προσδοκίες που τίθενται
από τους τύπους σχολείων» (Κοσσυβάκη, Φ. 2002:116). Βασιζόμενοι σε
πραγματοποιηθείσα εκπαιδευτική έρευνα κατά το έτος 2014, θα εστιάσουμε εν
προκειμένω στην παρούσα εισήγηση: α) στη διαπίστωση της παρουσίας της
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής ως μεθόδου προσέγγισης της μάθησης στα ΑΠ για
τη διδασκαλία της γαλλικής Γλώσσας του Γυμνασίου (ΑΠΣ, 2003) και του Δημοτικού
(ΑΠΣ, 2006) και της σημασίας της για το σχεδιασμό τους β) στην ανάδειξη της
αναγκαιότητας Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας (Δ.Δ) (Tomlinson, C.Α., 2004) κατά
τη διδακτική διαδικασία στις τάξεις της γαλλικής ως β Ξένης Γλώσσας,
διαφοροποίηση η οποία έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό του πρόσφατου Νέου
Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (2011) και μάλιστα αποτελεί
τη βάση της μεθοδολογικής προσέγγισης της μάθησης σε αυτό και, τέλος, μέσα από
ένα δημιουργικό σχολιασμό των ήδη υπαρχόντων ΑΠ της γαλλικής, γ) στη
30

Η διαφοροποίηση στην εκπαίδευση διακρίνεται στην εξωτερική διαφοροποίηση (μακρο-επίπεδο),
που αφορά τους τύπους των σχολείων, τις βαθμίδες και τις τάξεις, και στην εσωτερική διαφοροποίηση
(μικρο-επίπεδο), που αφορά την οργάνωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, και κατ’ αυτή
λαμβάνονται υπόψη η συγκεκριμένη επίδοση του μαθητή σε μια ενότητα κάποιου μαθήματος καθώς
και οι δεξιότητες και ικανότητές του, όπως η τεχνική εργασίας, οι μορφές εργασίας, τα κίνητρα
μάθησης, οι προσωρινές μαθησιακές δυσκολίες, τα ατομικά του ενδιαφέροντα, οι μαθησιακές του
επιθυμίες, οι κοινωνικές ικανότητές του κ.ά. (Βαστάκη, Μ. (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία.
Eπιστημονικό Bήμα. 12: 121-135).
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διαμόρφωση παιδαγωγικής πρότασης για τη διδακτική διαφοροποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή των ΑΠ και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις μαθησιακές
ανάγκες, στα σχολικά περιβάλλοντα και στα ιδιαίτερα προφίλ των μαθητών, γεγονός
το οποίο θα δημιουργήσει προοπτικές ενθάρρυνσης στην επιτυχία31 των ‘αδύνατων’
μαθητών «με τρόπο ώστε να αποτραπεί η περιθωριοποίηση των ‘λιγότερο ικανών
μαθητών’ και να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή της σχολικής τάξης» (Καγκά, Ε.,
2008: 33).
Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Το Θεωρητικό πλαίσιο.
Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η μεθοδολογία που στηρίζεται στην υπόθεση ότι
η διδακτική πράξη πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται ανάλογα με την
ποικιλομορφία και την ατομικότητα της ομάδας μαθητών σε κάθε τάξη (Tomlinson,
C.A. 2001: 11; Cofidou, A. 2012 : 43). Η Δ.Δ. αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο από
την έρευνα στους τομείς διερεύνησης της λειτουργίας του εγκεφάλου και της
γνωστικής ψυχολογίας (Siegler, S.R. 2006; Μουτζούρη, E., & Πρόσκολλη, A. 2005). Το
θέμα της διαφοροποίησης 32 της διδασκαλίας/μάθησης είναι σήμερα ένα από τα
κρισιμότερα θέματα στη διδακτική των γλωσσών (θεωρίες διδασκαλίας/μάθησης)
και στις διάφορες προσεγγίσεις για αποτελεσματική33 διδασκαλία σε τάξεις μεικτής
ικανότητας (Κουτσελίνη, M., 2006). Η διαφοροποίηση θεμελιώνεται στις θεωρίες της
εποικοδόμησης της μάθησης (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (interaction)
που προέρχεται από το χώρο της Ψυχολογίας, καθώς και του κοινωνικού
εποικοδομισμού (social constuctivism, Schneuwly, B., 1986), που υποστηρίζει ότι η
μάθηση είναι μια γνωστική διαδικασία η οποία αναπτύσσεται μέσα σε κοινωνικό
πλαίσιο (δηλ. σε αυθεντικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης), μέσω διαδικασιών
ένταξης των νέων δεδομένων στα ήδη υπάρχοντα νοητικά σχήματα (Κοφίδου Α.,
2011:19). Αυτή η θεώρηση συνδέεται με πολλές σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες,
ειδικότερα τις αναπτυξιακές θεωρίες του Vygotsky (1978) και του Bruner (1990), και
την κοινωνικο-γνωστική θεωρία του Bandura (Shunk, D.H. 2000). Στο πλαίσιο της
θεωρίας της διαφοροποίησης ο εκπαιδευτικός, ο οποίος αποτελεί το κλειδί στην
επιτυχημένη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Βαλιαντή, Σ. 2009; Βαλιαντή, Σ. &
Κουτσελίνη, Κ. 2008), θα πρέπει να βρει τους τρόπους με τους οποίους μαθητές με
διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας 34 , διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικό
31

«Δεν είναι τυχαίο ότι η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική ονομάζεται και Παιδαγωγική της επιτυχίας»
επισημαίνει η Σφυρόερα, Μ. (2004).
32
«Διαφοροποίηση είναι η διδασκαλία διά της οποίας διδάσκουμε διαφορετικούς μαθητές με
ποικίλους και ιεραρχημένους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τρόπους, μέσα, διαδικασίες,
περιβάλλον, ούτως ώστε ν’ ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών που συνυπάρχουν
σε τάξεις μεικτής ικανότητας» (Κανάκης, Ν. 1991).
33
«Το σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό όταν βελτιώνεται συνεχώς ως σύνολο» (Ξωχέλλης, Π. 2013:
116).
34
«Τα αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι μαθητές αποδίδουν καλύτερα, όταν διδάσκονται
σε επίπεδο ανάλογο με το επίπεδο ετοιμότητάς τους (Vygotsky, L. 1986). Αν το επίπεδο των
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μαθησιακό προφίλ (Tomlinson, C.A. 2003 ; Cofidou, A. 2012 : 43-44), διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό
και
πολιτισμικό
κεφάλαιο
και
διαφορετικά
ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά μπορούν να οικοδομήσουν τη νέα γνώση
(Koutselini, M. 2008; Koutselini, M. & Valiande, S. 2009).
Αναλυτικά Προγράμματα Γαλλικής Γλώσσας και Διαφοροποίηση της διδασκαλίας/
μάθησης
Στις γενικές αρχές της εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Γαλλικής για το
Γυμνάσιο (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-03) 35 περιλαμβάνεται η έννοια της εξασφάλισης
ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές (ΔΕΠΠΣ,
2003:3734). Προβάλλεται η ενταξιακή εκπαίδευση ως στρατηγική ενάντια στην
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ωστόσο φαίνεται ότι αν και ο
στόχος είναι το σχολείο να γίνει ενταξιακό, δεν έχει καταβληθεί ανάλογη σοβαρή
προσπάθεια υλοποίησής του στόχου αυτού (UNESCO, 2003: 14). Για το λόγο αυτό
απαιτείται να επιχειρηθούν αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον, στο περιβάλλον της
τάξης, στις διδακτικές προσεγγίσεις, στο ΑΠ και στις διαδικασίες αξιολόγησης, έτσι
ώστε να επιτευχθεί δίκαιη και ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά36. Η Δ.Δ. μπορεί
να λειτουργήσει θετικά στις έντονα και πολυδιάστατα διαφοροποιημένες τάξεις
μεικτής ικανότητας και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί προβλήματα
που προκύπτουν σε μια τάξη με πολυπολιτισμική και μεικτή σύνθεση, μέσα από το
συστηματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας σε καθημερινή βάση (Tomlinson, C.A.,
1999; Tomlinson, C.A. & Eidson, E., 2003). Η Δ.Δ. θεωρείται ως μια αλλαγή της
μαθησιακής διαδικασίας, ευέλικτη που ανταποκρίνεται σε μεγάλο εύρος διαφορών
ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα, τον κυρίαρχο τύπο νοημοσύνης
(Cofidou, A. 2012 : 44) και το μαθησιακό στυλ των μαθητών (Tomlinson, C.A. 2001)
και κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στην προσαρμογή/τροποποίηση
του ΑΠ, των μεθόδων διδασκαλίας, των πηγών, των μαθησιακών δραστηριοτήτων
και του τελικού αποτελέσματος, με στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες
ανάγκες του κάθε μαθητή (Bearne, 1996; Cofidou, A. 2012 : 45).
Μοντέλα, είδη και φιλοσοφία Αναλυτικών Προγραμμάτων
Τα ΑΠ κατηγοριοποιούνται σε δυο μοντέλα: α) το στοχοθετικό μοντέλο (product)
βασίζεται στους συμπεριφοριστικούς στόχους που καθορίζουν εκ των προτέρων το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μάθησης (product) το οποίο μπορεί να ελεγχθεί, να
δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο τους, τότε η μαθησιακή διαδικασία γίνεται
ανιαρή και αναποτελεσματική και ανάλογα, αν το επίπεδο των δραστηριοτήτων είναι πολύ πιο υψηλό,
οι μαθητές απογοητεύονται, αδυνατούν να εργαστούν και η μαθησιακή διαδικασία είναι και πάλι
αναποτελεσματική» σημειώνουν οι Βαλιαντή, Σ. & Κουτσελίνη, Μ. (2008).
35
Ανακτήθηκε στις 5/2/2015 από: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ΑΠΣ Γαλλικής Γλώσσας
36
Ήδη με το Νόμο 1566/1986 είχε εντοπιστεί το θέμα της διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού
στα δημόσια σχολεία. Η βασική φιλοσοφία του Νόμου αυτού στοχεύει στην «ολόπλευρη, αρμονική
και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δυνάμεων των μαθητών, έτσι ώστε αυτοί να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες» (Κοσσυβάκη, Φ., Μπρούζος, Α. 2006: 277-278).
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αξιολογηθεί και να βελτιωθεί μέσω της ψυχομετρίας και των εκπαιδευτικών
μετρήσεων (Stenhouse, L. 2003:79 βλ. και ταξινομία στόχων Bloom & Krathwohl,
1986: 26-27). Το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ βασίζονται, κατά την άποψή μας, στο στοχοθετικό
μοντέλο ΑΠ. Ως προς το είδος του το ΔΕΠΠΣ αποτελεί ένα Πρόγραμμα Πλαίσιο. Τα
ΑΠΣ ως προς το γενικό τους προσανατολισμό και τη γενικότερη φιλοσοφία τους θα
τα εντάσσαμε στα «θεματοκεντρικά Προγράμματα» (βλ. και τα αρχικά ΔΕΠΠΣ:
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών)
β) το μοντέλο διαδικασίας (process) (Kelly, 1999:77). Σύμφωνα με αυτό η
εκπαίδευση είναι μια σειρά από αναπτυξιακές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να
προωθηθούν μέσα από το ΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του μαθητή και την
ανάπτυξή του ως ανθρώπινο όν (Αλεξοπούλου, Π. 2012: 17). Οι στόχοι του είναι
απλοί. Το περιεχόμενο, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες επιλέγονται με σημείο
αναφοράς την προώθηση των αναπτυξιακών διαδικασιών του παιδιού και
αξιολογείται τόσο η καταλληλότητα του περιεχομένου και των διαδικασιών που
επιλέχθηκαν, όσο και η πραγματοποίηση ή μη της αναμενόμενης ανάπτυξης. Τα
μοντέλα διαδικασίας βασίζονται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού καθώς σε αυτά ο
ίδιος δεν χειραγωγείται (Αλεξοπούλου, Π. 2012: 20). Αντίθετα, δίνουν την ευκαιρία
στο διδάσκοντα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη (Stenhouse, S. 2003: 127128). Υποστηρίζουμε την άποψη ότι τα ΑΠ τα οποία υιοθετούν ως μέθοδο
προσέγγισης της μάθησης τη Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική και διδασκαλία
βασίζονται στο μοντέλο διαδικασίας, ως προς το είδος τους 37 , ως προς τις
δυνατότητες προσαρμογής τους σε επί μέρους συνθήκες σχολείου και μαθητών
θεωρούνται ότι είναι ‘Προγράμματα διαδικασίας’ (βλ. παραπάνω σημ. 1) και ως
προς τη φιλοσοφία που τα διέπει είναι ‘παιδοκεντρικά’ (βλ. σημ. 9).
Έχοντας ως βάση τα παραπάνω δεδομένα που αφορούν στο γενικότερο θεωρητικό
πλαίσιο που διέπει τα ΑΠ, τη φιλοσοφία, τους σκοπούς, τους στόχους, τη δομή και
τη λειτουργία τους, σε συσχετισμό με τη Δ.Δ. ως μέθοδο προσέγγισης της μάθησης,
θα εξετάσουμε τα ισχύοντα ΑΠ για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και θα
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτά ανταποκρίνονται στα
παιδαγωγικά και διδακτικά προαπαιτούμενα (Cofidou, A. 2012 : 47) που θέτει η Δ.Δ.,
έτσι ώστε οι καθηγητές γαλλικής να μπορέσουν, μέσα σε ένα ευέλικτο διδακτικό
πλαίσιο/περιβάλλον, α) να εισάγουν τη Δ.Δ. στις τάξεις τους που, όπως

37

«Ανάλογα με τα περιθώρια πρωτοβουλίας που αφήνει το Πρόγραμμα διδασκαλίας στον
εκπαιδευτικό, καθώς και ανάλογα με τις δυνατότητες προσαρμογής του σε επί μέρους συνθήκες
σχολείου και μαθητών διακρίνονται σε δυο κυρίως είδη προγραμμάτων: τα ‘κλειστά προγράμματα’
και τα ‘Προγράμματα Πλαίσια’ ενώ ως προς το γενικό τους προσανατολισμό ή τη φιλοσοφία τους
μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες Shiro M. (1978): α) τα ‘θεματοκεντρικά
προγράμματα’ (Ακαδημαϊκή θεωρία), β) τα ‘προγράμματα κοινωνικής αποτελεσματικότητας’ (θεωρία
της κοινωνικής αποτελεσματικότητας), γ) τα ‘παιδοκεντρικά προγράμματα’ (θεωρία της μελέτης του
παιδιού), και τέλος δ) τα ‘προγράμματα κοινωνικής αναδόμησης’ (θεωρία της κοινωνικής
αναδόμησης)» (Ξωχέλλης, Π., 2013: 70).
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προαναφέραμε, είναι ανομοιογενείς και συνεπώς μεικτής ικανότητας και β) να
ενθαρρύνουν τους ‘αδύνατους’ μαθητές τους σε μια πορεία προς την επιτυχία.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα γαλλικής γλώσσας και οι εντοπισμένες δυσκολίες
εφαρμογής της Δ.Δ. στην τάξη.
Σε πρόσφατη εκπαιδευτική έρευνα που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου38 η οποία ερευνά αν εφαρμόζεται η Δ.Δ. στο μάθημα της
γαλλικής στη Β/θμια Εκ/ση, εντοπίζεται μια πρώτη δυσκολία εφαρμογής της Δ.Δ.
στις τάξεις των γαλλικών η οποία αποδίδεται από τους εκπαιδευτικούς στα
υπάρχοντα Α.Π. Συγκεκριμένα επισημαίνεται στις απαντήσεις των ερωτώμενων
καθηγητών γαλλικής39 : «τα ΑΠΣ (2003 για το Γυμνάσιο και 2006 για το δημοτικό) δεν
αναφέρονται αναλυτικά στο θέμα της Δ. Δ. ώστε να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στη
διδασκαλία του» (Vlaserou, M. 2014: 76, 83) και προσθέτουν: «παρότι αυτή (η
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική) υποδεικνύεται έντονα και στα δυο (Α.Π.) » (2003:
386-387, 2006: 1441-1443). Πράγματι, στο ΑΠΣ του Γυμνασίου του 2003, στη
Διδακτική Μεθοδολογία, σημειώνεται:
« […] Ο διδάσκων χρησιμοποιεί κατ’ εξοχή τη μέθοδο της επικοινωνιακής
προσέγγισης. Μπορεί όμως να προσφύγει βάσει των αρχών της Διαφοροποιημένης
Παιδαγωγικής Προσέγγισης (Pédagogie Différenciée). […] Με βάση τις αρχές της
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής Προσέγγισης (Pédagogie différenciée), οι
δραστηριότητες πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των
μαθητών της ανάλογης τάξης» (Vlaserou, M. 2014, σσ. 386-387).
Οι ερωτηθέντες καθηγητές γαλλικής καταλήγουν ότι τα ΑΠ 2003 και 2006: 1) Δεν
είναι συμβατά με τη Δ. Δ. 2) Δεν έχουν συλληφθεί σύμφωνα με το πλαίσιο αρχών
που θέτει η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική (Vlaserou, M: 87-88). Ωστόσο,
υπογραμμίζεται στην έρευνα, ότι το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες

38

Vlaserou M. (2014). Pratiques de pédagogie différenciée en classe de FLE au collège hellénique, visant
à gérer l’hétérogénéité des classes, encourager les élèves faibles et les aider à progresser. Obstacles et
perspectives (στα ελληνικά: Πρακτικές Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στη διδασκαλία της γαλλικής
στο ελληνικό γυμνάσιο, οι οποίες στοχεύουν στη διαχείριση της ετερογένειας στις τάξεις, στην
ενθάρρυνση των αδύνατων μαθητών και στη βοήθειά τους για βελτίωση και πρόοδο). (Μεταπτυχιακή
Εργασία). Αθήνα: ΕΑΠ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Καθηγητών Γαλλικής. Η μετάφραση
των αποσπασμάτων στα ελληνικά έχει γίνει από εμένα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε είκοσι εννέα
γυμνάσια της χώρας μέσα από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε καθηγητές Γαλλικών της Αττικής
και άλλων νομών.
39
Είναι πολύ σημαντική η θεώρηση της Taba, S. (1962:238-240) οτι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται
σε συνεχή τριβή με το ΑΠ και με τους μαθητές είναι εκείνοι που βασικά μπορούν να διαγνώσουν τα
πρακτικά προβλήματα του curriculum (βλ. σχετικά και Stenhouse, L., 1983: 143-165).
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Γλώσσες του 2011 (EΠΣ-ΞΓ)40 «βασίζεται πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο της Δ.Δ. και
θέτει θέμα διαφοροποίησης της αξιολόγησης του μαθητή», παρότι, αρκετοί
καθηγητές από τους ερωτηθέντες δεν γνώριζαν ότι η Δ.Δ στηρίζεται από το νέο ΕΠΣΞΓ (2011: 89-90). Μια δεύτερη δυσκολία στην εφαρμογή της Δ.Δ. η οποία είναι
χρήσιμο να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η Δ. Δ.
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοποίηση των ικανοτήτων
των εκπαιδευτικών γαλλικής, με την προϋπόθεση ότι αυτοί, γνωρίζοντας καλά το νέο
ΕΠΣ-ΞΓ, θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν παιδαγωγικά στην τάξη. Επομένως, δεν
αρκεί για τον καθηγητή να αντιληφτεί ότι το ΑΠ βασίζεται στις αρχές της Δ.Δ. αλλά
θα πρέπει, με την κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση, να γίνει ικανός να εισάγει τη
Δ.Δ. στο μάθημά του, να συνειδητοποιήσει τις αιτίες που δημιουργούν τις επί μέρους
διαφοροποιήσεις και να διαχειριστεί ανάλογα τα προβλήματα ανομοιογένειας του
μαθητικού δυναμικού της τάξης. Η Διαφοροποίηση δεν είναι βεβαίως κάτι το οποίο
‘προκύπτει ’ από μόνο του όταν οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν το πρόγραμμα
διδασκαλίας τους, αλλά χρειάζονται συνεχή υποστήριξη και ανατροφοδότηση για
να την ενσωματώσουν στην καθημερινή τους πρακτική, ώστε η φιλοσοφία της
Διαφοροποίησης να διαπερνά όλες τις παιδαγωγικές τους θεωρήσεις, πρακτικές και
στάσεις. Η Διαφοροποίηση, δρα βελτιωτικά όταν είναι συνεπικουρούμενη από
υποστηρικτικές δομές όπως: η διδασκαλία της ΞΓ στα τμήματα ένταξης, η ενισχυτική
διδασκαλία για τους μαθητές στη γενική τάξη, η στήριξη της διδασκαλίας της ΞΓ από
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, η εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας κλπ.,
δομές και πρακτικές οι οποίες απουσιάζουν από τη διδασκαλία του μαθήματος της
Ξένης Γλώσσας, όπως επισημαίνουν οι ερωτηθέντες καθηγητές γαλλικής της
προαναφερθείσας έρευνας και οι οποίες θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους
μαθητές στη μάθηση και να μειώσουν τη μαθητική αποτυχία στο μάθημα της
γαλλικής (ΕΠΣ-ΞΓ, 2011: 89-91). Το πρόβλημα επομένως είναι ότι ναι μεν η
φιλοσοφία του Νέου Ενιαίου Προγραμμάτων Σπουδών στηρίζει τη διαφοροποίηση
(Δενδρινού, Β. & Καραβά, Ε. 2013: 35-30), όμως δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο
πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής που να στηρίζει το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
στην προσπάθεια για Διαφοροποίηση41. Μια γενικότερη δυσκολία που αφορά στην
εφαρμογή της Διαφοροποίησης στην τάξη είναι ότι παρότι οι ερωτηθέντες
καθηγητές συμφωνούν με τη φιλοσοφία της Διαφοροποίησης και δηλώνουν
καλοπροαίρετα ότι θα προσπαθήσουν να την εφαρμόσουν, φαίνεται ότι η
επικρατούσα αντίληψη στους εκπαιδευτικούς περί Διαφοροποίησης είναι η
40

Ανακτήθηκε4/2/2015,στο
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%9E%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%
93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82/%CE%A0%CE%A3%20%CE%9E%CE%AD%CE%B
D%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD.pdf
41
Ο μόνος τύπος διαφοροποίησης που προβλέπεται στη διδασκαλία των ΞΓ στα δημόσια σχολεία
είναι η διαφοροποίηση των μαθητών ως προς τα επίπεδα διδασκαλίας σε «αρχάριους» και
«προχωρημένους», η οποία ισχύει μόνο για το μάθημα των αγγλικών και μόνο για τους μαθητές της
Β/θμιας Εκ/σης.
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απλοποίηση (μιας ερώτησης ή μιας δραστηριότητας) ή η παροχή εξατομικευμένης
βοήθειας ή ενθάρρυνσης για συμμετοχή στο μάθημα, ή η συμπλήρωση ενός φύλλου
εργασίας (βλ. και στο: Φιλίππου, Σ. & Συμεωνίδου, Σ. 2010: 230). Ο εκπαιδευτικός
πρέπει, στα πλαίσια της επιμόρφωσης, να αποκτήσει την ικανότητα για λειτουργική
ανάλυση των μαθησιακών αναγκών του μαθητή και του γνωστικού αντικειμένου,
ούτως ώστε να επισημαίνονται οι βασικές (πυρηνικές) γνώσεις και οι
προαπαιτούμενες πάνω στις οποίες θα πρέπει να δουλέψουν οι μαθητές
(Κουτσελίνη, Μ., 2010: 215-225). Έτσι αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή της Δ.Δ. σε
τάξεις μεικτής ικανότητας, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία δεν είναι εύκολη
υπόθεση.
Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ανομοιογένεια του μαθητικού
πληθυσμού
Η Vlaserou, M. αναφέρει στον Πρόλογο της Μεταπτυχιακής της εργασίας:
«Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η ετερογένεια αποτελεί μια
πραγματικότητα στις τάξεις των Γαλλικών και ένα αδιαμφισβήτητο εμπόδιο στη
μάθηση και την πρόοδο των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά, οι καθηγητές των Γαλλικών
που συμμετείχαν στην έρευνά μας και απάντησαν στις ερωτήσεις που θέσαμε,
δείχνουν να είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι απέναντι στη διαφορετικότητα των
μαθητών τους και προσπαθούν, μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να ξεπεράσουν τις ποικίλες μαθησιακές
δυσκολίες που προκύπτουν και να γίνουν αρωγοί των μαθητών τους, αποβλέποντας
όχι μόνο στη σχολική τους πρόοδο αλλά και στην επιτυχία της μετέπειτα κοινωνικής
τους ζωήs» (Vlaserou, M. 2014, σσ. 4).
Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων καθηγητών γαλλικής οι οποίοι
συνειδητοποιούν την ανομοιογένεια των μαθητών, διατίθενται θετικά απέναντι στη
Διαφορετικότητά τους, επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους και
απαντούν ότι: 1) Είναι πολύ πιθανόν η διαφορετικότητα των μαθητών να ξεπεραστεί
στη διδασκαλία, 2) η Δ. Δ. ως μέθοδος προσέγγισης στη διδασκαλία της γαλλικής
εγγυάται την κινητοποίηση των μαθητών 3) όλοι οι μαθητές είναι ικανοί να γίνουν
αποτελεσματικοί 4) η Δ.Δ μπορεί να συμβάλει στην αυτονόμηση και τελική
χειραφέτηση του μαθητή και 5) η Δ.Δ μπορεί να ενθαρρύνει τους ‘αδύνατους’
μαθητές και να τους οδηγήσει στην πρόοδο (Vlaserou, M. 2014: 88).
Σύνθεση- Προς μια Πρόταση Διαφοροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα φαίνεται οτι οι καθηγητές
γαλλικής στέκονται αρκετά αμήχανοι μπροστά στην εφαρμογή των Α.Π. 2003 και
2006 τα οποία θεωρούνται περισσότερο «στοχοθετικά» και δεν δίνουν ιδιαίτερο
βάρος στη «διαδικασία» μάθησης. Εκτιμούμε ότι η διαρκής και μόνιμη, χωρίς και
άλλες εναλλακτικές επιλογές, υιοθέτηση του «στοχοθετικού μοντέλου» Α.Π. από τον
εκπαιδευτικό, δεν του αφήνει περιθώρια διαφοροποίησής του, ώστε να
λειτουργήσει και ως ερευνητής και ως ουσιαστικός αναμορφωτής του. Ωστόσο με
την υποστήριξη του ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο αποτελεί ένα πιο ευέλικτο curriculum που
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βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση της Δ. Δ., αρχίζει να διαφαίνεται η
«βούληση» να προχωρήσουν οι καθηγητές γαλλικής σε «προσαρμογή» της
διδασκαλίας τους στα δεδομένα της διαφοροποίησης της μάθησης, και θεωρούν ότι
αυτή θα είναι ικανή να κινητοποιήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει στην
περεταίρω βελτίωσή τους. Το Α.Π. συνεπώς πρέπει να αποτελεί ένα πλαίσιο δράσης
που θα αφήνει στον ίδιο τον εκπαιδευτικό περιθώρια να διερευνήσει τις
δυνατότητες διαφοροποίησής του, με τρόπο που αυτό να ανταποκρίνεται στις
ανησυχίες των μαθητών και ταυτόχρονα να τις επεκτείνει. Έτσι θα δημιουργηθούν οι
συνθήκες εκείνες «που θα επιτρέψουν στο διδάσκοντα να αναζητά διδακτικούς
τρόπους, που θα τον βοηθήσουν να είναι περισσότερο ερευνητής, αν όχι
συνερευνητής μαζί με τους μαθητές του» (Τσάφος, Β. 2004: 20-21). Από τη
συνεκτίμηση όλων των παραπάνω στοιχείων της εκπαιδευτικής έρευνας στα οποία
εμπλέξαμε δημιουργικά τα επιστημονικά δεδομένα της Δ.Δ. που παραθέσαμε,
προκύπτει συνθετικά μια Παιδαγωγική/διδακτική πρόταση που αφορά στη
δυνατότητα Διαφοροποίησης των ΑΠ γαλλικής, ως διαδικασίας αλλαγής ή
προσαρμογής τους, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών της τάξης,
με σκοπό τη διαχείριση της ανομοιογένειας του μαθητικού δυναμικού και με στόχο
τη μείωση της μαθητικής αποτυχίας στο μάθημα των γαλλικών (Tomlinson, 2004:
188). Το βέλτιστο είναι, ασφαλώς, τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα να λαμβάνουν
υπόψη τους τη διαφορετικότητα από την αρχή του σχεδιασμού τους και να δίνουν
τη δυνατότητα της διαφοροποίησης στη διδασκαλία, στα διδακτικά εγχειρίδια και
στα Ωρολόγια προγράμματα. Εν τούτοις, αν αποτιμήσουμε τα πρόσφατα ερευνητικά
ευρήματα στην Ευρώπη 42 αναφορικά με την αποτελεσματική διδασκαλία για την
αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών, θα διαπιστώσουμε, προς
ενίσχυση των ισχυρισμών μας, ότι η παιδαγωγική μας πρόταση και επιστημονικό
υπόβαθρο διαθέτει και υλοποιήσιμη είναι, αφού και οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη,
όπως και οι έλληνες καθηγητές, καλούνται και αυτοί να γίνουν «ερευνητές» για να
επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους και στρατηγικές επιλογής του θέματος
διδασκαλίας, του τύπου του μαθητή και του συγκεκριμένου μαθησιακού πλαισίου
(EACEA/Eurydice, 2011c: 51-52) προκειμένου να είναι η διδασκαλία τους
αποτελεσματική. Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής που επιδιώκει την ομοιογένεια της σχολικής τάξης, οι καθηγητές γαλλικής
εξέφρασαν την επιθυμία για τη δημιουργία πιο ευέλικτων ΑΠ που θα επιτρέπουν
στον εκπαιδευτικό μεγαλύτερη ελευθερία στις πρακτικές του επιλογές, με
42

Στη Γαλλία, ο εκπαιδευτικός της σχολικής τάξης είναι εκείνος ο οποίος παρέχει την υποστήριξη στο
ατομικό πρόγραμμα επιτυχίας του Μαθητή (Programme personnalisé de réussite éducative –PPRE). Το
πρόγραμμα βασίζεται σε Διαφοροποιημένη μάθηση και Διδασκαλία, σε μικρή ομάδα και μερικές
φορές σε ομαδοποίηση σε συνάρτηση με τις ικανότητες (EACEA/Eurydice, 2011c:35). Στην Ιρλανδία,
έχουν προβλεφθεί από το Υπουργείο Παιδείας, οι σχετικές παρεμβάσεις, όπως επίσης και η
Διαφοροποιημένη μάθηση αποτελούν τις προσεγγίσεις κλειδιά που προωθούνται στη σχολική τάξη
(EACEA/Eurydice, 2011c: 36). Στην Κύπρο τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΑΠ) έχουν ενσωματώσει
την παιδαγωγική διαφοροποίηση στη διδασκαλία των μαθημάτων (2010).
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διαφοροποίηση της διδασκαλίας που αφορά στα περιεχόμενα των ΑΠ, στη διδακτική
διαδικασία ή στη σχεδίαση του διδακτικού υλικού, στις διδακτικές τεχνικές και στις
μορφές αξιολόγησης, ανοίγοντας το δρόμο για μια διαφοροποιημένη και πιο
αποτελεσματική διδασκαλία που διευκολύνει τη συμμετοχή των μαθητών και τους
ενθαρρύνει στην επιτυχία (Παπαδόπουλος, Θ. 2008: 38-39). Με βάση την παραπάνω
θεώρηση του εκπαιδευτικού «ερευνητή» εκτιμούμε ότι ανοίγει ο δρόμος για μια νέα
επιστημονική έρευνα με θέμα τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός
διαφοροποιημένου ΑΠ γαλλικής γλώσσας για το γυμνάσιο, προσαρμοσμένου στις
μαθησιακές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες βιογραφίες των εφήβων
μαθητών.
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Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων κολύμβησης σε Δημοτικά
Σχολεία της Θράκης.
Κωνσταντινίδου Ξανθή
Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ξάνθης
xkonstant@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κολύμβηση αποτελεί προαιρετικό αντικείμενο διδασκαλίας στα ΑΠΣ της ΦΑ στην
Ελλάδα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το σχεδιασμό ενός τριετούς πλάνου για την
υλοποίηση των μαθημάτων κολύμβησης στα Δημοτικά σχολεία της Θράκης, με
ερευνητικά δεδομένα από 475 μαθητές-τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Από
τα αποτελέσματα φαίνεται η ευχαρίστηση των παιδιών από τη συμμετοχή και την
προσπάθεια που βελτίωσε την κολυμβητική τους ικανότητα, καθώς και η διάθεση να
συνεχίσουν την κολύμβηση στο σχολείο και σε σύλλογο. Παράλληλα μέσα από το
σχεδιασμό φαίνεται η σημαντικότητα και η ανάγκη της συνεργασίας των στελεχών
της εκπαίδευσης για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων.
Εισαγωγή - Προβληματική
H διδασκαλία της κολύμβησης αποτελεί προαιρετικό αντικείμενο διδασκαλίας στα
Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπ/σης όπως
αναφέρεται στα ΑΠΣ/ΔΕΠΣΣ (2003) & ΑΠΣ Φ.Α. (1995) με την προτροπή να διδάσκεται
όπου υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες
όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της κολύμβησης από τα πρώτα
σχολικά χρόνια (Νικοδέλης, Παπαχαρίσης, Νταμπάκης, Μισαηλίδης & Παπαργυρίου,
2014). Στην Ελλάδα συγκεκριμένο πλαίσιο για την οργάνωση των μαθημάτων
κολύμβησης, θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 1139/2010 για τα Δημοτικά Σχολεία με
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ
αναφέρονται οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των μαθημάτων, οι οποίες
είναι: Έγκριση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνη δήλωση γονέων, συναίνεση
από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής και από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ70,
παραχωρητήριο από το κολυμβητήριο, με παρουσία ναυαγοσώστη και ενεργό ΑΔΥΜ.
Προτείνεται παράλληλα η διδασκαλία της κολύμβησης σε συνεχόμενο δίωρο, με
αναλογία εκπ/κών-μαθητών 1:10. Στο ΦΕΚ δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ύλη για την
διδασκαλία του μαθήματος και κυρίως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους
εξειδικευμένους εκπ/κούς ΦΑ ΠΕ11, οι οποίοι προτείνεται να διατίθενται από την
αντίστοιχη Δ/νση εκπ/σης, μόνο εφόσον πλεονάζουν.Το τελευταίο αποτελεί και
τροχοπέδη για την γενίκευση της υλοποίησης του προγράμματος, διότι η απόσπαση
εξειδικευμένων εκπ/κών ΦΑ, εξαρτάται αποκλειστικά από τις διοικητικές δομές της
εκπ/σης. Το πρόγραμμα κολύμβησης υλοποιείται με επιτυχία στην Πιερία από το
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2008 και αποσπασματικά σε νομούς της Βόρειας Ελλάδος, με πρωτοβουλία των
Σχολικών Συμβούλων ΦΑ.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος κολύμβησης στη Θράκη αποτελούσε μια πρόκληση,
αφενός μεν λόγω των ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από την παρουσία μαθητών
της μουσουλμανικής μειονότητας στα δημόσια σχολεία και αφετέρου από τις
ελλείπεις κολυμβητικές υποδομές. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του σχεδιασμού το
2013, στην Ξάνθη το Δημοτικό κολυμβητήριο παρέμενε κλειστό την τελευταία 2ετία,
στην Κομοτηνή υπολειτουργούσε, στην Ορεστιάδα δεν λειτουργούσε τους
χειμερινούς μήνες και μόνο στην Αλεξανδρούπολη υπήρχε ένα νέο κολυμβητήριο σε
πλήρη λειτουργία.
Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία του σχεδιασμού
και της υλοποίησης των μαθημάτων κολύμβησης στους νομούς της Θράκης μέσα από
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και τη συνεργασία με στελέχη
και διοικητικές δομές της εκπαίδευσης και των τοπικών αρχών. Επίσης να
παρουσιάσει μια αρχική αποτίμηση του προγράμματος με ερευνητικά δεδομένα από
μαθητές-τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά το Α΄ τρίμηνο από τους νομούς
Ξάνθης και Έβρου.
Κυρίως Σώμα
Για την υλοποίηση του προγράμματος, το όποιο είχε σαν στόχο την σταδιακά
καθολική εφαρμογή του στην Θράκη από την σχολική χρονιά 2015-16, εκπονήθηκε
ένας σχεδιασμός τριετίας ο οποίος συμπεριελάμβανε τα παρακάτω στάδια:
Σχολική χρονιά 2012-13: Παρακολούθηση δια ζώσης της υλοποίησης του
προγράμματος στο νομό Πιερίας, συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής
Αγωγής Πιερίας και με τους εκπ/κούς ΦΑ που υλοποιούν το πρόγραμμα (Απρίλιος
2013). Πιλοτική εφαρμογή μαθημάτων κολύμβησης στο 8ο ΔΣ Ορεστιάδας, όπου
υπήρχαν οι προϋποθέσεις λόγω του όμορου Κολυμβητηρίου (Μάιος-Ιούνιος 2013).
Σχολική χρονιά 2013-14: α) Παρουσίαση στους εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής των νομών
της Θράκης του προγράμματος κολύμβησης, όπως εφαρμόστηκε στο νομό Πιερίας
και την πιλοτική εφαρμογή στην Ορεστιάδα με τους στόχους των μαθημάτων, τις
προϋποθέσεις και διαδικασίες (1ο δεκαήμερο Σεπτέμβριου 2013) β) Καθοδήγηση και
υλοποίηση κύκλου 6-8 μαθημάτων από ένα σχολείο σε κάθε νομό πιλοτικά (7ο ΔΣ
Ξάνθης, ΔΣ Ν. Χηλής Αλεξανδρούπολης, 10ο ΔΣ Κομοτηνής (Α΄ τρίμηνο 2013). γ)
Οργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης με δια ζώσης παρακολούθηση του
προγράμματος, από τους εκπ/κους Φυσικής Αγωγής και τους Σχολικούς Συμβούλους
Π/θμιας στους τρεις νομούς (Δεκέμβριος 2013). δ) Υλοποίηση μαθημάτων
κολύμβησης στο Β΄ & Γ΄ τρίμηνο σε σχολεία με την συνεργασία εκπ/κών Φυσικής
Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης/προπονητών συλλόγων και ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.
Συνολικά την σχολική χρονιά 2013-14 συμμετείχαν 530 μαθητές-τριες από τους τρείς
νομούς της Θράκης, από 16 σχολικές μονάδες (11 Δημοτικά Σχολεία, 2 Ειδικά
σχολεία, 2 ΓΕΛ & 1 Γυμνάσιο). ε) Καταγραφή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
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Δημοτικά σχολεία για μαθήματα κολύμβησης στο Α΄ τρίμηνο της σχολικής χρονιάς
2014-15 (Ιούνιος 2014) και αίτημα στα ΠΥΣΠΕ για τη διάθεση εκπ/κών ΦΑ ΠΕ11 ανά
νομό, για την υλοποίηση μαθημάτων κολύμβησης τη σχολική χρονιά 2014-15. στ)
Συνεργασία με τους Αθλητικούς Οργανισμούς των Δήμων.
Σχολική χρονιά 2014-15: α)Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπ/κών ΦΑ ΠΕ11 με
ειδικότητα κολύμβηση (Σεπτέμβριος 2014) και διάθεση τριών (3) εκπ/κών ΠΕ11 σε
Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη, μέσω ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ/ΙΣΜΕ. β) Οργάνωση Δημοτικών
σχολείων (Γ-Δ τάξη) σε κύκλους 8-10 μαθημάτων ανά τρίμηνο, με αξιοποίηση της
Ευέλικτης ζώνης, κυρίως στα σχολεία που δεν ήταν ΕΑΕΠ. Το 70% των Δημοτικών
σχολείων που συμμετείχαν, υλοποίησαν τα μαθήματα συνδυάζοντας από μία ώρα
Φυσικής Αγωγής και Ευέλικτης ζώνης, με συνεργασία των εκπ/κών ΠΕ11 & ΠΕ70 και
διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων. Στο Α΄ τρίμηνο συμμετείχαν συνολικά 511
μαθητές-τριες από 20 Δημοτικά Σχολεία (12 Ξάνθη- 8 Έβρος). Στο Β΄ τρίμηνο
συνεχίζουν τα ίδια σχολεία στην Αλεξ/πολη με άλλα τμήματα, ενώ στο Γ΄ τρίμηνο
έχουν ενταχθεί επιπλέον 5 ΔΣ της Ξάνθης και 2 ΔΣ της Κομοτηνής γ) Ένταξη δύο
Νηπιαγωγείων με πιλοτική εφαρμογή 8 μαθημάτων (7ο Ξάνθης & 20ο Αλεξ/πολης) σε
συνεργασία με τις Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής Ξάνθης & Έβρου.
Ερευνητικά δεδομένα προγράμματος
Για την αποτίμηση του προγράμματος δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο
περιείχε μια εκδοχή του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνησης για τους δύο
παράγοντες “ευχαρίστηση/ενδιαφέρον” & “προσπάθεια/σημαντικότητα” (Tsigilis, &
Theodosiou,
2003).
Εκδοχές
του
συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου
χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες για κίνητρα ελλήνων μαθητών στην κολύμβηση
(Λαμπάκη & Αντωνίου, 2013; Νικοδέλης και συν., 2014). Το ερωτηματολόγιο
συμπεριελάμβανε εννέα (9) ερωτήσεις σε 7/θμια κλίμακα, με τις απαραίτητες
λεκτικές τροποποιήσεις, έτσι ώστε να είναι κατανοητό σε παιδιά ηλικίας 9-10 ετών.
Υπήρχε επίσης ερώτηση σε 4/θμια κλίματα για το πώς αντιλήφθηκαν τη μεταβολή
της κολυμβητικής τους ικανότητας μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το
ερωτηματολόγιο περιείχε επιπλέον ερωτήσεις για την προηγούμενη εμπειρία τους
στην κολύμβηση και την επιθυμία τους να συνεχίσουν την κολύμβηση στο σχολείο ή
σε σύλλογο, καθώς και περιγραφικά στοιχεία τάξης, φύλλου και σχολείου. Τα
ερωτηματολόγια δόθηκαν σε όλους τους μαθητές-τριες που ολοκλήρωσαν τον Α΄
κύκλο μαθημάτων για το Α΄ τρίμηνο, στις πόλεις Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και
Ορεστιάδα. Η συμπλήρωσή τους γινόταν αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων
κολύμβησης κατά την διάρκεια ενός μαθήματος ΦΑ στο σχολείο. Από τους 511
μαθητές-τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιστράφηκαν 475 ερωτηματολόγια
(93%) που αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Οι 258 (54.3%) ήταν μαθητές-τριες
από το νομό Ξάνθης και οι 217(45.7%) από το νομό Έβρου. Τα 231 (48.6%) ήταν
αγόρια και 244 (51.4%) ήταν κορίτσια. Οι 236 (49.7% ) ήταν μαθητές-τριες της Γ΄ τάξης
και οι 239 (50.3%) της Δ΄ τάξης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS 17.0.
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Αποτελέσματα
Η περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία στην
κολύμβηση έδειξε ότι το 16.8% (80 μαθητές-τριες) δεν γνώριζαν κολύμβηση πριν την
έναρξη των μαθημάτων και το 33.7% (160 μαθητές-τριες) δεν είχε κολυμπήσει ποτέ
σε πισίνα. Η ανάλυση των ερωτήσεων σχετικά με την επιθυμία τους να συνεχίσουν
την κολύμβηση έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 93.3% (443 μαθητές-τριες)
θέλουν να συνεχιστούν τα μαθήματα κολύμβησης στο σχολείο, ενώ το 65.1% (166
μαθητές-τριες) προτίθενται να συνεχίσουν την κολύμβησης σε σύλλογο. Τα
αποτελέσματα από την ερώτηση για το πώς αντιλήφθηκαν την αλλαγή στην
κολυμβητική τους ικανότητα, αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων η πλειοψηφία
(60.2%) απάντησε ότι “αυξήθηκε πολύ”, το 30.3% ότι “αυξήθηκε” και ένα μόνο ένα
μικρό ποσοστό 8.8% ότι “έμεινε σταθερή”.
Για τον έλεγχο της εσωτερικής παρακίνησης των μαθητών και τη συσχέτισή τους με
τις άλλες παραμέτρους τις έρευνας, αρχικά ελέγχθηκε η εσωτερική συνοχή των δύο
παραγόντων και εμφανίστηκε αποδεκτή α > .60 (Λυγουριώτη & Διγγελίδης, 2013), για
τον παράγοντα “ευχαρίστηση/ενδιαφέρον” α= .78 και για τον παράγοντα
“προσπάθεια/σημαντικότητα” α= .67. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δυο νέες
μεταβλητές που αντιπροσώπευαν τους δύο παράγοντες. Η συσχέτιση των δύο
παραγόντων με το συντελεστή Pearson έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση r =
.48, p < .001.
Η ανάλυση διακύμανσης των δύο παραγόντων της εσωτερικής παρακίνησης
“ευχαρίστηση/ενδιαφέρον” και “προσπάθεια/σημαντικότητα”, σε σχέση με την
αντιλαμβανόμενη αλλαγή της κολυμβητικής τους ικανότητας έδειξε στατιστικά
σημαντική διαφορά, στον παράγοντα “ευχαρίστηση/ενδιαφέρον” F(3, 474) = 65.97,
p < .001 & “προσπάθεια/σημαντικότητα” F(3, 474) = 33.99 p < .001. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι οι μαθητές-τριες που ένοιωσαν ότι βελτιώθηκε η
ικανότητά τους στην κολύμβηση είχαν υψηλότερο μέσο όρο και στους δύο
παράγοντες παρακίνησης (πίνακας 1 & 2).
Πίνακας 1. Ευχαρίστηση σε σχέση με την αλλαγή της κολυμβητικής ικανότητας
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

N

Mean

Std. Deviation

ΜΕΙΩΘΗΚΕ

3

2.47

2.20

ΣΤΑΘΕΡΗ

42

5.93

1.33

ΑΥΞΗΘΗΚΕ

144

6.36

.697

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥ

286

6.76

.40

Πίνακας 2. Προσπάθεια σε σχέση με την αλλαγή της κολυμβητικής ικανότητας
ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΙΩΘΗΚΕ
ΣΤΑΘΕΡΗ
ΑΥΞΗΘΗΚΕ
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥ
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N

Mean

Std. Deviation

3

2.08

1.01

42
144
286

5.13
6.02
6.30

1.58
.99
.88
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν μια πρώτη αποτίμηση του προγράμματος
κολύμβησης στη Θράκη. Από την έως τώρα εφαρμογή του προγράμματος και την
ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
μαθητών-τριών που συμμετείχαν στα μαθήματα θέλει να συνεχίσει την κολύμβηση
στο σχολείο και ένιωσε ότι βελτίωσε την ικανότητα κολύμβησης με την συμμετοχή
στα μαθήματα, ενώ η πλειοψηφία θέλει να εγγραφεί σε σύλλογο. Τα αποτελέσματα
δείχνουν επίσης μια θετική συσχέτιση της βελτίωσης της κολυμβητικής ικανότητας
και της ευχαρίστησης που νοιώθουν τα παιδιά από την συγκεκριμένη δραστηριότητα,
καθώς και υψηλή συσχέτιση της ευχαρίστησης με την προσπάθεια που κατέβαλαν.
Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συμφωνούν με τις πλέον πρόσφατες έρευνες για την
κολύμβηση στο ελληνικό σχολείο (Λαμπάκη & Αντωνίου, 2014; Μηνά και συν., 2014;
Νικοδέλης και συν., 2014).
Αναφορικά με τον σχεδιασμό τριετίας του προγράμματος, ο στρατηγικός στόχος ήταν
να καθιερώσει τη διδασκαλία των κινητικών δεξιοτήτων της κολύμβησης στα σχολεία
της Θράκης, με παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μικρούς
μαθητές-τριες (κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, πρώτες βοήθειες), να συνδέσει
διαθεματικά την κολύμβηση με άλλα γνωστικά αντικείμενα και να συμβάλλει στην
εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητηρίων που υπολειτουργούσαν.
Η έως τώρα εφαρμογή του προγράμματος στη Θράκη κρίνεται επιτυχής κυρίως
στους νομούς Ξάνθης (συμμετοχή του 80% των ΔΣ) και Έβρου(συμμετοχή του 50%
των ΔΣ της Αλεξ/πολης). Σε αυτό έπαιξε ρόλο η θετική διάθεση των εκπ/κών ΦΑ
ΠΕ11 αλλά και των εκπ/κών ΠΕ70 και των Δ/ντών των σχολείων. Καθοριστικό ρόλο
επίσης έπαιξε η καλή συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας, τους
Δ/ντές εκπ/σης και τον Περιφερειακό Δ/ντή, απόρροια της συνεχούς ενημέρωσης για
το πρόγραμμα. Η δυσκολότερη φάση στην έως τώρα υλοποίηση του προγράμματος
ήταν η διαδικασία διάθεσης εκπ/κών ΦΑ στο κολυμβητήριο, μια διαδικασία
πρωτόγνωρη για την διοίκηση της εκπ/σης, απολύτως όμως απαραίτητη για την
υλοποίηση των μαθημάτων. Στο σημείο αυτό ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου ΦΑ
είναι καθοριστικός στην εμπέδωση των συνεργασιών που απαιτούνται με τα άλλα
στελέχη της εκπ/σης και τους τοπικούς φορείς για την υλοποίηση καινοτόμων
προγραμμάτων όπως της κολύμβησης.
Η αξιολόγηση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς,
με σημαντικότερο κριτήριο επίτευξης των στόχων, την συνέχιση των μαθημάτων
κολύμβησης την επόμενη σχολική χρονιά 2015-16, από όλα τα Δημοτικά σχολεία των
νομών της Θράκης, με παράλληλη αύξηση συμμετοχής από τα νηπιαγωγεία και τα
σχολεία της Δ/θμιας εκπ/σης. Προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου που θα δημιουργήσει μόνιμες θέσεις εκπ/κών Φυσικής Αγωγής στα
κολυμβητήρια και η στήριξη των μετακινήσεων των σχολείων από τις Δημοτικές
αρχές.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σημαντικότητα της σκέψης και της στοχαστικής διεργασίας αποτελεί βασική
συνιστώσα των εκπαιδευτικών απαιτήσεων του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό
σχεδιάστηκε ποιοτική και ποσοτική έρευνα στο κείμενο των στόχων του Αναλυτικού
προγράμματος του Νηπιαγωγείου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός
αποτύπωσης της στοχαστικής διεργασίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι δεν
καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός μίας ολοκληρωμένης αντίληψης για τις έννοιες
της σκέψης και του στοχασμού σε καμία από τις μαθησιακές περιοχές και κατά
συνέπεια προβάλλεται έντονη η ανάγκη αναμόρφωσης του περιεχομένου του
ισχύοντος Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης για
όλους τους εμπλεκόμενους που στηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το
Σχολείο. Άλλωστε πρόκειται για το βασικότερο κείμενο που αντικατοπτρίζει τους
μορφωτικούς στόχους και σκοπούς της Αγωγής, όπως αυτοί εκφράζονται από την
Πολιτεία. Σύμφωνα με τους Γερογιάννη και Μπούρα (2007) το Α.Π. εμπεριέχει το
σύνολο της σχολικής μόρφωσης (αντιλήψεις για τη μάθηση, τη διδασκαλία και το
ρόλο του σχολείου), το οποίο με τη σειρά του εκφράζει και αντανακλά το ιδεολογικό,
κοινωνικό-πολιτικό υπόβαθρο, τις κυρίαρχες αξίες, τη φιλοσοφία και επίσημες
διατάξεις της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία του Α.Π. ως εργαλείου ρύθμισης της
δυναμικής της Ελληνικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατέθεσε το 2003
τη νέα πρόταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των οποίων επεκτάθηκε και στο
Νηπιαγωγείο. Η επιδιωκόμενη προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της
εκπαίδευσης που επιχειρήθηκε με το προτεινόμενο Δ.Ε.Π.Π.Σ. στηρίχθηκε, σύμφωνα
με τους συντελεστές του (Π.Ι., 2003), σε σημαντικές προτάσεις όπως τη διαθεματική
οργάνωση του περιεχομένου και τις διερευνητικές και ολιστικές προσεγγίσεις
διδασκαλίας.
Ωστόσο, δώδεκα χρόνια μετά, οι ραγδαίες αλλαγές στην επιστημονική συζήτηση που
διατυπώνεται γύρω από το ρόλο του Σχολείου του 21ου αιώνα, καθώς και η ανάγκη
ανάδειξης της Σκέψης ως βασικού άξονα αναμόρφωσης των διδακτικών πρακτικών
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που περιλαμβάνονται στο θεωρητικό πλαίσιο
των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση του
περιεχομένου του ισχύοντος Α.Π., προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο
ανταποκρίνεται, στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Στη βάση αυτής της προβληματικής σχεδιάστηκε έρευνα ποιοτικής ανάλυσης
περιεχομένου στο κείμενο των στόχων του ισχύοντος Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του
Νηπιαγωγείου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτύπωσης της σκέψης και
του στοχασμού καθώς και της ανάπτυξης στοχαστικών διαθέσεων των μαθητών, σε
κάθε μαθησιακή περιοχή.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και οι ραγδαίες επιστημονικές αλλαγές έχουν
οδηγήσει στη διατύπωση αρκετών προτάσεων αναμόρφωσης του Α.Π. Οι ερευνητές
του παγκόσμιου κινήματος για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, καθώς και τα
αποτελέσματα μελετών που δημοσιεύονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο για την
Εκπαίδευση «Ευρυδίκη», προτείνουν τη Σκέψη ως μία από τις σημαντικότερες
παραμέτρους για την εκπόνηση ενός κατάλληλα σχεδιασμένου Α.Π. που θα
ικανοποιεί το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε λαού (Partnership for 21st
Century Skills, 2011; Eurydice, 2012). Επιπλέον, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, που έχουν
«οπτικοποιηθεί» μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα,
αναδεικνύουν την καλλιέργεια της σκέψης ως μία σημαντική προτεραιότητα της
εκπαιδευτικής τους πρακτικής, που θα πρέπει να εκφράζεται με σαφήνεια μέσα από
το περιεχόμενο του Α.Π. (Ritchhart et al., 2006, Kampylis, 2010).
Πως νοείται όμως η «Σκέψη» και ποιες συνιστώσες περιλαμβάνει η εννοιολογική της
αποσαφήνιση; Επιχειρώντας μια πρώτη προσέγγιση του όρου, όπως αποτυπώνεται
στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι η «Σκέψη»
συνιστά συνήθως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (high order thinking
skills) όπως η επίλυση προβλημάτων (problem solving), η λήψη αποφάσεων (decision
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making), η κριτική σκέψη (critical thinking), οι λογικοί συλλογισμοί (logical reasoning),
και η δημιουργική σκέψη (creative thinking) (Τζιμογιάννης, 2007). Αναμφισβήτητα, η
ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης είναι πολύ σημαντική. Εάν όμως επιδίωξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής είναι να προετοιμάσει αυριανούς πολίτες που δύνανται να
οικοδομούν νοητικά μοντέλα για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις
διαφοροποιημένων καταστάσεων, τότε η μονομερής ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης
δεν είναι αρκετή.
Η ερευνητική ομάδα Project Zero της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Harvard, θεμελιωτές της οποίας είναι ανάμεσα σε άλλους οι Howard Gardner και
David Perkins, έχει προτείνει μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του όρου «Σκέψη»,
στην οποία περιλαμβάνεται η ανάπτυξη στοχαστικών διαθέσεων παράλληλα με την
καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης. Με τον όρο «στοχαστική διάθεση» περιγράφεται η
δημιουργική νοοτροπία που εντοπίζει μαθησιακές ευκαιρίες και τις αξιοποιεί
ανάλογα με τους στόχους που κάθε φορά θέτει (Ritchhart & Perkins, 2008). Ερευνητές
της διαθεσικής νοημοσύνης, θέλοντας να αναδείξουν την αξία των στοχαστικών
διαθέσεων ως προς την ανάπτυξη της σκέψης, προτείνουν ότι είναι δύσκολο να
ερμηνευτεί η διανοητική συμπεριφορά του ατόμου σε καθημερινές συνθήκες
αποκλειστικά με όρους δεξιοτήτων (Perkins et al., 2000). Τα κίνητρα, οι αξίες και τα
αισθήματα παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Το να καθοριστεί δηλαδή η νοημοσύνη
ως ένα θέμα ικανοτήτων χωρίς να υπολογιστούν άλλα στοιχεία που συνυπάρχουν,
αποκλείει την ανθρώπινη πτυχή της (Perkins & Grotzer, 2000).
Οι στοχαστικές προσεγγίσεις του Πανεπιστημίου Harvard επικεντρώνονται στην
ανάπτυξη επτά στοχαστικών διαθέσεων προκειμένου να αναλύσουν τη δομή της
σκέψης. Πιο συγκεκριμένα (Tishman et al., 1993):
1) Η διάθεση της ανοιχτής και περιπετειώδους σκέψης (The disposition to be broad
and adventurous): Πρόκειται για την τάση του ατόμου να διαθέτει ανοιχτό πνεύμα,
να διερευνά εναλλακτικές οπτικές, και να ανταποκρίνεται σε διαφοροποιημένες
καταστάσεις.
2) Η διάθεση της συνεχούς διανοητικής περιέργειας (The disposition toward
sustained intellectual curiosity): Αφορά την εγρήγορση του ατόμου στον εντοπισμό
και την ανίχνευση προβλημάτων, που απαιτούν προσεκτική παρατήρηση και
διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων.
3) Η διάθεση της αφομοίωσης (The disposition to clarify and seek understanding):
Πρόκειται για την εσωτερική επιθυμία του ατόμου να κατανοήσει ένα θέμα,
οικοδομώντας συσχετισμούς και εξηγήσεις απέναντι σε ασαφείς καταστάσεις.
4) Η διάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού (The disposition to be planful and
strategic): Αφορά το στοχευμένο στοχασμό του ατόμου ως προς το να θέτει και να
υλοποιεί στόχους καθώς και να οραματίζεται τα αποτελέσματα των ενεργειών του.
5) Η διάθεση της νοητικής ακρίβειας (The disposition to be intellectually careful):
Αποτελεί τη διανοητική προσοχή του ατόμου κατά την απόκτηση, οργάνωση και
επεξεργασία πληροφοριών.
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6) Η διάθεση της αξιολόγησης (The disposition to seek and evaluate reasons):
Πρόκειται για την τάση του ατόμου να αμφισβητεί ό, τι του παρουσιάζεται ως
δεδομένο μέσα από την αναζήτηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν μία
κατάσταση.
7) Η διάθεση της μεταγνώσης (The disposition to be metacognitive): Αφορά την
εσωτερική έφεση του ατόμου στο να γνωρίζει και να παρακολουθεί την προσωπική
του στοχαστική πορεία.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε ο προσδιορισμός των βασικών στοιχείων που
χαρακτηρίζουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου αναφορικά με τον
εννοιολογικό προσδιορισμό της σκέψης και των στοχαστικών διαθέσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των στοχαστικών αναγκών των παιδιών
προσχολικής ηλικίας, όπου η εγωκεντρική μονομέρεια δυσχεραίνει την ικανότητα
αποκέντρωσης της σκέψης από τη δική τους προοπτική και το σχηματισμό λογικών
συλλογισμών (Traill, 2008), στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να διερευνηθεί
ποιοτικά και ποσοτικά το περιεχόμενο των στόχων του Προγράμματος Σχεδιασμού
των μαθησιακών περιοχών του ισχύοντος Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου
προκειμένου να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:
● Σε ποιο βαθμό οι έννοιες της σκέψης και του στοχασμού αποτυπώνονται μέσα από
το κείμενο των στόχων των μαθησιακών περιοχών του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.;
● Σε ποιο βαθμό η σκέψη ως στοχαστική διεργασία αποτελεί εξίσου σημαντική
επιδίωξη κάθε μαθησιακής περιοχής του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.;
Ως ερευνητική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου. Κατά την ποσοτική ανάλυση επιχειρήθηκε η μετατροπή του ποιοτικού
υλικού σε μετρήσιμες μονάδες. Ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το συνολικό
κείμενο των στόχων που επιδιώκεται να αναπτυχθούν σε κάθε μαθησιακή περιοχή.
Το θέμα επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη μονάδα καταγραφής, καθώς σύμφωνα με
το Μπονίδη (2004) η μονάδα αυτή συνιστά μια πρόταση, μια δήλωση, μια
διαβεβαίωση, μια ιδέα, ένα επιχείρημα, μια διαπίστωση, αναφορικά με το
αντικείμενο της μελέτης. Το σύστημα κατηγοριών των στοιχείων του κειμένου
συγκροτήθηκε με βάση τη θεωρία και τα ερευνητικά ερωτήματα και στη συνέχεια η
λειτουργικότητα του δοκιμάστηκε σε μέρος του υπό έρευνα υλικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσική αντίληψη της σκέψης, η κατηγοριοποίηση των
αναφορών έγινε κάτω από επτά διαφορετικά πρίσματα των στοχαστικών διαθέσεων
που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο. Σε κάθε κατηγορία αναζητήθηκαν οι
αναφορές που παραπέμπουν σε καθεμία από τις επτά στοχαστικές διαθέσεις και
προϋποθέτουν την αξιοποίηση των ανάλογων στοχαστικών δεξιοτήτων. Σε
περιπτώσεις που οι αναφορές ήταν γενικές, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθεί
συμβουλευτικά υπόψη το κείμενο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό
όμως να επηρεάσει την ποσοτική καταχώρηση.
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Με βάση τα παραπάνω, οι βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλυσης του εν
λόγω συστήματος είναι οι εξής:
• Βασικές κατηγορίες: 1) Η διάθεση της ανοιχτής και περιπετειώδους σκέψης, 2) Η
διάθεση της συνεχούς διανοητικής περιέργειας, 3) Η διάθεση της αφομοίωσης, 4)
Η διάθεση του στρατηγικού σχεδιασμού, 5) Η διάθεση της νοητικής ακρίβειας, 6)
Η διάθεση της αξιολόγησης, 7) Η διάθεση της μεταγνώσης.
• Σε κάθε κατηγορία, ορίστηκαν υποκατηγορίες που αφορούν στις μαθησιακές
περιοχές: 1) Παιδί και Γλώσσα, 2) Παιδί και Μαθηματικά, 3) Παιδί και Περιβάλλον,
4) Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση, 5) Παιδί και Πληροφορική.
• Ανάλογα με τη μαθησιακή περιοχή, συγκροτήθηκαν υποκατηγορίες με βάση τους
άξονες τους, όπως παρουσιάζονται στον Οδηγό Ανάπτυξης και Σχεδιασμού
Δραστηριοτήτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τη μελέτη του κειμένου του Α.Π., προκύπτει μία υπεροχή των μαθησιακών
στόχων σε σχέση με τους στοχαστικούς, καθώς καταγράφονται 97 αναφορές σχετικά
με την απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν τη γνώση και 58 που σχετίζονται με τη
σκέψη και την ανάπτυξη στοχαστικών διαθέσεων (Γραφ. 1)

Γράφημα 1: Κατανομή συνολικών αναφορών στο υπό ανάλυση κείμενο
Επιχειρώντας την εξέταση των σχετικών με τη σκέψη αναφορών παρατηρείται, ότι οι
στόχοι του κειμένου εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη στοχαστική διάθεση της
αφομοίωσης με 25 αναφορές (ποσοστό 43%), ενώ οι υπόλοιπες διαθέσεις
παρουσιάζονται με πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Επτά μόλις αναφορές (ποσοστό 12%)
καταγράφουν οι στοχαστικές διαθέσεις της ανοιχτής σκέψης, της διανοητικής
περιέργειας και της νοητικής ακρίβειας. Στη συνέχεια με 6 αναφορές (ποσοστό 10%)
εκφράζονται οι στοχαστικές διαθέσεις της αξιολόγησης και του στρατηγικού
σχεδιασμού με 5 αναφορές (ποσοστό 9%). Είναι σημαντικό πως μόνο 1 αναφορά
(ποσοστό 2%) εντοπίζεται για τη στοχαστική διάθεση της μεταγνώσης. (Γραφ. 2).
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Γράφημα 2: Κατανομή αναφορών ανά στοχαστική διάθεση στο σύνολο του υπό
ανάλυση κειμένου
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις επιμέρους μαθησιακές περιοχές του
Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ. διαφαίνεται επίσης μία μη ισόποση κατανομή αναφορών σχετικά
με τη σκέψη. Πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Περιβάλλοντος με 18 αναφορές
(ποσοστό 31%) και της Γλώσσας με 17 (ποσοστό 29%), αναδεικνύουν τις
περισσότερες στοχαστικές διαθέσεις στο κειμενικό τους υλικό. Τα Μαθηματικά
ακολουθούν με 13 αναφορές (ποσοστό 22%), ενώ σημαντικά λιγότερη επικέντρωση
σε στοχαστικές διαθέσεις εμφανίζεται στις περιοχές της Δημιουργίας και Έκφραση με
σύνολο 8 αναφορών (ποσοστό 14%) και της Πληροφορικής με μόλις 2 αναφορές και
ποσοστό 4%. (Γραφ. 3 και 4).

Γραφήματα 3 & 4: Κατανομή συνολικών αναφορών και ποσοστών σε στοχαστικές
διαθέσεις ανά μαθησιακή περιοχή
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Επιχειρώντας τέλος, μία βαθύτερη ανάλυση ως προς τον αριθμό στοχαστικών
αναφορών που καταγράφονται σε κάθε μαθησιακή περιοχή παρατηρείται ότι στο
Περιβάλλον εντοπίζονται στόχοι που αφορούν κυρίως τη στοχαστική διάθεση της
αφομοίωσης και της διανοητικής περιέργειας με 5 και 4 αναφορές αντίστοιχα.
Ενδεικτικά αναφέρονται «η ενθάρρυνση των παιδιών στο να αντιλαμβάνονται την
αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου» (διάθεση
της Αφομοίωσης) και «να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες»
(διάθεση της Διανοητικής Περιέργειας). Η περιοχή της Γλώσσας εστιάζει σχεδόν
αποκλειστικά στην Αφομοίωση με 10 αναφορές, ενώ είναι η μοναδική περιοχή με
αναφορά στη Μεταγνώση η οποία εντοπίζεται στο στόχο που αφορά την ενθάρρυνση
των παιδιών ως προς την αναθεώρηση και βελτίωση των δικών τους κειμένων. Η
Αφομοίωση επίσης προκρίνεται από τα Μαθηματικά με 6 αναφορές, όπως για
παράδειγμα ο στόχος που αφορά τη σταδιακή οικοδόμηση της έννοιας των αριθμών.
Στην περιοχή της Δημιουργίας-Έκφρασης με 4 αναφορές υπερισχύει επίσης η
στοχαστική διάθεση της Αφομοίωσης με στόχους όπως την αντίληψη της έννοιας της
Ολυμπιακής ιδέας. Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός στοχαστικών αναφορών στην
Πληροφορική με μόλις 1 αναφορά για τη διάθεση της ανοιχτής σκέψης και 1 για τη
διανοητική περιέργεια, που αφορούν στο σεβασμό των απόψεων των άλλων και στη
χρησιμοποίηση κατάλληλου λογισμικού για την εκτέλεση παιχνιδιών εξερεύνησης
και επίλυσης απλών προβλημάτων (Πινακας 1).

Πίνακας 1: Αριθμός αναφορών στοχαστικών διαθέσεων ανά μαθησιακή περιοχή
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων του υπό μελέτη υλικού,
προκύπτει ότι οι έννοιες της σκέψης και του στοχασμού παρουσιάζονται μειωμένες
ποσοτικά έναντι των λοιπών μαθησιακών στόχων του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το
Νηπιαγωγείο. Η διαπίστωση αυτή δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τον αριθμό
στοχαστικών αναφορών που εντοπίζονται στο προς ανάλυση κείμενο, αλλά και από
το γεγονός ότι η υπάρχουσα σύνδεση της σκέψης με το στοχασμό δεν καλύπτει
ισομερώς και τις επτά προτεινόμενες βιβλιογραφικά συνιστώσες της στοχαστικής
διεργασίας. Φαίνεται λοιπόν πως μέσα από τη διατύπωση των στόχων του ισχύοντος
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός μίας ολοκληρωμένης
αντίληψης για τις έννοιες της σκέψης και του στοχασμού, τόσο από τους
εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Το εύρημα επιβεβαιώθηκε και κατά τη
διάρκεια της μελέτης, όπου οι ερευνήτριες χρειάστηκε αρκετές φορές να
συμβουλευτούν το πλαίσιο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, προκειμένου να
αποσαφηνίσουν και να προσδιορίσουν στοχαστικά το υπό μελέτη υλικό.
Επιπλέον, από τα δεδομένα προκύπτει ότι η σκέψη ως στοχαστική διεργασία δεν
αποτελεί εξίσου σημαντική επιδίωξη όλων των μαθησιακών περιοχών του Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και Α.Π.Σ., καθώς αποτυπώνεται κυρίως στο Περιβάλλον, τη Γλώσσα και τα
Μαθηματικά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δυσκολία σχεδιασμού στοχαστικών
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις μαθησιακές περιοχές της Δημιουργίας και
Έκφρασης και της Πληροφορικής. Ωστόσο, ακόμη και στις μαθησιακές περιοχές του
Περιβάλλοντος, της Γλώσσας και των Μαθηματικών, όπου οι στοχαστικοί στόχοι
υπερισχύουν, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της σκέψης δεν εκφράζεται
αποτελεσματικά καθώς έμφαση δίνεται κυρίως στη στοχαστική διάθεση της
Αφομοίωσης. Αντίθετα, η Μεταγνώση παρά τη τεράστια σημασία που έχει για τη
ρύθμιση της γνωστικής διαδικασίας, εκφράζεται με μία μόνο αναφορά (στην περιοχή
της Γλώσσας) επί του συνόλου του υπό μελέτη κειμένου.
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει περιορισμούς ως προς τη γενίκευση των
συμπερασμάτων, καθώς επικεντρώνεται στην ποιοτική ανάλυση του κείμενου των
Στόχων του ισχύοντος Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ., ενώ ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η
διερεύνηση του κειμένου του Οδηγού της Νηπιαγωγού. Παρόλα αυτά, τα ερευνητικά
δεδομένα καθιστούν αναγκαία την αναμόρφωση του Α.Π. του Νηπιαγωγείου, ώστε
να ικανοποιούνται οι ανάγκες στήριξης δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού συστήματος ικανού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις
στοχαστικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
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Εναλλακτικοί τρόποι εκμάθησης βασικών εννοιών των Φυσικών
Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
Μητσόπουλος Μηνάς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκράτηση πληροφοριών αποτελεί βασικό μέλημα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επεξεργασία δεδομένων μέσα σε ένα
ευχάριστο σχολικό κλίμα, όπου επικρατεί η ενεργητική μάθηση, η αλληλεπίδραση
μεταξύ των μαθητών/τριών, η ανταλλαγή εμπειριών, η βιωματική μάθηση. Βασική
επιδίωξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού αποτελεί η πολυαισθητηριακή προσέγγιση
της γνώσης μέσω του ματιού, του αυτιού, της κιναίσθησης. Αυτό μπορεί να το
επιτευχθεί με την χρήση της μουσικής κατά τη διδασκαλία. Η θετική επίδραση που
ασκεί η ενασχόληση με τη μουσική στη νευροφυσιολογία του ατόμου,
ενδυναμώνοντας τους νευρώνες και αυξάνοντας την ποσότητα της φαιάς ουσίας στο
εγκέφαλο, αντανακλάται στις αυξημένες δυνατότητες της μακρόχρονης μνήμης να
συγκρατεί πληροφορίες. Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει αναφορά σε μια
εναλλακτική μέθοδο εκμάθησης κανόνων των Φυσικών Επιστημών από
μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση μουσικής.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το θέμα που παρουσιάζεται αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους αποστήθισης
βασικών εννοιών στο Δημοτικό. Όλοι θυμόμαστε τις ατελείωτες ώρες προσπάθειας
απομνημόνευσης ορισμών και κανόνων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι σ’ όλη τη
μαθητική πορεία. Ιδιαίτερα δε, στο Δημοτικό αυτή η διαδικασία καθίσταται
δυσκολότερη, διότι πολλές φορές οι μαθητές καλούνται να αποστηθίσουν κανόνες
των οποίων το περιεχόμενο αδυνατούν να κατανοήσουν. Αυτό αποτέλεσε αφορμή
προβληματισμού και προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου αυτή η
διαδικασία να γίνεται ανώδυνα και αποτελεσματικά απ’ όλα τα παιδιά.
Αν σκεφτούμε πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ικανότητα να ανακαλούμε πλήθος
στίχων τους οποίους, τις περισσότερες φορές, δεν έχουμε αναγνώσει και σίγουρα δεν
καταβάλαμε προσπάθεια να τους αποστηθίσουμε ποτέ, αλλά τους θυμόμαστε και
τους τραγουδάμε χωρίς μεγάλη δυσκολία, τότε θα καταλάβουμε ότι η μουσική
αποτελεί μια εκπληκτική δίοδο επικοινωνίας και ενεργοποίησης της μνήμης .
Ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες μας επιτρέπουν σε
ελάχιστο χρόνο και σχεδόν αυτοματοποιημένα να ανακαλούμε τους στίχους ενός
τραγουδιού;
Κυρίως Σώμα
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Οι δύο κύριοι άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε προκειμένου να
απαντήσουμε αυτό το ερώτημα είναι η μνήμη και η μουσική. Η μνήμη χωρίζεται σε
δύο μεγάλες κατηγορίες:
Στη μακρόχρονη και στη βραχύχρονη μνήμη.
Η μακρόχρονη με τη σειρά της χωρίζεται στην επεισοδιακή μνήμη (τι φάγαμε χθες,
πού πήγαμε διακοπές κλπ), στη σημασιολογική μνήμη (ποια είναι η πρωτεύουσα μιας
χώρας, τι ώρα αναχωρεί το πλοίο μας κλπ) και στη διαδικαστική μνήμη η οποία μας
επιτρέπει να αποκτούμε και να διατηρούμε δεξιότητες (πώς δένω τα κορδόνια μου,
πώς κάνω ποδήλατο κλπ). Η βραχύχρονη μνήμη αφορά αποκλειστικά την πρόσκαιρη
αποθήκευση δεδομένων, τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία. Το ζητούμενο
της παρούσας εργασίας ήταν να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε
επιλεκτικά να μεταφέρουμε πληροφορίες απ’ τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη
μνήμη.
Η μουσική απ’ τη μεριά της βοηθάει: στην ενδυνάμωση των νευρώνων και την
ταχύτερη λειτουργία των εγκεφαλικών νευρομεταβιβαστών, στην αισθητικο-κινητική
ανάπτυξη του εγκεφάλου, στην ανάπτυξη της ικανότητας της ομιλίας, στην ενίσχυση
της οπτικής αντίληψης, στη βελτίωση της αντίληψης και του συντονισμού των
κινήσεων και στην κινητοποίηση του ιππόκαμπου που είναι υπεύθυνος για τη
μακροπρόθεσμη μνήμη.
Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί και τη χρυσή τομή μεταξύ της μνήμης και της
μουσικής. Ο ιππόκαμπος είναι ένα όργανο του εγκεφάλου που συνδέει όλα τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά μιας ανάμνησης (εικόνα, ήχος, μυρωδιά). Αυτό
συμβαίνει λόγω της σύνδεσής του με τις οπτικές, ακουστικές και οσφρητικές περιοχές
του εγκεφάλου. Αυτή η ιδιαίτερη συνδεσμολογία του ιππόκαμπου, έχει τη
δυνατότητα να ενεργοποιήσει μια ολοκληρωμένη ανάμνηση, με την παρουσία ενός
απλού ερεθίσματος.
Για παράδειγμα, η φωτογραφία μιας παραλίας, μπορεί να ανασύρει απ’ τη μνήμη
μας μια ολόκληρη ανάμνηση απ’ τις διακοπές μας και μας δίνει τη δυνατότητα να
ανακαλέσουμε τα πρόσωπα, τις συζητήσεις, ακόμα και τα συναισθήματα της
δεδομένης χρονικής στιγμής. Στη δικιά μας περίπτωση, το άκουσμα μιας μελωδίας,
μιας συγχορδίας ή ενός ρυθμού είναι αρκετό προκειμένου να ανακαλέσουμε τους
στίχους τραγουδιών ή μια σειρά λέξεων.
Το σχέδιο εργασίας που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία με τον τίτλο:
«Εναλλακτικοί τρόποι αποστήθισης βασικών εννοιών στη Φυσική του Δημοτικού».
Κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012, ως υπεύθυνος τμήματος 28 μαθητών/μαθητριών
τάξης Ε’ Δημοτικού, κλήθηκα να εκπληρώσω τον στόχο του 1ου κεφαλαίου της
Φυσικής ο οποίος ήταν η εκμάθηση τριών βασικών ορισμών. Της μάζας, του όγκου
και της πυκνότητας.
Πρώτος στόχος ήταν να μετατραπούν οι ορισμοί του βιβλίου σε ένα ευκολονόητο για
τα παιδιά κείμενο.
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Σύμφωνα με το βιβλίο: «Η μάζα ενός σώματος εκφράζει το ποσό της ύλης από το
οποίο αποτελείται. Μονάδα μέτρησης είναι το κιλό (1kg)» «Όγκος ενός σώματος
ονομάζεται ο χώρος που αυτό καταλαμβάνει. Μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο
(1m3) και το λίτρο (1L)»
«Η πυκνότητα ενός σώματος εκφράζει την ποσότητα μάζας του σώματος στη μονάδα
του όγκου».
Μετά την μετατροπή των ορισμών σε κείμενο: «Ονομάζουμε μάζα την ποσότητα της
ύλης, που υπάρχει σ’ ένα σώμα και τη μετράμε σε κιλά» «Όγκο ονομάζουμε τον χώρο
που πιάνει ένα σώμα μονάδα μέτρησης τα λίτρα και τα ml» «Η πυκνότητα παιδιά,
είναι η σχέση της μάζας και του όγκου, μονάδα σταθερή, μη ρωτάτε το γιατί!»
Η μετατροπή αυτή, ήταν σημαντικό να διενεργηθεί μέσα στην τάξη, εμπλέκοντας
τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, καθιστώντας τους συνδημιουργούς.
Ο δεύτερος στόχος απαιτούσε την κατάλληλη μελοποίηση, με χαρακτηριστικό ρυθμό
και όλη τη μοναδικότητα που χρειαζόταν προκειμένου να αποτελούσε σημείο
αναφοράς για τα παιδιά.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης ήταν ποικίλα και ενδιαφέροντα.
Η μάθηση έγινε μέσα σε ευχάριστο κλίμα, γεγονός που η σύγχρονη παιδαγωγική
θεωρεί conditio sine qua non για την επίτευξη γνωστικών στόχων. Εξίσου σημαντικό
ήταν το γεγονός ότι οι ορισμοί κατακτήθηκαν απ’ όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως
γνωστικού επιπέδου και ειδικών δυσκολιών.
Η γνώση μεταφέρθηκε στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών ως ευχάριστη διαδικασία
μάθησης, εμπλέκοντας και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σ’ αυτήν, καθιστώντας
τους μαθητές.
Το τραγούδι συνόδευε στιγμές χαράς τόσο εντός, όσο και εκτός σχολείου όπως για
παράδειγμα σε παιδικά πάρτι, σχολικές εκδηλώσεις, κοινές συνευρέσεις των
συμμαθητών/τριών κ.α.
Τέλος, ίσως και το πιο σημαντικό είναι πως οι ορισμοί που κατακτήθηκαν,
παραμένουν στη μνήμη των παιδιών ακόμη και σήμερα και πάρα πολύ εύκολα, είναι
ικανά να τους ανακαλούν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.
Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως γενικότερα οι τέχνες βοηθάνε στη
διαδικασία μάθησης, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα. Ειδικότερα η μουσική,
ανήκει στους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης όλων των γνωστικών αντικειμένων,
προκαλώντας, παράλληλα, την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι οι
μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν σε κλίμα συνεργασίας και
απόλυτης ομαδικότητας με κοινό στόχο μάθησης τυπικούς ορισμούς και κανόνες,
που πιθανότατα να ήταν αδιάφοροι πρωτύτερα. Προφανώς, η τεχνική αυτή μπορεί
να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως στη
θέσπιση κανόνων της τάξης και στη μετάβαση κάποιου κοινωνικού ή
περιβαλλοντικού μηνύματος. Τέλος, με την εκμάθηση τραγουδιών μέσω της κοινής
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δημιουργίας, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθεί και να επιτευχθεί αλλαγή της
συναισθηματικής διάθεσης της ομάδας.
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Η εργασία πραγματεύεται τα σχολικά προγράμματα και την ιδεολογική τους
διάσταση, εξετάζοντας τη σειρά εμφάνισης των διδακτικών αντικειμένων στα
Ωρολόγια Προγράμματα του δημοτικού σχολείου, από το 1894 μέχρι το 2011. Θα
υποστηριχθεί ότι η σειρά εμφάνισης των μαθημάτων δεν είναι τυχαία αλλά σχετίζεται
με τον εκάστοτε προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, εκφράζει μια
συγκεκριμένη ιεράρχηση της γνώσης με κριτήρια μη επιστημολογικά και συμβάλλει
στην εγχάραξη αυτής της ιεράρχησης.
Εισαγωγή, εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, προβληματική
Παρόλο που η λέξη «πρόγραμμα» – συνοδευόμενη συνήθως από κάποιο
προσδιορισμό – αποτελεί μέρος του καθημερινού λεξιλογίου των εκπαιδευτικών,
φαίνεται να υπάρχει ασάφεια για το τι σημαίνει κάθε φορά, αφού δεν υπάρχει ένας
κοινά αποδεκτός ορισμός. Στην ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται κυρίως οι
όροι «σχολικό πρόγραμμα», «πρόγραμμα μαθημάτων», «πρόγραμμα σπουδών» και
«εκπαιδευτικό πρόγραμμα».
Ο Ξωχέλλης χρησιμοποιεί τον όρο «πρόγραμμα διδασκαλίας» και τον ορίζει ως
νομικό κείμενο με πολιτική και ιδεολογική βάση που περιλαμβάνει «τις επίσημες
προδιαγραφές» για τα διδασκόμενα μαθήματα, τους σκοπούς που επιδιώκει η
διδασκαλία τους, τη διδακτέα ύλη και τις ώρες διδασκαλίας (Ξωχέλλης, 2007: 68). Ο
Νούτσος υιοθετεί τον όρο «σχολικό πρόγραμμα» το οποίο αποτελείται κυρίως από
το ωρολόγιο και το αναλυτικό πρόγραμμα, και «εκφράζει ταυτόχρονα όχι μόνο την
επίσημη οροθέτηση των πλαισίων οργάνωσης του σχολικού χρόνου καθώς και μια
αυστηρά καθορισμένη επίσημη ιεράρχηση της σχολικής γνώσης, αλλά ακόμα και την
έκταση των γνωστικών περιοχών, τις σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτές τις περιοχές καθώς
και ορισμένους σκοπούς της καθεμιάς γνωστικής περιοχής» (Νούτσος, 1999: 20).
Στους παραπάνω ορισμούς διακρίνονται δύο διαστάσεις: α) το περιεχόμενο της
διδασκαλίας και β) ο χρόνος, δηλαδή οι ώρες που διατίθενται για τη διδασκαλία κάθε
γνωστικού αντικειμένου. Η πρώτη αφορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και η δεύτερη
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στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) περιλαμβάνει (συνήθως) το περιεχόμενο, τη
μέθοδο και το σκοπό, δηλαδή τις απαντήσεις στα ερωτήματα «τι θα διδαχθεί» «πώς
θα διδαχθεί» και «για ποιο σκοπό». Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα αποτελεί
ένα επίμαχο ζήτημα και δεν είναι μια «ουδέτερη» επιλογή. Εξαρτάται από τις
αντιλήψεις και τις αξίες οι οποίες είναι κυρίαρχες σε μια συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο, δηλαδή πρόκειται για ιστορικό και ιδεολογικό προϊόν συνδεδεμένο με τους
σκοπούς της εκπαίδευσης οι οποίοι είναι «εφήμεροι και μεταβαλλόμενοι»,
«πολιτικοί, κανονιστικοί, δυναμικοί και αντικείμενο διαμάχης» (Harris, 2003: 4).
Το περιεχόμενο, σύμφωνα με τον Ξωχέλλη, εξαρτάται από την επικρατούσα
εκπαιδευτική φιλοσοφία, τη μορφωτική αξία της ύλης, τα επιστημονικά επιτεύγματα
και τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής (Ξωχέλλης, 2007: 69). Γα τον Apple το
πρόβλημα δεν είναι οργανωτικό («τι» και «πώς») αλλά «τίνος» νοήματα συλλέγονται
και διανέμονται μέσω του Α.Π. και σε «ποιους» απευθύνονται. Δηλαδή, ποιανού
γνώση μπαίνει στο Α.Π., νομιμοποιείται και γίνεται «επίσημη». Ο Apple θεωρεί ότι το
Α.Π. «ανταποκρίνεται σε ιδεολογικά και πολιτιστικά αποθέματα που έρχονται από
κάπου και τα αντιπροσωπεύει. Δεν αντιπροσωπεύονται ωστόσο τα οράματα ούτε
ανταποκρίνονται σ’ αυτό τα κοινωνικά νοήματα όλων των ομάδων» (Apple, χ.χ.: 101).
Η μέθοδος διδασκαλίας, επίσης, αποτελεί πεδίο αντιπαραθέσεων, γιατί σχετίζεται με
τη φιλοσοφική αντίληψη για το παιδί και τον άνθρωπο. Ο Κομένιος τον 17ο αιώνα
θεωρούσε το παιδί ως μικρογραφία του ενήλικα, γιατί παιδί και ενήλικας μοιράζονται
την ίδια φύση, τη «φύση του ανθρώπου». Με αυτή την αντίληψη αναζήτησε μια
«καθολικήν τέχνην του πάντα πάντας διδάσκειν» και πρότεινε συγκεκριμένα
αξιώματα στη «Μεγάλη Διδακτική» του (Κομενίου, 1912: 115). Ο Ρουσσώ τον 18ο
αιώνα αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας, δηλαδή τη «φύση του
παιδιού» (Rousseau, 2010: 107). Οι ερβαρτιανοί παιδαγωγοί το 19ο αιώνα θα
προτείνουν ένα αυστηρό πλαίσιο διδασκαλίας που είχε μεγάλη εξάπλωση. Τα
κινήματα της Νέας Αγωγής και της Προοδευτικής Αγωγής επανέφεραν τις ιδέες του
Ρουσσώ, βάζοντας στο επίκεντρο της διδασκαλίας τον μαθητή (Dewey, 1899: 35). Ο
Dewey στις αρχές του 20ου αιώνα, θεωρώντας ως αφετηρία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας την εμπειρία (Ντιούι, 1980: 58), πρότεινε ως στόχο της διδασκαλίας την
παιδαγωγική αρχή «μανθάνειν δια του πράτειν» (Κρίβας, 2001: 168).
Αναφορικά με το σκοπό, ο Stenhouse υποστηρίζει ότι τα σχολικά μαθήματα
«προέρχονται έξω από το σχολείο και υπάρχουν ανεξάρτητα από αυτό. Το σχολείο
λειτουργεί μάλλον ως διανομέας της γνώσης παρά ως παραγωγός» (Stenhouse, 2003:
22). Για τα μαθήματα που διδάσκει, υπάρχουν ομάδες αναφοράς εκτός σχολείου οι
οποίες αποτελούν πηγή προδιαγραφών για τη γνώση, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις
συμβάσεις της σχολικής ζωής (ό.π.: 25).
Οι τρεις διαστάσεις του Α.Π. διατυπώνονται στο 1ο άρθρο του νόμου 1566/1985:
«3.α)Τα αναλυτικά προγράμματα […] περιλαμβάνουν κυρίως: (αα) σαφώς
διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς […] (ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα
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με το σκοπό του μαθήματος […] και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα […] (γγ)
ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο […] διδασκαλίας…». Το Α.Π. όπως και το
Ωρολόγιο Πρόγραμμα συντάσσονται από το Υπουργείο Παιδείας, μετά από εισήγηση
του Ι.Ε.Π. και κατά κανόνα δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Π.Δ. ή
Υ.Α.), δηλαδή αποτελούν νομοθετικά κείμενα.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) καθορίζει για κάθε τύπο σχολείου και κάθε τάξη
συνήθως τα εξής στοιχεία: 1) Τα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή τα μαθήματα που
διδάσκονται. Ως μάθημα θεωρείται κάθε διακριτό γνωστικό αντικείμενο ή
δραστηριότητα με αυτόνομη θέση στο πρόγραμμα. 2) Το χρόνο που ο μαθητής
παραμένει συνολικά στο σχολείο (σχολικός χρόνος) αλλά και την τοποθέτηση του
χρόνου στη διάρκεια της ημέρας (έναρξη και λήξη της σχολικής εργασίας). 3) Την
κατανομή του σχολικού χρόνου σε διδακτικό ή μη χρόνο (διδακτικές ώρες/
ημίωρα/περίοδοι ή διαλείμματα/φαγητό/χαλάρωση). 4) Το σύνολο των διδακτικών
ωρών (ή και ημιώρων) της ημέρας και της εβδομάδας (διδακτικός χρόνος). 5) Τη
διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας (είναι συνήθως 35΄, 40’, 45΄). 6) Τις διδακτικές ώρες
που διδάσκεται έκαστο μάθημα την εβδομάδα σε κάθε τάξη του συγκεκριμένου
τύπου σχολείου (1/θ-6/θ, ΕΑΕΠ). 7) Την οργάνωση του σχολικού χρόνου σε ζώνες,
δηλαδή ευρύτερες χρονικές περιόδους οι οποίες έχουν υποχρεωτικό ή προαιρετικό
χαρακτήρα (πρωινή, απογευματινή).
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαμορφώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων το
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του
σχολείου. Δηλαδή, απεικονίζει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών,
τα διαλείμματα, τη διάρκεια των ωρών, τα μαθήματα που διδάσκονται καθημερινά,
με ποια σειρά και ποιος τα διδάσκει.
Το Ω.Π. είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Α.Π. και αποτελεί σημαντικό παράγοντα
υλοποίησής του, ειδικά στα τελευταία Α.Π.Σ. τα οποία αναγράφουν τις απαιτούμενες
διδακτικές ώρες. Είναι προφανές ότι το Α.Π. είναι καθοριστικό στη διαμόρφωση του
Ω.Π. και κατά προέκταση στη διαμόρφωση του σχολικού χρόνου. Εάν το Α.Π. δεν
είναι σύμμετρο προς το Ω.Π., δεν θα ολοκληρωθεί ή δεν θα επιτευχθούν
ικανοποιητικά οι σκοποί του. Επειδή ο σχολικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος, η
χρήση και η κατανομή του στο Ω.Π. αποτελεί πεδίο αντιθέσεων αφενός για τα
γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα πάρουν θέση στο πρόγραμμα και αφετέρου για το
κομμάτι του χρόνου που θα διεκδικήσουν σε βάρος των άλλων.
Τα μαθήματα που διδάσκονται και ο χρόνος που κατανέμεται σε αυτά εξαρτώνται
από το ποια γνώση θεωρείται αποτελεσματική για να πετύχει τους ρητούς αλλά και
τους άρρητους σκοπούς της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο σε μια
κοινωνία. Η συγκρότηση του Ω.Π. –όπως και του Α.Π.- δεν είναι ουδέτερη αλλά
απεικονίζει βασικές επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία διαμορφώνεται
μέσα από αντιπαραθέσεις κοινωνικών ομάδων. Κάποιες ομάδες εκπροσωπούνται
στους θεσμούς οι οποίοι έχουν την νομιμοποίηση να αποφασίζουν και κάποιες άλλες
λειτουργούν ως ομάδες πίεσης.
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Ο Τσουκαλάς αναφερόμενος στα προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
υποστηρίζει ότι η κατανομή του χρόνου στα μαθήματα εκφράζει ιεράρχηση της
γνώσης και γράφει χαρακτηριστικά: «το ωρολόγιο πρόγραμμα αποτελεί την τυπική
θεσμοποιημένη μήτρα, στη βάση της οποίας οργανώνεται η χρήση του χρόνου των
μαθητών σ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους […] μεταφράζει τη γενική θεματική
εικόνα των εγχαρασσόμενων ιδεολογικών μηνυμάτων […] μας παρέχει ένα τυπικό και
ρητό τεκμήριο ιεράρχησης των διδασκομένων μαθημάτων. Και η ιεράρχηση αυτή, […]
μεταφράζει τις βασικές θεματικές επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής,
προϋποθέτει ένα σύνολο προηγούμενων ιδεολογικών και πολιτικών επιλογών»
(Τσουκαλάς, 2006: 553). Ο Νούτσος αναφέρει ότι η κατανομή του χρόνου αλλά και η
σειρά με την οποία εμφανίζονται τα μαθήματα στα προγράμματα της
Δευτεροβάθμιας αποτελεί τεκμήριο ιεράρχησης (Νούτσος, 1999: 57, 80).
Η παρούσα εργασία ερευνά τη σειρά εμφάνισης των μαθημάτων στα Ω.Π. των
6/θεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, από το πρώτο επίσημο Ω.Π. του 1894 (το
δημοτικό ήταν τετρατάξιο) μέχρι το τελευταίο του 2011 (ΕΑΕΠ).
Τα Ω.Π. του δημοτικού σχολείου και η σειρά εμφάνισης των μαθημάτων
Το πρώτο Ω.Π. για δημοτικό σχολείο θεσμοθετήθηκε με το διάταγμα της 12ης
Μαρτίου 1894 για το τετρατάξιο αρρένων και «πρώτη φορά καθορίζει με
λεπτομέρειες το πρόγραμμα και την ύλη της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο»
(Δημαράς, 2003: με΄). Το 1881 ο Πετρίδης είχε συμπεριλάβει στο βιβλίο του
«Στοιχειώδεις Πρακτικαί Οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς
σχολείοις» ένα Ω.Π (σελ. 35) αλλά δεν ήταν νομοθέτημα. Το 1895 με το νόμο ΒΤΜΘ΄
θεσμοθετήθηκε και το εξατάξιο (πλήρες) δημοτικό σχολείο το οποίο γενικεύτηκε το
1913. Το δεύτερο Ω.Π. νομοθετήθηκε το 1913 και είναι ταυτόχρονα και Α.Π., αφού
καθορίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο διδασκαλίας των μαθημάτων. Μέχρι το 1894
τα διδασκόμενα μαθήματα στο τετράξιο δημοτικό αναφέρονταν (χωρίς ώρες ή
περιεχόμενο) σε εκπαιδευτικούς νόμους, όπως στο διάταγμα 6/18-2-1834 (άρθρα 1,
2) και στο νόμο ΧΘ΄ 11-1-1878 (Δημαράς, 2003: 231). Επίσης, το 10ο άρθρου του
νόμου ΒΤΜΘ΄ του 1895 ρύθμιζε τα διδασκόμενα μαθήματα στο πλήρες δημοτικό.
Μέχρι το 1984 τα Ω.Π. και τα Α.Π. εμφανίζονται μαζί σε ένα νομοθέτημα. Μετά το
1984 τα Α.Π. γίνονται πιο διεξοδικά και αποσπώνται από το Ω.Π.
Από το 1894 που θεσμοθετήθηκε το πρώτο Ω.Π. μέχρι και το 2011 εντοπίστηκαν
συνολικά σε νομοθετικά κείμενα 13 Ω.Π. για 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία
(τετρατάξιο του 1894). Δεν περιλαμβάνονται σε αυτά το Ω.Π. του 1957 (ΦΕΚ 154/301-1957, τ. Α΄), γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ούτε τα Ω.Π. πιλοτικού χαρακτήρα που
εφαρμόστηκαν σε σχολεία όπως τα ΣΔΕΝΠ (το 1987), τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα (το
2006) και τα 99 πιλοτικά ΕΑΕΠ (το 2011). Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα
μαθήματα με τη σειρά που εμφανίζονται στα νομοθετήματα.
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Από τη μελέτη του πίνακα διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων
στα Ω.Π. κυμαίνεται από 10 μέχρι 16. Το πρώτο Ω.Π. είχε 12 διακριτά γνωστικά
αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνονται σε όλα τα προγράμματα
που ακολουθούν, κάποια με το ίδιο όνομα, άλλα με μικρές αλλαγές και μερικά
ενοποιημένα σε ένα. Τα μαθήματα εμφανίζονται με την εξής σειρά:
1) Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα Θρησκευτικά και στα 13 Ω.Π.
2) Στη δεύτερη θέση σε όλα τα Ω.Π. από το 1894 μέχρι σήμερα βρίσκεται η Γλώσσα
(ως Ελληνικά ή Ελληνική Γλώσσα ή Νεοελληνική Γλώσσα ή Γλώσσα).
3) Την τρίτη θέση κατείχε αρχικά (1894) η Αριθμητική. Τη θέση της πήρε η Ιστορία
στα Ω.Π. του 1913, 1969, 1977 και 1981. Το 1984 την τρίτη θέση πήραν και διατηρούν
από τότε σε όλα τα Ω.Π. τα Μαθηματικά.
4) Την τέταρτη θέση το 1894 είχε η Γεωμετρία αλλά το 1913 -τελευταία φορά που
εμφανίζεται ως αυτόνομο μάθημα- βρέθηκε στην όγδοη θέση, δίνοντας τη θέση της
στην Πατριδογνωσία & Γεωγραφία. Στα Ω.Π. του 1969, 1977 και 1981 την τέταρτη
θέση πήρε η Σπουδή Περιβάλλοντος και από το 1984 ως σήμερα την έχει η Ιστορία.
5) Την πέμπτη θέση το 1894 κατείχε η Ιστορία, το 1913 η Φυσική Ιστορία, στα Ω.Π.
του 1969, 1977, 1981 το μάθημα Φυσικά & Χημεία μετά Στοιχεία Υγιεινής και σε όλα
τα Ω.Π. από το 1984 και μετά η Μελέτη Περιβάλλοντος.
6) Στην έκτη θέση από το 1894 μέχρι σήμερα βρίσκεται η Γεωγραφία, εκτός από το
Ω.Π. του 1913 που στην έκτη θέση ήταν η Φυσική και Χημεία.
7) Στην έβδομη θέση το 1894 ήταν η Φυσική Ιστορία. Στα Ω.Π. του 1913 η
Αριθμητική, όπως και στα Ω.Π. του 1969, 1977 και 1981 ως ενιαίο μάθημα
Αριθμητική & Γεωμετρία, ενώ στα 8 Ω.Π. από το 1984 μέχρι σήμερα τα Φυσικά.
8) Την όγδοη θέση στα Ω.Π. του 1894 και του 1913 κατείχαν η Φυσική και η
Γεωμετρία αντίστοιχα, στα Ω.Π. του 1969, 1977, 1981 η Αγωγή του Πολίτη αλλά και
από το 1984 μέχρι σήμερα με την ονομασία Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Κ.Π.Α).
9) Από την ένατη θέση και κάτω ακολουθείται απαραβίαστα η εξής σειρά: στην ένατη
θέση σε όλα τα Ω.Π. βρίσκεται κάποιο από τα αποκαλούμενα καλλιτεχνικά
αντικείμενα ή το ενιαίο μάθημα της Αισθ. Αγωγής. Η Γυμναστική (Φυσική Αγωγή)
έπεται των αντικειμένων της Αισθ. Αγωγής και είναι στην τελευταία θέση μέχρι το
1984, εκτός από τα Ω.Π. του 1977, 1981 που ακολουθείται από τις Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις. Τα Αγγλικά έπονται της Φυσικής Αγωγής από το 1995 που εμφανίζονται
και τα ακολουθεί η Σχολική Ζωή (1995 ως 2003) ή η Ευέλικτη Ζώνη από το 2005 και
μετά. Η 2η Ξένη Γλώσσα από την εισαγωγή της το 2006 έπεται της Ευέλικτης Ζώνης
και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Τ.Π.Ε. (2010, 2011).
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Ο πίνακας αποκαλύπτει ότι η σειρά εμφάνισης των μαθημάτων από το πρώτο Ω.Π.
του 1894 μέχρι σήμερα διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη. Η σειρά δεν είναι ούτε
αλφαβητική ούτε ανάλογη του αριθμού των ωρών των μαθημάτων. Για τα μαθήματα
που εισάγονται πρώτη φορά στα Ω.Π., από το 1995 και μετά, φαίνεται να υπάρχει
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εξήγηση: μπαίνουν στο τέλος -μετά τη 10η θέση- ανάλογα με τη χρονολογία
εισαγωγής τους. Η κατάταξη των μαθημάτων στην πρώτη δεκάδα δεν βασίζεται σε
κάποιο εμφανές κριτήριο, ωστόσο δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη ειδικά στις
τέσσερις πρώτες θέσεις. Σε όλα τα Ω.Π. τα Θρησκευτικά κατέχουν σταθερά την 1η
θέση και η Γλώσσα τη 2η, παρόλο που έχει πολύ περισσότερες ώρες. Την 3η θέση
μονοπωλούν η Ιστορία και τα Μαθηματικά. Όταν τα Μαθηματικά παίρνουν την 3η
θέση, η Ιστορία κατέχει την 4η. Όταν η Ιστορία παίρνει την 3η θέση (στα Ω.Π. από το
1913 μέχρι το 1981), η Αριθμητική-Γεωμετρία εκτοπίζεται στην 7η και την 4η παίρνουν
η Σπουδή περιβάλλοντος ή η Πατριδογνωσία.
Η ερμηνεία της πρώτης θέσης των Θρησκευτικών θα μπορούσε να αναζητηθεί στη
στενή σχέση μεταξύ του κράτους και της θρησκείας (Πατρίς – Θρησκεία) κάτι που
αποτυπώνεται και στον εκάστοτε τίτλο του Υπουργείου Παιδείας. Η Εκκλησία είχε και
εξακολουθεί να έχει ισχυρή δύναμη για να επηρεάζει την εκπαιδευτική πολιτική και
να διασφαλίζει την πρωτοκαθεδρία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας στα Α.Π.
όλων των βαθμίδων. Αυτό είναι εμφανές ακόμη και στα προγράμματα του 21ου αιώνα
όπου τα σχολεία μας είναι πολυπολιτισμικά. Το ΔΕΠΠΣ αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση μελετάται ο Χριστιανισμός […] Υπάρχουν
επίσης κάποιες πληροφορίες για τις άλλες Ομολογίες, καθώς και για τον Ιουδαϊσμό
και το Ισλάμ…» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 169). Στο Ω.Π.-Α.Π. του 1977 (Π.Δ. 1034) σκοπός της
διδασκαλίας των Θρησκευτικών είναι «η εδραίωση της πίστεως στη Χριστιανική
Θρησκεία και η ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής τους στη θρησκευτική ζωή του
λαού μας». Πρόκειται για «μονοφωνική», κυρίως, θρησκευτική εκπαίδευση με
«χειραγωγικό χαρακτήρα» (Ανδρέου, 1999: 37).
Τη δεύτερη θέση κατέχει η Γλώσσα, το μάθημα με τις περισσότερες ώρες. Η
σπουδαιότητά του δεν απορρέει μόνο από την αξία του ίδιου του μαθήματος και τη
σημασία που έχει στη ζωή του ατόμου αλλά και από τις ιδεολογικές λειτουργίες που
επιτελεί, όπως η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ, η
ελληνική γλώσσα «θεωρείται στοιχείο εθνικής ταυτότητας» και «φορέας μακραίωνης
πολιτισμικής παράδοσης» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002: 21). Με κείμενα εθνικο-ιστορικού
περιεχομένου στα γλωσσικά βιβλία, κυρίως στα παλιότερα, οι συντάκτες
αποβλέπουν στη διδασκαλία της εθνικής ιστορίας με στόχο την «αναπαραγωγή της
ιδεολογίας, σύμφωνα με την οποία το εθνικό πνεύμα διατρέχει την ιστορία σαν μια
κόκκινη κλωστή διαμέσου των αιώνων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με έναν
συνεχόμενο τρόπο ζωής…» (Μπονίδης, 2004: 153).
Την τρίτη θέση από το 1913 ως το 1984 κατέχει η Ιστορία, αφού την πήρε από την
Αριθμητική το 1913. Το πρώτο Α.Π. του 1913 δεν έχει σκοποθεσία των μαθημάτων.
Ωστόσο, η πρόταξη της Ιστορίας και η εκτόπιση της Αριθμητικής στην 7η θέση θα
μπορούσε να σημαίνει ότι η ιστορική γνώση αξιολογήθηκε ως πιο χρήσιμη από τη
μαθηματική εκείνη την εποχή, γιατί η σύνδεση με το λαμπρό ιστορικό παρελθόν
συνέβαλε στη σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας. Όμως, κατέχει υψηλή θέση (4η)
και μετά το 1984. Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως σκοπό της Ιστορίας την ανάπτυξη της ιστορικής
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σκέψης και της ιστορικής συνείδησης για την προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. Με
τη διδασκαλία της «ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο
σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο
σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2002:
225). Ο Μαυρογιώργος υποστηρίζει ότι ο παραπάνω σκοπός δεν επιτυγχάνεται, γιατί
η ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο είναι «μια ελληνοκεντρική (εθνοκεντρική)
γεγονοτολογική χρονολογική ιστορία ως εάν η ιστορική εξέλιξη να προκύπτει ως
μηχανική συνέπεια από προηγούμενη περίοδο εξ αιτίας του χρόνου»
(Μαυρογιώργος, 2004: 124).
Στο Ω.Π. του 1913 τα «φυσικά» μαθήματα ανεβαίνουν στην 5η& 6η θέση από την 7η
& 8η που είχαν το 1894. Η μικρή βελτίωση, σε συνδυασμό και με την εισαγωγή της
Χειροτεχνίας, δείχνει πιθανόν την επιρροή του ρεύματος της Νέας Αγωγής και την
απόπειρα των μεταρρυθμιστών παιδαγωγών για στροφή προς τις πρακτικές γνώσεις.
Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την 4η θέση της νεο-εισαγόμενης Πατριδογνωσίας
που θα τη διατηρήσει ως το 1981 (ως Σπουδή Περιβάλλοντος). Τα Φυσικά θα μείνουν
στην 5η θέση ως το 1981. Στη δεκαετία του ’80 τα Α.Π. αλλάζουν προσανατολισμό: η
έρευνα και η μάθηση με ενεργητική συμμετοχή του μαθητή θεωρούνται σημαντικά
στην οικοδόμηση της γνώσης (ΔΟΕ, 1985: 124). Αυτή η αλλαγή αναβαθμίζει τα
Μαθηματικά που ανεβαίνουν στην 3η θέση το 1984 και μένουν μέχρι σήμερα. Η
Μελέτη Περιβάλλοντος αν και έχασε μία θέση παραμένει στην (5η) από το 1984, λόγω
της σπουδαιότητάς της. Ο σύμβουλος του ΚΕΜΕ Μπενέκος τη χαρακτήριζε
«ακρογωνιαίο λίθο του σχολείου», αφού πάνω σ΄ αυτό «το μάθημα θα στηριχτούν
ουσιαστικά και τα λοιπά μαθήματα» (ό.π.: 110-111).
Το μάθημα της Κ.Π.Α. δεν είχε θέση σε ένα σχολείο που προετοίμαζε πειθήνιους
πολίτες. Η εισαγωγή της Αγωγής του Πολίτη στο Ω.Π.-Α.Π. του 1969 υπηρετούσε τις
στοχεύσεις της διδακτορίας να κάνει το μαθητή «καλόν Έλληνα πολίτην και
χριστιανόν» (Β.Δ. 702). Στο Ω.Π.-Α.Π. του 1977 ο σκοπός του μαθήματος αλλάζει προετοιμάζει «τον ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτη» (Π.Δ. 1034)- αλλά η χαμηλή
θέση (8η) παραμένει μέχρι σήμερα, πιο κάτω κι από την 6η της Γεωγραφίας.
Στα «καλλιτεχνικά» μαθήματα και στη Γυμναστική φαίνεται να αποδίδεται μικρή
σπουδαιότητα, αφού μπαίνουν προς το τέλος (9η ως 13η θέση). Παρόλο που τα Α.Π.
αναζητούν πρότυπα στο λαμπρό παρελθόν και στον κλασικό πολιτισμό, η αναζήτηση
είναι επιλεκτική και χωρίς αντίκρισμα για τα προαναφερθέντα μαθήματα σε ένα
σχολείο που ήταν και είναι γνωσιοκεντρικό.
Ο Νούτσος ερευνώντας τα Ω.Π. της Μέσης Εκπαίδευσης της περιόδου 1931-1973,
διαπίστωσε ότι ως το 1966 την 1η θέση κατέχουν τα Θρησκευτικά, τη 2η και 3η θέση
τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά αντίστοιχα και μετά εναλλάσσονται. Αποδίδει τη
σειρά σε καθορισμένες επιδιώξεις των συντακτών του Ω.Π., που μεταφράζονται με
αυτή τη σειρά και σκοπεύουν σε κάποιους στόχους, υποστηρίζοντας ότι «τα τρία
μαθήματα θεωρούνται σπουδαία σ’ όλα τα προγράμματα» (Νούτσος, 1999: 83, 87).
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η σειρά εμφάνισης των μαθημάτων στα Ω.Π. του
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δημοτικού σχολείου δεν είναι τυχαία αλλά φανερώνει ιεράρχηση των μαθημάτων και
συμβάλλει στην εγχάραξή της. Μέσω της ιεράρχησης εκφράζεται μια συγκεκριμένη
αντίληψη για τη σπουδαιότητα της γνώσης που παρέχεται με τα μαθήματα του Ω.Π.,
ανεξάρτητα από το πόσο αυτή τελεσφορεί στην εκπαιδευτική πράξη. Η
σπουδαιότητα δεν αφορά μόνο την αξία της γνώσης αυτής καθεαυτής αλλά αφορά
και τις ιδεολογικές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει, δηλαδή η ταξινόμησή της
δεν γίνεται με επιστημολογικά κριτήρια.
Η πρόταξη στα Ω.Π. των Θρησκευτικών και της Γλώσσας στην 1η και 2η θέση
αντίστοιχα αλλά και της Ιστορίας στην 3η ή 4η θέση θα μπορούσε να μεταφραστεί ως
πρόταξη του θρησκευτικού και του εθνικού στοιχείου. Η ελληνοκεντρική εκδοχή της
σχολικής ιστορίας παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση συγκεκριμένων
ιδεολογικών αντιλήψεων και πολιτισμικών παραδοχών για την κοινωνία, τον
άνθρωπο, το παρόν και το παρελθόν, καθώς «η διδασκαλία της ευνοεί τη μαζική
καλλιέργεια “ψευδών συνειδήσεων” και την ιστορική ακρισία» (Μαυρογιώργος,
2004: 125). Η 4η θέση της Πατριδογνωσίας-Γεωγραφίας στο Ω.Π. του 1913 υπηρετεί εκτός από τις χρηστικές γνώσεις -και τον εθνοκεντρισμό. Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ΣΤ΄ανάμεσα στα άλλα μάθαιναν για τις «αλύτρωτες ελληνικές χώρες» και τη «μεγάλη
ιδέα του Γένους» (ΦΕΚ 174/1913), καθόσον το σχολείο χρησιμοποιήθηκε ως όργανο
καλλιέργειας «της ιστορικής συνέχειας αλλά και της υπηρέτησης ιδεολογικών
προσανατολισμών, όπως η Μεγάλη Ιδέα» (Κυπριανός, 2004: 131).
Κατά συνέπεια, το Ω.Π. έπρεπε να παρέχει πρώτα τις γνώσεις που καλλιεργούν αυτά
τα στοιχεία και στη συνέχεια γνώσεις οι οποίες προέρχονται από τα επιστημονικά
πεδία των φυσικών/ θετικών επιστημών. Το σχολείο –ως κρατικός θεσμός επιτελούσε πρωτίστως την ιδεολογική του λειτουργία, γιατί ο ρόλος του ήταν
«ιδιαίτερα σημαντικός στη σύμπηξη των εθνών-κρατών και στην κατασκευή της
εθνικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων» (Μπονίδης, 2004: 153). Η εθνική μας
ταυτότητα, αναφέρει ο Σταμέλος, που εγχαράχθηκε μέσω του εκπαιδευτικού μας
συστήματος «μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε λέξεις: συνέχεια, διατήρηση,
ομοιογένεια, αντίσταση, ανωτερότητα» και η πεμπτουσία της εκφράζει την
«πεποίθηση της ανωτερότητας του ελληνικού έθνους» (Σταμέλος, 2009: 130).
Αν και η ιεράρχηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία στα τέλη του19ου
αιώνα και στις αρχές του 20ου για τη συμβολή της στη διαμόρφωση της εθνικής
ταυτότητας και την εξασφάλιση της συνοχής του έθνους, στον 21ο αιώνα δεν
δικαιολογείται. Έτσι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η αδιάσπαστη συνέχεια της
ιεράρχησης οφείλεται και σε δύο άλλους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μέσω του
σχολικού προγράμματος υπηρετούνται και λειτουργίες άλλων κοινωνικών θεσμών οι
οποίοι θεωρούνται υψίστης σημασίας στην ελληνική κοινωνία, όπως της οικογένειας
και της Εκκλησίας. Η Εκκλησία φαίνεται να θεωρεί αποτελεσματικό το σχολείο για
την επιτέλεση του δικού της έργου («εδραίωση της πίστεως στη Χριστιανική
Θρησκεία»), άρα έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για το Ω.Π. και να επηρεάζει τη
διαμόρφωσή του. Αυτή η «προνομιακή μεταχείριση» συνιστά «θλιβερή παραφωνία
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στον ευρωπαϊκό χώρο» (Ανδρέου, 1999: 38).
Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την εγχάραξη του απαραβίαστου της ιεραρχίας της
σχολικής γνώσης. Ο Νούτσος υποστηρίζει ότι η εγχάραξη μιας συγκεκριμένης
ιεράρχησης της σχολικής γνώσης στους μαθητές «συνεπιφέρει ταυτόχρονα και την
εγχάραξη του απαραβίαστου αυτής» (Νούτσος, 1999: 202). Η ιεραρχία «θεωρείται
σταθερή και αμετάβλητη», η σχολική γνώση εκλαμβάνεται ως «κάτι το απόλυτο και
το απόκοσμο», με συνέπεια το σχολείο να φαίνεται «μια μικρή κοινωνία κλεισμένη
στον εαυτό της, όπου δεν μπορεί να εισχωρήσει ούτε η καθημερινή ζωή ούτε η
γενικότερη προβληματική της κοινωνίας» (ό.π.: 203). Μέσω της ιεράρχησης ασκείται
κοινωνικός έλεγχος που χρησιμεύει στη «διατήρηση και την αναπαραγωγή μιας
ορισμένης κυρίαρχης συμβολικής και κοινωνικής εξουσίας» (ό.π.: 202).
Η σταθερότητα στη σειρά εμφάνισης των μαθημάτων είναι τόσο ισχυρή που δεν
διαταράχθηκε ούτε με τις αλλαγές των Ω.Π. οι οποίες έγιναν την τελευταία δεκαετία
λόγω των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που τα ευρωπαϊκά κείμενα (π.χ.
Λευκή Βίβλος) δίνουν έμφαση στον τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών και την
ανάπτυξη της γλωσσομάθειας, τα νέα μαθήματα που εισήχθησαν στα Ω.Π. (Τ.Π.Ε.,
ξένες γλώσσες) προστέθηκαν στο τέλος. Οι συντάκτες των Ω.Π. δεν είδαν τις αλλαγές
ως ευκαιρία για διαφορετική ταξινόμηση (αλφαβητική, ποσοτική) και η συγκεκριμένη
ιεράρχηση των μαθημάτων διατηρείται απαραβίαστη -σε μεγάλο βαθμό - εδώ και
120 χρόνια.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η αρχική εφαρμογή του ΠΣ της
Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. και να διερευνηθούν οι δυσλειτουργίες στις νέες θεματικές
ενότητες, οι εκτιμήσεις και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. 394
εκπαιδευτικοί Φ.Α. από 4 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης) που
υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο 55
ερωτήσεων με 5-βάθμια διαβαθμισμένη κλίμακα απαντήσεων, σχετικά με την
επιμόρφωσή τους στο ΠΣ, την εφαρμογή των νέων θεματικών ενοτήτων και τις
εκτιμήσεις τους για τα οφέλη της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
συχνοτήτων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν την έως τότε επιμόρφωσή
τους «μέτρια» έως «καλή» (σε ποσοστό 67 %), παρόμοια με την επιμόρφωσή τους στο
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Φ.Α. και σε ψηλά ποσοστά (>70 %) έκριναν αναγκαία την
περαιτέρω επιμόρφωσή τους στο ΠΣ. Οι εκπαιδευτικοί προσάρμοσαν τα περιεχόμενα
του Α.Π.Σ. σε υψηλό βαθμό στο ΠΣ του Ε.Α.Ε.Π., εφάρμοσαν ωστόσο «εν μέρει» ή
«καθόλου» (ποσοστά ̴60 %) τις νέες θεματικές ενότητες «Φυσικές δραστηριότητες
και Σπορ υγείας & αναψυχής», «Νέα ή μη διαδεδομένα αθλήματα & αθλήματα
ΑμΕΑ», «Λαϊκοί χοροί άλλων χωρών» και «Σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης».
Οι εκτιμήσεις τους συνέκλιναν σε ποσοστό 80-90 % ότι τα οφέλη της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π.
είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των μαθητών, ενώ τα περιεχόμενα και η
επιπλέον φυσική δραστηριότητα στο μάθημα δεν έχουν αρνητικές συνέπειες στο
ενδιαφέρον για συμμετοχή και μάθηση. Συμπεραίνεται, ότι τα ευρύτερα οφέλη του
ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς, οι ίδιοι ωστόσο
δεν εφαρμόζουν τις νέες θεματικές ενότητες σε επαρκή βαθμό, με πιθανότερη
εξήγηση την ελλιπή επιμόρφωση και την περιορισμένη διδακτική εξοικείωση με
αυτές.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η λειτουργία δημοτικών σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) ξεκίνησε από το σχολικό έτος 2010-11 βάση της
Φ.12/620/61531/Γ1/2010 υπ. απόφασης που καθόριζε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα μαθημάτων και της Φ.3/609/60745/Γ1/2010 υπ. απόφασης με τη οποία
ορίσθηκαν τα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία αρχικής εφαρμογής του Ε.Α.Ε.Π.
Παράλληλα με την Φ.12/879/88413/Γ1/2010 υπ. απόφαση καθορίσθηκε το
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Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) των νέων διδακτικών αντικειμένων που εισήχθησαν στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του Ε.Α.Ε.Π., με επανεξέταση & επικαιροποίηση των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του
ολοημέρου προγράμματος. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) επήλθε αύξηση
των ωρών διδασκαλίας στις τάξεις Α,Β,Γ,Δ, από 2 σε 4 την εβδομάδα, με επακόλουθο
την εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων στο ΠΣ για τις συγκεκριμένες τάξεις, ενώ στις
τάξεις Ε και Στ δε σημειώθηκε καμιά αλλαγή.
Παρά την εισαγωγή νέων θεματικών ενοτήτων δεν πραγματοποιήθηκε καμιά
εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. που καλέστηκαν να εργασθούν στα
δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. από τον τότε αρμόδιο φορέα Ο.Ε.Π.Ε.Κ., ούτε
δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη Φ.Α. Οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν με
μόνα εφόδια το άρθρο 4 της Φ.12/879/88413 /Γ1/2010 υπ. απόφασης που
αναφέρεται στη Φυσική Αγωγή και τις νέες θεματικές ενότητες για τις τάξεις Α,Β,Γ,Δ
και τις μεμονωμένες οδηγίες των σχολικών συμβούλων Φ.Α. Μια συντονισμένη
ενημέρωση-επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων Φ.Α. για τη Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π.
πραγματοποιήθηκε μόλις τον Απρίλιο του 2012 (2 χρόνια μετά την έναρξη της
λειτουργίας του Ε.Α.Ε.Π.), ενώ σχετικό επιμορφωτικό υλικό είχε αναρτηθεί σε
ιστοσελίδα σχολικού συμβούλου (http://users.sch.gr/adanis/index.php/faeaep) από
τον Οκτώβριο του 2010.
Μετά την τριετή αρχική εφαρμογή του ΠΣ της Φ.Α. στα δημοτικά σχολεία που
λειτούργησαν με Ε.Α.Ε.Π. κάτω από τις παραπάνω συνθήκες, τα οποία αυξήθηκαν σε
961 σύμφωνα με την Φ. 12/520/61575/Γ1/2011 υπ. απόφαση, κρίθηκε σκόπιμη και
αναγκαία η αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΣ, προκειμένου να διερευνηθούν: α) ο
βαθμός εφαρμογής του ΠΣ στις τάξεις Α,Β,Γ,Δ, β) οι δυσλειτουργίες και τα
προβλήματα στη διδασκαλία των νέων θεματικών ενοτήτων και γ) οι επιμορφωτικές
ανάγκες και οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών Φ.Α. για τη Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. Ο
απώτερος σκοπός αυτής της αξιολόγησης συνδέεται με τη διαμορφωτική αξιολόγηση
(Scriven 1991) και την διενέργεια ενδεχομένων αναμορφώσεων ή/και βελτιώσεων
των διαδικασιών εφαρμογής του ΠΣ, καθώς και με την παραγωγή βοηθητικού
εκπαιδευτικού υλικού.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην έρευνα συμμετείχαν 394 εκπαιδευτικοί Φ. Α. (191 άνδρες και 203 γυναίκες),
που δίδασκαν σε Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. Προερχόταν από 10 διαφορετικές
περιοχές ευθύνης σχολικών συμβούλων Φ. Α. της χώρας, τεσσάρων Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Θεσσαλία και Κρήτη). Η ηλικία τους ήταν άνω των 30 ετών και στην πλειοψηφία τους
(60.4 %) κυμαινόταν μεταξύ 44-50 ετών. Η εκπαιδευτική τους υπηρεσία ήταν
μεγαλύτερη των 15 ετών (σε ποσοστό 53.8 %) και η διδακτική τους εμπειρία στα
σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. τριετής (σε ποσοστό 58.1 %), διετής (σε ποσοστό 23.1 %) και ενός
έτους (σε ποσοστό 17.8 %). Σε ταυτόσημο ποσοστό (38.1 %), οι εκπαιδευτικοί
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υπηρετούσαν στην οργανική τους θέση και απασχολούνταν με απόσπαση, ενώ σε
ποσοστό 17.8 % απασχολούνταν με διάθεση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
σε ποσοστό 4,8 % ήταν αναπληρωτές.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια
επιμορφωτικής συνάντησης με τους σχολικούς τους συμβούλους, για την εφαρμογή
του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. Τα
ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συγκεντρώθηκαν από τους σχολικούς
συμβούλους στην έναρξη της επιμορφωτικής συνάντησης.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε τέσσερεις ενότητες, 55 συνολικά ερωτήσεων με
διαβαθμισμένες απαντήσεις 5-βάθμιας κλίμακας. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στα
ατομικά και υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών, η δεύτερη στην
ενημέρωση/επιμόρφωσή τους σχετικά με το ΠΣ, η τρίτη στην εφαρμογή των
θεματικών ενοτήτων του ΠΣ και η τέταρτη σε εκτιμήσεις για οφέλη του Ε.Α.Ε.Π. στα
δημοτικά σχολεία. Στο ερωτηματολόγιο υπήρχε δυνατότητα καταγραφής
προβλημάτων εφαρμογής του ΠΣ και βελτιωτικών προτάσεων.
Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν στις συχνότητες και την
ποσοστιαία κατανομή τους με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (v. 15.0) για
Windows. Οι διαφορές στις κατανομές των συχνοτήτων εξετάσθηκαν με το κριτήριο
χ2 σε Friedman’s test και με τον Kendall’s συντελεστή συμφωνίας (W). Στατιστικά
σημαντικές θεωρήθηκαν οι τιμές με επίπεδο εμπιστοσύνης p< 0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναφορικά με την αρχική ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το ΠΣ της
Φ.Α. στα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., το 33.8 % δήλωσε ότι έγινε από το Σχολικό
Σύμβουλο, το 32.5 % ότι έγινε από τη μελέτη της σχετικής υπουργικής απόφασης, το
19.5 % ότι έγινε από το Διευθυντή του σχολείου, το 6.1 % από συνάδελφό τους
εκπαιδευτικό και το 5.6 % δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
Στην ερώτηση, πώς οι εκπαιδευτικοί χαρακτήριζαν την ενημέρωση-επιμόρφωσή τους
στις νέες θεματικές ενότητες του ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π., οι απαντήσεις τους (σχήμα
1) παρουσίασαν εικόνα παρόμοιας κατανομής με την ενημέρωση-επιμόρφωσή τους
για το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Φ.Α.. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η βοήθεια που
είχαν στην εφαρμογή του ΠΣ (εφ’ όσον ζητήθηκε), για το 5.3 % ήταν «ανύπαρκτη»,
για το 11.9 % «ελλιπής», για το 28.4 % «μέτρια», για το 37.3 % «καλή» και για το 5.6
% από αυτούς «πολύ καλή».
Σχετικά με την αναγκαιότητα της περεταίρω επιμόρφωσής τους στο ΠΣ και τις νέες
θεματικές ενότητες της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
κατανεμήθηκαν στο 40.9 % σε απόλυτη συμφωνία, σε ποσοστό 31.7 % σε υψηλή
συμφωνία και σε ποσοστό 19.0 % σε μέτρια συμφωνία με την ερώτηση. Μια
παρόμοια κατανομή παρουσίασαν οι απαντήσεις και ως προς την αναγκαιότητα
ύπαρξης εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίο εκπαιδευτικού και δραστηριοτήτων), σε
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ποσοστό 38.1 % (απόλυτη συμφωνία), σε ποσοστό 28.7 % (υψηλή συμφωνία) και σε
ποσοστό 19.0 % (μέτρια συμφωνία).

ΣΧΗΜΑ 1. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς
χαρακτήριζαν την ενημέρωση-επιμόρφωσή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Ικανοποιημένοι δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί από την ανεύρεση σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, σε μέτριο βαθμό (23.1 %), σε αρκετά μεγάλο
βαθμό (50.5 %) και πολύ μεγάλο βαθμό (17.0 %).
Ως προς την εφαρμογή του ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. η μεγάλη πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών δήλωσε ότι εφαρμόζει το ΠΣ σύμφωνα με την Φ. 12/879/88413/Γ1/
28-7-2010 υπ. απόφαση, «αρκετά»/«πολύ», ενώ αντίστροφα κατανεμήθηκαν οι
απαντήσεις τους ως προς τις διαφοροποιήσεις που εφάρμοζαν (κρυφό ΠΣ), στην
πλειονότητά τους «εν μέρει» και «αρκετά» (Σχήμα 2).
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ΣΧΗΜΑ 2. Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ως προς τον βαθμό
εφαρμογής του ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. και ως προς τις διαφοροποιήσεις τους από
το ΠΣ.
Στην εφαρμογή των επιμέρους θεματικών ενοτήτων οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών έδωσαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην κάθε θεματική ενότητα:
Για τη θεματική ενότητα «Χοροί» (Σχήμα 3), η τακτική εφαρμογή 1 ώρας την
εβδομάδα συγκέντρωσε απαντήσεις «απόλυτα θετικές» από το 35.3 %, «πολύ
θετικές» από το 18.8 %, «αρκετά θετικές» από το 20.8 %, «εν μέρει θετικές» από το
21.1 % και «αρνητικές» από το 3.6 %. Η ένταξη των παραδοσιακών χορών στη
θεματική ενότητα συγκέντρωσε «απόλυτα θετικές» απαντήσεις σε ποσοστό 63.2 %
και η ενσωμάτωση της μουσικοκινητικής αγωγής μια ποσοστιαία διασπορά
απαντήσεων, κατά 19.5 % «εν μέρει», κατά 25.4 % «αρκετά», κατά 25.4 % «πολύ» και
κατά 22.6 % «πάρα πολύ». Η ενσωμάτωση λαϊκών χορών και παιχνιδιών από άλλες
χώρες, καθώς και σύγχρονων μορφών χορευτικής έκφρασης (hip-hop, break dance,
RnB, Zumba, funky jazz) είχε κυρίως απαντήσεις «καθόλου» (30.5 και 28.4 %
αντίστοιχα), «εν μέρει» (32.2 και 30.7 % αντίστοιχα) και «αρκετά» (22.3 και 19.0 %
αντίστοιχα). Αντίθετα η ένταξη εκδηλώσεων & παραστάσεων με «χορούς» είχε
κυρίως απαντήσεις «αρκετά» (22.1 %), «πολύ» (26.6 %) και «πάρα πολύ» (34.0 %). Οι
μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν εντοπίζει προβλήματα στην
εφαρμογή της θεματική ενότητας «Χοροί» στην σχολική πράξη, σε ποσοστό 35.0 %
«καθόλου» ή εντοπίζει «εν μέρει» σε ποσοστό 33,2 % και «αρκετά» σε ποσοστό 19.5
%.

ΣΧΗΜΑ 3. Η εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Χοροί» στο σχολείο, σύμφωνα με τις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Στην εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Ψυχοκινητική αγωγή» διαπιστώθηκε μια
σχετικά καλή προσαρμογή στις οδηγίες του ΠΣ για το Ε.Α.Ε.Π., με τους
εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν τη θεματική ενότητα στις προβλεπόμενες ώρες (25.9
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% «αρκετά», 28.4 % «πολύ» και 28.4 % «πάρα πολύ») και να έχουν πλαισιώσει το
περιεχόμενο κατά τις οδηγίες «αρκετά» (32.5 %) έως «πολύ» (36.0 %). Οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν εντοπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή της
θεματικής ενότητας στη σχολική πράξη σε ποσοστό 42.5 % ή εντοπίζουν «εν μέρει»
σε ποσοστό 36.5 %.
Το 35.3 % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχει εντάξει τη θεματική ενότητα της
«Γυμναστικής – Ενόργανης γυμναστικής» στη Φ.Α. των τάξεων Α, Β, Γ, Δ «αρκετά», το
19.0 % «πολύ» και το 14.7 % «πάρα πολύ», με ένα ποσοστό ωστόσο 26.9 % να
δηλώνει «εν μέρει». Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (συνολικά 77.5 %)
δήλωσε ότι αφιερώνει περίπου 10 ώρες το χρόνο για την συγκεκριμένη θεματική
ενότητα «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ». Στο μεγαλύτερο ποσοστό (37.1 %) οι
εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι διαφοροποιούν «αρκετά» το περιεχόμενο της θεματικής
ενότητας για τις τάξεις Α και Β σε σχέση με τις τάξεις Γ και Δ, ενώ στο μεγαλύτερο
ποσοστό (36.5 %) δήλωσαν ότι συνδυάζουν «εν μέρει» τη γυμναστική με άλλες
θεματικές ενότητες. Ως προς τα προβλήματα που οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν στην
εφαρμογή της θεματικής ενότητας, το 21.6 % από αυτούς απάντησε «καθόλου», το
31.5 % «εν μέρει» και το 23.6 % «αρκετά».

ΣΧΗΜΑ 4. Η εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Φυσικές δραστηριότητες και Σπορ
υγείας και αναψυχής», σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
Για την εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Φυσικές δραστηριότητες και Σπορ υγείας
και αναψυχής» η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δείχνει να έχει εντάξει σε
περιορισμένο βαθμό τη θεματική ενότητα στον ετήσιο προγραμματισμό του
μαθήματος (Σχήμα 4). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν υιοθέτησαν τη μέθοδο
project για τη θεματική ενότητα στις τάξεις Γ και Δ «καθόλου» σε ποσοστό 39.6 % ή
την υιοθέτησαν «εν μέρει» σε ποσοστό 36.3 % και ότι δεν θεωρούν ικανοποιητική τη
γνωριμία των μαθητών με φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής
μέσα από το μάθημα της Φ.Α. (39.6 % «εν μέρει» και 28.4 % «αρκετά»). Για τα
προβλήματα που εντοπίζουν στην εφαρμογή της θεματικής ενότητας οι
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εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ποσοστό 21.3 % «καθόλου», σε ποσοστό 24.6 % «εν
μέρει» και σε ποσοστό 24.6 % «αρκετά».
Η γνωριμία με «Νέα ή μη διαδεδομένα αθλήματα & αθλήματα ΑμΕΑ» σύμφωνα με
τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εμφανίζεται να έχει επίσης μια περιορισμένη
εφαρμογή (Σχήμα 5). Η πλειοψηφία των απαντήσεων για την ένταξη της θεματικής
ενότητας στο μάθημα κυμαίνεται σε «καθόλου» (22.6 %), σε «εν μέρει» (34.3 %) και
σε «αρκετά» (26.1 %). Μια ανάλογη κατανομή των απαντήσεων παρατηρήθηκε στην
ερώτηση «αν εφαρμόζεται μια περίοδος περίπου 10 ωρών το χρόνο για τη γνωριμία
με νέα ή μη διαδεδομένα αθλήματα & αθλήματα ΑμΕΑ». Οι εκπαιδευτικοί
απάντησαν σε ποσοστό 20.3 % «καθόλου», σε ποσοστό 38.8 % «εν μέρει» και σε
ποσοστό 22.1 % «αρκετά». Φάνηκε ωστόσο ότι δεν εντοπίζουν προβλήματα στην
εφαρμογή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας («καθόλου» σε ποσοστό 32.2 %,
«εν μέρει» σε ποσοστό 30.5 %).

ΣΧΗΜΑ 5. Η εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Γνωριμία με νέα ή μη διαδεδομένα
αθλήματα & αθλήματα ΑμΕΑ», σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Η εφαρμογή της θεματικής ενότητας «Καταγραφή δεικτών κινητικής και σωματικής
ανάπτυξης», σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, παρουσίασε μια
διάσπαρτη κατανομή, τόσο στο βαθμό ένταξής της στον ετήσιο προγραμματισμό
(«καθόλου» 11.2 %, «εν μέρει» 21.8 %, «αρκετά» 23.9 %, «πολύ» 17.8 % και «πάρα
πολύ» 23.9 %) όσο και της αξιολόγησης των δεικτών στις τάξεις Α,Β,Γ, Δ («καθόλου»
11.7 %, «εν μέρει» 24.9 %, «αρκετά» 29.2 %, «πολύ» 17.3 % και «πάρα πολύ» 15.7 %
). Οι απαντήσεις παρ’ όλου που δεν απεικονίζουν μια σαφή τάση φαίνεται να
συγκεντρώνονται στην εκτίμηση «αρκετά». Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
δήλωσε ότι δεν εντοπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην εφαρμογή της συγκεκριμένης
θεματικής ενότητας, «καθόλου» (σε ποσοστό 42.1 %) ή εντοπίζει «εν μέρει» (σε
ποσοστό 29.4 %).
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ΣΧΗΜΑ 6. Εκτίμηση των προβλημάτων στην εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων του
ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών.
Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τα οφέλη του ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π., που συνδέονται
αφ’ ενός με τις ώρες Φ.Α. στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τάξεων Α, Β, Γ, Δ και αφ’
ετέρου με την εισαγωγή των νέων θεματικών ενοτήτων, οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών έδειξαν μια ξεκάθαρη τάση: α) για «πάρα πολύ» σημαντική συμβολή
των 4 ωρών Φ.Α. στην αρμονική σωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών
και μαθητριών (64.2 %), β) για «καθόλου» μείωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή και
μάθηση λόγω των 4 ωρών Φ.Α. την εβδομάδα (92.6 %), γ) για «πολύ» και «πάρα
πολύ» σημαντική διεύρυνση της μαθησιακής διαδικασίας, της κοινωνικής και
συναισθηματικής αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσω των νέων θεματικών
ενοτήτων (30.5 και 48.0 % αντίστοιχα), δ) για «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντική
σχέση των νέων θεματικών ενοτήτων με την υγεία των μαθητών (29.4 και 44.4 %
αντίστοιχα), ε) για «καθόλου» ή «εν μέρει» μείωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή και
μάθηση λόγω των περιεχομένων των νέων θεματικών ενοτήτων (56,1 και 35.0 %
αντίστοιχα), στ) για περισσότερα οφέλη, «πολύ» και «πάρα πολύ», του ΠΣ στο
Ε.Α.Ε.Π. σε σχέση με το Α.Π.Σ. (28.9 και 39.8 % αντίστοιχα), ζ) για «καθόλου»
αυξημένη σωματική κόπωση των μαθητών και μαθητριών λόγω των 4 ωρών Φ.Α. την
εβδομάδα (92.4 %) και η) για «καθόλου» ή «εν μέρει» εξουθένωση των μαθητών/τριών (ιδιαίτερα της Α και Β τάξης) λόγω της παραμονής στο σχολείο έως τις 14.00
(38.3 και 31.7 % αντίστοιχα).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ΠΣ της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το βασικό πλαίσιο του μαθήματος όπως
καθορίζεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. της Φ.Α. (Υ.Α. 21072β/Γ2/2003, σελ. 4281-4306)
διευρύνοντας τις θεματικές ενότητες της Φ.Α. στις τάξεις Α,Β,Γ και Δ. Συνεπώς η
αξιολόγηση της αρχικής εφαρμογής αναφέρεται στην εφαρμογή της διδασκαλίας των
νέων ή επικαιροποιημένων θεματικών ενοτήτων στις τάξεις Α,Β,Γ,Δ. Είναι κατανοητό
ότι η επικαιροποίηση ή η εισαγωγή νέων αντικειμένων στο ΠΣ πρέπει να συνοδεύεται
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από επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί παίζουν τον
πλέον σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΣ (Fullan, 2007; Tamir,
2004), η δε επαρκής γνώση των νέων στοιχείων και οι πεποιθήσεις τους για τα οφέλη
και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής (Ennis, 1994; Lloyd & Wilson, 1998). Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τον
απαραίτητο χρόνο για να κατανοήσουν τα νέα διδακτέα αντικείμενα και τις
προσαρμογές που πρέπει να κάνουν στη διδακτική πρακτική τους για να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της εφαρμογής (Peers, Diezman & Watters, 2003).
Παράλληλα, πρέπει να εντοπιστούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και προβλήματα
στην εφαρμογή και να γίνουν οι ανάλογες διορθωτικές ή βελτιωτικές παρεμβάσεις,
στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης (Scriven, 1991; Weston, McAlpine &
Bordonaro, 1995).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν μια σχετικά
καλή προσαρμογή στις επικαιροποιημένες θεματικές ενότητες της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π.
(χοροί, ψυχοκινητική αγωγή, μουσικοκινητική αγωγή, γυμναστική-ενόργανη
γυμναστική) και την εφαρμογή τους στο νέο πλαίσιο του ΠΣ, ενώ αντίθετα επέδειξαν
δυσκολία ή εφάρμοσαν σε περιορισμένο βαθμό τις νέες θεματικές ενότητες (λαϊκοί
χοροί άλλων χωρών, σύγχρονες μορφές χορευτικής έκφρασης, φυσικές
δραστηριότητες και σπορ υγείας & αναψυχής, νέα ή μη διαδεδομένα αθλήματα &
αθλήματα ΑμΕΑ). Αν και είναι συνηθισμένη και αναμενόμενη μια διαφοροποίηση της
ανάπτυξης και εφαρμογής του ΠΣ από τους εκπαιδευτικούς (Munby & Russell, 1990;
Shkedi, 1998, Kelly 2009), που προκύπτει και από τις διαφορετικές ερμηνείες από τον
καθένα τους για το ΠΣ (Curtner-Smith, 1999), η πιθανότερη εξήγηση φαίνεται να
βρίσκεται στην περιορισμένη επιμόρφωση-γνώση των νέων αντικειμένων από τους
εκπαιδευτικούς και στην περιορισμένη εξοικείωση με τη διδασκαλία τους.
Η επιμόρφωση στις νέες θεματικές ενότητες του ΠΣ εμφανίζεται απολύτως
επιθυμητή από τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα και με τις δηλώσεις τους για τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες. Παρόμοια, θετικές στάσεις και προθέσεις για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. διαπίστωσαν και άλλοι ερευνητές (Γοροζίδης
& Γρατσωνίδης, 2012). Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν όμοια
(«μέτρια» έως «καλή») την επιμόρφωσή τους στο ΠΣ του Ε.Α.Ε.Π. και στο Α.Π.Σ.
(σχήμα 1), η περιορισμένη εξοικείωσή τους με τη διδακτική διαχείριση των νέων
αντικειμένων (μαθησιακές διαδικασίες αυτοσχεδιασμού, αυτοδιδασκαλίας,
αμοιβαίας διδασκαλίας και project), καθώς και η ανάγκη εμπλουτισμού των γνώσεων
και δεξιοτήτων τους στα περιεχόμενα των νέων αντικειμένων, συνηγορούν για την
αναγκαιότητα μιας ιδιαίτερης επιμόρφωσης στις νέες θεματικές ενότητες του ΠΣ.
Μια αποκλειστική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε μεταρρυθμίσεις του ΠΣ
φαίνεται ότι οδηγεί στην αποδοχή των αλλαγών και στην επιτυχή εφαρμογή τους από
τους εκπαιδευτικούς (Ha et al., 2004). Η άποψη αυτή ενισχύεται παρατηρώντας την
κατανομή των απαντήσεων σχετικά με την εφαρμογή της θεματικής ενότητας
«Καταγραφή δεικτών κινητικής και σωματικής ανάπτυξης», η οποία στον τρίτο χρόνο
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εφαρμογής του ΠΣ συνδυάστηκε με την ενημέρωση και εφαρμογή του προγράμματος
ΕΥΖΗΝ.
Τα περισσότερα προβλήματα (σχήμα 6) εντοπίζονται στην εφαρμογή της θεματικής
ενότητας «Φυσικές δραστηριότητες και σπορ υγείας και αναψυχής», όπου σε σχέση
με τις άλλες θεματικές ενότητες, διαφοροποιούνται αισθητά, τόσο τα γνωστικά
στοιχεία των περιεχομένων όσο και η διδακτική οργάνωση (με την εισαγωγή και της
μεθόδου project).
Από τις απαντήσεις σχετικά με οφέλη/ συνέπειες λόγω των αυξημένων ωρών Φ.Α.
και των περιεχομένων των νέων θεματικών ενοτήτων στις τάξεις Α,Β,Γ,Δ, φαίνεται ότι
οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία αναγνωρίζουν οφέλη, ότι
δηλαδή: οι 4 ώρες Φ.Α. την εβδομάδα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αρμονική
σωματική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών/-τριών, οι νέες θεματικές ενότητες
διευρύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, την κοινωνική και συναισθηματική
αλληλεπίδραση των μαθητών/-τριών, οι νέες θεματικές ενότητες σχετίζονται με την
υγεία των μαθητών/-τριών και ότι το ΠΣ στο Ε.Α.Ε.Π. έχει να επιδείξει περισσότερα
οφέλη για τους μαθητές/-τριες σε σχέση με το Α.Π.Σ. του 2003. Ως προς τις αρνητικές
συνέπειες, που εστιάστηκαν στη σωματική κόπωση και τη μείωση ενδιαφέροντος των
μαθητών/-τριών για συμμετοχή και μάθηση, οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών ήταν
απόλυτα αρνητικές.
Συμπερασματικά λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί Φ.Α. που εργάσθηκαν στην τριετή αρχική
εφαρμογή του Ε.Α.Ε.Π. αναγνωρίζουν τα οφέλη των αυξημένων ωρών και των νέων
θεματικών ενοτήτων της Φ.Α. στο Ε.Α.Ε.Π., αλλά αποκλίνουν «εν μέρει» έως
«αρκετά» από την υλοποίηση των νέων θεματικών ενοτήτων που ορίζονται στο ΠΣ.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να μεθοδευτεί μια ειδική επιμόρφωσή τους στα
βασικά περιεχόμενα, τη διδακτική μεθοδολογία και την οργάνωση της διδασκαλίας
των νέων αυτών θεματικών ενοτήτων, προκειμένου να αποκτηθεί η διδακτική
εξοικείωση και η οργανωτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών και σ’ αυτές τις θεματικές
ενότητες. Σημαντικό βοήθημα θ’ αποτελούσε η δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού
υλικού για τον εκπαιδευτικό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Μία σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα διδακτικά
αγαθά που παρέχει ένα θρησκευτικό μάθημα, και να το περιλαμβάνει στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα των σχολείων. Αυτά, για να συμβάλλει το μάθημα στη δημιουργία
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και να ερμηνεύει τη σημερινή πραγματικότητα,
είναι η γνωριμία με τη Βίβλο, έναν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η
μελέτη της Ορθοδοξίας, που, εκτός των άλλων, διαμόρφωσε την καθημερινότητα των
Νεοελλήνων, αλλά και την ταυτότητα του Ελληνισμού, και η γνώση των εκφάνσεων
της θρησκείας, που αποτελούν βασικά συστατικά πολλών εκδηλώσεων της σημερινής
πραγματικότητας.
Καμία εκπαιδευτική πολιτική 43 δε μπορεί να είναι ολοκληρωμένη αν δεν
περιλαμβάνει ένα μάθημα γνωριμίας και μελέτης του θρησκευτικού φαινομένου44.
Ειδικά στην παρούσα κατάσταση που η θρησκεία δείχνει να απασχολεί πολύ κόσμο,
ο οποίος διαπιστώνει πως μόνο με την καλή γνώση της μπορεί να αναλύσει και να
κατανοήσει τη σημερινή πραγματικότητα.
Είναι δηλαδή λανθασμένες οι αντιλήψεις που θεωρούν το θρησκευτικό μάθημα, στο
επίκεντρο του οποίου είναι θέματα που έχουν θρησκευτική χροιά, «δευτερεύον» σε
ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ή ότι δε μπορεί να προσφέρει τρόπους
ερμηνείας του κόσμου που ζουν οι μαθητές. Αρκεί να παρέχει ουσιαστικά εφόδια,
που θα βοηθούν πραγματικά τους μαθητές να γίνουν ολοκληρωμένες
προσωπικότητες.
***
Όποιοι δημιουργούν εκπαιδευτικές πολιτικές, στις οποίες βεβαίως θα περιλαμβάνονται
τα Θρησκευτικά, πρέπει να λάβουν οπωσδήποτε υπόψη τους τα χαρακτηριστικά τα οποία
διακρίνουν τη σύγχρονη κοινωνία, για να μπορέσουν να «βοηθήσουν» το μάθημα –και
τους εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν- και να αναδείξουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής
43

Για τις εκπαιδευτικές πολιτικές βλ. Γρόλλιος, Γ. (1999). Ιδεολογία, παιδαγωγική και εκπαιδευτική
πολιτική: λόγος και πράξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Πρβλ και Γράβαρης, Δ. - Παπαδάκης, Ν. (επιμ.) (2005). Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα:
Σαββάλας
44
Για το θρησκευτικό φαινόμενο βλ Sharpe, E. J. (2008). Συγκριτική θρησκειολογία. Ιστορική εισαγωγή,
μετ. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος. Αθήνα: Άρτος Ζωής
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του σε ένα σύγχρονο σχολικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να κατανοηθεί ότι
στοιχεία των σημερινών δυτικών κοινωνιών σαν την πολυπολιτισμικότητα 45 και την
εκκοσμίκευση46, το οδηγούν αναγκαστικά, εφόσον δεν παρέχει τρόπους ερμηνείας
της πραγματικότητας 47 , στο περιθώριο και στην απομόνωση, μιας και έτσι το
περιεχόμενο του δε συμβαδίζει με σύγχρονα μεγέθη. Άρα μία γόνιμη συζήτηση θα
πρέπει να αφορά την εκ νέου οριοθέτηση των σκοπών των Θρησκευτικών, για να
μπορέσει να είναι σύστοιχο με το σήμερα και να θεωρηθεί έτσι απαραίτητο να
διδάσκεται στη νεολαία, που ζει και κινείται στους ρυθμούς του. Κάτω λοιπόν από
αυτή την προοπτική, είναι σημαντικό να κατανοήσουν όσοι ενδιαφέρονται για ένα
σύγχρονο θρησκευτικό μάθημα πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ακατάλληλα
δεδομένα ερμηνείας του κόσμου, σαν την παραδοσιαρχία που δεν έχει σχέση με τη
γνήσια παράδοση 48, ή γενικότητες που αποπροσανατολίζουν τους μαθητές και δε
βοηθούν να γίνει η προσέγγιση των θρησκευτικών διδακτικών αγαθών.
Παρόλα αυτά ένα κυρίαρχο ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει, ανεξάρτητα από τα
παραπάνω: γιατί ένα θρησκευτικό μάθημα να έχει θέση στο σημερινό σχολείο; Με
άλλα λόγια, τι μπορεί να προσφέρει σήμερα η θρησκευτική παιδεία, ώστε να αξίζει
να συνεχίζει να υπάρχει, τη στιγμή που πολλά στοιχεία της, όπως για παράδειγμα η
ιστορία των θρησκευτικών ιδεών ή ο πολιτιστικός πλούτος ως συστατικό μιας
θρησκείας μπορούν να καλυφτούν από άλλα μαθήματα, όπως για παράδειγμα την
Ιστορία ή την Αισθητική Αγωγή49.
Το ερώτημα είναι ενταγμένο στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται πάντα με αφορμή
τα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο επίκεντρό του αναμφίβολα είναι τα μορφωτικά αγαθά που μπορεί να παρέχει
στο νέο άνθρωπο το μάθημα των Θρησκευτικών, και ποια πρέπει να είναι αυτά.
Ταυτόχρονα ο προβληματισμός που αναπτύσσεται, δε μπορεί να παραβλέψει το
ζήτημα που αφορά και τη μορφή του μαθήματος, αν δηλαδή θα είναι υποχρεωτικό
για όλους ή όχι.
Μία καλή αφετηρία για την ανταλλαγή απόψεων είναι η διαπίστωση πως στο
σύγχρονο ελληνικό σχολείο υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία μαθημάτων και
δραστηριοτήτων. Προφανώς όλα αυτά χρησιμεύουν για να μπορέσουν να
45
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Ο διάλογος και η κριτική για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου.
Αθήνα: Αρμός
48
Για μία θεώρηση της παράδοσης βλ Παπαρίζος, Α. (1994). «Διαφωτισµός, Θρησκεία και Παράδοση
στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία» στο: Δεµερτζής, Ν. (επιµ.) Η Ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα .
Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 75-113.
49
Βλ και Μανιτάκης, Α. (2000). Οι Σχέσεις της Εκκλησίας µε το Κράτος-Έθνος. Αθήνα: Νεφέλη
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διαμορφώσουν το χαρακτήρα του νέου ανθρώπου και να τον βοηθήσουν να γίνει
ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όπως άλλωστε τονίζεται και στο νόμο 1566/85 που
καθορίζει τις αρχές της εκπαίδευσης στον τόπο μας. Για την πραγματοποίηση αυτών
των στόχων ο μαθητής αποκτάει γνώσεις και καλλιεργεί δεξιότητες, που θα του
φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή του και θα τον βοηθήσουν να ερμηνεύσει τη
σύγχρονη πραγματικότητα50.
Σίγουρα κάποιος θα αναρωτιούνταν πως θα μπορούσε να επιτευχθούν αυτοί οι
στόχοι, τη στιγμή που ο νέος άνθρωπος θα στερούνταν εργαλείων γνώσης, όπως η
Βίβλος, ένας βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού 51 , οι θρησκευτικές
παραδόσεις όπως η Ορθοδοξία, οι οποίες διαμόρφωσαν την καθημερινότητα των
Νεοελλήνων, αλλά και την ταυτότητα του Ελληνισμού 52 , και το θρησκευτικό
φαινόμενο, που αποτελεί βασικό συστατικό πολλών εκδηλώσεων της σημερινής
πραγματικότητας53.
Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα παραπάνω ας φανταστούμε ένα σχολείο
στο οποίο δε θα υπήρχε το θρησκευτικό μάθημα. Σε αυτό λοιπόν ο μαθητής θα
αγνοούσε, εκτός των άλλων, και σημαντικές πολιτισμικές παραμέτρους. Για
παράδειγμα δε θα είχε την ευκαιρία να ακούσει την αφήγηση της Δημιουργίας, όπως
την περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, που αποτελεί ένα από τα θεμέλια του δυτικού
πολιτισμού, και είναι βασικό κείμενο αφετηρίας αφού έδωσε το έναυσμα για να
μπορέσουν διανοητές να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την αρχή της ζωής
(θεωρία εξέλιξης, Bing Bang), ενώ βοήθησε τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει την
ανάγκη του σεβασμού της ζωής και να ευαισθητοποιηθεί. Ακόμη και στις
περιπτώσεις που αποτέλεσε επίκεντρο διαμάχης έγινε αιτία να γνωρίσει άνθιση η
κριτική σκέψη. Η γνώση της λοιπόν είναι το ίδιο σημαντική με τη γνώση του
πυθαγορείου θεωρήματος, της Magna Charta, των φιλοσοφικών αντιλήψεων του
Πλάτωνα, της ρωμαϊκής νομικής συμβολής, των νόμων της Φυσικής, της Χημείας
κοκ54.
***
50

Ν. 1566/85. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός – Γλώσσα
1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών,
ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
51
Βλ. Κωνσταντίνου Μ. (1997) «Το πρόβλημα της αλλαγής παραδείγματος στη βιβλική ερμηνευτική σε
σχέση με τις πολιτικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο». Στο Ι. Μ. Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας (επ.) Ο απόστολος Παύλος και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, Πρακτικά Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου. Βέροια , σελ. 197-214
52
Βλ και Georgiadou, V. (1995). “Greek Orthodoxy and the Politics of Nationalism” στο :
International Journal of Politics, Culture and Society . Vol. 9(2), σελ . 295-315
53
Βλ Braun Willi - Mc Cutcheon Russel (2003). Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, μτφρ. Δημήτρης Ξυγαλατάς,
Θεσσαλονίκη: Βάνιας
54
Βλ Παύλου Νικόλαος (2014). «Αναστοχασμοί σε μία θρησκευτική διδασκαλία για τη δημιουργία του
κόσμου και του ανθρώπου». Στην ιστοσελίδα www.academia.edu (προσπελάστηκε 14/1/2015)
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Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τεκμηριωθεί η θέση που τονίστηκε
προηγουμένως για τα στοιχεία που χρειάζεται να περιέχει το μάθημα των
Θρησκευτικών (μελέτη της Βίβλου, γνώση της Ορθόδοξης παράδοσης και ανάλυση
του θρησκευτικού φαινομένου), ώστε να παρέχει θρησκευτικό γραμματισμό.
Είναι γνωστό λοιπόν ότι η ερμηνεία της Βίβλου αποτελεί μία σπουδαία προσπάθεια
του πνεύματος, ενώ η πολυφωνικότητα της θα χρησιμεύσει ακόμη και ως εργαλείο
για την κατανόηση τη σημερινής πραγματικότητας. Βεβαίως δεν παραβλέπεται το
γεγονός πως η αντιπαράθεση επιστημόνων με την κατά γράμμα ερμηνεία κυρίως του
παλαιοδιαθηκικού κειμένου, δημιούργησε παρεμβάσεις θρησκευτικών ηγετικών
κύκλων που πίστευαν πως έτσι διακυβεύεται το κύρος της Βίβλου, ή πως, εξαιτίας
των αντιλήψεών τους, που θεωρούνταν αντίθετες με αυτή, καταδιώχτηκαν πολλοί
έντιμοι ερευνητές. Όμως, και αυτή ακόμη η διάσταση καθιστά υποχρεωτική τη
διδασκαλία της Βίβλου, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές τις αφορμές που συνετέλεσαν
στην προαγωγή της ανθρώπινης σκέψης55.
Ακόμη, προς επίρρωση της θέσης ότι η Βίβλος πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό
ενός σύγχρονου θρησκευτικού μαθήματος είναι η επίδραση που έχει ασκήσει σε όλες
τις εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού πνεύματος. Η τέχνη, η μουσική, ο γραπτός λόγος, οι
επιστήμες την έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, πηγή δημιουργίας και αφετηριακό
σημείο. Αποτελεί και έτσι βασικό εργαλείο για όποιον θέλει να κατανοήσει τις αξίες
του πολιτισμού μας, του οποίου, όπως έχει τονιστεί, αποτελεί μία από τις βάσεις
του56.
Η γνωριμία με την Ορθοδοξία και τις εκφάνσεις της πρέπει να είναι ο δεύτερος πόλος
ενός σύγχρονου θρησκευτικού μαθήματος. Ο μαθητής πληροφορούμενος γι’ αυτή θα
μπορέσει να κατανοήσει βασικά συστατικά της ελληνικής κοινωνίας, ενώ,
ταυτόχρονα, θα έχει την ευκαιρία να διδαχτεί υπεύθυνα μία αρχαία χριστιανική
ομολογία που δίνει ένα κεφαλαιώδες μήνυμα σωτηρίας57.
Πιο αναλυτικά πολλές πτυχές της ελληνικής καθημερινότητας συνδέονται με την
ορθόδοξη παράδοση. Αρχίζοντας από το φαγητό, και τις πρακτικές που συνδέονται
με αυτό, και φτάνοντας σε στάσεις ζωής, σαν το μοναχισμό , έχει άμεση σχέση με το
νεοελληνικό πολιτισμό και έχει επηρεάσει βασικά χαρακτηριστικά των Νεοελλήνων.
Είναι λοιπόν ανεπίτρεπτο όποιος αποκτάει τα μορφωτικά αγαθά του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος να μην έχει πληροφορηθεί στοιχεία της παράδοσης που
έχει άμεση σχέση με την ελληνική κοινωνία.
Η διδασκαλία εκδηλώσεων της Ορθοδοξίας θα μπορούσε να αρχίσει από τις τάξεις
55

Να τονιστεί εδώ, προς άρση παρεξηγήσεων ότι η Βίβλος είναι ένα «ανοιχτό έργο». Αυτό σημαίνει
ότι οι στίχοι της μπορούν να δεχτούν πάμπολλες ερμηνείες. Όμως δε συμφωνούν απαραίτητα όλες με
το πνεύμα των καταγραφέων της, και με τα μηνύματα που θα ήθελαν αυτοί να δώσουν. Στην
πραγματικότητα πολλές από αυτές «καταπιέζουν» το κείμενο και το αναγκάζουν να μιλήσει με τον
τρόπο που επιθυμούν.
56
Βλ. Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (1999). «Παλαιά Διαθήκη: “Ιστορία της Θείας Οικονομίας” ή
“Μυθολογία των Εβραίων”» στο Σύναξη, Τριμηνιαία έκδοση σπουδής στην Ορθοδοξία, 69
/Ιανουάριος - Μάρτιος 1999, Αθήνα, σελ. 66-71
57
Βλ. Θεοδώρου Ανδρέας(1998), Η ουσία της Ορθοδοξίας, Αθήνα: Παρουσία
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του Δημοτικού. Οι μικροί μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με αυτές (γιορτές, έθιμα,
τροφή κ.α.) και θα μπορούσαν να τις κατανοήσουν με ευκολία, χωρίς να απαιτούνται
προηγούμενες γνώσεις. Η διδασκαλία άλλωστε θα είναι ευχάριστη, αφού θα γίνεται
λόγος για διδακτικά αντικείμενα που τα έχουν ήδη βιώσει οι μαθητές στο
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Η διάθεση ικανού χρόνου και αντικειμενικότητας είναι βασικές προϋποθέσεις για την
παρουσίαση των άλλων θρησκειών. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί -και αυτό θα
είναι το αποτέλεσμα της παρουσίασης των διαφορετικών θρησκευτικών πιστεύω- ότι
ο Άλλος δεν είναι ο αντίπαλος, αλλά ο συνάνθρωπος που έχει τις ίδιες αδυναμίες, τις
ίδιες αγωνίες και τις ίδιες αναζητήσεις με τους μαθητές. Αυτό όμως σήμερα δύσκολα
ευοδώνεται αφού ο μαθητής έχει πληροφορηθεί ελάχιστα για τη σημασία και τη
σπουδαιότητα που έχει η θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να
υποβαθμίζει ή υπερεκτιμά πρακτικές που αποτελούν απόρροια μιας θρησκευτικής
ταυτότητας. Έτσι όμως δεν ερμηνεύει ορθά την πραγματικότητα μέσα στην οποία θα
ζήσει, αφού δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα τον βοηθούσαν σε
αυτό.58.
Άλλωστε το θρησκευτικό φαινόμενο αποτελεί το κέντρο και είναι η κινητήρια δύναμη
πολλών εκδηλώσεων (θετικών ή αρνητικών) του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι δηλαδή
βασικό συστατικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του πολιτισμού, και απαιτείται
η διερεύνησή του, καθώς και η κατανόησή του για να ερμηνευθεί ορθά η
πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν (και θα ζήσουν) οι μαθητές . Μία εκπαίδευση
λοιπόν που δε θα δώσει σημασία στην παρουσίασή του θα είναι ελλιπής ή στρεβλή,
και θα έχει στερήσει απαραίτητες γνώσεις από τους νέους ανθρώπους .
Επομένως η παρουσίαση των άλλων θρησκειών είναι απαραίτητη σε ένα
θρησκευτικό μάθημα. Ζώντας σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία
συνυπάρχουν πλέον άνθρωποι που έχουν διαφορετική πολιτισμική αφετηρία είναι
απαραίτητο να υπάρχει μία ορθή πληροφόρηση για θρησκευτικά πιστεύω και
παραδόσεις που συνδέονται με αυτά. Χρειάζεται λοιπόν ο μαθητής να μάθει με
υπεύθυνο τρόπο για τα στοιχεία που περιέχουν, τη διδασκαλία τους και τους
τρόπους ζωής που αυτά έχουν δημιουργήσει59.
Το μεγάλο στοίχημα είναι πως θα γίνει η παρουσίαση θρησκευτικών παραδόσεων
που δεν είναι οικείες στη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών μας. Να τονιστεί εδώ πως
μία «ξερή» επίδειξη που θα στηρίζεται στην παρουσίαση και ανάλυση δυσνόητων
όρων δεν είναι το καλύτερο, και δε βοηθάει στην αφομοίωση των συγκεκριμένων
διδακτικών αγαθών. Ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε μία σύγχυση που θα
αποπροσανατολίσει το μαθησιακό έργο. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν καινούριες
διδακτικές προτάσεις, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το αντικείμενο και να
58

Βλ Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος (1992). «Θρησκεία», στο Εκπαιδευτική Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια: τ. 21 Οι θρησκείες, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σελ.172-175
59
Μπέγζος Μάριος (2000), «Θρησκεία», στο: Θρησκειολογικό Λεξικό, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα,
σελ.242-247
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γνωρίσουν βασικές θρησκευτικές αντιλήψεις.
Σημαντική βοήθεια στην παρουσίαση των Θρησκευμάτων μπορεί να δώσει η χρήση
των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας) αφού έτσι οι μαθητές θα
γνωρίσουν άμεσα τη διδασκαλία τους, τον τρόπο ζωής των πιστών κάθε θρησκείας,
τις νοοτροπίες που συνδέονται με αυτές, λατρευτικές πρακτικές κοκ. Η προσοχή του
διδάσκοντα εδώ πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, αφού πρέπει να επιλέξει, εκτός των
άλλων, κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους που να έχουν αξιόλογο και ουσιαστικό
περιεχόμενο, και θα είναι αυστηρά αντικειμενικοί, αφού σε διαφορετική περίπτωση
ελλοχεύει ο κίνδυνος του προσηλυτισμού και η παραπληροφόρηση.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τα παραπάνω να τονιστεί ότι μία σύγχρονη εκπαιδευτική
πολιτική για τα Θρησκευτικά θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μελέτη της Βίβλου, στη
διδασκαλία των πτυχών της Ορθόδοξης παράδοσης που είναι η έκφραση του
Χριστιανισμού στον τόπο μας και στη γνώση του θρησκευτικού φαινομένου. Βέβαια
είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ότι τα Θρησκευτικά ως μάθημα που προσφέρει
γραμματισμό στους νέους ανθρώπους είναι απαραίτητο να είναι υποχρεωτικό για
όλους, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την παρακολούθησή του, αφού
αυτό θα στερήσει από μερίδα μαθητών βασικά στοιχεία της αγωγής τους.
Ταυτόχρονα δεν πρέπει να λησμονείται ότι τα Θρησκευτικά, όπως άλλωστε και όλα
τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος συνδέονται άμεσα με τον εκπαιδευτικό
που τα διδάσκει. Οι μόνοι που έχουν ουσιαστικά επιστημονικά εφόδια για να
διδάξουν ένα σύγχρονο θρησκευτικό μάθημα είναι οι θεολόγοι καθηγητές. Η
ουσιαστική επιμόρφωσή τους, που εκτός των άλλων πρέπει να περιλαμβάνει και την
επιμόρφωση στις ΤΠΕ δευτέρου επιπέδου, θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο και θα
τους βοηθήσει στο δύσκολο έργο τους.
Με βάση αυτά που ειπώθηκαν διαφάνηκε η αναγκαιότητα ενός μαθήματος
θρησκευτικού γραμματισμού, αφού θα αποτελέσει βασικό εφόδιο του νέου
ανθρώπου στην προσπάθεια που κάνει για να ερμηνεύσει την πραγματικότητα που
θα ζήσει. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστο οι ώρες
διδασκαλίας του όπως ισχύουν σήμερα. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα
μετασχηματίζουν σε μάθηση βασικά διδακτικά αγαθά και θα μπορέσουν να
ερμηνεύσουν τον κόσμο στον οποίο καλούνται να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να
τον κάνουν καλύτερο.
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Πρόταση για ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών στο
δημοτικό σχολείο. Το παράδειγμα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Σταμπουλή Μελπομένη
Διευθύντρια 16ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας
melinakav@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την πρότασή μας για ένα Πρόγραμμα
Σπουδών Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Η πρότασή μας είναι προϊόν
ανάλυσης και σύνθεσης των Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικών Επιστημών από οκτώ
διαφορετικές χώρες: τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Αγγλία, τη Γαλλία, το κρατίδιο της
Βάδης-Βυρτεμβέργης από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστραλία και το Οντάριο του
Καναδά. Εστιάζουμε κυρίως στους Γενικούς σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών και
στο Περιεχόμενό του. Το Περιεχόμενό του περιλαμβάνει ένα ικανοποιητικό σώμα
Γνώσεων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και κάποιες Ικανότητες-κλειδιά που θα
εξασφαλίσουν στον αυριανό πολίτη τη δυνατότητα να δρα υπεύθυνα και αυτόνομα,
να αντιστέκεται σε κάθε είδους χειραγώγηση, να δρα δημιουργικά και να ρυθμίζει
ενεργά τις εξελίξεις που αφορούν αυτόν και την κοινωνία γύρω του. Τέλος γίνεται
σύγκριση της περίπτωσης της Μελέτης Περιβάλλοντος με το Πρόγραμμα Σπουδών
Φυσικών Επιστημών που προτείνουμε.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD, 2011) «το μέλλον της οικονομίας και της
ποιότητας ζωής στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης και τη διατήρηση αρχών όπως η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη.
Όταν η οικονομία ανακάμψει, η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση. Αλλά
και κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει την
παρεχόμενη εκπαίδευση με την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού
συστήματος. Τα προβλήματα στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι άγνωστα ή
δυσεπίλυτα. Ο πιο σημαντικός λόγος για το ότι παραμένουν είναι ότι δε γίνονται
ουσιαστικές αλλαγές στη ρίζα των προβλημάτων αυτών».
Η έννοια του προγράμματος σπουδών συγχέεται συχνά με την έννοια της «ύλης» των
μαθημάτων που πρέπει να διδαχτεί από τους εκπαιδευτικούς και να αφομοιωθεί από
τους μαθητές. Γι’ αυτό μερικές φορές η μεταρρύθμισή τους θεωρείται ως μια
υπόθεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ύλης, αλλαγής βιβλίων, διδακτικών μέσων και
μεθόδων διδασκαλίας.
Αλλαγές προγραμμάτων σπουδών αυτής της μορφής έχουν αφετηρία τη λογική ότι η
αποστολή της εκπαίδευσης παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου και ότι
οι αλλαγές από γενιά σε γενιά στη μόρφωση των ανθρώπων αφορούν αποκλειστικά
στην αλλαγή ενός μέρους του σώματος των πληροφοριών και των τεχνικών
διαχείρισής τους.
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Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών έχει
ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς αποτελεί
αφετηρία και σημείο αναφοράς για κάθε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα:
αξιολόγηση, κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, διδακτικά υλικά και σχολικά
εγχειρίδια, επιμόρφωση και άλλα παρόμοια εξαρτώνται πλήρως από το περιεχόμενο
των αναλυτικών προγραμμάτων. Γι’ αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δεκαετία
έντονων
παιδαγωγικών
προβληματισμών
και
ριζικών
εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, τα σχετικά εγχειρήματα «σφραγίστηκαν» από τη
φράση «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων
σπουδών».
Στόχος μας, στην παρούσα εργασία, είναι να παρουσιάσουμε ένα Πρόγραμμα
Σπουδών Φυσικών Επιστημών για το δημοτικό σχολείο όπου αποτυπώνονται τα
οράματα της κοινωνίας για την επόμενη γενιά. Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει
στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου, καθώς επίσης και στην
ανάλυση των φυσικών φαινομένων και γεγονότων, που προκαλούν την περιέργεια
των μαθητών. Τους προετοιμάζει να δρουν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στην
κοινωνία, στην οποία οι επιστημονικές έννοιες και οι εφαρμογές τους παίζουν
σημαντικό ρόλο.
Κυρίως Σώμα
Το Πρόγραμμα Σπουδών που προτείνουμε είναι προϊόν ανάλυσης και σύνθεσης των
Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικών Επιστημών από οκτώ διαφορετικές χώρες: τη
Φινλανδία, τη Σουηδία, την Αγγλία, τη Γαλλία, το κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης
από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστραλία και το Οντάριο του Καναδά. Η επιλογή
των χωρών αυτών έγινε με βάση την κατάταξή τους σε διεθνείς αξιολογικούς
διαγωνισμούς, όπως ο PISA και ο TIMSS, αλλά και με βάση τη γενικότερη πορεία τους
στην παγκόσμια ιστορία της εκπαίδευσης. Για κάποιες χώρες, όπως η Ιταλία και το
κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, λήφθηκε, απλώς, υπόψη το γεγονός ότι
προσφάτως προέβησαν σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Σταμπουλή, 2013 Ι).
1. Γενικοί σκοποί Προγράμματος Σπουδών
Οι γενικοί σκοποί περιγράφουν τις γενικές προθέσεις στο γνωστικό αντικείμενο των
Φυσικών Επιστημών. Εκφράζονται ως διαφορετικές διαστάσεις ενός ενιαίου
εκπαιδευτικού έργου. Οι διαστάσεις αυτές σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκονται στο
επίκεντρο και τονίζονται περισσότερο, ενώ άλλες φορές βρίσκονται στο περιθώριο
και τονίζονται λιγότερο ή βρίσκονται στην αφάνεια και δεν αποτελούν καθόλου
αντικείμενο ενασχόλησης. Ποτέ όμως η επιδίωξη επίτευξης ενός σκοπού δεν
επιτρέπεται να υπονομεύει την επίτευξη ενός από τους άλλους σκοπούς ή να έρχεται
σε αντίθεση με αυτόν. Οι γενικοί σκοποί είναι κοινοί για όλη την υποχρεωτική
εκπαίδευση, αφορούν όλες τις τάξεις και (μπορούν να αφορούν) όλα τα μαθήματα
Φυσικών Επιστημών (Κουμαράς, Πράμας, & Σταμπουλή, 2010).
Οι Γενικοί σκοποί του Προγράμματος που προτείνουμε είναι οι εξής:
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1. Κατανόηση θεμελιωδών εννοιών και θεμάτων των Φυσικών Επιστημών που
προέρχονται κυρίως από τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών
2. Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για έρευνα, κριτική και δημιουργική σκέψη,
ανταλλαγή ιδεών, συνεργασία και λήψη αποφάσεων
3. Ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσης και αξιοποίησης των γνώσεων των Φυσικών
Επιστημών στην καθημερινή ζωή και επίλυσης προβλημάτων του φυσικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
4. Ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν άποψη
ως πολίτες, να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να λαμβάνουν
αποφάσεις για θέματα που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και τις εφαρμογές
τους
5. Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, την έρευνα, τη
συνεργασία, την ισότιμη συμμετοχή και την αξιοποίηση των Φυσικών Επιστημών
στην κοινωνία και το περιβάλλον
6. Αναγνώριση της φύσης των Φυσικών Επιστημών και της συμβολής τους στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού
2. Περιεχόμενο προς διδασκαλία
Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει δύο επί μέρους συνιστώσες: α) Γνώσεις και β)
Ικανότητες – κλειδιά.
α) Γνώσεις
Τα προς διδασκαλία θέματα αναφέρονται κυρίως στο άμεσο περιβάλλον των
παιδιών, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην υγεία του ανθρώπου και σε περιβαλλοντικά
ζητήματα όπως η βιοποικιλότητα και οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Δεν ενδιαφέρει η λεπτομερειακή γνώση. Επιλέγονται θεμελιώδεις
έννοιες και θέματα των Φυσικών Επιστημών, η διδασκαλία των οποίων προάγει την
ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω συγκεκριμένων πειραματικών διαδικασιών και
συνεργατικών δραστηριοτήτων.
Οι έννοιες και τα θέματα που προτείνονται για τη διδασκαλία είναι τα εξής:
1. Ζωντανοί οργανισμοί: Ποικιλότητα, ανάπτυξη, αναπαραγωγή, εξέλιξη και
προσαρμογή
2. Φυσικό περιβάλλον: Συστήματα, βιοποικιλότητα, αλυσίδες, πλέγματα,
περιβαλλοντική εκπαίδευση
3. Το σώμα και η υγεία μας: Κινήσεις του σώματος, διατροφή, πέψη, αναπνοή,
κυκλοφορικό, η υγεία του σώματος, υγιεινές και ανθυγιεινές συνήθειες,
σεξουαλική αγωγή, διατροφική εκπαίδευση
4. Ενέργεια: Ανανεώσιμες και αναλώσιμες πηγές ενέργειας, κατανάλωση –
οικονομία – ηλεκτρική ενέργεια (απλά ηλεκτρικά κυκλώματα και ασφάλεια στο
σπίτι) και θερμότητα στην καθημερινή μας ζωή
5. Φως: Το φως ταξιδεύει, το φως σχηματίζει σκιές, το φως ανακλάται από τις
επιφάνειες
6. Ήχος: η δημιουργία και το ταξίδι του ήχου
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7. Ύλη: Ιδιότητες και αλλαγές των υλικών, καταστάσεις της ύλης, στερεοποίηση –
εξάτμιση – συμπύκνωση, μίγματα – διαλύματα, ατμόσφαιρα – σύσταση και
ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα –ρύπανση
8. Δυνάμεις και απλές μηχανές/εργαλεία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής: η
βαρύτητα και η τριβή, δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαγνητών και των
μαγνητικών υλικών, φαινόμενα κινήσεων εξαιτίας των δυνάμεων, μοχλοί,
ισορροπία, ακίνδυνη μετακίνηση και αποφυγή ατυχημάτων
9. Ουρανός και γη: Το ηλιακό μας σύστημα, η κίνηση του ήλιου, η διάρκεια της
ημέρας και η εξέλιξή της κατά τη διάρκεια των εποχών, η περιστροφή της γης γύρω
από τον εαυτό της και οι συνέπειές της
β) Ικανότητες – κλειδιά
Ο όρος «ικανότητα», σύμφωνα με τον Romainville (1996), δηλώνει την επάρκεια του
ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Με την πάροδο των χρόνων και με
την εξέλιξη της διδακτικής, ο όρος πλέον σημαίνει «μια σύνθετη ιδιότητα του ατόμου,
η οποία αναπτύσσεται βαθμιαία συνδυάζοντας γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και
αξίες και του επιτρέπει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας
περίπλοκης κατάστασης» (Westera, 2001). Το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών
Επιστημών που προτείνουμε περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά κεφάλαιο περιεχομένου,
τις ικανότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν. Ο Χαραλάμπους (2010) τις ονομάζει
ικανότητες – κλειδιά, μεταφράζοντας τον όρο «competences» για τον οποίο δεν
υπάρχει λέξη στη γλώσσα μας που να τον αποδίδει ακριβώς και είναι αυτές που θα
εξασφαλίσουν στον αυριανό πολίτη τη δυνατότητα να δρα αυτόνομα, υπεύθυνα και
ενσυνείδητα στο προσκήνιο των διαφόρων εξελίξεων.
Οι Ικανότητες – κλειδιά που καλλιεργούνται στο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών
Επιστημών που προτείνουμε είναι οι εξής:
1. Επικοινωνία
2. Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών
3. Συνεργασία και συλλογικότητα
4. Επίλυση προβλημάτων
5. Κριτική σκέψη και αναστοχασμός
6. Δημιουργικότητα
Εκτός από αυτές τις Ικανότητες – κλειδιά, κατέχει σημαντική θέση και η καλλιέργεια
της ιδιότητας του πολίτη, η οποία δεν είναι μια ικανότητα αλλά ένα αποτέλεσμα
διδασκαλίας γνώσεων και καλλιέργειας ικανοτήτων με σκοπό τη διαμόρφωση
ενεργών πολιτών.
Παλιότερα θεωρούσαν ότι οι Φυσικές Επιστήμες μπορούν να συμβάλουν στη
δημιουργία του ενεργού πολίτη μέσω των γνώσεων που δίνουν π.χ. μπορούσε ο
πολίτης να αποφασίσει υπέρ ή κατά της κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων
έχοντας τη γνώση των κινδύνων, των πυρηνικών αποβλήτων κ.τ.λ. Η συμβολή όμως
των Φυσικών Επιστημών δεν περιορίζεται στη γνώση. Οι μαθητές που ασχολούνται
με τις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από τη μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών,
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μπορούν να διακρίνουν αν τα συμπεράσματα ή οι ισχυρισμοί ενός πολιτικού ή ενός
δημοσιογράφου για παράδειγμα, στηρίζονται σε δεδομένα και προκύπτουν από
σωστό χειρισμό των μεταβλητών ή απλά είναι ισχυρισμοί ή αυθαίρετα
συμπεράσματα και, μέσα από την ανάπτυξη στάσεων, συνηθίζουν στην αναζήτηση,
το σεβασμό και την προσήλωση στα αποδεικτικά στοιχεία (Σταμπουλή, 2013 ΙΙ).
3. Το παράδειγμα της Μελέτης Περιβάλλοντος
3.1 Γενικοί σκοποί Μελέτης Περιβάλλοντος
Οι γενικοί σκοποί της Μελέτης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) είναι
η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που επιτρέπουν
στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να
προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη
δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη
συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του
πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής αντίληψης
για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και
αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται
στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή.
Με βάση τους ειδικούς σκοπούς που αναγράφονται στο Α.Π.Σ. της Μελέτης
Περιβάλλοντος (2003):
Επιδιώκεται ο μαθητής
1. Να διαμορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να
ενταχθεί ομαλά στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του
2. Να καλλιεργήσει την πνευματική σχέση με το Θεό, να εδραιώσει την αγάπη του
προς τον άνθρωπο και να αναπτύξει ευαισθησία και αλληλεγγύη με τους
συνανθρώπους του
3. Να αποκτήσει θετική στάση για την ευρωπαϊκή ιδέα
4. Να αποκτήσει βασική εμπειρία και γνώσεις ώστε να αξιοποιεί την πληροφορική
και τη Σύγχρονη Τεχνολογία
5. Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του
ικανότητα
Μελετώντας το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. της Μελέτης Περιβάλλοντος και συγκρίνοντάς
τα με το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών που προτείνουμε, διαπιστώνουμε
ότι και οι γενικοί αλλά και οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος είναι πολύ περιορισμένοι
σε σχέση με την ευρύτητα των θεμάτων που περικλείει. Ο μαθητής πρέπει να
αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες και στάσεις ώστε να μπορεί να
παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη
λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος. Η έμφαση, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., δίνεται στην αντιμετώπιση του
μαθητή ως ερευνητή.
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Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Μελέτης Περιβάλλοντος, στα θέματα που αφορούν το
φυσικό περιβάλλον, ο μαθητής πρέπει να διαμορφώσει τις απαραίτητες διαθέσεις
και στάσεις που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί ομαλά, να αποκτήσει βασική
εμπειρία και γνώσεις ώστε να αξιοποιεί την πληροφορική και τη σύγχρονη
τεχνολογία, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του και να διευρύνει την επικοινωνιακή του
ικανότητα.
Μελετώντας όμως αναλυτικά μία μία τις θεματικές ενότητες, τους επιμέρους στόχους
και τις προτεινόμενες δραστηριότητες, σε καμιά απ’ αυτές δεν διαφαίνεται η
πρόθεση να καλλιεργηθούν από τους μαθητές οι παραπάνω ικανότητες. Πουθενά,
στα βιβλία Μελέτης Περιβάλλοντος δε γίνεται λόγος για αξιοποίηση της
πληροφορικής και η μόνη σύγχρονη τεχνολογία που αναφέρεται είναι η προβολή
βιντεοταινιών.
3.2 Θεματικές ενότητες ανά τάξη
Συγκρίνοντας τις θεματικές ενότητες όπως αναπτύσσονται στα βιβλία της Μελέτης
Περιβάλλοντος στις τάξεις Α΄ - Δ΄ δημοτικού, με τις θεματικές ενότητες στο
Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών που προτείνουμε, προκύπτει ο παρακάτω
πίνακας:
Θεματική Ενότητα: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Τα φυτά του τόπου μου. Τα μέρη των
φυτών. Οι εποχές κι τα φυτά. Τα ζώα του
τόπου μου. Τα μέρη του ζώου. Οικογένειες
ζώων. Τα ζώα και το περιβάλλον. Πώς
φροντίζουμε τα φυτά και τα ζώα
Β΄ Ζωντανοί οργανισμοί και υλικά
σώματα. Ζώα: οι ανάγκες τους, πώς
μεγαλώνουν, πώς φροντίζουν τα μικρά
τους, είδη, προσαρμογή στο περιβάλλον.
Φυτά: πώς αναπτύσσονται, οι ανάγκες
τους τι προσφέρουν, πώς φτιάχνουν την
τροφή τους, τα είδη τους
Γ΄ Φυτά του τόπου μας. Τα μέρη του
φυτού. Κατηγορίες φυτών. Τα φυτά και το
περιβάλλον τους. Κατοικίδια ζώα. Αγρίμια
και πουλιά του βουνού και του δάσους.
Ζώα της θάλασσας και του γλυκού νερού.
Ένα ζωάκι γεννιέται
Δ΄ Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα.
Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων,
πολλαπλασιασμός των φυτών. Ζώα υπό
εξαφάνιση

Α΄ Διαφορές μεταξύ ζωντανών και μη ζωντανών
σωμάτων. Φυτά ανά εποχή (φυλλοβόλα,
αειθαλή). Μέρη του φυτού. Ζώα του τόπου μου
και ζώα άλλων χωρών. Είδη ζώων (θηλαστικά,
πτηνά, ψάρια). Ζώα και διατροφή του
ανθρώπου
Β΄ Είδη φυτών (δημητριακά, εσπεριδοειδή,
όσπρια, λαχανικά κτλ). Είδη φυτών (πόες,
θάμνοι, δέντρα). Φυτά και διατροφή του
ανθρώπου. Κοινά χαρακτηριστικά ζωντανών
οργανισμών. Τα ζώα έχουν ανάγκες
Γ΄ Κύκλος ζωής των φυτών. Αναπαραγωγή. Η
σημασία των φυτών. Είδη ζώων (θηλαστικά,
πτηνά, ψάρια, αμφίβια, ερπετά, έντομα, ζώα της
θάλασσας). Αναπαραγωγή των ζώων. Όργανα
των ζώων. Προστατευόμενα ζώα του τόπου μου.
Η σημασία των ζώων
Δ΄ Φυτά του τόπου μου και φυτά σε άλλες
χώρες. Προσαρμοστικότητα των φυτών στο
περιβάλλον. Εξάρτηση των ζώων από τον
άνθρωπο
και
το
περιβάλλον
τους,
προσαρμοστικότητα των ζώων στο περιβάλλον
τους. Ζώα υπό εξαφάνιση
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Θεματική Ενότητα: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Β΄ Το πράσινο στη συνοικία μου. Βιότοποι
στην περιοχή μου (κάμπος, θάλασσα,
ποτάμι)
Γ΄ Ποια προβλήματα δημιουργούμε στο
περιβάλλον.
Πώς
φροντίζουμε
το
περιβάλλον που ζούμε
Δ΄ Οικοσυστήματα του τόπου μου και της
Ελλάδας. Εμείς και το περιβάλλον σήμερα. Η
ρύπανση του αέρα. Απορρίμματα, υπάρχουν
λύσεις. Το νερό, πολύτιμες σταγόνες.
Θέλουμε καθαρές θάλασσες κι ακτές. Τα
δάση κινδυνεύουν. Το πράσινο στις πόλεις

Α΄ Θέλουμε καθαρό το περιβάλλον μας.
Πράσινο στο σπίτι και στο σχολείο
Β΄ Δάση – οφέλη και προστασία. Πράσινο
στις πόλεις. Φυτοφάγα, σαρκοφάγα και
παμφάγα ζώα
Γ΄ Οι ανάγκες των ζωντανών οργανισμών.
Αλυσίδες και πλέγματα τροφής. Πυραμίδες
τροφής. Ρύπανση και προστασία του
περιβάλλοντος
Δ΄ Τα δάση και η σημασία τους. Προστασία
περιβάλλοντος. Ρύπανση της ατμόσφαιρας.
Ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και
των λιμνών. Ανακύκλωση

Θεματική Ενότητα: ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Οι ανάγκες του ανθρώπου. Άνθρωποι με
ειδικές ανάγκες. Γνωρίζω το σώμα μου. Οι
αισθήσεις. Φροντίζω το σώμα μου για να
είμαι υγιής
Β΄ Η διατροφή μας
Γ΄ Από πού παίρνουμε ενέργεια. Ενέργεια,
τροφή, ζωή. Άνθρωποι και ανάγκες
Δ΄ Φροντίζω το σώμα μου (οστά, διατροφή,
κακές συνήθειες, ατυχήματα)

Α΄ Τα μέρη του σώματος (κεφάλι, κορμός,
άκρα). Παρατηρώ με όλες τις αισθήσεις
Β΄ Όργανα αισθήσεων του ανθρώπου.
Ανάγκη
για
τροφή,
νερό,
χώρο,
καθαριότητα. Κανόνες υγιεινής στο σπίτι,
στο σχολείο, στο παιχνίδι
Γ΄ Εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου
σώματος
Δ΄ Άσκηση, διατροφή, ατυχήματα, πρώτες
βοήθειες

Θεματική Ενότητα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Ο ήλιος και τι μας προσφέρει. Η
ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας.
Κάνουμε οικονομία στην ηλεκτρική
ενέργεια
Β΄ Η ενέργεια του ήλιου, του αέρα, του
νερού
Γ΄ Από πού παίρνουμε ενέργεια.
Ενέργεια, τροφή, ζωή
Δ΄ Πώς μετράμε θερμοκρασίες

Α΄ Ο ήλιος, πηγή ζωής. Η ενέργεια του ανέμου.
Ηλεκτρική
ενέργεια
στο
σπίτι
μας.
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
Β΄ Κίνδυνοι και προστασία από ηλεκτρικές
συσκευές και πηγές θερμότητας
Γ΄ Μαθαίνω για τα θερμόμετρα
Δ΄ Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από την κίνηση του
νερού, τον άνεμο και τον ήλιο. Εξοικονόμηση
ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο
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Θεματική Ενότητα: ΦΩΣ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Δ΄ Το φως ταξιδεύει και συναντά σώματα Β΄ Πηγές φωτός – Ήλιος
(σκιές,
διαφανή,
αδιαφανή
και Δ΄ Το φως ταξιδεύει. Σκιές (διαφανή και
ημιδιαφανή σώματα)
αδιαφανή σώματα). Ουράνιο τόξο –
Χρώματα. Προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία. Φως και οδική ασφάλεια

Θεματική Ενότητα: ΗΧΟΣ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Το ταξίδι του ήχου

Γ΄ Ηχητικές πηγές. Διάκριση ήχων ανάλογα με
την ένταση και τη χροιά. Διάδοση των ήχων.
Ηχορύπανση και προστασία

Θεματική Ενότητα: ΥΛΗ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Από τι είναι φτιαγμένα τα
αντικείμενα της τάξης μου. Πόσα
είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας
Β΄ Ο κύκλος του νερού. Το νερό
στην καθημερινή ζωή. Γνωριμία
με τα υλικά. Στερεά, υγρά, αέρια
Δ΄ Αναμιγνύουμε υλικά. Πώς
διαχωρίζουμε μίγματα. Πού
υπάρχει αέρας; Πάγος, νερό,
υδρατμοί, τι μένει το ίδιο, τι
αλλάζει; (στερεά, υγρά, αέρια,
πήξη,
τήξη,
υγροποίηση,
εξάτμιση, βρασμός)

Α΄ Ταξινομώ υλικά ανάλογα με το μέγεθος, το σχήμα,
το χρώμα και τη φυσική κατάσταση. Επιλογή των
υλικών ανάλογα με τη χρήση τους. Προστασία από
επικίνδυνα υλικά στο σπίτι. Απορρίμματα –
ανακύκλωση
Β΄ Νερό στη φύση (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα). Το
πόσιμο νερό και η λογική του χρήση. Στερεά και υγρά.
Απλά μίγματα από καθημερινά υλικά και διαλύματα
Γ΄ Ο κύκλος του νερού. Οι αλλαγές του νερού
(στερεοποίηση, υγροποίηση, εξάτμιση, συμπύκνωση).
Τήξη – πήξη. Σώματα που επιπλέουν και σώματα που
βυθίζονται
Δ΄ Χαρακτηριστικά και ιδιότητες καθημερινών υλικών.
Επιλογή των υλικών ανάλογα με τη χρήση τους. Αέρας
και ατμόσφαιρα, απαραίτητα για τη ζωή. Έδαφος,
βασική πηγή ζωής και διατροφής

Θεματική Ενότητα: ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών
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Β΄ Εργαλεία – Απλές μηχανές στην καθημερινή ζωή.
Κανόνες ασφαλείας στη χρήση εργαλείων ή απλών
μηχανών
Γ΄ Δυνάμεις στην καθημερινή ζωή. Δυνάμεις και
αλλαγές στην κίνηση. Δυνάμεις που ασκεί ο αέρας όταν
φυσάει. Μαγνήτες, προσανατολισμός του μαγνήτη –
Πυξίδα
Δ΄ Μαθαίνω για τους μοχλούς και τις τροχαλίες. Τριβή
και αποτελέσματά της στην καθημερινή ζωή

Θεματική Ενότητα: ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΗ
Α.Π.Σ. Ελλάδας 2003

Προτεινόμενο Π.Σ. Φυσικών Επιστημών

Α΄ Ήλιος, μέρα και νύχτα
Β΄ Προσανατολισμός. Ο καιρός
από τόπο σε τόπο. Ο καιρός
επηρεάζει τη ζωή μας. Οι εποχές

Α΄ Μέρα – νύχτα, προσανατολισμός. Ο καιρός αλλάζει
Γ΄ Καιρός – βασικά μετεωρολογικά φαινόμενα. Οι
κινήσεις της γης. Μέρα και νύχτα – εποχές
Δ΄ Γη, σελήνη. Ηλιακό σύστημα

Συζήτηση – Συμπεράσματα
H ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών Φυσικών Επιστημών, των πρώτων τάξεων
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρών, οι οποίες διεθνώς σήμερα θεωρούνται ότι
έχουν πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα (Φινλανδία, Σουηδία, Αγγλία, Γαλλία,
Αυστραλία και Καναδάς) καθώς και η ανάλυση των νέων προγραμμάτων σπουδών
των χωρών που τελευταία προχώρησαν σε αναθεώρηση (της Βάδης-Βυρτεμβέργης
και της Ιταλίας), δείχνει ότι τα προγράμματα αυτά εστιάζουν:
1. στις γνώσεις που συνδέονται με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής
Η βιβλιογραφία ενισχύει την παραπάνω διαπίστωση: Σύμφωνα με τον Shapiro (2004),
το κλειδί στη μάθηση είναι να βασιστείς στις εμπειρίες του μαθητή, ενώ ο Pugh (2004)
συνέστησε στους δασκάλους να βασίζονται στις εμπειρίες των μαθητών τους για να
διδάξουν Φυσικές Επιστήμες. Αυτό, σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει «έκπτωση» και
«απλούστευση» σε επίπεδο γνώσεων. Αντιθέτως, επειδή δεν ενδιαφέρει η
λεπτομερειακή γνώση ούτε η επιστημονική κατάρτιση των μαθητών στο δημοτικό
σχολείο, προβάλλονται και διερευνώνται μόνο οι θεμελιώδεις έννοιες των Φυσικών
Επιστημών. Έτσι, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μικρό αριθμό
ενοτήτων που δεν επαναλαμβάνονται, αλλά εξελίσσονται από τη μια τάξη στην
επόμενη. Οι ενότητες αυτές είναι κοντά στα ενδιαφέρονται των μαθητών και
προσφέρονται και για την απόκτηση επιστημονικού τρόπου σκέψης.
2. στην καλλιέργεια ικανοτήτων για την καθημερινή ζωή.
Στη χώρα μας υπάρχει παρανόηση σχετικά με το τι εννοούν τα αναλυτικά
προγράμματα άλλων χωρών με τη λέξη «ικανότητες» (ή δεξιότητες), συχνά δε,
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συγχέεται με επαγγελματικές δεξιότητες. Η μελέτη των ικανοτήτων που επιδιώκονται
από το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών δείχνει ότι πίσω από
αυτές βρίσκονται οι Ικανότητες – κλειδιά στην καλλιέργεια των οποίων οι
περισσότεροι θεωρητικοί της εκπαίδευσης, που ασχολούνται διεθνώς με το ερώτημα
«τι είδους σχολεία χρειαζόμαστε σήμερα», καταλήγουν ότι πρέπει να
προσανατολιστούν τα σχολεία αποστασιοποιούμενα από το παραδοσιακό πρότυπο
παροχής πληροφοριών (Τσιάκαλος, 2002).
Στη σύγχρονη κοινωνία η γνώση αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.
Προκειμένου να καταφέρει να γίνει ένας ενεργός πολίτης για την κοινωνία όπου ζει,
θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται ορθολογιστικά αυτή την ανεξάντλητη γνώση.
Για το λόγο αυτό, η καλλιέργεια συγκεκριμένων ικανοτήτων για την καθημερινή ζωή
μέσα από τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών από τα πρώτα χρόνια της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στα αναλυτικά προγράμματα
διαφόρων χωρών. Οι ικανότητες αυτές, που τις ονομάσαμε Ικανότητες – κλειδιά,
αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν στον αυριανό πολίτη τη δυνατότητα να δρα
υπεύθυνα, αυτόνομα και να αντιστέκεται σε κάθε είδους χειραγώγηση που θα
προσπαθούν να του επιβάλλουν το κράτος, τα Μ.Μ.Ε., οι διαφημιστικές εταιρίες
κ.τ.λ. Θα στέκεται κριτικά απέναντι στις πληροφορίες, θα δρα δημιουργικά και θα
ρυθμίζει ενεργά τις εξελίξεις που αφορούν αυτόν και την κοινωνία γύρω του.
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Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών –
Πλαίσιο Αρχών και Προσανατολισμών
Συργιάννη Μαρία
Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων
ma.syrgianni@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο χώρο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά
βήματα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του σχολικού μαθήματος. Τα νέα
Προγράμματα Σπουδών για το ΜτΘ, που έχουν συνταχθεί, ανταποκρίνονται στις
αλλαγές και στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται στον ελληνικό
αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο και αναδεικνύουν την εκπαιδευτική διάσταση του
μαθήματος καθώς: έχουν ένα ανοικτό και πλουραλιστικό προσανατολισμό, με
γνωσιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες μορφωτικές
ανάγκες των μαθητών, έχουν επίκεντρο τη θρησκευτική παράδοση της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας - αφού κάθε μαθητής ή μαθήτρια, ανεξαρτήτως του εάν είναι
ή όχι Χριστιανός/ή Ορθόδοξος/η, είναι σημαντικό να γνωρίζει τη θρησκευτική γλώσσα
και την παράδοση του τόπου όπου ζει- είναι εμπλουτισμένα με στοιχεία από άλλες
χριστιανικές παραδόσεις και θρησκείες και συνδέουν τη θρησκευτική γνώση με τις
εμπειρίες και την καθημερινότητα των μαθητών.
Εισαγωγή
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) για τα
Θρησκευτικά, που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο-Σχολείο του
21ου αι.» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα α) το ΠΣ
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( Δημοτικού-Γυμνασίου), που εκπονήθηκε το 201160
και αναθεωρήθηκε το 2014 61 και β) το ΠΣ του Λυκείου, το οποίο δημοσιεύθηκε
πρόσφατα με το υπ. αρ. ΦΕΚ 182/23-01-2015. Παράλληλα, με το ΠΣ ΔημοτικούΓυμνασίου συντάχθηκε και Οδηγός Εκπαιδευτικού62, όπου περιλαμβάνονται όλα τα
επιστημονικά στοιχεία, που διευκολύνουν την κατανόηση του ΠΣ και των
προϋποθέσεών του και υπάρχουν πολλές τεχνικές και πρακτικές για τη διευκόλυνση
του σχεδιασμού και την υλοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 180 σχολικές μονάδες-σε αυτές προστέθηκαν αργότερα και
τα πειραματικά σχολεία (2011- 2014)
Το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), ενταγμένο στη δημόσια εκπαίδευση συνιστά
γνωριμία με την Ορθόδοξη Παράδοση, τα μορφωτικά αγαθά και τις αξίες της,
60

Το ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου στα Θρησκευτικά του 2011 και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού βρίσκονται
αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου
http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php
61
Η αναθεωρημένη έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή: http://e-thriskeftika.sch.gr/PSThriskeftikon1.pdf
62
Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Λύκειο είναι υπό έκδοση
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αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της με τον ελληνικό πολιτισμό και τρόπο ζωής.
Παρέχει γνώση και κατανόηση του χριστιανισμού και γενικότερα του θρησκευτικού
φαινομένου, εμπεριέχει ερμηνευτική αναζήτηση νοήματος της ζωής, γνώσεις,
στάσεις, αξίες, συμπεριφορές που ενισχύουν το σεβασμό και την αναγνώριση του
ανθρώπινου προσώπου, την κατανόηση της διαφορετικότητας, την αρμονική
κοινωνική συμβίωση. Προσεγγίζει και διαχειρίζεται θέματα διανθρώπινων σχέσεων,
διαπολιτισμικής αγωγής, θρησκευτικού φονταμενταλισμού, βιοηθικής, αποδοχής της
θρησκευτικής ετερότητας. «Καλλιεργεί την ανοιχτοσύνη, τον διάλογο και τη
συνεργασία, πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των ομολογιών, των
θρησκειών και των πολιτισμών… Το ΜτΘ συμβάλλει στην διάσωση της παιδαγωγικής
αποστολής του σχολείου και αποτελεί καθρέφτη για την ποιότητα και τον
προσανατολισμό της παιδείας, για το αν αυτή τελικά υπηρετεί το ανθρώπινο
πρόσωπο» (Δεληκωνσταντής, 2013:414).
Η θρησκευτική αγωγή με τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος προβάλλει ως
αναγκαιότητα στην εκπαίδευση σήμερα, καθώς ο ρόλος της θρησκείας σε κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και ως εμπειρίας στην συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόμου
είναι κεντρικός, όπως επίσης συνιστά και πλαίσιο κατανόησης και αποδοχής του
«άλλου». Σύμφωνα με τον Evans(2008:458-60), «ο αποκλεισμός της θρησκείας από
το σχολείο μπορεί να υπονομεύσει τα δικαιώματα των παιδιών για μια εκπαίδευση
που θα τους δώσει τη γνώση και τις ιδέες για να καταλάβουν τις κοινωνίες τους και
το ρόλο των θρησκειών στον σύγχρονο κόσμο».
Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της θρησκευτικής εκπαίδευσης γίνονται ουσιαστικά
βήματα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του σχολικού μαθήματος, ώστε αυτό να
ανταποκριθεί στις αλλαγές και στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών που
διαμορφώνονται στον ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό χώρο. Ένα ευρύ φάσμα
παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη μελέτη της θρησκείας, οι οποίες επέφεραν
σημαντικές τροποποιήσεις στον προσανατολισμό και στην πρακτική της σχολικής
θρησκευτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές χώρες κυρίως τον περασμένο αιώνα,
όπως επίσης και δημιουργικές προτάσεις που αναδύθηκαν μέσα από θεολογικά
συνέδρια, θεολογικές ενώσεις και ανοικτές συζητήσεις, συνέβαλαν στην παραγωγή
και ωρίμανση ενός προβληματισμού για ένα νέο σχεδιασμό του μαθήματος των
θρησκευτικών, που λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, τις
κοινωνικές συνθήκες και εξελίξεις του 21ου αιώνα. Παράλληλα, ένα πλήθος άλλων
παραγόντων επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, νομικών κ.ά. που
εμπλέκονται και επηρεάζουν την θρησκευτική εκπαίδευση-κάτι που δεν ισχύει για
άλλα μαθήματα- λειτούργησαν προσθετικά στην ιδέα της δημιουργικής ανανέωσης
του θρησκευτικού μαθήματος.
Είναι γεγονός όμως, ότι στην Ελλάδα ο προβληματισμός, η κριτική και ο δημόσιος
διάλογος για το θρησκευτικό μάθημα στην εκπαίδευση, τις περισσότερες φορές,
επικεντρώνεται σε καθαρά θεολογικό και ιδεολογικό επίπεδο, αναφερόμενος στη
φυσιογνωμία του μαθήματος και στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων
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(Γιαγκάζογλου, 2005). Απασχόλησε λιγότερο, τουλάχιστον μέχρι την εκπόνηση των
τελευταίων ΠΣ η μετουσίωση του περιεχομένου σε διδακτική μεθοδολογία και
προσέγγιση, από το «τι» στο «πώς» της διδασκαλίας. Αυτή την παιδαγωγική
διάσταση, αλλά και την υπέρβαση της μονοφωνίας και της όποιας ομολογιακής
φυσιογνωμίας του θρησκευτικού μαθήματος, το οποίο απευθύνεται προς όλους
τους μαθητές του ελληνικού σχολείου ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη
δέσμευσή τους, έρχονται να αναδείξουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, αρχής
γενομένης από το «πιλοτικό», όπως ονομάστηκε, που εκπονήθηκε για το ΜτΘ της
υποχρεωτικής εκπαίδευση(Δημοτικό-Γυμνάσιο), το 2011.
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού/Γυμνασίου
Το νέο ΠΣ Δημοτικού & Γυμνασίου, συνιστά καινοτομία στη σχολική θρησκευτική
αγωγή στην Ελλάδα. Ο θεολογικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του ΜτΘ
αναπλαισιώνεται και αναβαθμίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, τις
αλλαγές και τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας,
αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής. Σύμφωνα με τους
συντάκτες του (ΠΣ 2014:18) , «…το ΠΣ προωθεί μια παιδαγωγικά ευαίσθητη, με
ρεαλιστικούς μαθησιακούς στόχους, διδακτικά ευέλικτη και πολυεπίπεδη πρόταση
θρησκευτικής αγωγής, η οποία βασίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο και
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Έχει ως επίκεντρο την Ορθόδοξη
παράδοση αλλά διαφοροποιείται από την κατήχηση, διασώζει εύλογες και αναγκαίες
ισορροπίες ανάμεσα στο οικείο και το έτερο, χωρίς να μετατρέπει το μάθημα σε
θρησκειολογία». Το νέο Πρόγραμμα διατηρεί, συμπληρώνει και επεκτείνει τον
γνωσιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα του μαθήματος-όπως ήδη είχε αποτυπωθεί
στο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του μαθήματος που προήλθε από αυτό το 2002 – και μπορεί να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, υπηρετώντας έναν
«θρησκευτικό γραμματισμό». Αυτός ο θρησκευτικός γραμματισμός με τη σειρά του
εντάσσεται σε έναν ευρύτερο πολιτισμικό εγκλιματισμό στην σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα. Πρόκειται εδώ για μία καίρια διάσταση της θρησκευτικής αγωγής,
που συμβάλλει στη δημιουργία θρησκευτικά συνειδητοποιημένων και διαλεγόμενων
πολιτών (ΠΣ 2014:18).
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται ως πρόγραμμα διαδικασίας, το οποίο ως γνωστόν δίνει
έμφαση στον τρόπο σκέψης των μαθητών και είναι στραμμένο στη διαδικασία της
μάθησης και στις αλληλεπιδράσεις (εκπαιδευτικών – μαθητών – γνώσης) που
«συμβαίνουν» στη σχολική τάξη. Καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωσή του, πέρα
από τις υπαρξιστικές φιλοσοφικές αντιλήψεις και τις γνωστικές θεωρίες μάθησης και
τον κοντροκτουβισμό, άσκησαν οι απόψεις του J. Dewey και του J. Bruner. Το ΠΣ
διαδικασίας κινείται σε μια ανθρωπιστική-πλουραλιστική εκπαιδευτική κατεύθυνση
που εστιάζει στη σχολική συνάφεια, χαρακτηρίζεται από την ιδέα της
«ανοικτότητας», έχει χαρακτήρα συμμετοχικό και προσανατολίζεται στη σύνδεση -158-
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σύνθεση σχολείου και κοινωνίας. Τα περιεχόμενα οργανώνονται γύρω από θέματα
και ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών,
με την ύλη να κατανέμεται κατάλληλα σ’ αυτά.
Για το λόγο αυτό, το νέο ΠΣ του ΜτΘ κομίζει μια αλλαγή στην κουλτούρα της
διδασκαλίας της μάθησης. Είναι επικεντρωμένο στη διαδικασία της μάθησης όπου,
δίνεται έμφαση στον τρόπο σκέψης των μαθητών, ώστε αυτοί να αποκτούν
ικανότητες και επάρκειες που τους επιτρέπουν να «μεταφράζουν» και να αξιοποιούν
με δυναμική και προσωπική έμπνευση όσα μαθαίνουν στα νέα και συχνά
απρόβλεπτα δεδομένα της ζωής τους. Στην πραγματικότητα το νέο ΠΣ επιδιώκει την
νοηματοδότηση της θρησκευτικής γνώσης σε προσωπικό επίπεδο, καθώς και την
ανάδειξη ενός μαθητή / προσώπου. Οι έννοιες «κλειδιά» του ΠΣ διαδικασίας είναι:
εξέλιξη, συνέχεια, αλλαγή. Πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση του ΠΣ διαδικασίας
είναι ο εκπαιδευτικός της σχολικής τάξης, ο οποίος συστηματικά διερευνά,
καταγράφει και αξιολογεί τη δράση του, συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς, με
ειδικούς εμπειρογνώμονες, δοκιμάζει ιδέες σε ερευνητικές διεργασίες της τάξης και
λειτουργεί με παιδαγωγική ελευθερία (Οδ. Εκπ/κού 2011:35-40).
Σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος στο πλαίσιο των βασικών αρχών και
προσανατολισμών του ΠΣ (2014:17-18) αναφέρεται ότι: «το ΠΣ…ξεκινά από και έχει
επίκεντρο τη θρησκευτική παράδοση του τόπου, την παράδοση της Ορθόδοξης
Χριστιανικής Εκκλησίας, όπως αυτή σαρκώθηκε στη ζωή και αποτυπώθηκε στα
μνημεία του πολιτισμού του. Κάθε μαθητής και μαθήτρια ανεξαρτήτως της
θρησκευτικής του ιδιοπροσωπίας, είναι αναγκαίο να γνωρίζει τη θρησκευτική
παράδοση του τόπου καταγωγής ή μόνιμης διαμονής του/ης. Αυτός είναι ο πρώτος
και βασικός κύκλος του μαθήματος. Ο δεύτερος κύκλος είναι η βασική γνωριμία με
τις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις που συναντώνται στην Ευρώπη και γενικότερα
στον κόσμο, εκτός της Ορθοδοξίας, όπως ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο
Προτεσταντισμός με τις βασικές του ομολογίες. Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει
στοιχεία από τα μεγάλα θρησκεύματα και ιδίως όσα ενδιαφέρουν την ελληνική
κοινωνία περισσότερο, δηλ. τις μονοθεϊστικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού και του
Ισλάμ καθώς και άλλες θρησκείες που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον…Οι
παραπάνω κύκλοι δεν αναφέρονται σε μια αυστηρά προκαθορισμένη «διδακτέα
ύλη». Στην ανάπτυξή τους περιλαμβάνονται προτεινόμενα και διαθέσιμα διδακτικά
θέματα, μαθησιακές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό, που επιβάλλεται να
τροποποιούνται κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας ανάλογα με τις συνθήκες σε
κάθε τάξης και τις ανάγκες των μαθητών. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως
διαδικασίας προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες είναι θεμελιώδης άξονας στη νέα
διδακτική πρόταση…»
Έτσι, η οργάνωση των περιεχομένων του νέου ΠΣ παύει να ακολουθεί τη συστηματική
χρονολογική σειρά που αντλεί από τους παραδοσιακούς ακαδημαϊκούς κλάδους της
θεολογίας (πχ. στο γυμνάσιο: Α΄ τάξη-Παλαιά Διαθήκη, Β΄ τάξη-Καινή Διαθήκη, Γ΄
τάξη-Εκκλησιαστική Ιστορία) και λαμβάνοντας υπόψη αρχές της ψυχοπαιδαγωγικής
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αλλά και πορίσματα ερευνών οργανώνεται σε Θεματικές Ενότητες που καλύπτουν 3
έως 5 δίωρα διδασκαλίας και αποτελούνται από τέσσερεις στήλες: 1η
/προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 2η / βασικά θέματα, 3η /ενδεικτικές
δραστηριότητες (βιωματικές, διερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές, δημιουργικής
έκφρασης, χρήση λογισμικών, αξιοποίηση ΤΠΕ επισκέψεις, δράσεις κ.ά.), 4η
/εκπαιδευτικό υλικό. Κάθε ΘΕ ξεκινάει με την κατάθεση της προσωπικής
θέσης/εμπειρίας του μαθητή στο υπό διαπραγμάτευση ζήτημα και αυτή η επιλογή
έχει ως στόχο να συνδέσει τη μαθησιακή διαδικασία με τις εμπειρίες και την
καθημερινή ζωή του παιδιού. Κατόπιν προχωρά στη διερεύνηση των βασικών
θεμάτων μέσα από την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, τις άλλες ομολογίες και
θρησκείες, αλλά και την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, την τέχνη κλπ.
ανάλογα με το θέμα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να εξαντλήσει όσα
γράφονται στις στήλες του ΠΣ, αλλά είναι ελεύθερος να διαμορφώσει το μάθημά του
έχοντας στο επίκεντρο του σχεδιασμού του ποια είναι η τάξη του και ποιοι οι μαθητές
του. Αυτό βέβαια συνιστά μια πρόκληση για την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια
του εκπαιδευτικού και σχετίζεται άμεσα με τον επαγγελματισμό, την επιστημοσύνη
αλλά και το ήθος του. Βασικοί άξονες στη διδασκαλία του ΜτΘ, σύμφωνα με το
Πρόγραμμα είναι εκτός των άλλων ο σεβασμός στο απαραβίαστο της προσωπικής
ελευθερίας κάθε ανθρώπου και στη θρησκευτική ετερότητα, η κριτική προσέγγιση
των θρησκευτικών διδασκαλιών, η καλλιέργεια στάσεων, η αξιοποίηση των ΤΠΕ, η
ανάδειξη δεξιοτήτων, η πολυεπίπεδη διδασκαλία, η μεταγνωστική λειτουργία κ.ά.
(ΠΣ 2014:26)
Μετά από τρία και πλέον έτη πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ μπορεί να γίνει μια
καταγραφή των πορισμάτων της αξιολόγησης που διενεργήθηκε επίσημα από το ΙΕΠ,
αλλά και της δικής μας εμπειρίας, ως σχολικών συμβούλων που είχαμε την ευθύνη
στα σχολεία και ήδη έχουμε επισημάνει τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και
πολλά θετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Καμία εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση και καινοτομία δεν μπορεί να υποστηριχθεί χωρίς την ανάλογη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων
δυσκολεύτηκαν με την ένταξη και χρήση των νέων διδακτικών εργαλείων είτε γιατί
δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα είτε λόγω του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε
στην εκπαιδευτική κοινότητα είτε, κυρίως, διότι κλήθηκαν να εφαρμόσουν ένα
πρόγραμμα χωρίς προηγουμένως να έχουν κατάλληλα και αρμόδια ενημερωθεί και
επιμορφωθεί. Το νέο ΠΣ είναι ριζοσπαστικό και φιλόδοξο και απαιτεί επάρκειες από
τους διδάσκοντες σε παιδαγωγικό και θεολογικό επίπεδο (Κουκουνάρας-Λιάγκης,
2013:133), πράγμα που συνιστά ανάγκη ουσιαστικής και εκτεταμένης επιμόρφωσης.
Επιμόρφωσης, κυρίως, σε θέματα διδακτικής μεθόδων και στρατηγικών μάθησης,
που θα αντικαταστήσουν το μονόδρομο της μετωπικής διδασκαλίας, η οποία
καθιστά παθητικό και ανενεργό τον μαθητή στη σχολική αίθουσα.
Η «ανοικτότητα» ενός προγράμματος διαδικασίας, η απουσία συγκεκριμένου
διδακτικού εγχειριδίου ή αποθετηρίου με εκπαιδευτικό υλικό, η έλλειψη
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υποστηρικτικής υλικοτεχνικής υποδομής σε σχολεία (Η/Υ, διαδίκτυο,
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κλπ), αλλά και γνώσεων στις ΤΠΕ, η μη εξοικείωση με
συνεργατικές και συμμετοχικές μορφές μάθησης, δυσκόλεψαν τον σχεδιασμό και την
οργάνωση του μαθήματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και την εφαρμογή
της νέας φιλοσοφίας του ΠΣ. Εκτός των άλλων, η μη πρόβλεψη νέου τρόπου
αξιολόγησης των μαθητών σε σχέση με τη νέες διαδικασία μάθησης προκάλεσε
δυσλειτουργία και αποσταθεροποίηση στην πλήρη εφαρμογή του.
Παρόλα όμως τα προβλήματα που επισημάνθηκαν παραπάνω, οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων αλλά και πολλοί άλλοι, άρχισαν σταδιακά να
εντάσσουν στη διδασκαλία τους μεθόδους και τρόπους του ΠΣ, με πειραματισμούς
και δυσκολία στην αρχή, πιο σίγουροι στη συνέχεια και με θετικό αποτέλεσμα την
ενεργοποίηση και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών τους στη μαθησιακή
διαδικασία. Βέβαια, τίποτε δεν είναι εύκολο καθώς χρειάζεται στοχευμένη
επιμόρφωση και με δεδομένο και άλλες παραμέτρους, όπως πχ. ότι η ευκαιριακή πολλές φορές- διδασκαλία του ΜτΘ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση(Σακελλαρίου &
Αρβανίτη 2008:119) διακόπτει τη συνέχεια της ύλης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο,
το μέλλον θα δείξει πια θα είναι η τύχη αυτού του ΠΣ στο ελληνικό σχολείο, όταν γίνει
γενική εφαρμογή τους. Προς το παρόν θα μπορούσαν να αποτελέσουν
συμπληρωματικά Προγράμματα Σπουδών στα υφιστάμενα.
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου
Το ΠΣ του Λυκείου που ισχύει σήμερα για το μάθημα των Θρησκευτικών, εκπονήθηκε
το 1998 και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού Αναλυτικού
Προγράμματος: (α) τα περιεχόμενά του αποτελούν τον κύριο πυρήνα του και η
διδασκαλία τους γίνεται αυτοσκοπός, (β) σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την
οργάνωση της διδασκαλίας δεν περιέχει καθόλου μεθοδολογικές υποδείξεις και δεν
δίνει καμία βοήθεια στον διδάσκοντα για την υλοποίηση του μαθήματός του, (γ) δεν
έγινε καμιά αναθεώρηση (εδώ και δεκαέξι χρόνια) ώστε τα περιεχόμενά του να
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καιρών και να αξιοποιηθούν τα νέα δεδομένα
τόσο από τον επιστημονικό χώρο της θεολογίας αλλά και από το χώρο της διδακτικής
και παιδαγωγικής, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η γνώση να ταυτίζεται με
το πεπαλαιωμένο και τη συντήρηση (Βρεττός-Καψάλης 1999: 29).
Η σύνταξη νέου προγράμματος για το Λύκειο, το οποίο να αναβαθμίζει και να
ενισχύει την εκπαιδευτική διάσταση του μαθήματος, μετά και τη σύνταξη του ΠΣ για
την υποχρεωτική εκπαίδευση, προέβαλε ως συνέχεια και ως αναγκαιότητα.
Πρόκειται για σταδιακή μετάβαση από το στάδιο της κατανόησης (Δημοτικό), στην
ερμηνευτική προσέγγιση (Γυμνάσιο) και από εκεί στην κριτική προσέγγιση και τη
δημιουργική ανίχνευση των ορίων του διαλόγου και της σύνθεσης με τη σημερινή
εποχή στο Λύκειο, έχοντας ως επίκεντρο την προσωπική εμπειρία των εφήβων. Με
βάση και τις προσεγγίσεις του ΠΣ στην υποχρεωτική εκπαίδευση, βασικός άξονας των
Θρησκευτικών στο Λύκειο είναι η θρησκεία και ο πολιτισμός της σε σχέση με τη
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σημερινή εποχή και την κοινωνία της ύστερης νεωτερικότητας, όπως και τα ζητήματα
ηθικού και υπαρξιακού κυρίως προβληματισμού που αυτή θέτει (ΠΣ 2014:25).
Η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Λυκείου σχεδιάστηκαν με βάση τα ιδιαίτερα
εξελικτικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικιακής αυτής ομάδας των
μαθητών καθώς και τις παιδαγωγικές-εκπαιδευτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
της ελληνικής εκπαίδευσης και της θεολογικής επιστήμης. Στην προοπτική αυτή
ελήφθησαν υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα της παιδαγωγικής
της θρησκευτικής εκπαίδευσης και αγωγής και, οπωσδήποτε, η ιδιαίτερη φύση του
γνωστικού αντικειμένου, που είναι η θρησκεία και ο ρόλος της στη ζωή και στον
πολιτισμό. Οι γενικοί σκοποί της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο
συγκροτούνται με βάση τους σκοπούς του Λυκείου, όπως αναφέρονται στον ν. 4186
(ΦΕΚ 193, 17-9 -2013), γύρω από τους παρακάτω άξονες:
α) Η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας
β) Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας και η ελληνική πολιτισμική ιδιοπροσωπία
γ) Ο θρησκευτικός γραμματισμός
δ) Η κριτική θρησκευτικότητα
ε) Η διαπολιτισμική διάσταση της θρησκευτικής εκπαίδευσης.
στ) Η κοινωνικοποίηση
ζ) Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης (ΙΕΠ/Γενική φιλοσοφία, 2014)
Το Λύκειο ουσιαστικά αποτελεί μία περίοδο ανεπανάληπτη για τον μαθητή, αφού,
πιο ώριμος πλέον, σε σχέση με την παιδική ηλικία του Δημοτικού και την πρώτη
εφηβεία του Γυμνασίου, βιώνει, διερευνά, κατανοεί και μαθαίνει πολλά και
σημαντικά για όλη του τη ζωή. Αυτή είναι και η βασική παιδαγωγική θεώρηση, η
οποία αποτελεί το επίκεντρο του νέου ΠΣ, δηλαδή η εγγύτητα με τη ζωή και την
αντίληψη των μαθητών, η οποία αφορά στον σχεδιασμό και στο περιεχόμενο της
διδασκαλίας, αλλά κυρίως στη μέθοδο της νέας προσέγγισης. Έτσι η θρησκευτική
εκπαίδευση και στο Λύκειο προσεγγίζεται με την μέθοδο του εποικοδομισμού
(constuctivism/κονστρουκτιβισμός), η οποία αντιλαμβάνεται τη γνώση σε σχέση με
τη ζωή του μαθητή. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να φέρει τη ζωή των νεαρών
εφήβων σε σχέση με τον κόσμο της θρησκείας όχι με κριτήριο τη σφαιρική
πληροφόρησή τους για το θρησκευτικό φαινόμενο και τις θρησκευτικές παραδόσεις
- κάτι που μπορεί να επιτύχει, πλέον, από τη μέση εφηβεία και μετά, μόνος
χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα-, αλλά με βάση τι από τη θρησκεία έχει σημασία και
δίνει νόημα στη ζωή του ίδιου του νέου ανθρώπου και στη ζωή των άλλων
ανθρώπων. Στην περίπτωση, μάλιστα, των νέων που βρίσκονται στη μέση εφηβεία,
έννοιες και θέματα, που σχετίζονται με τον Θεό, τον άνθρωπο, τη ζωή, την κοινωνία,
τον πολιτισμό και τον κόσμο βοηθούν να αντιληφθούν οι νέοι τι είναι θρησκεία και
γιατί χρειάζεται η γνώση της είτε κάποιος πιστεύει είτε όχι. Η πίστη δεν αποτελεί
σκοπό και αποτέλεσμα της θρησκευτικής εκπαίδευσης, γιατί η δεύτερη αφορά
αποκλειστικά το σχολείο, όπου υποχρεωτικά ο μαθητής συμμετέχει σε ένα
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συγκεκριμένο μορφωτικό πλαίσιο ανεξάρτητα από τη θρησκευτική του ταυτότητα και
δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί με τα παιδαγωγικά κριτήρια της μαθησιακής
διαδικασίας του σχολείου.
Το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου συγκροτεί μία νέα παιδαγωγική πρόταση, η
οποία διαμορφώνεται στην- και για την- ελληνική εκπαίδευση. Αφενός, υιοθετεί
δημιουργικά όλη την εμπειρία του παρελθόντος και, αφετέρου, επηρεάζεται από τις
σύγχρονες θεωρίες της θρησκευτικής εκπαίδευσης και αγωγής. Έχει επιστημονικά
τεκμηριωμένη βάση, η οποία στηρίζεται στη διεθνή αλλά και σε ελληνική εμπειρία
και έρευνα. Δίνοντας έμφαση στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, η οποία
μπολιάζει ουσιαστικά όλη τη δομή του, αντί να περιλαμβάνει πολλές και διάφορες
διδακτικές ενότητες και να διακρίνεται θεματικά με στεγανό και εγκυκλοπαιδικό
τρόπο από τάξη σε τάξη, ενσωματώνει πολυπρισματικά στοιχεία, αναπτύσσεται
εννοιολογικά και κινείται γύρω από ορισμένους θεμελιώδεις θεματικούς άξονες,
όπως Θεός, κόσμος, άνθρωπος, θρησκεία, κοινωνία, ηθική, πολιτισμός, κλπ.(
ΙΕΠ/Γενική φιλοσοφία, 2014). Έτσι, σε ένα βιωματικό, ερευνητικό και διαλογικό
πλαίσιο ο μαθητής γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα από τη γλώσσα της
πίστης και της θρησκείας, επικεντρώνοντας στην κριτική ερμηνεία και στην
υπαρξιακή νοηματοδότηση ως προσωπική και διαπροσωπική παρέμβαση του ίδιου
του μαθητή, αλλά και στην ανακαίνιση της προσωπικής και συλλογικής ζωής του.
Το ΠΣ κινείται στην κατεύθυνση ενός εννοιολογικού ΠΣ δηλαδή δίνει έμφαση στην
μάθηση μέσω στέρεων διερευνητικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων
συγκεκριμένων εννοιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό σύγχρονες πολλαπλές
βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές μάθησης. Κομβική σημασία στο νέο
ΠΣ του Λυκείου έχει η διαδικασία με την οποία θα μάθουν οι μαθητές (το «πώς» θα
μάθουν). Οι στόχοι και το περιεχόμενο του ΠΣ υπηρετούνται από τη μαθησιακή
διαδικασία –μέθοδο και συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους. Η πρώτη ύλη της
μεθόδου που ακολουθεί το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο, είναι οι «βασικές
έννοιες» όπως: Θεός, δημιουργία, αμαρτία, κακό, ενανθρώπηση, Λόγος, Ανάσταση,
θέωση, έσχατα, χάρη, απολύτρωση, μετάνοια και συγχώρεση, αγάπη, ελπίδα,
δικαίωση, εκκλησία, μυστήρια, σωτηρία, πίστη, κοινότητα, ενότητα, λατρεία, βίωμα,
πνευματικότητα, μαρτυρία, διακονία, χριστιανική τέχνη, θεολογία της εικόνας,
θρησκευτική τέχνη, θρησκεία, θυσία, μυστήριο, αποκάλυψη, μύθος, σύμβολα,
ιερότητα, προφητεία, συνεργασία, ειρήνη, δικαιοσύνη, φυσικό περιβάλλον, αθεΐα,
πίστη και επιστήμη, μυστικισμός, κλπ.
Στη βάση των εννοιών αυτών σε κάθε μάθημα (δίωρο) ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει ένα
σενάριο διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας ποικίλες πηγές (κείμενα, ιστορίες, τέχνη, ήχο
και εικόνα). Οι μαθητές επιδιώκεται να προσεγγίσουν κάθε βασική έννοια, να τη
γνωρίσουν σε βάθος, να την αναλύσουν, να διαπραγματευθούν θέσεις και αντιθέσεις
σε διαφορετικές πραγματικότητες του παρελθόντος, του παρόντος και του
μέλλοντος, να αντιμετωπίσουν πιθανά διλήμματα, να τη συνδέσουν με τη ζωή τους
και να την αξιοποιήσουν έμπρακτα και δημιουργικά, ανάλογα με τη σημασία και το
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περιεχόμενό της. Για την προσέγγιση των εννοιών προτείνεται η χρήση δύο μεθόδων:
α. της βιωματικής (Kalantzis & Cope) και β. της διερευνητικής (Erricker). Σε κάθε
ενότητα και στη βάση μιας βασικής έννοιας ακολουθείται μια σειρά συγκεκριμένων
βημάτων: (α) στη διερευνητική μέθοδο: Περιγραφή, Εφαρμογή, Διερεύνηση,
Αναπλαισίωση, Αξιολόγηση (β) στη βιωματική μέθοδο: Βίωση, Νοηματοδότηση,
Ανάλυση, Εφαρμογή. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
μεθόδου και λειτουργεί σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας κάθε διδακτικού
σεναρίου.
Ο αρχικός σχεδιασμός του ΠΣ του Λυκείου περιλαμβάνει Οδηγό Εκπαιδευτικού και
προβλέπει τη συγγραφή διδακτικού εγχειριδίου, που θα λειτουργεί υποστηρικτικά
για τον εκπαιδευτικό. Και εδώ, όπως και στο ΠΣ του Δημοτικού-Γυμνασίου
περιμένουμε την εξέλιξη της όλης προσπάθειας, που έγινε με στόχο την αναβάθμιση
και τη δημιουργική αναπλαισίωση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό
σχολείο.
Συμπερασματικά
Ανάμεσα στη διελκυστίνδα των πλευρών που ζητούν από τη μια, την κατάργηση του
μαθήματος ή μετατροπή του σε προαιρετικό, και από την άλλη μετατροπή του
μαθήματος σε κατήχηση και μύηση σε μία θρησκεία, τα νέα Προγράμματα Σπουδών
για το ΜτΘ, αποτελούν την πιο κατάλληλη απάντηση για ένα μάθημα ανοιχτό,
πλουραλιστικό, υποχρεωτικό, υπό την εποπτεία της πολιτείας στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το θρησκευτικό μάθημα, αναπλαισιώνει το θεολογικό και παιδαγωγικό του
χαρακτήρα σε νέες βάσεις και αρχές, αποβάλλει την ξύλινη γλώσσα και τον
ακαδημαϊσμό του, προβάλλει και αναδεικνύει την συνεργασία και την ενότητα
(Γιαγκάζογλου, 2005:136). Η υπάρχουσα εμπειρία σε πολλούς εκπαιδευτικούς αλλά
και η μεγάλη ανταπόκριση θεολόγων για επιμόρφωση, δημιουργούν αισιόδοξες
προοπτικές για την επιτυχημένη εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που
καινοτομούν ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος. H διεθνής
εμπειρία άλλωστε επισημαίνει ότι για να είναι επιτυχημένη η όποια εφαρμογή νέων
μεθόδων και τεχνικών στη διδασκαλία θα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα
στην αδικαιολόγητη φοβία και τον άκρατο ενθουσιασμό (Συργιάννη-Αλμπανάκη,
2013:913 ). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει αναθεωρήσουν παραδοσιακές αντιλήψεις
και να υποστηρίξουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το ΜτΘ, ώστε αυτά να
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αναδείξουν την εκπαιδευτική
διάσταση και αξία του μαθήματος.
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Επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας του γραμματισμού με αφορμή το
Νέο Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας και λογοτεχνίας
Τοκμακίδου Ελπίδα
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70
etokmaki@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εισήγηση επιχειρείται η διαπραγμάτευση της έννοιας του γραμματισμού και της
κριτικής του διάστασης, μέσω της αναζήτησης της πορείας που έχει καταγραφεί στο
πέρασμα του χρόνου με τη διατύπωση και την υιοθέτηση διαφορετικών
γλωσσοδιδακτικών θεωριών. Παράλληλα ανιχνεύονται διαστάσεις του
γραμματισμού στα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας μας και οι ενδεχόμενες
επεκτάσεις της στη διδακτική πρακτική έτσι όπως αυτή διαφαίνεται σε επίσημα
εκπαιδευτικά κείμενα αλλά και σε σχετικές έρευνες.
Η έννοια του γραμματισμού
Η διαπίστωση ότι ο γραμματισμός δεν είναι δυνατό να οριστεί ούτε αντικειμενικά
ούτε με σαφή όρια (Χατζησαββίδης, 2007:29), καθώς μπορεί να σημαίνει
διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικές εποχές, για διαφορετικά άτομα και για
διαφορετικές κοινωνίες (Χαραλαμπόπουλος, 2006:7) συνηγορεί στον ισχυρισμό ότι η
έννοια του γραμματισμού κατά περιόδους έχει διαφοροποιηθεί αποκτώντας με το
πέρασμα του χρόνου ολοένα και πιο διευρυμένο περιεχόμενο. Η ανάδειξη των
ποικίλων και διαφορετικών όψεών του θεωρείται συνάρτηση των εκάστοτε
κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών μέσα στις οποίες -και κάποιες φορές εξαιτίας
αυτών- η συγκεκριμένη έννοια αναδιαμορφώνεται, αναδομείται και
επαναδιαπραγματεύεται. Αρχικά ο όρος συναντάται ταυτισμένος με τον
αλφαβητισμό63 . Κατά την πορεία εξέλιξης του όρου η διδασκαλία του γραμματισμού
συνδέθηκε αρχικά με τη διδακτική της γλώσσας, ενώ σήμερα αποτελεί ζητούμενο σε
όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά την περίπτωση της χώρας
μας, αφετηρία για την εισαγωγή του όρου «γραμματισμός» αποτελούν τα
Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 2001, όπου για πρώτη
φορά καταγράφεται η έννοια του γραμματισμού με τον όρο «εγγραμματοσύνη»
(Χατζησαββίδης, 2002:61). Πρόσφατη καταγραφή αποτελεί το κείμενο του Νέου
Προγράμματος Σπουδών (μαζί με τους οδηγούς για τον εκπαιδευτικό) για τη γλώσσα
και τη λογοτεχνία όπου γίνεται λόγος για τον κριτικό γραμματισμό (ΙΕΠ, 2011). Όσον
αφορά στην εξέλιξη της έννοιας του γραμματισμού σχηματικά αυτή μπορεί να
63

Ως μετάφραση του αγγλικού όρου literacy, ο οποίος συναντάται στα ελληνικά και ως
εγγραμματισμός, (Ματσαγγούρας, Η., 2007, Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ. 2009) ή εγγραμματοσύνη
(Μητσικοπούλου, Β. 2001).

-166-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
αποδοθεί μέσα από ένα συνεχές όπου στο αρχικό άκρο της τοποθετείται ο δομισμός,
ενώ γύρω από τον τελευταίο πρόσφατο σταθμό της κινούνται προσεγγίσεις που
διαπνέονται από τη φιλοσοφία του κριτικού γραμματισμού. Σε θεωρητικό και
επιστημολογικό επίπεδο η πορεία αυτής της εξέλιξης έχει να παρουσιάσει μια
διαφορετική θεώρηση της γλώσσας και της επικοινωνίας, η οποία μεταφράζεται στα
πλαίσια της διδακτικής πράξης με την υιοθέτηση σύγχρονων γλωσσοδιδακτικών
κριτικών θεωριών και προσεγγίσεων. Όμως, όπως άλλωστε έχει ήδη καταγραφεί,
κάθε γλωσσικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί συνάρτηση συγκεκριμένων
πολιτιστικών και κοινωνικών συνθηκών καθώς και των ιδεολογικών
αναπαραστάσεων τους (Kress, 2001:112), διαπίστωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης (Υ.Π.ΘΡ.,2014) 64 , για τη μη επέκταση
εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (Ν.Α.Π.) και να ενισχύσει την
επικαιρότητα όσον αφορά στο ζητούμενο της κριτικής οπτικής του γραμματισμού.
Η μετάβαση στα νέα διδακτικά σχήματα μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από τη γνώση
της πορείας που ακολούθησε η πρόταση ένταξης της φιλοσοφίας του κριτικού
γραμματισμού στα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας μας, η γνώση του συνδετικού
κρίκου που ενώνει τις διαφορετικές διαστάσεις του γραμματισμού αλλά και των
στοιχείων που διαφοροποιούν τη φιλοσοφία του κριτικού γραμματισμού από τις
προηγούμενες πραγματώσεις που γνώρισε η συγκεκριμένη έννοια στη χώρα μας.
Η διεθνής εξέλιξη της έννοιας του γραμματισμού και η αντίστοιχη επίδραση στις
διδακτικές πρακτικές στον ελληνικό χώρο
Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του δομισμού, του διδακτικού ενδιαφέροντος σε
τυποποιημένες δομές και της μορφολογικής προσέγγισης της γλώσσας ως ένα
αφηρημένο και αποπλαισιωμένο σύστημα (Στυλιανού,2014:1), αρχίζει να κερδίζει
έδαφος ήδη από τη δεκαετία του 1970, ενώ μια νέα αντίληψη για τη διδασκαλία της
γλώσσας και την εκπαιδευτική πραγματικότητα διαμορφώνεται κατά τις δεκαετίες
του 1980 και 1990. Η αντιμετώπιση της γλώσσας ως αθροίσματος γνώσεων που
τεμαχίζονται προκειμένου να «τις μάθουν» τα παιδιά (Κουτσογιάννης,2012:15)
παραμερίζεται και η συσσωρευτική αντίληψη της εκπαίδευσης προοδευτικά
εγκαταλείπεται, αφού γίνεται κοινή πεποίθηση πως η γνώση των κανόνων που
διέπουν τη δομή μιας γλώσσας δεν μπορεί από μόνη της να προσφέρει και την
επικοινωνιακή ικανότητα.
Η έννοια αυτή συνδέθηκε κυρίως με την εμπειρική γνώση που αποκτούν τα άτομα
μέσα από τη χρήση της γλώσσας και τη συνειδητοποίηση των παραμέτρων που
καθορίζουν μια επικοινωνιακή κατάσταση (Οικονομάκου & Γρίβα, 2014:1).
Πρόκειται, σύμφωνα με την προοπτική που προσφέρει η υιοθέτηση της έννοιας του
«Παραδείγματος» στους Τεντολούρη, Χατζησαββίδη (2014:258), για το δεύτερο
64

Υ.Π.ΘΡ., (2014), Εγκύκλιος με θέμα: «Εφαρμογή Ωρολογίου Προγράμματος των 99 Πιλοτικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015», Φ.12/ 623/ 157998/ Γ1/2-10-2014, ημερομηνία πρόσβασης:
15/10/2014
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Παράδειγμα που καλύπτεται από την Επικοινωνιακή-Λειτουργική Προσέγγιση, όπου
η περιγραφή της γλώσσας πραγματώνεται μέσα από τα γλωσσοδιδακτικά δείγματα
που προσφέρονται από τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική, την Εθνογραφία της
Επικοινωνίας, την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και τις Σπουδές Γραμματισμού
(Τεντολούρης & Χατζησαββίδης, 2014:262), καθένα από τα οποία προσφέρει μια
διαφορετική θεώρηση και διδακτική της γλώσσας. Κοινή συνισταμένη τους αποτελεί
ο κοινωνικοπολιτισμικός προσανατολισμός τους και η άποψη που διατυπώθηκε από
τον Μ.Α.Κ. Halliday, για την αντιμετώπιση της γλώσσας ως σημειωτικό σύστημα, ως
ένα σύνολο επιλογών για τη δόμηση διαφορετικών αναπαραστάσεων της
πραγματικότητας (Στυλιανού, 2014:1).
Στα πλαίσια του Επικοινωνιακού- Λειτουργικού Παραδείγματος πρωτοεμφανίζονται
έννοιες όπως επίπεδο ύφους, είδος λόγου, κειμενικά είδη, αναπαραστατική,
διαπροσωπική και κειμενική λειτουργία, ταυτότητα, φωνή, κοινωνικές πρακτικές,
λόγος/ λόγοι, ιδεολογία, επικοινωνιακή ικανότητα, συνοχή, συνεκτικότητα, λεκτικές
πράξεις, συμβάντα και πρακτικές γραμματισμού. Παράλληλα αξιοποιούνται
πρακτικές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, αφού αυτή μπορεί να συμβάλλει στην
επικοινωνία και της θεωρίας των πολυγραμματισμών, αφού όπως υποστηρίζεται
(Kalantzis & Cope, 2001: 26-27) οι αναπαραστάσεις του σύγχρονου κόσμου είναι
πολυτροπικές και η κατασκευή νοήματος γίνεται κατανοητή μέσω της διασύνδεσής
της με συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά συγκείμενα.
Όμως η εστίαση και ο περιορισμός στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων που
επιτρέπουν την αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή υπήρξε η αφορμή
για την κριτική που δέχθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση του γραμματισμού και για
τη συνακόλουθη μετατόπιση στην έννοια του κριτικού γραμματισμού.
Υποστηρίχθηκε πως δεν μπορεί να θεωρούνται δεδομένες οι συσχετίσεις γλωσσικών
ποικιλιών και επικοινωνιακών περιστάσεων, όπως και οι κυρίαρχες συμβάσεις στην
επικοινωνία (Χατζησαββίδης,2010:8). Η σχετική αμφισβήτηση ισχυροποίησε την
άποψη ότι η γλωσσική χρήση του κάθε ατόμου αναδεικνύει την εικόνα που έχει για
τον εαυτό του και τον κόσμο, τον τρόπο διαπραγμάτευσης των σχέσεών του με τους
άλλους, την απόσταση ή τη συμφωνία με τις θέσεις τους (Κωστούλη, 2011:14). Όροι
όπως η γλώσσα και τα κείμενα επαναπροσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται ως
κοινωνικές κατασκευές (Κωστούλη, κ.ά, 2014:2) με επιπλέον επιπτώσεις στον τρόπο
που τοποθετούνται οι συγγραφείς, το περιεχόμενο, και οι αναγνώστες/στριές τους
(Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:85-87). Η κατανόηση των κειμένων επιχειρείται
μέσα από την κριτική διερεύνηση των κοινωνικών συμφραζόμενων παραγωγής και
πρόσληψής τους (Οικονομάκου,Γρίβα,2014:14). Έτσι η μορφή κάθε κειμένου
αντιμετωπίζεται ως το προϊόν των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων
στην επικοινωνία ενώ το περιεχόμενό του αφορά τις φωνές και τους λόγους που οι
ίδιοι εκπροσωπούν (Kress, 2003:47).
Τα παραπάνω αποτελούν βασική προϋπόθεση για την κριτική αντιμετώπιση της
πραγματικότητας, την απόκτηση κριτικής συνείδησης και της χειραφέτησης των
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ατόμων, προτεραιότητες που ανάγονται στην κριτική κοινωνική θεωρία, από την
οποία αντλεί τα ερείσματά του ο κριτικός γραμματισμός (Γκένια,2014:4). Στην εξέλιξή
του έχει συμπεριλάβει και άλλες προσεγγίσεις από διάφορα επιστημολογικά πλαίσια
για αυτό και η βιβλιογραφία του κριτικού γραμματισμού αναγνωρίζεται ως
πολυφωνική (Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:85-86, Κουτσογιάννης, 2014:18).
Από την άλλη πλευρά μεγάλη ποικιλία χαρακτηρίζει και τις πρακτικές που
υιοθετούνται κατά τη μεταφορά των αρχών του στη διδακτική πρακτική, όπως είναι
διερεύνηση του δημιουργικού ρόλου των ατόμων στη διαπερατότητα των ορίων των
κειμενικών ειδών, η αποκάλυψη της «φωνής» του συγγραφέα και του ρόλου του ως
δημιουργού και σχεδιαστή, καθώς και «η κατάκτηση των εργαλείων εκείνων (ή των
πόρων) που μέσα από τη διαπλοκή τους απηχούν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα
αναδύονται, δομούνται και επαναδομούνται ως κοινωνικά υποκείμενα» (Κωστούλη,
κ.ά, 2014:2). Έτσι στη διδακτική πράξη αποδεικνύεται πως η έννοια του κριτικού
γραμματισμού είναι πολυδιάστατη, γεγονός που συνηγορεί στην πρόταση αποδοχής
της χρήσης του όρου «κριτικοί γραμματισμοί» (Κουτσογιάννης, 2014:12-18, Μαυρή,
2014:3, Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:103).
Η μελέτη σχετικών ερευνών αναφορικά με την ένταξη της φιλοσοφίας του κριτικού
γραμματισμού στην ελληνική εκπαιδευτική πράξη οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο όρος
αυτός αποδεικνύεται πολυσύνθετος όπως αντίστοιχα σύνθετη είναι και η
αντιμετώπιση της έννοιάς του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατο συνέδριο
(Γρίβα, Κουτσογιάννης, Ντίνας, Στάμου, Χατζηπαναγιωτίδη, & Χατζησαββίδης, 2014),
όπου για πρώτη φορά επιχειρήθηκε η συστηματική προσέγγιση του κριτικού
γραμματισμού στη χώρα μας, τόσο οι εισηγήσεις που αναφέρονται στη μελέτη των
αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και στις εφαρμογές συγκεκριμένων διδακτικών
προτάσεων που κινούνται στη φιλοσοφία του κριτικού γραμματισμού όσο και τα
χρησιμοποιούμενα εργαλεία ανάλυσης έχουν τις αναγωγές τους σε μια ποικιλία
λόγων, που θα μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της ύπαρξης των
τεσσάρων λόγων του κριτικού γραμματισμού 65 (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης,
2014). Πρόκειται για την εισαγωγή στη χώρα μας κυρίαρχων λόγων που
αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τη διευρυμένη έννοια του
γραμματισμού και τις γλωσσοδιδακτικές του επεκτάσεις. Η υιοθέτησή τους
εκλαμβάνεται ως αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούνται στο εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας για αλλαγές, οι οποίες υπαγορεύονται από τη διαπίστωση της
ταχύτητας των μεταβολών που συντελούνται σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό,
τεχνολογικό αλλά και επιστημονικό. Παράλληλα όμως συνοδεύονται και από τη
διατύπωση επιφυλάξεων σχετικά με τον τρόπο ένταξης των λόγων αυτών στο
65

Ανάμεσα στους τέσσερις λόγους του κριτικού γραμματισμού (παιδαγωγικό, γλωσσολογικό,
κοινωνικοπολιτικό και εθνογραφικό) που εισηγούνται οι Τεντολούρης & Χατζησαββίδης (2014) μπορεί
κανείς να εντοπίσει τις τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις που αποκτά η συγκεκριμένη έννοια, κάθε
μια από τις οποίες ανάγεται σε διαφορετική ιδεολογία ενώ επεκτείνεται σε διαφορετικές πρακτικές
και συμπεριφορές.
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ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τον κίνδυνο επενεργοποίησης
παραδοσιακών γλωσσοδιδακτικών λόγων, αφού θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη παράγοντες όπως «η τοπικότητα, η ιστορική συγκυρία, οι προϋπάρχουσες
επιστημονικές παραδόσεις και φυσικά η εκάστοτε εκπαιδευτική εμπειρία»
(Κουτσογιάννης, 2014:3-4). Έτσι εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο «η διατύπωση
μιας πιο συνολικής πρότασης για το πώς οι επιμέρους πτυχές και δεξιότητες μπορούν
να συγκεραστούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα» (Κωστούλη & Στυλιανού, 2014:257). Για
την επίλυση αυτού του ζητήματος σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του/της
εκπαιδευτικού 66 , καθώς από τη διαμεσολάβηση του/της θα εξαρτηθεί η
αναδιαμόρφωση του διδακτικού προγράμματος και ο επαναπροσδιορισμός της
διδακτικής πράξης σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού. Η επίτευξη των
παραπάνω προϋποθέτει την εξασφάλιση μιας ανάλογης επιστημονικής κατάρτισης
και πρακτικής εξάσκησης του/της εκπαιδευτικού για την αλλαγή της στάσης του και
την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών.
Παρά τη διαπίστωση της έλλειψης ετοιμότητας από την πλευρά των εκπαιδευτικών
(Ντίνας, κ.ά., 2014: 4), τα πρώτα βήματα στην ένταξη της φιλοσοφίας του κριτικού
γραμματισμού στον ελληνόφωνο χώρο έχουν γίνει με τη δημοσίευση των δύο
προγραμμάτων Σπουδών της Κύπρου και της Ελλάδας (Υ.Π.Π., 2010 και Ι.Ε.Π., Νέα
Α.Π., 2011α,β αντίστοιχα) 67 για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην
υποχρεωτική εκπαίδευση. Στα κείμενα των Ν.Α.Π. υπάρχει σαφής και ρητός
προσανατολισμός προς τον κριτικό γραμματισμό, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ένα
εκπαιδευτικό ιδεώδες που τροφοδοτεί την αλλαγή αλλά και τροφοδοτείται από αυτή
(Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:85-86). Για αυτό και η αναζήτηση από μέρους
του/της εκπαιδευτικού αλλά και η ανίχνευση των διαστάσεων που έχει αποκτήσει η
έννοια του γραμματισμού στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας είναι αναγκαία
προκειμένου να είναι σε θέση να αποκτήσει μια πιο διευρυμένη εικόνα για το
περιεχόμενό του αλλά και τις προοπτικές του.
Τα πρώτα χνάρια αυτής της πορείας αναζητούνται στις προσπάθειες αναμόρφωσης
του γλωσσικού μαθήματος, οι οποίες ανάγονται σε εποχή που ακόμη η έννοια του
γραμματισμού περιορίζονταν στον όρο «αλφαβητισμός» και για τα ελληνικά
δεδομένα συμπίπτει χρονικά με την καθιέρωση της κοινής νεοελληνικής ως επίσημης
γλώσσας της εκπαίδευσης και του κράτους (1976) αλλά και τη θέσπιση νέων
αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία δημοσιεύονται σταδιακά από το 1982 μέχρι το
1984 ενώ παράλληλα εισάγονται νέα διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της
66
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γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το χρονικό αυτό
διάστημα αναδεικνύεται μια νέα φιλοσοφία γύρω από την προσέγγιση του
γλωσσικού μαθήματος, μέσα από προτάσεις σφαιρικής αντιμετώπισης της γλώσσας,
με σημείο αναφοράς την πρόταση και όχι τη λέξη αλλά και με προτεραιότητα στον
προφορικό λόγο (Χατζησαββίδης, 1992:88).
Στα κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων (1982-1984 και 2003) για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Κονσούλη, 2012:13) παρατηρείται μια σταδιακή αλλά
αβέβαιη μετακίνηση από το δομισμό (μηχανιστική διδασκαλία της γραμματικής με
τη λογική της ύλης που πρέπει να μεταφερθεί στους μαθητές, έχοντας ως βασική
μονάδα διδασκαλίας την πρόταση, εντοπισμός και άμεση διόρθωση των λαθών,
απουσία λειτουργικής διαφοροποίησης προφορικού και γραπτού λόγου) σε
επικοινωνιακές προσεγγίσεις (όπως είναι η αναφορά για χρήση διαφόρων μορφών
λόγου ανάλογα με τις επικοινωνιακές περιστάσεις). Η επίδραση της επικοινωνιακής
προσέγγισης (διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας και της γραμματικής,
σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου με τις περιστάσεις επικοινωνίας, αναφορά
στο επίπεδο ύφους, χρήση αυθεντικών κειμένων) γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στο
κείμενο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) για τη γλώσσα μαζί με κάποιες αναφορές που
παραπέμπουν σε μετα-επικοινωνιακές προσεγγίσεις (έννοια του κειμενικού είδους,
γράψιμο ως διαδικασία, επικοινωνιακή πολυμορφία και πολυτροπικά κείμενα) που
όμως δεν υποστηρίζονται συστηματικά (Κονσούλη, 2012:8). Επίσης στο κείμενο του
Α.Π. του 2003 (Δ.Ε.Π.Π.Σ) 68 εντοπίζονται κάποιες διάσπαρτες αναφορές που
παραπέμπουν στον κριτικό γραμματισμό. Η ρητή όμως υιοθέτησή του ως
παιδαγωγική φιλοσοφία αλλά και ως διδακτικό σχήμα γίνεται στα Ν.Α.Π. που
εκπονήθηκαν πρόσφατα (Ι.Ε.Π., 2011). Συγκεκριμένα στο Α.Π. για τη Γλώσσα
δηλώνεται ρητά η αντιμετώπισή της ως πολιτισμικού προϊόντος, που ως τέτοιο
προσεγγίζεται μαθησιακά ως πολυεπίπεδο αποτέλεσμα διερευνήσιμων και
ερμηνεύσιμων ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών ενώ
παράλληλα αναγνωρίζεται η διασύνδεσή του με προηγούμενες εκφάνσεις της
έννοιας του γραμματισμού, αφού δεν αρνείται «τις κλασικές αρχές ενός
προγράμματος διδασκαλίας για καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού» (Ι.Ε.Π.,
2011: 5,7).
Όπως διαπιστώνεται η λειτουργική διάσταση της γλώσσας και η μελέτη των βασικών
συστατικών των διαφορετικών τύπων κειμένων χαρακτηρίζει τη διδασκαλία του
γλωσσικού συστήματος και στα δύο κείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων. Το
στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόσφατο αναλυτικό πρόγραμμα είναι η προσθήκη
της κριτικής διάστασης, καθώς η αποκωδικοποίηση των όποιων μηνυμάτων φέρουν
τα κείμενα επιχειρείται μέσα από τη μελέτη των επιλογών αλλά και των μηχανισμών
κατασκευής τους (Οικονομάκου & Γρίβα, 2014:8).
68
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Από την άλλη πλευρά και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου φαίνεται να
αναγνωρίζει προηγούμενες πραγματώσεις της έννοιας του γραμματισμού, αφού
όπως σημειώνεται στο συνοδευτικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό «Μολονότι το νέο
Π.Σ. αναγνωρίζει και συμπεριλαμβάνει στους στόχους του την καλλιέργεια της
γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας, υποστηρίζει ότι η γλωσσική και
επικοινωνιακή επάρκεια δεν αποτελούν ένα πεπερασμένο σύνολο δηλωτικών
γνώσεων που αφορούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και τα κειμενικά είδη, ως ύλης
που κατακτάται γραμμικά και σταδιακά» (Υ.Π.Π., 2013:94)69.Ταυτόχρονα φαίνεται να
προχωρά ένα ακόμη βήμα, στην αναζήτηση νέων γλωσσοδιδακτικών προτάσεων που
θα κινούνται πλέον στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού: «στόχος του Π.Σ. της
Ν.Ε.Γ. είναι η δημιουργία κριτικά εγγράμματων μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες θα
μπορούν να κατανοούν πώς αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι αλληλεπιδρούν, για να
δομήσουν ή να αποδομήσουν κοινωνικές σχέσεις, να αναπαραγάγουν ποικίλες
θέσεις, να προβάλουν ορισμένους τρόπους θέασης της πραγματικότητας ή να
αποδομήσουν στερεότυπα και κυρίαρχες ιδεολογίες» (Υ.Π.Π., 2013:80). Έτσι στην
κριτική διερεύνηση των γλωσσικών δομών και των πολυτροπικών επιλογών των
κειμένων ενσωματώνονται στοιχεία λειτουργικού γραμματισμού (Κωστούλη &
Στυλιανού, 2014:268), στοιχεία που σύμφωνα με άλλη οπτική (Κοντοβρούκη &
Ιωαννίδου, 2013:85-87) αποτελούν δείγματα της στενής σχέσης που αναπτύσσεται
στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος ανάμεσα στην κριτική και
κειμενοκεντρική προσέγγιση.
Νέες προοπτικές στην εξέλιξη του γραμματισμού
Σε εργασίες που έγιναν με αφορμή την εισαγωγή των Ν.Α.Π. στο σχολικό χώρο
αποτυπώνεται επίσης η μεταβατική πορεία που ακολουθείται στην υιοθέτηση των
νέων γλωσσοδιδακτικών αρχών που φέρει η έννοια του κριτικού γραμματισμού
(Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:86). Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε
σχολικές τάξεις της Κύπρου σχετικά με τις πρακτικές γραμματισμού που υιοθετούνται
κατά την εισαγωγή της κριτικής προσέγγισης στη διδασκαλία της πρώτης γραφής και
ανάγνωσης, παρά την υιοθέτηση ενός μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων και
πλούσιου διδακτικού υλικού, διαπιστώνεται απόσταση από τις βασικές αρχές του
κριτικού γραμματισμού (Ιωαννίδου, 2010:348) ενώ παράλληλα διαφαίνεται η
συνδυασμένη ενεργοποίηση τόσο του γνωστικού/αυτόνομου μοντέλου όσο και του
κοινωνικοπολιτισμικού- ιδεολογικού μοντέλου, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για
την ύπαρξη ενός ιδιώνυμου υβριδικού πλαισίου που χαρακτηρίζει την πραγμάτωσή
του (Μαυρή,2014:3,15). Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται η ταύτιση του
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κριτικού γραμματισμού με την κριτική σκέψη (Κοντοβρούκη & Ιωαννίδου, 2013:93)
παρά τη ρητή διαφοροποίηση των συγκεκριμένων εννοιών στο κείμενο του Οδηγού
για τον εκπαιδευτικό (Υ.Π.Π.,2013:18). Επίσης είναι χαρακτηριστική η επισήμανση
στην οποία καταλήγει η μελέτη της προσέγγισης των κειμένων σε σχολική τάξη της
Κύπρου, κατά την οποία ακολουθήθηκε σε διαφορετικό χρόνο η κειμενοκεντρική
προσέγγιση με την κυριαρχία του παραδοσιακού γλωσσοδιδακτικού λόγου κατά τη
διαδικασία εντοπισμού των βασικών κειμενικών χαρακτηριστικών ενώ μια πιο
διευρυμένη αντίληψη προσέγγισης του κειμένου συνέβαλε στη μετακίνηση από τη
στατική αποπλαισιωμένη δομή στη εξέταση της συλλειτουργίας τους για τη δόμηση
συγκεκριμένων αναπαραστάσεων της πραγματικότητας (Στυλιανού, 2014:15).
Αντίστοιχα και στον ελληνικό χώρο, παρόμοιες διδακτικές πρακτικές εντοπίζονται και
στο κείμενο του αναλυτικού προγράμματος για τη γλώσσα του ελληνικού δημοτικού
σχολείου, όπου κυριαρχεί η ανάδειξη της διαφορετικής οπτικής των κειμένων μέσα
από την σύγκριση των σημειωτικών επιλογών (Κονσούλη, 2014:11) και εντοπίζονται
πτυχές του κριτικού γραμματισμού στα κείμενα σεναρίων για το μάθημα της
γλώσσας (Σαμαρά, 2014: 5-12) ενώ διατυπώνονται ανησυχίες για τον τρόπο
ενσωμάτωσης αρχών του κριτικού γραμματισμού κατά τη συγγραφή ή και εφαρμογή
διδακτικών σεναρίων, όπου η συνύπαρξη παραδοσιακών και σύγχρονων διδακτικών
πρακτικών οδηγεί στη διαπίστωση διαδικασιών υβριδοποίησης τόσο διδακτικών
λόγων όσο και των ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Τύμπα &
Τζοβλά, 2014:11).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έννοια του κριτικού γραμματισμού μολονότι
εξακολουθεί να αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή που οριοθετείται ως αφηρημένο
επιστημολογικό σχήμα καλύπτοντας ένα διευρυμένο σύνολο θεωρητικών και
διδακτικών παραδοχών (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης, 2014:395), στη
συγκεκριμένη ιστορική περίσταση και κάτω από την επίδραση συγκεκριμένων
κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεδομένων στον ελληνικό χώρο, αποκτά μια εξίσου
συγκεκριμένη υπόσταση όσον αφορά στον τρόπο πραγμάτωσης του.
Στα πλαίσια αυτά αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που καλείται να αναλάβει ο/η
εκπαιδευτικός. Ακολουθώντας την πρόταση των Τεντολούρη & Χατζησαββίδη
(2014:300), ο/η εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει -μέσα από μια διαδικασία
αναστοχασμού- τα στοιχεία εκείνα που ταιριάζουν στις ανάγκες των μαθητών/τριών
του. Η πρόταση των Ν.Α.Π. -μέσα από την προτροπή χρήσης εκπαιδευτικών σεναρίων
και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίαςπαρέχει αυτό το πρώτο βήμα. Η ουσιαστική όμως εφαρμογή του θα δώσει τις
πραγματικές διαστάσεις του κριτικού γραμματισμού για τα ελληνικά εκπαιδευτικά
δεδομένα. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να έχει τη μορφή μιας γραμμικής πορείας κατά
την οποία η δημοσίευση των σχετικών κειμένων θα οδηγήσει αναγκαστικά και στην
εφαρμογή των αρχών του κριτικού γραμματισμού και στην εκπαιδευτική πράξη.
Άλλωστε η προοπτική κριτικής αποτίμησης των ίδιων των σεναρίων που προτείνονται
ως εκφάνσεις της έννοιας του κριτικού γραμματισμού και του βαθμού που αυτές
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ανταποκρίνονται στις αρχές του μπορούν να συμβάλλουν στον αναγκαίο
αναστοχασμό.
Εξάλλου η απόσταση ανάμεσα στο ιδεώδες και το δυνατό έχει ήδη καταγραφεί σε
επίπεδο θεωρητικών κειμένων και σε αποτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες «τα νέα
ΑΠΣ για τη λογοτεχνία είναι όσο πιο κριτικά θα μπορούσαν να είναι» (Γκένια,
2014:13). Παρ’ όλα αυτά η μεγιστοποίηση αυτής της απόστασης κατά την εφαρμογή
είναι επίσης αναμενόμενη με το σκεπτικό ότι κάθε εκπαιδευτικός δεσμεύεται από
την υποκειμενικότητά του και τη συγκεκριμένη μορφή λόγου με την οποία
εκφράζεται ως μέλος μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κοινότητας. Έτσι η κίνηση
προς τα εμπρός αλλά και η οπισθοχώρηση θα έχουν τη δική τους σημασία, καθώς οι
εκπαιδευτικοί κατά τις διδακτικές επιλογές τους συχνά θα κινούνται ανάμεσα σε
γνώσεις που ήδη έχουν παγιώσει αλλά και έννοιες που θα κατακτούν μέσα από την
προσωπική αναζήτηση, ενασχόληση και διδακτική πρακτική. Για το σκοπό αυτό είναι
αναγκαία η γνώση και κατάρτιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις
επιλογές τους και τη συμβολή τους στην υποβοήθηση των μαθητών/τριών τους. Ο
γραμματισμός τίθεται και πάλι στο επίκεντρο των επικείμενων αλλαγών (Barton,
2009:17) και ο εκπαιδευτικός καλείται να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη διαφοροποίηση
της φύσης της γνώσης και της επικοινωνίας που συντελείται στην εποχή μας.
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Η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική τάξη,
ως κεντρικός άξονας προσέγγισης του προγράμματος σπουδών του
Νέου Σχολείου, του 21ου αιώνα
Τοπολιάτη Μαρία
Νηπιαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων
topoliati@yahoo.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην υλοποίηση σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής,
στα πλαίσια σύμπραξης ευρωπαϊκών χωρών, με κεντρικό άξονα την επέκταση του
μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική αίθουσα. Κυρίαρχο μέλημα αποτελεί
η εφαρμογή μη τυπικής μορφής διδασκαλίας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, κατά
την οποία αξιοποιείται το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, ως
πρωταρχική πηγή γνώσης.
Η παιδαγωγική καινοτομία της έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθησιακές ενότητες του
Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου, του 21ου αιώνα για την προσχολική
αγωγή, επιδιώκεται να προσεγγιστούν κυρίως με την οργάνωση δραστηριοτήτων έξω
από τη σχολική τάξη, βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ακατάλληλες
καιρικές συνθήκες, αλλά ακατάλληλη ενδυμασία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Απασχολεί έντονα τη σύγχρονη εκπαίδευση η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών
πολιτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Η εργασία αυτή αφορά στην υλοποίηση
προγράμματος αδελφοποίησης ευρωπαϊκών σχολείων από έξι διαφορετικές χώρες.
Κεντρική θεματική καινοτομία της αποτελεί η προσέγγιση του Προγράμματος
Σπουδών του Νέου Σχολείου, του 21ου αιώνα μέσα από την επέκταση της τυπικής
αίθουσας διδασκαλίας, σε χώρους μη τυπικής εκπαίδευσης και η αποτελεσματική
επικοινωνία του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών.
Βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ακατάλληλες καιρικές συνθήκες,
αλλά ακατάλληλη ενδυμασία, στόχος των συνεργαζόμενων σχολείων είναι να
υλοποιήσουν αλληλοδιαπλεκόμενες δραστηριότητες, έξω από τη σχολική αίθουσα.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις εξωτερικού χώρου καλύπτουν όλο το εύρος των
μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος για την προσχολική ηλικία,
ενώ παράλληλα λειτουργούν ως έναυσμα για την εκδίπλωση σχετικών
δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και βασική επιδίωξή
του είναι να κατανοηθεί το φυσικό περιβάλλον ως διευκολυντικός και όχι ως
ανασταλτικός παράγοντας μάθησης. Το παραγόμενο ηλεκτρονικό λεύκωμα
δραστηριοτήτων, το οποίο αποτελεί και τη συνολική αποτίμηση του έργου, θέτει ως
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στόχο και προστιθέμενη αξία του την ενθάρρυνση των γονέων και άλλων
εκπαιδευτικών, ώστε να υιοθετήσουν την παρούσα διδακτική πρακτική, περνώντας
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα «έξω από τους τοίχους».
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Κατά τη φάση σχεδιασμού χρησιμοποιούνται ως μεθοδολογικά εργαλεία: η έρευνα
δράσης, η έρευνα πεδίου (Cohen, 1994) και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Μολονότι το εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό σενάριο
βασίζεται στις γενικότερες αρχές μιας θεματικής προσέγγισης, υιοθετεί και στοιχεία
ενός σχεδίου εργασίας, που αφορούν: στην υιοθέτηση προτάσεων των παιδιών και
των συνεργαζόμενων σχολείων, την εκτεταμένη χρονική διάρκεια περάτωσης, την
επιδιωκόμενη συνεργασία με το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον και το
συνερευνητικό ρόλο του εκπαιδευτικού.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Πριν τη μετάθεση του θέματος στην πράξη, προηγείται μια σειρά δραστηριοτήτων, η
οποία αφορά στη διεύρυνση της έννοιας του κόσμου από τα παιδιά. Αρχικά,
εντοπίζονται οι συνεργαζόμενες χώρες στον ευρωπαϊκό χάρτη, αλλά και την
προσομοίωση του παγκόσμιου χάρτη με τη μορφή κούκλας (υλικό εκπαιδευτικής
βαλίτσας της Action Aid-Εικόνα 1). Στη συνέχεια, τα παιδιά επικολλούν στα
κατάλληλα σημεία κάρτες με τις σημαίες των χωρών, ενώ ακολουθεί η ατομική και
ομαδική ζωγραφική απεικόνισή τους.
Στο σημείο αυτό, αντίστοιχες δραστηριότητες υλοποιούνται από μαθητές του
εξωτερικού, που απεικονίζουν τις σημαίες τους επάνω στο χιόνι (snow painting), σε
χρονική περίοδο κατά την οποία στην Ελλάδα επικρατούν εξαιρετικά καλές καιρικές
συνθήκες (Εικόνα 2). Το γεγονός αυτό, στάθηκε αφορμή ώστε να προκύψει
πολύπλευρη ενασχόληση με την καλλιέργεια του διαπολιτισμού, τη γεωγραφίας και
των φυσικών επιστημών. Η «γνωριμία του κόσμου» ολοκληρώνεται με την
τρισδιάστατη κατασκευή του πλανήτη Γη από άχρηστα υλικά και την εκμάθηση
τραγουδιών διαπολιτισμικού περιεχομένου.
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Εικόνα 1,2: Αλληλοδιαπλεκόμενες διαπολιτισμικές δραστηριότητες
Ακολουθεί η διαδικασία του ιστογράμματος μέσα στην τάξη, κατά την οποία ο
εκπαιδευτικός και οι μαθητές καταθέτουν συνεργατικά τις λειτουργικές προτάσεις
δραστηριοτήτων, ενώ συμπεριλαμβάνονται
και αναδυόμενες προεκτάσειςδιαστάσεις από τα συνεργαζόμενα σχολεία.
Με τη χρήση του ανοιχτού τύπου λογισμικού Kidspiration δημιουργείται η
εικονογραφημένη εννοιολογική χαρτογράφηση των ελληνικών προτάσεων, η
εξακτίνωση της οποίας διευκολύνει το πρωτοαναγνωστικό επίπεδο των νηπίων
(Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Ηλεκτρονική εννοιολογική χαρτογράφηση
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
H διεξαγωγή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων υλοποιείται τόσο στα πλαίσια της
τυπικής σχολικής αίθουσας, όσο και στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
της περιοχής. Κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και στα πλαίσια της διαμορφωτικής
αξιολόγησης, πραγματοποιούνται μη προκαθορισμένα διαλείμματα ενημέρωσης και
ανατροφοδότησης του προγράμματος, με σημείο αναφοράς την εξακτίνωση του
ιστογράμματος.
Βασικοί σκοποί της εκπαιδευτικής δράσης αποτελούν η προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών (καλλιέργεια διαπολιτισμικής ικανότητας, αυτενέργεια,
αλληλεπίδραση με συνομιλήκους) και η προσέγγιση των φυσικών επιστημών με τη
μελέτη του φυσικού-βιολογικού κόσμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος, ως
αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα (Εικόνες 4-5). Επιπλέον, ως αναδυόμενη
παράπλευρη θεματική επιδιώκεται η ενασχόληση με θέματα που αφορούν στην
ανθρώπινη δραστηριότητα ως παράγοντα, που μπορεί να διαταράξει ή να
διαφυλάξει τη φυσική ισορροπία.
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Εικόνες 4-5: Μελέτη του φυσικού-βιολογικού και κοινωνικού περιβάλλοντος

Παράλληλα, ενθαρρύνεται η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη με την
υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς των παιδιών και την εξοικείωσή τους
με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, αλλά και διάκρισης
των απορριμμάτων. Στα πλαίσια αυτής της θεματικής, το σχολείο έχει βραβευτεί ως
αειφόρο και οικολογικό σχολείο, ενώ τιμήθηκε με ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας
έργου Ε-Twinning.
Στην πραγματικότητα όμως, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος
αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται περιεχόμενα άλλων μαθησιακών
περιοχών:
• της ηθικής ανάπτυξης (δίνονται απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη
δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου)
• του διαπολιτισμού (καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας με ανάπτυξη του
αισθήματος «ανήκειν», άρση ενδεχόμενων αρνητικών συναισθημάτων έναντι του
«Διαφορετικού», (Derman, 2007) και προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στην τοπική κοινωνία.
• των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ηλεκτρονική επικοινωνία και
τηλεδιάσκεψη μέσω skype με τα συνεργαζόμενα σχολεία του εξωτερικού,
αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα, δημιουργία animation με φυσικά υλικά,
δημιουργία γελοιογραφίας-animatic, παρατήρηση φυσικών υλικών σε
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο-Εικόνες 6-7, χρήση μικροφώνου για ηχογράφηση της
φωνής τους, χρήση δομημένου ηλεκτρονικού σταυρόλεξου (λογισμικό Ηot
potatoes), λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth, χρήση λογισμικών ανοιχτού και
κλειστού τύπου, ηλεκτρονική διερεύνηση, ψηφιακή καταγραφή των
δραστηριοτήτων από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, ανάρτηση παραγόμενου
υλικού σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων φορέων, ηλεκτρονική προβολή των
αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύτερο κοινό)
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Εικόνες 6-7: Παρατήρηση στο μικροσκόπιο υλικών, που συλλέγονται από τη φύση

• της γλώσσας (παραγωγή εικονογραφημένου γραπτού λόγου: επιστολήπρόσκληση προς την τοπική αυτοδιοίκηση για την παρουσίαση του έργου,
ομοιότητες-διαφορές αλφαβήτου),
• των μαθηματικών (μέτρηση/ σύγκριση με συμβατές και μη μονάδες μέτρησης:
Εικόνες 8-9, δημιουργία και ανάγνωση χάρτη, χώρος)

Εικόνες 8-9: Τυπική και μη συμβατή μέτρηση μεγεθών: Νηπιαγωγεία ΕσθονίαςΕλλάδας
• των τεχνών: της μουσικής (κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με
φυσικά υλικά, τα οποία συγκεντρώνονται κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
οργανογνωσία, μη τυπική σημειογραφία, μουσική ανάγνωση, ήχος-ηχόχρωμα,
φωνή, οπτικοακουστική αφήγηση), της εικαστικής (μετά τη μελέτη πεδίου
τρισδιάστατη αναπαράσταση της περιοχής, με κατασκευή μακέτας από άχρηστα
υλικά) και εκπαιδευτικής δραματικής τέχνης (παιχνίδια ρόλων σχετικών με τη
θεματολογία),
• της φυσικής αγωγής (ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων, αυτο-έκφρασης,
δημιουργικής και κριτικής σκέψης).
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Σημαντικοί κρίκοι διασύνδεσης του περιεχομένου των μαθησιακών επιδιώξεων και
προώθησης της διαθεματικότητας αποτελούν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες των
διαφόρων επιστημών (πολιτισμός-παράδοση, ομοιότητα-διαφορά: Εικόνες 10-11,
διάσταση-χώρος, επικοινωνία/κώδικας, σύμβολο, πληροφορία, αλληλεπίδρασησυνεργασία, σύστημα/σύγκριση-αντιστοίχιση, μεταβολή), οι οποίες προσφέρονται
για διαθεματική ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη συμβατότητα του προγράμματος με
τις παιδαγωγικές αρχές του Νέου Σχολείου.

Εικόνες 10-11: Αξιοποίηση της διαφορετικότητας και αλληλεπιδραστική επικοινωνία
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το πλαίσιο μάθησης ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αποτίμησης του έργου, η οποία
πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την περάτωση των
δραστηριοτήτων. Τα ίδια τα παιδιά παρουσιάζουν συλλογικά και ατομικά τα
αποτελέσματα της προσπάθειάς τους (Εικόνα 12), ενώ συμπληρώνουν
εικονογραφημένο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Παράλληλη αξιολόγηση της
διδακτικής διαδικασίας πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με συμμετοχική ή μη παρατήρηση.
Η πορεία εξέλιξης, τα αποτελέσματα και το τελικό ηλεκτρονικό λεύκωμα των
δραστηριοτήτων προβάλλεται εκτενώς σε εθνικό επίπεδο από τους εκπαιδευτικούς,
προτείνεται για την αναπαραγωγή του, ενώ γίνεται ανάρτηση του παραγόμενου
υλικού σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων φορέων.
Kύρια μελλοντική επιδίωξή μας αποτελεί η ενεργότερη εμπλοκή του οικογενειακού
και ευρύτερου περιβάλλοντος στην παιδαγωγική διαμόρφωση του αύλειου χώρου
του σχολείου.
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Εικόνα 12: Δημιουργία του χάρτη της περιοχής
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ξεχωριστή εμπειρία της σύμπραξης των σχολείων με κεντρικό άξονα την εφαρμογή
μη τυπικής διδασκαλίας και επέκτασης του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από την
τάξη, ενθουσιάζει και οδηγεί στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών με
αποτέλεσμα η γνώση να γίνεται μόνιμη και η σκέψη πιο αποδοτική.
Η εμπλοκή νέων προσώπων στη σχολική καθημερινότητα δίνει νέα ώθηση στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Παράλληλα, υιοθετούνται από τα παιδιά θετικές στάσεις συμπεριφοράς, που τα
καθιστούν ικανούς και ενεργούς αυριανούς πολίτες, ενώ προσεγγίζονται βιωματικά
όλες τις μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί αφενός μια συνοπτική παρουσίαση μεταπτυχιακής
διατριβής και αφετέρου των εφαρμογών στην εκπαιδευτική πράξη που βασίστηκαν
στα πορίσματα της έρευνας αυτής. Η διατριβή χωρίζεται σε μια βασισμένη σε
ερωτηματολόγια έρευνα και σε μια επισκόπηση της κατάστασης το έτος 2009 και
παρουσίαση ορισμένων γνωστών Βοτανικών κήπων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
με βάση τη βιβλιογραφία και επιτόπιες επισκέψεις.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των σχολικών τμημάτων έρχεται στο
Βοτανικό Κήπο με στόχο την αναψυχή και λιγότερο για προετοιμασμένους εκ των
προτέρων εκπαιδευτικούς στόχους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ωστόσο
εξέφρασαν την ανάγκη ύπαρξης ενημέρωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
που να εμπλέκουν τους μαθητές, πέρα από την ξενάγηση που προσφέρει ο Βοτανικός
Κήπος. Τα πορίσματα της έρευνας και ιδίως οι παρατηρήσεις και προτάσεις των
επισκεπτών που εμπλέκονται στην έρευνα αξιοποιήθηκαν για την καλύτερη
ενημέρωση των σχολείων μέσω του ιστοτόπου που σχεδιάστηκε στη συνέχεια.
Χρησίμευσαν επίσης ως αφετηρία για δραστηριότητες και υλικό που ετοιμάστηκαν
και δοκιμάστηκαν από το ΚΠΕ Λαυρίου σε συνεργασία με τον Βοτανικό κήπο και θα
αναρτηθούν και θα διατίθενται ελεύθερα προς χρήση στους επισκέπτες.
Εισαγωγή
Οι Βοτανικοί κήποι, σε αντιδιαστολή με τα πάρκα και λοιπές εκτάσεις αστικού ή
περιαστικού πρασίνου, έχουν ιδρυθεί με σκοπό όχι κατ’ ανάγκην την ψυχαγωγία των
επισκεπτών, παρότι και αυτή συμπεριλαμβάνεται στους στόχους τους. Οι κυριότεροι
όμως στόχοι ενός Βοτανικού Κήπου είναι η διευκόλυνση την επιστημονικής έρευνας,
η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η αξιοποίηση στην
εκπαίδευση. Εκτός από την εκπαίδευση που σχετίζεται με τα μαθήματα Βιολογίας
στις διάφορες βαθμίδες της Εκπαίδευσης, ο βοτανικός κήπος συνδυάζεται και με
δραστηριότητες σχετικές με την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον. Η τελευταία αυτή,
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και ιστορικά πιο πρόσφατη χρήση, γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση διεθνώς καθώς όχι
μόνο συνδυάζεται με τους υπόλοιπους στόχους (επιστημονικής έρευνας και
αναψυχής) αλλά προσελκύει ομάδες πληθυσμού των οποίων η ευαισθητοποίηση για
τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων
εκπαίδευσης και προγραμμάτων σπουδών.
Η εισήγηση που ακολουθεί αποτελεί την μερική παρουσίαση της έρευνας με τίτλο
«Οι Βοτανικοί κήποι και η σημασία τους για την προστασία του Περιβάλλοντος, την
Έρευνα και την Εκπαίδευση Συμπεράσματα από την περιήγηση σχολείων στο
Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» (Αθανασόπουλος, 2009) και
της πρακτικής εφαρμογής των συμπερασμάτων της από φορείς της μη τυπικής
εκπαίδευσης. Η έρευνα απετέλεσε την πτυχιακή διατριβή του Αθανασόπουλου
Ανδρέα, Γεωπόνου εκπαιδευτικού, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης «Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες
Τεχνολογίες» του Βιολογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ.
Θεωρητικό μέρος: Οι Βοτανικοί κήποι και η προσφορά τους
Σύμφωνα με το (Botanic Gardens Conservation International), οι Βοτανικοί κήποι
είναι «ιδρύματα που διαθέτουν τεκμηριωμένες συλλογές φυτών εν ζωή με σκοπό την
επιστημονική έρευνα, την διατήρησή τους, την παρουσίασή τους και την
εκπαίδευση».
Πιο απλά, συγκρίνοντας έναν Βοτανικό Κήπο με ένα πάρκο, περιμένουμε ότι στην
περίπτωση του πρώτου η καλαισθησία και οι υποδομές αναψυχής αποτελούν το υπ’
αριθμόν ένα κριτήριο για την επιλογή των φυτών, ενώ στην περίπτωση του δευτέρου
κριτήριο επιλογής είναι η Βοτανική ταξινόμηση, σπανιότητα ή τα βοτανικά
χαρακτηριστικά (παρότι ασφαλώς λαμβάνεται υπόψη και η καλαισθησία). Επίσης στο
βοτανικό κήπο αναμένουμε σε μεγάλο βαθμό την τεκμηρίωση, δηλαδή να
υποδεικνύονται με χαρακτηρισμό τα περισσότερα φυτά, συνήθως με ταμπέλες που
αναφέρουν τουλάχιστον το όνομα γένους και είδους στα λατινικά (και συνήθως
επιπλέον καταγωγή, οικογένεια και κοινό όνομα αν υπάρχει). Ομαδοποιήσεις φυτών
στο Βοτανικό Κήπο συνήθως έχουν κριτήριο την προέλευση ή την Βοτανική
ταξινόμηση και λιγότερο την καλαισθησία. Συνεπώς στον Βοτανικό κήπο είναι
συνήθως εμφανής και η επιστημονική έρευνα, ενώ σ’ ένα πάρκο σπανίως.
Στόχοι
Σήμερα οι Βοτανικοί Κήποι προσφέρουν τα εξής (Ριζοπούλου, 2007):
• Αποτελούν πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής σε αστικά κέντρα
• Διαθέτουν ερευνητικά προγράμματα βοτανικού και οικολογικού ενδιαφέροντος
• Συνιστούν διαχρονική πηγή πληροφοριών για τους επιστήμονες, με τις
βιβλιοθήκες, τις βοτανοθήκες, τις τράπεζες σπερμάτων
• Διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μελλοντικών ερευνητών
• Προστατεύουν σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση φυτά
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• Συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση του κοινού για τη σημασία και αξία των φυτών
στον άνθρωπο και γενικότερα στο Περιβάλλον
• Ευαισθητοποιούν το κοινωνικό σύνολο σχετικά με την προστασία της φύσης
• Προσφέρουν θέσεις εργασίας
• Είναι αξιοθέατο (φυσικό – εξωτικό – εύοσμο – σπάνιο – ήπιο – έμβιο)
Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικότερα μερικά από τα παραπάνω.
Α. Υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας
Η σχέση Βοτανικών Κήπων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει στενή. Εκτός
από την εξάσκηση προπτυχιακών και την έρευνα μεταπτυχιακών φοιτητών πολλοί
Βοτανικοί Κήποι έχουν άμεση σχέση με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι
μπορεί πχ ένας Βοτανικός Κήπος να ανήκει σε ένα ίδρυμα, όπως πχ ο Βοτανικός Κήπος
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου του Hohenheim, ή το αντίστροφο, το ίδρυμα να
ανήκει στον Βοτανικό Κήπο, όπως η Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας του Kew.
Κάποια από τα βασικά ερωτήματα στα οποία ένας Βοτανικός Κήπος στηρίζει το έργο
των ερευνητών επιστημόνων είναι: Ποια ήταν η εξελικτική πορεία των φυτών; Πως
αυτά μπορούν να φανούν χρήσιμα στον άνθρωπο; Και πως μπορούμε να
προωθήσουμε την προστασία τους διεθνώς; (Long G., 2006)
Η υποστήριξη αυτή γίνεται με πολλούς τρόπους, όπως:
1. Πρόσβαση σε σπάνια / εξωτικά είδη
2. Χρηματοδότηση έρευνας
3. Βιβλιοθήκες
Ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι παραπάνω υποδομές, καθόλου αυτονόητο για
άλλους χώρους άντλησης πληροφοριών, είναι η επιστημονική εγκυρότητα.
Β. Ο Βοτανικός Κήπος ως χώρος μάθησης
Οι δυνατότητες που αναφέρθηκαν πιο πάνω μπορούν εκτός από τη επιστημονική
έρευνα, να αξιοποιηθούν και στην εκπαίδευση. Όμως η συμβατική δομή τους δεν
είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ιδιαίτερα σε άτομα μικρής ηλικίας, το δε κυριότερο ατού
τους, η εγκυρότητα, δεν μπορεί συνήθως να αποτιμηθεί και να αξιοποιηθεί από
τέτοιες ομάδες. Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες ο εκπαιδευτικός στόχος είναι κυρίως η
προσέλκυση του ενδιαφέροντος και λιγότερο η εγκυρότητα, και αυτό επιτυγχάνεται
με άλλου τύπου υποδομές που δύσκολα απαντώνται στην συμβατική εκπαίδευση
παρότι αποτελούν την αιχμή του δόρατος των σύγχρονων θεωριών μάθησης όπως η
εκπαίδευση στο ύπαιθρο, η μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη εκπαίδευση η
διερευνητική μάθηση και η χρήση διαδραστικών τεχνολογιών.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι συνηθέστερες εκπαιδευτικές υποδομές που
συναντώνται σε βοτανικούς κήπους, συμβατικές και μη:
Τεχνητές εκπαιδευτικές κατασκευές: Στους μεγάλους Βοτανικούς κήπους βλέπει
κανείς διάσπαρτα σημεία με εκπαιδευτικό υλικό, που «σπάει τη μονοτονία» των
αλλεπάλληλων φυτικών εκθεμάτων με κάτι διαφορετικό. Αποτελούν είτε μέρος μιας
αλυσίδας σημείων με κοινό θέμα, είτε πχ ένα κουίζ σχετικό με τα γειτονικά τους φυτά
ή οικοσυστήματα.
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«Διοράματα», απομιμήσεις κάποιου φυσικού περιβάλλοντος, συχνά σε φυσικές
διαστάσεις, με τη χρήση τεχνητών υλικών ή συνδυασμού τεχνητών και φυσικών.
Έτοιμες δραστηριότητες για εκπαίδευση στο ύπαιθρο: Δεν χρειάζεται πάντως να
υπάρχει κάποια ανθρώπινη παρέμβαση για να γίνει ο χώρος ενός Βοτανικού Κήπου
κατάλληλος για εκπαίδευση – είναι από τη φύση του τέτοιος. Ένας ανοικτός χώρος
με βλάστηση όπως αυτός, αποτελεί το ιδεώδες σκηνικό για την υπαίθρια εκπαίδευση
(outdoor education), μια εκπαιδευτική μέθοδο – πρόταση που βρίσκει αρκετή
απήχηση μεταξύ των προοδευτικών εκπαιδευτικών τελευταία. Πρόκειται για μια
μέθοδο διδασκαλίας διαφόρων αντικειμένων (όχι μόνο της Βιολογίας ή άλλων
θετικών μαθημάτων) έξω από την τάξη, με αποτέλεσμα (σταχυολογώ μερικά)
(Higgins, 2001):
• Την σύνδεση του αντικειμένου με όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου (όχι μόνο
ακοή και όραση)
• Την αλλαγή της σχέσης μαθητή – καθηγητή αλλά και των μαθητών μεταξύ τους
λόγω της αλλαγής περιβάλλοντος
• Την ευκολότερη δημιουργία του αισθήματος της ομάδας και την σαν συνέπεια
εργασία σε ομάδες
• Την επαφή με το ίδιο το αντικείμενο της μελέτης, όπου αυτό είναι δυνατό και
• Την επαφή και γνωριμία με τη φύση που οδηγεί το άτομο να την αγαπήσει και
αργότερα να θέλει να την προστατεύσει.
Συσχετισμός εκθεμάτων και δραστηριοτήτων με το σχολικό πρόγραμμα: Εδώ υπάρχει
μια στενότερη σχέση Βοτανικού Κήπου και συμβατικής εκπαίδευσης, όπου τα
εκθέματα ή οι δραστηριότητες του κήπου ακολουθούν και συμπληρώνουν το
εγκεκριμένο πρόγραμμα της (δημόσιας) εκπαίδευσης. Συχνά υπάρχουν φυλλάδια
προς τους καθηγητές ή επιγραφές που χαρακτηρίζουν την σχετική τάξη (Πχ Κ1-12 στις
Αγγλοσαξωνικές χώρες)
Οργανωμένες ξεναγήσεις: Αντίθετα με το προηγούμενο εδώ το ίδρυμα έχει μεγάλη
ελευθερία επιλογής αντικειμένου, οι δε ομάδες στόχοι ποικίλουν από μαθητικές
τάξεις έως ομάδες ατόμων 3ης ηλικίας, ξένους περιηγητές κ.λπ.
Ο Βοτανικός Κήπος στο Διαδίκτυο: Το βασικό χαρακτηριστικό μιας ιστοσελίδας είναι
η εύκολη πρόσβαση. Έτσι στην εποχή μας η ιστοσελίδα είναι το πρώτο μέρος απ’
όπου θα αναζητήσει πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος επισκέπτης. Η
ελκυστική λοιπόν ιστοσελίδα είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην προσέλκυση
επισκεπτών.
Η άλλη όμως όψη του ίδιου νομίσματος (της εύκολης πρόσβασης) είναι η εξίσου
εύκολη αποχώρηση. Για τον δυσαρεστημένο από την ιστοσελίδα επισκέπτη η
(ενδεχομένως άνευ επιστροφής) φυγή είναι θέμα ενός μόνο κλικ του ποντικιού.
Ένα άλλο πρόβλημα που συχνά ανακύπτει είναι η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ
ειδικών στις Τεχνολογίες Διαδικτύου και ειδικών στο αντικείμενο της Βοτανικής.
Συχνά την ιστοσελίδα αναλαμβάνει μόνο η μία από τις παραπάνω ομάδες με μη
ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού οι μεν μπορούν αλλά δεν ξέρουν, με
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αποτέλεσμα μια εντυπωσιακή, αλλά κενή αντικειμένου ιστοσελίδα, οι δε ξέρουν
αλλά δεν μπορούν, με αποτέλεσμα μια ιστοσελίδα ενημερωτική αλλά πληκτική ή
δύσχρηστη.
Γ. Ο Βοτανικός Κήπος ως χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Τη δεκαετία του ΄60 η επιστήμη της οικολογίας ανέδειξε ότι τα περιβαλλοντικά
προβλήματα είναι αποτέλεσμα των ανθρωπίνων παρεμβάσεων στις βασικές
λειτουργίες των φυσικών συστημάτων, οι οποίες διαταράχτηκαν δραστικά με την
ανάπτυξη της βιομηχανίας και της τεχνολογίας. Οι βαθύτερες ρίζες της οικολογικής
κρίσης εντοπίστηκαν στην εδραιωμένη αντίληψη για την αξία «χρήσης» της φύσης
βάσει της οποίας εκτιμάται ότι η γη, αλλά και τα μη ανθρώπινα όντα ή αντικείμενα
δεν μπορεί να έχουν παρά μόνο «εργαλειακή» αξία σε σχέση με την ικανοποίηση των
ανθρώπινων συμφερόντων (Γεωργόπουλος, 2002). Έτσι μέσα σε αυτό το κλίμα
γεννιέται η ιδέα της Π.Ε.
Η Π.Ε. με τις εξαγγελίες, την φιλοσοφία και τη μεθοδολογία που προτείνει γίνεται ο
ιδανικός χώρος για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Προτεινόμενη μέθοδος για
τα προγράμματα Π.Ε. είναι η μέθοδος σχεδίου εργασίας (project), κατάλληλη για την
ανάπτυξη στους μαθητές δεξιοτήτων όπως κριτική ικανότητα, επικοινωνιακές
δεξιότητες κ.λπ. αλλά και για την γονική εμπλοκή στα προγράμματα Π.Ε. Η ίδια
μέθοδος αξιοποιείται πλέον και στα μαθήματα των Βιωματικών Δράσεων Γυμνασίου
και Ερευνητικών Εργασιών Λυκείου που αποτελούν μέρος του Αναλυτικού και
υλοποιούνται εντός του Ωρολογίου Προγράμματος
Εμπλοκή γονέων και εκπαιδευτικών στα προγράμματα: Ένας Βοτανικός κήπος θα
μπορούσε να οργανώσει προγράμματα όπου οι μαθητές σε συνεργασία με τον
εκπαιδευτικό της τάξης να έχουν την δυνατότητα να ερευνήσουν και να συλλέξουν
πληροφορίες είτε για θέματα που αφορούν μαθήματα του αναλυτικού
προγράμματος π.χ. Μελέτη περιβάλλοντος, Βιολογία κ.λπ. είτε να δίνεται η
δυνατότητα σε περιβαλλοντικές ομάδες να ερευνήσουν στα πλαίσια ενός
προγράμματος Π.Ε πως λειτουργεί ένα οικοσύστημα, τυχόν προβλήματα που
δημιουργούνται, να εκτελέσουν απλά πειράματα για να κατανοήσουν τη ζωή των
φυτών κ.λπ. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων υπάρχουν και σε μελέτες
(Αθανασόπουλος & Τραγαζίκης, 2014) και σε σχολικά βοηθήματα. Μέσα από τέτοια
προγράμματα ο βοτανικός κήπος θα έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτήσουν
ερευνητικές δεξιότητες αλλά και να βιώσουν τη γνώση πέρα από θεωρητικούς
μονολόγους. Τέλος θα μπορούσε να διαθέτει προγράμματα όπου οι γονείς μαζί με τα
παιδιά τους θα εμπλέκονταν σε δραστηριότητες παρατήρησης, φροντίδας και
έρευνας διότι έτσι ενισχύεται το ενδιαφέρον των παιδιών επιτυγχάνοντας καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Την ενεργή εμπλοκή των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών, σε δραστηριότητες είναι και
ένα από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα και
αξιοποιήθηκε στην εφαρμογή των συμπερασμάτων της Έρευνας από τους
εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Λαυρίου που σχεδίασαν τις κατάλληλες δραστηριότητες.
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Δ. Ο Βοτανικός Κήπος και η προστασία του περιβάλλοντος
Για πολλούς φυσιολάτρες, μαγεμένους από το θεσπέσιο θέαμα, ο Βοτανικός Κήπος
είναι μια σύγχρονη έκδοση του κήπου της Εδέμ. Αυτό που εκ πρώτης όψεως δεν είναι
ίσως προφανές σε ένα μη σχετικό επισκέπτη, είναι ότι ο Βοτανικός Κήπος είναι
παράλληλα και η Κιβωτός του Νώε.
Έτσι, για παράδειγμα, το γνωστό στο παρελθόν μόνο από απολιθώματα μονοτυπικό
γένος Wollemia nobilis του οποίου η τελευταία συστάδα ανακαλύφθηκε μόλις το
1994 σε ένα φαράγγι στη Νέα Νότιο Ουαλία, τώρα μεγαλώνει σε ασφάλεια στις πέντε
άκρες του κόσμου. Ο Βοτανικός Κήπος στο Kew έχει θέσει ως στόχο την διαφύλαξη
και προστασία μέχρι το 2020 του 25% της παγκόσμιας χλωρίδας.
Φυσικά η διατήρηση των ειδών αυτών δεν γίνεται μόνο με ζωντανά φυτά. Πολύ
περισσότερα διατηρούνται με τη μορφή σπερμάτων στην τράπεζα σπόρων ή άλλου
πολλαπλασιαστικού υλικού.
Ε. Ο Βοτανικός Κήπος ως αξιοθέατο και χώρος αναψυχής
Η παραλλακτικότητα που κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο ακόμα και κάποιου χωρίς
ιδιαίτερη ροπή προς τη Βοτανική, εξασφαλίζεται κατ’ εξοχήν σε ένα Βοτανικό κήπο –
πολύ περισσότερο απ’ ότι σε ένα πάρκο– με τα διάφορα εξωτικά φυτά και
διαφορετικά (γεωγραφικά και μικροκλιματικά) περιβάλλοντα .
Το να έλκεται ο αστός σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν είναι μόνο καλό για τον ίδιο,
είναι και για το περιβάλλον γενικότερα: Η καλύτερη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος δεν είναι το συρματόπλεγμα και οι απαγορεύσεις, είναι η συνείδηση
του μέσου πολίτη. Για να προστατέψω κάτι πρέπει πρώτα να το γνωρίσω και να το
αγαπήσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με τα ντοκιμαντέρ της δισδιάστατης οθόνης,
όσο θετική κι αν είναι αυτών η συμβολή. Η εμπειρία όμως από την περιήγηση στη
φύση, εμπειρία των πέντε αισθήσεων και όχι μόνο όρασης και ακοής, είναι βίωμα,
ικανό να αλλάξει τον άνθρωπο.
Και την υπηρεσία αυτή την προσφέρει ο Βοτανικός Κήπος φέρνοντας τον
αλλοτριωμένο άνθρωπο της πόλης ξανά σ’ επαφή με τη φύση.
Ο Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Διομήδους
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα (Ταμπούκου, 2010) οι πάσης φύσεως Βοτανικοί
κήποι στην Ελλάδα είναι περίπου 14.
Ο Βοτανικός Κήπος που φέρει το όνομα του Αλεξάνδρου Διομήδη και της συζύγου
του Ιουλίας, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 1975 (έναν αιώνα μετά τα γενέθλια του
ανθρώπου που οραματίστηκε τη δημιουργία του) είναι Κοινωφελές Ίδρυμα – Ν.Π.Ι.Δ,
κληροδότημα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοικείται από πενταμελή Διοικητική
Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Βρίσκεται στην Αθήνα (Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι). Έχει έκταση 1860 στρεμμάτων και
φιλοξενεί πάνω από 3000 είδη φυτών από όλον τον κόσμο, αποτελώντας τον
μεγαλύτερο Βοτανικό Κήπο της Ανατολικής Μεσογείου. Η ύπαρξη στον Κήπο μεγάλης
έκτασης (~1650 στρεμμάτων) με φυσικά οικοσυστήματα, όπου λειτουργεί πλήρως το
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τροφικό πλέγμα, αλλά και ο χωρισμός του καλλιεργημένου του μέρους σε θεματικά
τμήματα, διευκολύνει πολύ τις επιδιώξεις της Έρευνας και της Εκπαίδευσης.
Τα 200 περίπου καλλιεργημένα στρέμματα φιλοξενούν περισσότερα από 2.500 είδη
φυτών. Είναι χωρισμένα στα εξής Τμήματα:
1. Τον Δενδρώνα, που περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους από Ευρώπη και Μεσόγειο
και τις υπόλοιπες ηπείρους
2. Το Τμήμα Ιστορικών Φυτών, που είναι μοναδικό. Φιλοξενεί φυτικά είδη, που
έχουν αναφερθεί από τον Θεόφραστο, τον Διοσκουρίδη και άλλους αρχαίους
Έλληνες συγγραφείς καθώς και στην Αγία Γραφή. Όταν θα φύγετε από δω, η λέξη
«νάρθηκας» δεν θα σας θυμίζει πια μόνο γύψο.
3. Το Τμήμα των Καλλωπιστικών Φυτών, που αποτελείται από 15 μεγάλα παρτέρια
και 25 υδατοδεξαμενές. Εντυπωσιακή και ασυνήθιστη είναι η παρουσία του νερού
με τη μορφή δεξαμενών, καναλιών και μικρών λιμνών στις οποίες μεγαλώνουν και
εντυπωσιακά υδροχαρή φυτά. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωση του καλλιεργημένου
τμήματος βασίστηκε στα σχέδια της καθηγήτριας του Βερολίνου H.
Hammerbacher.
4. Το Τμήμα φυτών Οικονομικού Ενδιαφέροντος, που φιλοξενεί αρωματικά,
κτηνοτροφικά φυτά και οπωροφόρα, λαχανικά, καθώς και βιομηχανικά φυτικά
είδη, που χρησιμοποιούνται για μαζική παραγωγή ινών, ρητινών, τανινών,
ξυλείας, ελαίων, καυσίμων, χρωστικών, αρωμάτων και τοξικών ουσιών.
5. Το Τμήμα Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών που φιλοξενεί είδη που έχουν
χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς στον ρου της ανθρώπινης ιστορίας.
6. Το Συστηματικό Τμήμα, που ο κύριος σκοπός του είναι εκπαιδευτικός. Οι ομάδες
των φυτών παρουσιάζονται στον επισκέπτη με βάση τη φυλογενετική τους εξέλιξη
διαμέσου της ιστορίας του πλανήτη μας.
7. Το Θερμοκήπιο, καταφύγιο που απαιτούν ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
8. Ο Βραχόκηπος Ελληνικών Γεωφύτων που φιλοξενεί τα ελληνικά φυτά με βολβούς,
κονδύλους, ριζώματα.
9. Το Φυτώριο συλλογών του Κήπου, όπου αναπαράγονται τα φυτά που φυτεύονται
αργότερα στα τμήματα, ή φυλάσσονται σπάνια είδη καθώς και το Δασικό
Φυτώριο, όπου αναπαράγονται ελληνικά δασικά είδη, τα οποία δίνονται δωρεάν
σε φορείς για αναδασώσεις, σε σχολεία για φυτεύσεις προαυλίων κ.λπ.
Το Ίδρυμα ερευνητικά ασχολείται κυρίως με την μελέτη της χλωρίδας και βλάστησης
περιοχών της χώρας μας καθώς και των πληθυσμών και της αναπαραγωγής
ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών της. Διαθέτει Φυτοθήκη (Herbarium)
με πάνω από 20.000 δείγματα φυτών καθώς και Τράπεζα Σπερμάτων (γενετικού
υλικού) για περισσότερα από 1000 είδη. (Μπία, Αθανασόπουλος, & Βαλλιανάτου,
2012)
Το ερευνητικό μέρος της διατριβής
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Η βασισμένη σε ερωτηματολόγια έρευνα περιελάμβανε 144 μαθητές
δευτεροβάθμιας καθώς και των δύο τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που επισκέπτονταν τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α.Ν. Διομήδους στο Χαϊδάρι
και 45 συνοδούς εκπαιδευτικούς. Το ζητούμενο ήταν η ανάλυση των κινήτρων που
τους οδήγησαν στην επίσκεψη, αν είχαν προηγουμένως τεθεί εκπαιδευτικοί στόχοι
και κατά πόσο υλοποιήθηκαν, την διερεύνηση της εικόνας και πληροφόρησης που οι
συμμετέχοντες είχαν για το Βοτανικό κήπο πριν και μετά την επίσκεψη καθώς και τις
ανάγκες και προτάσεις τους.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
1. Προηγηθείσα προετοιμασία, γνώση κα ενημέρωση
Σε μια χώρα και ειδικότερα σε μια πόλη όπου οι εκτεταμένοι και ελεύθερα
προσβάσιμοι χώροι πρασίνου είναι σπάνιοι δεν είναι απορίας άξια η σύγχυση που
διαπιστώθηκε σχετικά με το ποιος κήπος είναι Βοτανικός και ποιος δεν είναι. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ενώ το 86,7% των ερωτηθέντων (μη βιοεπιστημόνων στη
συντριπτική πλειοψηφία) εκπαιδευτικών πιστεύει ότι γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ
Βοτανικού Κήπου και Πάρκου (συνεπώς και τον ορισμό αυτών των δύο) μόνο το 20%
δίνει το σωστό (και 29% ελλιπή) ορισμό του Βοτανικού Κήπου σε επόμενη ερώτηση.
Τα αντίστοιχα ποσοστά στους μαθητές είναι 92,4%, 3% και 45%. Προκύπτει η ανάγκη
προηγούμενης ενημέρωσης των επισκεπτών για το τι είναι ο χώρος που θα
επισκεφθούν και ποια η αποστολή του. Η ερμηνεία είναι ότι μεγάλο μέρος των
σχολικών τμημάτων έρχεται στο Βοτανικό Κήπο με στόχο την αναψυχή και λιγότερο
για προσχεδιασμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Συνεπώς υπάρχει μικρή
προετοιμασία σχετικά με το τι είναι και τι σκοπούς εξυπηρετεί ένας Βοτανικός Κήπος.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ωστόσο εξέφρασαν την ανάγκη ύπαρξης
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να εμπλέκουν τους μαθητές, πέρα από την
ξενάγηση που προσφέρει ο Βοτανικός Κήπος.
2. Εκτιμώμενη επίτευξη στόχων
Η αιτία επίσκεψης (μάθημα, εξωδιδακτική δραστηριότητα ή αναψυχή) εμφανίζει
κάποιες ενδιαφέρουσες συσχετίσεις. Έτσι:
Αυτοί που δηλώνουν πως ήλθαν στα πλαίσια δραστηριότητας εκτός προγράμματος
(π.χ. Π.Ε.) πιστεύουν ότι «έμαθαν για τα φυτά της Ελλάδας». Αυτό μπορεί να
αποδοθεί στο γεγονός ότι πολλά προγράμματα Π.Ε. και αγωγής υγείας έχουν ως θέμα
τις παραδόσεις, τα φαρμακευτικά φυτά ή την τοπική χλωρίδα.
Αυτοί που ήλθαν στα πλαίσια κανονικού μαθήματος πιστεύουν ότι «ο Βοτανικός
Κήπος είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε τη φύση». Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο
ότι τα κύρια μαθήματα που συνδέονται με την επίσκεψη είναι η Μελέτη
Περιβάλλοντος.
Τέλος συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ερώτησης προς τους μαθητές «Τι μάθατε»
- με την ερώτηση «ειδικοί στόχοι της επίσκεψης» των εκπαιδευτικών βλέπουμε ότι οι
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μαθητές δηλώνουν ότι έμαθαν για την αξία των φυτών γενικά και για τη σχέση φυτών
– οικονομίας περίπου στο βαθμό που έθεσαν στόχο οι εκπαιδευτικοί.
Κατά τα άλλα όμως οι μαθητές δηλώνουν ότι έμαθαν για τα ξενικά φυτά πολύ
περισσότερο από όσο είχαν ως στόχο οι εκπαιδευτικοί. Αντίθετα οι μαθητές
δηλώνουν ότι έμαθαν λιγότερα για τα γηγενή και για τη σχέση φυτών – ιστορίας
/παράδοσης από ότι θα ήθελαν οι εκπαιδευτικοί. Η ερμηνεία (βλ. πιο κάτω) είναι ότι
τα εξωτικά φυτά ως νέα και διαφορετικά εντυπωσιάζουν περισσότερο από τα
γνωστότερα στους μαθητές φυτά της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σκόπιμο να
το πληροφορηθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα την
διδασκαλία.
3. Μαθητές: Παρατηρήσεις – Εντυπώσεις – Προτάσεις
Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο διατιθέμενο
χρόνο δεν είναι δυνατόν να δουν οι μαθητές όλο τον κήπο, κάποια δε (λίγα) σχολεία
δεν ξεναγήθηκαν ώστε να καταλαβαίνουν οι μαθητές τι βλέπουν. Η ξενάγηση είναι
πολύ σημαντική· οι άνθρωποι βλέπουν με το νου πολύ περισσότερα από ότι με τα
μάτια: Παρά τα ιδιότυπα φύλλα του, το δέντρο Γκίνγκο (Ginkgo biloba) θα πέρναγε
πιθανότατα απαρατήρητο αν δεν είχε προηγηθεί η εξιστόρηση της προέλευσής του.
Αντίστοιχα ο Νάρθηκας ή το Κώνειο, χωρίς το σχολιασμό του ξεναγού, θα ήταν για
τον μη ειδικό επισκέπτη «σαν σέλινο».
Η μη κάλυψη μεγάλου μέρους του κήπου στον διατιθέμενο χρόνο φαίνεται και στην
ερώτηση «Γιατί θα ξαναρχόσουν» όπου περίπου το 70% θέλει είτε να ξαναδεί ό,τι
είδε, είτε να εμβαθύνει περισσότερο, είτε να επισκεφθεί ότι δεν πρόλαβε. Από την
ίδια ερώτηση φαίνεται πόσο θετική εντύπωση αποκόμισαν οι μαθητές από τον
Βοτανικό Κήπο αφού μόνον 4 από τους 144 μαθητές δηλώνουν πως δεν θέλουν να
ξαναέλθουν. Σημειωτέον ότι περί τους 40 μαθητές έχουν ξαναέλθει στο παρελθόν.
Ωστόσο δεν πρέπει υπερεκτιμούμε αυτήν τη θετική εντύπωση αποδίδοντάς τη μόνο
στον Βοτανικό Κήπο και τις δομές του: οτιδήποτε βγάζει το μαθητή από τη ρουτίνα
της σχολικής αίθουσας λαμβάνει θετικές κριτικές.
Ένα αναμενόμενο συμπέρασμα από την επεξεργασία των ανοικτών ερωτήσεων είναι
ότι (εν συντομία) στους επισκέπτες– μαθητές εντύπωση προκαλεί ότι είναι
ασυνήθιστο, εξωτικό, έγχρωμο ή «ζωντανό» (κινείται). Δεν είναι λοιπόν περίεργη η
μη αναφορά σε ιθαγενή φυτά. Αφενός είναι σχετικά οικεία, αφετέρου η περιήγηση
και η ξενάγηση γίνεται στο καλλιεργημένο τμήμα του κήπου, του οποίου με λίγες
εξαιρέσεις, αυτά δεν αποτελούν το εντυπωσιακότερο τμήμα. Τα ξενικά φυτά
συγκεντρώνουν και την πλέον ομόφωνη απάντηση (τα περισσότερα «συμφωνώ») στο
ερώτημα «τι μάθατε». Ο εντυπωσιασμός από τα υπάρχοντα και η απαίτηση για
περισσότερα ζώα μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: Όσο μικρότεροι είναι ηλικιακά οι
μαθητές, τόσο περισσότερο εντυπωσιάζονται από την κίνηση. Πράγματι οι μαθητές
μεγαλυτέρων ηλικιών ενθουσιάστηκαν λιγότερο από τα ζώα του κήπου. Η σε μεγάλο
βαθμό άγνοια του τι είναι ένας Βοτανικός Κήπος και η γενικότερη «επαφή με τη
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φύση» ως στόχος των σχολικών επισκέψεων είναι επίσης αιτία μη εστίασης
αποκλειστικά στα φυτά.
Καλλωπιστικές παραλλαγές των φυτών: μια πρόταση μαθητή που σε άλλους
Βοτανικούς κήπους είναι αρκετά συνήθης, μπορεί να αυξήσει τη ποικιλία χρωμάτων
και σχημάτων σε περιπτώσεις φυτών χωρίς εντυπωσιακά άνθη αν, (παράλληλα ή και
όχι) με τον «άγριο τύπο», φυτευθεί και κάποια καλλωπιστική ποικιλία ενός φυτού.
Εκπαιδευτικοί: Παρατηρήσεις – Εντυπώσεις – Προτάσεις
Τα σχόλια των εκπαιδευτικών διαφέρουν πολύ από των μαθητών, είναι
προσανατολισμένα στη διεκπεραίωση του έργου τους παρά στην προσωπική τους
διασκέδαση. Έτσι πρακτικά θέματα υποδομής, όπως τουαλέτες, φαρμακείο,
αναψυκτήριο είναι για τον συνοδό εκπαιδευτικό εξίσου σημαντικά με θέματα δομής
του Βοτανικού Κήπου.
Το αίτημα για πινακίδες με περισσότερες πληροφορίες είναι απόλυτα
δικαιολογημένο, διότι έτσι οι ομάδες μαθητών – συνοδών θα είχαν κάποια
περισσότερη ανεξαρτησία. Να μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών αποτελείται από μη ειδικούς σε θέματα βοτανικής και το λατινικό
όνομα ή το μεταφρασμένο δεν τους δίνει συνήθως καμμία πληροφορία. Οι ανάγκες
όσων θέλουν (ή αναγκάζονται) να περιηγηθούν τον κήπο χωρίς ξενάγηση
αντιμετωπίζονται σε Βοτανικούς κήπους του εξωτερικού είτε με περιστασιακές
αναλυτικές ταμπέλες σε συγκεκριμένα φυτά (όχι σ’ όλα), είτε με αναλυτικούς χάρτες
– ταμπέλες στην είσοδο κάθε υποπεριοχής είτε με αναλυτικά φυλλάδια με
προτεινόμενες προεπιλεγμένες και σχολιασμένες διαδρομές που διατίθενται στην
είσοδο. Χάρτες και πινακίδες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε τμήματα με μη
«φανταχτερά» φυτά όπως πχ τα φυτά οικονομικής σημασίας ή τα ιστορικά φυτά. Τον
ανθώνα και τις λίμνες τα περιδιαβαίνει και θαυμάζει κανείς ακόμα κι αν δεν ξέρει τι
βλέπει.
Ένα άλλο θέμα που εντυπωσιάζει είναι «τα φυτά της εποχής των δεινοσαύρων». Και
εδώ οι επισκέπτες γοητεύονται από την (προ)ιστορία παρά την εμφάνιση των φυτών.
Ένα βοτανικό Jurassic Park γοητεύει τους μικρούς (αλλά και κάποιους ενήλικες) και
εκτός από το Γκίνγκο υπάρχουν και πολλά άλλα «ζωντανά απολιθώματα» που θα
άξιζαν μια θέση και σχολιασμό στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι η σύνδεση της επίσκεψης με
θέματα του αναλυτικού προγράμματος είναι συγκριτικά μικρή, ενώ ως κύριες αιτίες
επίσκεψης υπερισχύουν τα εκτός ωρολογίου προγράμματος αντικείμενα ή απλά η
αναψυχή.
Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της έρευνας - Προοπτικές
Τα πορίσματα της έρευνας η διαπίστωση της έλλειψης προηγούμενης ενημέρωσης
και παρατηρήσεις και προτάσεις των επισκεπτών που εμπλέκονται στην έρευνα
αξιοποιήθηκαν για την καλύτερη ενημέρωση των σχολείων σχετικά με τις
εκπαιδευτικές δυνατότητες του Βοτανικού κήπου μέσω του ιστοτόπου που
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σχεδιάστηκε στη συνέχεια και συντηρείται από την συγγραφέα της έρευνας
(Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους, 2010).
Παρατηρούμε πως μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν την κατά το δυνατόν ύπαρξη
διαφορετικών περιβαλλόντων (θερμοκήπια, λίμνες, ποτάμια) που επιτρέπουν την
διατήρηση ασυνήθιστων για το κλίμα της πεδινής νότιας Ελλάδας φυτών. Τα
σαρκοφάγα φυτά πχ, τα οποία τελευταία είναι της μόδας στα εκλαϊκευμένα άρθρα
κηπουρικής του ειδικού και μη τύπου, διότι εξάπτουν τη φαντασία των ανθρώπων,
απαιτούν υγρά και συχνά θερμά περιβάλλοντα. Με βάση τέτοιες παρατηρήσεις
δημιουργήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στη συνέχεια ο χώρος πχ με τα
παχύφυτα και τους κάκτους.
Βασισμένο στα πορίσματα της έρευνας και τις νεώτερες τάσεις της εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, το ΚΠΕ Λαυρίου και ο Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Διομήδους εγκαινίασαν το
σχολικό έτος 2011-12 μια συνεργασία στο πλαίσιο του κοινού στόχου της
εκπαίδευσης για το Περιβάλλον. Η ανάγκη για δραστηριότητες στις οποίες θα
μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, κάτι που επιτυχώς και σε μεγάλη έκταση
εφαρμόζεται στα διάφορα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από χρόνια,
χρησίμευσε ως αφετηρία για δραστηριότητες και υλικό που ετοιμάστηκαν και
δοκιμάστηκαν με βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές από το ΚΠΕ
Λαυρίου σε συνεργασία με τον Βοτανικό κήπο και θα αναρτηθούν και θα διατίθενται
ελεύθερα προς χρήση στους επισκέπτες. Το υλικό αποτελείται από τρείς θεματικές
ενότητες (Μεσογειακά φυτά, φυτά ιστορικού ενδιαφέροντος, οικονομικά φυτά) οι
οποίες συνδέονται με το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος, τη γεωγραφία, την
ιστορία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε σχέδια εργασίας (project) με
διαθεματική προσέγγιση. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για την επιμόρφωση σαν
άσκηση πεδίου από διακόσους εκπαιδευτικούς και χαρακτηρίστηκε διαδραστικό,
διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση του επίσης ευνοεί την ομαδική εργασία και τη
συνεργασία. Βρήκαν δε οι συμμετέχοντες πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι
μπορούσαν να το προσαρμόσουν εύκολα για τις διδακτικές ανάγκες διαφόρων
μαθημάτων και καινοτόμων δράσεων αλλά και για να οργανώσουν οι ίδιοι μια
επίσκεψη στον Β.Κ εστιασμένη στις ανάγκες των μαθητών τους. Η επιτυχία της
προσπάθειας αυτής στη συνέχεια προσέλκυσε το ενδιαφέρον και την συμμετοχή και
άλλων δυο ΚΠΕ της Αττικής. Συμπερασματικά η συνεργασία αυτή με το Β.Κ δείχνει
ότι καλύφθηκε το κενό των εκπαιδευτικών αναγκών που διαπιστώθηκαν στην έρευνα
με αρκετή επιτυχία.
Εκτός από την έμμεση συνεισφορά στην προστασία της Βιοποικιλότητας που
αποτελεί η ευαισθητοποίηση των ομάδων αυτών μέσω των δραστηριοτήτων σε ένα
χώρο προστασίας της χλωρίδας όπως ο Βοτανικός Κήπος, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
της παραπάνω συνεργασίας και άμεση και έμπρακτη εμπλοκή ως εξής: Αφού
εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια του υπουργείου Γεωργίας, δύο πιλοτικά σχολεία
προχώρησαν καθοδηγούμενα από επιστήμονες του Βοτανικού Κήπου Ι & Α.
Διομήδους σε συλλογή σπόρων που τροφοδότησε την τράπεζα σπερμάτων. Αυτό
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μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία δικτύων σχετικών με την προστασία της
βιοποικιλότητας που συμμετέχει ή συντονίζει το ΚΠΕ Λαυρίου. Τα διάσπαρτα στην
Ελλάδα σχολεία του δικτύου θα μπορούν να εντοπίσουν ευδιάκριτα είδη ιθαγενή ή
ακόμα και ενδημικά των περιοχών τους. Τα σπέρματα θα αποθηκεύονται ως
παρακαταθήκη για την περίπτωση που χρειαστεί να καλλιεργηθούν για να
επανεισαχθούν στην περιοχή τους (Μπία, Αθανασόπουλος, & Βαλλιανάτου, 2012).
Άλλες προοπτικές: Η πληροφόρηση για το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στον κήπο
και σε ποιο μάθημα και κεφάλαιο μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί είναι κάτι που στους
μεγάλους κήπους του εξωτερικού διατίθεται από το βοτανικό κήπο για εκείνον τον
εκπαιδευτικό – επισκέπτη, ο οποίος λόγω απόστασης, έλλειψης χρόνου ή εμπειρίας
δεν μπορεί να επισκεφθεί εκ των προτέρων τον κήπο και να σχεδιάσει τη σύνδεση
του χώρου με το μάθημά του. Μια συνεργασία των επιστημόνων του Βοτανικού
Κήπου Διομήδους με εκπαιδευτικούς των σχετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης,
μπορεί να οδηγήσει σε υλικό και προτάσεις που εάν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του
Κήπου, θα είναι διαθέσιμο για προετοιμασία πριν την επίσκεψη.
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CLIL (Content and Language Integrated Learning): Μια διαφορετική
Διδακτική προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία.
Δρ. Ακριώτου Δέσποινα
Σχολική Σύμβουλος Αγγλικών
dakriotou@sch.gr
Δρ. Σκούρα Ειρήνη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Περίληψη
Η προσέγγιση διδασκαλίας CLIL (Content and Language Integrated Learning)
προωθείται και εφαρμόζεται με αυξανόμενη επιτυχία τα τελευταία χρόνια σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και γίνεται μέσω της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου
με τη χρήση μιας γλώσσας διαφορετικής από αυτήν που χρησιμοποιείται συνήθως.
Βασική αρχή της μεθόδου αυτής είναι ότι ο διδασκόμενος αποκτά νέες γνώσεις για το
εκάστοτε αντικείμενο, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί και μαθαίνει την ξένη γλώσσα.
Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται συχνά συνδέονται με το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς το περιεχόμενό του καθορίζει τις διάφορες δραστηριότητες. Οι
διδάσκοντες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση CLIL, είναι ειδικοί στο αντίστοιχο
γνωστικό αντικείμενο και προβαίνουν σε συνδιδασκαλία με τους καθηγητές ξένων
γλωσσών. Η πολύπλευρη προσέγγιση CLIL έχει διάφορα πλεονεκτήματα μεταξύ των
οποίων την ανάπτυξη διαπολιτισμικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της
πολυγλωσσίας. Επίσης, επιτρέπει στους διδασκομένους να έχουν μεγαλύτερη επαφή
με τη γλώσσα-στόχο χωρίς να απαιτούνται επιπλέον διδακτικές ώρες και
συμπληρώνει τα άλλα μαθήματα αντί να τα ανταγωνίζεται.
Στην παρούσα εισήγηση, δίνεται ως παράδειγμα εφαρμογής αυτής της Διδακτικής
προσέγγισης στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το πειραματικό
πρόγραμμα που προτείναμε και βρίσκεται σε εξέλιξη, στο Πιλοτικό Γυμνάσιο Στυλίδας
Ν. Φθιώτιδας, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με μέσο την Αγγλική γλώσσα.
Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας του λογοτεχνικού κειμένου
‘Το μαύρο κύμα’ του Λ. Σεπούλβεδα, του βιβλίου της Α’ Γυμνασίου που
πραγματεύεται την οικολογική καταστροφή και αφορά άμεσα τους μαθητές, λόγω της
ρύπανσης του Μαλιακού κόλπου. Η αξιοποίηση αυτής της συνθήκης μέσα στο
πλαίσιο της Διδακτικής προσέγγισης CLIL έχει ήδη συντελέσει αποτελεσματικά στην
κινητροποίηση των διδασκομένων και των διδασκόντων τόσο για τη γλώσσα όσο και
για το γνωστικό αντικείμενο και στη δημιουργία ενός εξαιρετικά θετικού
περιβάλλοντος μάθησης.
Μάθημα: Λογοτεχνία
Τάξη : Α΄ Γυμνασίου
Κείμενο: Λουίς Σεπούλβεδα, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο
να πετάει
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Η εισήγηση αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση σε μια σχετικά καινούρια
διδακτική προσέγγιση, η οποία είναι γνωστή ως CLIL (Content Language Integrated
Learning) δηλαδή είναι η διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος (π.χ. Γλώσσα,
Γεωγραφία, Ιστορία) μέσω μιας ξένης γλώσσας. Πρόκειται για διδασκαλία διπλής
εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων:
τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τους στόχους που
αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε
πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το
πιλοτικό πρόγραμμα CLIL το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πιλοτικό Γυμνάσιο
Στυλίδας, Ν. Φθιώτιδας, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών με μέσο την Αγγλική
γλώσσα και αναλύονται οι προοπτικές που διαφαίνονται για την μελλοντική
εισαγωγή αυτής της προσέγγισης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα
παρουσιάζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας του λογοτεχνικού κειμένου ‘Το μαύρο
κύμα’ του Λ. Σεπούλβεδα, του βιβλίου της Α’ Γυμνασίου που πραγματεύεται την
οικολογική καταστροφή και αφορά άμεσα τους μαθητές, λόγω της ρύπανσης του
Μαλιακού κόλπου.
CLIL και γλωσσική πολιτική της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τη διδακτική προσέγγιση
CLIL, η οποία προωθεί την πολυγλωσσία καθώς και τη στήριξη και διατήρηση της
γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη όπως αυτή ενσαρκώνεται, ανάμεσα σε πολλές
άλλες διακηρύξεις, στη δεδηλωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όλοι οι
ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μάθουν να χειρίζονται λειτουργικά τουλάχιστον τρεις
γλώσσες - την μητρική τους συν άλλες δύο – και ότι η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει
από πολύ μικρή ηλικία (Διακήρυξη Βαρκελώνης, 2002). Η εφαρμογή του CLIL είναι
διαδεδομένη στην Ευρώπη και προωθείται σε όλα τα έγγραφα πολιτικής της Ε.Ε που
αφορούν στην εκμάθηση γλωσσών και των ικανοτήτων στις ξένες γλώσσες. Είναι
σημαντικό να τονιστεί όμως, ότι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για ειδική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για όσους συνεισφέρουν στην εισαγωγή,
ανάπτυξη, συντονισμό και επέκταση της συγκεκριμένης προσέγγισης η οποία
εφαρμόζει τη φιλοσοφία των δύο σημαντικότερων θεωριών της εκμάθησης
γλωσσών: αυτή της επικοινωνιακής προσέγγισης και της εκμάθησης γλώσσας μέσω
καθηκόντων/έργων (task-based learning). Η προσέγγιση CLIL επικεντρώνεται στην
επικοινωνία, εμπλέκοντας τους μαθητές/τριες σε μια διαδικασία όπου η γλωσσική
γνώση δεν αποτελεί τον τελικό στόχο αλλά είναι μέσο διδασκαλίας και μάθησης
Υπάρχουν ποικίλα μοντέλα CLIL, όλα όμως απαιτούν σταδιακή εισαγωγή και
σταδιακή αύξηση της ξένης γλώσσας καθώς επίσης και συστηματική εφαρμογή.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσέγγιση CLIL ονομάζεται και διδασκαλία με διπλή
εστίαση (dual-focused teaching). Γι αυτό το λόγο το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε
δίνει έμφαση τόσο στους στόχους που αφορούν στο σχολικό μάθημα των Νέων
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Ελληνικών όσο και στους στόχους για την ανάπτυξη της Αγγλικής γλώσσας,
προωθώντας έτσι μια γενική ισορροπία μεταξύ του σχολικού μαθήματος και της
ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας υπάρχουν δύο κύριες ομάδες στόχων, η μία ομάδα σχετίζεται με την
απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο θέμα και η άλλη ομάδα σχετίζεται με την
απόκτηση και περεταίρω βελτίωση πτυχών της Αγγλικής γλώσσας (όπως για
παράδειγμα γραμματικής, λεξιλογίου, δεξιότητα ομιλίας, γραφής και δεξιότητα
κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσέγγιση CLIL δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες
οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα με φυσικό
τρόπο ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μην εστιάζουν τόσο στα στοιχεία της
γλώσσας, αλλά περισσότερο στο θέμα για το οποίο θέλουν να μιλήσουν και κατά
συνέπεια στο μήνυμα το οποίο θέλουν να μεταδώσουν, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη
γλώσσα για πραγματική επικοινωνία. Η εξοικείωση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
κοινότητας με το CLIL ως μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης εκτιμήθηκε και
δημιούργησε πολύ θετικές στάσεις και απόψεις.
Οι λόγοι που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο CLIL στη διδασκαλία ενός
λογοτεχνικού κείμενου είναι οι εξής:
Πρώτον, η λογοτεχνία είναι ο πανδέκτης ανθρώπινων συναισθημάτων, κοινών σε
κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ανεξάρτητα από γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Η
αναγνώριση κοινών σε όλους τους ανθρώπους συναισθημάτων (όπως φόβος, χαρά,
λύπη) που προκαλεί ο λογοτεχνικός λόγος, πυροδοτούν την προσωπική εμπλοκή του
αναγνώστη. Η πρόσληψη των νέων γνώσεων βελτιώνεται σημαντικά με τον τρόπο
αυτό, γιατί γίνεται με τρόπο βιωματικό. Δεύτερον, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι λογοτεχνικοί ήρωες είναι κοινά σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Προβλήματα που επηρεάζουν τις ζωές των λογοτεχνικών ηρώων,
αναγνωρίζονται ως προβλήματα υπερατομικά. Δημιουργείται στον αναγνώστη η
αίσθηση του συνανήκειν σε μια διευρυμένη ανθρώπινη κοινότητα και ότι η επίλυση
των προβλημάτων αυτών απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Συνεπώς, η συμμετοχή στη
λύση δημιουργεί κίνητρα για τη χρήση μιας κοινής γλώσσας ως μέσο προς αυτόν τον
σκοπό. Επιπλέον, μια ιστορία είναι ελκυστικό εργαλείο μάθησης για παιδιά κάθε
ηλικίας. Είναι γνωστό ότι μια ιστορία με εξέλιξη, η ταύτιση με κάποιους ήρωες, η
περιέργεια για την έκβαση της πλοκής, οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις αποτελούν
πόλο έλξης για συμμετοχή σε δραστηριότητες και συζητήσεις. Η ίδια η ιστορία με τις
ανοίκειες καταστάσεις που διαμορφώνει, τον πλούτο και την ποικιλία των
συναισθημάτων που απελευθερώνει, δρα λυτρωτικά και απελευθερωτικά για τον
αναγνώστη. Λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή ακόμη και παιδιών που δεν
έχουν αυτοπεποίθηση να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους. Τα
γλωσσικά λάθη δεν αποτελούν τροχοπέδη για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες
σχετικές με τη λογοτεχνική αφήγηση.
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Σκοπός:
Διεπιστημονική προσέγγιση ενός θέματος και συνεργασία στη σχολική τάξη
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, με Έλληνες
φιλολόγους για την ενίσχυση της ξένης γλώσσας (αγγλικής) με αφετηρία μια ιστορία
γραμμένη στα ελληνικά.
Στόχοι:
- Η Συνειδητοποίηση ότι τα προβλήματα των ανθρώπων σε έναν διεθνοποιημένο
κόσμο δεν είναι τοπικά αλλά έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και αμοιβαία επιρροή (π.χ.
οικολογική κρίση, ανοχή στο διαφορετικό)
- Η Αξιοποίηση των ελληνικής προέλευσης λέξεων για την εκμάθηση λέξεων της
αγγλικής γλώσσας που σχετίζονται με το θέμα της ιστορίας.
Πορεία της διδασκαλίας:
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση και επεξεργασία του λογοτεχνικού κειμένου και
συζητήθηκαν στην τάξη τα προβλήματα που θίγει, ακολούθησε η προσέγγιση του
κειμένου με τη μέθοδο CLIL. Αρχικά προβλήθηκε ένα βίντεο της ιστορίας σε κόμικς
με αγγλικούς υπότιτλους: http://www.youtube.com/watch?v=lpVYCfdJTNo
Οι μαθητές αναγνώρισαν αποσπάσματα της ιστορίας και πέρασαν ομαλά από την
ελληνική στην αγγλική γλώσσα. Μετά την προβολή τους ζητήθηκε να αναδιηγηθούν
την ιστορία στα αγγλικά και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, όπως οι
ακόλουθες:
Έρευνα στο διαδίκτυο
Αναζήτηση ιστοσελίδων στα αγγλικά και στα ελληνικά με θέμα την οικολογική
καταστροφή. Παρουσίαση των προβλημάτων σε power point στα αγγλικά.
Άσκηση οπτικού γραμματισμού
Ζητήθηκε από τους μαθητές να βάλουν λεζάντα στα αγγλικά σε εικόνες σχετικές με
το θεματικό περιεχόμενο του μαθήματος.
Γλωσσική άσκηση
Να βρουν τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις και χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερες από αυτές ή τις παράγωγές τους σε μία παράγραφο με θέμα
«Οικολογική κρίση»
Με την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται ότι θα
κατατεθεί πρόταση όσον αφορά στην εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα. Αν και χρειάζονται ακόμη στοιχεία για να συμπληρωθεί μια
ολοκληρωμένη πρόταση, φαίνεται ήδη ότι η εφαρμογή της προσέγγισης θα βοηθήσει
στην ενίσχυση ιδίως της γλωσσικής διδασκαλίας κυρίως με την ενίσχυση της
ποσοτικής και ποιοτικής επαφής των μαθητών με μια ξένη γλώσσα και κατ’ επέκταση
μπορεί να συντελέσει θετικά στην αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου.
Η εφαρμογή του CLIL στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, είναι πιο εύκολη
από άλλες χώρες, καθώς διαθέτει πολυδύναμους εκπαιδευτικούς, μεγάλος αριθμός
των οποίων κατέχει μια ξένη γλώσσα –και ειδικότερα την αγγλική– σε ικανοποιητικά
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επίπεδα. Η έλλειψη γλωσσομάθειας των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό υπήρξε ένα
από τα μεγαλύτερα εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπίσουν άλλες χώρες που
εφάρμοσαν το CLIL. Αν και υπάρχουν τα πιο πάνω στοιχεία που ευκολύνουν μια
πιθανή εφαρμογή της προσέγγισης υπάρχει ακόμη μια σειρά παραγόντων που
πρέπει να εξασφαλιστούν για να είναι η εφαρμογή πετυχημένη. Ένας σημαντικός
παράγοντας είναι η στήριξη της προσέγγισης από τη διοίκηση. Η επιτυχής εφαρμογή
ενός προγράμματος CLIL χρειάζεται να έχει τη στήριξη της καινοτομίας από τη
διοίκηση της σχολικής μονάδας, δηλαδή τον διευθυντή ή την διευθύντρια, αλλά και
από τους γονείς και τους συναδέλφους. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να
μυηθούν όλοι στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της προσέγγισης και να
δοθεί η ευκαιρία για έκφραση και συζήτηση τυχόν αμφιβολιών ή ερωτήσεων.
Χρειάζεται επίσης να γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόζουν τη
προσέγγιση. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα
διαφαίνεται ότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στην προετοιμασία για
το μάθημα και την εξεύρεση και εκπόνηση κατάλληλου υλικού. Εντούτοις, οι
εκπαιδευτικοί θεωρούν την εμπλοκή τους μια θετική εμπειρία και επισημαίνουν
διάφορα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της προσέγγισης. Μετά από την
πρώτη εισαγωγική περίοδο, παρατηρούν ότι οι μαθητές τους κατανοούν με ευκολία
τα μαθήματα και ότι μπορούν να ανταποκρίνονται σ’ αυτά. Ενώ στα αρχικά στάδια
πολλά παιδιά είχαν αναπτύξει ικανότητες κατανόησης, τώρα προχωρούν και σε
ανάπτυξη παραγωγής λόγου επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους της διδασκαλίας.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι μαθητές
αγαπούν και δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για τα μαθήματα μέσω CLIL καθώς και
αυξημένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και ακόμα πιο σημαντικό
είναι ότι έχουν γίνει εύκολα αποδεκτά από τους μαθητές, οι οποίοι τα
αντιμετωπίζουν σαν ένα συνηθισμένο μέρος του σχολικού προγράμματος. Όλοι
σχεδόν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την
εφαρμογή του προγράμματος και την επόμενη χρονιά και επιδεικνύουν μεγάλο
ενδιαφέρον και επιθυμία για επέκταση και θεσμοποίηση της εφαρμογής του CLIL.
Γενικά θα θέλαμε να τονίσουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει στήριξη και ενίσχυση της
διδασκαλίας ξένων γλωσσών έτσι ώστε το Ελληνικό σχολείο να παραμείνει σύγχρονο
και να ανταπεξέλθει στις καινοτομίες που ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες. Μια εφαρμογή της προσέγγισης, βάση των πιο πάνω προτάσεων,
πιστεύουμε ότι θα προσφέρει σημαντικά οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα της
μέχρι τώρα πιλοτικής εφαρμογής είναι ενδεικτικά της ετοιμότητας που υπάρχει για
εφαρμογή μιας τέτοιας καινοτομίας. Προγραμματίζεται με την ολοκλήρωση του
προγράμματος η έκδοση εγχειριδίου με κατευθυντήριες γραμμές για καλή πρακτική
καθώς και σειρά μαθημάτων για αρχική και ενδοσχολική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της προσέγγισης CLIL. Η ολοκλήρωση του πιλοτικού
αυτού προγράμματος CLIL θα μπορεί να δώσει ακόμη πιο συγκεκριμένες προτάσεις
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και εισηγήσεις για την εφαρμογή του CLIL οι οποίες θα είναι στη διάθεση της
ευρύτερης Εκπαιδευτικής Κοινότητας προς αξιολόγηση και αξιοποίηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά από μια δραστηριότητα φωνολογικής επίγνωσης για το φώνημα «Δ» και
καταγράφοντας τις λέξεις που ανακαλύπτονται σε μια λίστα, τα νήπια αποφασίζουν
να συνθέσουν με αυτές μια ιστορία. Η εξέλιξη της ιστορίας ανακόπτεται γιατί ο
πρωταγωνιστής της δεν γνωρίζει ανάγνωση και γραφή και δεν μπορεί να γράψει
γράμμα στον Δήμαρχο με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για την αλόγιστη κοπή δέντρων.
Αναζητάει βοήθεια στο Δημοτικό Σχολείο όπου κατακτάει αυτές τις δεξιότητες και
τελικά καταφέρνει να γράψει την επιστολή για να προτείνει λύση για το πρόβλημα. Η
σύνθεση αυτής της ιστορίας αποτέλεσε την αφορμή για την υλοποίηση σχεδίου
εργασίας με σκοπό την ομαλή μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό Σχολείο και την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Λέξεις κλειδιά: ομαλή μετάβαση, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, σχέδιο εργασίας,
γραμματισμός.
Εισαγωγή
Ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση στη δομή των εκπαιδευτικών συστημάτων, το
ζήτημα της μετάβασης του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό
πλαίσιο και από τη μία βαθμίδα στην άλλη εντός του συστήματος, αναγνωρίζεται ως
κρίσιμο και συνιστά διαχρονικό προβληματισμό στη διαμόρφωση κατάλληλων
εκπαιδευτικών πολιτικών σε διεθνές επίπεδο (Μπαγάκης, και συν., 2006). Ως
μετάβαση στην Ψυχολογία ορίζεται το «πέρασμα» από μια δομημένη σε μια
ευρύτερη φάση της ζωής που κατά συνέπεια εμπεριέχει διαδοχικές και πιο σύνθετες
διαδικασίες αλλαγών, επηρεάζοντας όλο το εύρος της ατομικής και κοινωνικής ζωής
(Κόπτσης & Νάκου, 2009· Πανταζής, Σακελλαρίου, & Μπάκας, 2009). Επιπροσθέτως,
σημειολογικά ο όρος μετάβαση, συνυποδηλώνει αμφισημία στο περιεχόμενό του:
παράλληλα με τις δυσκολίες που προκαλεί (αβεβαιότητα, άγχος, αναστάτωση,
ανησυχία, απροθυμία, φοβία, ταραχή, διατάραξη ισορροπίας) προσφέρει επίσης και
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μοναδικές ευκαιρίες, κίνητρα και προκλήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο
(υπερηφάνεια, αυτοπεποίθηση, ευχαρίστηση, ικανοποίηση) (Αλευριάδου, και συν.,
2006α & 2006β).
Στον ελλαδικό χώρο το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώνεται τα τελευταία
χρόνια στη μετάβαση του νηπίου από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, καθώς
φαίνεται να σηματοδοτεί ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του
παιδιού όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, εκθέτοντάς το σε μια μεγάλη ποικιλία
γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών απαιτήσεων, στις οποίες καλείται να
ανταποκριθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις
στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη, στην κοινωνικοποίησή του αλλά και στη
διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του (Βρυνιώτη &
Ματσαγγούρας, 2005· Αλευριάδου, και συν., 2006α · Τοκμακίδου & Κέζου, 2009·
Τόζιου, 2012). Σε θεσμικό επίπεδο φαίνεται να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την
επίτευξη συνεργατικών πρακτικών και συμπόρευσης των δύο βαθμίδων, σε επίπεδο
εκπαιδευτικής πράξης, όμως, εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η σύγκλιση
μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών, η μετάβαση
από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο να αποτελεί ρήγμα στη συνέχεια της
διαδικασίας της αγωγής και μάθησής τους. Τα προβλήματα προκαλούνται από την
ασυνέχεια στη φιλοσοφία, την οργάνωση, τη μεθοδολογία, τη σκοποθεσία και τις
τεχνικές υλοποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, στη διαφορετική χωροταξική
διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας και στην έλλειψη κουλτούρας ουσιαστικής
συνεργασίας των δύο βαθμίδων. Στα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των δύο βαθμίδων, διαφαίνεται
καθαρά η σαφής πρόθεση και προσπάθεια των δημιουργών τους για διασύνδεση και
συνέχεια από τη µια βαθµίδα στην άλλη όσον αφορά στη δομή και διάρθρωση τους
(Φύκαρης, & Βασίλα, 2009). Αν και ευαγγελίζονται τη Διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης μέσω της υλοποίησης σχεδίων εργασίας και θεματικών προσεγγίσεων, αυτό
φαίνεται να επιτυγχάνεται κυρίως στην Προσχολική Εκπαίδευση και λιγότερο στην
Πρωτοβάθμια, όπου επιχειρούνται αποσπασματικές δράσεις διεπιστημονικής
διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων (Αϊδίνης, και συν., 2011).
Οι θεωρητικές παραδοχές διερευνώντας το ζήτημα της ομαλής μετάβασης των
νηπίων στο δημοτικό, την επιλογή και την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών,
φαίνεται να συγκλίνουν στην υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού οικολογικού μοντέλου,
σύμφωνα με το οποίο ένα δυναμικό σύστημα σχέσεων, συνεργασιών και
αλληλοεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων σε πολλαπλά επίπεδα (οικογενειών,
εκπαιδευτικών, παιδιών), χώρων (σπιτιού, σχολείου) και θεσμών (κοινότητας,
κυβέρνησης), που τρέχουν μέσα στο χρόνο, αποτελούν το κλειδί στη διασφάλιση μιας
επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο. Τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν
την ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό, κατά τη φιλοσοφία του παραπάνω
μοντέλου, είναι: η παροχή συνέχειας στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης
δημοτικού, η διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των
-207-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, η προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση, η
εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης και η ανάπτυξη θετικών,
αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων
(Κόπτσης & Νάκου, 2009· Πανταζής, Σακελλαρίου, & Μπάκας, 2009).
Στο πλαίσιο της προβληματικής που αναπτύχθηκε παραπάνω, με προσανατολισμό τη
θέαση της μετάβασης από την Προσχολική στη Δημοτική Εκπαίδευση ως πρόκλησης
για την κοινωνική, προσωπική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και κατανοώντας
την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που στοχεύουν στην ομαλή
μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο,
πραγματοποιήθηκε και το σχέδιο εργασίας «η Ιστορία του "Δ"». Ως μεθοδολογική
προσέγγιση για την ανάπτυξη των δράσεων υιοθετήθηκε η διαθεματικότητα και το
σχέδιο εργασίας που επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των νηπίων, αξιοποιούν τα
ενδιαφέροντα και τις ιδέες των παιδιών, δίνοντας προτεραιότητα σε συλλογικές,
διερευνητικές δραστηριότητες και συνεργατικές πρακτικές (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2006).
Ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας
Στο Ψυχικό, αγροτική περιοχή του νομού Σερρών, λειτουργεί 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό
Σχολείο και 1/θ Νηπιαγωγείο με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, που
στεγάζονται μεν σε χωριστά κτίρια, έχουν δε κοινό αύλειο χώρο. Τη σχολική χρονιά
2012-2013 κατά την οποία εκπονήθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας στην Α΄ τάξη
φοιτούσαν 9 μαθητές ενώ στο Νηπιαγωγείο Ψυχικού 17 νήπια.
Το σχέδιο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε με το τέλος της σχολικής
χρονιάς τον Ιούνιο του 2013. Στον Προγραμματισμό Έργου και Δραστηριοτήτων του
Νηπιαγωγείου αν και είχαμε προγραμματίσει να υλοποιήσουμε τις σχετικές δράσεις,
αναμέναμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας ανάλογες συνθήκες,
ώστε να αναδυθούν αυτές μέσα από τις δραστηριότητες, τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των νηπίων. Αφόρμηση για την έναρξη του σχεδίου αποτέλεσε ένα
παιχνίδι φωνολογικής επίγνωσης για τη γνωριμία με το φώνημα /δ/. Για να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών σκεφτήκαμε ο μήνας Δεκέμβρης να κάνει
μια εντυπωσιακή είσοδο, κουβαλώντας ένα μυστήριο δώρο. Ο φάκελος που
συνόδευε το δώρο περιείχε ένα γράμμα που έλεγε ότι για να μπορέσουμε να το
ανοίξουμε, θα έπρεπε να μαντέψουμε όλα τα αντικείμενα που περιείχε, στα οποία
όμως ως αρχικό φώνημα, θα έχουν το «Δ». Στην προσπάθειά τους τα νήπια να βρουν
αυτά τα αντικείμενα για να λύσουν το αίνιγμα και να ανοίξουν το δώρο, προτείνανε
λέξεις τις οποίες η νηπιαγωγός κατέγραφε στον ασπροπίνακα δημιουργώντας μία
λίστα με αυτές. Συμπληρωματικά, ψάξαμε ό,τι άλλο σχετικό μπορούσαμε να βρούμε
στο νηπιαγωγείο μας: αντικείμενα, βιβλία , αλφαβητάρια (π.χ "Γλωσσοδέτες για την
Αλφαβήτα" του Ευγένιου Τριβιζά, το "Αλφαβητάρι της Φύσης"), τραγουδάκια στον
Η/Υ (π.χ από τη σειρά "Ένα γράμμα μια ιστορία"), και συμφωνήσαμε να
εμπλουτίσουμε αυτήν την διαφορετική συλλογή μας με ό, τι άλλο σχετικό θα ήθελαν
να φέρουν τα παιδιά από το σπίτι. Ο μόνος περιορισμός; Να έχει σχέση με το «Δ, δ».
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Καθώς περνούσαν οι μέρες, η συλλογή μεγάλωνε αλλά μαζί μ’ αυτήν και η λίστα με
τις λέξεις (Εικόνες 1 & 2).

Εικόνες 1 & 2.
Στη συνέχεια θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού,
σκεφτήκαμε να συνθέσουμε μια ιστορία από τη λίστα των λέξεων που πρότειναν τα
παιδιά. Τα νήπια διατύπωναν τις ιδέες τους ενώ η νηπιαγωγός κατέγραφε την
επικρατούσα άποψη για τη σύνθεση της ιστορίας. Έγινε συζήτηση για τα βασικά
στοιχεία που πρέπει να έχει μια ιστορία, όπως η δήλωση του τόπου και του χρόνου
που διαδραματίζεται, των πρωταγωνιστών, της ανάπτυξης-πλοκής, της ανατροπής,
της εξέλιξης, του τέλους καθώς και του τίτλου της. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω
διαδικασίας ήταν να ζωντανέψει ο ήρωας της ιστορίας μας, ο δράκος Δημοσθένης,
που ζούσε σε ένα δάσος, μέσα από την «Ιστορία του «Δ». Σε μια μετέπειτα επίσκεψή
του όμως σ’ αυτό, το βρήκε εντελώς αλλαγμένο, στην πραγματικότητα δεν το βρήκε
καθόλου, αφού είχε εξαφανιστεί καθώς οι κάτοικοι είχαν κόψει τα δέντρα για να τα
χρησιμοποιήσουν ως καύσιμη ύλη. Ο Δημοσθένης, λοιπόν, αποφάσισε να αντιδράσει,
να κινητοποιηθεί και να γράψει ένα γράμμα στο δήμαρχο για να διαμαρτυρηθεί και
να του ζητήσει να επιληφθεί του θέματος. Το πρόβλημα που ανέκυψε όμως ήταν η
αδυναμία του Δημοσθένη να συντάξει το γράμμα καθώς δε γνώριζε ανάγνωση και
γραφή. Μπήκαμε λοιπόν στη θέση του Δημοσθένη, προβληματιστήκαμε και
σκεφτήκαμε τι θα κάναμε εμείς στη θέση του και πού θα αναζητούσαμε βοήθεια για
να λύσουμε το πρόβλημα που μας προέκυψε. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από
τα παιδιά η επικρατέστερη ήταν: «στο Δημοτικό σχολείο, όπου τα παιδιά μαθαίνουν
να γράφουν και να διαβάζουν». Έτσι λοιπόν, με την ιστορία μας στο χέρι
επισκεφτήκαμε το Δημοτικό σχολείο και ζητήσαμε βοήθεια από τον κ. Διευθυντή.
Εκείνος, αφού μας ξενάγησε στους χώρους του δημοτικού σχολείου, μας παρέπεμψε
στη δασκάλα της Α΄ Δημοτικού. Εκθέσαμε το πρόβλημά μας για την αδυναμία
συνέχισης της ιστορίας και το πρόβλημα του Δημοσθένη ενώ ταυτόχρονα ζητήσαμε
από τα παιδιά και τη δασκάλα τους τη βοήθειά τους.
Τα παιδιά της πρώτης με τη δασκάλα τους, αποδέχτηκαν την πρόταση που τους
-209-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
έκαναν τα νήπια και αποφάσισαν να συνεχίσουν την ιστορία του Δημοσθένη.
Η
επεξεργασία της ιστορίας εντάχθηκε για την Α΄ Δημοτικού στο πλαίσιο της Ευέλικτης
Ζώνης. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκπαιδευτικός και παιδιά μαζεύονταν κάθε
φορά που θα απασχολούνταν με τη συνέχεια της συγγραφής της ιστορίας. Η
εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή ενθάρρυνε τα παιδιά για την καθολική συμμετοχή
τους και τα υποβοηθούσε με την υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων και υποθέσεων για
την εξέλιξη της ιστορίας και την ανάπτυξη του πορτρέτου του κεντρικού ήρωα. Οι
μαθητές εξέφραζαν ελεύθερα τις απόψεις τους και μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφάσιζαν για την επικρατέστερη άποψη η οποία και καταγραφόταν από την
εκπαιδευτικό σε χαρτί του μέτρου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα παιδιά της
πρώτης δημοτικού επισκέπτονταν το Νηπιαγωγείο για να διαβάσουν στα νήπια την
εξέλιξη της ιστορίας ή για να ρωτήσουν τη γνώμη τους και μαζί να συνδιαμορφώσουν
τη συνέχισή της. Η ιστορία ουσιαστικά αναπτυσσόταν και εξελισσόταν παράλληλα με
τις γνώσεις που αποκτούσαν οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού για το γραπτό λόγο αλλά
λειτουργούσε αντίστροφα και ως κίνητρο για να συνεχίσουν τη συγγραφή της.
Ενόσω τα παιδιά της πρώτης απασχολούνταν με τη συνέχιση της ιστορίας, στο
Νηπιαγωγείο η εξέλιξη της ιστορίας έγινε αφορμή για προβληματισμό, διερευνητική
συζήτηση και επεξεργασία και άλλων θεμάτων που προέκυψαν, όπως: «Τι γνώριζαν
τα παιδιά για το Δημοτικό Σχολείο;», «Ποιες ήταν οι ιδέες και οι αντιλήψεις τους για
τους χώρους, τη χρήση, το πρόγραμμα του σχολείου;», «Σε τι έμοιαζαν και σε τι
διέφεραν με αυτά του Νηπιαγωγείου;», «Πώς ήταν το σχολείο των
γονέων/παππούδων τους;», «Πώς είναι τα σχολεία σε άλλες χώρες;». Για να δώσουν
απαντήσεις στα ερωτήματά τους, τα νήπια αναζήτησαν πληροφορίες σε βιβλία αλλά
και στο διαδίκτυο, κάνοντας ασφαλή πλοήγηση, σχετικά με την εκπαίδευση σε
παλαιότερα χρόνια, ζήτησαν σχετικό υλικό και φωτογραφίες από τα σχολικά χρόνια
των γονέων τους για να τα συγκρίνουν με τα ανάλογα της σημερινής εποχής, έψαξαν
πληροφορίες για την ιστορία του Νηπιαγωγείου από τον γραμματέα και τον
πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, πήραν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
actionaid για την εκπαίδευση των παιδιών στον κόσμο, έπαιξαν παιχνίδια,
δραματοποίησαν ιστορίες, τραγούδησαν, ζωγράφισαν και έκαναν σχετικές εικαστικές
δημιουργίες.
Παράλληλα, με την ευκαιρία διάφορων εορταστικών εκδηλώσεων, επισκεπτόμασταν
τα παιδιά της πρώτης τάξης για να τους ψάλλουμε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τα
χελιδονίσματα για το καλωσόρισμα της άνοιξης, να προσφέρουμε λαζαράκια που
έκαναν στο Νηπιαγωγείο για το Πάσχα. Επίσης, όλα τα παιδιά μαζί παρακολούθησαν
τη σχετική ενημέρωση από τη διαιτολόγο σε κοινό πρόγραμμα διατροφής που
υλοποιήθηκε, έπαιξαν ψυχοκινητικά παιχνίδια με το γυμναστή του Δημοτικού Σχολείο
και δημιούργησαν καλλιτεχνήματα με τη βοήθεια της δασκάλας των εικαστικών. Όλες
αυτές οι κοινές δραστηριότητες και ανταλλαγές επισκέψεων είχαν ως αποτέλεσμα τη
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παιδιών των δύο τμημάτων, την εξοικείωση των
νηπίων με το χώρο και τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου καθώς και την
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αποτελεσματικότερη συνεργασία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
Όταν η ιστορία ολοκληρώθηκε, τα παιδιά της πρώτης δημοτικού επισκέφτηκαν τα
νήπια και τους διάβασαν μόνα τους με καμάρι τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας,
μιας και τώρα πια κι αυτά, όπως και ο Δημοσθένης, ο ήρωας της ιστορίας, είχαν
κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής και της ανάγνωσης. Ο Δημοσθένης πλέον είχε
μάθει να διαβάζει και να γράφει και μπορούσε έπειτα από όλα αυτά να γράψει την
επιστολή στον κ. Δήμαρχο για να εκφράσει το παράπονο και τις προτάσεις του.
Όλα τα παιδιά μαζί, νήπια και πρωτάκια, ενθουσιασμένα από το αποτέλεσμα της
συνεργασίας τους θέλησαν να καταγράψουν αυτήν την ιστορία, που τα ίδια είχαν
δημιουργήσει, σε βιβλίο. Καινούριοι προβληματισμοί αναδύθηκαν σχετικά με τον
τρόπο συγγραφής ενός βιβλίου: τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες (π.χ. πώς
γράφεται ένα βιβλίο, ποιες είναι οι συμβάσεις ενός βιβλίου, με ποιο τρόπο θα το
αναπαράγουμε για όλους), μοίρασαν αρμοδιότητες (π.χ. ποιος θα γράψει το κείμενο,
ποιος θα ζωγραφίσει το εξώφυλλο), συζήτησαν, πρότειναν, αντάλλαξαν ιδέες,
σκέψεις και προβληματισμούς μέχρι να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα
αναπτύσσοντας και κατακτώντας παράλληλα τις ανάλογες δεξιότητες γραμματισμού.
Έτσι, αποφάσισαν και χώρισαν την ιστορία σε τόσα μέρη-σελίδες όσα και τα παιδιά.
Το κάθε παιδί ανέλαβε να εικονογραφήσει τη δική του σελίδα. Όσον αφορά το
κείμενο, τα παιδιά της πρώτης το έγραψαν μόνα τους, ενώ στα νήπια θα το έγραφε η
νηπιαγωγός στον υπολογιστή. Για το εξώφυλλο, το κάθε παιδί ζωγράφισε την δική του
εκδοχή, το οποίο θα έμπαινε εξώφυλλο στο δικό του αντίγραφο βιβλίου. (Εικόνες 3 &
4).

Εικόνες 3 & 4.
Όταν ολοκληρώθηκε κι αυτή η δραστηριότητα, τέθηκε καινούριος στόχος: η
παρουσίαση της ιστορίας σε γονείς, φίλους αλλά και η διάχυση των δράσεων στην
ευρύτερη τοπική κοινωνία, σε σχετική εκδήλωση με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.
Νέες κινητοποιήσεις, νέοι στόχοι προς πραγμάτωση, πυρετώδεις προετοιμασίες για
μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη παρουσίαση του προγράμματος. Μετατρέψαμε
το κείμενο σε έμμετρο για ευκολότερη απομνημόνευση, ψάξαμε για μουσικές και
τραγούδια που θα βάζαμε στην παρουσίαση και θα επένδυε μουσικά την ιστορία,
μοιράσαμε ρόλους, φιλοτεχνήσαμε σκηνικά, γράψαμε ταμπέλες που χρειάζονταν,
επικοινωνήσαμε με ιδιοκτήτη φυτωρίου για την παροχή δενδρυλλίων, ετοιμάσαμε
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προσκλήσεις για την παράσταση, διαρρυθμίσαμε την αίθουσα εκδηλώσεων και την
οργανώσαμε με έκθεση των δράσεων των παιδιών μέσα από φωτογραφικό υλικό,
κατασκευές, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εικαστικές δημιουργίες και πρωτότυπα
κείμενα. Φροντίσαμε για τη δημιουργία επαίνων συμμετοχής στο πρόγραμμα και
προσκαλέσαμε τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής που υποστήριζε
συμβουλευτικά την πορεία της εξέλιξης των δράσεων από κοινού με τον οικείο
Σύμβουλο της Δημοτικής Εκπαίδευσης, να τους απονείμει.
Ενεργός και σημαντική υπήρξε και η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα τόσο με
την παροχή πληροφοριών, φωτογραφιών από τα δικά τους σχολικά χρόνια, αγορά
σχετικών βιβλίων για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης των σχολείων, όσο και με την
εθελοντική προσφορά τους στον ευπρεπισμό και καλλωπισμό του αύλειου χώρου του
νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου.
Λίγες μέρες πριν την εκδήλωση οργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Δημαρχείο
ώστε να γνωρίσουμε από κοντά τον κ. Δήμαρχο και να του δώσουμε ιδιοχείρως ένα
αντίγραφο του βιβλίου με την ιστορία του «Δ», πρόσκληση για την παράσταση που
θα δίναμε, αλλά και μια επιστολή με αυτά που εμείς θα θέλαμε να γίνουν στο σχολείο
μας, με τη βοήθειά του. Του επισημάναμε ότι το νηπιαγωγείο δεν είχε πινακίδα και
θα χαιρόμασταν πολύ αν μπορούσε να κάνει κάτι γι’ αυτό.
Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό, χαρά και κέφι στην οργάνωση αυτής της
γιορτής, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο κλείσιμο της σχολικής
χρονιάς. Απόλαυσαν πραγματικά τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της
δουλειάς τους. Η γιορτή έκλεισε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας του
νηπιαγωγείου, με μια μεγάλη τούρτα, χορό, τραγούδια και πολλή χαρά. (Εικόνες
5&6).

Εικόνες 5 & 6.
Αξιολόγηση – Συμπεράσματα
Μέσα από την υλοποίηση του παραπάνω σχεδίου εργασίας επετεύχθησαν
γενικότεροι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος όπως:
Η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων από ένα πλούσια οργανωμένο και
ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον με ευέλικτο πρόγραμμα (του νηπιαγωγείου ) στο
δομημένο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου και η ομαλή τους προσαρμογή τους
σ’ αυτό.
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Η συνειδητοποίηση της συνέχειας ανάμεσα στις δύο βαθμίδες με ουσιαστικό τρόπο
και προσπάθεια προσέγγισης τόσο των παιδιών όσο και συνεργασίας των
εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων.
Η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου του νηπιαγωγείου.
Αλλά εκπληρώθηκαν και ειδικότεροι επιμέρους στόχοι του:
Η αποβολή της αγωνίας, του άγχους, του τυχόν φόβου και γενικότερα της πιθανής
αρνητικής εικόνας που μπορεί να έχουν σχηματίσει τα νήπια για το νέο σχολικό
περιβάλλον μέσω της βιωματικής επαφής και εξοικείωσης των νηπίων με
δραστηριότητες του δημοτικού σχολείου.
Η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας τόσο μεταξύ των παιδιών όσο και
μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Η καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της συμμετοχικότητας και ανάληψης
πρωτοβουλιών στη λήψη αποφάσεων με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης των παιδιών.
Η ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης των νηπίων μέσα από
δραστηριότητες που είχαν νόημα και σκοπό για τα ίδια.
Η εμπλοκή και των τριών συνιστωσών (οικογένειας-νηπιαγωγείου-δημοτικού
σχολείου) για την ομαλή μετάβαση των παιδιών.
Έμαθαν να συλλέγουν πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται κριτικά.
Ευαισθητοποιήθηκαν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, αναζήτησαν λύσεις
και κινητοποιήθηκαν.
Συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και εκτίμησαν το αγαθό της
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.
Παράλληλα προσέγγισαν διαθεματικά όλα τα γνωστικά αντικείμενα στους τομείς της
γλώσσας, των μαθηματικών, των νέων τεχνολογιών, της τέχνης, όπως αυτά ορίζονται
από το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ και αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις που
αποκόμισαν.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε από μια απλή δραστηριότητα φωνολογικής
επίγνωσης, εξελίχτηκε σε σχέδιο δράσης ομαλής μετάβασης, συγγραφής και
παρουσίασης βιβλίου, ενσωμάτωσε βιωματικά στοιχεία περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης αποτέλεσμα της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής
κατάστασης, για να πάρει μια τελική μορφή σχεδίου δράσης για την εκπαίδευση που
αγκαλιάζει όλο το φάσμα της, από την Προσχολική και την Πρωτοβάθμια μέχρι και
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
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και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012.
Τοκμακίδου, Ε. & Κέζου, Μ. (2009). Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο
δημοτικό σχολείο: Δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου μέσα από τη
κοινή Δράση των εκπαιδευτικών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της
Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας, Β΄. Δράμα.
ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού - Εκπαιδευτικοί
σχεδιασμοί Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Φύκαρης, Ι. & Βασίλα, Β. (2009). ∆ιδακτική διασύνδεση Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού
Σχολείου στο πλαίσιο του µαθήµατος της «Μελέτης Περιβάλλοντος»: Κατάθεση
µιας διδακτικής πρότασης. Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην
Εκπαίδευση: δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο,
το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, Πρακτικά Συνεδρίου OMEP, 7 Φεβρουαρίου 2009.

-214-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Δημιουργική Σκέψη: αναγκαιότητα και προτάσεις εφαρμογής της στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γρηγοριάδου Αναστασία
Καθηγήτρια Μ.Ε., Φιλόλογος, 1ο Π.Π.ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»
anast.grigor@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο προβληματισμός για τα ποιοτικά στοιχεία της Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα την
καλλιέργεια της κριτικής αλλά και της δημιουργικής σκέψης από αυτήν, αναδύεται
έντονος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αρχών του 21ου αιώνα. Το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση (2006) θέτει με έμφαση τους στόχους της
Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας ως απάντηση στην οικονομική επιβίωση της
Ε.Ε.. Μπορεί, όμως, να «διδαχτεί» η δημιουργική σκέψη και, αν ναι, με ποιες
εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές είναι εφικτή η καλλιέργειά της μέσα στο
σχολείο;
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το πρόβλημα: η Εκπαίδευση δεν συμβαδίζει με τις κοινωνικοπολιτικές
και οικονομικές ανάγκες
Ξεκινώντας να μιλάει κανείς για τη δημιουργική σκέψη, δεν μπορεί παρά να θέσει το
ερώτημα γιατί χρειαζόμαστε τη δημιουργικότητα. Υπάρχουν ανάγκες, πέρα από την
προσωπική αυτοπραγμάτωση, που την καθιστούν κοινωνικά απαραίτητη και άρα
επιδιωκτέα από την Εκπαίδευση –η οποία έχει, βέβαια, χρέος να υπηρετεί τις
ανάγκες της κοινωνίας;
Εφόσον η Ευρώπη διανύει την εποχή της Πληροφορίας κι όχι πλέον τη Βιομηχανική
Εποχή, καλείται να προσφέρει όχι προϊόντα –ή μάλλον, όχι κυρίως προϊόντα- πια.
Αναμένεται να προσφέρει προηγμένες γνώσεις και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την
Πληροφορική και τις Επικοινωνίες (Markku Markkula & Roberto Carneiro, 2009). Η
Εκπαίδευση, λοιπόν, και η καλλιέργεια της καινοτομίας από αυτήν έχουν ρόλο–κλειδί
στην οικονομική επιβίωση της Ευρώπης τον 21ο αιώνα70.
Ωστόσο, οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχώς αλλάζουν:
χρειαζόμαστε νέες δεξιότητες για την επιτυχή διαχείριση ενός ολόκληρου ψηφιακού
κόσμου, όχι μόνο τεχνικές αλλά κυρίως την ικανότητα για βαθιά κατανόηση των
ευκαιριών, των προκλήσεων ακόμη και των ηθικών ζητημάτων που θέτουν οι νέες
τεχνολογίες71. Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν ανταποκρίνονται πάντα στις

70

Βλ. και τα συμπεράσματα του σχεδίου FinnSight 2015 στο www.finnsight2015.fi (τελευταία
επίσκεψη: 28/1/2015)
71
Βλ. και (τελευταία επίσκεψη: 28/1/2015) http://www.randstad.gr/blog/kosmos-tisergasias/simvouloiepixeirisewn/%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82skills.htm
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ανάγκες της εργασίας τους, κυρίως σε ό,τι αφορά την προφορική και γραπτή
επικοινωνία, την κριτική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τον
επαγγελματισμό και την εργασιακή ηθική, την ικανότητα συνεργασίας ή την εργασία
σε διαφορετικές ομάδες, την εφαρμογή της τεχνολογίας, την ικανότητα διοίκησης και
διαχείρισης ενός Σχεδίου Δράσης.
Ως απάντηση στο ερώτημα σε τι οφείλεται αυτή η δυσκολία ανταπόκρισης, κάποιοι
επισημαίνουν τον απαρχαιωμένο χαρακτήρα του σημερινού σχολείου: το
πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά και Τέχνες,
έλκει την καταγωγή του στον Μεσαίωνα, ο τρόπος που λειτουργούν τα σχολεία
σχετίζεται με αγροτικές κοινωνίες (όπου τα σχολεία έκλειναν το καλοκαίρι, για να
δουλέψουν οι μαθητές στα χωράφια) και με συνήθειες της βιομηχανικής ζωής (ένα
κουδούνι σημαίνει τη λήξη των μαθημάτων). Υπονοούν, έτσι, την ανάγκη
εκσυγχρονισμού τόσο των μεθόδων όσων και των αναλυτικών προγραμμάτων
σπουδών και την ανάμειξη τυπικού, ημιτυπικού και άτυπου προγράμματος, με
σχετικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης72.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που
χρειάζεται ο καθένας, τόσο ως κοινωνικοπολιτικό ον, όσο και ως εργαζόμενος, πρέπει
να αλλάξουν. Κάποιες χώρες ή σχολεία μεμονωμένα αναζητούν και βρίσκουν λύσεις
για ένα σχολείο της εποχής της Πληροφορίας. Τα περισσότερα, ωστόσο, είναι
προσκολλημένα σε ένα συμπεριφοριστικό τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης και στα
παραδοσιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία
της επίλυσης προβλημάτων, της καινοτομίας, της Πληροφορικής ή της συνεργατικής
μάθησης.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυσκολίες εφαρμογής της
Η πρόταση της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της παραπάνω έλλειψης βρίσκεται στις
Οδηγίες της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις βασικές
δεξιότητες/στόχους της Δια Βίου Μάθησης73, που δημοσιεύτηκε το 2006, ορίζει τις
θεμελιώδεις ικανότητες και γνώσεις που χρειάζεται ο καθένας, προκειμένου να
επιτύχει επαγγελματική και προσωπική ολοκλήρωση, κοινωνική ένταξη και ενεργό
πολιτική ζωή στον σημερινό ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο.
Το Πλαίσιο περιλαμβάνει παραδοσιακά μαθήματα, όπως (μητρική) Γλώσσα,
Μαθηματικά, Ξένες Γλώσσες, Φυσικά και Πληροφορική. Κάνει λόγο, ωστόσο, και για
άλλες δεξιότητες, όπως το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», κοινωνική και πολιτική
72

Βλ. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2010). Employer’s perception of graduate employability (Η
αντίληψη των εργοδοτών σχετικά με την απασχολησιμότητα των πτυχιούχων).Υπάρχουν, ωστόσο, και
διαφορετικές απόψεις, που δεν αποδίδουν την ύπαρξη κενών θέσεων που είναι δύσκολο να
πληρωθούν στην έλλειψη προσόντων, βλ. Cedefop, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ενημερωτικό Σημείωμα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ISSN 1831-2462.
73
Βλ
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_el.htm
(τελευταία επίσκεψη: 28/1/2015)
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αγωγή, λήψη πρωτοβουλιών, επιχειρηματικότητα, πολιτισμική ευαισθητοποίηση και
ικανότητα αυτο-έκφρασης (Learning to learn, Social and civic competences, Sense of
initiative and entrepreneurship, Cultural awareness and self-expression) 74.
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί –κακοπληρωμένοι, απαξιωμένοι από μαθητές και
κοινωνικό περίγυρο, πολλές φορές εργαζόμενοι κάτω από απαράδεκτες συνθήκεςπρέπει να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους ιδεατούς στόχους του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου για την Εκπαίδευση και στην πραγματικότητα. Πώς, λοιπόν, μπορούν να
συμβιβαστούν η σχολική πραγματικότητα και η ανάγκη για καλλιέργεια της
δημιουργικής σκέψης και της καινοτομίας, καλλιέργεια που δεν μπορεί να επιτευχθεί
στο σημερινό σχολείο; Η λύση που προτείνεται είναι η αλλαγή του τρόπου
παρουσίασης κι όχι του υλικού μας, με εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας που
ενσωματώνουν τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκπαίδευση και
κυρίως τους Στόχους για την Μάθηση και την Καινοτομία.
Προτού εξετάσουμε, όμως, τις μεθόδους αυτές καλό θα είναι να δούμε πώς ορίζεται
η δημιουργική σκέψη και ποια η διαφορά της από την κριτική σκέψη.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Σύγκριση κριτικής-δημιουργικής σκέψης
Η τυπική εκπαίδευση δίνει –στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν επιδιώκει μόνο την
απομνημόνευση- έμφαση στην κριτική-αναλυτική σκέψη: κατασκευή ή ανασκευή
επιχειρήματος/συλλογισμού, αποφυγή λάθους, επιδίωξη της μιας και μοναδικής
ορθής απάντησης, συγκλίνουσα σκέψη, ανίχνευση των λογικών συνδέσεων κλπ.
Ωστόσο, υπάρχει και η δημιουργική σκέψη που εστιάζει στη διερεύνηση των ιδεών,
στην ανακάλυψη διαφορετικών οπτικών/εναλλακτικών λύσεων πάνω σε κάθε θέμα,
στην αναζήτηση πολλών αποδεκτών απαντήσεων κι όχι της μίας και μοναδικής ορθής
απάντησης, αξιοποίηση του μηχανισμού του συνειρμού [Κουλαϊδής (επιμ.), 2007,
Παρασκευόπουλος (επιμ.), 2008]. Και οι δύο τρόποι σκέψης είναι βασικοί για μια
επιτυχημένη επαγγελματική ζωή, αλλά ο δεύτερος παραμελείται συστηματικά μέχρι
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

74

Βλ. https://www.ecu.edu/.../21st-Century-Skills . Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Διά
ου
Βίου Εκπαίδευση (European Framework for Education, 2006) οι Δεξιότητες του 21 αιώνα/
Αντικείμενα Γενικής Παιδείας είναι οι εξής: Γλώσσες του Κόσμου, Τέχνες, Μαθηματικά, Οικονομικά,
ου
Φυσικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Κυβερνητική και Πολιτική Αγωγή. Τα Θέματα του 21 αιώνα, πάλι, είναι:
Παγκόσμια Ευαισθητοποίηση, Οικονομικός και Επιχειρηματικός αλφαβητισμός,
Πολιτικός
αλφαβητισμός. Εξάλλου, το Πλαίσιο θέτει τις αναγκαίες Δεξιότητες Μάθησης κι Καινοτομίας:
Δημιουργικές Δεξιότητες και Δεξιότητες Καινοτομίας, Κριτική Σκέψη και Δεξιότητες Επίλυσης
Προβλημάτων, Ικανότητες Επικοινωνίας και Συνεργασίας. Σε ό,τι αφορά τις σχετικές με τις νέες
τεχνολογίες δεξιότητες απαριθμεί τους σχετικούς γραμματισμούς. Τέλος, το Πλαίσιο αναφέρει και τις
Δεξιότητες Ζωής και Σταδιοδρομίας που είναι οι Ευελιξία και η Προσαρμοστικότητα, η Πρωτοβουλία
και η Ικανότητα Αυτοκαθοδήγησης, οι Κοινωνικές και Διαπολιτισμικές Δεξιότητες, η Παραγωγικότητα
και η Ανάληψη Ευθύνης, η Ικανότητα Διοίκησης και η Υπευθυνότητα. Είναι φανερό ότι οι Στόχοι για
ο
τον 21 αιώνα και οι στόχοι της Διά Βίου Μάθησης είναι σχεδόν ταυτόσημοι.
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Σε δραστηριότητες, όπως επίλυση προβλημάτων, και οι δύο τρόποι σκέψης είναι
σημαντικοί: Πρώτα αναλύουμε το πρόβλημα. Κατόπιν, παράγουμε πιθανές λύσεις.
Στη συνέχεια, επιλέγουμε και εφαρμόζουμε την καλύτερη. Τέλος, αξιολογούμε την
αποτελεσματικότητα της λύσης. Η διαδικασία μοιάζει να διαφοροποιεί τους δύο
τρόπους σκέψης. Στην πραγματικότητα όμως συνδέονται και δεν είναι ανεξάρτητοι.
α. Βασικές αρχές της δημιουργικότητας
Για πολλούς ανθρώπους, η δημιουργικότητα είναι κάτι που προορίζεται για τους
επιστήμονες ή τους καλλιτέχνες. Ωστόσο, και στην καθημερινή μας ζωή η
δημιουργική σκέψη μάς βοηθά να βρούμε λύσεις σε ποικίλα προβλήματα. Πρέπει να
κάνουμε χρήση της δημιουργικότητάς μας, είτε σκεφτόμαστε πώς να κερδίσουμε
περισσότερα χρήματα είτε πώς να κάνουμε τους αγαπημένους μας πιο
ευτυχισμένους. Μολονότι πολλοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι η
δημιουργικότητα είναι θέμα έμπνευσης και το πώς έρχονται οι πρωτότυπες ιδέες
θεωρείται μια μάλλον μυστηριώδης διαδικασία -είναι, βέβαια, γεγονός ότι μερικοί
άνθρωποι είναι πιο δημιουργικοί από τους άλλους-, θα ήταν λάθος να πιστεύουμε
ότι η δημιουργικότητα είναι μια παθητική κατάσταση του μυαλού και ότι δεν μπορεί
να ασκηθεί (Μαγνήσαλης, 2002, Κουλαϊδής, 2007, Παρασκευόπουλος, 2008). Ενώ
είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ειδικός αλγόριθμος για τη δημιουργικότητα, υπάρχουν
δεξιότητες σκέψης που μπορούν να διδαχθούν και πράγματα που μπορεί κανείς να
κάνει για να ενισχύσει τη δημιουργικότητά του75.
Κατ’ αρχάς να κατανοήσει τις τρεις βασικές αρχές που διέπουν τη δημιουργικότητα76.
Αρχή 1η: Οι νέες ιδέες αποτελούνται από παλιά στοιχεία
«Δεν υπάρχει τίποτε καινούριο κάτω από τον Ήλιο». Έτσι, και οι «νέες» ιδέες
αποτελούν στην πραγματικότητα συνδυασμό -με νέο τρόπο- στοιχείων από παλιές
ιδέες (Παρασκευόπουλος, 2008). Κάποια στοιχεία αφαιρούνται, άλλα
αντικαθίστανται, άλλα συνδυάζονται εκ νέου (π.χ. κινητό τηλέφωνο: τηλέφωνο +
ασύρματη επικοινωνία).
Η παραπάνω αρχή πρακτικά σημαίνει ότι όσο πιο πλούσια παρακαταθήκη γνώσεων
διαθέτουμε, τόσο πιο δημιουργικοί μπορούμε να είμαστε. Ευρύ πεδίο γνώσεων,
πολλαπλές πηγές, πνευματική περιέργεια ενισχύουν τη δημιουργικότητά μας. Το ίδιο
όμως και η συνεργασία με άλλους, καθώς τα περισσότερα μυαλά που καταθέτουν
ιδέες είναι πάντα πιο αποτελεσματικά από το ένα.
Αρχή 2η: Δεν βρίσκονται όλες οι νέες ιδέες στο ίδιο επίπεδο
Δημιουργικότητα δεν σημαίνει να παράγω απλά νέες ιδέες αλλά νέες και χρήσιμες
ιδέες που υπηρετούν κάποια ανάγκη ή δημιουργούν μια νέα τάση με ευρείες
επιπτώσεις.

75

Βλ. Καραφυλλίδου, Μαρία (2014), Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
τη Δημιουργκή Σκέψη και τη Δημιουργικότητα στο Δημοτικό Σχολείο, Μεταπτυχιακή Εργασία, όπου το
θέμα του αν διδάσκεται η δημιουργικότητα συζητιέται εκτενώς και με πλούσιες αναφορές.
76
Βλ. http://philosophy.hku.hk/think/creative/ (τελευταία επίσκεψη: 28/1/2015)
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Στο παραπάνω πλαίσιο, η κριτική σκέψη μπορεί να μην βελτιώνει –ή και να
παρεμποδίζει- την καλλιτεχνική δημιουργικότητα (artistic creativity), είναι όμως
αναγκαία για τη γνωστική δημιουργικότητα (cognitive creativity), κυρίως στο στάδιο
της αξιολόγησης και τροποποίησης των νέων ιδεών. Φυσικά, αν είναι κανείς
υπερβολικά κριτικός και απορριπτικός, μπορεί να μπλοκάρει τη δημιουργική σκέψη.
Για αυτό ίσως είναι καλύτερο να προηγείται ο καταιγισμός ιδεών και να ακολουθεί η
αξιολόγησή τους.
Αρχή 3η: Η δημιουργικότητα βελτιώνεται από την ικανότητα να ανιχνεύει κανείς
συνδέσεις ανάμεσα στις ιδέες
Αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα να «δούμε»
τις συνδέσεις ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετα θέματα/ τομείς κλπ. Οι δημιουργικοί
άνθρωποι συνήθως διαβάζουν πολύ και για ποικίλα θέματα, έχουν μεγάλη
περιέργεια και είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν τομείς που δεν θα τους αποφέρουν
άμεσα οφέλη.
Εξάλλου, και η μελέτη ενός θέματος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από βαθιά
κατανόηση των συνδέσεων των στοιχείων του, από πολύπλευρη θέασή του, από
αποδόμηση και αναδόμηση των στοιχείων του, π.χ. οι στολές κολύμβησης από την
εταιρεία Speedo το 1996 ("fastskin" swimsuits), που στόχο είχαν να μειώσουν την
αντίσταση του νερού πάνω στο σώμα του αθλητή, μιμούνταν δέρμα καρχαρία.
β. Τελικά τι είναι η δημιουργικότητα;
1. Ικανότητα: Η ικανότητα να φαντάζεσαι και να εφευρίσκεις κάτι καινούριο. Δεν
δημιουργούμε όμως κάτι από το μηδέν αλλά παράγουμε νέες ιδέες συνδυάζοντας,
αλλάζοντας και εφαρμόζοντας σε νέα πλαίσια τις παλιές. Ο καθένας μας διαθέτει
αυτή την ικανότητα (αρκεί να δούμε τα παιδιά), αλλά στους ενήλικες είναι συχνά
καταπιεσμένη λόγω της εκπαίδευσης και χρειάζεται «αφύπνιση».
2. Στάση ζωής: Μια στάση που αποδέχεται την αλλαγή και το καινούριο, η προθυμία
να παίξει κανείς με νέες ιδέες και δυνατότητες, η ευελιξία, η ικανότητα να
απολαμβάνει κανείς το ωραίο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να το βελτιώσει. Συνήθως
αποδεχόμαστε μικρό αριθμό πραγμάτων ως «φυσιολογικά». Δημιουργικότητα είναι
να διευρύνουμε διαρκώς αυτόν τον κατάλογο: γιατί όχι σάντουιτς με πραλίνα
φουντουκιού και μπανάνα αντί για το συνηθισμένο;
Πολύ σημαντική για τη δημιουργικότητα είναι και η θετική στάση, η αισιοδοξία και η
πίστη στην επιτυχία και η επιμονή – ο αρνητισμός και η απαισιοδοξία μπλοκάρουν
τη σκέψη.
3. Συνεχής διαδικασία: Οι δημιουργικοί άνθρωποι δουλεύουν σκληρά και διαρκώς,
προκειμένου να εξελίξουν τις ιδέες και τις λύσεις τους, κάνοντας σταδιακές αλλαγές
και βελτιώσεις στη δουλειά τους. Αποτελεί μύθο πως η δημιουργικότητα εκφράζεται
σε μια στιγμιαία έκρηξη ιδιοφυίας ή σε μια τρέλα εντατικής δραστηριότητας. Πολλές
φορές οι εταιρείες απομακρύνουν από τον εφευρέτη το προϊόν της εφευρετικότητάς
του, προκειμένου να το λανσάρουν στην αγορά, καθώς ο δημιουργός του συνεχίζει
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διαρκώς να το «σκαλίζει», προσπαθώντας να το κάνει καλύτερο. Γιατί ο δημιουργικός
άνθρωπος γνωρίζει πως υπάρχει πάντα χώρος για βελτιώσεις.
Ο κύκλος της δημιουργικότητας
Δεν υπάρχει, βέβαια, συγκεκριμένη διαδικασία που να εγγυάται τη δημιουργική
σκέψη στην επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις παραπάνω αρχές
της δημιουργικότητας, υπάρχουν κάποιες κινήσεις/βήματα που βοηθούν77.
1ο βήμα: Έρευνα. Τι έχουν πει άλλοι για το ίδιο πρόβλημα; Μήπως υπάρχουν ήδη
καλές και εφαρμόσιμες λύσεις; Ποιο είναι το ιστορικό του προβλήματος; Υπάρχουν
κάποιοι ειδικοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν;
2ο βήμα: Αναζήτηση των συνδέσεων μεταξύ των ιδεών. Υπάρχουν κρυφές συνδέσεις
στο ήδη συγκεντρωμένο υλικό; Μπορούμε να μεταφέρουμε μιαν ιδέα από το ένα
πεδίο στο άλλο;
3ο βήμα: Χαλάρωση κι αναμονή. Μετά από σκληρή δουλειά ο εγκέφαλος χρειάζεται
ξεκούραση και χαλάρωση ή κάτι διαφορετικό, για να κυοφορήσει ιδέες. Πολλές
φορές οι έξυπνες ιδέες έρχονται στο μπάνιο ή μετά από έναν καλό ύπνο. Εξ ου και το
αγγλικό «you can sleep on it”!
4ο βήμα: Εφαρμογή- παρακολούθηση- πιθανή αναθεώρηση. Η εφαρμογή των νέων
ιδεών χρειάζεται παρακολούθηση, προκειμένου να δει κανείς τα αποτελέσματα και
να προβεί σε βελτιώσεις.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Μέθοδοι Δημιουργικότητας
Η δημιουργικότητα είναι αποτέλεσμα πολλών, διαφορετικών διαδικασιών. Κάποιες
από αυτές είναι οι εξής :
1. ΕΞΕΛΙΞΗ (Evolution /step-by-step improvement): πολλά από τα πράγματα που
απολαμβάνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα διαρκούς, σταθερής βελτίωσης, π.χ.
αυτοκίνητο.
2. ΣΥΝΘΕΣΗ (Synthesis): δυο τελείως διαφορετικές ιδέες συνδυάζονται σε μια τρίτη,
π.χ. περιοδικό ποικίλης ύλης και ακουστικό cd μπορούν να δώσουν ένα «ακουστικό
περιοδικό», κατάλληλο για τυφλούς ή για ανθρώπους που ταξιδεύουν μακρινές
αποστάσεις για τη δουλειά τους.
3. ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Revolution): οτιδήποτε παράγει τελείως νέες ιδέες στην αντιμετώπιση
ενός προβλήματος, π.χ. αντί να βελτιώνω τα υπάρχοντα εντομοκτόνα, για να
εξοντώσω πιο γρήγορα και με ασφάλεια τα μυρμήγκια, τοποθετώ περιμετρικά από
το σπίτι παγίδες.

77

Βλ.Κουλαϊδής,Β.(επιμ.), 2007, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη ΚριτικήςΔημιουργικής Σκέψης, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΟΕΠΕΚ, σελ. 225-230. Επίσης,
Παρασκευόπουλος (επιμ.), 2009, Δημιουργική Σκέψη-Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων
Ιδεών», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων,Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων σελ. 46-48. Ακόμη, Φύκαρης, Ιωάννης, Προσεγγίζοντας τη
δημιουργική αυτοέκφραση στη διδακτική διαδικασία, ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 101-102, σελ. 164-175.
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4. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Reapplication): η ιδέα υπάρχει ήδη αλλά την εφαρμόζεις
αλλιώς, σε νέα δεδομένα, π.χ. με τα άδεια κουτάκια από μπύρες μπορεί κανείς να
φτιάξει ένα διακοσμητικό τοίχου.
5. ΑΛΛΑΓΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (Changing direction): Όταν προσπαθεί να λύσει κανείς
ένα πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και συνεχώς αποτυγχάνει, θα πρέπει να
το δει από άλλη οπτική γωνία και να αλλάξει τον τρόπο επίλυσής του. Το θέμα είναι
να λυθεί το πρόβλημα, όχι να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη λύση με επιτυχία.
Γ.2. Τεχνικές ενίσχυσης της δημιουργικής σκέψης78
1. «Σπάσιμο» του αυτονόητου, του αξιώματος (Assumption Busting), π.χ. αναζητήστε
διαφορετικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσετε έναν ανεμιστήρα, μια σκούπα79 κλπ.
2. Κατιδεασμός ή Καταιγισμός Αυθόρμητων Ιδεών (Brainstorming), π.χ.“ Τι είναι αυτό
που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα;”
3. Αντίστροφος Καταιγισμός Αυθόρμητων Ιδεών (Reverse Brainstorming), π.χ.“Τι είναι
αυτό που αποθαρρύνει τη δημιουργικότητα;»80
4. Η πλάγια σκέψη (Lateral thinking) του Edward de Bon. Δεν πρέπει να «κολλάμε»
στην πρώτη ιδέα που μας έρχεται στο μυαλό, καλό θα είναι να προσεγγίζουμε με
φαντασία και πολυποίκιλο τρόπο το θέμα81.
5. Εννοιολογικοί χάρτες (Concept mapping), π.χ. “Διακοπές: ωφέλειες, δυσκολίες,
είδη διακοπών”.
6. Παιχνίδι ρόλων (Role playing). Στηρίζεται στη φαντασία, την ενσυναίσθηση, τη
βιωματική μάθηση αλλά και τις καλλιεργεί ταυτόχρονα.
7. Εκμετάλλευση του τυχαίου (Random input), π.χ. μοιράζουμε βιβλία, διαλέγουν οι
μαθητές τυχαίες λέξεις, με τις οποίες πρέπει να φτιάξουν μια ιστορία, ένα ποίημα
κλπ.
8. Συλλογική Ιστορία/Φωτοϊστορία (Storyboarding). Μια ιστορία φτιάχνεται από
πολλές ομάδες –κάθε ομάδα ετοιμάζει την ιστορία της αλλά πρέπει να την ενώσει με
την προηγούμενη. Η συλλογική ιστορία είναι καλύτερα να γίνεται σε μικρές ομάδες
και γραπτά, γιατί προφορικά είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να εκφραστούν
78

Οι περισσότερες από τις τεχνικές αυτές με τις οικείες ασκήσεις έχουν δοκιμαστεί, λόγω της ιδιότητάς
μου ως καθηγήτριας Λυκείου, στις αντίστοιχες τάξεις. Μπορεί να υποθέσει όμως κανείς ότι με
προσαρμογές και με σχετικοποιημένα αποτελέσματα, μπορούν να λειτουργήσουν και σε άλλες
βαθμίδες.
79
Ενδιαφέρον προκαλεί στους μαθητές η παρουσίαση του συγκροτήματος Stomp, οι οποίοι
εκμεταλλεύονται, ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα, και τις σκούπες, για να δημιουργήσουν μουσική.
80
Για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικές με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και των παραλλαγών του
(π.χ. του αντίστροφου, του ομαδικού κλπ καταιγισμού ιδεών) βλ.
81
Παράδειγμα πλάγιας σκέψης: Σε ένα δωμάτιο, απροσπέλαστο από την εξωτερική πλευρά της
οικοδομής και κλειδωμένο απέξω, μπαίνει κάποιος και βλέπει το παράθυρο ανοιχτό και την κουρτίνα
να ανεμίζει. Δίπλα στο παράθυρο υπάρχει ένα τραπέζι και κάτω από το τραπέζι σπασμένα γυαλιά,
χυμένα νερά και δυο πτώματα. Τι έχει συμβεί; (Οι δυνατές απαντήσεις είναι πολλές, δεν υπάρχει η
έννοια του «ορθού», θα μπορούσαν όμως τα «πτώματα» να είναι από δύο χρυσόψαρα και τα νερά
από τη γυάλα που έσπασε, μετακινημένη από την κουρτίνα, όταν άνοιξε το παράθυρο από τον αέρα.
Η «κάθετη σκέψη» θα μας οδηγούσε στην άποψη ότι τα «πτώματα» είναι ανθρώπων, η «πλάγια
σκέψη» διευρύνει τα όρια).
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ελεύθερα. Επίσης, μπορούν –ή μάλλον πρέπει- να χρησιμοποιήσουν κι άλλα μέσα
εκτός από τον λόγο, π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, ζωγραφική, χειροτεχνίες κλπ.
9. Καταιγισμός Ερωτήσεων (Questioning activity). Οι μαθητές καταγράφουν όσο
περισσότερες ερωτήσεις μπορούν πάνω στο θέμα που απασχολεί την τάξη. Οι
ερωτήσεις μπορούν να είναι κλειστές ή ανοιχτές82.
10. Αγώνας Λόγων (Debate) πάνω σε αμφιλεγόμενο θέμα (π.χ. “Η ειρήνη γεννιέται
από τον πόλεμο»)83.
11. Λεξιλογικά Παιχνίδια (Vocabulary games). Θέτουμε μια καινούρια λέξη και
ρωτάμε τι σημαίνει, ενθαρρύνοντας το χιούμορ και τη φαντασία ή ποιους συνειρμούς
δημιουργεί (.
12. Συγγραφή ιστορίας (Story writing)84.
13. Λόγος ενός λεπτού (One minute speech) πάνω σε θέμα σχετικό με το μάθημα.
14. Ασυνάρτητος λόγος δύο λεπτών (Talk nonsense for 2 minutes): στόχος εδώ είναι
ο εξοβελισμός του ελέγχου της λογικής, ώστε να μην σταματήσει να μιλάει κανείς,
ακόμη κι αν «δεν έχει τίποτε να πει». Ανιχνεύεται, έτσι, η δύναμη του συνειρμού και
της φαντασίας.
15. Κουίζ (Quiz) ερωτήσεων. Τα κουίζ αυτά συνήθως δημιουργούνται με ερωτήσεις
κλειστού τύπου και συμπεριφοριστικής λογικής, αλλά ο παιγνιώδης τρόπος που
αυτές τίθενται συμβάλλει στη συναισθηματική χαλάρωση και γι’ αυτό υψηλότερη
απόδοση των αδύναμων μαθητών.
16. Χρήση νέων τεχνολογιών85.

82

Μια ευχάριστη εκδοχή της Δραστηριότητας με ερωτήσεις μπορεί να είναι η εξής: Κάποιος κρατάει
μιαν εικόνα που δεν την έχει δει, έτσι ώστε να την βλέπουν οι άλλοι μπροστά του αλλά όχι ο ίδιος. Με
ερωτήσεις προς το «κοινό» προσπαθεί να καταλάβει τι απεικονίζει η φωτογραφία. Η δραστηριότητα
καλλιεργεί τη φαντασία, τον λόγο, την επικοινωνία.
83
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή ενός Αγώνα Λόγων, ο οποίος έχει σταθερή δομή, βλ.
Εγκύκλιο για τους Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2012-2013: http://edu.klimaka.gr/scholikesdrasthriothtes/diagwnismoi/1020-agwnes-epicheirhmatologias-antilogias.html (:26/01/2015)
84
Άσκηση πάνω στη συγγραφή ιστορίας: α. Αρχικά δίνoυμε τίτλο άρθρου χωρίς το κείμενο και οι
μαθητές προσπαθούν να φανταστούν σε ποιο θέμα αναφέρεται. β.Στη συνέχεια, δίνουμε στους
μαθητές φράσεις από το άρθρο ανακατεμένες, χωρίζουμε ομάδες και ζητάμε να φτιάξουν μια ιστορία
που να περιέχει όλες τις φράσεις. Οι ομάδες διαβάζουν τις ιστορίες τους και τις συγκρίνουν,
συνειδητοποιώντας την έννοια του θέματος, της έμφασης, του ύφους στην αφήγηση. γ. Στο τέλος
δίνουμε το άρθρο από την εφημερίδα, το οποίο συγκρίνουμε με τις ιστορίες των μαθητών. Αν η
δραστηριότητα διεξάγεται σε γλωσσικό μάθημα, δίνουμε μαζί και τους κανόνες του
γραμματικοσυντακτικού φαινομένου στο οποίο θα επιμείνουμε.
Η άσκηση αποτελεί παράδειγμα και για τη στοχοκεντρική μάθηση (task- based learning): Η αρχική
ερώτηση/αφόρμηση (μπορεί να είναι και φωτογραφίες, βίντεο, κλπ) λειτουργεί ως προκαταρκτικός
στόχος (pre-task),η κατασκευή της ιστορίας ως κεντρικός στόχος (during task), τα αποτελέσματα και η
παρουσίαση των κανόνων ως ανακεφαλαιωτικός στόχος (post task).
85
Για τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ, βλ. Κουλαϊδής, ό.π., σελ. 333-375. Μια άσκηση που
συνδυάζει λόγο ενός λεπτού, λεξιλογικά παιχνίδια και χρήση νέων τεχνολογιών είναι η εξής: Θέτουμε
μιαν ερώτηση ανοιχτού τύπου σχετικά με το θέμα που πρόκειται να πραγματευτούμε και δίνουμε λίγο
χρόνο, για να ετοιμάσουν όλοι τις απαντήσεις τους. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ακούμε και
δεχόμαστε όλες τις απαντήσεις, αφού άλλωστε καθεμιά μπορεί να προσθέτει και μιαν όψη του
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17. Αλλαγή ρόλων (change roles): οι μαθητές γίνονται καθηγητές!
18. Περιγραφή εικόνας. Μια εκδοχή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η οποία
συνδυάζει καλλιέργεια περιγραφικού λόγου με ανάπτυξη φαντασίας και αφαιρετικής
ικανότητας, είναι η εξής: Ένας μαθητής κοιτάζει μια φωτογραφία και την περιγράφει
σε κάποιον άλλο (ή άλλους) ο οποίος ζωγραφίζει με βάση αυτά που ακούει αλλά δεν
βλέπει.
Ο κατάλογος των τεχνικών αυτών μπορεί να διευρύνεται συνεχώς 86 , εφόσον
αξιοποιείται η …δημιουργική σκέψη και η φαντασία των διδασκόντων87. Η εισαγωγή
μιας από τις παραπάνω δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός συμβατικού μαθήματος
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κλίματος και στην αναγνώριση των εννοιών της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως σημαντικών για την Εκπαίδευση.
Άλλωστε, οι παράγοντες που «μπλοκάρουν» τη δημιουργικότητα (mental blocks) -και
τους οποίους θα πρέπει με ανάλογες δραστηριότητες να περιορίσουμε- δεν
διαφέρουν πολύ από εκείνους που δυσχεραίνουν και τη λογική κατανόηση και την
πρόσληψη της γνώσης, ακόμη και σε ένα πρώτο, γνωστικό επίπeδο: το άγχος (από
παράγοντες ενδογενείς -π.χ. εφηβική κατάθλιψη- ή εξωγενείς -π.χ. Bulling), ο φόβος
της αποτυχίας (συχνή αιτία αφηρημάδας στο σχολείο, βιασύνης και λαθών από
βιασύνη), η απαισιοδοξία κι ο πανικός μπροστά στο πρόβλημα, η χαμηλή
αυτοεκτίμηση κι η τάση να στηριζόμαστε πάντα στους άλλους, η τυποποίηση της
σκέψης και η πίεση για απόλυτη συμμόρφωση στους κανόνες ή η επιδίωξη της μίας
και μοναδικής «σωστής» απάντησης κλπ88.
Στο θέμα του φόβου της αποτυχίας και της χαμηλής αυτοεκτίμησης κάποιων
μαθητών η ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη. Έτσι, προτείνεται έντονα
τελευταία η αξιολόγηση του μαθητή ανεξάρτητα από τους άλλους (individual
performance norm)89, στην οποία ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί κάθε μαθητή ως
ξεχωριστή περίπτωση και σημειώνει την πρόοδό του ή μη πρόοδό του συγκριτικά με
την έως τώρα επίδοσή του. Στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντική η καλή
συναισθηματική κατάσταση του κάθε μαθητή μέσα στην τάξη/στο σχολείο και η
ενθάρρυνσή του, προκειμένου να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, ανεξάρτητα από
το γενικό επίπεδο της τάξης.
Άλλα πεδία/μέθοδοι εφαρμογής της δημιουργικής σκέψης

θέματος (π.χ. “Τι σημαίνει «οικονομία» για σένα;”). Αφού απαντήσουν όλοι οι μαθητές, βλέπουμε
βίντεο σχετικό με το θέμα και συζητάμε πάνω σε αυτό.
86
Για περισσότερα πάνω στο θἐμα βλ. Μαγνήσαλης, Κ. (1990), Δημιουργική. Θεωρία και Τεχνική για
την ανάπτυξη της Δημιουργικότητας. Αθήνα: Interbooks. Επίσης, Ξανθάκου, Γ. (1998). Η
δημιουργικότητα στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα., Παρασκευόπουλος,Ι.(επιμ.), 2008, ό.π..
Ακόμη, Φύκαρης, ό.π.
87
Για τα χαρακτηριστικά ενός δημιουργικού δασκάλου βλ. Παρασκευόπουλος, ό.π., σελ.72-73.
88
Βλ. Κουλαϊδής, 2007, Παρασκευόπουλος, 2008
89
Σε αντίθεση με τη συγκριτική αξιολόγηση (social performance norm) ή την αξιολόγηση με βάση
γραπτές εξετάσεις (criteria performance norm).
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Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε νεότερα πεδία και νεότερες
μεθόδους εφαρμογής της Δημιουργικής Σκέψης, καθεμιά από τις οποίες
θεμελιώνεται πάνω στις Οδηγίες της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την Διά Βίου Μάθηση
και καλλιεργεί τις Δεξιότητες του 21ου Αιώνα (21st Century Skills) και τις άλλες
Δεξιότητες, όπως τις είδαμε προηγουμένως 90 και καθεμιά από τις οποίες θα
μπορούσε να αποτελεί θέμα ξεχωριστής πραγμάτευσης. Αυτές είναι: η Δημιουργική
Επίλυση Προβλημάτων91, η Μάθηση μέσω Ερευνητικών Εργασιών (PBL Project Based
Learning), η Στοχοκεντρική Μάθηση (TBL Task Based Learning), η Διερευνητική
Μάθηση (Inquiry Based Learning), η Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και
Γλώσσας (CLIL Content and Language Integrated Learning), προκειμένου για
διδασκαλία ποικίλων αντικειμένων σε μια ξένη γλώσσα κλπ.
Σημαντική, τέλος, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα της
Εκπαίδευσης κι ως εκ τούτου στα προβλήματα στο χώρο της εργασίας του 21ου αιώνα,
είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της Αναθεωρημένης Ταξινομίας του Bloom (‘The
Taxonomy of Educational Objectives: Handbook’, Benjamin Bloom, 1956,
αναθεωρημένη από τους Anderson and Krathwohl, το 2001). Οι τελευταίες –και πιο
σημαντικές- δεξιότητες/στόχοι του Γνωστικού Τομέα της Ταξινομίας (Ανάλυση,
Σύνθεση/Δημιουργία, Αξιολόγηση) μπορούν να αποτελέσουν έναν πρακτικό οδηγό
για τον σχεδιασμό των μαθημάτων μας και ένα πρακτικό μέσο αξιολόγησης των
μαθησιακών αποτελεσμάτων92.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στον ανταγωνιστικό κόσμο της Παγκοσμιοποίησης, σε μιαν Ευρώπη που δοκιμάζεται
οικονομικά αλλά και κοινωνικά και ηθικά, η σημασία της Εκπαίδευσης καθίσταται
90

Βλ. υποσημείωση 2.
Είναι η επίλυση ενός προβλήματος με έμμεσο και αντισυμβατικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές
δημιουργικής σκέψης. Έχουν προταθεί πολλές τεχνικές, όπως αυτή του Osborn, που προβλέπει 4
στάδια: της προπαρασκευής, της επώασης, της έλλαμψης και της επαλήθευσης. Για περιγραφή της
τεχνικής, βλ. Παρασκευόπουλος, 2008, ό.π. σελ. 56-58.
92
ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΟΥ BLOOM
Να διαμορφώσετε τις ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα (π.χ. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος),
ακολουθώντας την ταξινομία του Bloom.
•1ο Μάθησης-Γνώσης/ Knowledge: Δίνουμε στους μαθητές έναν παγκόσμιο χάρτη και ζητούμε να
αναφέρουν/να ονοματίσουν/να θυμηθούν τις χώρες που ενεπλάκησαν στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και
να χρωματίσουν τους αντιπάλους με δυο διαφορετικά χρώματα.
•2ο Κατανόησης/Comprehension: Δίνουμε στους μαθητές δύο κείμενα σχετικά με τα αίτια του 2ου
Π.Π. και ζητούμε να τα αναγνωρίσουν και να τα αναδιατυπώσουν αναγνωρίζοντας και την οπτική
γωνία από την οποία είναι γραμμένο το κάθε κείμενο.
•3ο Εφαρμογής/Application: Είσαστε ρεπόρτερς στον 2ο Π.Π. Γράψτε ένα άρθρο που θα στηρίζεται
στις γνώσεις που αποκομίσατε στο προηγούμενο μάθημα.
•4ο Ανάλυσης/Analysis: Δίνουμε στους μαθητές πολλά διαφορετικά κείμενα που σχετίζονται με
διαφορετικούς πολέμους και τους ζητούμε να διακρίνουν τις διαφορές τους και να τα κατατάξουν
σύμφωνα με τα realia (γεγονότα, ονόματα κλπ) που εμπεριέχουν.
•5ο Σύνθεσης/Synthesis: Δημιουργήστε ένα πόστερ που θα παρουσιάζει τα πιο σημαντικά
προβλήματα που προκάλεσε ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος στη χώρα σας.
•6ο Αξιολόγησης/ Evaluation: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, τόσοι πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία
υποστήριξαν τον Εθνικοσοσιαλισμό;
91
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καθοριστική. Τα παλιά προγράμματα σπουδών και οι παλιές μέθοδοι διδασκαλίες,
που εστιάζουν στην απόκτηση ανενεργών γνώσεων ή –στην καλύτερη περίπτωσηστην κριτική ανάλυσή τους, δεν επαρκούν, προκειμένου να καλλιεργηθούν άνθρωποι
δημιουργικοί, αποτελεσματικοί στον χώρο εργασίας και κοινωνικά ενεργοί. Είναι,
ωστόσο, δύσκολο να γίνουν ριζικές αλλαγές τόσο εξαιτίας του συντηρητισμού και του
φόβου της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και εξαιτίας των εξωτερικών πιέσεων να
παρουσιάζει κάθε φορά απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια λύση, λοιπόν, για
να τεθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα ως στόχος στην εκπαιδευτική πράξη θα
ήταν μέσω μικρών δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη δημιουργική σκέψη, ακόμη και
στο τυπικό πρόγραμμα93, πολύ περισσότερο μάλλον στο ημιτυπικό και άτυπο, και οι
οποίες –αν αξιολογούνταν- θα αξιολογούνταν με νέες ρουμπρίκες που εξετάζουν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις οποίες μπορεί να στηρίξει κανείς στην
αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
De Bono, E. (1967), New think: The use of lateral thinking in the generation of new
ideas,
De Bono, E. (1984). Teaching thinking. London: Penguin
Guilford, J.P. (1950), Creativity: Its measurement and development, American
Psychologist, https://www.ecu.edu/.../21st-Century-Skills.
Markkula M. & Carneiro R. (2009). Καινοτομία και δημιουργικότητα, eLearning
Papers, στο http://www.openeducationeuropa.eu/da/node/57432 New York:
Basic Book.
Κουλαϊδής, Β. (επιμ.), 2007, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη
Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΟΕΠΕΚ.
Μαγνήσαλης, Κ. (1990), Δημιουργική. Θεωρία και Τεχνική για την ανάπτυξη της
Δημιουργικότητας. Αθήνα: Interbooks.
Μαγνήσαλης, Κ. (2002), Δημιουργική σκέψη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Ξανθάκου, Γ., (1998), Η δημιουργικότητα στο σχολείο, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
Παρασκευόπουλος, Ι.(επιμ.), 2008, Δημιουργική Σκέψη-Παραγωγή Καινοτόμων και
Πρωτότυπων Ιδεών», Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική
Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων.
Φύκαρης, Ι., Προσεγγίζοντας τη δημιουργική αυτοέκφραση στη διδακτική
διαδικασία, ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ, 101-102, 164-175.

93

Βλ. και http://www.21stmn.org/What_They_Are.html (τελευταία επίσκεψη 28/1/2015). Και στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο προβληματισμός οδηγεί στο συμπέρασμα πως μεγαλύτερη σημασία
από το τι διδάσκεται έχει το πώς διδάσκεται. Οι Δεξιότητες Ζωής και Καριέρας, Μάθησης και
Καινοτομίας και Πληροφορικής και Τεχνολογίας δεν αποτελούν χωριστό αντικείμενο αλλά
ενσωματώνονται στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα και διαχέονται στα Βασικά Μαθήματα.
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Εκπαιδευτικές πολιτικές και μελέτη της τοπικής ιστορίας: ιστορικές
αναφορές και σύγχρονες απαιτήσεις
Εμμανουηλίδου Ευμορφία
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης
e.emmanouilidou@yahoo.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη της τοπικής ιστορίας συνδέει την ιστορία με την έρευνα. Οι μαθητές
παρατηρούν, αναζητούν την αλήθεια, συμμετέχουν ενεργά στην κατάκτηση της
γνώσης, ενδιαφέρονται για τα θέματα της τοπικής κοινωνίας και αναπτύσσουν την
κριτική τους σκέψη.
Στην παρούσα εργασία ερευνώνται ιστορικές αναφορές σχετικά με τη σημασία της
τοπικής ιστορίας στο δημοτικό σχολείο, τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής σχέσης
των μαθητών με τη γνώση και προτείνεται η συστηματοποίηση της διδασκαλίας της
τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1913 για το δημοτικό σχολείο, στο τέλος της ύλης των
τριών τελευταίων τάξεων, υπάρχει σημείωση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας
της αντίστοιχης ιστορικής περιόδου 94 . Η μελέτη του τοπικού περιβάλλοντος
εισάγεται σαν ιδιαίτερο μάθημα στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου το 196495
ενώ στη δεκαετία του 1990 στην ιστορική ύλη των τριών τελευταίων τάξεων
εντάσσεται η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στα πλαίσια της ιστορικής περιόδου
που εξετάζεται 96 . Σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, δεν
προβλέπεται συστηματική ενασχόληση με την τοπική ιστορία στο δημοτικό σχολείο.
Ωστόσο, προτείνονται στις τρεις τελευταίες τάξεις πέντε ώρες διδασκαλίας σε θέματα
τοπικής ιστορίας97.
Η τοπική ιστορία δεν διδάσκεται συστηματικά στα δημοτικά σχολεία της πατρίδας
μας. Τα διδακτικά εγχειρίδια αποκλείουν την ύλη της, ο δάσκαλος προσπαθεί να
μεταδώσει τις πολλές γνώσεις του εγχειριδίου, ενώ η υπόμνηση για τη διδασκαλία
της τοπικής ιστορίας στα αναλυτικά προγράμματα παραμένει ως απλή υποσημείωση.
Ερευνητικές ιστορικές αναφορές

94

Β.Δ. της 10-9-1913 (ΦΕΚ 174, τ. Α΄).
Ν.Δ. 4379/1964, άρθρο7, παρ. 2.
96
Βλ. ΥΠΕΠΘ (1994). Ιστορία Δ΄ Δημοτικού: Βιβλίο για τον δάσκαλο. Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 5-6. ΥΠΕΠΘ
(1996). Ιστορία Ε΄ Δημοτικού: Βιβλίο για τον δάσκαλο. Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 5. ΥΠΕΠΘ (1997). Ιστορία ΣΤ΄
Δημοτικού: Βιβλίο για τον δάσκαλο. Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 5-6.
97
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας, ΦΕΚ 303Β/13-3-2003.
95
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Το Διάταγμα του 1825 του Υπουργού Εσωτερικών Γρηγορίου Δικαίου εισηγείται την
τοπική ιστορία ως διδασκόμενο μάθημα στα σχολεία98. Στην πατρίδα μας η τοπική
ιστοριογραφία εντοπίζεται στην αλλαγή του 18ου προς τον 19ο αιώνα και συνδέεται
με την εθνική αφύπνιση99.
Το 1931 ο Α. Δελμούζος στην εισήγησή του στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
τόνισε ότι ένα από τα βασικά αιτήματα της ελληνικής παιδείας είναι «να
μελετήσουμε τον τόπο μας, τη ζωή του και τον πολιτισμό του. Τη βάση στα σχολικά
προγράμματα θα τη δώση ο σύγχρονος πολιτισμός και τα εκφραστικά του μέσα, η
σύγχρονή μας πραγματικότητα. Βάση θα είναι η πατριδογνωσία, η στενότερη και
πλατύτερη πατρίδα 100 . Ο Κ. Γεωργούλης στο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών και
Υγειονομικών Επιθεωρητών το 1949 τονίζει «τας ευκαιρίας ας δίδει το περιβάλλον
από μορφωτικής απόψεως, τας ζωντανάς πηγάς από τας οποίας ακτινοβολείται
παιδευτική επίδρασις»101 καθώς και τη σημασία της ύλης της πατριδογραφίας κάθε
τόπου για το δημοτικό σχολείο.
Οι οπαδοί του νέου σχολείου σημειώνουν ότι για την εκλογή της ύλης σε όλες τις
τάξεις του δημοτικού πρέπει να κυριαρχεί το πατριδογνωστικό περιβάλλον διότι αυτό
«θα μας δώση ζωηρές παρορμήσεις για την εξέταση της ιστορίας»102. Στην εισήγησή
του στην Επιτροπή Παιδείας το 1958, ο Θ. Παρασκευόπουλος επισημαίνει ότι
«ενδείκνυται η έξαρσις των στοιχείων του τοπικού και κοινωνικού περιβάλλοντος»103
και στα πορίσματα της Επιτροπής αναφέρεται ότι «ο πνευματικός κόσμος του
δημοτικού σχολείου να έχη τας ρίζας του εις το άμεσον περιβάλλον του παιδιού, το
φυσικόν και κοινωνικόν, και να ευρίσκεται εις πυκνήν και στενήν επαφήν προς τον
λαϊκόν μας πολιτισμόν»104.
Η μελέτη της τοπικής ιστορίας προϋποθέτει τη συχνή επαφή των παιδιών με τους
ιστορικούς χώρους και το γεγονός αυτό ευνοεί τη «φυσική» μάθηση. Η τοπική
ιστορία φαίνεται ότι αποτελεί ένα «άριστο» παιδαγωγικό μέσο: οι ιστορικοί χώροι
και τα μνημεία θεωρούνται σημαντικά κίνητρα για τη διδασκαλία και το παιδί
εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα γνωρίσει.
98

Βλ. Α. Δημαράς (επιμ.). (1987). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τ. Α΄, 1821-1894). Αθήνα: Εκδοτική
Ερμής, σ. 13. Μ. Βαϊνά (1997). Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό
πρώτο αιώνα. Αθήνα: Gutenberg, σ. 54-57.
99
Μ. Ρεπούση (2000). Τοπικές ιστορίες στο σχολείο: από το γενικό παρελθόν στο παρελθόν του τόπου.
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 110, σ. 97-108.
100
Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον (χ.χ.). Πρακτικά Συνεδριάσεων (5-24 Οκτωβρίου 1931).
Αθήναι, σ. 451.
101
Υπουργείον Εθν. Παιδείας (χ.χ.). Πρακτικά συνεδρίου Εκπαιδευτικών – Γεν. Επιθεωρητών Μέσης
και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων και Υγειονομικών Επιθεωρητών
Σχολείων (Εν Αθήναις 17-22 Οκτωβρίου 1949), σ. 328-329.
102
Βλ. Δ. Παπανικολάου (1960). Ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία και κυρίαρχα μαθήματα. Το νέο
σχολείο στη θεωρία και πράξη. Εκδ. «Πορεία», σ. 79 και 87.
103
Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας (24 Ιουνίου 1957 – 10 Ιανουαρίου 1958). (1958). Αθήναι: Εκ του
Εθνικού Τυπογραφείου, σ. 98.
104
οπ.π., σ. 39.
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Το 1959 ο υπουργός Παιδείας δίνει εντολή «όπως εν τη διδασκαλία της ιστορίας αλλά
και εις πάσαν δεδομένην ευκαιρίαν εξαίρεται ιδιαιτέρως η σημασία και ο ρόλος των
ιστορικών Μνημείων και ερμηνεύεται λεπτομερέστερον η ιστορική αυτών θέσις105.
Οι μαθητές «δέον όπως οδηγούνται εις συχνάς επισκέψεις και εκδρομάς εις τους
ιστορικούς χώρους όπου οι διδάσκαλοι δια συστηματικής και εντόνου διδασκαλίας
και ερμηνείας των μνημείων τους προκαλούν να ζήσουν με μεγάλην ψυχικήν έντασιν
τα διδασκόμενα»106. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας107, οι μαθητές
και οι δάσκαλοι οφείλουν «να παράσχουν την συνδρομήν των δια την αναστήλωσιν,
εξωραϊσμόν και συντήρησιν των ανά την Χώραν Μνημείων και Ηρώων των υπέρ
Πατρίδος πεσόντων». Η ενέργεια αυτή, όπως τονίζεται, αποτελεί εκπλήρωση εθνικού
καθήκοντος απέναντι στους ένδοξους προγόνους.
Ο Μ. Παπαμαύρος επισημαίνει: « Το παιδί του Δημοτικού σχολείου ζει ολότελα στο
παρόν. Τη σκέψη του την κανονίζουν οι εντυπώσεις του περιβάλλοντός του. Για
Ιστορία δεν έχει ιδέα… Το πόθεν των πραγμάτων του είναι άγνωστο. Το να γυρίσει
πενήντα χρόνια πίσω και το να γυρίσει χίλια χρόνια πίσω είναι γι’ αυτό το ίδιο πράμα.
Το παιδί ως την ηλικία των 10 χρόνων και ακόμα παραπάνω ξέρει μόνο το «Μια φορά
κι έναν καιρό». Γι’ αυτό, πριν αρχίσουμε να κάνουμε Ιστορία με τα παιδιά, πρέπει
πρώτα να καλλιεργήσουμε στην ψυχή τους την ιδέα της Ιστορίας… Πως λοιπόν θα
εμβάλουμε στην ψυχή των παιδιών την ιδέα της Ιστορίας; Θα την εμβάλουμε
αρχίζοντας την Ιστορία από το παρόν… Είπαμε πως το παιδί ζει το παρόν. Τη σκέψη
του κινούν όσα βλέπει και ακούει γύρω του. Ανάμεσα όμως στα πράματα, που είναι
γύρω του, είναι και μερικά, που έχουν ιστορία ή που είναι ιστορικά υπολείμματα.
Φρούρια π.χ., μνημεία, ιστορικές τοποθεσίες, ονομασίες αρχαίες κλπ.. Όταν τα δει το
παιδί αυτά τα πράματα και όταν ο δάσκαλος του μιλήσει γι’ αυτά και του πει πως
χτίστηκαν στα παλιά χρόνια, τότε που εμείς δεν είχαμε γεννηθεί ούτε οι παππούδες
μας είχαν γεννηθεί, το παιδί θα καταλάβει σιγά-σιγά τι θα πει πως τα πράματα αυτά
έχουν ιστορία. Μ’ αυτά και από διηγήσεις μερικών γερόντων του χωριού για
πράματα, που κι αυτοί τα ξέρουν από τους παππούδες τους, τα παιδιά παίρνουν
αντίληψη της Ιστορίας»108.
Ο Κ. Λαζαρίδης τονίζει τη σημασία της τοπικής ιστορίας στο δημοτικό σχολείο και
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «από μας τους δασκάλους δεν δίνεται η πρέπουσα
σημασία στην εκμάθηση της ιστορίας κάθε τόπου, γιατί δεν έχουμε κατανοήσει οι
πιο πολλοί από μας τη μεγάλη της παιδαγωγική σημασία. Βέβαια είναι, ότι το ζήτημα
αυτό παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα η έρευνα και
διαπραγμάτευση των τοπικών ιστορικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό παραγκωνίζεται
και παραμελείται η τοπική ιστορία, για να περιορίζεται κατά το πλείστον το ιστορικό
μάθημα στα όσα διαλαμβάνουν τα σχετικά σχολικά εγχειρίδια που είναι γραμμένα
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σύμφωνα με το Επίσημο Αναλυτικό μας Πρόγραμμα… Για το λόγο αυτό σε άφθονες
περιπτώσεις παρουσιάζονται οι μαθητές μας να μη ξέρουν και να μην έχουν καθόλου
ιδέα από σπουδαιότατα ιστορικά γεγονότα που έχουν διαδραματισθή στον τόπο
τους, να αγνοούν για ποιο λόγο έχει στηθή κάποιο άγαλμα, ποια σημασία έχει κάποιο
μνημείο, μια επιγραφή κλπ.» 109 . Ο ίδιος προτείνει ότι η διδασκαλία της τοπικής
ιστορίας πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την τοπική γεωγραφία. «Από διδακτική
άποψη», έλεγε ο Κ. Λαζαρίδης, «η τοπική ιστορία είναι πολύ σπουδαία γιατί οι
γνώσεις, που αποκτάει το παιδί με αυτήν, είναι πραγματικές και όχι φανταστικές,
σταθερές και όχι φευγαλέες, ικανές να δυναμώσουν το παιδικό μυαλό και να το
προετοιμάσουν για τις απαραίτητες ιστορικές γνώσεις, που θα διδαχθή αργότερα, όχι
μόνο για την πατρίδα του, μα και για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δε σταθερές αυτές
οι γνώσεις γιατί είναι πραγματικές και δεν αποκτούνται με λογοκοπία. Τις αποκτούν
τα παιδιά με ακατάπαυστη σύγκριση του κοντινού με το πιο μακρυνό, του τωρινού
με το περασμένο. Η τοπική λοιπόν ιστορία πρέπει να αποτελή – όπως και η τοπική
γεωγραφία – τη βάση και το προμήνυμα κάθε γενικής διδασκαλίας της ιστορίας στο
δημοτικό μας σχολείο… Ένα μάθημα τοπικής ιστορίας μπορεί να περιστραφή
ανάλογα με την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών και την ευκαιρία που θα
παρουσιασθή, και να στηριχθή είτε σε κάποιο ιστορικό γεγονός, είτε σε μια
χρονολογία, σε μια σύντομη χρονική περίοδο, σε μια ιστορικήη προσωπικότητα, σ’
ένα μνημείο, σ’ ένα αρχαίο ερείπιο κλπ…. Πρέπει να θεωρήται απαράδεκτο το
φαινόμενο, ο δάσκαλος να ζη αδιάφορος στο μέρος που βρίσκεται το σχολείο του…
είναι απαραίτητη και η λεπτομερειακή εξέταση και διερεύνηση του τόπου όπου
βρίσκεται το σχολείο από άποψη ιστορική»110.
Η προβολή της τοπικής ιστορίας φαίνεται ότι απασχολεί και τα τοπικά παιδαγωγικά
συνέδρια. Έτσι, στο παιδαγωγικό συνέδριο Φωκίδας ο επιθεωρητής Κ. Μουζακίτης
υποστηρίζει: «Ιδιαιτέρως ως προς την Περιφέρειάν μας είναι ανάγκη να τονισθή ότι
επιβάλλεται η εισαγωγή των κάτωθι επί μέρους ενοτήτων εις τα διάφορα
μαθήματα… Ως προς την Ιστορίαν: Αι ηρωϊκαί μορφαί του Διάκου, του Ανδρούτσου,
του Πανουργιά, του Ησαΐα, η μάχη της Άμπλιανης, το Χάνι της Γραβιάς θα
διδάσκωνται λεπτομερώς και ουχί εις μίαν διδακτικήν ώραν, ως αποτελούσαι
έκφρασιν του Τοπικού ηρωϊκού πνεύματος. Ο σεβασμός προς τα Εθνικά σύμβολα και
τα Ιστορικά Μνημεία δια της υπό των μαθητών περιποιήσεως πέριξ αυτών και του
Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου ολίγων ανθέων, θα καλλιεργείται ιδιαιτέρως.
Ωσαύτως οι Δελφοί με το Αμφικτυονικόν των Συνέδριον θα εξετάζωνται από πασών
των απόψεων, ήτοι και από της απόψεως της διατηρήσεως των διασωθέντων
μνημείων και από της απόψεως της εκμεταλλεύσεως τούτων από τουριστικής
απόψεως δια της παροχής φιλοξενείας και ασύλου εις τους επισκέπτας. Η έξαρσις
109
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των Τοπικών Ευεργετών (Δελμούζου, Γιαγτζή, Μαρκίδη) δεν θα παραλείπεται και θα
προβάλλωνται προς μίμησιν»111.
«Δια την καλλιτέραν», έλεγε ο Χ. Παρράς, «προσφοράν και κατανόησιν της ιστορικής
ύλης, επιβάλλεται όπως αύτη θεμελιωθή διδακτικώς επί της Γεωγραφίας… το
ιστορικό μάθημα να θεμελιωθή διδακτικώς επί του γεωγραφικού… εις την Γ΄ τάξιν η
ιστορική ύλη να ακολουθή την γεωγραφικήν»112. Ο Κ. Κίτσιος είχε ήδη επισημάνει ότι
σύμφωνα με τις μελέτες του Πιαζέ και τα ψυχοπαιδαγωγικά πορίσματα της σχολής
της Γενεύης «πρέπει να χρησιμοποιούμεν τα συγκεκριμένα, δια να βοηθήσωμεν εις
την εξέλιξιν της σκέψεως του παιδιού» 113 . Η άμεση επαφή του παιδιού με τη
συγκεκριμένη πραγματικότητα, «το διδακτικόν αξίωμα της πατριδογνωσίας ευρίσκει
λοιπόν την δικαιολόγησίν του και από την θεωρία του PIAGET περί της εξελίξεως της
διανοήσεως»114.
Ερευνητικές αναζητήσεις
Η μελέτη της τοπικής ιστορίας χαρακτηρίζεται ως «πολύτιμη μορφωτική
ενασχόληση» γιατί αναπτύσσει ερευνητική συμπεριφορά – συνείδηση, εθίζει στη
μελέτη του συγκεκριμένου και διευκολύνει την κατανόηση της γενικής ιστορίας115.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τοπική ιστορία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς
αναφορές στην εθνική ή διεθνή ιστορία116.
Οι E. Nicholas, D. Thompson και H. Pluckrose117, υπογραμμίζουν ότι η τάξη αλλά και
ο χώρος έξω από το σχολείο πρέπει να είναι κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων
για τον μαθητή και προτείνουν τη συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία της
μάθησης μέσω μιας ποικιλίας των μεθόδων προσέγγισης της ιστορικής γνώσης όπως
της μελέτης της τοπικής ιστορίας, της γραπτής και προφορικής παράδοσης, του
γενεαλογικού δένδρου των μαθητών, των ιστορικών λογοτεχνικών κειμένων118, των
επισκέψεων σε ιστορικούς χώρους, της παρουσίασης ατομικών και ομαδικών
εργασιών των παιδιών στην τάξη, της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων καθώς και
των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη συναισθηματική έκφραση των μαθητών
111
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όπως είναι οι δραματοποιήσεις και η εκτέλεση ρόλων. Όπως τονίζεται, «θα
πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο: θα ανοίξουν οι πόρτες των σχολείων και έτσι οι
δάσκαλοι και οι μαθητές θα παίρνουν σοβαρά υπόψη τους την κοινή κληρονομιά της
ιστορίας, του πολιτισμού και του τοπικού περιβάλλοντος»119.
Ο Γ. Αθανασιάδης τονίζει ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα της εξωσχολικής
δραστηριότητας για τη μελέτη της ιστορίας: «Το σχολείο δε δίνει μόνο γνώσεις, μα
διαπαιδαγωγεί τα παιδιά. Βάση αυτής της ενέργειας που αποβλέπει στη
διαπαιδαγώγηση και στη μόρφωση, είναι το μάθημα. Μα ο δάσκαλος που έχει
συνείδηση ότι είναι μορφωτής, είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τη ζωή των
παιδιών και να τα βοηθάει να πλατύνουν έξω από τις ώρες του σχολείου τον ορίζοντά
τους, να συμπληρώνουν τις γνώσεις τους. Θα τους ξυπνήσει τις δημιουργικές τους
ικανότητες. Για την εξέλιξη της δουλιάς έξω απ’ την τάξη, η ιστορία μας δίνει
εξαιρετικό υλικό» 120 . Έτσι, «με τον επιδέξιο συνδυασμό της εξωσχολικής και της
σχολικής δουλιάς ο δάσκαλος θα πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα βοηθήσει τα
παιδιά και θα τα οδηγήσει να εμβαθύνουν στις ιστορικές γνώσεις. Θ’ αναπτύξει τα
ενδιαφέροντά τους για τα περασμένα. Θα καλλιεργήσει τη συνήθεια να δουλεύουν
ανεξάρτητα, με πρωτοβουλία και με διάθεση, ν’ αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.
Να μορφώνονται πάνω σε σωστές βάσεις, να ετοιμάζονται να γίνουν δραστήριοι και
γεμάτοι πρωτοβουλία πολίτες» 121. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Χ. Φράγκος,
«χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών στο διδακτικό έργο και με προσφυγή
σε μορφές «δεσποτικής συμπεριφοράς», δε μορφώνουμε παρά αλλοτριώνουμε τους
ανθρώπους και τους ετοιμάζουμε να υπηρετήσουν κάθε μορφή καταπίεσης»122.
Στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία τονίζεται ότι για να είναι ζωντανή η ιστορία
και για να την θυμούνται τα παιδιά, κρίνεται απαραίτητη η προσωπική επαφή των
παιδιών με τους ιστορικούς χώρους και τα μουσεία 123. Η προσωπική σχέση με τη
γνώση προσδίδει νόημα στη γνώση, με αποτέλεσμα η γνώση να μην εξαφανίζεται
μόλις τελειώσει το μάθημα ή η εξέταση124.
Στην ελληνική βιβλιογραφία προβάλλεται η βιωματική, ενεργητική και κριτική
προσέγγιση της ιστορίας στη σχολική πράξη125 και τονίζεται ότι οι μαθητές οφείλουν
να γνωρίσουν το τοπικό τους περιβάλλον και να βιώσουν τις ζωντανές και ιστορικές
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αξίες του 126 . Ο Χ. Φράγκος επισημαίνει ότι οι έννοιες του χώρου και του χρόνου
αναπτύσσονται στα παιδιά μετά το δέκατο έτος της ηλικίας τους127. Όπως αναφέρει,
το παιδί στην ηλικία των 7-11 χρόνων, «κινείται αποκλειστικά μέσα στο χώρο του
συγκεκριμένου και του παρόντος»128. Ο ίδιος τονίζει ότι το παιδί των δώδεκα χρόνων
«δεν έχει τις απαραίτητες ιστορικές γνώσεις… δεν έχει αποκτήσει την αίσθηση του
αφηρημένου χρόνου και του λείπει η ιστορική συνείδηση, της οποίας βασικό
γνώρισμα είναι η ευέλικτη μετακίνηση των γεγονότων μέσα στο χρόνο και του χρόνου
μέσα στα γεγονότα129.
Ο Γ. Μαυρογιώργος διαπιστώνει ότι «σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης η διδασκαλία της ιστορίας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από ένα είδος
στασιμότητας»130 . Η σύνδεση του ιστορικού μαθήματος με τη μελέτη της τοπικής
ιστορίας εξακολουθεί να είναι απαίτηση της εποχής μας ενώ αναγνωρίζεται ως
αναγκαιότητα η μελέτη της τοπικής ιστορίας και η σύνδεσή της με τις ανθρωπιστικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές σπουδές131, έτσι ώστε οι μαθητές να ανακαλύπτουν
τον γύρω κόσμο, να γνωρίζουν την πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική ζωή του
τόπου, να κοινωνικοποιούνται και να δημιουργούν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με
τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Συμπεράσματα
Σε ερευνητικές ιστορικές αναφορές τονίζεται η ιδέα της στενότερης πατρίδας και
σημειώνεται η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης ενώ σε σύγχρονες αναζητήσεις
υπογραμμίζεται η επαφή των μαθητών με την τοπική ιστορία μέσα από μια
διαδικασία διερεύνησης και εποικοδομητικής μάθησης.
Η συστηματοποίηση της διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης
παιδαγωγικής, η μελέτη της τοπικής ιστορίας μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας
προάγει τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα και οδηγεί στην καλλιέργεια και
στην ανάπτυξη των μαθητών: το σχολείο ανοίγει στην τοπική κοινωνία και το ιστορικό
μάθημα συνδέεται με την περιβαλλοντική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Βιβλιογραφικές αναφορές
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Διδακτική παρέμβαση στην Ε΄ τάξη Δημοτικού για τη διδασκαλία των
γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων σε σύγκριση με την ακέραια
μονάδα σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο του Zoltan Dienes
Εφραιμίδης Ι. Παύλος
5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, Δρ Θεολογίας & Δάσκαλος
efraimid@yahoo.gr
Μακρής Στέλιος
5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, Μαθηματικός & Δάσκαλος
stylmakris@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά την άποψη του Ζ. Dienes η μάθηση του παιδιού γίνεται κυρίως μέσω του
«δομημένου παιχνιδιού», με το οποίο το παιδί κατανοεί τους κανόνες διαισθητικά
και στη συνέχεια τους αναλύει και τους χρησιμοποιεί, ώστε να επεκταθεί στη
μαθηματική γνώση. Το «Φιδάκι με τον τροχό των κλασμάτων», η «Οδύσσεια» και ο
«Δον Κιχώτης» είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσουμε στη
διδακτική μας παρέμβαση σε μαθητές ηλικίας 10-11 χρόνων για τη διδασκαλία των
γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων σε σύγκριση με την ακέραια μονάδα. Τα
παιχνίδια τροποποιήθηκαν, ώστε να επιτευχθεί ο βασικός διδακτικός στόχος σε κλίμα
χαράς και ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Στο τέλος τα παιδιά θα πρέπει να
αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν, για να εκφράσουν τι είναι γνήσιο και
καταχρηστικό κλάσμα.
ΛΕΞΕΙΣ–ΚΛΕΙΔΙΑ: γνήσιο και καταχρηστικό κλάσμα, ακέραια μονάδα, δομημένο
παιχνίδι, πρωτογενές και δευτερογενές παιχνίδι, μαθηματική αφαίρεση.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το παιχνίδι έλκει την καταγωγή του στα πρώτα βήματα της ιστορίας της
ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι κάθε πολιτισμού, κάθε τόπου και εποχής, πέρα από τις
«σοβαρές» τους ασχολίες έπαιζαν και παίζουν παιχνίδια132.
Το παιγνίδι δεν επιδέχεται ακριβή ορισμό από λογική, βιολογική και αισθητική
άποψη. Είναι μια λειτουργία ζωής133. Αν και έχει όλες τις ιδιότητες ενός εργαλείου
μάθησης, αυτό δε σηµαίνει ότι ταυτίζεται αυτόµατα µε µια διαδικασία μάθησης. Η
ανάδειξή του σε τέτοιου είδους εργαλείο γίνεται κυρίως µέσα από την εκπαιδευτική
του επεξεργασία και τη σύνδεσή του µε διαδικασίες αγωγής, στο πλαίσιο του
σχολείου αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ενσωματωμένο σε συνθήκες αγωγής, το
132

Χατζηκαμάρη, Π. & Κοκκίδου, Μ. (επιμ.), (2003). Πρακτικά διημερίδας «6η συνάντηση παιδαγωγών,
καλλιτεχνών, εμψυχωτών»: Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεσσαλονίκη: University Studio
Press.
133
Χουιζίνγκα, Γ. (1989). Ο άνθρωπος και το παιχνίδι: Homo Ludens (μτφρ. Λυκιαρδόπουλος Α. &
Ροζάνης Σ.). Αθήνα: Γνώση.

-235-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
παιχνίδι µπορεί να λειτουργήσει: α) ως όργανο επικοινωνίας τόσο µεταξύ των
παιδιών, όσο και µεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού, β) ως µέσο επίλυσης των
συγκρούσεων και των δυσκολιών συνεργασίας στο χώρο της τάξης, γ) ως μέσο
απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και δ) ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας
και της φαντασίας134.
Αναφορικά με το τελευταίο στοιχείο που αναφέρθηκε, τη φαντασία, θα λέγαμε ότι
το παιδί παίζοντας, συνδυάζει πραγµατικά δεδομένα µε φανταστικά σενάρια,
δημιουργεί έναν πλασματικό χώρο-χρόνο, μια προσωρινή μη πραγματική
«πραγματικότητα», συµβατή προς τη δραστηριότητά του135 .
Για τον J. Piaget το παιχνίδι αποτελεί προϋπόθεση και έκφραση της ανάπτυξης του
παιδιού. «Μετασχηματίζει» την πραγματικότητα καθώς την «αφομοιώνει» στις
ανάγκες του εγώ του παιδιού136. Παίζοντας το παιδί δημιουργεί ένα σύστημα από
μορφές σκέψης, έκφρασης και δράσης, όπου συνυπάρχει το πραγματικό με το
φανταστικό. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει συμβολικά καταστάσεις που σε
πραγματικές συνθήκες θα του ήταν απρόσιτες. Οι δραστηριότητες του συμβολικού
παιχνιδιού επιτρέπουν στο παιδί να μετασχηματίσει συμβολικά την πραγματικότητα
στην οποία ζει, για να την κατανοήσει και να την αφομοιώσει στις ανάγκες του137.
Υπάρχουν: α) παιχνίδια εξάσκησης, β) συµβολικά παιχνίδια, γ) παιχνίδια µε κανόνες
και δ) παιχνίδια κατασκευών138. Όλα αυτά τα παιχνίδια εξασκούν δυνατότητες και
δεξιότητες του παιδιού και συμβάλλουν στη σωµατική, τη γνωστική, τη
συναισθηματική και την κοινωνική του ανάπτυξη. Επομένως, ενεργοποιούν σφαιρικά
την προσωπικότητα του παιδιού, την οργανώνουν και την πλαισιώνουν στην πορεία
του προς την ωριµότητα139.
Κατά τον L. S. Vygotsky το παιχνίδι διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη
ενός παιδιού, γιατί το παιδί εξελίσσεται μέσα από δραστηριότητες του παιχνιδιού. Σε
κάθε παιχνίδι το στοιχείο της φανταστικής κατάστασης που το διακρίνει, εμπεριέχει
κανόνες συμπεριφοράς. Και, όπως κάθε φανταστική κατάσταση ορίζεται από
κανόνες συμπεριφοράς, κάθε παιχνίδι με κανόνες δημιουργεί μια φανταστική
κατάσταση140. Όσο πιο αυστηροί είναι οι κανόνες ενός παιχνιδιού, τόσο πιο μεγάλες
γίνονται οι απαιτήσεις που αφορούν στη συμμετοχή του παιδιού, τόσο πιο έντονο
και έξυπνο γίνεται το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι περισσότερο ανάμνηση από κάτι που
134
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έχει συμβεί στην πραγματικότητα, παρά φαντασία. Είναι περισσότερο μνήμη σε
δράση, παρά πρωτότυπη κατάσταση της φαντασίας. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο
οποίος καθορίζει και τη συγκινησιακή κατάσταση του παιδιού στο παιχνίδι141.
Κατά την άποψη του Ζ. P. Dienes η μάθηση του παιδιού γίνεται κυρίως μέσω του
παιχνιδιού. Ο Dienes δίνει ιδιαίτερη σημασία στο «δομημένο παιχνίδι», με τη
βοήθεια του οποίου το παιδί κατανοεί τους κανόνες διαισθητικά και στη συνέχεια
τους αναλύει και τους χρησιμοποιεί, ώστε να επεκταθεί στη μαθηματική γνώση142.
Κατά τον Dienes το παιχνίδι διακρίνεται σε πρωτογενές και δευτερογενές. Το
πρωτογενές περιλαμβάνει το χειρισμό και την εξερεύνηση διάφορων υλικών, χωρίς
απώτερο σκοπό. Το δευτερογενές περιλαμβάνει την προσπάθεια του παιδιού να
χτίσει κάτι με τα υλικά και τα αντικείμενα αυτά, να ανακαλύψει ιδιότητες και
χαρακτηριστικά και να διαμορφώσει αφηρημένες έννοιες και κατηγορίες ή κανόνες.
Το δευτερογενές παιχνίδι οδηγεί σε διαδικασίες πολύ χρήσιμες για τη μάθηση, όπως
αφαίρεση, συμβολισμό και κατηγοριοποίηση143.
Το μαθηματικό παιχνίδι παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες
και να γνωρίσουν σε βάθος τα μαθηματικά σε συνθήκες χωρίς πίεση. Στο πλαίσιο του
παιχνιδιού ο μαθητής μπορεί να μάθει μαζί με τα άλλα παιδιά ή από τα άλλα παιδιά
144
.
Ο δάσκαλος σχεδιάζοντας κατάλληλες δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις
μαθηματικές έννοιες, τις οποίες θέλει να διδάξει στους μαθητές του και
πλαισιώνοντάς τες με κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό (σενάρια, υλικά, μορφές
αναπαράστασης) κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών και τα ωθεί στη δραστηριοποίησή
τους 145 . Επομένως, ο ρόλος του είναι εκείνος του εμψυχωτή (να ενθαρρύνει τη
δραστηριοποίηση των μαθητών) είτε του συμμέτοχου στο παιχνίδι των παιδιών146.
Μπορεί ακόμα και να επανατοποθετεί το πρόβλημα –αν είναι αναγκαίο- χωρίς, όμως,
να δίνει λύσεις147 . Επίσης, ο δάσκαλος πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το
παιχνίδι κατά τέτοιο τρόπο, χωρίς να το μετατρέψει σε µια ακόµη καθοδηγούµενη
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τέλος, το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί και ως
εργαλείο κατανόησης του παιδιού και διάγνωσης προβλημάτων στη συμπεριφορά
του148.

141

Vygotsky, L. S. (1978). ό.π..
Καψάλης, Α. & Λεμονίδης Χ. (1999). Σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των μαθηματικών. Μακεδνόν,
τ. 6, σ.σ. 95-115.
143
Καψάλης, Α. & Λεμονίδης Χ. (1999). ό.π..
144
Τζεκάκη, Τζ. & Χριστοδούλου, Ι. (2004). Τα μαθηματικά: ένα παιχνίδι. Στο: Χατζηκαμάρη, Π. &
Κοκκίδου, Μ. (επιμ.). Πρακτικά διημερίδας «6η συνάντηση παιδαγωγών, καλλιτεχνών, εμψυχωτών»:
Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
145
Τζεκάκη, Τζ. & Χριστοδούλου, Ι. (2004). ό.π..
146
Αυγητίδου, Σ. (επιμ.), (2001). Το παιχνίδι: Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.
Αθήνα: Τυπωθήτω.
147
Τζεκάκη, Τζ. & Χριστοδούλου, Ι. (2004). ό.π..
148
Γερμανός, Δ. (1998). ό.π..
142

-237-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Ο Dienes κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές μαθαίνοντας πρώτα ένα πιο
περίπλοκο από μαθηματικής άποψης παιχνίδι, μπόρεσαν να μάθουν αργότερα μια
απλούστερη εκδοχή του ίδιου παιχνιδιού γρηγορότερα από τους μαθητές που
έμαθαν πρώτα το απλούστερο παιχνίδι και μετά το σύνθετο 149 . Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο μαθηματικό πλαίσιο, που αποτελεί τη βάση για ορισμένες
μαθηματικές έννοιες. Εάν αυτό το πλαίσιο κατανοηθεί σωστά, τότε διευκολύνει τη
μάθηση των απλούστερων συστατικών της έννοιας. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί κατά
την προσπάθεια επίτευξης ενός τελικού στόχου, το παιδί να ανακαλύπτει και να
αποκτά τις προαπαιτούμενες δεξιότητες με έμμεσο τρόπο150.
Κατά τον Dienes για να κατανοηθεί μια μαθηματική έννοια από τους μαθητές, πρέπει
αυτοί να εργαστούν με διαφορετικά είδη υλικών τα οποία περιέχουν την ίδια έννοια.
Η αναπαράσταση της έννοιας σε ποικίλα περιβάλλοντα, στα οποία οι μαθητές θα
μπορούσαν να εξετάσουν την δομή της έννοιας από διάφορες προοπτικές, θα ήταν
δυνατό να αντικατασταθεί με την κατασκευή ενός συνόλου διαφορετικών νοητικών
εικόνων που ανήκουν στην έννοια151. Αυτή «η ψυχολογική διαδικασία μετάβασης»
από το ένα αναπαραστατικό σύστημα στο άλλο είναι μια αναγκαία λειτουργία για
την εννοιολογική κατανόηση στα μαθηματικά152.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το σκεπτικό, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα
μιας διδασκαλίας της μαθηματικής έννοιας του γνήσιου και του καταχρηστικού
κλάσματος σε σχέση με την ακέραια μονάδα. Ακολουθώντας το διδακτικό μοντέλο
του Dienes, τροποποιήσαμε τέσσερα επιτραπέζια παιχνίδια, για να τα αξιοποιήσουμε
στη διδασκαλία μας, όπου κυριαρχεί το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα153 και επικρατεί
ένα κλίμα χαράς.
Το στοιχείο της χαράς, που περιέχουν οι παιγνιώδεις δραστηριότητες, μπορεί να
ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτές και να κατακτήσουν την
επιδιωκόμενη γνώση. Έτσι εξοικονομείται χρόνος από την πλευρά του εκπαιδευτικού
στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τα παιδιά για να μάθουν. Ακόμη κι όταν
πρόκειται να παρουσιαστούν δύσκολες μαθηματικές έννοιες, χάρη στον παιγνιώδη
χαρακτήρα μιας δραστηριότητας, μπορεί να διατηρηθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον
των παιδιών. Αυτό, όμως, δε θα μπορούσε να συμβεί στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής
διδασκαλίας154.
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Εφαρμόζοντας το διδακτικό μοντέλο του Zoltan Dienes
Ο Z. Dienes θεωρεί ότι το πρόβλημα της μάθησης βρίσκεται στην εύρεση των σχέσεων
ανάμεσα στη δομή της νοημοσύνης του μαθητή και τη δομή του αντικειμένου που
θα διδαχτεί155. H μάθηση θεωρείται πιο αποτελεσματική, όταν τα παιδιά εισάγονται
πρώτα σε γενικότερες και σύνθετες δομές και αργότερα σε απλούστερες και
ειδικότερες156.
Μεγάλη σημασία δίνει ο Dienes και στην επίδραση που έχει το περιβάλλον στην
ανάπτυξη του παιδιού157. Το περιβάλλον αυτό, όμως, πρέπει να είναι δομημένο κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί το παιδί προς τη γνώση158. Μάλιστα, το «δομημένο
παιχνίδι» βοηθά το παιδί κατανοεί τους κανόνες διαισθητικά και στη συνέχεια να
τους αναλύει και να τους χρησιμοποιεί, ώστε να επεκταθεί στη μαθηματική γνώση159.
Το «Φιδάκι με τον τροχό των κλασμάτων», η «Οδύσσεια» και ο «Δον Κιχώτης» είναι
τα επιτραπέζια παιχνίδια που τροποποιήσαμε και χρησιμοποιήσαμε στη διδακτική
μας παρέμβαση σε μαθητές ηλικίας 10-11 χρόνων για τη διδασκαλία των γνήσιων και
καταχρηστικών κλασμάτων σε σύγκριση με την ακέραια μονάδα, αξιοποιώντας το
διδακτικό μοντέλο του Z. Dienes. Κατά τον Dienes η μάθηση μέσω του παιχνιδιού
συντελείται σε έξι στάδια160:
1ο στάδιο: το ελεύθερο παιχνίδι
Παίζοντας ελεύθερα το παιδί διασκεδάζει, ενώ συγχρόνως εισάγεται στο πνεύμα της
συνεργασίας και της οργάνωσης, μαθαίνει να σκέφτεται και να ενεργεί μέσα σε
ομάδες και αναπτύσσει τη φαντασία του. Ενώ φαίνεται ότι το παιδί ασχολείται
ελεύθερα με το παιχνίδι, στην πραγματικότητα δεν παίζει με κάτι τυχαίο, αλλά με
συγκεκριμένο υλικό που έχει προκαθορισμένους στόχους και έχει επιλεγεί από τον
εκπαιδευτικό.
Ένας στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα τρία επιτραπέζια παιχνίδια
που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τη διδασκαλία των γνήσιων και
καταχρηστικών κλασμάτων. Άλλος στόχος είναι τα παιδιά παίζοντας «ελεύθερα»
αυτά τα παιχνίδια να αισθανθούν την ανάγκη ύπαρξης κάποιων κανόνων
προκειμένου να αποκτήσουν νόημα.
Είναι σημαντικό να δώσουμε ένα συστηματικά δομημένο πρόγραμμα προκειμένου
το παιδί να σχηματίσει βασικές μαθηματικές έννοιες, που αποτελούν προϋπόθεση
για την εκμάθηση άλλων, συνθετότερων εννοιών.
Σε αυτό το πρώτο στάδιο, τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι κατασκευασμένα κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους που είναι
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προκαθορισμένοι. Όμως, τα παιδιά δεν απαντούν σε στερεότυπες ερωτήσεις και δεν
εισάγονται στη χρήση μαθηματικού λεξιλογίου.
2ο Στάδιο: η ανακάλυψη κανόνων
Αφού τα παιδιά στο προηγούμενο στάδιο έπαιξαν «ελεύθερα» με τα παιχνίδια που
τους δόθηκαν, ανακάλυψαν ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί (οι κανόνες των
παιχνιδιών). Αυτοί οι περιορισμοί εισάγονται από το δάσκαλο ή τους επιβάλλει το
ίδιο το υλικό. Θα μπορούσαν, βέβαια, και τα ίδια τα παιδιά να βάλουν τους δικούς
τους κανόνες, αλλά αυτό δε συνέβη στο υλικό που χρησιμοποιήσαμε. Μετά δώσαμε
τα ίδια παιχνίδια στα παιδιά διαμορφωμένα αυτή τη φορά, για να εξυπηρετούν το
διδακτικό στόχο που είχαμε θέσει.
3ο στάδιο: αναγνώριση των κοινών χαρακτηριστικών των παιχνιδιών
Ο στόχοι σε αυτό το στάδιο της διδασκαλίας ήταν:
να ξεχωρίσουν και να απομονώσουν οι μαθητές από τα παιχνίδια που τους δώσαμε
να παίξουν, τα κοινά στοιχεία (τις κρυμμένες μαθηματικές αφαιρέσεις) και
να αναγνωρίσουν και να ξεκαθαρίσουν τα μη κοινά χαρακτηριστικά τους.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, βοηθήσαμε τους μαθητές, ώστε να
χαρακτηρίσουν τα παιχνίδια ως προς τη δομή τους. Τα παιδιά παίζοντας με υλικά, τα
οποία διέφεραν –αν και είχαν και ίδιες δομές- κατέληξαν στις ακόλουθες
διαπιστώσεις:
Α) Τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών παιχνιδιών είναι τα εξής:
-Όλα τα παιχνίδια έχουν μια σχεδιασμένη -σε χαρτονένια βάση- πορεία, η οποία έχει
αρχή, τέλος και σκοπό.
-Όλα τα παιχνίδια έχουν κάποιους κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να
ακολουθήσουν οι παίκτες. Μάλιστα, η αποδοχή των κανόνων αυτών από όλους τους
παίκτες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
-Παντού ορίζεται ως νικήτρια εκείνη η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο τέλος της
διαδρομής προχωρώντας με το πιόνι της τόσα βήματα, όσα ορίζει κάθε φορά το ζάρι.
-Κατά τη διάρκεια των τριών παιχνιδιών υπάρχουν κάποια σημεία της διαδρομής, τα
οποία είναι διαφοροποιημένα και θέτουν στα παιδιά προβλήματα προς λύση που
αναφέρονται στα κλάσματα σε σύγκριση με τη μονάδα.
-Ανάλογα με το αν η απάντηση που θα δοθεί σε αυτά τα προβλήματα είναι σωστή ή
λαθεμένη, προσδιορίζεται και το μέγεθος της ποινής ή της αμοιβής αντίστοιχα.
-Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ο τρόπος που συμμετέχουν τα παιδιά στα
παιχνίδια (μέσα από 5 τετραμελείς ομάδες) και το ότι οι απαντήσεις που δίνουν στα
προβλήματα είναι το προϊόν συλλογικής δουλειάς.
-Όλα τα προβλήματα ζητούν από τα παιδιά (με άμεσο ή έμμεσο τρόπο) να
ανατρέξουν στην έννοια της μονάδας/συνόλου, προκειμένου να συγκρίνουν με
αυτήν το κλάσμα (γνήσιο ή καταχρηστικό) που τους δίνεται.
Β) Τα μη κοινά χαρακτηριστικά των τριών παιχνιδιών είναι τα εξής:
-Τα παιχνίδια αυτά διαφέρουν ως προς το θέμα τους.
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-Εκτός από το «Φιδάκι», τα άλλα δυο παιχνίδια σχετίζονται με ένα γνωστό ήρωα, με
τον οποίο ταυτίζονται τα παιδιά.
-Στο «Φιδάκι» το ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη ορίζεται με κλήρωση, ενώ στα
άλλα παιχνίδια αυτό καθορίζεται από τη ζαριά που θα φέρει η κάθε ομάδα.
-Στην «Οδύσσεια» και το «Δον Κιχώτη» υπάρχουν καρτέλες με προβλήματα, οι οποίες
απουσιάζουν από το «Φιδάκι», όπου αντί αυτών υπάρχει ένας διπλός τροχός. Αυτός
ο τροχός με το συνδυασμό των αριθμών των δύο δίσκων του, δημιουργεί τα
προβλήματα που καλούνται να λύσουν τα παιδιά.
-Ενώ στην «Οδύσσεια» δίνονται τα προβλήματα και οι πληροφορίες για το έπος μαζί
(στην ίδια καρτέλα), στο «Δον Κιχώτη» έχουμε περιληπτικές αφηγήσεις (ανεξάρτητες
από τις καρτέλες), οι οποίες συνοδεύουν τα παιχνίδια. Οι αφηγήσεις αυτές γίνονται
από το δάσκαλο της τάξης, πριν αρχίσει το παιχνίδι.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι μαθητές στάθηκαν και στα μη κοινά χαρακτηριστικά
των καρτελών με τα προβλήματα. Δηλαδή:
Στα δύο παιχνίδια –εκτός από το «Φιδάκι»- έχουμε σε κάθε πρόβλημα ένα σύνολο
ανθρώπων ή πραγμάτων, από το οποίο παίρνουμε ένα μέρος μικρότερο ή
μεγαλύτερο κάθε φορά. Ακόμη, μπορεί να έχουμε πολλά όμοια σύνολα, από τα οποία
εμείς παίρνουμε λιγότερο ή περισσότερο από ένα. Τέλος, σε κάποια προβλήματαπαγίδες αναφερόμαστε σε ένα σύνολο αντικειμένων συγκεκριμένο, από το οποίο
ζητιέται να πάρουμε περισσότερα από εκείνα που το ίδιο περιέχει.
Στην «Οδύσσεια» τα προβλήματα αφορούν μόνο στα γνήσια κλάσματα, ενώ στα άλλα
δυο παιχνίδια τα προβλήματα αφορούν στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα.
Στο «Δον Κιχώτη» και την «Οδύσσεια» αντικαθιστούμε το αρχικό κλάσμα του
προβλήματος με κάποιο από τα κλάσματα που περιέχει η καρτέλα σε παρένθεση.
Αντίθετα, στο «Φιδάκι», που το κλάσμα ορίζεται κάθε φορά από το διπλό τροχό,
υπάρχουν περισσότερα κλάσματα για σύγκριση με τη μονάδα.
Το πιο σημαντικό κοινό στοιχείο στα τέσσερα παιχνίδια είναι η ύπαρξη των
προβλημάτων που δίνονται στα παιδιά προς λύση. Μάλιστα, τα προβλήματα αυτά
σχετίζονται με τη σύγκριση των κλασμάτων με τη μονάδα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά ξεχώρισαν αυτό το τελευταίο κοινό
χαρακτηριστικό, έτσι ώστε αντιδιαστέλλοντάς το με τα μη κοινά χαρακτηριστικά των
παιχνιδιών, να πετύχουν τη «μαθησιακή αφαίρεση» και να χαρακτηρίζουν πλέον τα
παιχνίδια από τη δομή τους. Αυτό, βέβαια, έγινε με τη καθοδήγηση του δασκάλου.
4ο Στάδιο: η αναπαράσταση της αφαίρεσης
Ο στόχος μας σε αυτό το στάδιο ήταν να κάνουμε τα παιδιά να αναπαραστήσουν την
αφαίρεση, να εξετάσουν και να μιλήσουν γι’ αυτήν και να δουν πώς μπορεί να
εφαρμοστεί αυτή σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Για να το καταφέρουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε την οπτική αναπαράσταση,
ορμώμενοι από τα προβλήματα των τριών παιχνιδιών. Ενδεικτικά εδώ θα
παρουσιάσουμε μόνο μια περίπτωση καρτέλας-προβλήματος, προερχόμενη από το
παιχνίδι «Οδύσσεια»:
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«Το νησί του Ήλιου: Μετά το αιματηρό πέρασμα από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, ο
Οδυσσέας μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του φτάνει στη Θρινακία, την
πατρίδα του Ήλιου, όπου παρά την ειδοποίηση ου Οδυσσέα οι σύντροφοί του
έσφαξαν και έφαγαν τα 2/3 από τα 30 ιερά βόδια. Έφαγαν τα περισσότερα, τα
λιγότερα, τα μισά ή όλα τα βόδια;»
Με πρόχειρα σκίτσα ζωγραφίσαμε 30 μικρά βόδια στον πίνακα. Χωρίσαμε αυτό το
σύνολο σε τρία ίσα μέρη και βάλαμε μέσα σε κύκλο τα δύο από αυτά τα μέρη. Έτσι
τα παιδιά κατάλαβαν ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα έφαγαν ένα μέρος από το
σύνολο (μονάδα) των ιερών βοδιών, και μάλιστα έφαγαν τα περισσότερα.
Οι εν λόγω απεικονίσεις κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στη διδασκαλία αυτή,
μιας και ο Dienes δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της καταγραφής μιας πράξης
(οπτική, λεκτική, ακουστική). Δηλαδή ο Dienes πιστεύει ότι το «κάνω» από μόνο του
δε φτάνει. Η γνώση που θα προέλθει από την πράξη πρέπει να καταγραφεί για να
μπορέσει το παιδί να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα από αυτήν161.
5ο Στάδιο: η αναζήτηση μιας λεκτικής διατύπωσης
Στόχος του 5ου σταδίου της διδασκαλίας ήταν να βρεθεί μια «γλώσσα», μια λεκτική
διατύπωση για να περιγράψει την αναπαράσταση (4ο στάδιο) των ιδιοτήτων της
αφαίρεσης που επιτεύχθηκε στο 3ο στάδιο.
Για να πετύχουμε τον παραπάνω στόχο, αφήσαμε αρχικά τα παιδιά να βρουν τη δική
τους περιγραφική γλώσσα, η οποία περιγράφει τις δικές τους ιδέες. Στη συνέχεια
συζητήσαμε με τα παιδιά, προκειμένου να βρούμε καταλληλότερη γλώσσα, με
περισσότερα πλεονεκτήματα, για να περιγράψουμε την αναπαράσταση που θέλαμε.
Η γλώσσα αυτή έπρεπε να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στο λεξιλόγιο των παιδιών,
για να μπορούν να διατυπώνουν εύκολα ορισμούς, σχέσεις και ιδιότητες του
αντικειμένου μελέτης.
Ζητήσαμε αρχικά από τα παιδιά να επισημάνουν τις διαφορές των προβλημάτων
(που περιέχονταν στα παιχνίδια) κατευθύνοντάς τα βέβαια να σκεφτούν τις δύο
διαφορετικές μορφές των κλασμάτων και τις ιδιότητές τους.
Τότε τα παιδιά ανέφεραν ότι υπάρχουν κλάσματα με αριθμητή μεγαλύτερο από τον
παρονομαστή και κλάσματα που ο αριθμητής τους είναι ένας αριθμός που είναι
μικρότερος από τον παρονομαστή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα παιδιά
είπαν ότι το κλάσμα δείχνει πώς από μια ομάδα με πολλά ίδια πράγματα παίρνουμε
τα λίγα, ενώ στην πρώτη περίπτωση είπαν ότι το κλάσμα δείχνει μια ομάδα
πραγμάτων «μαζί με» κάποια πράγματα από μια άλλη ομάδα, ίδια, που βρίσκεται
δίπλα.
Έπειτα προσπαθήσαμε να εισάγουμε τα παιδιά στους όρους «γνήσιο» και
«καταχρηστικό» κλάμα, αναφέροντας ότι καταχρηστικά λέγονται τα κλάσματα που
«καταχράζονται», δηλαδή κάνουν δική τους μια ξένη περιουσία. Αντίθετα, τα γνήσια
κλάσματα (γνήσια με την έννοια του «καθαρός»/«αγνός», όπως λέμε «γνήσιο
161
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ελαιόλαδο» ή «γνήσιο δέρμα») δεν έκαναν καμιά «κατάχρηση» ξένης «περιουσίας»,
αρκούνται στη δική τους και για το λόγο αυτό τα χαρακτηρίζουμε γνήσια, δηλαδή
καθαρά/αγνά.
Στη συνέχεια συζητήσαμε και καταλήξαμε σε μια κοινή γλώσσα, την οποία
χρησιμοποιήσαμε για να ορίσουμε κάθε φορά τις δύο διαφορετικές κατηγορίες
κλασμάτων, γνήσιων και καταχρηστικών. Η κοινή γλώσσα αφορά στους ορισμούς και
τις ιδιότητες των γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων.
Ορισμοί:
Γνήσιο κλάσμα είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή
του.
Καταχρηστικό κλάσμα είναι το κλάσμα που έχει αριθμητή μεγαλύτερο από τον
παρονομαστή του.
Ιδιότητες:
Τα γνήσια κλάσματα είναι πάντα μικρότερα από τη μονάδα
Τα καταχρηστικά κλάσματα είναι πάντα μεγαλύτερα από τη μονάδα.
6ο Στάδιο: ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την ανεύρεση της
αλήθειας της μαθηματικής πρότασης
Σε αυτό το στάδιο στόχος μας ήταν τα παιδιά να σκεφτούν και να συνδυάσουν τις
γνώσεις που απέκτησαν για την ανεύρεση της αλήθειας της μαθηματικής πρότασης
του τι είναι γνήσιο και τι καταχρηστικό κλάσμα. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο
κάναμε στην τάξη τις εξής δραστηριότητες:
1η Δραστηριότητα: Δώσαμε στους μαθητές ζωγραφιές που απεικόνιζαν κλάσματα και
τους ζητήσαμε να δηλώσουν ποια είναι γνήσια και ποια καταχρηστικά.
2η Δραστηριότητα: Δώσαμε στους μαθητές μια σελίδα με γνήσια και καταχρηστικά
κλάσματα ανακατεμένα και τους ζητήσαμε να τα κατατάξουν στη σωστή στήλη ενός
πίνακα με δύο στήλες («γνήσια κλάσματα» και «καταχρηστικά κλάσματα»
αντίστοιχα). Με τη διεργασία διαχωρισμού των κλασμάτων, τα παιδιά έφτασαν
ουσιαστικά στην «απόδειξη».
3η Δραστηριότητα: Θέτοντας την ερώτηση «γιατί είναι γνήσια ή καταχρηστικά τα
κλάσματα του πίνακα», οδηγήσαμε τα παιδιά να φτάσουν στο «αξίωμα», δηλαδή να
χρησιμοποιήσουν έναν πεπερασμένο αριθμό λέξεων για να περιγράψουν αυτή τη
μαθηματική δομή. Αυτή η περιγραφή θα αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για να
φτάσουν οι μαθητές σε μια διατύπωση επιπλέον ιδιοτήτων. Ρωτώντας, λοιπόν, τι
σημαίνει αν ένα κλάσμα είναι γνήσιο ή καταχρηστικό, τα παιδιά βρήκαν επιπλέον
ιδιότητες των κλασμάτων, δηλαδή τα «θεωρήματα» (π.χ. Ο αριθμητής στα γνήσια
κλάσματα είναι πάντα μικρότερος από τον παρονομαστή, ενώ στα καταχρηστικά
κλάσματα συμβαίνει το αντίστροφο).
Με όλες τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν στο 6ο στάδιο, τα παιδιά
απέκτησαν ένα «τυπικό κανονικό σύστημα», ο χειρισμός του οποίου είναι ο τελικός
στόχος της μαθηματικής μελέτης μιας δομής. Έγιναν, λοιπόν, συλλογισμοί και
συνδυασμοί γνώσεων για την ανεύρεση της αλήθειας μιας μαθηματικής πρότασης.
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Όπως προέκυψε από την αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση, οι στόχοι που
θέσαμε στη διδασκαλία μας επιτεύχθηκαν. Επιπλέον, καλλιεργήθηκε η δεξιότητα της
συνεργασίας και της ανάπτυξης στρατηγικών για τη λύση προβλημάτων. Στα
ζητήματα των στάσεων οι μαθητές: α) προσέγγισαν με ένα διαφορετικό τρόπο το
μάθημα των Μαθηματικών, β) εξέλαβαν τα Μαθηματικά ως μια ευχάριστη
ενασχόληση και γ) αντιλήφθηκαν τη σύνδεση των Μαθηματικών με τα υπόλοιπα
μαθήματα του σχολικού προγράμματος (π.χ. Ιστορία-μυθολογία, Γεωγραφία,
Γλώσσα).
Η παραπάνω διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί με κατάλληλες προσαρμογές και σε
άλλες ενότητες των Μαθηματικών, π.χ. στην πρόσθεση και την αφαίρεση των
ακέραιων αριθμών αλλά και τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεσή τους. Επίσης, με
κατάλληλες προσαρμογές το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία
ορισμένων ιδιοτήτων και πράξεων.
Τέλος, με κατάλληλες προσαρμογές, το υλικό μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε
άλλα γνωστικά αντικείμενα: α) στο «Φιδάκι με τον τροχό των κλασμάτων»,
αντικαθιστώντας τους αριθμούς που αναγράφονται στο διπλό τροχό, με ρήματα και
αντωνυμίες, μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να σχηματίσουν προτάσεις με το
ρήμα και την αντωνυμία που δείχνει κάθε φορά το βέλος (ο μικρός δίσκος θα περιέχει
τις αντωνυμίες και ο μεγάλος τα ρήματα), β) η Οδύσσεια μπορεί να αξιοποιηθεί στη
διδασκαλία της Γεωγραφίας της Μεσογείου και γ) ο «Δον Κιχώτης» μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Γλώσσας, αντικαθιστώντας τις καρτέλες των
ερωτήσεων με άλλες, όπως για παράδειγμα με καρτέλες που θα ζητούν από το
μαθητή να κλίνει ουσιαστικά, ρήματα, αντωνυμίες ή μετοχές.
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Εκπαιδευτικός ΠΕ 11
Περίληψη
Στα πλαίσια της διαχείρισης της σχολικής τάξης, των προβλέψεων και διαδικασιών
που εδραιώνουν και υποστηρίζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος καταγράφονται διάφορα μοντέλα διαχείρισης της
σχολικής τάξης. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται εν συντομία ένα σχέδιο
εργασίας που αφορά τη διαχείριση επιθετικότητας και θυμού στο νηπιαγωγείο,
αποσκοπώντας στην πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς πριν αυτή (η
συμπεριφορά) αποτελέσει βασική μορφή «επικοινωνίας» στην σύγχρονη κοινωνία.
Προτείνονται αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες ενίσχυσης θετικών
συμπεριφορών και διαχείρισης προβλημάτων επιθετικής συμπεριφοράς και θυμού
των νηπίων . Η οριοθέτηση και η άσκηση συναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά
του νηπιαγωγείου μέσω διαθεματικών σχεδίων εργασίας που εκπονούνται στο
νηπιαγωγείο, θα βοηθήσει τα νήπια να αποκτήσουν μορφές κοινωνικής
συμπεριφοράς έτσι ώστε να γίνουν μέλη της ομάδας των συνομηλίκων τους, να
εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα του εαυτού
τους.
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε σημαντικά δείγματα παιδιών ηλικίας, από την
παιδική μέχρι την εφηβική, η επιθετικότητα αγγίζει τον υψηλότερο δείκτη στην ηλικία
των τριών ετών (Hasan, Drolet, & Paquin, 2003). Ευτυχώς, ένα παιδί αυτής της ηλικίας
δεν αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία. Είναι επίσης ευτυχές το γεγονός ότι τα
περισσότερα παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς, μαθαίνουν και επιλύουν αυτά τα
προβλήματα πριν να μπουν στο Δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά όμως που δεν
καταφέρνουν να επιλύσουν τέτοιου είδους προβλήματα πριν την είσοδό τους στο
Δημοτικό σχολείο, γίνονται, μεγαλώνοντας, βίαιοι έφηβοι. Σύμφωνα με αυτή τη
φυσιολογική ανάπτυξη, η περίοδος της προσχολικής ηλικίας αποτελεί την ιδανική
περίοδο για την πρόληψη και θεραπεία των περιπτώσεων χρόνιας σωματικής
επιθετικότητας. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο επιθετική συμπεριφορά; Ποια
είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά; Ποιες
είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν; Ποιο μοντέλο παρέμβασης μπορούμε να
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υιοθετήσουμε προκειμένου να υποστηρίξουμε ως εκπαιδευτικοί αυτά τα παιδιά στην
μαθησιακή τους πορεία; Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές είναι κατάλληλες;
Το φαινόμενο της επιθετικότητας ανάμεσα σε παιδιά και έφηβους απασχολεί πλέον
έντονα την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, ενώ και είχε ήδη αρχίσει
να μελετάται συστηματικά σε χώρες του εξωτερικού από τις αρχές του ’70. Αν και δεν
παρουσιάζεται σε ακραίες μορφές στη χώρα μας, όπως συμβαίνει στις Η.Π.Α. και σε
αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, ωστόσο η μελέτη και η έγκαιρη πρόληψή του συμβάλλει
σημαντικά στον περιορισμό της εξάπλωσής του.
Επιθετικότητα ορίζουμε μια εμφανής συμπεριφορά στην οποία εμπεριέχεται η
πρόθεση να προκαλέσει κάποιος επώδυνα ερεθίσματα σε έναν άλλο οργανισμό ή να
εκδηλώσει καταστροφική συμπεριφορά προς άψυχα αντικείμενα. Οι άνθρωποι
εκδηλώνουν τρεις κυρίως μορφές επιθετικότητας: την λεκτική, την σωματική
επιθετικότητα εναντίον άλλων ανθρώπων ή αντικειμένων και την ψυχολογική
επιθετικότητα. Δεν αποτελεί νόσο αλλά μορφή συμπεριφοράς που μπορεί να
αποδοθεί σε ποικίλους παράγοντες. Αυτοί μπορεί να είναι εσωτερικοί, που
σχετίζονται με τις βιο-γνωστικο-συναισθηματικές αλλαγές στο παιδί και στον έφηβο
αλλά και εξωτερικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως είναι η
οικογένεια, το σχολείο, τα Μ.Μ.Ε. και η ομάδα των συνομηλίκων. Η εκδήλωση της
επιθετικής συμπεριφοράς διαφέρει ανάλογα με το φύλο και τη σχολική επίδοση των
μαθητών.
Η επιθετική συμπεριφορά υπονομεύει τη μαθησιακή διαδικασία και τη μάθηση
κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στη δόμηση μιας
σωστής και ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Μια βαθύτερη κατανόηση του
προβλήματος θα επέτρεπε αναμφίβολα στους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς
συμβούλους και ψυχολόγους να εφαρμόσουν προγράμματα παρέμβασης και
στρατηγικές που να μειώνουν και να εξαλείφουν το φαινόμενο της θυματοποίησης,
τουλάχιστον στο σχολικό περιβάλλον. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
παρέχουν ασφάλεια στο σχολείο, να εντοπίζουν έγκαιρα τα περιστατικά βίας, να
δημιουργούν κλίμα συμφιλίωσης μεταξύ των μαθητών και να χρησιμοποιούν τις
κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να επιτυγχάνουν ειρηνική κα ικανοποιητική λύση σε
κάθε σύγκρουση.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι σοβαρό λόγω της έκτασης που έχει πάρει τα τελευταία
χρόνια και στη χώρα μας, με τη συνεχή προβολή του στα ΜΜΕ και την έκφραση
αγωνίας γονέων και εκπαιδευτικών που αισθάνονται ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά περιστατικά βίας. Επειδή η επιθετικότητα έχει μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρές, δηλητηριάζει τη σχολική ζωή πολλών παιδιών και
αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης και φροντίδας ήδη από τη νηπιακή ηλικία, όπου μαθαίνουν τους
κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που θα τους κάνουν αποδεκτούς από την ομάδα.
Α) Οριοθέτηση συμπεριφοράς
Αποφασίζουμε τους κανόνες της τάξης.
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Συζήτηση στην ομάδα με θέμα την καλύτερη λειτουργία της.
Κατάρτιση κανόνων με έμμετρο λόγο από τα ίδια τα παιδιά και ανάρτηση τους σε
σημείο ορατό από τα παιδιά, έτσι ώστε να ανατρέχουμε όταν είναι απαραίτητο.
Δραστηριότητες
Η φασαρία
Τα παιδιά σε κύκλο. Κρατούν από ένα μουσικό όργανο. Ο πρώτος δίνει το ρυθμό
χτυπώντας το όργανό του. Συνεχίζει ο επόμενος χωρίς να σταματήσει ο πρώτος. Το
ίδιο κάνουν και οι επόμενοι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν γίνει το αντίστροφο. Τα
παιδιά σταματούν ένα-ένα με τη σειρά μέχρι να υπάρξει απόλυτη ησυχία. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά αντικείμενα.
Ξεκινώ σταματώ
Δύο παιδιά γίνονται οδηγοί, κάθονται κάτω ακουμπώντας τις σόλες των παπουτσιών
τους. Έχουμε κόκκινα κυβάκια αριστερά και πράσινα δεξιά. Ο τροχονόμος φωνάζει
«σταμάτα». Τότε ένα παιδί πρέπει να προλάβει να πιάσει ένα κόκκινο και να το βάλει
πίσω του. Στο «ξεκίνα» πρέπει να προλάβει να πιάσει πρώτος ένα πράσινο. Όποιος
μαζέψει τα περισσότερα κυβάκια είναι νικητής.
Σχόλιο: Τα παιδιά μ’ αυτά τα παιχνίδια μαθαίνουν και να αποδέχονται την ήττα τους
και να απολαμβάνουν το παιχνίδι μέσα από τη συμμετοχή τους.
Β)Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
Η υποκατάσταση των επιθετικών εκδηλώσεων με καταλληλότερες και κοινωνικά
επιθυμητές συμπεριφορές. Το επιθετικό παιδί έχει ένα περιορισμένο ρεπερτόριο
δεξιοτήτων και οι εκδηλώσεις επιθετικότητας είναι η μοναδική ίσως στρατηγική που
γνωρίζει για να διαχειριστεί συγκρουσιακές καταστάσεις. (Ανάπτυξη κατάλληλου
λεξιλογίου όπως σύγκρουση, διαφωνία, διαμάχη, συμβιβασμός, διαπραγμάτευση
κ.τ.λ.)
Δραστηριότητες
Τραπέζι συνεργασίας
Σε κοινόχρηστο χώρο του νηπιαγωγείου στις ελεύθερες δραστηριότητες, παιδιά και
από τα δύο τμήματα συναντιούνται για να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια με σκοπό
την καλύτερη γνωριμία και άμβλυνση των ανταγωνιστικών προθέσεων ανάμεσα στις
δύο τάξεις.
Βρίσκω το δίκιο μου..
Στην παρεούλα περιγράφουμε προβλήματα από την καθημερινότητα των παιδιών.
Τα παιδιά δίνουν μια δίκαιη και μια άδικη λύση. π.χ. Ο Στέλιος θέλει να πάει να παίξει
με τα παιδιά. Η μητέρα του όμως θέλει να τη βοηθήσει στο συγύρισμα του δωματίου
του. Τα παιδιά προβληματίζονται και απαντούν:
Δίκαιη λύση: Να κάνει και τα δύο.
Άδικη λύση: Να χάσει το παιχνίδι.
Γ)Αυτορρύθμιση
Τα παιδιά που εμπλέκονται σε μια συγκρουσιακή κατάσταση καλούνται από τη
νηπιαγωγό να λύσουν μόνα τους το πρόβλημα, σε έναν ήσυχο χώρο με τη διακριτική
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παρουσία της νηπιαγωγού που καταγράφει συνήθως τους διαλόγους χωρίς να
παρεμβαίνει. Τα παιδιά αγνοούν την καταγραφή.
Παράδειγμα:
Στο ελεύθερο παιχνίδι (κάποιος χαλάει κάτι στην κατασκευή άλλου και πέφτει ξύλο)
Κ: Η αδερφή μου το κάνει συνεχώς αυτό, με φουντώνει, τη χτυπάω –όλα τ’ αδέρφια
το κάνουν αυτό, μαλώνουν δηλαδή, κι ο Μπάμπης μου είπε ότι μαλώνει με τον
αδελφό του.
Β: Τώρα τι να κάνουμε Κώστα, γιατί δεν ξεφύσηξες όταν θύμωσες, δεν είπες μη εαυτέ
μου, μην το κάνεις, θα το συζητήσουμε με την κυρία.
Κ: Φούντωσα μ’ αυτό που έκανες, έκανα τόσο κόπο να φτιάξω δυο εξαρτήματα στα
οχήματά μου. Θύμωσα.
Β: Και εγώ φούντωσα που μ’ έδωσες μία στο πρόσωπο και είπα να σου δώσω μία στο
πρόσωπο. Τι να κάνουμε, φταίμε και οι δυο.
(Λένε αστεία μεταξύ τους, δείχνουν να τα ’χουν βρει.)
Κ: Να κάνουμε αγκαλίτσα και να φιλήσει ο ένας τον άλλο. Σ’ αρέσει η ιδέα;
Β: Καλή ιδέα. Τώρα τελειώσαμε.
Κ: Άλλη φορά θα πω μη στον εαυτό μου.
Β: Εγώ θα μετρήσω ως το 100.
Κ: Τώρα κυρία βρήκαμε τη φιλία και αποφασίσαμε να πούμε αστεία.
Αναγνώριση της αιτίας και του αποτελέσματος μιας πράξης
Η νηπ/γός αναφέρει ένα δυσάρεστο γεγονός. Τα παιδιά ψάχνουν το «γιατί» και το
αποτέλεσμα της πράξης αυτής.
Παράδειγμα 1:
Η Νίτσα είπε στην Δήμητρα ότι δεν την έχει φίλη της.
Γιατί της έκανε αστείο και την ενόχλησε.
Αποτέλεσμα: πάει στη φωλίτσα να ηρεμήσει, να βρει τον εαυτό της και να της
ζητήσει συγνώμη που της θύμωσε, να της πει να ξαναγίνουν φίλες για πάντα.
Παράδειγμα 2:
Ο Πάνος χάλασε το κάστρο που έφτιαξαν αγόρια στη γωνιά του οικοδομικού υλικού.
Γιατί δεν κοιτούσε μπροστά του και το ’κανε κατά λάθος.
Αποτέλεσμα: να πάει στη φωλίτσα να ηρεμήσει, να χαλάσει τη φιλία να σχίσει μια
καρδιά που υπάρχει στην φωλιά και μετά να την κολλήσει με αγάπη και ηρεμία.
Παράδειγμα 3:
Μυστική γωνιά
Ορίζουμε ένα μέρος στην τάξη, κατά προτίμηση απόμερο και ήσυχο, σαν μυστική
γωνιά. Ετοιμάζουμε μια ταμπέλα με δύο πρόσωπα, ένα θυμωμένο και ένα
χαρούμενο. Επάνω της είναι επίσης γραμμένο: «όποιος θυμώνει, στη γωνιά πάει και
τρυπώνει ηρεμεί και ξεθυμώνει». Η γωνιά είναι εξοπλισμένη με μαξιλάρια, χαρτί και
χρώματα, πλαστελίνη. Ενημερώνουμε πως όποιος νιώσει την ανάγκη να μείνει μόνος
του για κάποιο λόγο μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Όποιος πάλι θελήσει, μπορεί να

-249-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
μας εμπιστευθεί το πρόβλημά του αφού θα έχει πρώτα αυτοσυγκεντρωθεί στη
γωνιά.
Παράδειγμα 4:
Μπορούμε και μόνοι μας
Ετοιμάζουμε ταμπέλες σε τρείς χρωματισμούς .Ορίζουμε το γαλάζιο ως ηρεμία ,το
κίτρινο ως προειδοποίηση( τι συμβαίνει?) και το κόκκινο ως παύση. Συμφωνούμε πως
θα παίξουν μόνοι τους αποφεύγοντας τη διαμεσολάβησή μας εάν προκύψουν
προβλήματα. Τους προτρέπουμε να χρησιμοποιήσουν τις ταμπέλες όπου ταιριάζει.
Έχει επίσης συμφωνηθεί πως για την αποπομπή κάποιου από το παιχνίδι πρέπει να
προηγηθεί συζήτηση υπενθύμισης των κανόνων και διπλή κόκκινη κάρτα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Βελτίωση κριτικής ικανότητας
Διεύρυνση λεξιλογίου
Ανάπτυξη συνεργασίας, συλλογικότητας, αμοιβαιότητας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου και συζήτησης
Χρήση κανόνων της ομάδας
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
Περιορισμός επικρίσεων, περιθωριοποίησης, στοχοποίησης
Σταδιακή αύξηση θετικών συμπεριφορών και θετικών λογισμών
Ανάπτυξη ενσυναίσθησης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιοποίησης του παιχνιδιού στη δημιουργία
ευκαιριών μάθησης για μαθητές μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο
της μαθηματικής εκπαίδευσης. Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ομαλής εξέλιξης του παιδιού. Προάγει τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα, την
κοινωνικότητα, τη μάθηση. Στην εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο δράσης με τίτλο
«Μαθηματικά και παιχνίδι». Τα παιχνίδια που αξιοποιούνται έχουν τη μορφή
εβδομαδιαίων ρουτινών παιγνιώδους μορφής, είναι δραστηριότητες με τη μορφή
επιτραπέζιων παιχνιδιών και ψηφιακά παιχνίδια. Το σχέδιο δράσης αποδεικνύεται
ιδανικό για τη διερεύνηση καινοτόμων μαθησιακών εμπειριών για την οικοδόμηση
μαθηματικών γνώσεων, για την καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων και για την
καλλιέργεια επιθυμητών στάσεων απέναντι στο μαθηματικά.
Το παιχνίδι συχνά αναφέρεται ως μια ανακούφιση που μπορεί να επακολουθήσει
μετά από μια σοβαρή διαδικασία μάθησης. Αλλά για τα παιδιά το ίδιο το παιχνίδι
είναι μια σοβαρή διαδικασία μάθησης. (Fred Rogers)
Εισαγωγή
Παρότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το παιχνίδι όλες συμφωνούν στη σημαντική
συμβολή του στη μαθησιακή και αναπτυξιακή διαδικασία ενός παιδιού και στην
προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Σε πολλά παιχνίδια τα παιδιά
διερευνούν έννοιες και ιδέες, διατυπώνουν υποθέσεις, δοκιμάζουν λύσεις σε ένα
πλαίσιο χωρίς αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις. Σε μια προσπάθεια ευρύτερης
εμπλοκής των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία το παιχνίδι αποτελεί μια αξιόπιστη
διδακτική επιλογή. Υπάρχουν πολλών ειδών παιχνίδια. Παιχνίδια σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα από τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές, παιχνίδια σχεδιασμένα
και κατασκευασμένα από τα παιδιά και βέβαια ψηφιακά παιχνίδια. Όλα αυτά τα
παιχνίδια καλό είναι να υλοποιούνται μέσα σ’ ένα κατάλληλα σχεδιασμένο
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εκπαιδευτικό πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους και με αξιολόγηση των
διαδικασιών και των αποτελεσμάτων.
Αφορμή για την παρούσα εργασία είναι μια δράση με
τίτλο «Μαθηματικά και παιχνίδι» που σχεδιάστηκε
και υλοποιείται στα 44ο και το 152ο Δημοτικά Σχολεία
Αθηνών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: Πράξη
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας
Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στη δράση αυτή
συμμετέχουν 50 μαθητές δύο τμημάτων της Α΄ και Γ΄
τάξης. Η δράση αυτή προώθησης μαθηματικών
εννοιών, δεξιοτήτων και επιθυμητών στάσεων μέσω
παιχνιδιών στοχεύει στο να οικοδομήσουν οι μαθητές
βασικές μαθηματικές γνώσεις, να καλλιεργήσουν
ικανότητες και θετική στάση απέναντι στα
μαθηματικά μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Τα παιχνίδια που
χρησιμοποιούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε:
δραστηριότητες που έχουν τη μορφή εβδομαδιαίων ρουτινών παιγνιώδους μορφής,
δραστηριότητες με τη μορφή επιτραπέζιων παιχνιδιών και ψηφιακά παιχνίδια.
Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη της αξιοποίησης του παιχνιδιού στη δημιουργία
ευκαιριών μάθησης για μαθητές μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο
της μαθηματικής εκπαίδευσης.
Παιχνίδι και Ανάπτυξη
Οι ανθρωπιστικές επιστήμες εδώ και πολλά χρονιά έχουν αναγνωρίσει τον
καταλυτικό ρόλο του παιχνιδιού ως ένα πλαίσιο κοινωνικοποίησης και μάθησης.
Vygotsky
Για τον Vygotsky (1978: 129) είναι πολύ σημαντική η τροποποίηση της συμπεριφοράς
των παιδιών και η κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει, χρησιμοποιώντας
κοινωνικά προσδιοριζόμενα σύμβολα. Με βάση την οπτική της ψυχολογίας, ο
Vygotsky διερευνά πώς η χρήση εργαλείων και συμβόλων επηρεάζει τη
συμπεριφορά, τον τρόπο σκέψης και ανάπτυξης. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά
μαθαίνουν πώς να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται χρησιμοποιώντας εργαλεία.
Ένα καθημερινό αντικείμενο γίνεται παιχνίδι και λειτουργεί ως «σκαλωσιά»
προκειμένου τα παιδιά να προχωρήσουν σε πιο πολύπλοκο τρόπο σκέψης.
Αυτό που είναι σημαντικό στο παιχνίδι για το παιδί είναι τα εσωτερικά κίνητρα.
Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτά το παιδί δημιουργεί και χρησιμοποιεί
εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων τα αντικείμενα ή οι δράσεις δεν κυριαρχούν
πάνω στο νόημα αλλά το αντίθετο. Δια μέσου των κανόνων που τα παιδιά θέτουν στο
παιχνίδι τους αποκτούν τον έλεγχο αφηρημένων σκέψεων τους. Αλλαγές που
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συμβαίνουν ασυνείδητα αρχικά και συνειδητά αργότερα επιδρούν θετικά στην
αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Το παιχνίδι καθοδηγεί την ανάπτυξη και
ταυτόχρονα οδηγεί στην ανάπτυξη (Vygotsky, 1978) .
Bruner
Ο Bruner (1972) υπογραμμίζοντας τον ζωτικής σημασίας ρόλο του παιχνιδιού στην
ανάπτυξη του παιδιού διακρίνει κάποια σημαντικά στοιχεία του:
Η διαδικασία είναι πιο σημαντική από το αποτέλεσμα.
Δράση και μάθηση με ελαχιστοποιημένες συνέπειες, χωρίς κανένα φόβο αποτυχίας.
Η προσωρινή φύση της αποτυχίας.
Μια ευκαιρία για τα παιδιά να δοκιμάσουν συμπεριφορές, ακόμα και συμπεριφορές
που διαφορετικά δεν θα είχαν ποτέ βιώσει.
Ο εθελοντικός χαρακτήρας του παιχνιδιού.
Η δοκιμή εναλλακτικών λύσεων / εκδοχών νέων δεξιοτήτων σε διάφορα πλαίσια.
Μια πρώτη εμφάνιση διαμόρφωσης ή προσαρμογής υλικού χρησιμοποιούμενο κατά
τρόπο που εξυπηρετεί και το οποίο αποτελεί συστηματοποιημένη και σύνθετη
δράση.
Επιπλέον, ο Bruner υιοθετεί απόλυτα την προσέγγιση του Vygotsky για τα
αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί άξονες «ανάμεσα στο
πραγματικό και το φανταστικό» (Bruner 1972: 49) και αντιμετωπίζει αυτή την
«συμβολική μεταλλαγή» ως ένα μέσο προκειμένου να προσεγγίσουν τα παιδιά την
φύση των ίδιων των συνθηκών, σαν μια συμφωνία επί της διαδικασίας, όπου το
σημαντικό στοιχείο είναι η συμφωνία. Ο Bruner σχολιάζει συγκεκριμένα πως:
«Το συμβολικό παιχνίδι, οποιαδήποτε λειτουργία κι αν επιτελεί ξεχωριστά για κάθε
παιδί, που λειτουργεί μέσα από τα δικά του προβλήματα ή που εκπληρώνει τις δικές
του επιθυμίες σ’ ένα φανταστικό επίπεδο, παίζει κι έναν ακόμα πιο ζωτικό ρόλο
διδάσκοντας στο παιδί μια πλειάδα κανόνων και συνθηκών» (Bruner 1972: 49)
Αν για τον Bruner και τους συνεκδότες του (1976: 19) ο πολιτισμός ορίζεται ως
«συμβολισμός εν δράσει» τότε η σημαντικότητα του παιχνιδιού γίνεται προφανής,
αρκεί να το δούμε ως ένα μέσο ευαισθητοποίησης του παιδιού στους κανόνες του
πολιτισμού και προετοιμασίας του για έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
Τέλος, ο Bruner (1972) πρεσβεύει πως πολλές ειδικές δεξιότητες και συμπεριφορές
δοκιμάζονται πρώτα στο παιχνίδι, πολύ πριν δοκιμαστούν για πρώτη φορά στην
ενήλικη ζωή.
Σύγχρονες τάσεις και παιχνίδι στα μαθηματικά
Βασικό στοιχείο στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης είναι η οικειοποίηση των
μαθηματικών εννοιών μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν στους μαθητές
μια θετική στάση για τα Μαθηματικά (Nunes & Bryant, 2007). Στις μέρες μας, οι
προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά, εστιάζουν μέσα από τη
διασφάλιση ισότιμων ευκαιριών στην ανάπτυξη της σκέψης και του συλλογισμού,
στην επίλυση προβλήματος και στην επικοινωνία (Σακονίδης, 2008).
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Αποτελεσματικότερη μάθηση έχουμε όταν ενεργοποιείται το ενδιαφέρον για μάθηση
των μαθητών και όταν εμπλέκονται σε μαθηματικές δραστηριότητες με ενεργητικό
και βιωματικό τρόπο (Λεμονίδης κ.ά., 2006).
Η προώθηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού στοχεύει
προς αυτό τον προσανατολισμό. Οι μαθηματικές έννοιες, αλλά και η χρήση τους
πηγάζουν από την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα (Κολέζα, 2000).
Το παιχνίδι στα μαθηματικά μπορεί να αποτελέσει το όχημα για να την ολόπλευρη
συμμετοχή των παιδιών σε μαθηματικές παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η
ενεργοποίηση των παιδιών σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που τους είναι οικείες ή
τους προκαλούν το ενδιαφέρουν συνεπάγεται περισσότερα κίνητρα και
αποτελεσματικότερη μάθηση των μαθηματικών εννοιών (Ginsburg, 2006).
Σύγχρονες θεωρίες συνδέουν τη μάθηση που προκύπτει μέσα από τα παιχνίδια και
μάλιστα τα κατάλληλα ψηφιακά παιχνίδια με δεξιότητες που θεωρούνται
απαραίτητες για τις προκλήσεις το 21ου αιώνα, όπως συνεργατικές, επικοινωνιακές,
δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων
(Miller, 2012).
Αρχικά, ο μαθητής εμπλεκόμενος μαθαίνει να παίζει ένα παιχνίδι, το οποίο σημαίνει
διάδραση με το περιεχόμενο του παιχνιδιού, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και
κατανόηση νοημάτων και εννοιών (Gee, 2009). Σύμφωνα με τον Gee κάποια
χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν κάποια παιχνίδια ισχυρά μαθησιακά εργαλεία
είναι:
ο έλεγχος του παιχνιδιού που αναδεικνύει μια οικειότητα ή την απόκτηση δύναμης
και οράματος,
η εμπειρική μάθηση, όπου επιτυγχάνεται μέσα από κατάλληλες συνθήκες,
η συνεύρεση και η αποτελεσματική χρήση συζεύξεων ανάμεσα σε εργαλεία και
«κόσμους»,
η δημιουργία και η χρήση μοντέλων ώστε η μάθηση μέσα από συγκεκριμένες
εμπειρίες να μετασχηματιστεί σε γενική και αφηρημένη.
Το μαθηματικό παιχνίδι στη σχολική τάξη
Το παιχνίδι στα μαθηματικά μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μαθησιακό εργαλείο
διερεύνησης και κατανόησης εννοιών, εμπέδωσης αλλά και αξιολόγησης. Όταν για
παράδειγμα μια έννοια δυσκολεύει τους μαθητές ή όταν χρειάζονται περαιτέρω
εξάσκηση για την βελτίωση κάποιων γνωστικών δεξιοτήτων ή η αξιολόγηση κάποιων
γνώσεων και δεξιοτήτων κρίνεται αναγκαία τότε το παιχνίδι ή κατασκευή ενός
παιχνιδιού από τους μαθητές μπορεί να δώσει λύσεις και να δημιουργήσει
ψυχαγωγικές και διευρυμένες γνωστικά και μεταγνωστικά ευκαιρίες μάθησης.
Επτά σημεία κλειδιά στο παιχνίδι μπορούν να είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα
συνδυαζόμενα με το αναλυτικό πρόγραμμα μιας σχολικής τάξης (Schwartz, 2013):
Η διαρκής πρόκληση.
Η διασύνδεση πολλών παραμέτρων μεταξύ τους.
Η αποτυχία μπορεί να μεταφραστεί σε επανάληψη.
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Η εμπειρική μάθηση.
Η άμεση και διαρκής ανατροφοδότηση.
Η συμμετοχή όλων.
Η παιγνιώδης διάθεση και μορφή του.
Ψηφιακά παιχνίδια και μαθηματικά
Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο και ταυτόχρονα ένα μέσο με το οποίο είναι
εξαιρετικά εξοικειωμένοι οι μαθητές, οι οποίοι μάλιστα χαρακτηρίζονται ως
ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) αφού γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε έναν
ψηφιακό κόσμο σε αντίθεση με τους ενήλικους γύρω τους, τους ψηφιακούς
μετανάστες (digital immigrants) (Prensky, 2001). Οι ΤΠΕ είναι πολύ σημαντικές στη
διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα
πολλαπλών αναπαραστάσεων, οπτικοποίησης εννοιών, διαδραστικότητας, άμεσης
ανατροφοδότησης και υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις διευρύνουν τις ευκαιρίες
για μάθηση. Στο διαδίκτυο μπορεί να εντοπίσει κανείς πλειάδα διαδραστικών
παιγνιωδών δραστηριοτήτων κατάλληλων για διδακτική αξιοποίηση.
Η έρευνα
Το ερευνητικό ερώτημα
Το βασικό ερώτημα στο σχέδιο δράσης που αναπτύσσουμε είναι πώς η αξιοποίηση
του παιχνιδιού μπορεί να υποστηρίξει την κατανόηση μαθηματικών εννοιών, την
καλλιέργεια δεξιοτήτων και θετικής στάσης για τα μαθηματικά μαθητών της Α΄ και
της Γ΄ Δημοτικού.
Ενδεικτικοί στόχοι του σχεδίου δράσης
Με την εφαρμογή της δράσης οι μαθητές επιδιώκεται:
Γνωστικοί στόχοι
να οικοδομήσουν μαθηματικές έννοιες και να καλλιεργήσουν τη μαθηματική γλώσσα
ως μέσο επικοινωνίας
να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτικής ικανότητας και
δημιουργικότητας
να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών
να καλλιεργήσουν δεξιότητες σχετικές με τα μαθηματικά και τις ΤΠΕ
Κοινωνικοί στόχοι
να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά
να συνεργάζονται εταιρικά και ομαδικά και να οικειοποιούνται σταδιακά επιθυμητές
κοινωνικές δεξιότητες
Συναισθηματικοί στόχοι
να καλλιεργήσουν δεξιότητες που αφορούν τη συναισθηματική και ψυχοκινητική
περιοχή της προσωπικότητάς τους.
Η μεθοδολογία
Η δράση που συνδέει τα μαθηματικά με το παιχνίδι σχεδιάστηκε με βάση τη
μεθοδολογία ενός ευέλικτου σχεδίου έρευνας δράσης (Robson, 2007) και με τη
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χρήση κυρίως ποιοτικών εργαλείων για την αξιολόγηση του σχεδιασμού, της
εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της δράσης.
Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του
2015. Συμμετέχουν 50 παιδιά δύο τμημάτων της Α΄ και Γ΄ τάξης, δύο εκπαιδευτικοί
των τάξεων και ο Σχολικός Σύμβουλος των δύο σχολείων. Ο αρχικός σχεδιασμός
προέβλεπε 16 ώρες στις οποίες θα εφαρμοζόταν η δράση, οι οποίες θα προέρχονταν
από ώρες του μαθήματος των Μαθηματικών και κάποιες ώρες Ευέλικτης Ζώνης. Στην
πορεία φάνηκε πως είναι πολύ λειτουργική η ενσωμάτωση των παιχνιδιών σε
κομμάτια συμβατά της ύλης και βέβαια σε στιγμές αναγκαιότητας χαλάρωσης της
τάξης, αφού τα παιδιά δεν βλέπουν τα παιχνίδια σαν μάθημα, αντίθετα καθημερινά
και πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας ρωτάνε πότε θα παίξουμε
μαθηματικά. Στην αρχή της δράσης πραγματοποιήθηκαν κάποιες ομαδικές
συνεντεύξεις μαθητών σε μια προσπάθεια ανίχνευσης κάποιων αντιλήψεων και
στάσεων. Στο τέλος της δράσης έχει σχεδιαστεί να γίνουν εκ νέου κάποιες
συνεντεύξεις με στόχο την ανάδειξη κάποιων διαφοροποιήσεων. Κατά τη διάρκεια
εφαρμογής της δράσης πραγματοποιούνται ηχογραφήσεις διαλόγων των μαθητών.
Επίσης υπάρχουν τα φύλλα εργασίας των μαθητών και βέβαια όλο το υλικό που
δημιουργήθηκε τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο κι από τους μαθητές.
Η εφαρμογή
Η βασική ιδέα είναι η διδασκαλία των μαθηματικών
να εμπλουτιστεί και να υποστηριχτεί με παιγνιώδεις
δραστηριότητες τριών κυρίως ειδών:
Δραστηριότητες που έχουν τη μορφή εβδομαδιαίων
ρουτινών παιγνιώδους μορφής όπως:
Ο αριθμός της ημέρας
Σε αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές παίζουν με
έναν συγκεκριμένο αριθμό κάνοντας πράξεις,
αρίθμηση, αισθητοποίηση του αριθμού. Υπάρχει
μια κεντρική καρτέλα στην τάξη και ταυτόχρονα οι
μαθητές συμπληρώνουν αντίστοιχα φύλλα
εργασίας.
Οι φίλοι των αριθμών σε καπάκια
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Σε αυτό το παιχνίδι η τάξη χωρισμένη σε
ομάδες προσπαθεί να βάλει τις παρέες
των αριθμών, δηλαδή τις προσθέσεις που
δίνουν το ίδιο άθροισμα, στο ποτήρι με
τον σωστό αριθμό. Νικήτρια είναι η ομάδα
που θα έχει τοποθετήσει σωστά όλα ή τα
περισσότερα καπάκια. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας κερδίζει η ομάδα που
ολοκλήρωσε πρώτη τη δραστηριότητα.
1, 2, 3, 4, 5 … γλωσσοπίεστρα
Στόχος αυτού του παιχνιδιού - κατασκευής είναι η αισθητοποίηση των αριθμών, των
ποσοτήτων που εκφράζουν και η αρίθμηση. Οι μαθητές κολλούν πάνω σε
γλωσσοπίεστρα διάφορα μικρά αντικείμενα όπως κουμπιά, πούπουλα ή ό,τι άλλο
πρόχειρο, γράφουν επάνω και τον αντίστοιχο αριθμό και τα διατάσσουν.
Τα γλωσσοπίεστρα γρήγορα!
Αυτό το παιχνίδι κατασκευάστηκε από τα
παιδιά. Οι μαθητές έγραψαν σε κάθε
γλωσσοπίεστρο ένα άθροισμα κι αφού
συμπληρώθηκαν όλα τα αθροίσματα όλων των
αριθμών μέχρι το δέκα, ετοιμάστηκαν και
ποτήρια για κάθε ομάδα με το αποτέλεσμα των
προσθέσεων, δηλαδή τους αριθμούς μέχρι το
δέκα. Το παιχνίδι ξεκινά και νικήτρια είναι η
ομάδα που θα έχει τοποθετήσει στο σωστό ποτήρι όλα ή τα περισσότερα
γλωσσοπίεστρα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κερδίζει η ομάδα που τελείωσε πρώτη.
Μανταλάκια με αθροίσματα και διαφορές…
Όλα τα αθροίσματα των αριθμών καθώς και
αφαιρέσεις (για παράδειγμα, μέχρι το 10)
καταγράφονται σε μανταλάκια. Οι μαθητές σε
ομάδες καλούνται να υπολογίσουν τα
αθροίσματα ή τις διαφορές και να πιάσουν τα
μανταλάκια στον σωστό κύκλο όπου
αναγράφεται το αποτέλεσμα της πράξης.
Νικήτρια είναι η ομάδα που θα κάνει τα
λιγότερα λάθη στον καλύτερο χρόνο. Στην τρίτη
τάξη έγινε το ίδιο με γινόμενα.
Δραστηριότητες με τη μορφή επιτραπέζιων παιχνιδιών
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Οι μαθητές παίζουν:
παιχνίδια με ζάρια σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα και σχήματα γίνονται αφορμή
για μαθηματικά και πράξεις

γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια, όπως φιδάκι, γκρινιάρη, μπίνγκο στην τάξη
παιχνίδια έξω στην αυλή του σχολείου ήδη σχεδιασμένα από τους μαθητές στο
πλαίσιο άλλης δράσης

παιχνίδια με κάρτες (όπως UNO), ακόμα και τραπουλόχαρτα
επιτραπέζια παιχνίδια κατασκευασμένα από τα ίδια τα παιδιά.
Ψηφιακά παιχνίδια
Υπάρχουν πολλά ελεύθερα προσβάσιμα διαδικτυακά παιχνίδια τα οποία μπορούν να
λειτουργήσουν ως εργαλεία χωρίς τα ίδια να αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά έναν
τρόπο διεύρυνσης της εμπλοκής μικρών ή μεγάλων παιδιών στη μαθησιακή
διαδικασία. Ενδεικτικά ψηφιακά παιχνίδια που μπορούν να αξιοποιηθούν στις μικρές
τάξεις βρίσκονται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm
http://interactivesites.weebly.com/math.html
Πρώτα αποτελέσματα
Αρχικά, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε παιχνίδια που είχαν ετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί
ή ήδη γνωστά επιτραπέζια. Στην πορεία όμως τα παιδιά δημιούργησαν, δηλαδή
σχεδίασαν, κατασκεύασαν και έπαιξαν και δικά τους παιχνίδια.
Οι μαθησιακές διαδικασίες σχετικές με τα μαθηματικά που έχουν ως βασικό
διδακτικό εργαλείο το παιχνίδι δείχνουν στην πράξη πως μπορούν να αποτελέσουν
σημαντικό κίνητρο και να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού από
πολύ νωρίς κάθε μέρα στο σχολείο ζητούν καθημερινά να παίξουν άλλοι το ένα κι
άλλοι το άλλο παιχνίδι και κάθε παιχνίδι το υποδέχονται με μεγάλο ενθουσιασμό.
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Η ανάλυση επιλεγμένων περιστατικών δείχνει ότι οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με το
υλικό, με τους εκπαιδευτικούς, μεταξύ τους σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης
πάνω σε θέματα που αφορούν τα μαθηματικά και τη γλώσσα των μαθηματικών.
Οι μαθητές έπαιξαν ατομικά και ομαδικά παιχνίδια εξοικειούμενοι με μαθηματικούς
συλλογισμούς και πρακτικές και επικοινωνώντας με μαθηματικούς όρους τις ιδέες,
τις σκέψεις, τις λύσεις τους.
Κάτι επίσης πολύ σημαντικό, οι παιγνιώδεις
δραστηριότητες λειτουργούν ως ένας αβίαστος και
μη αγχωτικός τρόπος να αναδειχτούν και να
εντοπιστούν από τους εκπαιδευτικούς οι όποιες
δυσκολίες των μαθητών για βασικές έννοιες και
διαδικασίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
όσα διαπίστωσε η μια εκπαιδευτικός κατά την
υλοποίηση του παιχνιδιού ο αριθμός της ημέρας
όταν πρωτοεφαρμόστηκε αυτή η παιγνιώδης
δραστηριότητα.
Διαπιστώθηκε
από
την
εκπαιδευτικό με έναν αβίαστο τρόπο ότι αρκετοί
μαθητές με ευχέρεια στους τυπικούς αλγόριθμούς
δυσκολεύονταν
αρκετά
στους
νοερούς
υπολογισμούς κόμη και για σχετικά εύκολα
μαθηματικά γεγονότα. Φυσικά, η συχνή
ενασχόληση των μαθητών με αυτή την παιγνιώδη δραστηριότητα γρήγορα βοήθησε
στην «εξάλειψη» τέτοιων δυσκολιών, δηλαδή στην πολύ καλύτερη κατανόηση της
έννοιας των αριθμών και στην ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με στρατηγικές νοερών
υπολογισμών.
Συμπεράσματα
Το σχέδιο δράσης είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, οπότε θα παρουσιαστεί και συνολικά. Ήδη όμως αποδεικνύεται ιδανικό για
τη διερεύνηση καινοτόμων μαθησιακών εμπειριών καθώς και για την οικοδόμηση
μαθηματικών γνώσεων, για την καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων και για την
καλλιέργεια επιθυμητών στάσεων απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών. Το
παιχνίδι παραμένει πάντα ένα δυνατό εργαλείο εμπλοκής των παιδιών στη
μαθησιακή διαδικασία. Στην ψηφιακή δε μορφή του το κατάλληλα επιλεγμένο
παιχνίδι, με τους επιθυμητούς διδακτικούς χειρισμούς πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες
μάθησης, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και άλλες
δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.
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Η αποδόμηση έμφυλων στερεοτύπων και το εκπαιδευτικό σύστημα:
μια ανθρωπολογική προσέγγιση
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marw.k.011@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο στόχος της εν λόγω εργασίας συνίσταται στον επαναπροσδιορισμό των
υφιστάμενων ‘Λόγων’ περί φύλου από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί αποτελούν τους ‘φάρους’ ευρύτερων ιδεολογιών στο πλαίσιο της
σχολικής τάξης. Το φύλο αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και ο τρόπος που προσεγγίζεται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό τυγχάνει
κεντρικής σημασίας. Στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης αυτών των παρωχημένων
‘Λόγων’, συνίσταται η ενθάρρυνση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα
φύλου. Άλλωστε, για να προωθήσουμε την έννοια της ισότητας των φύλων στα
παιδιά, πρέπει πρώτα να την προωθήσουμε στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
αποτελούν σημαντικούς μεσολαβητές ιδεολογικών και κοινωνικών μηνυμάτων.
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο αυτής της θεωρητικής επισκόπησης επιθυμώ να αναδείξω πως οι
έμφυλες αναπαραστάσεις τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών δύναται να
ξεπεραστούν μέσα από πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά και
μέσα από ένα γενικότερο προβληματισμό που αφορά θέματα φύλου και
εκπαίδευσης. Το φύλο συνίσταται σε ένα εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου. 162
Ωστόσο, οι νοηματοδοτήσεις που αυτό φέρει καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ζωή
του, εκπαιδευτική, επαγγελματική και εν τέλει κοινωνική. Το φύλο αποτελεί μία
‘ταυτότητα’, η οποία χαρακτηρίζει το κάθε άτομο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.
Η εκπαίδευση αποτελεί το πεδίο εκείνο που αναπαράγει τις όποιες ανισότητες και το
κατορθώνει αποτελώντας κομμάτι του κοινωνικού ιστού, το οποίο αρχικά τις
κατασκευάζει. Ο τρόπος που προσλαμβάνεται το κάθε φύλο βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με τους ‘Λόγους’, όπως τους ορίζει ο Foucault, όπου δρουν ως ιδεολογικοί
μηχανισμοί που διαμορφώνουν ευρύτερες κοσμοαντιλήψεις. Οι αντιλήψεις αυτές
διαμορφώνουν τις στάσεις των φύλων απέναντι στην εκπαίδευση, αλλά και τις
μετέπειτα επαγγελματικές τους επιλογές. Εντούτοις, η συμβολή των εκπαιδευτικών
μπορεί να συντελέσει σε μία πιο ισότιμη πορεία μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον
ισότητας και νέων επιλογών. Όπως υποστήριξε και η Carol Lee Bacohi, κάποιοι
βλέπουν την εκπαίδευση σαν τον υπέρτατο εξισορροπιστή. 163 Η σχολική τάξη, η
αίθουσα διδασκαλίας είναι ένα πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται κοινωνικές,
162

Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά στο φύλο αναφέρεται στο εκ γενετής φύλο, δηλαδή στο βιολογικό
(sex) και όχι στο κοινωνικό φύλο (gender).
163
Νώτη Φ., Καντσά Β. (2007). Η ισότητα των φύλων και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενσωμάτωση της στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση : Μία φεμινιστική κριτική,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διπλωματική εργασία, Μυτιλήνη, σελ. 50
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πολιτιστικές και ιδεολογικές συγκρούσεις, οι οποίες πρέπει να γίνονται αντιληπτές
ως τμήμα των ευρύτερων σχέσεων εκπαίδευσης και κοινωνίας (Παπαγεωργίου,
1995:510). Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης αυτών των συγκρούσεων αφορά στις
προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών πάνω στα ευρύτερα κοινωνικά θέματα. Στο πλαίσιο
της σχολικής τάξης, οι εκπαιδευτικοί απλά αναπαράγουν, ουσιαστικά, τις δικές τους
απόψεις και αντιλήψεις. Αντιστοίχως και τα βιβλία, ως μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας έχοντας έμφυλο πρόσημο, τονίζουν παρά απαλείφουν τις διαφορές.
Είναι προφανές λοιπόν, ότι υπάρχουν πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας που
τελικά κατευθύνουν τα κορίτσια σε σπουδές παραδοσιακές και επαγγέλματα τυπικά
ως προς το φύλο τους (Ζιώγου & Κελεσίδου, 1995: 203). Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι επαγγέλματα στα οποία ο ρόλος της μητρότητας και η έννοια της
φροντίδας είναι κεντρικές, η πλειοψηφία των φοιτητών είναι γυναίκες. Εν αντιθέσει,
επαγγέλματα που ταυτίζονται με την ισχύ ή την αποφασιστικότητα επιλέγονται
συχνά από άντρες φοιτητές. Αυτή η στερεότυπη διάκριση αναδεικνύει τα
χαρακτηριστικά που το κάθε φύλο μαθαίνει και ενθαρρύνεται να κατακτήσει. Η
επιλογή επαγγέλματος σχετίζεται άμεσα με τις αρετές που το κάθε φύλο φέρει και
πρέπει να καλλιεργηθούν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Οι αντιλήψεις για τη
στερεότυπη συμπεριφορά των φύλων υπάρχουν στα ενήλικα άτομα πριν ακόμη τα
παιδιά εκδηλώσουν διαφορές στη συμπεριφορά τους ως άτομα του ενός ή του άλλου
φύλου (Κακαβούλης, 1995:514). Το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προηγείται
της επαφής με το σχολικό, έχει αρχίσει να διαμορφώνει ‘Λόγους’ για τα φύλα, στους
οποίους το παιδί εκτίθεται καθημερινά, ώστε όταν ξεκινάει την σχολική του πορεία
έχει σχηματίσει τις πρώτες στερεότυπες εικόνες και συμπεριφορές. Ο συνδυασμός
αυτών των ‘Λόγων’ δηλαδή οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και η βιβλιογραφία του
σχολείου αναπαράγουν σχέσεις ανισότητας, παρά σχέσεις ισότητας και ελευθερίας.
Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούσαν και αποτελούν τόπους γέννησης και
αναπαραγωγής στερεοτύπων. Το σχολικό περιβάλλον που θα μπορούσε να θεωρηθεί
ουδέτερο ως προς σεξιστικά πρότυπα και τις διακρίσεις, δεν τα καταφέρνει, αν
αναρωτηθεί κανείς ότι οι εικόνες των βιβλίων αναπαράγουν τις ήδη υφιστάμενες
‘διαφορές’. Το βιβλίο ως μέρος της εκπαίδευσης και ενταγμένο στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο δεν μένει αναλλοίωτο από τις έμφυλες προκαταλήψεις. Εν
παραλλήλω, πολλά από τα μαθήματα που διδάσκονταν τα κορίτσια όσο ανατρέχουμε
πίσω στον χρόνο έχουν καθαρά έμφυλο χαρακτήρα. Τα πρώτα μαθήματα που
διδάσκονται τα κορίτσια παρουσίαζαν μεγάλη συνάφεια με τα οικιακά τους
καθήκοντα, τα οποία αποτελούσαν την βασική μορφή εκπαίδευσης τους. Κάποια από
αυτά τα μαθήματα περιελάμβαναν την ραπτική, το πλέξιμο και το κέντημα μαζί με
την ανάγνωση, την γραφή και την αριθμητική. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζεται,
πολλές φορές και από τον ίδιο τον δάσκαλο, στο πλαίσιο μιας τάξης, πρακτική που
υποδηλώνει την βαθιά εδραιωμένη διάκριση των δύο φύλων ανεξαρτήτως
κοινωνικής ή μορφωτικής κλίμακας. Η ελευθερία, εν προκειμένω, αντικατοπτρίζει την
ελευθερία επιλογών σε σχέση με το φύλο, π.χ. το επάγγελμα της δασκάλας ή της
νηπιαγωγού έχει συνδεθεί με την ‘μητρική’ φιγούρα της γυναίκας, ενώ το επάγγελμα
του πολιτικού ή του δικηγόρου έχει συνδεθεί με την ‘αρχηγική’ φιγούρα του άντρα.
Τα στερεότυπα αυτά αντανακλούν όχι μόνο πρότυπα για την επιλογή εργασίας, αλλά
και λανθασμένες εκτιμήσεις για τις δυνατότητες και τις ικανότητες του εκάστοτε
φύλου. Κατά καιρούς, η ουδέτερη προσέγγιση των φύλων έχει προταθεί ως η
βέλτιστη λύση απέναντι σε θέματα ανισότητας. Εντούτοις, η ουδετερότητα απέναντι
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στα φύλα ή/και στις κοινωνικές διακρίσεις κάνει τους/τις εκπαιδευτικούς να
αρνούνται ενδεχόμενες διαφορές ανάμεσα σε παιδιά από διαφορετικό
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, κατάσταση που δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για την αποτελεσματική στήριξη (Βαρνάβα,1997:94).
Οι έμφυλοι ‘Λόγοι’ στην εκπαίδευση
Ο λόγος που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί όταν δομούν τις εικόνες του ανδρισμού
και της θηλυκότητας και οι αναπαραστάσεις που προκύπτουν από τη δομή αυτή είναι
κεντρικής σημασίας (Δεληγιάννη & Αθανασιάδου, 1995:96). Συνεπώς, για να
επαναπροσδιοριστούν οι αναπαραστάσεις των μαθητών για τα φύλα συνίσταται να
αναδιαμορφωθούν οι αναπαραστάσεις αυτών καθ’ αυτών των εκπαιδευτικών. Η
ευαισθητοποίηση αυτή μπορεί να συντελεστεί με παρεμβάσεις στο πρόγραμμα
κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προς μία μετασχηματιστική και
εξορθολογιστική λογική για τα φύλα, τους ρόλους, τις ικανότητες και τις δυνατότητες
τους. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια αλλά και τα μεταπτυχιακά
προγράμματα μπορούν να συντελέσουν στον προβληματισμό των κυρίαρχων
‘Λόγων’ και στο γόνιμο διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών και κοινωνικών επιστημόνων
με ειδίκευση στα θέματα φύλου. Η ένταξη της έμφυλης διάστασης στην εκπαίδευση,
στα τμήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρχει
αυτόματη αλλαγή και στο κλίμα της τάξης, ότι αλλάζει η δυναμική της
αλληλεπίδρασης και ότι δημιουργείται μαθησιακό περιβάλλον που παρέχει ίσες
ευκαιρίες στα δύο φύλα (Κογκίδου, 1995:233). Για να συντελεστεί αυτή η αλλαγή
πρέπει να αναδιαμορφωθούν και άλλοι ‘Λόγοι’ όπως τα βιβλία, τα Μ.Μ.Ε. και εν
γένει τα διάφορά πληροφοριακά μέσα. Στο πλαίσιο, όμως, του σχολικού
περιβάλλοντος η χρήση βιβλίων που προωθούν την ισότητα και αμβλύνουν τις
έμφυλες διαφορές σε συνδυασμό με την κρίση του εκπαιδευτικού, η οποία μένει
ανεπηρέαστη από έμφυλους ‘Λόγους’, δύναται να συντελέσει στην αναγνώριση του
ατόμου ανεξαρτήτως φύλου και των ικανοτήτων του. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή
θα έχει γόνιμα αποτελέσματα, εφόσον υπάρξει ένας γενικότερος διεπιστημονικός
προβληματισμός πάνω σε θέματα φύλου και μία γενικότερη αμφισβήτηση απέναντι
στα υφιστάμενα στερεότυπα. Ο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει ο κάθε
εκπαιδευτικός, μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτή την αμφισβήτηση (των στερεοτύπων)
και την στάση απέναντι στην ετερότητα (γλωσσική, φυλετική, ταξική, θρησκευτική,
έμφυλη).
Συμπεράσματα
Η εξάλειψη των στερεοτυπών μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για να συντελεστεί,
αλλά μόνο μέσα από την συνεχή γνώση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικώνμεσολαβητών μπορεί να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται
να αναδιαπραγματευτούν τα στερεότυπα που τα παιδιά φέρουν τόσο από το
οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Επιπλέον,
οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναδιαπραγματευτούν και οι ίδιοι με τις
προκαταλήψεις τους και τις αναπαραστάσεις που έμφυλες αναπαραστάσεις που
έχουν παγιωθεί και στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικά, όσο η ηλικιακή βαθμίδα των
μαθητών ανεβαίνει, η έκθεση σε έμφυλα στερεότυπα γίνεται ακόμη πιο έντονη,
κυρίως από τον κοινωνικό τους περίγυρο (βλ. συμμαθητές, παρέες) αλλά και από
μέσα όπως η τηλεόραση, το διαδίκτυο κ.λπ. Επιπλέον, στις προεφηβικές και εφηβικές
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ηλικίες η προσοχή των παιδιών εστιάζεται στις αντιλήψεις των συνομηλίκων,
συνιστώσα που κάνει πιο δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών. Παρόλ’ αυτά, το
εκπαιδευτικό σύστημα, ως φορέας ιδεολογικών αξιών πρέπει να ενθαρρύνει
πολιτικές ισότητας, αλλά και εξέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από αυτές τις
πρακτικές δεν προωθούν απλά την ισότητα, αλλά εξελίσσονται. Άλλωστε, η
εκπαίδευση ενέχει το στοιχείο της εξέλιξης και οι εκπαιδευτικοί για άλλη μια φορά
θα πρέπει να δώσουν το σωστό παράδειγμα.
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Επικοινωνία και διάχυση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
ιστοσελίδα http://nip-kat-kamil.ser.sch.gr/ του Ολοήμερου
Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας: Η περίπτωση του προγράμματος
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η Πίτσα η Αλεπουδίτσα μας γνωρίζει
τα ζώα του δάσους»
Καρπάτση Χρυσάνθη
Νηπιαγωγός & Προϊσταμένη Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας Σερρών
chkarpatsi@sch.gr
Ναούμ Φωτεινή
Νηπιαγωγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας Σερρών
faynaioan@yahoo.gr
Περίληψη
Η εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, που εξυπηρετεί τους στόχους της αειφόρου εκπαίδευσης και των
Δ.Ε.Π.Π.Σ. –Α.Π.Σ., που αφορούν στην Προσχολική Αγωγή. Οργανώθηκε με βάση τις
αρχές της διαθεματικότητας και της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης. Το
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία επιτυγχάνεται πέρα από τους παραδοσιακούς
τρόπους (επισκέψεις, παρουσιάσεις, συνεργασία σχολείου-οικογένειας κλπ) και με
την αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου και των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την διάχυση του εκπαιδευτικού έργου στην
ευρύτερη κοινωνία, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές για το
σχολείο του 21ου αιώνα.
Εισαγωγή – Προβληματική
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η αξιοποίηση των ΤΠΕ τόσο στην
εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας προσφέρει
πλήθος δυνατοτήτων για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Ένα από τα
διαθέσιμα εργαλεία είναι η δημιουργία ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας, ως μέσο
επικοινωνίας και διάχυσης του εκπαιδευτικού έργου. Η παρούσα εργασία συνδυάζει
τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και αναλυτικά προγράμματα με τους βασικούς
πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση: περιβάλλον, άνθρωπος,
επικοινωνία και συνεργασία. Αναλύεται σε αυτήν το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕΔ 2013-2014) «Η Πίτσα η αλεπουδίτσα μας γνωρίζει τα ζώα του
δάσους», όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2013-2014 και πως
η Πίτσα η Αλεπουδίτσα “περιπλανάται” στα μονοπάτια του διαδικτύου μέσα από την
ιστοσελίδα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας.
Κυρίως σώμα
Θεωρητικό Πλαίσιο
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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’90 έως σήμερα
επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο περιβάλλον, την καλλιέργεια
θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών για την προστασία και την
αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
(Σπυροπούλου και συν., 2012). Για την Προσχολική Εκπαίδευση σκοπός της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του
ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για
τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά
προγράμματα, όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο (ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι.,
2002). Αποσκοπεί στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των νηπίων με
την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, δηλαδή, γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών
(Σπυροπούλου, και συν., 2012).
Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές του σχολείου του 21ου αιώνα η Εκπαίδευση
Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Α.Α.), σύμφωνα με τον Gough (αναφέρεται στο
Σπυροπούλου, και συν., n.d.), θεωρείται ως μετεξέλιξη της Π.Ε., καθώς διατηρεί
πολλές από τις βασικές έννοιες της Π.Ε., αλλά έχει ευρύτερο προσανατολισμό,
συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις καινοτόμες δράσεις και προγράμματα που
εφαρμόζονται παράλληλα με την Π.Ε. (ΣΕΠΕΔ), προγράμματα Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών Θεμάτων, Ισότητας των δύο φύλων, eTwinning, Comenius κλπ..
Το Αειφόρο σχολείο είναι ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα,
βασίζεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας και εξυπηρετεί τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την οικονομία των φυσικών
πόρων και την ευημερία του ατόμου. Η ομαδική εργασία, η ευελιξία, η
δημιουργικότητα, η αυτοοργάνωση, η κριτική και επιστημονική σκέψη, η συμμετοχή
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η ανάληψη δράσης από τα άτομα και τις
ομάδες, είναι βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η λειτουργία ενός τέτοιου
σχολείου (Αγγελίδου, 2014).
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής Αγωγής με την διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης, ως δομική φιλοσοφία του και το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί,
είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό, βιωματικό και ευέλικτο, χωρίς διακριτά διδακτικά
αντικείμενα (ολιστική προσέγγιση της μάθησης), δίνει τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να προγραμματίζει και να υλοποιεί δραστηριότητες, που έχουν νόημα
και σκοπό για τα παιδιά (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2002) σε καθημερινή βάση. Παράλληλα με
τη γνώση, προωθεί και τη καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων, που απαιτούν οι
σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης (Γκλιάου, n.d.). Το Νηπιαγωγείο, αν και βρισκόμενο
στην αρχή της εκπαιδευτικής δομής, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς, όπως
είναι εμφανές, πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός
πλαισίου-ομπρέλα αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση -θα τολμούσαμε να πούμε
ότι ήδη εφαρμόζει και λειτουργεί σε μεγάλο ποσοστό-σύμφωνα με τις βασικές αρχές
του αειφόρου σχολείου, σμιλεύοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από
καθημερινές διδακτικές πρακτικές.
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Επιπλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και των εφαρμογών της
στη καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου επηρεάζουν και διαμορφώνουν νέες
στάσεις και ανάγκες στις σύγχρονες κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
εκπαιδευτικές πολιτικές και η διαμόρφωση των σύγχρονων Α.Π. δεν μπορούν να
αφήσουν έκτος του σχεδιασμού τους τις νέες τεχνολογίες. Οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ
στη διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη χρήση τους ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο,
ως μέσο για τη διδασκαλία άλλων αντικειμένων και ως μέσο επικοινωνίας
(Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, 2013).
Μεθοδολογία και ανάλυση δεδομένων
Το νηπιαγωγείο Κάτω Καμήλας βρίσκεται σε αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη των
Σερρών και λειτουργούν σε αυτό ένα ολοήμερο και ένα κλασικό τμήμα (με 16 και 7
παιδιά αντίστοιχα για τη σχολική χρονιά 2013-2014, εκ των οποίων 2 παιδιά είχαν
διαγνωσμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες). Τα ¾ των μαθητών και των γονέων
κατ’ επέκταση, δεν διέθεταν Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι.
Η ιστοσελίδα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κάτω Καμήλας http://nip-katkamil.ser.sch.gr δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013 με τη χρήση της εφαρμογής
joomla στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στα πλαίσια του ανοίγματος του
Νηπιαγωγείου στην κοινωνία διαδικτυακά. Χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας,
πληροφόρησης, υποστήριξης και διάχυσης του εκπαιδευτικού έργου της
προσχολικής αγωγής προς τους γονείς, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τους
νηπιαγωγούς και γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα. Στην ιστοσελίδα, μεταξύ
άλλων, αναρτώνται ενδεικτικές δραστηριότητες και προγράμματα που εκπονούνται
κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς. Ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας ιστοσελίδας
για κάθε σχολική μονάδα στο ΠΣΔ είναι 250 ΜΒ έως σήμερα.
Για την ασφάλεια και προφύλαξη των νηπίων ζητείται με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς η γραπτή άδεια των γονέων/κηδεμόνων, για την ανάρτηση φωτογραφιών και
video στην ιστοσελίδα με αλλοιωμένα/ μη εμφανή τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του παιδιού, καθώς σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2
στοιχ. α΄ και άρθρο 5 του ν.2472/1997). Προσωπικά στοιχεία των μαθητών δεν
αναρτώνται στην ιστοσελίδα.
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η Πίτσα η Αλεπουδίτσα μας γνωρίζει
τα ζώα του δάσους», είχε διάρκεια 6 μήνες (από 1/2013 έως και 6/2013).
Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:
Να μάθουν να συλλέγουν υλικό, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν
συμπεράσματα.
Να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους και με αυτοσχεδιασμούς.
Να εργαστούν συλλογικά και σε ομάδες.
Να γνωρίσουν, να ταξιδέψουν, να παίξουν και να δημιουργήσουν με αφορμή τα ζώα
του δάσους.
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Να αναπτύξουν τρόπους σωματικής και προφορικής έκφρασης.
Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με το περιβάλλον και την
προστασία του.
Να γνωρίσουν την πανίδα του ελληνικού δάσους και ειδικότερα του φυσικού
περιβάλλοντος του ορεινού όγκου του νομού μας.
Α’ Φάση: Σχεδιασμός
Το θέμα «Η Πίτσα η Αλεπουδίτσα μας γνωρίζει τα ζώα του δάσους» προέκυψε ως
πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια των προγραμμάτων ΣΕΠΕΔ
2013 – 2014 (Δεκέμβριος 2013) από πρωτοβουλία των νηπιαγωγών.
Διακρίνοντας από την αρχή της χρονιάς το έκδηλο ενδιαφέρον των περισσότερων
παιδιών για τα ζώα, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα κοινό υπόβαθρο
εμπειριών και γνώσεων στα παιδιά για τα ζώα και μέσα από ένα συγκεκριμένο
ερέθισμα να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για την αλεπού και τα ζώα
του δάσους (Helm & katz, 2002).
Αρχικά, από το Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο σύμφωνα με τον ετήσιο
προγραμματισμό υλοποιήθηκαν δυο θεματικές προσεγγίσεις, «Ζώα χειμέριας
νάρκης» και «Ζώα που κινδυνεύουν από εξαφάνιση». Οι θεματικές προσεγγίσεις
αυτές παρείχαν τη δυνατότητα να συγκροτηθεί ένα γνωστικό υπόβαθρο, να
προσεγγίσουν τα παιδιά και να αποσαφηνίσουν κάποιες έννοιες, να εμπλουτίσουν
το λεξιλόγιο τους και να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους. Στα πλαίσια αυτών των
θεματικών προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκαν και δραστηριότητες ομαδοποίησης
των ζώων με διάφορα κριτήρια π.χ. με κριτήριο το περιβάλλον που ζουν και με βάση
την εξοικείωση τους με τον άνθρωπο.
Β΄ φάση: Υλοποίηση164
Αφορμή για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν μια παράσταση
κουκλοθεάτρου στο χώρο του Νηπιαγωγείου από τον δάσκαλο Κυριάκο Θεοδωρίδη.
Το κουκλοθέατρο ήταν βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Πίτσας Αλεπουδίτσας
που εκδόθηκε από το Κ.Π.Ε. Ποροΐων (Μήτσκου και συν, 2013).
Τις επόμενες μέρες το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν πλήρως εστιασμένο στην
αλεπού. Στις ελεύθερες δραστηριότητες ζωγράφιζαν την Πίτσα την αλεπού και τις
περιπέτειες της, δραματοποιούσαν κομμάτια της ιστορίας που τους είχαν κάνει
εντύπωση, προτιμούσαν τα βιβλία που είχαν ήρωα την αλεπού. Εμπλουτίστηκε
περαιτέρω η βιβλιοθήκη με βιβλία σχετικά με το θέμα.
Το επόμενο βήμα ήταν να καταγραφεί σε ένα ιστόγραμμα τι γνώριζαν τα παιδιά για
την αλεπού. Στη συζήτηση και στη διαμόρφωση του ιστογράμματος συμμετείχαν και
τα δύο τμήματα και γραφόταν όλες οι πληροφορίες είτε από τη νηπιαγωγό είτε από
τα ίδια τα παιδιά. Το ιστόγραμμα αναρτήθηκε σε εξέχουσα θέση στο Νηπιαγωγείο
και ήταν προσβάσιμο και από τα δυο τμήματα.

164

Στον σύνδεσμο http://nip-kat-kamil.ser.sch.gr/index.php/test2/test3/ta-zoa-pitsa-h-alepouditsa
της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.
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Τα παιδιά θέλησαν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για την αλεπού
και για τα μέρη που ζει. Αναζητήθηκαν πληροφορίες σε βιβλία και στο διαδίκτυο,
ζητήθηκε η βοήθεια των γονέων, οι οποίοι κατέγραψαν σε ένα έντυπο πληροφορίες
για την αλεπού μαζί με τα παιδιά στο σπίτι και έφεραν στο σχολείο σχετικά βιβλία
και εικόνες, τις οποίες παρουσίασαν τα παιδιά στην ολομέλεια. Εντοπίσανε στο χάρτη
τις περιοχές που ζει η αλεπού στην Ελλάδα (εικόνα 1) και προβληματίστηκαν σχετικά
με τους κινδύνους που διατρέχει και από τι απειλείται.
Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν διορθώθηκε και συμπληρώθηκε το αρχικό
ιστόγραμμα. Μία φορά την εβδομάδα οι δύο τάξεις συγκεντρώνονταν στην
ολομέλεια και παρουσίαζαν τις εργασίες τους, μιλούσαν για τις εμπειρίες τους και
δεχόταν τα σχόλια των συμμαθητών τους. Πολύ συχνό φαινόμενο ήταν η επιθυμία
των παιδιών να κάνουν τις δραστηριότητες που είχε πραγματοποιήσει η άλλη ομάδατάξη.
Συγκεκριμένα, με αφορμή της ιστορία της Πίτσας Αλεπουδίτσας και άλλα βιβλία και
ιστορίες, που διαβάστηκαν με ήρωα την αλεπού, πραγματοποιήθηκαν
αυτοσχεδιασμοί, δραματοποιήσεις, κουκλοθέατρο, κατασκευές, ομαδικές εργασίες,
κολάζ, ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών, δραστηριότητες εγγραμματισμού και
μαθηματικών επιτυγχάνοντας έτσι τη σύνδεση του προγράμματος και με τους
στόχους του αναλυτικού προγράμματος (εικόνα 1).
Η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία τους έδωσε την ευκαιρία
να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να
κάνουν υποθέσεις, να διερευνήσουν, να εξάγουν συμπεράσματα, να
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να τις αξιοποιήσουν στις ελεύθερες
δραστηριότητες και στο αυθόρμητο παιχνίδι τους (πχ πυρκαγιά στο δάσοςπυρόσβεση).
Επιστρέφοντας από τις διακοπές του Πάσχα οι νηπιαγωγοί οργάνωσαν ένα
επιδαπέδιο παιχνίδι βασιζόμενοι στην πλοκή της ιστορίας της Πίτσας αλεπουδίτσας
(εικόνα 2). Ενσωμάτωσαν σε αυτό στοιχεία από δραστηριότητες, δεξιότητες ικανότητες που αναπτύχθηκαν και γνώσεις που αποκτήθηκαν όλο το προηγούμενο
διάστημα. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι παιζόταν κάθε φορά από δύο ομάδες των 4
παιδιών, που έπρεπε να συνεργάζονται μεταξύ τους για να φέρουν σε πέρας τις
δοκιμασίες. Έριχναν με τη σειρά το ζάρι και προχωρούσαν το πιόνι-αλεπού τόσες
θέσεις (σελίδες Α4 στο πάτωμα) όσες έλεγε ο αριθμός πάνω στο ζάρι (αναγνώριση
ποσότητας και μετακίνηση του πιονιού). Πάνω σε κάποιες σελίδες υπήρχαν οι
οδηγίες και οι δοκιμασίες (πίνακας 1).
πίνακας 1
Αρχή : είσαι στο βουνό Μπέλες
Ψάξε και βρες λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα Π όπως Πίτσα (καρτέλες με
λέξεις και εικόνες)
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Φτιάξε το παζλ της αλεπούς για να μπορέσει να χτενίσει την ουρά της
Ξεχώρισε τα ζώα του ελληνικού δάσους από τα υπόλοιπα ζώα (ομαδοποίηση
εικόνων)
(κενή Α4)
Φτιάξε την τόμπολα με τα ζώα του δάσους (γλωσσική τόμπολα)
(κενή Α4)
(κενή Α4)
Η Πίτσα βοηθάει την φίλη της την αρκούδα να ψαρέψει τόσα ψάρια όσα λέει
ο αριθμός (μαθηματικά, οπτικοκινητικός συντονισμός)
(κενή Α4)
Ήρθε ένας κυνηγός !! κρύψου! μείνε στη θέση σου, χάνεις τη σειρά σου για 1
γύρο
(κενή Α4)
Ποια λίμνη έχει τα περισσότερα βατραχάκια; (ποσότητες, περισσότερα –
λιγότερα)
(κενή Α4)
(κενή Α4)
Πέρνα το ποτάμι
(γαλάζιο ύφασμα - ποτάμι)
(κενή Α4)
Έπιασες 2 λαγούς. Πήγαινε 2 θέσεις μπροστά
(κενή Α4)
(κενή Α4)
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ! Πάρε τηλέφωνο στο 199 στην Πυροσβεστική (τα παιδιά
πρέπει να σχηματίσουν το 199 στο τηλέφωνο και να ειδοποιήσουν την
Πυροσβεστική) και πήγαινε πίσω στο ποτάμι να κουβαλήσεις νερό για να
σβήσεις τη φωτιά
Πεινάς πολύ! Χάνεις ένα γύρο
Γράψε τη λέξη «αλεπού» (γραφή αναδυόμενη)
Μόλις σου ήρθε μια ιδέα! Πήγαινε στο χωριό να βρεις τροφή!

-271-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
(κενή Α4)
Χωριό (ζωγραφιά του χωριού)
(κενή Α4)
Βρήκες φαγητό και χόρτασες. Πήγαινε 3 θέσεις μπροστά! (ζωγραφιά της
ταβέρνας)
(κενή Α4)
(κενή Α4)
(κενή Α4)
Βρήκες μια καινούργια φωλιά. Κάνε ένα βήμα μπροστά
Ζωγραφιά «φωλιάς»
Είδες στο όνειρό σου ένα παιδάκι. Ζωγράφισε το όπως το φαντάζεσαι
Πηγαίνεις στην ταβέρνα να φας αλλά ακούς πολύ φασαρία και φοβάσαι και
φεύγεις. Έμεινες νηστική! Πήγαινε πίσω στη φωλιά σου.
(κενή Α4)
Συνάντησες ένα παιδάκι και γίνατε φίλοι! Πήγαινε στο τέρμα!
(κενή Α4)
Τέρμα: φτιάξε την ταμπέλα με τα καπάκια-γράμματα (ανασύνθεση ταμπέλας
με βάση το πρότυπο

Το επιδαπέδιο παιχνίδι τους έδωσε την ευκαιρία να συστηματοποιήσουν και να
μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν, μέσα από την αλληλεπίδραση και τη
συνεργασία. Στόχος ήταν να ξαναθυμηθούν τα παιδιά την ιστορία της Πίτσας
Αλεπουδίτσας, όλα όσα μάθανε γι’ αυτήν και με αφορμή αυτήν. Λειτούργησε και ως
μέσο αξιολόγησης από τους νηπιαγωγούς.
Ας αναφερθεί σ’ αυτό το σημείο ότι είχε προγραμματιστεί μια επίσκεψη στο Κ.Π.Ε.
Ποροΐων εντός του Μαΐου (μελέτη πεδίου), αλλά λόγω εξωγενών παραγόντων
αναβλήθηκε για το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Γ΄ φάση: Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση
Μετά από μερικές μέρες μαζεύτηκε η ολομέλεια για να αξιολογηθεί η πορεία του
προγράμματος, ώστε να αποφασιστεί αν ακόμα ενδιαφέρει τα παιδιά ή αν θα κλείσει
ως πρόγραμμα. Άλλωστε, πλησίαζε το τέλος της σχολικής χρονιάς και έπρεπε με
κάποιο τρόπο να ολοκληρωθεί. Όμως, τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουνε
περισσότερα και για τα άλλα ζώα του δάσους. Στη φάση αυτή το πρόγραμμα
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μετατράπηκε από θεματική προσέγγιση σε σχέδιο εργασίας. Οι νηπιαγωγοί
εμπλούτισαν τη βιβλιοθήκη με ιστορίες και βιβλία που περιείχαν και άλλα ζώα του
δάσους. Ένα παραμύθι που τράβηξε το ενδιαφέρον τους ήταν «Η πιο όμορφη γιορτή»
(Κατσιώτη, 2012). Το βιβλίο εικονογραφήθηκε από παιδιά δημοτικού. Αφορούσε
αλεπούδες και άλλα ζώα του δάσους που ετοίμαζαν μια καλοκαιρινή γιορτή. Αρχικά
το βιβλίο αυτό έγινε αφορμή για μια ακόμα δραματοποίηση. Τα παιδιά αφού
επέλεξαν τους ρόλους, το καθένα ζωγράφισε και έγραψε ποιο ζώο θα υποδυθεί.
Αφού ολοκληρώθηκε η δραματοποίηση, αποφάσισαν να βρουν πληροφορίες για τα
ζώα του δάσους που υποδύθηκαν και να “παίξουν” αυτή την ιστορία στην
καλοκαιρινή γιορτή, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα στους γονείς τους. Οι
νηπιαγωγοί έφτιαξαν ένα έντυπο που με βάση αυτό τα παιδιά με τη βοήθεια των
γονέων τους συγκέντρωσαν πληροφορίες για το ζώο του δάσους, που επέλεξαν να
υποδυθούν. Παρουσίασαν τις πληροφορίες στην ολομέλεια (εικόνα 3). Ακολούθησε
καταιγισμός ιδεών για το πως θα προετοιμαστεί η θεατρική παράσταση («να
φτιάξουμε μάσκες», «να κάνουμε το σκηνικό», «να ζητήσουμε από τον κ. Κυριάκο το
τραγούδι της αλεπούς», «τι θα φοράμε», «να βρούμε μουσική», «να φτιάξουμε
προσκλήσεις», «να φτιάξουμε χορογραφίες»).
Έγινε καταμερισμός εργασιών και χρονοδιάγραμμα, ορίστηκε να γίνει η γιορτή στις 5
Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας, οι
οποίες κατασκεύασαν καπέλα από χαρτοπολτό και μπαλόνια με τη μορφή των ζώων,
έφτιαξαν το σκηνικό (δέντρα, λουλούδια, πουλιά, ήλιος, χορτάρι, γιρλάντες με
λουλούδια) και ετοίμασαν τις προσκλήσεις (εικόνα 3). Τα παιδιά ενημέρωσαν τους
γονείς τους για τη στολή που θα φορούσαν, ζωγραφίζοντας το ρόλο που επέλεξε ο
καθένας να υποδυθεί. Με τη βοήθεια των νηπιαγωγών διασκεύασαν τα λόγια του
έργου και έφτιαξαν τους διαλόγους. Κάθε ομάδα ζώων επέλεξε τη μουσική που θα
ταίριαζε στο ρόλο της και τις χορογραφίες με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου.
Ήταν μια δημιουργική διαδικασία, που ενθουσίασε τα παιδιά, αφού τη βίωσαν ως
προετοιμασία ενός σπουδαίου γεγονότος που θα λάμβανε χώρα στο Νηπιαγωγείο,
αισθάνθηκαν ικανοποίηση με την τόσο ενεργή συμμετοχή τους και ανυπομονούσαν
για την ημέρα της παράστασης.
Η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους υπήρξε ενεργή
και ενθουσιώδης σε όλη τη διάρκεια της θεματικής προσέγγισης και του σχεδίου
εργασίας μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο δημιουργίας, ικανοποίησης και
απόλαυσης. Τα παιδιά, οι νηπιαγωγοί και οι γονείς γιόρτασαν μαζί τα αποτελέσματα
του σχεδίου εργασίας την ημέρα της καλοκαιρινής γιορτής, η οποία άφησε το στίγμα
της, χαρά και ικανοποίηση για όλους, όσοι συμμετείχαν (εικόνα 4).
Στις 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων με τη
συνοδεία των γονέων, ως τελικό κλείσιμο του προγράμματος. Τα παιδιά συμμετείχαν
ενεργά στις δραστηριότητες που οργάνωσε, επιμελήθηκε και υλοποίησε η
παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. στο χώρο τους. Ακολούθησε επίσκεψη στο δάσος της
αλεπούς με την ομάδα του Κ.Π.Ε.. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν
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βιωματικά το δασικό οικοσύστημα, να παρατηρήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα, να
δουν από κοντά τη σπηλιά της αλεπούς καθώς και την «ταβέρνα της αλεπούς», που
αναφέρεται στην ιστορία.
Τέλος, το πρόγραμμα κοινοποιήθηκε και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα
μέσα
από
την
ιστοσελίδα
του
Νηπιαγωγείου
http://nip-katkamil.ser.sch.gr/index.php/test2/test3/ta-zoa-pitsa-h-alepouditsa. Το πρόγραμμα
παρουσιάζεται συνοπτικά και με ενδεικτικές φωτογραφίες. Έγινε επιλογή και
επεξεργασία των φωτογραφιών λαμβάνοντας υπόψη τη προστασία ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων και το συνολικό διαθέσιμο χώρο, που είναι πεπερασμένος.
Τα παιδιά, οι γονείς και όποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα έχουν τη δυνατότητα να
δουν το πρόγραμμα, όπως αυτό εκπονήθηκε και να διαβάσουν την ιστορία της Πίτσας
της Αλεπουδίτσας μέσα από τον υπερσύνδεσμο με το Κ.Π.Ε. Ποροΐων.
H αξιολόγηση του προγράμματος είχε τις ακόλουθες φάσεις:
1. Αρχική αξιολόγηση (διερεύνηση): Σχεδιασμός και οργάνωση της δράσης με
κατασκευή ιστογράμματος, όπου καταγράφηκε τι γνωρίζουν τα παιδιά για την
αλεπού (προϋπάρχουσα γνώση) και καταγραφή των διερευνητικών προτάσεων των
παιδιών («να μάθουμε περισσότερα για την αλεπού», «που ζει», «τι τρώει», «ποιοί
είναι οι εχθροί της», «από τι κινδυνεύει»)
2. Διαμορφωτική αξιολόγηση: Συναντήσεις – ενημέρωση στην ολομέλεια (ανταλλαγή
πληροφοριών, διόρθωση αρχικού ιστογράμματος, αξιολόγηση της πορείας του
προγράμματος και λήψεις αποφάσεων για την υλοποίηση, τη συνέχιση και την
ολοκλήρωσή του), επιδαπέδιο παιχνίδι.
3. Τελική αξιολόγηση: Η παρουσίαση του προγράμματος στην καλοκαιρινή γιορτή και
η επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων αποτέλεσαν την τελική αξιολόγηση του
προγράμματος «Η Πίτσα αλεπουδίτσα μας γνωρίζει τα ζώα του δάσους».
Στην ολομέλεια έγινε μια τελική ανασκόπηση του προγράμματος για να δούμε τι
μάθαμε και τι κερδίσαμε με την υλοποίησή του. Τα παιδιά περιέγραψαν τι τους
άρεσε περισσότερο και τι τους εντυπωσίασε. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους,
μοιράστηκαν ιδέες, επιχειρηματολόγησαν, δημιούργησαν, ανέλαβαν πρωτοβουλίες,
διατύπωσαν υποθέσεις, εκφράστηκαν με ποικίλους τρόπους, ανακάλυψαν, έμαθαν.
Με την παρουσίαση του έργου τους βίωσαν την ικανοποίηση μέσω της ομαδικότητας
και της δημιουργικής μάθησης, ένιωσαν ότι η δουλειά τους ήταν σημαντική, γεγονός
που ενίσχυσε τη θετική αυτοεικόνα τους.
Εκτιμάται ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του προγράμματος που είχαν αρχικά τεθεί
από τις νηπιαγωγούς καθώς και στόχοι από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Συζήτηση – συμπεράσματα
Τόσο στην τελική αποτίμηση όσο και κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση του
προγράμματος διαπιστώθηκε ότι μέσα από τη βιωματική δράση, που στηρίζεται στα
ενδιαφέροντα των παιδιών, τη δημιουργική μάθηση, την πρωτοβουλία και τη
συνεργασία, ενισχύονται τα κίνητρα των παιδιών για την κατάκτηση δεξιοτήτων σε
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όλους τους τομείς ανάπτυξής τους με βάση τις αρχές και τους στόχους των ΔΕΠΠΣΑΠΣ. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ως
ισότιμα μέλη της ομάδας, αποκόμισαν στον ίδιο ή και μεγαλύτερο βαθμό πολλαπλά
οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος. Η καλή συνεργασία των δυο
τμημάτων, ως δύο ομάδες εργασίας, των νηπιαγωγών και του Νηπιαγωγείου οικογένειας συνέβαλλε στη συνολική επιτυχία του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία των νηπιαγωγών (θεματική προσέγγιση)
μετεξελίχθηκε από το έντονο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό των παιδιών σε ένα
σχέδιο εργασίας (project), όπου οι πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις ανήκαν στα
παιδιά.
Το παρόν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως υλοποιήθηκε στο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κάτω Καμήλας Σερρών τη σχολική χρονιά 2013 -2014,
συντάσσεται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και τον σχεδιασμό των
αναλυτικών προγραμμάτων για το σχολείο του 21ου αιώνα. Ένα αειφόρο νηπιαγωγείο
περιλαμβάνει δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Ένα
αειφόρο νηπιαγωγείο δίνει έμφαση στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικών, νηπίων, γονέων, εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας.
Οι νέες τεχνολογίες μέσα από τις άπειρες δυνατότητες και εφαρμογές προσφέρουν
σε πολλαπλά επίπεδα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα (επικοινωνία,
διάχυση πληροφοριών, διδακτικά μέσα κλπ) και δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο
εκπαιδευτικό έργο και τη σχολική μονάδα.
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ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι.(2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ
και Αναλυτικά Προγράμματα για το Νηπιαγωγείο: ΦΕΚ 304 τΒ΄/13-03-2003.
Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ-Π.Ι.
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Τέχνη και Γλώσσα: Μια διαθεματική πρόταση με Σταθμούς
Δημιουργίας και Μάθησης
Κάρτσακα Ελένη
Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
kartsaka@gmail.com
Κερκινοπούλου Γιαννούλα
Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής
gkerkino@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα πρόταση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής και
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αναβιώνει τις αρχές και τις προτάσεις των
μεταρρυθμιστών παιδαγωγών 165 . Η επικαιροποίηση τεχνικών και γνώσεων ως
παράγοντας εμπλουτισμού της διδασκαλίας και ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός
της προσφερόμενης γνώσης αποτελούν βασική επιδίωξη της εισήγησης. Η υιοθέτηση
ανοικτών και δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας συνιστά προτεραιότητα του
σχεδιασμού και επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των «Σταθμών Μάθησης» (Circuit
Learning). Στο πλαίσιο αυτό αποτυπώνεται μια διαθεματική, διαπολιτισμική πρόταση
διδασκαλίας ευέλικτα σχεδιασμένης και κατάλληλης για τη δημιουργική προσέγγιση
της μαθησιακής διαδικασίας που υποστηρίζει στην πράξη την ανανέωση της
διδασκαλίας.
Λέξεις Κλειδιά: Σταθμοί Μάθησης, διαθεματικότητα, δημιουργικότητα,
μετασχηματισμός.
Εισαγωγή– Προβληματική
Η ανάγκη για εναλλαγή και ποικιλία των προσεγγίσεων της μαθησιακής διαδικασίας
αποτελεί βασικό αίτημα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας που αναζητούν
διέξοδο προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες προσδοκίες και ανάγκες των
μαθητών τους.
Παρά τη θετική διάθεση, η αλλαγή της διδακτικής συμπεριφοράς εξακολουθεί να
αποτελεί ζητούμενο για μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που στην καθημερινή
πρακτική ανακυκλώνουν δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες δεν
διευκολύνουν την αυτενέργεια του μαθητή με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο της
αυτονομίας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων
που θεωρούνται σημαντικές για την εκπαίδευση του δημοκρατικού πολίτη του 21ου
αιώνα.
165

Πρόκειται για παιδαγωγούς, οι αντιλήψεις των οποίων διαμόρφωσαν παγκόσμια παιδαγωγική
κίνηση που καθιερώθηκε ως «Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική» στη Γερμανία, ως «Νέα Αγωγή» στη
Γαλλία, ως «Προοδευτική Αγωγή» στις Αγγλοσαξονικές χώρες και ως «Σχολείο Εργασίας» στην
Ελλάδα (Πυργιωτάκης, 2007, Μαρτίνου-Κανάκη 2009)
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Με δεδομένες τις υπάρχουσες συνθήκες θεωρείται απαραίτητη η εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με εναλλακτικές μορφές και μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες είναι
δυνατόν να επιφέρουν αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Στο προαναφερόμενο
πλαίσιο, επιδιώκεται η εξοικείωση με τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που
ευνοούν την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και
ενισχύουν την επικοινωνία με απώτερο σκοπό την πρόσκτηση της γνώσης μέσα από
την ανακάλυψη, την έκπληξη, την προσδοκία και τη χαρά της μάθησης.
Σταθμοί Μάθησης: Από το χθες στο σήμερα
Η φιλοσοφία των «Σταθμών Μάθησης» συνδέεται πρωτίστως με τις ιδέες των
μεταρρυθμιστών παιδαγωγών που έφεραν στο επίκεντρο της παιδαγωγικής
συζήτησης προτάσεις για την ανανέωση του σχολείου και της αγωγής. Οι
μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί πρότειναν και εφάρμοσαν στην πράξη, μεταξύ άλλων,
τις διδακτικές αρχές της αυτενέργειας, της εγγύτητας προς τη ζωή, της ολότητας και
της εποπτείας. Οι προαναφερόμενες αρχές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος υλοποίησης
σε μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν τον μαθητικό διάλογο, την ομαδική
εργασία και την επίλυση προβλημάτων σε κλίμα ελευθερίας και αποδοχής του
μαθητή (Μαρτίνου - Κανάκη, 2009).
Η μεταρρυθμιστική παιδαγωγική άντλησε δημιουργικά από τη θεωρία της «Μάθησης
μέσα από την πράξη» (Learning by doing) του John Dewey ενώ αξιοσημείωτη ήταν
και η συνεισφορά των παιδαγωγικών ιδεών του «Σχολείου Εργασίας» (Arbeitsschule)
του Georg Kerschensteiner 166 . Για τη διαμόρφωση της μεθόδου των σταθμών
μάθησης σημαντικές υπήρξαν οι παιδαγωγικές αντιλήψεις των Calestin Freinet 167,
Peter Petersen 168 και Helen Parkharst 169 καθώς και η εισαγωγή της μεθόδου της
κυκλικής προπόνησης (Circuit Training) των Morgan και Adamson 170 (1962). Τέλος
επισημαίνεται η παιδαγωγική αξία των ιδεών του Lev Vygotsky171 ο οποίος ανέδειξε
166

Ο Kerschensteiner ανέδειξε σημασία της αυτενέργειας και της αυτονοµίας των μαθητών, τον
αυθορμητισμό και την καλλιέργεια διάθεσης για εργασία.
167
Ο Calestin Freinet ανέδειξε τη σημασία της συνεργατικής μάθησης, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της
υπευθυνότητας και της αυτονομίας και τη διαρκή εμπλοκή των μαθητών στη διαχείριση της ζωής τους
στο σχολείο (Φρενέ, 1977).
168
Ο Peter Petersen ανέδειξε την ελεύθερη και ανοιχτή εργασία και εφάρμοσε τις ιδέες του στο
Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου της Ιένας. Οι παιδαγωγικές προτάσεις του είναι γνωστές με
το όνομα «Σύστηµα της Ιένας» («Jena-Plan») (Petersen, 1968).
169
Το «Dalton-Plan» της Helen Parkharst προέβλεπε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους
(εργαστήρια και χώρους ειδικών μαθημάτων) για την αυτόνομη μελέτη και τον πειραματισμό των
μαθητών που αντικατέστησαν την «απρόσωπη» διδασκαλία στην τάξη με την ατομική εργασία. Το
Dalton-Plan προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία να εργάζονται σύμφωνα με τον ατομικό τους
ρυθμό και το προσωπικό τους πρόγραμμα εργασίας.
170
Το Circuit Training προτάθηκε αρχικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλητισμού, ενώ
αργότερα προσαρμόστηκε στις ανάγκες της εκπαίδευσης μέσα από την εφαρμογή των σταθμών
μάθησης.
171
Ο Vygotsky ανέδειξε επίσης την αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης μέσα σε ένα θετικό για την
κοινωνικοποίηση του μαθητή περιβάλλοντος μάθησης που προσομοιάζει στις πραγματικές
καταστάσεις της ζωής και μετέτρεψε τη σχολική τάξη σε δυναμικό πεδίο ανακάλυψης της γνώσης
προσφέροντας ευκαιρίες συνεργασίας, ανάπτυξης κινήτρων και κοινωνικοποίησης.
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τη σημασία του πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και την επίδραση των
ανθρώπινων κοινοτήτων στην γνωστική ανάπτυξη.
Παιδαγωγική και κοινωνική διάσταση
Οι «Σταθμοί Μάθησης» παρέχουν δυνατότητες εναλλακτικής προσέγγισης της
διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η υιοθέτηση αρχών και τεχνικών της
ενεργητικής και βιωματικής μάθησης φέρνει στο προσκήνιο τις ιδιαίτερες
προσδοκίες και ανάγκες των μαθητών, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία και
την υπευθυνότητα. Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί η
κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, όπου ως χώρος νοείται η σχολική αίθουσα, το
εργαστήριο, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος χώρος εντός και εκτός του σχολείου.
(Rampillon, 1999).
Η μέθοδος προτείνει την οργάνωση διαφορετικών κέντρων (σταθμών) μάθησης που
παρέχουν πλούσιο και διαφοροποιημένο εποπτικό υλικό, το οποίο επιλέγεται με
βάση συγκεκριμένα κριτήρια και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον
επιδιωκόμενο στόχο. Αν και όλοι οι σταθμοί εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη
θεματική, κάθε επιμέρους σταθμός προτείνει υλικό που διαφοροποιείται ως προς το
είδος, τη δυσκολία επίλυσης, τις απαιτήσεις και τα ερεθίσματα.
Η διάκριση των σταθμών σε ‘υποχρεωτικούς’ και ‘προαιρετικούς’ υπαγορεύεται από
τις ανάγκες διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταποκρίνεται στις ποικίλες
μαθησιακές ανάγκες, στο διαφοροποιημένο γνωστικό επίπεδο των μαθητών, στα
διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις, προσφέροντας παράλληλα μια
μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής. Επιπλέον, το υλικό είναι απαραίτητο να
σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές αισθήσεις, τύπους νοημοσύνης και
μαθησιακά στιλ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η οργάνωση σταθμών με
δραστηριότητες που διενεργούνται ατομικά, σε ζεύγη ή σε ολιγομελείς ομάδες.
Με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει την πορεία μετάβασης από
σταθμό σε σταθμό, οι μαθητές περνούν από τους διαφορετικούς σταθμούς και
εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες σημειώνοντας το πέρασμά τους στο ειδικό «φύλλο
πορείας», το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως φύλλο καταγραφής παρατηρήσεων
και αυτιαξιολόγησης. Σε κάθε σταθμό διατίθενται φύλλα εργασίας με σαφώς
διατυπωμένες οδηγίες που καθοδηγούν τον μαθητή στην ολοκλήρωση της
δραστηριότητας. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι μαθητές, ατομικά, σε
εταιρικά σχήματα ή ανά ομάδα, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το αποτέλεσμα της
εργασίας συμβουλευόμενοι τα ειδικά φύλλα ελέγχου. Εναλλακτικά, εάν υπάρξει
δυσκολία ανταπόκρισης, οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των
συμμαθητών ή και του εκπαιδευτικού, στοιχείο που ενισχύει τον κοινωνικό
χαρακτήρα της μάθησης.
Κάθε εργασία στους σταθμούς μάθησης γίνεται σε καθορισμένο χρονικό διάστημα,
ενώ με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εργασιών δίνεται η δυνατότητα
ελεύθερης επιλογής προαιρετικών δραστηριοτήτων δημιουργικού χαρακτήρα. Η
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προαναφερόμενη δυνατότητα ικανοποιεί τις ιδιαίτερες δυνατότητες των μαθητών
και προβλέπει τις χρονικές αποκλίσεις στους ρυθμούς εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων.
Προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου
Η εργασία σε σταθμούς μάθησης προσφέρεται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, για την
εμπέδωση και εμβάθυνση των γνώσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων ελέγχου και
την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο
της ατομικής, εταιρικής, ομαδικής εργασίας καθώς και της καλλιέργειας
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, όπως κάθε μέθοδος, δεν
αποτελεί πανάκεια και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να την εφαρμόζουν με κριτικό
πνεύμα.
Η απήχηση της μεθόδου οφείλεται στις δυνατότητες που προσφέρει αναφορικά με
την εξατομίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας αλλά και στην έμπρακτη
υποστήριξη της βιωματικής, ενεργητικής μάθησης μέσα από την εφαρμογή
ενδεδειγμένων τεχνικών και στρατηγικών οργάνωσης της διδασκαλίας. Στα
πλεονεκτήματα της μεθόδου προσμετρώνται η αποτελεσματικότητα και η ελευθερία
επιλογών που παρέχει η μέθοδος στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή τόσο στο στάδιο
του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της εφαρμογής, η δημιουργική προσέγγιση, η
ποικιλία των παρεχόμενων δραστηριοτήτων, η ενίσχυση των κινήτρων, η
αυτονόμηση του μαθητή, η ενίσχυση του συνεργατικού πνεύματος.
Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως προς τον σχεδιασμό και την προετοιμασία
του υλικού, αδυναμία που αντισταθμίζεται με την ‘απαλλαγή’ του εκπαιδευτικού από
τα τυπικά διδακτικά του καθήκοντα. Στον νέο του ρόλο - του συνοδοιπόρου και
συμβούλου - ο δάσκαλος είναι ελεύθερος να παρατηρήσει και να διευκολύνει στην
πράξη τη μάθηση, καθοδηγώντας διακριτικά το μαθητή. Επιπλέον, μπορεί να
διευκολύνει με μεγαλύτερη άνεση την προσαρμογή των ατόμων στο πλαίσιο της
ομάδας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των αδύναμων και συνεσταλμένων μαθητών
και παρέχοντας προκλήσεις στους ταλαντούχους.
Η κριτική της μεθόδου εστιάζει κυρίως στις δυσκολίες εποπτείας, καθώς ελλοχεύει ο
κίνδυνος της επιφανειακής και όχι εις βάθος ενασχόλησης, αφού ο δάσκαλος πρέπει
να φροντίζει και να διευκολύνει όλους τους μαθητές ταυτόχρονα. Για την αποφυγή
της ενίσχυσης της αρνητικής μαθητικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη η
επαγρύπνηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων αξιολόγησης μετά από
κάθε κύκλο εργασίας.
Από τη θεωρία στην πράξη
Η παρούσα διδακτική πρόταση συνιστάται για εφαρμογή στην Στ΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου και την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοσθεί
με κατάλληλη προσαρμογή σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης αφού ληφθούν υπόψη η σύνθεση, το επίπεδο, οι προτιμήσεις και οι
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.
Πρόκειται για μια ευέλικτη πρόταση, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα
συνεχόμενο δίωρο αλλά η διάρκεια των δραστηριοτήτων μπορεί να επεκταθεί κατά
βούληση. Μπορεί επίσης να υλοποιηθεί στο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων,
βιωματικών δράσεων και προγραμμάτων e-Twinning. Βασική προϋπόθεση για την
επιτυχή υλοποίηση αποτελεί η συνεργασία εκπαιδευτικών δύο ή περισσότερων
ειδικοτήτων κατά προτίμηση εκπαιδευτικών που διδάσκουν γλωσσικά ή καλλιτεχνικά
αντικείμενα, χωρίς να αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων.
Οι ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, το περιεχόμενο και η
θεματολογία των διδακτικών εγχειριδίων και των αντίστοιχων προγραμμάτων
σπουδών καθόρισαν τις επιλογές της συγκεκριμένης διαθεματικής πρότασης. Δόθηκε
μεγάλη βαρύτητα στη συνέργεια και δημιουργική επικοινωνία των γνωστικών
αντικειμένων, με απώτερο σκοπό την ολιστική προσέγγιση της γνώσης και την, κατά
το δυνατόν, ισόρροπη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Βασική ιδέα της προσέγγισης
ήταν η αξιοποίηση έργων τέχνης ως ερέθισμα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων
επικοινωνίας στη μητρική και ξένη γλώσσα και παράλληλα ως αφόρμηση για την
έμπνευση και τη συνακόλουθη εμπλοκή των μαθητών στην εικαστική δημιουργία.
Απώτερος σκοπός του προτεινόμενου σχεδιασμού είναι η ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε θέματα αειφορίας και ο εμπλουτισμός της εικαστικής και γλωσσικής
διδασκαλίας με κοινωνικό και διαπολισμικό περιεχόμενο.
Στην προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σταθμών μάθησης επιλέχθηκε
διαβαθμισμένο υλικό. Για την επιλογή, δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια
γλωσσικά και εικαστικά, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν η θεματική, οι
προτιμήσεις και οι πρότερες εμπειρίες της ηλικιακής ομάδας στόχου. Ειδικότερα και
σε σχέση με την επιλογή του εικαστικού εποπτικού υλικού, επιλέχθηκαν καλλιτέχνες
στο έργο των οποίων οι αναπαραστάσεις ζώων βρίσκουν σημαίνουσα θέση. Για να
αποφευχθεί η εκτεταμένη ιστορική διασπορά και η αντίστοιχη ανάγκη για
πληροφορία που θα υπερέβαινε τα όρια και τις δυνατότητες της ομάδας στόχου
επιλέχθηκαν μόνο σύγχρονοι καλλιτέχνες (20ος και 21ος αιώνας). Σημαίνουσας
σημασίας ήταν, επίσης, το είδος της τέχνης, το υλικό και η τεχνική. Συγκεκριμένα, για
τους υποχρεωτικούς σταθμούς επιλέχθηκαν ο Franz Marc, το έργο του οποίου είναι
άμεσα συνδεδεμένο με την αγάπη για τα ζώα και την ιδέα της αειφορίας, ο Pablo
Picasso, ως παράδειγμα πολυδιάστατου καλλιτέχνη που ασχολήθηκε με πολλά είδη
εικαστικής δημιουργίας, η Frida Kahlo, ως αφοσιωμένη ιέρεια της ζωγραφικής και
εκπρόσωπος του γυναικείου φύλου, ο Robert Bradfor για την ιδιαίτερη τεχνική του
και την περιβαλλοντική διάσταση της τέχνης του. Για τον τελικό σταθμό, επιλέχθηκε
ο Akira Yoshizawa για την απλότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού και τη
δυνατότητα μετατροπής του μαθήματος σε πανηγύρι χρωμάτων, χαράς και
δημιουργίας. Επισημαίνεται ότι η πρόταση μπορεί να αξιοποιηθεί και με ένα μόνο
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καλλιτέχνη, σε περίπτωση που στόχος είναι η αναλυτικότερη ενασχόληση με τη ζωή
και το έργο του.
Η επιλογή των εικαστικών έργων έγινε με γνώμονα την εποπτικότητά τους σε σχέση
με την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη
διαπολιτισμική και παιγνιώδη διάσταση και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
θέματα σεβασμού και αποδοχής του διαφορετικού. Η πρόνοια για την κατά το
δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία και διαφοροποίηση του υλικού επεκτάθηκε και στην
επιλογή των γλωσσικών δραστηριοτήτων.

Εικ 1. Εικονικό μουσείο
Για λόγους εποπτικότητας, παρώθησης και σύνδεσης με το υπό διερεύνηση θέμα,
αλλά και για την καλλιέργεια της έκπληξης και τη δημιουργία προσδοκιών ως
εποπτικό υλικό αφόρμησης, προτείνεται ο σχεδιασμός δισδιάστατης ή τρισδιάστατης
μακέτας εικονικού μουσείου με έργα των προτεινόμενων καλλιτεχνών κατά το
παράδειγμα της μακέτας της εικ. 1.
Για τη δημιουργία ομάδων και τη ρύθμιση της πορείας των μαθητών στους σταθμούς
προτείνονται παιγνιώδεις δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, προτείνεται να
μοιρασθούν στους μαθητές καρτελάκια διαφορετικών χρωμάτων που περιέχουν
αποσπάσματα των ονομάτων των καλλιτεχνών. Οι μαθητές συνδέουν τα κομμάτια
και δημιουργούν ομάδες. Κάθε ομάδα με βάση το αποτέλεσμα της σύνθεσης
κατευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο σταθμό και δουλεύει με βάση το προτεινόμενο
υλικό. Το πέρασμα από σταθμό σε σταθμό γίνεται κυκλικά κατά τη φορά του
ρολογιού. Σε κάθε σταθμό οι μαθητές, σε αυστηρά καθορισμένο χρόνο, εκτελούν δύο
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εργασίες, μια εργασία γλωσσικού και μια εργασία εικαστικού χαρακτήρα,
ακολουθώντας τις οδηγίες. Για την εποπτεία και την παροχή αισθητικών
ερεθισμάτων, κάθε σταθμός κοσμείται με αφίσες έργων των καλλιτεχνών. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι σταθμοί και οι προτεινόμενες
γλωσσικές και εικαστικές δραστηριότητες που εν συνεχεία περιγράφονται
αναλυτικότερα.
Υποχρεωτικοί
Σταθμοί
Γλωσσικές
Μάθησης & Δημιουργίας
Δραστηριότητες

Εικαστικές
Δραστηριότητες

«Σταθμός Frida Kahlo»

Παρομοιώσεις

Δημιουργία κοσμημάτων

«Σταθμός Franz Marc»

Δίνω τίτλους στα έργα

Χαρακτική σε λινόλεουμ

«Σταθμός Pablo Picasso»

Κείμενο αφίσας

Δημιουργία αφίσας

«Σταθμός Robert Bradfor»

Γλωσσοδέτες

Γλυπτική με ‘άχρηστα υλικά’

Προαιρετικοί
Σταθμοί
Δημιουργικές Δραστηριότητες
Μάθησης & Δημιουργίας
Κρεμάλα, σταυρόλεξο, ζωγραφική, κινούμενο σχέδιο,
κόμιξ, πάζλ με έργα τέχνης, επίσκεψη σε εικονικό
Αξιοποίηση δυνατοτήτων ΤΠΕ
μουσείο, περιήγηση σε ιστοσελίδες αειφόρου
ενδιαφέροντος.
Παιγνιώδεις Δράσεις

Παντομίμα, «Tutti gli artisti» (παιχνίδι γνώσεων), «Το
Παιχνίδι της αποδοχής»

Στον «Σταθμό Frida Kahlo» και στο μέρος των γλωσσικών δραστηριοτήτων, οι
μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν το λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει και αφορά
στα χρώματα και τα ζώα για να δημιουργήσουν παρομοιώσεις σύμφωνα με
παράδειγμα που τους δίνεται, π.χ. άσπρο σαν το περιστέρι. Οι παρομοιώσεις
προσφέρονται για ευαισθητοποίηση και προβληματισμό με στόχο την ανάδειξη της
διαπολιτισμικής διάστασης. Η εικαστική δραστηριότητα αφορά στην παρατήρηση
των ρούχων και των κοσμημάτων που φορά η καλλιτέχνις στους πίνακές της, καθώς
και των ζώων που τη συνοδεύουν. Με βάση τις παρατηρήσεις, οι μαθητές καλούνται
να σχεδιάσουν κοσμήματα με μοτίβα ζώων με υλικά επιλογής τους ή να φτιάξουν
χάρτινα κοσμήματα κεφαλής που προσαρμόζουν σε ειδικά για τον σκοπό «στεκάκια».
Στο «Σταθμό Franz Marc» οι μαθητές καλούνται να βρουν τίτλους για τα έργα τέχνης
του Marc και, στη συνέχεια, να τους συγκρίνουν με τους πρωτότυπους τίτλους των
έργων του και να συζητήσουν τις επιλογές τους. Ο συνδυασμός απλού λεξιλογίου
μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μπορούν να γίνουν μικρές
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διορθώσεις που αφορούν στη γραμματική, χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Στο
δημιουργικό μέρος εμπνέονται από τα έργα του Marc, σχεδιάζουν και χαράσσουν σε
λινόλεουμ μορφές ζώων, τις οποίες, ακολούθως, τυπώνουν σε χρωματιστά χαρτιά,
χρησιμοποιώντας χρώματα της επιλογής τους.
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Στο «Σταθμό Pablo Picasso» οι μαθητές συνεργάζονται και φτιάχνουν αφίσες με
στόχο την ανακοίνωση μιας επικείμενης αναδρομικής έκθεσης έργων του καλλιτέχνη,
επιλέγοντας γλωσσικά κείμενα που δίνουν πληροφορίες για τον τίτλο της έκθεσης, το
slogan, τον τόπο και την διάρκεια της έκθεσης. Στο στάδιο της δημιουργικής
εργασίας, οι μαθητές αποφασίζουν για τη σύνθεση και την αισθητική της αφίσας τους
και οργανώνουν το στήσιμο της αφίσας επιλέγοντας τα χρώματα, τη γραμματοσειρά
και τα εικονικά στοιχεία που θα εντάξουν στη σύνθεση, μεριμνώντας για την
ολοκλήρωση της δημιουργικής εργασίας τους. Εναλλακτικά, φτιάχνουν γλυπτά με
συνδυασμούς προσφερόμενων υλικών.
Στο «Σταθμό Robert Bradfor», με στόχο τη βελτίωση της προφοράς και την
ευαισθητοποίηση στην αισθητική πλευρά της γλώσσας, δίνονται στους μαθητές
γλωσσοδέτες με θέμα τα ζώα, τους οποίους διαβάζουν δυνατά στα υπόλοιπα μέλη
της ομάδας. Οι γλωσσοδέτες επιλέχθηκαν διότι αποδομούν το άγχος και προκαλούν
γέλιο ενισχύοντας τα κίνητρα βελτίωσης. Οι γλωσσοδέτες μπορούν εν συνεχεία να
γραφτούν σε υφασμάτινες κορδέλες και να μετατραπούν σε λουράκι ή κορδέλες για
τα ζώα που καλούνται να δημιουργήσουν οι μαθητές στο στάδιο της εικαστικής
δημιουργίας. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές φτιάχνουν ζώα από πηλό και τα
΄διακοσμούν’ ενσφηνώνοντας κατά το πρότυπο του καλλιτέχνη εξαρτήματα από
κατεστραμμένα παιδικά παιχνίδια ή άλλα άχρηστα υλικά.
Σταθμός Αναστοχασμού

Συνεργατικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

και Δημιουργίας
Σταθμό «Αkira Yoshizawa»

Στήσιμο Μαθητικού Μουσείου
Ελεύθερες
δημιουργικές
δραστηριότητες
δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με το κοινό.

και

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στους υποχρεωτικούς σταθμούς οι
μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, εργάζονται στους προαιρετικούς σταθμούς. Στον
πρώτο σταθμό, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και προσφέρονται στους μαθητές
παιχνίδια όπως κρεμάλα, σταυρόλεξο, ζωγραφική, κινούμενο σχέδιο, κόμιξ, πάζλ με
έργα τέχνης, επίσκεψη σε εικονικό μουσείο, περιήγηση σε ιστοσελίδες που
περιέχουν υλικό αειφόρου ενδιαφέροντος. Στον δεύτερο προαιρετικό σταθμό, οι
μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν με παντομίμα διάφορα ζώα, να παίξουν
«Tutti gli artisti» για να ελέγξουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τους καλλιτέχνες και
το έργο ή να παίξουν «Το Παιχνίδι της αποδοχής», ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης
στη διαφορετικότητα.
Σε επόμενη διδακτική ενότητα οι μαθητές καλούνται να στήσουν το δικό τους
μουσείο που θα περιέχει τέσσερις θεματικές αίθουσες, όπου θα εκθέσουν σε
παράθεση τα έργα τους και τα έργα των καλλιτεχνών που τους ενέπνευσαν. Η φάση
αυτή ευνοεί την ανασύνθεση των ομάδων, καθώς κάθε ομάδα θα εργαστεί για το
στήσιμο μιας θεματικής αίθουσας.
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Εικ. 2 υποδείγματα για την διαμόρφωση των θεματικών αιθουσών.
Οι θεματικές αίθουσες «οικοδομούνται» με χαρτόκουτα μεγάλων διαστάσεων, τα
οποία προσφέρονται για τη δημιουργία «τοίχων», σύμφωνα με το υπόδειγμα της
εικόνας 2. Οι μαθητές αξιοποιούν τον χρωματικό κώδικα που τους προτείνεται από
το σκαρίφημα, βρίσκουν λύσεις για την ανάρτηση και την προβολή των έργων και
παίρνουν αποφάσεις για τα κείμενα που θα συνοδεύουν τα έργα, καθώς και για τον
τίτλο της θεματικής έκθεσης τους.
Ακολούθως και όταν ολοκληρωθεί το στήσιμο των θεματικών εκθέσεων, οι μαθητές
εργάζονται στον τελευταίο σταθμό αναστοχασμού, όπου εμπνεόμενοι από το έργο
του Αkira Yoshizawa δημιουργούν οrigami, τα οποία χαρίζουν στους επισκέπτες του
μουσείου τους. Πάνω στα οrigami και εμπνεόμενοι από την ιαπωνική ποίηση των
χαϊκού, οι μαθητές γράφουν τα δικά τους χαϊκού, εστιάζοντας στην αξία της
αειφορίας. Τα κείμενα γράφονται με πενάκι και καλλιγραφικά γράμματα. Ο «Σταθμός
Αkira Yoshizawa» προσφέρει και στους επισκέπτες του μουσείου την ευκαιρία να
δημιουργήσουν, μετατρέποντας έτσι τη διδακτική εμπειρία σε γιορτή.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε με την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων σε κάθε σταθμό είτε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Προτείνεται μετά από κάθε σταθμό να αξιολογείται επίσης ο βαθμός ατομικής
συμμετοχής και ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τη συμμετοχή στη
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γλωσσική δραστηριότητα, αλλά και η ικανοποίηση από τα αποτελέσματα της
εικαστικής δημιουργίας. Συνιστάται επίσης η αυτοαξιολόγηση, η ετεροαξιολόγηση
και η αξιολόγηση μέσω sketchbook.
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Ψυχολογικό κλίμα της τάξης στη διδασκαλία και εκμάθηση της
αγγλικής γλώσσας: Θεωρία και πράξη
Κεραμίδα Αρετή
Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας
akeramida@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών αναγνωρίζουν
τη σημασία της ενεργοποίησης των κινήτρων των μαθητών, της επικοινωνιακής
διδακτικής προσέγγισης, της μαθητοκεντρικότητας και της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι μια σημαντική παράμετρος αποτελεί το
κατάλληλο ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης. Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να
συνδέσουμε την παιδαγωγική θεωρία με τη διδακτική πράξη. Στην αρχή
παρουσιάζουμε τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το ψυχολογικό κλίμα στην
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Στη συνέχεια προτείνουμε τρόπους με τους οποίους
οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν
το κατάλληλο και υποστηρικτικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη τους.
Εισαγωγή
Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης των ξένων γλωσσών και τα πορίσματα εμπειρικών
μελετών που εστιάζονται στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας επισημαίνουν ότι μια
σειρά από παράγοντες συμβάλλουν θετικά στην αποτελεσματική διδασκαλία και
εκμάθησή της.
Πρώτον, ένας σημαντικός παράγοντας που βρίσκεται σε θετική συνάφεια με την
σχολική επίδοση και την ενεργό συμμετοχή αποτελούν τα μαθησιακά κίνητρα
(Ornstein, 1995). Μια ευχάριστη τάξη και μια σχολική ατμόσφαιρα που παρέχει
υποστήριξη στους μαθητές αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που συμβάλλει
θετικά στα κίνητρα που έχουν οι μαθητές για συμμετοχή στις μαθησιακές
δραστηριότητες.
Δεύτερον, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διδακτικής προσέγγισης, έμφαση δίνεται
όχι απλά στην εκμάθηση των κανόνων της γραμματικής ή του συντακτικού, αλλά στην
κατάλληλη χρήση της ξένης γλώσσας ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση. Αυτό
απορρέει από το γεγονός ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχει έντονο κοινωνικό
χαρακτήρα, καθώς απαιτεί την ενσωμάτωση πολλών στοιχείων από την κουλτούρα
της ξένης γλώσσας (Dörnyei, 2001). Όπως επισημαίνουν τα πορίσματα των
σύγχρονων ερευνών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, στο πλαίσιο της
επικαιροποιημένης επικοινωνιακής προσέγγισης το μείζον είναι η εστίαση στη δομή
της γλώσσας και στη γραμματική αξιοποιώντας αυθεντικές επικοινωνιακές
δραστηριότητες (π.χ. επίλυση προβλήματος), οι οποίες μέχρι τώρα «εστίαζαν στη
σημασία και καθόλου στη δομή» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β, σελ. 15).
-289-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Μια επιπλέον βασική παιδαγωγική αρχή αποτελεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία,
η συστηματική διαφοροποίηση, δηλαδή, από τον/την εκπαιδευτικό της διδασκαλίας
για να ανταποκριθεί στην ποικιλομορφία και την ατομικότητα των μαθητών της κάθε
τάξης (Tomlinson, 2001). Επιτυγχάνει τον διπλό στόχο αφενός να σέβεται τις
μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή και αφετέρου να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες
για μάθηση που έχει ο κάθε μαθητής (Tomlinson and Strickland, 2005). Είναι,
άλλωστε, γενικά παραδεκτό ότι η ομοιομορφία της εκπαίδευσης «δεν μπορεί παρά
να καταλήξει στην αύξηση των ανισοτήτων στο σχολείο (Foulin and Mouchon, 2001,
σελ. 100).
Επίσης, στη σχετική βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι «η αξιοποίηση μεθόδων και
πρακτικών βιωματικής μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα
σημαντική» (Δενδρινού, 2013, σελ. 26). Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί δημιουργικά
τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα «βιώματα και βιωματικές
καταστάσεις των παιδιών» (Χρυσαφίδης, 2006, σελ. 18) (π.χ. χρησιμοποιώντας τη
διαθεματική προσέγγιση και την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας-projects) και
συνεπώς μπορεί να επιφέρει ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). Στο πλαίσιο αυτό, οι
σχετικές έρευνες επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η μετάβαση
από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε μια διδασκαλία η οποία έχει ως
αφετηρία τους μαθητές, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τους τρόπους
με τους οποίους δομούν τη νέα γνώση.
Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη
διδακτική και μαθησιακή πράξη είναι, επίσης, σημαντική, καθώς αποτελεί μια πηγή
πρωτογενούς διδακτικού υλικού και πολυτροπικών κειμένων που δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τους γραμματισμούς εκείνους που είναι
απαραίτητοι για να αναπτύξουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα (Δενδρινού,
2013).
Ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλει θετικά στην εκμάθηση της αγγλικής
γλώσσας είναι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η εργασία σε ομάδες ή σε
ζεύγη. Η συνεργατική μάθηση και η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ομάδας στην
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική καλλιεργεί αφενός τις συνεργατικές δεξιότητες
των μαθητών και αφετέρου προωθεί τη «δημιουργική ενεργοποίηση της μάθησης...
για περισσότερο ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών» (Πολέμη-Τοδούλου, 2012, σελ.
2).
Στη σχετική βιβλιογραφία τονίζεται, ωστόσο, ότι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να
μπορέσουν οι παραπάνω παράγοντες να λειτουργήσουν με θετικό τρόπο σε επίπεδο
σχολικής τάξης και να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν καλύτερα και
αποτελεσματικότερα την αγγλική γλώσσα αποτελεί το κατάλληλο, θετικό και
υποστηρικτικό ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό
παράγοντα, καθώς τα πορίσματα ερευνών δείχνουν ότι η ποιότητα του σχολικού
κλίματος ασκεί αποφασιστική επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία (Dorman κ.ά,
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2006, Fraser, 1998). Είναι απαραίτητο, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να επιχειρούν να
αξιοποιούν τις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές μέσα σε σχολικές τάξεις στις οποίες
οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν μια καλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τους
συμμαθητές τους, στις οποίες δε φοβούνται να επικοινωνήσουν στην αγγλική
γλώσσα και να κάνουν λάθη και στις οποίες βρίσκονται επειδή το θέλουν, κι όχι
επειδή έτσι επιβάλλει το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Στην εργασία αυτή αρχικά περιγράφουμε το περιεχόμενο των όρων (ψυχολογικό)
«κλίμα σχολείου» και «κλίμα της σχολικής τάξης». Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στα
πορίσματα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, αλλά και στην εμπειρία μας,
περιγράφουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού
σχολικού κλίματος. Στη συνέχεια προτείνουμε τρόπους με τους οποίους οι
εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο
ψυχολογικό κλίμα στην τάξη τους
Εννοιολογική διασαφήνιση
Ο όρος «σχολικό κλίμα» αναφέρεται στο πολύπλοκο πλέγμα των ψυχολογικών και
κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του εκπαιδευτικού και των
μαθητών, μεταξύ των μαθητών της τάξης, μεταξύ των μαθητών και του
εκπαιδευτικού και των διδακτικών αντικειμένων και των μεθόδων διδασκαλίας τους,
και μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και των «υπηρεσιακών και κοινωνικών
παραγόντων» (Ματσαγγούρας, 1988).
Στη σχετική βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται και ως «ψυχολογικό κλίμα», ενώ γίνεται
η διάκριση ανάμεσα στο γενικό ψυχολογικό κλίμα του σχολείου και το ψυχολογικό
κλίμα της σχολικής τάξης.
Ειδικότερα, αναφορικά με το γενικό ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, αυτό αποτελεί
τη συνισταμένη πολλών παραγόντων, όπως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο
διευθυντής, οι διοικητικοί προϊστάμενοι, οι σχολικοί σύμβουλοι, το αναλυτικό
πρόγραμμα και η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, καθώς και η κοινωνία που
περιβάλλει το σχολείο (Stevens & Sanchez, 1999). Ο καθένας από αυτούς τους
παράγοντες ασκεί θετική ή αρνητική επίδραση στο ψυχολογικό κλίμα του σχολείου.
Ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης
Ο όρος «σχολική τάξη» συνήθως αναφέρεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
Πρώτον, στην έννοια του φυσικού χώρου, δεύτερον στην έννοια της σχολικής
βαθμίδας ως ομάδας μαθητών με την ίδια ηλικία, τρίτον στην έννοια του συστήματος
των βασικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για τη διαπροσωπική επικοινωνία
και τέλος στην έννοια των μεθόδων διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2001). Η σχολική
τάξη αποτελεί «κοινωνικό μόρφωμα» και έχει όλες τις προϋποθέσεις «για την ένταξή
της στην κοινωνική κατηγορία, που ονομάζουμε κοινωνική ομάδα» (Κυρίδης, 2006,
σελ. 53). Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης, το πώς διαμορφώνεται ως χώρος,
πώς συγκροτείται ως ομάδα, πώς διαμορφώνεται η επικοινωνία εξαρτώνται από τις
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γενικότερες παιδαγωγικές αρχές που υιοθετεί το εκπαιδευτικό σύστημα και οι
εκπαιδευτικοί της τάξης (Ματσαγγούρας, 2001).
Σε επίπεδο σχολικής τάξης, το ψυχολογικό κλίμα εννοείται ως ο τρόπος με τον οποίο
οι μαθητές μιας σχολικής τάξης βιώνουν και αντιλαμβάνονται τις
ψυχοκοινωνιολογικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην τάξη (Ματσαγγούρας,
1988). Το κλίμα που επικρατεί σε κάθε τάξη είναι πολύ σημαντικό, καθώς επηρεάζει
τόσο την επίδοση των μαθητών και τα μαθησιακά κίνητρα όσο και τη συμπεριφορά
τους.
Τρόποι ενίσχυσης του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης
Τα πορίσματα των νεότερων ερευνών που εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα του
σχολείου και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αξιοποιούν
παιδαγωγικά συμπεράσματα ότι η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία και
οικοδομείται (αντί να προσφέρεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό) από τους μαθητές.
Δείχνουν ότι η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μπορεί να επιφέρει θετικά
αποτελέσματα και να βελτιώσει το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου και της τάξης. Οι
τάξεις που αξιοποιούν την εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες βοηθούν στη
δημιουργία ενός υποστηρικτικού, φιλικού, συνεργατικού, και μη-ανταγωνιστικού
κλίματος μέσα στη σχολική τάξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι τάξεις με ένα
υποστηρικτικό κλίμα αποτελούν περιβάλλοντα μάθησης στα οποία οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο κύριος στόχος τους να είναι
η κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (Cangelosi, 1993).
Επιπλέον, η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση που αξιοποιεί την
υλοποίηση ερευνητικών εργασιών βοηθάει στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού
κλίματος καθώς βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους και
την αυτονομία τους (Fried-Booth, 2002), τις κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητές
τους, ενώ παράλληλα αυξάνει τη συνοχή της ομάδας, αυξάνει τα μαθησιακά κίνητρα,
ενθαρρύνει τις προσδοκίες για επιτυχία και μειώνει το σχολικό άγχος (Dörnyei,
2001).
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός κατάλληλου
ψυχολογικού κλίματος. Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, τη
συνεργατική μάθηση, ενώ παράλληλα διευκολύνει το σχεδιασμό «αυθεντικών»
επικοινωνιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
τους μαθητές και καταπολεμούν την παθητικότητα.
Τέλος, οι ευκαιρίες για επαφή με αυθεντικά κείμενα και η συμμετοχή σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες προωθούν την αυθεντική αλληλεπίδραση σε
ένα αυθεντικό επικοινωνιακό πλαίσιο παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να
ενισχύσει το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης.
Η βιωματική μάθηση μπορεί να επιτευχθεί, εκτός των άλλων, και με την
πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας (projects), το οποία παρέχουν τη δυνατότητα
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στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε ένα αυθεντικό
επικοινωνιακό πλαίσιο (Haines, 1989). Ταυτόχρονα, επιτρέπουν την εξάσκηση και
καλλιέργεια και των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή, κατανόησης και παραγωγής
γραπτού και προφορικού λόγου (Stoller, 2006).
Η καλλιέργεια ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος σημαίνει επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί χρειάζεται να σχηματίζουν θετικές προσδοκίες για όλους τους
μαθητές, αναφορικά με τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους, και να επικοινωνούν
το γεγονός ότι περιμένουν από όλους να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Για
παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταδώσουν σε κάποιους μαθητές ότι
έχουν χαμηλές προσδοκίες από αυτούς εάν α) ρωτούν τους μαθητές με χαμηλή
επίδοση λιγότερο συχνά από αυτούς με υψηλότερη, β) παρέχουν λιγότερη βοήθεια
και ανατροφοδότηση στους μαθητές με χαμηλή επίδοση όταν αυτοί δυσκολεύονται
να απαντήσουν, να δείχνουν λιγότερο προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές με
χαμηλή επίδοση, δ) κάνουν συγκρίσεις αναφορικά με την επίδοση των μαθητών μέσα
στην τάξη (Dörnyei, 2001).
Φυσικά, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν έμπρακτα στους μαθητές τους
ότι ενδιαφέρονται για αυτούς και επικεντρώνονται στη βελτίωσή τους, ότι δίνουν
έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές, κι όχι στον ανταγωνισμό, και ότι
είναι πρόθυμοι να ακούσουν προσεκτικά τις απόψεις και τα συναισθήματά τους.
Αναφορικά με την καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος το οποίο θέτει τον μαθητή στο
επίκεντρο, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να περιορίσουν τον χρόνο που μιλούν οι
ίδιοι, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν
συνειδητοποιούν ότι κυριαρχούν μέσα στην τάξη (Good and Brophy, 1973).
Χρειάζεται, συχνά, να μειώσουν τον χρόνο ομιλίας τους και να δώσουν περισσότερα
περιθώρια στους μαθητές τους για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τα πορίσματα
ερευνών δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ψυχολογικού κλίματος
στο οποίο οι μαθητές αισθάνονται ότι μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να
εκφράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους (Bucholz & Sheffler, 2009, Stronge,
2002).
Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού, μη- ανταγωνιστικού κλίματος στη σχολική τάξη,
που θα μειώνει το άγχος στη χρήση της γλώσσας (language anxiety) προϋποθέτει,
επίσης, την καλλιέργεια διαδικασιών μέσα στην τάξη οι οποίες μειώνουν το άγχος
των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να καταλάβουν οι μαθητές ότι τα
λάθη που κάνουν στη χρήση της ξένης γλώσσας είναι ένα φυσιολογικά στάδιο στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εάν οι μαθητές
δεν αισθάνονται σίγουροι να πειραματιστούν με την ξένη γλώσσα δεν θα
αποκτήσουν την απαραίτητη επικοινωνιακή ικανότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, η
υπερβολική και άμεση διόρθωση των λαθών μαθητών από τον εκπαιδευτικό (π.χ. σε
μια δραστηριότητα παραγωγής προφορικού λόγου) μπορεί να αποθαρρύνει τους
μαθητές να συμμετέχουν με ενεργητικό τρόπο στις δραστηριότητες (Lightbown and
Spada, 1999), και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται.
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Τέλος, τα πορίσματα σχετικών ερευνών δείχνουν ότι η θεσμοθέτηση κανόνων
συμπεριφοράς στη σχολική τάξη έχει πολλαπλή χρηστικότητα ως προς την
εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διδασκαλίας, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι κανόνες να είναι λίγοι, (β) οι κανόνες να έχουν
λογική βάση και αυτό να αναγνωρίζεται από τους μαθητές, και (γ) οι κανόνες να
έχουν συζητηθεί στην τάξη (Κυρίδης, 2006).
Συμπεράσματα
Το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης αποτελεί μια συνισταμένη από πολλές
παραμέτρους οι οποίες λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα. Η επισκόπηση της
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και τα πορίσματα των σχετικών ερευνών
δείχνουν ότι η σπουδαιότητά του για την αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης
εκπαίδευσης και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών είναι αδιαμφισβήτητη.
Στην εργασία αυτή υποστηρίξαμε, επίσης, την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα στο πλαίσιο του έργου τους να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στη
δημιουργία ενός ψυχολογικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη το οποίο θα ενισχύσει
την ομαλή λειτουργία του σχολείου και θα βελτιώσει την ενεργητική συμμετοχή όλων
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Επιχειρήσαμε, επίσης, να συνδέσουμε την
εκπαιδευτική θεωρία με την πράξη, διατυπώνοντας προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας και εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας στην
ελληνική εκπαίδευση. Είναι, τέλος, αυτονόητο, ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν
παραπάνω θέτουν απλώς το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι
εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους, το γενικότερο πλαίσιο της διδασκαλίας της
αγγλικής γλώσσας στο σχολείο τους και τις συγκεκριμένες συνθήκες του σχολείου
τους.
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Οπτικοποίηση μιας εικονιστικής κανονικότητας και μαθηματική
γενίκευση
Κόσυβας Γιώργος
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Α΄ Αθήνας
gkosyvas@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την επίλυση ενός πραγματικού
μαθηματικού προβλήματος μιας εικονιστικής κανονικότητας γραμμικού τύπου από
μαθητές της Πρώτης Γυμνασίου. Σε αυτήν την έρευνα μελετούμε το συλλογισμό των
μαθητών και τους τρόπους με τους οποίους η οπτικοποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί
για να ενισχύσει και να εμπλουτίσει τις εμπειρίες γενίκευσης των μαθητών.
Συγκεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις στρατηγικές και τις αιτιολογήσεις των
μαθητών, σε συνδυασμό με το ρόλο που διαδραματίζει ο οπτικός συλλογισμός. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η οπτικοποίηση ήταν πολύτιμος οδηγός για τη
μαθηματική γενίκευση και τη βαθύτερη κατανόηση. Τέλος, οι προτιμήσεις των
μαθητών μοιράζονται μεταξύ αναλυτικών, οπτικών και μεικτών προσεγγίσεων.
Εισαγωγή – Προβληματική
Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η επίλυση προβλημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο των
σχολικών Μαθηματικών. Στο πλαίσιο αυτό τα προβλήματα μοτίβων ή κανονικοτήτων
έχουν προταθεί ως ένας πρόσφορος τρόπος για την ανάπτυξη του αλγεβρικού
συλλογισμού των μαθητών. Τα εν λόγω προβλήματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ικανοτήτων συστηματικής οργάνωσης των δεδομένων, διατύπωσης εικασιών,
οπτικής επιχειρηματολογίας και μαθηματικής γενίκευσης (Mason, 1996 − Lee, 1996
− Κόσυβας, 2014). Η διερεύνηση μοτίβων σε διαφορετικά πλαίσια, η χρήση
συμβόλων και μεταβλητών που παριστάνουν κανονικότητες και η μαθηματική
γενίκευση είναι σημαντικές συνιστώσες του Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών
(ΠΣΜ) σε πολλές χώρες.
Στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προεξάρχει η φορμαλιστική διδασκαλία,
ενώ η χρήση της οπτικοποίησης (visualization) κατά την ενασχόληση των μαθητών με
εικονιστικές κανονικότητες είναι υποβαθμισμένη. Το ΠΣΜ του Δημοτικού Σχολείου
εισηγείται την ανάπτυξη μιας προδιάθεσης των μαθητών για την εξερεύνηση
αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων από τις μικρές τάξεις. Στο ΠΣΜ του Γυμνασίου
δεν προβλέπεται κανενός είδους διδακτική αξιοποίηση των κανονικοτήτων. Εξαίρεση
αποτελεί το νέο ΠΣΜ του 2011 για το Γυμνάσιο, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά και
εγκαταλείφθηκε.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση και ανάλυση των ποικίλων
στρατηγικών, των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών της Πρώτης
Γυμνασίου, σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας γραμμικού τύπου καθώς
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και η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει ο οπτικός συλλογισμός στην
αλγεβρική γενίκευση. Θα πρέπει να μνημονευθεί ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας
δεν έχουν ακόμη γνωρίσει την τυπική διδασκαλία της άλγεβρας. Τα κύρια ερευνητικά
ερωτήματα αυτής της εργασίας είναι:
Ποια είδη στρατηγικών παρατηρούνται κατά την επίλυση του προβλήματος της
εικονιστικής κανονικότητας από τους μαθητές της Πρώτης Γυμνασίου; Πώς οι
μαθητές αναπτύσσουν και αιτιολογούν τις γενικεύσεις τους;
Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η οπτικοποίηση; Ο οπτικός συλλογισμός
διευκολύνει ή εμποδίζει την πορεία επίλυσης του προβλήματος από τους μαθητές;
Οι μαθητές προτιμούν αναλυτικές ή οπτικές στρατηγικές ;
Θεωρητικό πλαίσιο
Η λέξη “κανονικότητα” αποδίδει το περιεχόμενο του αγγλικού όρου pattern και
αναφέρεται στον κανόνα που διέπει μια κατάσταση ή ένα φαινόμενο. Ανάλογο είναι
και το νόημα της λέξης “μοτίβο” που χρησιμοποιείται στα Μαθηματικά του
Δημοτικού Σχολείου. Όταν ψάχνουμε για κανονικότητες ή μοτίβα, εστιάζουμε την
προσοχή μας σε μερικά χαρακτηριστικά, ενώ αγνοούμε άλλα. Οι κανονικότητες
δημιουργούνται από ακολουθίες αριθμών ή εικονιστικών αντικειμένων που
δηλώνουν τις θέσεις των βημάτων με μαθηματικά προβλέψιμο τρόπο. Με άλλα λόγια
στα προβλήματα με κανονικότητες συνήθως δίνεται ένα επαρκές πλήθος όρων, από
τους οποίους οι μαθητές μπορούν να βρίσκουν τον κανόνα σχηματισμού όλων των
όρων και να προβλέπουν το πλήθος των στοιχείων για οποιονδήποτε όρο της
ακολουθίας (Rivera, 2013 − Radford, 2008).
Ο ρόλος της οπτικοποίησης στην επίλυση προβλημάτων και η επίδραση των οπτικών
ικανοτήτων των μαθητών στη λύση προβλημάτων με κανονικότητες αποτελούν
ενδιαφέρουσες περιοχές έρευνας. Η οπτικοποίηση χρησιμοποιείται για να
περιγράψει το σχηματισμό και το χειρισμό νοητικών εικόνων (mental images) από το
υποκείμενο. Η οπτικοποίηση υπερβαίνει την απλή θέαση (vision), επιδιώκει να
κινητοποιήσει τη διορατικότητα των μαθητών και παραπέμπει στη συσχέτιση των
εικόνων με έννοιες. Ο οπτικός συλλογισμός είναι πρόκληση για τη μαθηματική
αιτιολόγηση και τη γενίκευση. Η οπτικοποίηση ενός προβλήματος επιτρέπει τη
βαθύτερη κατανόησή του μέσα από ένα διάγραμμα ή μια οπτική εικόνα. Η
χρησιμότητα οπτικοποίησης στην επίλυση προβλημάτων και την απόδειξη έχει
αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών. Πολλοί
ερευνητές αναγνωρίζουν τη σημασία που διαδραματίζει η οπτικοποίηση στην
επίλυση προβλημάτων, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι η εποπτεία από μόνη της δεν
αρκεί και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στον αναλυτικό συλλογισμό
(Presmeg, 2006 − Arcavi, 2003). Ο Thornton (2001) επισημαίνει τρεις λόγους για την
επανεκτίμηση του ρόλου της οπτικοποίησης στην επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων: (α) Στη διδασκαλία των Μαθηματικών οι κανονικότητες συμβάλλουν
στον περιορισμό των δυσκολιών στην αλγεβρική σκέψη· (β) η οπτικοποίηση
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προσφέρει απλές και ισχυρές προσεγγίσεις στην επίλυση προβλημάτων· (γ) οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία της οπτικοποίησης και να
βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν ποικίλες τεχνικές για την προσέγγιση των
μαθηματικών δραστηριοτήτων.
Υπάρχει εκτεταμένη έρευνα πάνω στις στρατηγικές γενίκευσης κανονικοτήτων από
τους μαθητές (Stacey, 1989 − Warren & Cooper, 2007). Στις μελέτες αυτές σκοπός
είναι η διερεύνηση των στρατηγικών των μαθητών και η εκμαίευση του γενικού
κανόνα σε κανονικότητες που συνήθως εκφράζονται σε εικονιστική μορφή (Orton et
al., 1999 − Walkowiak, 2014). Το σημαντικότερο μέρος των ερευνών για τη γενίκευση
κανονικοτήτων κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο της πρώτης μελετήθηκε ο
συλλογισμός των μαθητών στην επινόηση διαφορετικών στρατηγικών κατά τη
γενίκευση μιας κανονικότητας (Rivera, 2013). Στη δεύτερη διερευνήθηκαν τα
διαφορετικά στάδια συλλογισμού των μαθητών (συγκεκριμένο, λεκτικό, συμβολικό)
(Carraher et al., 2008 − Rivera, 2013). Ένας αριθμός ερευνητών εξέτασε παράγοντες,
όπως είναι η μαθηματική δομή της κανονικότητας, οι τιμές των βημάτων που
δίνονται στην εκφώνηση, οι προϋπάρχουσες γνώσεις κ.λπ. και την επίδρασή τους στις
επιδόσεις των μαθητών (Lannin, 2005). Σύμφωνα με ορισμένα ευρήματα οι
δραστηριότητες κοντινής γενίκευσης (ερωτήσεις που μπορούν να λυθούν με
σχεδίαση ή καταμέτρηση) είναι πιο προσιτές στην πλειονότητα των μαθητών, ενώ η
εύρεση και αιτιολόγηση ενός κανόνα στις μακρινές γενικεύσεις είναι δυσκολότερη
(τα ερωτήματα που τίθενται ξεπερνούν τα πρακτικά όρια μιας βήμα-βήμα
προσέγγισης) (Amit & Neria, 2008).
Διαφορετικοί μαθητές μπορούν να επιστρατεύουν διαφορετικές στρατηγικές κατά
την επίλυση του ίδιου προβλήματος. Μερικοί προτιμούν οπτικές μεθόδους, ενώ
άλλοι είναι υπέρ των μη οπτικών στρατηγικών. Η μελέτη του Krutetskii (1976) έδειξε
ότι οι χαρισματικοί μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις στα
προβλήματα, που οδηγούν στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση της μαθηματικής
σκέψης: αναλυτική (μη οπτική), γεωμετρική (οπτική) και η μεικτή ή αμφιδέξια
(ambidextrous thinking), δηλαδή ισορροπία των δύο προηγούμενων τύπων σκέψης.
Παρά την προτίμησή τους προς τη χρήση των αριθμητικών σχέσεων ως στήριγμα για
το συλλογισμό, με βάση την εργασία που προωθείται στην τάξη, ορισμένες μελέτες
δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα όταν
χρησιμοποιούν μεικτές προσεγγίσεις (Noss et al., 1997 − Stacey, 1989). Για την
αποτελεσματική λύση προβλημάτων οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν ποικιλία
οπτικών και μη οπτικών ικανοτήτων και να είναι σε θέση να επιλέγουν τις
προσφορότερες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα διαφόρων ερευνών οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
συχνότερα για τη γενίκευση μοτίβων είναι: (α) η απαρίθμηση των στοιχείων
συγκεκριμένων όρων μιας εικονιστικής κανονικότητας (Lannin, 2005 − Stacey, 1989)·
(β) η αναδρομικότητα (εντοπισμός της κοινής διαφοράς ανάμεσα σε ζεύγη
διαδοχικών όρων και η χρησιμοποίησή της στην επέκταση του μοτίβου) (π.χ. Amit &
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Neria, 2008 − Lannin, 2005)· (γ) ο πολλαπλασιασμός της κοινής διαφοράς δύο
διαδοχικών όρων με το πλήθος των βημάτων σε ένα τμήμα του μοτίβου και πρόσθεση
(Lannin, 2005 − Stacey, 1989)· (δ) η συναρτησιακή (σύνδεση μερών του μοτίβου με
τον αριθμό του βήματος) (Amit & Neria, 2008 − Rivera, 2013)· και (ε) η στρατηγική
του πλήρους αντικειμένου που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της τιμής του όρου
με τη χρήση πολλαπλασίων του προηγούμενου όρου ή με την πρόσθεση δύο
προηγούμενων όρων (π.χ. Lannin, 2005).
Η διενέργεια περαιτέρω έρευνας είναι επιβεβλημένη όσον αφορά το ρόλο που
διαδραματίζει ο οπτικός συλλογισμός στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και
την επίλυση προβλημάτων με εικονιστικές κανονικότητες. Η παρούσα έρευνα
συνιστά μια ειδική μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση.
Μεθοδολογία και ανάλυση δεδομένων
Το δείγμα αυτής της μελέτης αποτελούσαν 51 μαθητές, ηλικίας 12-13 ετών. Κατά το
σχολικό έτος 2014-2015, σε 2 τμήματα της Πρώτης Γυμνασίου ενός σχολείου του
κέντρου της Αθήνας, οργανώσαμε δύο διδασκαλίες. Η εκφώνηση του προβλήματος
που αναθέσαμε στους μαθητές έχει ως εξής (Carraher et al., 2008 − Κασσώτη κ.ά,
2005, σελ. 140).
Πρόβλημα: Η ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου προσπαθεί να βρει τρόπο να τοποθετήσει
τα μικρά τετράγωνα τραπέζια, ώστε να έχει όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις για
μεγάλες παρέες. Όλα τα τραπέζια είναι ίδια τετράγωνα και όταν τοποθετηθούν το ένα
δίπλα στο άλλο σχηματίζουν ένα μεγάλο ορθογώνιο. Το ένα τραπέζι φιλοξενεί
τέσσερις πελάτες. Τα δύο τοποθετημένα τραπέζια δίπλα δίπλα φιλοξενούν έξι
πελάτες και τα τρία οκτώ.

(α) Να βρείτε πόσους πελάτες φιλοξενούν τα 6 τραπέζια στη σειρά;
(β) Να βρείτε έναν κανόνα που να δίνει τη σχέση που έχει ο αριθμός των τραπεζιών
με τον αριθμό των πελατών.
(γ) Πόσα τραπέζια θα χρειαστεί να ενωθούν για να καθίσει μια παρέα 34 ατόμων;
Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν οι γραπτές λύσεις των μαθητών
στο πρόβλημα και η ανταλλαγή επιχειρημάτων στην ολομέλεια της τάξης. Η ανάλυση
των δεδομένων ήταν ποσοτική και ποιοτική.
Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων
Οι μαθητές αξιοποίησαν τη σχηματική παράσταση του προβλήματος και
δημιούργησαν διαφορετικές νοητικές εικόνες. Στη συνέχεια περιγράφουμε ποιοτικά
τις σημαντικότερες στρατηγικές γενίκευσης της κανονικότητας οι οποίες
παρατηρήθηκαν. Στο τέλος ακολουθεί σύντομη ποσοτική ανάλυση.
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Στρατηγική δόμησης: ν+ν+2, 2 + 2ν ή 4+2(ν-1): Ορισμένοι μαθητές οπτικοποίησαν το
πλήθος των τραπεζιών για να προσδιορίζουν τον αλγεβρικό κανόνα για τον νιοστό
όρο της αριθμητικής προόδου. «Στη μια πλευρά του τραπεζιού κάθονται ν πελάτες
και στην απέναντι πλευρά επίσης ν. Δύο ακόμα πελάτες κάθονται στις ακρινές
καρέκλες. Έτσι βρίσκουμε: ν+ν+2 πελάτες». Οι μαθητές κατανόησαν το σχήμα και
υποστήριξαν οπτικά επιχειρήματα.

Ορισμένοι μαθητές είδαν μια κανονικότητα που αρχίζει με 2 πελάτες και πρόσθεταν
δύο πελάτες σε κάθε βήμα. Ανέφεραν ότι «κάθε φορά προσθέτουμε δύο ακόμα
πελάτες», χρησιμοποιώντας αναδρομικό κανόνα. Ορισμένοι μαθητές βρήκαν τον
αλγεβρικό κανόνα με χρήση ενός πίνακα αριθμών, ενώ άλλοι έστρεψαν την προσοχή
τους στα σχήματα παρά σε πίνακες αριθμών. Μια ενδεικτική λύση του προβλήματος
είναι η ακόλουθη:

Η λύση αυτή βρέθηκε από πολλούς μαθητές, όμως τις περισσότερες φορές είχε
χαρακτήρα λεκτικής περιγραφής. Ο γενικός κανόνας είναι:
Αριθμός πελατών=2+(πλήθος τραπεζιών)·2 ή y=2+2ν
Οι μαθητές κατανόησαν το πρόβλημα της κανονικότητας και οπτικοποίησαν τη λύση.
Μια στρατηγική που επινοήθηκε από έναν μαθητή διατυπώθηκε ως εξής:
«Μεταφέρουμε τον τελευταίο πελάτη στο πρώτο τραπέζι, οπότε έχουμε 4 πελάτες.
Μένουν ν-1 τραπέζια από δύο πελάτες. Έτσι έχουμε: 4+2(ν-1)». Περαιτέρω οπτικός
συλλογισμός στην ολομέλεια της τάξης οδήγησε τους μαθητές σε ποικίλες
περιγραφές της αλγεβρικής γενίκευσης.
Στρατηγική αποδόμησης: 4ν-2(ν-1): Για τη γενίκευση οι μαθητές αξιοποίησαν την
ιδέα ότι στην περίπτωση που τα τραπέζια θα ήταν χωριστά, το πλήθος των πελατών
θα ήταν 4 φορές το πλήθος των τραπεζιών. Όμως αν τα τραπέζια συνενωθούν θα
πρέπει να απομακρυνθούν τα ενδιάμεσα ζεύγη από καρέκλες. Στην ειδική περίπτωση
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των 4 τραπεζιών, με συνδυασμό πρόσθεσης-αφαίρεσης, το πρόβλημα οπτικοποιείται
με τον ακόλουθο τρόπο.

Ένας μαθητής της Α΄ Γυμνασίου σχεδίασε στον πίνακα το προηγούμενο σχήμα και
ανέφερε: «Αφού κάθε χωριστό τραπέζι έχει 4 καρέκλες γύρω του, τα 4 τραπέζια έχουν
16 καρέκλες. Όμως δεν υπάρχουν καρέκλες μεταξύ των διπλανών τραπεζιών. Οι
καρέκλες που πρέπει να αφαιρέσουμε είναι: 3×2=6. Τελικά, αν αφαιρέσουμε τους 6
μεσαίους βρίσκουμε 16-6=10 πελάτες».
Ο μαθητής της ομάδας έφερε μια οπτική εικόνα στο μυαλό του, η οποία τον βοήθησε
να λύσει το πρόβλημα. Πιθανότατα, ο οπτικός συλλογισμός δημιουργήθηκε με
συνδυασμό ιδεών που προϋπήρχαν στο νου του. Ο μαθητής δεν προμήθευσε ένα
γενικό αλγεβρικό κανόνα που να επιτρέπει τον υπολογισμό των πελατών κάθε
σχήματος. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια ορισμένοι μαθητές χρησιμοποίησαν
σύμβολα για να εκφράσουν τη γενίκευση των μαθηματικών σχέσεων προτείνοντας
τον τύπο: y=4·ν-2·(ν-1). Ο εν λόγω τύπος παριστάνει μια συναρτησιακή συσχέτιση
στην οποία ο γενικός όρος της ακολουθίας εκφράζεται ως συνάρτηση της θέσης του
(αν=2ν+2). Η οπτικοποίηση υποστήριξε τη μαθηματική γενίκευση μέσα από την
αξιοποίηση του προηγούμενου σχήματος.
Στρατηγική αναδόμησης: 2(ν + 1) : Κατά τη συζήτηση στην τάξη μια μαθήτρια
περιέγραψε την ακόλουθη στρατηγική: «Μπορούμε να φανταστούμε ένα τραπέζι
ακόμα. Σε αυτό θα καθίσουν δύο πελάτες, ένας στην αρχή και ένας στο τέλος. Στη νέα
τραπεζαρία οι πελάτες κάθονται μόνο απέναντι σε κάθε τραπέζι, ενώ στις ακραίες
θέσεις δεν υπάρχουν πελάτες. Έτσι, όσοι πελάτες κάθονται στα ν τραπέζια, θα
καθίσουν και στα ν+1 τραπέζια. Οπότε όλοι οι πελάτες θα είναι: 2·(ν + 1)». Η λύση
που φαντάστηκε η μαθήτρια εποπτικά παρουσιάζεται ως εξής:

Ο οπτικός συλλογισμός που αναπτύχθηκε πάνω στο προηγούμενο σχήμα αποτέλεσε
τη βάση για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και την ανακάλυψη της λύσης.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι πελάτες για ν τραπέζια είναι :
2(ν + 1)
Στο πλαίσιο της μαθηματικής επικοινωνίας στην τάξη οι περισσότεροι συνομιλητές
αποδέχθηκαν την επιχειρηματολογία που οδήγησε στη διατύπωση του αλγεβρικού
κανόνα. Μερικοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν την προηγούμενη λύση
και αδυνατούσαν να μετακινηθούν ανάμεσα στις οπτικές και αναλυτικές
αναπαραστάσεις. Ίσως δεν ήταν έτοιμοι να αντιληφθούν τον οπτικό μετασχηματισμό,
να κάνουν νοητική αναδόμηση και να περάσουν από το συγκεκριμένο στο
αφηρημένο.
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Στα γραπτά των μαθητών διαπιστώθηκαν στρατηγικές σχεδιασμού, απαρίθμησης,
αναδρομικότητας και λανθασμένης αναλογίας. Πολλοί μαθητές είχαν εμφανή
αδυναμία να απαντήσουν στο ερώτημα (β).

Ορισμένοι μαθητές παρότι γνώριζαν τις οπτικές στρατηγικές προτίμησαν τη χρήση
αναλυτικών μεθόδων.
Η ισοδυναμία των διαφορετικών τύπων: Από όσα προηγήθηκαν είναι φανερό ότι
υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις στο πρόβλημα. Κατά την
παρουσίαση των διαφορετικών λύσεων στην τάξη, ζητήθηκε από τους μαθητές να
εξηγούν και να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους, να υπερασπίζονται τις στρατηγικές
και να εκφράζουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τις λύσεις των συμμαθητών
τους. Η ποικιλία προσεγγίσεων είναι πιο σημαντική από μια μοναδική σωστή
απάντηση και βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν ευελιξία στη σκέψη τους. Στο
τέλος τέθηκε το ερώτημα: Ποιος από τους παρακάτω κανόνες είναι ο σωστός;
ν+ν+2, 2(ν + 1), 4ν-2(ν-1), 2 + 2ν
Οι μαθητές έθεσαν στους τύπους κάποια τιμή του ν και βρήκαν τον ίδιο αριθμό. Πώς
είναι δυνατόν διαφορετικές αλγεβρικές παραστάσεις να εκφράζουν το ίδιο πράγμα
και να δίνουν τα ίδια αποτελέσματα για το ίδιο ν; Η απάντηση στο ερώτημα έδωσε
στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν σε περισσότερο βάθος την αλγεβρική
γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα και κάνοντας
αναγωγή όμοιων, έγραψε: α) ν+ν+2=2ν+2, β) 2(ν + 1)=2ν+2 και γ) 4ν-2(ν-1)=4ν2ν+2=2ν+2. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές απέκτησαν μια πρώτη γνωριμία για τις
ισοδύναμες αλγεβρικές παραστάσεις, τη γενίκευση και την αιτιολόγηση.
Σύνοψη των ποσοτικών αποτελεσμάτων: Η λύση του ερωτήματος (α) ήταν
ευκολότερη από τη λύση των ερωτημάτων (β) και (γ). Ορισμένα αποτελέσματα από
τους 51 μαθητές των δύο τμημάτων έχουν ως εξής:
44 μαθητές έδωσαν σωστή απάντηση στο ερώτημα (α). Από αυτούς 6 μαθητές του
δείγματος υπολόγισαν βάσει του κανόνα και 9 έκαναν αριθμητικές πράξεις. 35
σχεδίασαν τραπέζια και οι 15 από αυτούς έγραψαν ακόμα πίνακες αριθμών.
21 μαθητές έγραψαν το σωστό κανόνα στο ερώτημα (β) με διαφορετικούς τρόπους.
Οι περισσότεροι διατύπωσαν τον κανόνα λεκτικά. Κατά τη συζήτηση στην τάξη
βρέθηκαν κι άλλοι κανόνες που υποστηρίχθηκαν με οπτικό συλλογισμό.
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Στο ερώτημα (γ) 26 μαθητές βρήκαν το σωστό πλήθος. Από αυτούς 14 βρήκαν το
αποτέλεσμα σχεδιάζοντας τα τραπέζια ή δημιουργώντας πίνακα. Οι υπόλοιποι το
έλυσαν με εξίσωση ή με αριθμητικές πράξεις.
Συμπεράσματα
Σε αυτή την εργασία, το πρόβλημα της εικονιστικής κανονικότητας είχε ως κύριο
στόχο τη μελέτη της επίδρασης της οπτικοποίησης στη μαθηματική γενίκευση. Τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης φανερώνουν ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν με
ενδιαφέρον στο πρόβλημα που τούς ανατέθηκε, αναπτύσσοντας μαθηματικές
δεξιότητες αναπαράστασης, ανάλυσης, λεκτικής περιγραφής και γενίκευσης καθώς
επίσης και αξιολόγησης αλγεβρικών παραστάσεων για να προσδιορίσουν αν δύο ή
περισσότεροι αλγεβρικοί τύποι είναι ισοδύναμοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι
προτιμήσεις των μαθητών μοιράστηκαν μεταξύ αναλυτικών, οπτικών και μεικτών
προσεγγίσεων. Εκτιμούμε ότι οι οπτικές εικόνες ευνόησαν στην κατανόηση του
προβλήματος, την οργάνωση των δεδομένων σε δομές με νόημα, τη μετακίνηση
μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων και τη διαμόρφωση των αναλυτικών λύσεων
των μαθητών (Fischbein, 1993).
Η επίλυση του προβλήματος παραπέμπει σε στρατηγικές γενίκευσης, που
υποστηρίχτηκαν από τους οπτικούς συλλογισμούς που διενεργήθηκαν πάνω στα
σχήματα. Επιπλέον, το πρόβλημα αποκάλυψε εναλλακτικές αλγεβρικές εκφράσεις.
Ήταν μια άσκηση οπτικοποίησης στην οποία διαφορετικοί τρόποι θέασης της
κανονικότητας οδήγησαν σε διαφορετικές παραστάσεις. Οι μαθητές, οπτικοποιώντας
την κανονικότητα με διαφορετικούς τρόπους και διατυπώνοντας τις αντίστοιχες
αλγεβρικές σχέσεις κατανόησαν τη φύση της μεταβλητής και εξοικειώθηκαν με τη
δομή των αλγεβρικών παραστάσεων. Η οπτικοποίηση τροφοδότησε τον αριθμητικό
χειρισμό και ευνόησε τη μαθηματική γενίκευση. Η οπτικοποίηση αποτέλεσε
πολύτιμο οδηγό για τη διερεύνηση και επίλυση του προβλήματος, προσέδωσε νόημα
στις μαθηματικές έννοιες και όξυνε την κατανόηση των ιδεών και σχέσεων από τους
μαθητές. Η λεπτομερής ανάλυση των λύσεων των μαθητών στο εν λόγω πρόβλημα
αποκάλυψε τρία είδη στρατηγικών αλγεβρικής γενίκευσης: δόμησης, αποδόμησης
και αναδόμησης. Ανάλογες στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί από τον Rivera (2013)
καθώς και από τις van den Kieboom και Magiera, (2012), στη γενίκευση παρόμοιων
γραμμικών προβλημάτων και διαπιστώσαμε ότι είναι εφαρμόσιμες και στη γενίκευση
του προβλήματος που ανατέθηκε στους μαθητές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα που εκτέθηκαν οι περισσότεροι μαθητές ήταν σε θέση να
αναπτύσσουν και να αιτιολογούν τις γενικεύσεις τους στο πρόβλημα της εικονιστικής
κανονικότητας. Παρά τις δυσκολίες που είχαν μερικοί μαθητές, έχουμε την
πεποίθηση ότι μια εισαγωγική γνωριμία με τις κανονικότητες γραμμικού τύπου θα
είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές της Πρώτης Γυμνασίου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύγχρονη εποχή, η Υπολογιστική Σκέψη αποτελεί μια θεμελιώδη ικανότητα η
οποία μπορεί να αναπτυχθεί μέσω κατάλληλων διδακτικών και παιδαγωγικών
στρατηγικών. Για την καλύτερη επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων απαιτείται η
ενεργός συμμετοχή των μαθητών η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με την εισαγωγή
της παιχνιδοποίησης, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής και της δέσμευσης των
μαθητών στη μάθηση μέσω της ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων. Η εργασία
αυτή αναπτύσσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
βασιζόμενες σε στοιχεία παιχνιδοποίησης. Οι ικανότητες και οι στάσεις της
Υπολογιστικής Σκέψης συσχετίζονται με στοιχεία παιχνιδοποίησης δίνοντας τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τα αξιοποιήσουν με σκοπό την ανάπτυξη της
Υπολογιστικής Σκέψης.
Εισαγωγή
Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των απαιτήσεων της
κοινωνίας, απαιτεί από τον σύγχρονο πολίτη ικανότητες επίλυσης προβλήματος,
σχεδιασμού συστημάτων και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Wing,
2006). Ο σκοπός της εκπαίδευσης σε αυτή τη νέα εποχή είναι να προετοιμάσει τους
μαθητές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η
δημιουργική σκέψη, η κριτική σκέψη, η εργασία σε ομάδες είναι ικανότητες που
μπορούν να αναπτυχτούν σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και είναι
χρήσιμες για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του μαθητή σε όλους τους τομείς και
τα πεδία (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012).
Η μαθησιακή εμπειρία που παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα όμως είναι τόσο
διαφορετική από την εμπειρία στον πραγματικό κόσμο. Οι μαθητές την σημερινή
εποχή είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία και διαθέτουν πολύ από τον
ελεύθερο τους χρόνο παίζοντας video games (Carstens & Beck, 2005). Στην σχολική
πραγματικότητα όμως, δεν παρατηρείται ο ίδιος βαθμός εμπλοκής και δέσμευσης
των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες. Για αυτό τον λόγο, η εμπλοκή των
μαθητών σε δραστηριότητες, που υπό κανονικές συνθήκες θα έβρισκαν ανιαρές και
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όχι δελεαστικές, μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της
παιχνιδοποίησης.
Στην προσέγγισή μας εστιάζουμε πάνω στην ενθάρρυνση του μαθητικού
ενδιαφέροντος στην βάση της φιλοσοφίας της παιχνιδοποίησης (Deterding et al.,
2011). Ειδικότερα, η εργασία αυτή προσπαθεί να ορίσει ένα πλαίσιο που υποστηρίζει
την συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία μάθησης (Chen, 2003). Το
προτεινόμενο πλαίσιο, επιχειρεί να οριοθετήσει ένα πλαίσιο ενίσχυσης της εμπλοκής
των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία βασιζόμενη σε ένα περιβάλλον
παιχνιδοποίησης με βασικούς άξονες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Η διερεύνηση τόσο των διάφορων θεωριών
παρακίνησης και ενδυνάμωσης εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων όσο και αυτών
του σχεδιασμού παιχνιδιών με σκοπό την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης μας
οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μαθητοκεντρικού πλαισίου σχεδιασμού εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που έχει νόημα για τον ίδιο τον μαθητή και ως εκ τούτου δεν
εξαρτάται από εξωτερικές ανταμοιβές.
Παιχνιδοποίηση
Ο όρος παιχνιδοποίηση είναι αρκετά νέος και χρησιμοποιεί μηχανισμούς παιχνιδιού
για να αυξηθεί η δέσμευση, η αφοσίωση και η διασκέδαση των παιχτών σε ένα
περιβάλλον. Πίσω από την έννοια της παιχνιδοποίησης βρίσκεται η έννοια κίνητρο.
Οι άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν να κάνουν κάτι λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών
κίνητρων. Σε μια μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τους Deci, Koestner και
Ryan (2001) σχετικά με τα κίνητρα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαπιστώθηκε ότι
σχεδόν όλες οι μορφές ανταμοιβών (εκτός από τις μη ελεγχόμενες λεκτικές
ανταμοιβές) μείωναν τα εσωτερικά κίνητρα. Συνεπώς, παιχνιδοποίηση, που έχει ως
σκοπό μόνο την παροχή εξωτερικών κινήτρων, συντελεί με δραματικό τρόπο στην
μείωση των εσωτερικών κινήτρων. Στην εκπαίδευση η παιχνιδοποίηση εφαρμόζει
συγκεκριμένους μηχανισμούς με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή και η δέσμευση των
μαθητών στη μαθησιακή δραστηριότητα. Μετατρέπει τις δραστηριότητες σε
παιχνιδοκεντρικές και κατά συνέπεια ευχάριστες και ενδιαφέρουσες στους μαθητές.
Στον εκπαιδευτικό τομέα όμως, σημασία έχει να διευκολυνθούν οι μαθητές τόσο
στην κατανόηση της σπουδαιότητας της δραστηριότητας για αυτούς του ίδιους όσο
και στον αυτοκαθορισμό τους για ενεργό συμμετοχή (Deci & Ryan, 2004). Το
πρωταρχικό ζητούμενο μιας μαθησιακής δραστηριότητας πρέπει να αποτελεί η
ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων που θεμελιώνει την αυτόβουλη μάθηση και
συμπεριφορά. Τα εσωτερικά αυτά κίνητρα πρέπει να πηγάζουν από την αγάπη των
μαθητών για μάθηση, από την ευχαρίστηση που θα αντλούν με την συγκεκριμένη
ενασχόλησή τους καθώς και από την ικανοποίηση για την εξέλιξη και πρόοδό τους.
Υπολογιστική Σκέψη
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Η Υπολογιστική Σκέψη περιλαμβάνει σκέψη σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης, τη
χρήση μαθηματικών στην ανάπτυξη αλγόριθμων και την εξέταση της
πολυπλοκότητας της λύσης ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων (Denning,
2009). Οι σχετικές με την Υπολογιστική Σκέψη ικανότητες αφορούν μεταξύ άλλων την
επίλυση προβλημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων, την κατανόηση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς στη βάση βασικών εννοιών και εργαλείων της Επιστήμης των
Υπολογιστών (Wing, 2006). Επομένως, είναι μια θεμελιώδης διαδικασία και για αυτό
το λόγο κάθε άτομο στο μέλλον και επομένως κάθε παιδί στο παρόν, εκτός από τις
ικανότητες της γραφής, της ανάγνωσης, της αριθμητικής θα πρέπει να διαθέτει και
ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης.
Η Υπολογιστική Σκέψη περιλαμβάνει τη χρήση της αφαίρεσης, τη διάσπαση ενός
προβλήματος σε υποπροβλήματα, τη χρήση ευρετικών μεθόδων, τον
χρονοπρογραμματισμό ενός έργου, τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων κ.α.
Επιπρόσθετα, η Υπολογιστική Σκέψη δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της
Πληροφορικής. Προσφέρει ευκαιρίες για να δημιουργηθεί μια νέα σχέση με
επιστήμονες από άλλους χώρους, προσφέροντας τους τις θεμελιώδεις αρχές της
Επιστήμης των Υπολογιστών και τον τρόπο χρησιμοποίησης των αρχών αυτών στα
δικά τους επιστημονικά πεδία (Denning. 2009). Οι ικανότητες και οι έννοιες που
συμπεριλαμβάνονται στην Υπολογιστική Σκέψη μπορούν να καλλιεργηθούν και να
ενισχυθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω κατάλληλων μεθόδων και τρόπων
διδασκαλίας (Barr et al., 2011).
Προτεινόμενο πλαίσιο
Η μάθηση είναι μία διεργασία κατασκευής νοήματος, που συντελείται μέσω της
πρόσληψης και επεξεργασίας εμπειριών καθώς και εναρμόνισής τους με
προηγούμενες πεποιθήσεις, εμπειρίες και γνώσεις και οδηγεί σε αλλαγή
συμπεριφοράς. Η διαδικασία αυτή της μετασχηματίζουσας μάθησης επικεντρώνεται
στην αναζήτηση νοήματος (Mezirow, 1991). Σε μια μαθησιακή δραστηριότητα κάθε
μαθητής εντοπίζει και ένα διαφορετικό νόημα σε συνάρτηση με τις ανάγκες του, τα
ενδιαφέροντα του και τις ικανότητες του.
Στο προτεινόμενο πλαίσιο (Kotini & Tzelepi, 2014) οι δραστηριότητες μάθησης
οδηγούν στη ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, κλίσεων και λεξιλογίου,
τα οποία θεωρούνται σαν μια νέα προσέγγιση όχι μόνο στην επίλυση επιστημονικών
προβλημάτων από τους μαθητές αλλά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
καθημερινότητας (Yadav et al., 2011). Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να
εφαρμόζουν τις διαδικασίες ελέγχου και εκσφαλμάτωσης, γνωστές και οικείες σε
αυτούς από τον χώρο του Προγραμματισμού, όχι μόνο στην προσπάθειά τους να
εντοπίσουν και να διορθώσουν τα συντακτικά και λογικά λάθη των προγραμμάτων
τους, αλλά και στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του
φωτιστικού του γραφείου τους, που δεν λειτουργεί κατά την επιστροφή τους από το
σχολείο ενώ λειτουργούσε το πρωί (Kotini & Tzelepi, 2014). Πιο συγκεκριμένα, σε
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κάθε επιμέρους διδακτική δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός προσδιορίζει ποιά
γνωστική - συναισθηματική ικανότητα της υπολογιστικής σκέψης αναπτύσσεται,
ποιό στοιχείο της παιχνιδοποίησης αξιοποιείται, ποιός μαθησιακός στόχος
επιτυγχάνεται. Ακολουθώντας αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός συνειδητοποιεί, την
αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης της υπολογιστικής σκέψης και της παιχνιδοποίησης
και αποφεύγει την ασύνδετη συρραφή επιμέρους διδακτικών δραστηριοτήτων
συμπεριφοριστικών πρακτικών που δεν έχουν νόημα για τους μαθητές, δεν
ικανοποιούν τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών και δεν βασίζονται στις
αρχές της υπολογιστικής σκέψης και της παιχνιδοποίησης.
Συστατικά μέρη του προτεινόμενου πλαισίου:
Στοιχεία Παιχνιδοποίησης: Η σύντομη περιγραφή και αναφορά στο αντίστοιχο
στοιχείο παιχνιδοποίησης βοηθάει τον εκπαιδευτικό να αναρωτηθεί σχετικά με το
εύρος της προτεινόμενης παιγνιώδης διερευνητικής μάθησης που έχει νόημα για
τους μαθητές και της ενίσχυσης της αυτονομίας των μαθητών.
Ικανότητα Υπολογιστικής Σκέψης: Σύντομη περιγραφή της αντίστοιχης ικανότητας
της Υπολογιστικής Σκέψης και πώς σχετίζεται με τη δραστηριότητα ή γιατί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα, θεωρείται δραστηριότητα που ενισχύει την
υπολογιστική σκέψη.
Στάση Υπολογιστικής Σκέψης: Η συσχέτιση της δραστηριότητας με μια στάση
υπολογιστικής σκέψης, βοηθά τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον μαθητή να
αναγνωρίσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την
κατάκτηση του υπολογιστικού τρόπου σκέψης.
Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης: Η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου συντελεί στην
αναγνώριση του και στην επιτυχή μεταφορά της γνώσης και σε άλλες εργασίες και
γνωστικά αντικείμενα.
Στα παραπάνω χαρακτηριστικά, προσθέτουμε και τον επιμέρους γνωστικό στόχο της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όλα τα στοιχεία παιχνιδοποίησης μπορούν να
οργανωθούν σε τρείς κατηγορίες: στοιχεία συμπεριφοράς, προόδου και
ανατροφοδότησης (Kumar, 2013). Τα στοιχεία της κατηγορίας συμπεριφοράς
εστιάζονται στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στα εσωτερικά κίνητρα, τα στοιχεία
της κατηγορίας προόδου χρησιμοποιούνται στην δόμηση και επέκταση των
δεξιοτήτων που έχουν συσσωρευτεί και τα στοιχεία ανατροφοδότησης παρέχουν
ανατροφοδότηση πάνω στις δραστηριότητες μάθησης.
Παιχνιδοποίηση
Κατηγορία στοιχείων Συμπεριφοράς:
Ελευθερία Επιλογής: Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από ένα
ευρύ σύνολο δράσεων εκείνες τις δράσεις που ταιριάζουν στο δικό τους μαθησιακό
προφίλ για την επίτευξη του στόχου που οι ίδιοι έχουν θέσει..
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Συναίσθημα: Η παιχνιδοποίηση, εμπνεόμενη από την φιλοσοφία των παιχνιδιών
προσπαθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας να κινητοποιήσει το
ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών μέσα από ευχάριστες διαδικασίες.
Κανόνες: Σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα απαιτείται η προσθήκη «κανόνων»,
διότι με τους κανόνες ορίζονται οι δυνατότητες και τα καθήκοντα των μαθητών.
Δράση - Πρόκληση: Η πρόσθεση ή η έμφαση ενός στοιχείου πρόκλησης ή της δράσης
καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία πιο συναρπαστική και διασκεδαστική για τον
μαθητή.
Ανακάλυψη - Εξερεύνηση: Είναι καλό να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να
ανακαλύπτουν σε απρόσμενες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας νέες δυνατότητες και προκλήσεις.
Ρόλοι μαθητή: Η μαθησιακή διαδικασία περιέχει πολλούς «ρόλους» για τους
μαθητές. Οι ρόλοι του μαθητή μπορούν να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της
μαθησιακής διαδικασίας.
Ομαδοσυνεργατικότητα: Οι ομαδικές δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση των
θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων διότι η μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία.
Αλληλεπίδραση: Ο μαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης του περιεχομένου αλλά
μέσα σε ένα πλούσιο περιβάλλον παροχής εμπειριών ο μαθητής έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στο "παιχνίδι της μάθησης".
Ευχαρίστηση: Τα παιχνίδια αρέσουν στους μαθητές διότι διασκεδάζουν.
Ανοικτά προβλήματα: Δραστηριότητες για παράδειγμα από την περιοχή της
μοντελοπόιησης της ρομποτικής και του σχεδιασμού παιχνιδιών.
Πλαίσιο: Σύγχρονα προγραμματιστικά και πολυμεσικά περιβάλλοντα στα οποία
καλούνται να δημιουργήσουν οι μαθητές, περιέχουν στοιχεία παιχνιδοποίησης.
Φαντασία:. Η εμπλοκή σε δραστηριότητες ανάπτυξης της φαντασίας καθιστά την
διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και επομένως αποτελεί εσωτερικό κίνητρο για
μάθηση.
Κατηγορία στοιχείων Προόδου:
Τύχη: Δεν παίζεται σχεδόν ποτέ ένα παιχνίδι μια φορά μόνο. Κάθε φορά όμως αυτό
εμφανίζεται ελαφρώς διαφορετικό. Για αυτό το λόγο παρόμοια, ο μαθητής που θα
χρειαστεί για παράδειγμα να επαναλάβει μία μαθησιακή δραστηριότητα της μορφής
"Παίζω - Τροποποιώ - Δημιουργώ" (Play/Modify/Create) θα πρέπει να ξεκινήσει την
επόμενη φορά την διερεύνησή του από ένα διαφορετικό σύνολο έτοιμων
προγραμμάτων.
Εξέλιξη - Πρόοδος: Σε κάθε μαθησιακή διαδικασία πρέπει να υπάρχει ορατή πρόοδος
για τον μαθητή σε όλη τη διάρκειά της.
Επίπεδα δυσκολίας: Με τα επίπεδα δυσκολίας οι μαθητές ανταμείβονται για την
μαθησιακή τους πορεία σταδιακά.
Κατηγορία στοιχείων Ανατροφοδότησης:
Χρονικά όρια: Εισαγωγή χρονικών περιορισμών στην μαθησιακή διαδικασία, που
καθιστά τον μαθητή υπεύθυνο για τις πράξεις του και τον βοηθά να
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συνειδητοποιήσει προσεκτικά τα λάθη του και να επανασχεδιάσει την μαθησιακή
πορεία του.
Επιβραβεύσεις: Οι επιβραβεύσεις (ή μπόνους) μπορεί να έρχονται απρόβλεπτα
στους μαθητές και τους ξαφνιάζουν θετικά.
Ανατροφοδότηση: Η άμεση ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό ή τους
συμμαθητές θα βοηθήσει τον ίδιο τον μαθητή να επισημάνει τα λάθη του και να
εστιάσει στην τροποποίηση της μαθησιακής του πορείας.
Ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης
Η Υπολογιστική Σκέψη στη Εκπαίδευση αφορά μια διαδικασία επίλυσης
προβλήματος, που περιέχει την ανάπτυξη ικανοτήτων (Computational Thinking
Teachers Recourses). Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων είναι επιθυμητό να αναπτυχθούν οι παρακάτω ικανότητες της
Υπολογιστικής Σκέψης (Kotini & Tzelepi, 2012):
Διατύπωση προβλημάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση του
υπολογιστή και άλλων ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση τους.
Μοντελοποίηση του προβλήματος.
Λογική οργάνωση δεδομένων.
Αναπαράσταση των δεδομένων του προβλήματος μέσω αφαιρέσεων, όπως
διαγράμματα και γράφοι.
Ανάλυση δεδομένων.
Προσδιορισμός, ανάλυση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων με στόχο την επίτευξη
του πιο αποδοτικού και αποτελεσματικού συνδυασμού χρόνου επίλυσης και πόρων.
Σύνθεση των επιμέρους λύσεων και εύρεση της «βέλτιστης» λύσης.
Γενίκευση και μεταφορά αυτής της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε ποικιλία
προβλημάτων.
Ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της αναγνώρισης προτύπων.
Έλεγχος και εκσφαλμάτωση διαδικασιών.
Αυτοαξιολόγηση του μαθητή.
Στάσεις και Συμπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης
Οι παραπάνω ικανότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από έναν αριθμό στάσεων
και συμπεριφορών που αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά της Υπολογιστικής
Σκέψης:
Εμπιστοσύνη στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας.
Ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία με δύσκολα προβλήματα.
Ανοχή όσον αφορά την ασάφεια.
Ικανότητα αντιμετώπισης ανοιχτών προβλημάτων.
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους για την επίτευξη ενός κοινού
στόχου ή επίλυσης.
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Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης
Οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των
παραπάνω ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο γνωστικό - συναισθηματικό περιλαμβάνουν
ένα κατάλληλο λεξιλόγιο το οποίο είναι χρήσιμο στην μεταφορά των γνώσεων σε
άλλα γνωστικά αντικείμενα, ως εξής:
Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Αναπαράσταση δεδομένων
Διάσπαση προβλήματος
Γενίκευση - Αφαίρεση
Αλγόριθμοι και διαδικασίες
Αυτοματοποίηση
Προσομοίωση
Παράλληλη εκτέλεση διαδικασιών
Συσχετίσεις ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών Υπολογιστικής Σκέψης με
στοιχεία παιχνιδοποίησης
Καθώς οι στόχοι που θέτονται σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα πρέπει να
μπορούν να επιτευχθούν, ένας ενδιάμεσος στόχος θα μπορούσε να εντοπιστεί μέσα
από τα στοιχεία παιχνιδοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, η
ανθεκτικότητα όσον αφορά την εργασία με δύσκολα προβλήματα που ανήκει στην
κατηγορία των στάσεων και συμπεριφορών της Υπολογιστικής Σκέψης που θέλουμε
να επιτευχθούν (Πίνακας 1) μπορεί να προκύψει από τα παρακάτω στοιχεία
παιχνιδοποίησης
ευχαρίστηση,
επίπεδα δυσκολίας και
χρονικά όρια
επιβραβεύσεις
ανατροφοδότηση.
Τα ανοιχτά προβλήματα και τα επίπεδα δυσκολίας μπορούν να οδηγήσουν βαθμιαία
τον μαθητή στο να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όταν κάνεις κάτι με
ευχαρίστηση και δέχεσαι επιβραβεύσεις ωθείσαι στη συνέχισή του χωρίς να
ενοχλείσαι από την αυξανόμενη δυσκολία. Η συνεχόμενη ανατροφοδότηση σου δίνει
την ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση και κριτικό αναστοχασμό. Όλα αυτά τα στοιχεία
παιχνιδοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στο να αναπτύξουν
ικανότητα αντιμετώπισης πολύπλοκων προβλημάτων τόσο στα γνωστικά αντικείμενα
όσο και στην μελλοντική τους καριέρα και καθημερινότητα. Οι συσχετίσεις των
στάσεων /συμπεριφορών Υπολογιστικής Σκέψης με τα στοιχεία παιχνιδοποίησης
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Συσχέτιση Στάσεων Υπολογιστικής Σκέψης και Στοιχείων Παιχνιδοποίησης
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Οι ικανότητες της υπολογιστικής σκέψης μπορούν να συσχετισθούν με συγκεκριμένα
στοιχεία παιχνιδοποίησης όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Για
παράδειγμα, η ικανότητα της σύνθεσης των επιμέρους λύσεων μπορεί να
ενεργοποιηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία
παιχνιδοποίησης:
Κανόνες
Δράση/Πρόκληση
Ανακάλυψη/ Εξερεύνηση
Η σύνθεση των επιμέρους λύσεων απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων.
Ομαθητής μέσα από το στοιχείο παιχνιδοποίησης των «Κανόνων» έχει μάθει να τηρεί
τους κανόνες που έχουν τεθεί και επομένως με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να
δημιουργήσει τη δική του σύνθεση. Τα επόμενα στοιχεία παιχνιδοποίησης, όπως η
Δράση/Πρόκληση και η Ανακάλυψη/Εξερεύνηση ωθούν τον μαθητή στην εύρεση
πολλαπλών συνθέσεων εάν αυτές υπάρχουν. Σε επόμενο στάδιο, ο μαθητής ωθείται
στην εύρεση της βέλτιστης ή καλύτερης στον τρέχοντα χρόνο, σύνθεσης των
επιμέρους λύσεων. ΟΙ συσχετίσεις των ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης με τα
στοιχεία παιχνιδοποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Από τον πίνακα 2
προκύπτει ότι υπάρχουν στοιχεία παιχνιδοποίησης που δεν σχετίζονται με
ικανότητες Υπολογιστικής Σκέψης όμως σχετίζονται με στάσεις/συμπεριφορές
Υπολογιστικής σκέψης (πίνακας 1). Όλες όμως, οι ικανότητες και οι στάσεις της
Υπολογιστικής Σκέψης σχετίζονται άμεσα με στοιχεία παιχνιδοποίησης και το
αντίστροφο.
Πίνακας 2: Συσχέτιση Ικανοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης και Στοιχείων
Παιχνιδοποίησης
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Συμπεράσματα
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης των
μαθητών μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
παιχνιδοποίησης. Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, που διαχωρίζει τους
στόχους σε γνωστικούς, παιχνιδοποίησης και υπολογιστικής σκέψης, επιδιώκεται να
αποκτήσουν οι μαθητές «παίζοντας» μια εις βάθος γνώση του γνωστικού
αντικειμένου, αναπτύσσοντας παράλληλα ικανότητες, στάσεις και συμπεριφορές και
Λεξιλόγιο Υπολογιστικής Σκέψης. Ακολουθώντας την μεθοδολογία του πλαισίου
αυτού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν μαθησιακές δραστηριότητες
αντλώντας στοιχεία από τον χώρο του σχεδιασμού παιχνιδιών με σκοπό να
προκαλέσουν το ενδιαφέρον, την περιέργεια και την φαντασία των μαθητών για
συμμετοχή, έκφραση και δημιουργικότητα. Οι στάσεις / συμπεριφορές και οι
ικανότητες της Υπολογιστικής Σκέψης συσχετίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία
παιχνιδοποίησης, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να
σχεδιάσουν διδακτικές παρεμβάσεις δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ορισμένα κάθε
φορά στοιχεία παιχνιδοποίησης, ανάλογα με τις ικανότητες, στάσεις και
συμπεριφορές Υπολογιστικής Σκέψης που θέλουν να καλύψουν. Το πλαίσιο αυτό
παρέχει ένα γερό θεμέλιο που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα γνωστικά
αντικείμενα εκτός από την διδασκαλία της Πληροφορικής με σκοπό την προώθηση
της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης των γνωστικών, μεταγνωστικών και
επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών.
Αναφορές
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασικό στοιχείο της φωνολογικής ενημερότητας είναι η ικανότητα κατάτμησης του
προφορικού λόγου σε φωνημικές μονάδες. Αποτελεί μια μεταγλωσσική ικανότητα
που φανερώνει μια στοχαστική σκέψη κι ένα συνειδητό, σκόπιμο έλεγχο του μαθητή
πάνω στη δομή και τις λειτουργίες της γλωσσικής διαδικασίας. Αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα των διεθνών ερευνών, εφαρμόσαμε πρόγραμμα παρέμβασης
φωνολογικής ενημερότητας σε μαθητές της Α΄ τάξης του Δημοτικού με στόχο να
βοηθηθούν όλοι οι μαθητές, καθώς και αυτοί με μαθησιακές / αναγνωστικές
δυσκολίες, στην ανάπτυξη της αναγνωστικής διαδικασίας.
Λέξεις-κλειδιά: Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας, συνείδησης, επίγνωσης,
αναγνωστικές & μαθησιακές δυσκολίες, πρώτη ανάγνωση & γραφή.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Πολλές έρευνες των τελευταίων χρόνων στον τομέα της ανάγνωσης έχουν εστιάσει
στη «φωνολογική ενημερότητα ή συνείδηση ή επίγνωση», στην κατανόηση δηλαδή
των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους η προφορική γλώσσα μπορεί να διαιρεθεί
σε μικρότερα μέρη, ώστε να τη χειριστεί το άτομο που τη χρησιμοποιεί, (Rack, 1997·
Goswami, 1997· Richgels, 2001). Οι ερευνητές διακρίνουν τρία βασικά επίπεδα
φωνολογικής ενημερότητας): επίπεδο φωνημάτων (φωνημική ενημερότητα),
συλλαβών (συλλαβική ενημερότητα), και αρκτικών φωνημάτων – ρίμας 172 , (HoffGinsberg, 1997· Richgels, 2001· Πόρποδας 2002). Στις σύγχρονες έρευνες,
χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος «φωνημική ενημερότητα» (phonemic
awareness) που ταυτίζεται συχνά με τη «φωνολογική ενημερότητα», ωστόσο, το
Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο Αμερικής στην Ανάγνωση διαχωρίζει τους όρους ως
εξής: «Ο όρος φωνολογική ενημερότητα αναφέρεται σε μια γενική εκτίμηση των ήχων
του λόγου ξεχωριστά από τη σημασιολογία αυτών των ήχων. Όταν αυτή η
ενημερότητα περιλαμβάνει την κατανόηση ότι οι λέξεις μπορούν να διαιρεθούν σε
172

Αυτό αφορά στην Αγγλική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα, κάτι ανάλογο θα ήταν ο διαχωρισμός
θέματος – κατάληξης.
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μια σειρά φωνημάτων, τότε αυτή η ευαισθητοποίηση ονομάζεται «φωνημική
ενημερότητα», (Snow, Burns & Griffin, 1998, p. 51).
Στα 1970, οι Liberman και Shankweiler εισήγαγαν την έννοια της φωνολογικής
ενημερότητας στον τομέα της ανάγνωσης με μελέτες σε παιδιά ηλικίας 4, 5 και 6
ετών, καταλήγοντας ότι οι λέξεις αποτελούνται από μεμονωμένους ήχους του λόγου
(φωνήματα) και ότι, αν ένα παιδί δεν είναι επαρκώς ενήμερο για τα λεκτικά τμήματα
των λέξεων, τότε αυτό θα μπορούσε να είναι εμπόδιο στην εκμάθηση της ανάγνωσης
και της γραφής. Ένας μεγάλος όγκος εμπειρικής έρευνας έχει δείξει επίσης ότι η
φωνολογική ενημερότητα, και ειδικότερα η φωνημική ενημερότητα, είναι μια
ικανότητα σημαντική για την εκμάθηση της ανάγνωσης στις αλφαβητικές γλώσσες
και ότι τα παιδιά που αποκτούν φωνολογική συνείδηση και εκπαιδεύονται από την
προσχολική ηλικία σε ασκήσεις φωνολογικής/φωνημικής ενημερότητας, έχουν
μελλοντικά καλύτερες αναγνωστικές επιδόσεις, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν
έχουν αναπτύξει τη φωνημική ή φωνολογική τους συνείδηση. Αυτό αφορά τόσο τους
μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, όσο και τους φυσιολογικούς μαθητές,
(Liberman, Shankweiler, Fisher, & Carter, 1974· Adams, 1990· Wagner, Torgesen &
Rashotte, 1994· Watkins, Yairi, & Ambrose, 1999· Πόρποδας, 2002· Τάφα, 1998·
Μανωλίτσης, 2000).
Αρχικές μελέτες με αρχάριους αναγνώστες στην Αμερική βρήκαν ότι η γνώση των
γραμμάτων πριν την έναρξη της αναγνωστικής εκμάθησης είναι ο καλύτερος
παράγοντας πρόβλεψης για την αναγνωστική επιτυχία μαθητών της Α΄ τάξης του
δημοτικού, ενώ η πνευματική ηλικία έρχεται τρίτη σημαντική στη σειρά,. Άλλες
έρευνες δείχνουν ότι η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί ισχυρό παράγοντα
θετικής εξέλιξης της πρώτης ανάγνωσης, ότι παιδιά που αποδίδουν καλά σε
φωνολογικά καθήκοντα γίνονται καλύτεροι αναγνώστες και ότι η εκπαίδευση στη
φωνολογική ενημερότητα προωθεί την ανάπτυξη της γνώσης και της γραφής. Τέλος,
τα φωνολογικά ελλείμματα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών με δυσλεξία.
Διάφορες ελληνικές έρευνες συνηγορούν επίσης στα παραπάνω, (Bond and Dykstra,
1967; Chall, 1967· Bryant & Bradley, 1985· Hulme & Snowling, 1992a).
Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές αξιολογούν και μετρούν τη φωνολογική ενημερότητα
χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό καθηκόντων Ο Adams έκανε ένα διαχωρισμό
αυτών των καθηκόντων σε τέσσερις κύριους τύπους: καθήκοντα συλλαβικής και
φωνημικής κατάτμησης, ηχητικά καθήκοντα, καθήκοντα ομοιοκαταληξίας,
καθήκοντα «φωνημικού χειρισμού»
Ο Liberman και οι συνεργάτες του (1974) έδειξαν ότι, παρόλο που τα περισσότερα
παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να κατατμήσουν λέξεις σε συλλαβές, ωστόσο,
πολύ λίγα παιδιά μπορούν γρήγορα να κατατμήσουν τις συλλαβές σε φωνήματα.
Αυτή η δεξιότητα είναι δυσκολότερη, αναπτύσσεται αργότερα και αποτελεί
ισχυρότερο παράγοντα πρόβλεψης της αναγνωστικής εξέλιξης από ότι άλλες αρχικές
δεξιότητες. Επίσης, μια πρόσφατη διαχρονική μελέτη βρήκε ότι η φωνολογική
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ενημερότητα είναι ένας αξιόπιστος παράγοντας πρόβλεψης μόνο για τα πρώτα
χρόνια της εκμάθησης της γραφής και της ανάγνωσης.
Τα στάδια ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας αφορούν, (Hempenstall, 2002):
1) την αναγνώριση
οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις, π.χ. Εδώ / είναι / η / τάξη / μου.
οι λέξεις μπορούν να ομοιοκαταληκτούν, να ξεκινούν με τον ίδιο ήχο, να τελειώνουν
με τον ίδιο ήχο να έχουν τον ίδιο μεσαίο ήχο, να χωριστούν σε συλλαβές, σε αρκτικά
φωνήματα και ρίμες, π. χ. μαθητ-ής ή σε μεμονωμένα φωνήματα, π.χ. έ-μ-ει-ν-α.
κάποιοι ήχοι μπορούν να διαγραφούν από λέξεις για να δημιουργηθούν νέες λέξεις,
π.χ. τώρα – ώρα.
2) την ικανότητα
σύνθεσης ήχων για δημιουργία λέξεων, π.χ. ν-ε-ρ-ο - νερό
κατάτμησης λέξεων σε συστατικούς ήχους, π.χ. νερό - ν-ε-ρ-ο.
Η επόμενη λογική μονάδα ανάλυσης βρίσκεται στο συλλαβικό επίπεδο. Η ελληνική
γλώσσα ενδείκνυται για συλλαβική κατάτμηση γιατί έχει καλή φωνολογικήγραφημική αντιστοιχία, δηλαδή έχει «ρηχό» φωνολογικό σύστημα ενώ έχει «βαθύ
ορθογραφικό». Ακολουθεί η αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας, που θεωρείται το
εισαγωγικό σημείο στην ανάπτυξη της φωνημικής ενημερότητας. Όταν έχουμε
συνειδητοποιήσει ότι οι λέξεις μπορούν να έχουν παρόμοιους τελικούς ήχους, τότε
αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μεταγλωσσολογική κατανόηση, προκειμένου
να στραφεί η προσοχή στην εσωτερική δομή της λέξης. Παιδιά ηλικίας 3 ή 4 ετών
μπορούν να κάνουν κρίσεις σχετικά με λέξεις που ομοιοκαταληκτούν ή αρχίζουν με
τον ίδιο ήχο, (Liberman & Liberman, 1990· Bryant, 1990· Share, 1995· Πόρποδας,
2002).
Η ευαισθησία στην ομοιοκαταληξία συμβάλλει στην ανάγνωση άμεσα (συνεισφέρει
στην ανάπτυξη της αναγνωστικής τους στρατηγικής βοηθώντας τα παιδιά να
εκτιμήσουν ότι λέξεις που έχουν κοινούς ήχους, έχουν συνήθως και κοινές διαδοχές
γραμμάτων), και έμμεσα (προωθεί τη βελτίωση της λεκτικής ανάλυσης από ενδολεκτικά τμήματα σε ανάλυση φωνημικού επιπέδου, σημαντική προϋπόθεση για
ολοκληρωμένη αναγνωστική δεξιότητα). Μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει στενή σχέση
μεταξύ της ικανότητας αναγνώρισης της ομοιοκαταληξίας στην ηλικία των 3 ετών και
της αναγνωστικής και ορθογραφικής επίδοσης 3 χρόνια αργότερα. Αυτές οι μελέτες
έχουν ενισχύσει την αξία που έχουν τα παιχνίδια ομοιοκαταληξίας για την ανάπτυξη
της φωνολογικής ενημερότητας, (Bradley, 1990).
Μια μελέτη για τη σχέση ομοιοκαταληξίας και φωνημικής ενημερότητας ότι παιδιά
που ήταν ικανά να διακρίνουν ένα μουσικό τόνο είχαν υψηλές βαθμολογίες σε τεστ
φωνημικής ενημερότητας. Εφόσον η αλλαγή ενός μουσικού τόνου αποτελεί μια
σημαντική πηγή πληροφοριών στο λεκτικό σήμα η ευαισθησία σε αλλαγές μικρής
συχνότητας που περιλαμβάνονται στη φωνημική αναγνώριση είναι ένα σημαντικό
επίτευγμα για επιτυχή ανάγνωση. Είναι προτιμότερο να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στη φωνημική ενημερότητα από τα πρώτα στάδια της ανάγνωσης, για να έχουμε
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επιτυχή αναγνωστικά αποτελέσματα, (Lamb & Gregory, 1993· Nation & Hulme,
1997).Το αρχικό επίπεδο της φωνημικής ενημερότητας, τυπικά, αναπτύσσεται στα
προσχολικά χρόνια και ο βαθμός ανάπτυξης εξαρτάται από τις γλωσσικές εμπειρίες
του παιδιού και ενδεχομένως από κάποιο γενετικό στοιχείο. Μετά το πρώτο σχολικό
έτος, η φωνημική ενημερότητα προχωρά και, καθώς η ανάγνωση αναπτύσσεται
αυξητικά, ο μαθητής γίνεται ικανότερος στο χειρισμό των ήχων σε φωνημικό
επίπεδο, (Rack, Hulme, & Snowling, 1993). Μια σχετική μελέτη έδειξε ότι τα
περισσότερα παιδιά είναι απίθανο να κατακτήσουν τα ανώτερα στάδια της
φωνολογικής ενημερότητας, μέχρι αυτά να ξεκινήσουν να διδάσκονται την
ανάγνωση, (Mutter & Snowling, 1994· Adams, 1990). Οι δεξιότητες της φωνολογικής
ενημερότητας έχουν μελετηθεί και σε δυσλεκτικά παιδιά, όπως και σε φυσιολογικά
παιδιά. Έρευνες έδειξαν ότι παιδιά που είναι αδύναμα στην ορθογραφία,
δυσκολεύονται περισσότερο να προσδιορίσουν τα φωνήματα από ότι μικρότερα
παιδιά με συγκρίσιμη ορθογραφική ηλικία. Επίσης, παιδιά ηλικίας δέκα ετών με
αναγνωστική ηλικία επτά ετών αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη δυσκολία σε ένα τεστ
φωνημικού χειρισμού από ότι φυσιολογικά παιδιά της ηλικίας των επτά ετών).
Επομένως, ένας πιθανός λόγος του αναγνωστικού προβλήματος στα δυσλεκτικά
παιδιά είναι η δυσκολία τους να αποκτήσουν φωνολογικές δεξιότητες (φωνολογική
ενημερότητα), έτσι ώστε να καταστούν ικανά για πρώιμη (προνηπιακή) ανάπτυξη της
γραφής και της ανάγνωσης, (Rohl & Tunmer, 1988· Πόρποδας, 2002· Αναστασίου,
1997· Bruck & Treiman, 1992).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Με βάση τα αποτελέσματα ερευνών τόσο παλαιότερων όσο και νεώτερων, (Roth &
Schneider 2001) καθώς και το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, εφαρμόσαμε
πρόγραμμα για την ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης σε μαθητές της Α΄
Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2013- 2014. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σε
σχολική μονάδα της Αν Αττικής, στην 50η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το
Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής ευθύνης. Βασική επιδίωξή μας αποτέλεσε η
επίτευξη ενός σημαντικού στόχου: να διαβάσουν όλα τα παιδιά, με ή χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι τα Χριστούγεννα ή και νωριτέρα με ταυτόχρονη
εκμάθηση των γραμμάτων κατά τη διαδικασία της γραφής. Γνωρίζοντας ότι το παιδί
είναι ένα άτομο, το οποίο αναπτύσσεται με ικανότητες που εξελίσσονται συνεχώς και
ότι η μάθηση είναι μία διαδικασία που για να ενισχυθεί μέσω της εκπαίδευσης θα
πρέπει να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα των παιδιών και να οικοδομηθεί η γνώση
(Κουτσουβάνου 2000), δημιουργήσαμε ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιού που
ενισχύουν την φωνολογική ενημερότητα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τη
δημιουργικότητα του παιδιού και οικοδομούν τη γνώση. Η Α΄ τάξη, στην οποία
διεξήχθη το πρόγραμμα παρέμβασης, βρίσκεται σε ένα 6/θέσιο Σχολείο σε μία
ημιαστική περιοχή της Αττικής και αποτελείται από 21 παιδιά, εκ των οποίων τα 5
παρακολουθούσαν ήδη μαθήματα λογοθεραπείας και είχαν διάγνωση από
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Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο για διαταραχές στην άρθρωση, στην εκφορά συμφώνων
και 2 είχαν διάγνωση για γλωσσική διαταραχή. Από το Νηπιαγωγείο είχαμε
πληροφορίες ότι είναι μία δύσκολη τάξη, με αρκετούς μαθητές, οι οποίοι
αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα που αφορούσαν κυρίως το λόγο και την ομιλία.
Επίσης η νηπιαγωγός δεν είχε ασχοληθεί ασκήσεις για την ενίσχυση της φωνολογικής
επίγνωσης των παιδιών. Η εκπαιδευτικός της Α΄ τάξης ήταν αρχικά επιφυλακτική στην
εφαρμογή του προγράμματος. Με την υποστήριξη από τη Διευθύντρια και τον
Σχολικό Σύμβουλο καθώς και την ανταπόκριση των μαθητών οι επιφυλάξεις
μηδενίστηκαν και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με ευχάριστο τρόπο τόσο για την
εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές. Για δύο μήνες, αρχής γενομένης από το
Σεπτέμβριο έως και 10 Νοεμβρίου, εκτός από την κατ’ ιδίαν εκπαίδευση της
δασκάλας, η Διευθύντρια κάθε πρωί έμπαινε στην τάξη και έκανε ομαδικά παιχνίδιά
φωνολογικής επίγνωσης για 20 λεπτά. Μετά η τάξη ακολουθούσε το πρόγραμμα,
χωρίς να γίνονται μαθήματα από το βιβλίο, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.
Τότε η εκπαιδευτικός έδωσε τα πρώτα γράμματα για εκμάθηση και ξεκίνησε το
βιβλίο της Γλώσσας. Οι ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης δεν σταμάτησαν αλλά
συνεχίστηκαν με άλλη μορφή αυξάνοντας σταδιακά το βαθμό δυσκολίας. Με αυτό
τον τρόπο δεν καταστρατηγήθηκε το Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά διαφοροποιήθηκε
στις ανάγκες της τάξης με άξονα την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας,
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών, (διαφοροποιημένη διδασκαλία).
Παράλληλα εκπαιδεύσαμε τους γονείς με συχνές ομαδικές αλλά και ατομικές
συναντήσεις όπου τους δείχναμε πώς να δουλέψουν τις ασκήσεις φωνολογικής
επίγνωσης στο σπίτι, πάντα με την μορφή παιχνιδιού, εμπλέκοντας τους έτσι κι
εκείνους στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών τους.
Το Πρόγραμμα εξάσκησης φωνολογικής ενημερότητας περιελάμβανε:
1) Ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης και φωνημικής σύνθεσης. Ξεκινήσαμε με
κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές και ακολούθως κατάτμηση λέξεων σε φωνήματα.
Οι ψευδολέξεις (λέξεις χωρίς σημασιολογικό περιεχόμενο) που δίναμε στα παιδιά
ήταν με σύμφωνα υψηλής συχνότητας στην ελληνική γλώσσα όπως (π, τ, μ, λ,κ) σε
συνδυασμό με φωνήεντα, με την εξής σειρά ( α, ο, ε, ι ,η, υ). Η δομή των
ψευδολέξεων ήταν αρχικά Σύμφωνο (Σ) – Φωνήεν ( Φ). Σταδιακά έγινε Σ-Φ-Σ. Μετά
περάσαμε σε δισύλλαβες λέξεις της ίδιας μορφής, (Σ-Φ-Σ-Φ). Στη συνέχεια περάσαμε
σε ασκήσεις φωνημικής σύνθεσης με την ίδια δομή δηλαδή αρχικά Σ-Φ και έπειτα ΣΦ-Σ ή Σ-Φ-Σ Φ Με αυτό τον τρόπο ανακάλυψαν τα παιδιά πώς δομείται μία λέξη και
πώς «κτίζεται» λόγος. Παράλληλα ξεκίνησαν την γραφή των γραμμάτων με την ίδια
σειρά δηλαδή ξεκινώντας από τα σύμφωνα υψηλής συχνότητας σε συνδυασμό με τα
φωνήεντα ξεκινώντας με το α,ο,ε. Έτσι τα παιδιά έμαθαν να συνθέτουν εύκολα,
αβίαστα ευχάριστα αρχικά συλλαβές και έπειτα λέξεις.
2) Ασκήσεις επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. Ο Hempenstall το 2002
αναφέρει, ως τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερότητας, την
αναγνώριση από το παιδί ότι οι λέξεις χωρίζονται σε συλλαβές και ότι
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ομοιοκαταληκτούν. Βασιζόμενοι σε αυτό και στα αποτελέσματα ερευνών που θέλουν
τα παιδιά να συνειδητοποιούν αρχικά τη συλλαβική δομή των λέξεων και έπειτα την
φωνημική, (Πόρποδας 2011), τα παιδιά κλήθηκαν αρχικά να χωρίσουν σε συλλαβές
δύο πραγματικές λέξεις. Ακολούθως, έπρεπε να βρουν ποιο κομματάκι άκουγαν το
ίδιο δηλαδή ποια είναι η ίδια συλλαβή πχ δέκα - δέμα να την εντοπίσουν και να την
πουν.
3) Κατάτμηση ψευδολέξεων – λέξεων. Σύμφωνα με τον (Liberman 1990) είναι
προϋπόθεση για την ανάγνωση η κατάτμηση των λέξεων Τα παιδιά χωρίζουν τις
ψευδολέξεις δηλαδή
δομημένα σύνολα γραμμάτων ή συλλαβών, χωρίς
σημασιολογικό περιεχόμενο, σε φωνήματα χτυπώντας το μολύβι τους σε κάθε
φώνημα. Η σειρά κατάτμησης ψευδολέξεων είναι Σύμφωνο – Φωνήεν /Φωνήεν Σύμφωνο, /Σύμφωνο - Φωνήεν - Σύμφωνο , /Σύμφωνο –φωνήεν – Σύμφωνο Φωνήεν, παραδείγματα ψευδολέξεων λο , πο, τα, αν, ας , απ, από , ελα, παμ, παλ,
τολ, Τελι κ.ά. Επίσης σταδιακά περάσαμε σε πραγματικές λέξεις και αυξάνοντας
σταδιακά το βαθμό δυσκολίας της άσκησης Η άσκηση αυτή δίνεται ατομικά σε κάθε
παιδί και προσέχουμε τα παιδιά που δυσκολεύονται να τύχουν πιο εύκολης
ψευδολέξης. Επιμένουμε να χτυπούν την κάθε φώνημα με το μολύβι τους , γιατί αυτό
τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν από πόσα και ποια φωνήματα αποτελείται η λέξη.
Για παράδειγμα, η ψευδολέξη λο αποτελείται από δύο φωνήματα και όχι από ένα
όπως νομίζουν τα παιδιά. Το παράλληλο χτύπημα του μολυβιού με τον ταυτόχρονο
χωρισμό της λέξης βοηθάει να κρατήσουν το ρυθμό και διευκολύνει τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες, όταν παραλείπουν γράμματα στον γραπτό λόγο να τα
εντοπίζουν και να τα συμπληρώνουν. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο να γίνεται σε
δυάδες παιδιών και με εναλλασσόμενους ρόλους.
4) Σύνθεση ψευδολέξεων – λέξεων από τα δομικά τους στοιχεία. Σύμφωνα με την
Hempenstall (2002), ένα από τα στάδια της κατάκτησης της φωνημικής επίγνωσης
είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της σύνθεσης φθόγγων και η δημιουργία λέξεων.
Αρχίζουμε με συλλαβική σύνθεση και προχωράμε σε φωνημική σύνθεση με
ψευδολέξεις, περνώντας σταδιακά σε πραγματικές λέξεις . Η άσκηση μπορεί να γίνει
με δυάδες παιδιών ή ομαδικά.
5) Επισήμανση της ομοιοκαταληξίας. Αντιστοιχούν στο επιγλωσσικό επίπεδο της
φωνολογικής επίγνωσης και περιλαμβάνουν ασκήσεις που αποβλέπουν στο να
εντοπίζουν τα παιδιά τις συλλαβές που ομοιοκαταληκτούν και τον εντοπισμό των
συλλαβών αρχικά και των φωνημάτων που μοιάζουν ή που διαφέρουν. Αποσκοπούν
οι ασκήσεις αυτές στην εξάσκηση της συλλαβικής και της φωνημικής επίγνωσης
αντίστοιχα. Την ώρα του παραμυθιού που συνήθως είναι στο τέλος της ημέρας
μαζευόμασταν στην γωνιά της ανάγνωσης και διαβάζαμε παραμύθια του Τριβιζά, τα
οποία είναι ευχάριστα διασκεδαστικά αλλά και ιδανικά για τον εντοπισμό της
ομοιοκαταληξίας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών σε αυτή την
ηλικία.
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6) Απαλοιφή πρώτου – τελευταίου φωνήματος. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν τα
παιδιά να κάνουν σύνθετες νοητικές ενέργειες, ασκώντας παράλληλα τη μνήμη
εργασίας τους. Τόσο οι δύο προηγούμενες ασκήσεις όσο και η απαλοιφή φωνημάτων
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και βοηθητικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όχι
μόνο της Α΄ τάξης αλλά και των μεγαλύτερων τάξεων, που δυσκολεύονται στην
ανάγνωση κειμένων αλλά και στην γραφή. Η άσκηση αυτή ενισχύει την εργαζόμενη
μνήμη, γιατί το παιδί αναγκάζεται να συγκρατήσει δύο ή τρία στοιχεία – φωνήματα,
να κάνει νοερούς σύνθετους συλλογισμούς για να αποφασίσει για το τι θα μείνει από
την λέξη που άκουσε (Καραντζής 2004).
7) Αντικατάσταση φωνήματος στην αρχή στο τέλος ή στη μέση. Ο τύπος αυτός της
άσκησης απαιτεί πιο σύνθετες διεργασίες και παιδιά εξασκημένα στη φωνολογική
επίγνωση. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται να δίνεται, αφού τα παιδιά έχουν ασκηθεί
αρκετά και έχουν διεκπεραιώσει με επιτυχία τους προηγούμενους τύπους ασκήσεων,
γιατί αγγίζει και το σημασιολογικό κομμάτι της λέξης, αφού με την αλλαγή ή την
απαλοιφή του φωνήματος, αλλάζει το σημασιολογικό νόημα της λέξης. Για
παράδειγμα η λέξη αλάτι με την προσθήκη του φωνήματος π γίνεται παλάτι, ή η
λέξη μετά με την αντικατάσταση του φωνήματος μ σε π γίνεται πετά αλλάζει δηλαδή
η σημασιολογία της. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι η αλλαγή του
φωνήματος ή του τονισμού μιας λέξης μπορεί να αλλάξει το νόημά της, γιατί
συνειδητοποιούν τα παιδιά ότι οι λέξεις δεν είναι μόνο φωνήματα αλλά και νοήματα,
εικόνες, σχήματα, είναι επικοινωνία. Αυτή η άσκηση αρέσει πολύ στα παιδιά και
μάλιστα μετά από καιρό την είχαν εισάγει στα μεταξύ τους παιχνίδια την ώρα του
διαλείμματος.
8) Ανάγνωση κειμένων με έμφαση στην κατανόηση. Τα παιδιά διάβαζαν κείμενα με
τις λέξεις φτιαγμένες από τα φωνήματα που ήξεραν Τα κείμενα ήταν αρχικά μία
παράγραφο που είχε ένα ολοκληρωμένο νοηματικό περιεχόμενο. Αφού διάβαζαν το
κείμενο απαντούσαν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης Γιατί η Ανάγνωση είναι
Αποκωδικοποίηση Χ Κατανόηση ( Πόρποδας 2000).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την εφαρμογή του προγράμματος καταφέραμε να επιτύχουμε γρήγορη
αποκωδικοποίηση και κατανόηση δηλαδή γρήγορη διεκπεραίωση της Ανάγνωσης
Όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που είχαν προβλήματα λόγου, διάβασαν στα μέσα
του Νοέμβρη και ήταν ικανά να κατανοήσουν αυτό που διάβαζαν «Γιατί δεν κάνουμε
Ανάγνωση για την Αποκωδικοποίηση αλλά για την Κατανόηση» (Πόρποδας,2000).
Κατανοούσαν το κείμενο που διάβαζαν γιατί μπορούσαν εύκολα και γρήγορα να
αποκωδικοποιήσουν ακόμα και συμφωνικά συμπλέγματα που σε άλλες συνθήκες
και με άλλο τρόπο διδασκαλίας θα δυσκολεύονταν να το πετύχουν. Τα παιδιά με
δυσκολίες στο λόγο σταμάτησαν τα μαθήματα λογοθεραπείας γιατί οι γονείς
διαπίστωσαν ότι η πρόοδο των παιδιών τους με τις ασκήσεις αυτές ήταν μεγάλη και
δεν χρειάζονταν πλέον τα μαθήματα λόγου. Τα παιδιά έμαθαν να εργάζονται
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ομαδοσυνεργατικά, ένιωθαν χαρούμενα, γιατί μπορούσαν να διαβάζουν, αλλά και
να γράψουν ένα σημείωμα για ψώνια ένα γράμμα στο φίλο τους, το γράμμα για τον
Άγιο Βασίλη. Ένιωθαν δυνατά, γιατί είχαν κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης
και ικανά γιατί μπορούσαν να επικοινωνήσουν με γραπτό λόγο. Η ανάγνωση
αναδύθηκε ως μια αυτονόητη διεργασία για τα παιδιά, ενώ παράλληλα ανακάλυψαν
έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της μάθησης και της γνώσης. Ανακάλυψαν τον τρόπο
που δομείται η συλλαβή, η λέξη, ο λόγος. Έμαθαν να συνθέτουν τα φωνήματα και να
διαβάζουν χωρίς να μαντεύουν τη λέξη. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
εντοπίστηκαν έγκαιρα και βοηθήθηκαν πολύ με τον τρόπο αυτό, χωρίς να ξεχωρίζουν
από την ομάδα των συνομήλικων τους αφού οι ασκήσεις αφορούσαν όλη την τάξη.
Το κυριότερο όμως όλων είναι ότι τα παιδιά φαίνονταν ευτυχισμένα και
απαλλαγμένα από το άγχος της πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Η ανάγνωση
αποτέλεσε κίνητρο για τους μαθητές μας να ανακαλύψουν το θαυμάσιο κόσμο των
γραμμάτων των φωνημάτων, μπορούσαν πλέον να παίζουν με τα φωνήματα να
διασκεδάζουν με τις ομοιοκαταληξίες και τα λογοπαίγνια του Τριβιζά, να
δημιουργούν, να γράφουν, να επικοινωνούν τις σκέψεις τους τα συναισθήματα τους.
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Περίληψη
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο σενάριο 12 διδακτικών ωρών (για
εκτενή αναφορά στα σενάρια βλ. Κουτσιμπέλη, 2014α) διδασκαλίας του γραμματικού
φαινομένου της προστακτικής μέσω της χρήσης των παραμυθιών σε μαθητές της Β’
γυμνασίου του Νέου Σχολείου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Παράλληλα
το συγκεκριμένο σενάριο ενδιαφέρεται για τη δημιουργία μαθητικών
συλλογικοτήτων, εφόσον μέσω συγκεκριμένων εφηβικών πρακτικών -εδώ η
ενασχόληση με εξωδιδακτικά κείμενα όπως τα παραμύθια- επιχειρείται η
συγκρότηση των μαθητικών ταυτοτήτων -εδώ η συγκρότηση της ταυτότητας του
εγγράμματου υποκειμένου/μαθητή (Κουτσιμπέλη, 2014β, 2014γ).
Θεωρητικό Επικοινωνιακό πλαίσιο
Ο Κουτσογιάννης (2011: 53) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «κατά τον Gee (1996,2004)
η έννοια των ταυτοτήτων (identities) περιλαμβάνει τους διαφορετικούς τρόπους
συμμετοχής σε διαφορετικού τύπου κοινωνικές ομάδες, πολιτισμούς, κοινωνικά
ιδρύματα κλπ (πχ καλός φοιτητής, φανατικός παρατηρητής πουλιών, καλός
φίλαθλος). Η έννοια αυτή έχει ένα πιο τοπικά εστιασμένο και στιγμιαίο περιεχόμενο
σε σχέση με τους λόγους (discourses) που έχουν ένα ευρύτερο και πιο αφηρημένο
περιεχόμενο. Με βάση τη διάκριση αυτή προκύπτει ότι το σύνολο των
πραγματώσεων μιας κοινωνικά τοποθετημένης ταυτότητας γίνεται κατανοητό στο
πλαίσιο κάποιων λόγων» και παρακάτω στο Κουτσογιάννης (ό.π.) «ο Gee δεν
κατανοεί την ταυτότητα ως κάτι σταθερό και αμετάβλητο, αλλά ως κάτι ρευστό και
υπό αυτή την έννοια ο όρος ταυτίζεται με τον όρο υποκειμενικότητα (subjectivity)».
Οι μαθητές παρακολουθούν κινηματογραφικές διασκευές παραμυθιών για
παράδειγμα «Η Πεντάμορφη και το τέρας». Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη που
περιλαμβάνει αναφορές τόσο στις ταινίες όσο και στα παραμύθια. Ακολουθώντας τη
ροή της συζήτησης αποφασίζουμε να αφιερώσουμε το επόμενο μάθημα στα
παραμύθια και τη γραμματική τους διάσταση και συγκεκριμένα στην εξέταση του
γλωσσικού φαινομένου της προστακτικής μέσα από αυτά.
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Πορεία διδασκαλίας
Πρώτο δίωρο: εισαγωγή στο παραμύθι
Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 μαθητών η κάθε μια. Στη συνέχεια
μοιράζονται οι φωτοτυπημένες σελίδες των παραμυθιών που επιλέχτηκαν για τη
διδασκαλία της προστακτικής. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα παραμύθι. Οι ομάδες
μελετούν τα παραμύθια και σχολιάζουν τις γενικότερες εντυπώσεις τους από αυτά.
Στόχοι
Άσκηση στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην κατανόηση κειμένου και ιδιαίτερα
στην κατανόηση του ιδιαίτερου είδους των παραμυθιών.
Άσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου και του κατάλληλου λεξιλογίου (λαικού,
παλιότερου, σύγχρονου κλπ)
Εξοικείωση με τις αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας.
Δεύτερο δίωρο: δραματοποίηση του παραμυθιού
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου δίωρου επιχειρούμε μια σύντομη δραματοποίηση
του κάθε παραμυθιού από τα μέλη κάθε ομάδας. Στόχος σε αυτό το σημείο είναι να
δοθεί έμφαση στη χρήση της προστακτικής από τους ίδιους τους μαθητές, χωρίς αυτό
να τους ζητηθεί άμεσα. Λόγω της αναγκαιότητας της χρήσης της προστακτικής στο
συγκεκριμένο πλαίσιο των συγκεκριμένων παραμυθιών, αναμένουμε την κατάλληλη
χρησιμοποίησή της από τους μαθητές από την πρώτη κιόλας φάση επεξεργασίας των
παραμυθιών δηλαδή τη δραματοποίηση.
Στόχοι
Άσκηση στην παραγωγή προφορικού λόγου διαλογικής μορφής.
Άσκηση στη διάκριση των στοιχείων προφορικότητας ενός κειμένου.
Άσκηση στη μετατροπή γραπτού κειμένου σε προφορικό.
Άσκηση στην κατάλληλη και κατά περίσταση χρήση της προστακτικής.
Τρίτο δίωρο: επικοινωνιακές λειτουργίες της προστακτικής
Επιχειρούμε μια πρώτη αποσαφήνιση των επικοινωνιακών λειτουργιών της
προστακτικής και μάλιστα στα συγκεκριμένα επικοινωνιακά συμφραζόμενα.
Συζητούμε με τους μαθητές ερωτήσεις του τύπου: σε τι βοηθά στο συγκεκριμένο
σημείο εξέλιξης του συγκεκριμένου παραμυθιού η συγκεκριμένη χρήση της
προστακτικής; Από τι άλλο θα μπορούσε να αντικατασταθεί; Σε αυτή την περίπτωση
θα είχε την ίδια σημασία; Για παράδειγμα η αντικατάσταση της προστακτικής
«πάψε» μη την υποτακτική «να πάψεις» στην πρόταση «πάψε, γιατί θα γυρίσω να σε
φάω» στο παραμύθι «Ο σκυλοκέφαλος» (Hahn von, 1991: 121) διατηρεί την ίδια
επικοινωνιακή λειτουργία και διάσταση; Αν όχι τι είναι αυτό που αλλάζει;
Ακόμη συζητούμε με τους μαθητές θέματα όχι μόνο αντικατάστασης του
συγκεκριμένου γλωσσικού στοιχείου (προστακτική) από άλλα (πχ υποτακτική,
εμπρόθετοι κτλ,) αλλά και θέματα παράλειψής της. Για παράδειγμα ποιο
επικοινωνιακό αποτέλεσμα θα είχε η παράλειψη της χρήσης της προστακτικής στο
παραμύθι «Τα δυο αδέλφια» (Μερακλής, 2003: 112-117). Πιθανότατα θα
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μεταμορφωνόταν όλο το παραμύθι σε ένα άλλο παραμύθι, εφόσον ουσιαστικά το
συγκεκριμένο παραμύθι δομείται πάνω σε δυο σημασιακά αντίθετες προστακτικές:
«Άλεσε» και «Ξάλεσε». Με παρόμοιους τρόπους και με τη χρήση παρόμοιων
παραδειγμάτων προσπαθούμε -αναλύοντας τα παραμύθια- να δείξουμε την
επικοινωνιακή και πραγματολογική διάσταση της προστακτικής και τη σημασία της
στην παραγωγή νοήματος συγκεκριμένου τύπου.
Στόχοι
Κατανόηση και συνειδητοποίηση της λειτουργίας της προστακτικής μέσα από τις
διαδικασίες αντικατάστασης ή παράλειψής της.
Κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου της προστακτικής σε επικοινωνιακή &
πραγματική διάσταση.
Κατανόηση και συνειδητοποίηση της λειτουργίας της προστακτικής και αξιοποίησή
της για την επίτευξη του επικοινωνιακού αποτελέσματος.
Τέταρτο δίωρο: η καθολικότητα της προστακτικής
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δίωρου επιχειρούμε συζήτηση με θέμα την
καθολικότητα της χρήσης της προστακτικής τόσο σε διαφορετικά επίπεδα λόγου
(προφορικός & γραπτός, επίσημος & ανεπίσημος κλπ), όσο και σε επίπεδα τοπικού ή
χρονικού προσανατολισμού. Για παράδειγμα, η προστακτική σε αυτή την πρόταση
διδασκαλίας χρησιμοποιείται σε κείμενα-παραμύθια από τη Στερεά Ελλάδα
(Μερακλής, 2003), τη Θεσσαλία (Κλιάφα, 1977) την Ελλάδα γενικότερα ή την Ισπανία
(Αλιβέρτη, 1994) (κείμενα τοπικού, εθνικού ή εξωελλαδικού χαρακτήρα). Επίσης
χρησιμοποιείται τόσο για παλαιότερα κείμενα -η έκδοση των «Ελληνικών
Παραμυθιών» από τον Hahn von θεωρείται η πρώτη έκδοση ελληνικών παραμυθιών
και μάλιστα σε μετάφραση- όσο και για νεότερα κείμενα, λαογραφικού ή τοπικού
ενδιαφέροντος.
Στόχοι
Άσκηση στην ικανότητα σύγκρισης κειμένων ίδιου είδους -παραμυθιού- αλλά
διαφορετικών συντεταγμένων -χρονικών, τοπικών, κοινωνικών και υφολογικών.
Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών.
Κατανόηση και συνειδητοποίηση του γενικότερου γλωσσικού και επικοινωνιακού
αποτελέσματος μέσω της χρήσης της προστακτικής.
Άσκηση κριτικής ικανότητας.
Άσκηση επιχειρηματολογίας και γενικότερου προβληματισμού.
Πέμπτο δίωρο: συγκριτική συνεξέταση παραμυθιών
Μοιράζουμε στους μαθητές τις αντίστοιχες σελίδες προστακτικής από τις
γραμματικές Τριανταφυλλίδη (1941, 1996: 314-315), Holton, Mackridge &
Φιλιππάκη-Warburton (1999: 207-209) και Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (1999: 36-46).
Σκοπός εδώ δεν είναι η αποστήθιση κανόνων και γραμματικών παραδειγμάτων αλλά
η βοηθητική τους χρήση που στοχεύει σε μια ευρύτερη και βαθύτερη σύγκριση των
παραμυθιών με έμφαση στη χρήση και λειτουργία της προστακτικής. Προσπαθούμε
επομένως να αντιληφθούμε τη σχετική ισχύ όλων των επιστημονικών απόψεων
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έναντι της ίδιας γλωσσικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια, οι
μαθητές αναλαμβάνουν ως εργασία την καταγραφή προστακτικών του καθημερινού
προφορικού λόγου (στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα, στις κοινωνικές εκδηλώσεις
κτλ).
Στόχοι
Καλλιέργεια της ικανότητας επιλογής στοιχείων -διάκρισης ουσιωδών και
επουσιωδών στοιχείων επιστημονικού και επίσημου ύφους.
Άσκηση στην ικανότητα των μαθητών να κρατάνε σημειώσεις και μάλιστα από τον
καθημερινό προφορικό λόγο.
Έκτο δίωρο: προστακτική & κοινωνικές πρακτικές
Επιχειρούμε γενικότερη συζήτηση για την προστακτική με βάση τα ευρήματα των
μαθητών: ποια είναι η χρησιμότητα της προστακτικής στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων, των μαθητών ή του σχολείου; Ποιες είναι οι ομοιότητες ή οι διαφορές
τους με τις τρέχουσες κοινωνικές πρακτικές; Ποιες κοινωνικές συνδηλώσεις έχει η
χρήση της προστακτικής; Αναφερόμαστε σε ποικίλα παραδείγματα προφορικής και
γραπτής μορφής, προκειμένου να καταδειχτεί ποια είναι τα κατάλληλα πλαίσια
χρήσης της και τι συνεπάγονται. Κλείνουμε τη συζήτηση με ανοιχτά ερωτήματα και
συμπεράσματα, τα οποία μπορούν οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, να
δημοσιεύσουν στη σχολική τους εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του σχολείου τους στο
διαδίκτυο. Είναι προφανές ότι ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και κυριαρχίας
μπορούν άμεσα να συνδεθούν με τη γλωσσική και κοινωνική σημασία της
προστακτικής, η οποία εμμέσως περνά μέσω των παραμυθιών εν μέρει
απενοχοποιημένα και εν όλω κριτικά.
Στόχοι
Άσκηση στην κριτική αντιμετώπιση των γλωσσικών φαινομένων.
Σύνδεση γλώσσας-κοινωνικών πρακτικών.
Άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου.
Άσκηση στη σύνθεση συμπερασμάτων με βάση επιμέρους στοιχεία.
Συζήτηση
Στην πρόταση που προηγήθηκε επιχειρήθηκε σύνδεση της διδασκαλίας γραμματικών
φαινομένων της νέας ελληνικής όπως αυτό της προστακτικής με κειμενικά είδη όπως
αυτό των παραμυθιών. Παράλληλα επιχειρήθηκε ευρύτερη ένταξή τους σε
κοινωνικές θεωρίες της γλώσσας όπως αυτή των κοινωνικών ταυτοτήτων ή
συλλογικοτήτων ή υποκειμενικοτήτων. Το προς ένταξη πεδίο παραμένει το Νέο
Σχολείο, η εκπαιδευτική πολιτική και οι στόχοι του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης αποτελούν
αναγκαιότητες της σύγχρονης εποχής, που πρέπει το σχολείο να αναπτύξει. Στο πρώτο
και στο δεύτερο μέρος αυτού του άρθρου γίνεται μια εννοιολογική προσέγγιση της
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, καθώς και μια παρουσίαση πρακτικών
καλλιέργειάς τους στη σχολική τάξη. Στο τρίτο μέρος επιχειρείται η ενίσχυση της
επιχειρηματολογίας που αφορά στην ισόρροπη καλλιέργεια της δημιουργικότητας
και της κριτικής σκέψης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο.
Εισαγωγή
Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης καθίστανται ζητούμενα στη
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αν και τα θέματα αυτά απασχολούν
δεκαετίες την παιδαγωγική σκέψη, εντούτοις, φαίνεται τα τελευταία χρόνια να
προκαλούν, ξανά, το παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
πλαίσια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε
σε ευρωπαϊκά σχολεία για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (Στοκχόλμη 2009),
προέβη στην ανακοίνωση του σχετικού μανιφέστου της, στο οποίο προσδιορίζονται
οι προτεραιότητες και οι συστάσεις της για δράση. Μεταξύ των άλλων, τονίζεται
ιδιαίτερα η ανάγκη «να καταστούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια τόποι όπου οι
σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στη δημιουργική σκέψη και την
πρακτική εκμάθηση» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009 άρ.2). Το 2011 το ελληνικό
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη
«Γλώσσα» στο δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με το οποίο επιχειρείται μια πιο
ξεκάθαρη, ρητή προσέγγιση στις αρχές του Κριτικού Γραμματισμού σε ό,τι αφορά τα
θέματα της διδασκαλίας του γραπτού λόγου (Υ.Π.Β.Μ.Θ1., Νέο Σχολείο, Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη, 2011:5). Ως εκ τούτου, η καλλιέργειας της
κριτικής σκέψης προτάσσεται ως αναγκαιότητα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, που επιδιώκει να καταστήσει το μαθητή ενεργό υποκείμενο και όχι
παθητικό δέκτη.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να θίξει την αναγκαιότητα της ταυτόχρονης,
ισόρροπης καλλιέργειάς τους στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, η
-332-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο θα
επιχειρηθεί μια εννοιολογική προσέγγιση της δημιουργικότητας και της κριτικής
σκέψης και θα γίνει προσπάθεια παρουσίασης πρακτικών καλλιέργειας και
μεθόδευσης τους στη σχολική τάξη. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, εν είδει
συμπερασμάτων, θα επιχειρηθεί η ενίσχυση της επιχειρηματολογίας που αφορά
στην ισόρροπη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης.
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Εννοιολογική προσέγγιση της δημιουργικότητας.
Στην προσπάθειά μας να οριοθετήσουμε την έννοια της δημιουργικότητας
βρεθήκαμε μπροστά σε μια ποικιλία εννοιολογικών προσεγγίσεων, που η
διαφορετικότητά τους έγκειται στην οπτική που η καθεμιά απ’ αυτές προσεγγίζει τη
δημιουργική διαδικασία.
Η έννοια της δημιουργικότητας πρέπει να θεωρηθεί μια πολυδιάστατη, νοητική
διεργασία, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της λειτουργίας της αποκλίνουσας
σκέψης(Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007:96). Ο Guilford (Ξανθάκου, 1998:29) ήταν από
τους πρώτους που επεχείρησε να δώσει ένα ορισμό, ισχυριζόμενος ότι «η
δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των δημιουργικών
ατόμων, που καθορίζουν την πιθανότητα για ένα άτομο να εκφράσει μια δημιουργική
συμπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασμό.»
Ο Parnes (Duffy, 2003:35) θεωρεί ότι «η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία
σκέψης και ανταπόκρισης που σχετίζεται με τις προηγούμενες εμπειρίες, με την
ανταπόκριση στα διάφορα ερεθίσματα (αντικείμενα, σύμβολα, ιδέες, άνθρωποι
καταστάσεις) και γενικά καταλήγει σε ένα τουλάχιστον μοναδικό συνδυασμό όλων
αυτών». Ο Parnes, δηλαδή, προσπάθησε να δει τη δημιουργικότητα ως μια
διαδικασία ώσμωσης προγενέστερων εμπειριών- που προφανώς έχουν σχέση με το
κοινωνικό και πολιτισμικό συμφραζόμενο- και σύγχρονων ερεθισμάτων, που
εκδηλώνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπό την επιρροή των ερεθισμάτων
αυτών.
Για τον Mac Kinnon (Ξανθάκου, 1998.:31) «η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία
που διαδραματίζεται μέσα στο χρόνο και χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, πνεύμα
προσαρμογής και τη φροντίδα για μια συγκεκριμένη πραγματοποίηση». Η άποψη
αυτή συνεπικουρείται από τη θέση του Taylor (ό.π.), θεωρώντας και αυτός με τη
σειρά του ότι «η δημιουργικότητα είναι μια νοητική διαδικασία που έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή ιδεών ταυτόχρονα καινούριων και χρήσιμων».
Τέλος, θα θέλαμε να κλείσουμε την αναζήτησή μας στην εννοιολογική προσέγγιση
της δημιουργικότητας με την άποψη των Cowan, Demos & Torrance (ό.π.:32), οι
οποίοι θεωρούν τη δημιουργικότητα ως μια σφαιρική πράξη, που έχει άμεση σχέση
με τις εσωτερικές ατομικές ωσμώσεις, το περιβάλλον κι ένα πλέγμα διαδικασιών,
προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή ενός καινοτόμου, υλικού ή άυλου προϊόντος.
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2. Οργάνωση «δημιουργικής τάξης»
Η προσπάθεια καλλιέργειας δημιουργικού κλίματος στο σχολείο προϋποθέτει την
αμφίδρομη αλληλεπίδραση του αναλυτικού προγράμματος, του μαθητή και του
δασκάλου (Ξανθάκου, 1998:65). Το ΑΠΣ του 2002, διατηρώντας το διαχωρισμό των
γνωστικών αντικειμένων και με προσανατολισμό στη δηλωτική γνώση, δεν αφήνει
περιθώρια ενεργοποίησης και επεξεργασίας των γνώσεων στους μαθητές, ώστε να
αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες. Το ΔΕΠΠΣ, τρόπον τινά, ενισχύει ένα
εκπαιδευτικό περιβάλλον ανάπτυξης της δημιουργικότητας, προσφέροντας
«διαθεματική προσέγγιση που υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης
της γνώσης» (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, Α’ τόμος, 2002:10). Επομένως, δίνεται η δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να κινητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα των
παιδιών μέσω μαθητοκεντρικών και ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας, που
ενισχύουν τον ενεργητικό χαρακτήρα της μάθησης (Ματσαγγούρας, 19981:416-422),
διερευνητικής, καθοδηγούμενης, ανακαλυπτικής μάθησης, και διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, εφαρμόζοντας ένα ρεπερτόριο γνωστικών, μεταγνωστικών και
κοινωνικοσυναισθηματικών στρατηγικών μάθησης (Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007:
105,106). Παράλληλα, στη βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών
πρακτικών ενεργοποίησης της δημιουργικότητας. Ενδεικτικά αναφερόμαστε, σε
μερικές από αυτές (Ξανθάκου, 1998:95-108, Τσακίρη, Καπετανίδου, 2007:109-116,
Μαυρίκης, 2007:134):
α) Τεχνική Ιδεοθύελλας (Brainstorming): Η τεχνική αυτή ενεργοποιείται για την
επίλυση πρακτικού προβλήματος κι επιτρέπει την ελεύθερη καταγραφή πιθανών
λύσεων, χωρίς αυτές, αρχικά, να υπόκεινται σε κριτικό έλεγχο.
β) Ερωτήσεις Scamper/δημιουργικές ερωτήσεις: Πρόκειται για είδος ερωτήσεων
που ενεργοποιούν τη δημιουργική παραγωγή ιδεών σε συνάρτηση με την
Ιδεοθύελλα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου: i) Ποιες άλλες χρήσεις;
ii) Ποιες άλλες προσαρμογές; iii) Ποιες τροποποιήσεις; ιv) Τι να προσθέσουμε ή να
μεγεθύνουμε; V) Τι να αφαιρέσουμε; vi) Με τι να αντικαταστήσουμε; vii) Ποιες
ανακατατάξεις; viii)Τι να αντιστρέψω; ix) Ποιους συνδυασμούς;
γ)Τα σκεπτόμενα καπέλα του De Bono: Η τεχνική αυτή προτείνεται για την επίλυση
προβλημάτων μέσω ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να
παίξει ένα ρόλο που αντιστοιχεί σ’ ένα χρώμα από τα έξι καπέλα. Κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας οι ομάδες μπορούν να αλλάξουν ρόλους και συνθέσεις. Οι ρόλοι των
«καπέλων» είναι: i) άσπρο: συλλέγει πληροφορίες, ii) κόκκινο: ελεύθερη έκφραση
συναισθημάτων, iii) μαύρο: σύνεση, προφυλάσσει από λάθη, iv)κίτρινο: αισιοδοξία
και θετική σκέψη, v)πράσινο: δημιουργική σκέψη, νέες ιδέες, vi)μπλε: συντονίζει,
ελέγχει, σχολιάζει, συμπεραίνει, αποφασίζει.
δ)Δημιουργική γραφή: Πρόκειται για μοντέλο γραφής, που η δομή του βασίζεται
στο σχήμα ξεκινώ, δημιουργώ, κρίνω, επιστρέφω. Η δημιουργική γραφή στοχεύει
στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας.
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ε) Σχηματοποιήματα: Η τεχνική αυτή συνδυάζει την ποιητική με την εικαστική
δημιουργία. Ενεργοποιεί τη φαντασία και ενισχύει την αντισυμβατικότητα.
στ) Προσομοίωση: Πρόκειται για δραστηριότητα που προσφέρει στους μαθητές τη
δυνατότητα αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων δίχως τον κίνδυνο
αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών των ενεργειών τους. Τα τελευταία χρόνια, λόγω
ανάπτυξης και ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προσφέρονται ψηφιακά
περιβάλλοντα, όπως τα εικονικά εργαστήρια, που έχουν την ευελιξία να προσφέρουν
δημιουργικές δράσεις στους μαθητές για την ενδυνάμωση και κατάκτηση γνώσεων.
ζ) Κόμικς: Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιεί τη φαντασία των παιδιών μέσω της
δημιουργικής συνύπαρξης εικόνας και κειμένου. Η χρήση των ΤΠΕ στη δημιουργία
εικονογραφημένων ιστοριών μέσω ψηφιακών εργαλείων, όπως το Comic Book
Creator, δίνουν τη δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων και έκφρασης καλλιτεχνικών
ανησυχιών (Βασιλικοπούλου κ.ά. ,2007:8).
η) Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ: Πρόκειται για σύγχρονη παιδαγωγική
προσέγγιση, ενεργητικής, διερευνητικής μάθησης, που βασίζεται στο ευρύτερο
θεωρητικό πλαίσιο του επικοδομητισμού και της καθοδηγούμενης ανακάλυψης,
δίνοντας έμφαση, μεταξύ των άλλων, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας (ΥΠΔΒΜΘ2, 2011:16,17).
Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση δημιουργικού κλίματος στη σχολική τάξη ο Torrance
(Μανωλάκος, 2010:242,243) προτείνει στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από
ενέργειες, προκειμένου να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα των
μαθητών τους. Αυτές είναι:
Σεβασμός στις ερωτήσεις των μαθητών.
∆ίνουµε προσοχή και αξία στις πρωτότυπες ιδέες τους και εφαρµόζουµε όσες από
αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη.
∆ίνουµε εργασίες που ενδιαφέρουν τους μαθητές µας χωρίς να βαθμολογούμε.
Καταλήγουμε σε συµπεράσµατα χωρίς να ασκούμε κριτική στη συμπεριφορά των
μαθητών.
Οι Eisenberger R. & Byron K. (2011:317), εξετάζοντας από τη δικιά τους οπτική την
καλλιέργεια της δημιουργικότητας, προτείνουν στους εκπαιδευτικούς να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών τους, κάνοντας σαφές ότι
αποδέχονται και εκτιμούν τη δημιουργική τους εργασία, συνδέοντάς τη με τη
χορήγηση διαφορετικών, διαβαθμισμένων τύπων αμοιβών. Τέλος, η Freyer M.
(2009:330-331) επισημαίνει ότι η διδασκαλία για τη δημιουργικότητα δε χρειάζεται
ειδική καθορισμένη ώρα, αλλά πρέπει να επιδιώκεται με κάθε ευκαιρία κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.Εννοιολογική προσέγγιση της κριτικής σκέψης.
Για τον εννοιολογικό ορισμό της κριτικής σκέψης ασχολήθηκαν πολλοί ερευνητές και,
ως εκ τούτου, έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, που στις περισσότερες φορές
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αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Siegel και ο Ennis (Τσακίρη, Καπετανίδου,2007:99)
προσεγγίζουν την κριτική σκέψη, τονίζοντας τον ορθολογικό της χαρακτήρα, που
σχετίζεται με τη λήψη αποφάσεων. Ο Paul (ό.π.:100) προσθέτει στα χαρακτηριστικά
της την πειθαρχία. Ο Halpen και ο Nickerson (Ματσαγγούρας, 19982:68) θεωρούν ότι
η κριτική σκέψη βοηθάει τον άνθρωπο να δράσει στοχευμένα για την επίλυση
προβλημάτων του, χρησιμοποιώντας αξιολογικά κριτήρια. Ο Lipman (ό.π)
συμφωνώντας με τα παραπάνω, αναγνωρίζει, επιπλέον, στην κριτική σκέψη τα
χαρακτηριστικά της αυτοδιόρθωσης και της ευαισθησίας στα δεδομένα του
περιβάλλοντος πλαισίου. Τέλος, ο Ματσαγγούρας (ό.π.:69), λαμβάνοντας υπόψη όλα
τα παραπάνω δίνει τον παρακάτω ορισμό, τον οποίο οικειοποιούμαστε σ’ αυτήν την
εργασία: «Η κριτική σκέψη ως νοητικο-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί
επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και
μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα
δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του
πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών
στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα,
διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης.»
2. Κριτική σκέψη και διδασκαλία.
Για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στη σχολική τάξη έχουν δημιουργηθεί
«σχολές» ανάπτυξης και προώθησής της, οι οποίες προτείνουν προγράμματα για τη
διδασκαλία της. Έτσι, ανάλογα με την οπτική διδακτικής προσέγγισης της κριτικής
σκέψης, έχουν διαμορφωθεί τρεις τάσεις προγραμμάτων: α) γενικής παιδείας, β)
γνωστικών δεξιοτήτων και γ) συνδυαστικών προγραμμάτων «συνύφανσης» της
γνώσης με τη σκέψη (Ματσαγγούρας, 19982:34-47).
Σύμφωνα με τις θέσεις του Π.Ι, ένας από τους κύριους άξονες των σημερινών Α.Π.Σ.
και Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι «η καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των
ενδιαφερόντων του» (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι, 2002, α’τόμος:6). Επομένως, πρέπει να
υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις καλλιέργειας γνωστικών δεξιοτήτων των
μαθητών μέσα στη σχολική τάξη. Οι μελετητές των γνωστικών θεωριών μάθησης,
προκειμένου τα δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης να μετουσιωθούν σε δομικά
στοιχεία της διδακτικής πράξης και του περιεχομένου της, προτείνουν το συσχετισμό
τεσσάρων γνωστικών δεξιοτήτων με αντίστοιχα επίπεδα μάθησης (Ματσαγγούρας,
19982:85-91):
α) Πληροφοριακό επίπεδο: Η μάθηση συντελείται με τη συλλογή πληροφοριακών
στοιχείων μέσω των αισθήσεων (παρατήρηση) και των λειτουργιών της μνήμης
(αναγνώριση και ανάκληση). Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της παρατήρησης,
αναγνώρισης και ανάκλησης θεωρούνται σημαντικές για την έρευνα πληροφοριών.
Το ανάλογο επίπεδο μάθησης που λαμβάνει χώρα θεωρείται σημαντική βάση
δεδομένων για την εξέλιξη της μάθησης.

-336-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
β) Οργανωτικό επίπεδο: Σ’ αυτό το επίπεδο της οργάνωσης δεδομένων
καλλιεργούνται οι δεξιότητες της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και
ιεράρχησης των πληροφοριών. Πρόκειται για ένα επίπεδο μάθησης ανώτερο απ’ το
προηγούμενο, όπου λαμβάνουν χώρα συσχετισμοί και επεξεργασίες του
πληροφοριακού συλλεχθέντος υλικού, το οποίο εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο
εννοιολογικό σχήμα. Η ενεργοποίηση των λογικών συλλογισμών έχει σαν
αποτέλεσμα την τροποποίηση των γνωστικών σχημάτων, τη διεύρυνση της μάθησης
και τη δημιουργία εννοιών.
γ) Αναλυτικό επίπεδο: Το επίπεδο αυτό της μάθησης ονομάζεται αναλυτικό λόγω
της αναζήτησης της δομής των δεδομένων, ενεργοποιώντας επαγωγικές
συλλογιστικές διεργασίες. Η πορεία της μαθησιακής διαδικασίας εισέρχεται στο
επίπεδο της διατύπωσης των γενικεύσεων, που αποτελούν ένα από τα γνωστικά
προϊόντα της κριτικής σκέψης.
δ) Παραγωγικό επίπεδο: Σ’ αυτό το τελικό επίπεδο ενεργοποιείται κυρίως ο
απαγωγικός συλλογισμός, ενώ η οργανωμένη γνώση χρησιμοποιείται για εξηγήσεις,
ερμηνείες, προβλέψεις και αξιολογήσεις. Οι διεργασίες αυτές συντελούν στην
υπέρβαση των επιφανειακών δομών των δεδομένων, ουσιαστικοποιούν τη γνώση, η
οποία δύναται, πλέον, να αξιοποιηθεί σε προβληματικές καταστάσεις. Πρόκειται για
το ανώτερο επίπεδο μάθησης και η μορφή διδασκαλίας που προσφέρεται γι’ αυτού
του είδους τη μάθηση είναι η διερευνητική διδασκαλία.
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, οι Τσακίρη, Καπετανίδου
(2007:108), ενδεικτικά, κάνουν αναφορά σε μερικές απ’ αυτές:
εντοπισμός ουσιωδών χαρακτηριστικών ανάπτυξης κειμένου
σύγκριση κειμένων ίδιας θεματικής αναφοράς
εντοπισμός αιτιακών σχέσεων μεταξύ συνεπειών και γεγονότων
επισήμανση διαφορών σε αντιλήψεις και ορισμούς ενός θέματος
εντοπισμός ακολουθίας γεγονότων
ανάλυση των διαφόρων τρόπων έκφρασης του ίδιου πράγματος.
Επιπροσθέτως, αναφέρουμε την:
εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project), που προϋποθέτουν την ενεργοποίηση
δομικών στοιχείων της κριτικής σκέψης
σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ, ώστε να
ενεργοποιηθούν λογικοί συλλογισμοί και δεξιότητες για την ενεργητική κατάκτηση
της γνώσης(ΥΠΔΜΘ2, 2011:16-20, Βασιλικοπούλου κ.ά. ,2007:7)
υλοποίηση διδακτικών σεναρίων με τη χρήση των ΤΠΕ.
Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Σύμφωνα με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του 2002, μέσω της εκπαίδευσης επιδιώκεται «η
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή…. μέσα από την ανάπτυξη
νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων…. Η
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διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων θα πρέπει να οργανώνεται έτσι
ώστε να εξυπηρετεί την επίτευξη στόχων που αφορούν στην ανάπτυξη
συγκεκριμένων δεξιοτήτων/ικανοτήτων. ... Σπουδαιότερες απ’ αυτές είναι… η
ικανότητα κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών, αξιών και παραδοχών…..η ικανότητα
δημιουργικής επινόησης…» (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, 2002:6, 11, 12). Η ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση που πρέπει
να αντιμετωπίσει το σύγχρονο σχολείο. Σύμφωνα με την Ξανθάκου (1998:62) η
επιδίωξη αυτή είναι χρέος της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος
στόχος της, που είναι η ανθρώπινη ευτυχία. Σε επίπεδο αυτοπραγμάτωσης και
προσωπικής ολοκλήρωσης η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής
σκέψης σε συνδυασμό με την ερευνητική διάθεση και την ενθάρρυνση για λήψη
αποφάσεων, μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές στην ανάπτυξη συμπεριφοράς
υψηλών ικανοτήτων (ό.π:63).
Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση-ιδιαίτερα οι παραδοσιακές εκφάνσεις της- φαίνεται να
πριμοδοτεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, λόγω της πιο πρόσφορης και
ευκολότερα διαχειρίσιμης αξιολογικής διαδικασίας μετρήσιμων «εκπαιδευτικών
προϊόντων». Γι’ αυτό οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η εκπαίδευση ευνοεί την
συγκλίνουσα-κριτική σκέψη εις βάρος της αποκλίνουσας-δημιουργικής, που
αποτελεί για τα παιδιά βασική ψυχοβιολογική ανάγκη (ό.π.:59). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να περιορίζονται τα όρια του τρόπου ανάπτυξης της σκέψης. Ευνοείται,
επίσης, η διάθεση-που φτάνει στα όρια της έξης- συσσώρευσης, απομνημόνευσης κι
επανάληψης της γνώσης, διαδικασία που δεν ενεργοποιεί ανώτερα επίπεδα της
νόησης. Σύμφωνα με τον Mckellar (B.Duffy,2003:27), η απλή αναπαραγωγή γνώσεων
στην ουσία περιορίζει τις πηγές των πληροφοριών, σε αντίθεση με τον δημιουργικό
τρόπο έρευνας, που αντλεί ποικίλες πληροφορίες, τις συνδυάζει και,
χρησιμοποιώντας τη φαντασία, παράγει ένα νέο και πολλές φορές καινοτόμο
αποτέλεσμα.
Η αναγκαιότητα ισόρροπης ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της κριτικής
σκέψης πηγάζει από το γεγονός ότι πρόκειται για μορφές σκέψης που η καλλιέργειά
τους συμβάλλει τα μέγιστα στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Σύμφωνα με τον
Ματσαγγούρα (19982:70) πρόκειται για αλληλοσυμπληρούμενες και όχι ταυτόσημες
μορφές σκέψης. Της αυτής άποψης είναι και ο Τζιμογιάννης(2007:336), ο οποίος
προσθέτει ότι οι δύο αυτές μορφές σκέψης δε λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Προηγείται η δημιουργική δραστηριότητα του ατόμου κι έπεται η κριτική σκέψη να
αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής. Η κριτική σκέψη
αντιπροσωπεύει το λογικό, συστηματικό τρόπο ανάλυσης των δεδομένων, ενώ η
δημιουργική σκέψη χαρακτηρίζεται από τη διαισθητική, φανταστική προσέγγιση των
δεδομένων και προσφέρεται για την παραγωγή νέων προϊόντων, αφού λειτουργεί
αντισυμβατικά κι έξω από προκαθορισμένους κανόνες.
Σύμφωνα με τους J. Gibbons, M. Gray (2004:19,22) η δημιουργικότητα θεωρείται
ζωτικής σημασίας για την κριτική σκέψη και την προετοιμασία των μαθητών σ’ ένα
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κοινωνικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Θεωρούν ότι
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά στην ουσία προτρέπονται να
σκεφτούν δημιουργικά, ώστε να προβούν σε νέους καινοτόμους τρόπους επίλυσης
προβλημάτων. Η μονόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη της σκέψης οδηγεί στη
συρρίκνωση του εύρους της ίδιας της σκέψης με αποτέλεσμα την ελλιπή ή- ακόμα
χειρότερα- τη στρεβλή κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει.
Ο Τζιμογιάννης(2007:336,337) επιδιώκοντας να αναδείξει την αναγκαιότητα της
ισόρροπης ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης μέσω των ΤΠΕ,
παρουσιάζει την παρακάτω ταξινόμηση δεξιοτήτων που αφορούν στην παράλληλη
ανάπτυξή τους:
Δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών: α) αναζήτηση, εύρεση και συλλογή
πληροφοριών, β) ταξινόμηση, σύγκριση και αντιπαραβολή πληροφοριών γ)ανάλυση
σχέσεων και συσχετίσεων μεταξύ εννοιών
Δεξιότητες παράθεσης συλλογισμών: α) παράθεση απόψεων και επιχειρημάτων, β)
σχεδιασμός συνεπειών κι εξαγωγή συμπερασμάτων, γ)χρήση του λόγου με ακρίβεια
για έκφραση σκέψεων απόψεων και ιδεών, δ)εξαγωγή κρίσης και απόφασης που να
καθορίζεται από επιχειρήματα
Διερευνητικές δεξιότητες: α) παράθεση ερωτημάτων και καθορισμός προβλημάτων,
β) Σχεδιασμός λύσεων κι έρευνας, γ)πρόβλεψη αποτελεσμάτων και συνεπειών,
δ)έλεγχος συνεπειών και βελτίωση ιδεών
Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης: α) δημιουργία κι επέκταση ιδεών, β) παράθεση
υποθέσεων, γ) αξιοποίηση της φαντασίας, δ) αναζήτηση εναλλακτικών και
καινοτόμων αποτελεσμάτων
Δεξιότητες αξιολόγησης: α)αξιολόγηση πληροφοριών, β)ανάπτυξη κριτηρίων
αξιολόγησης της εργασίας τους, γ)ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης ιδεών και της
εργασίας τρίτων, δ)αυτοπεποίθηση για την κρίση ή τις αποφάσεις τους.
Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν τη σύνθεση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, που
προάγουν τη σκέψη στην ολότητά της και προσφέρουν ποικιλία λύσεων στις
προκλήσεις που προκύπτουν. Η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκριθεί στην ισόρροπη
ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, προκειμένου να αναβαθμίσει και
να εκσυγχρονίσει το ρόλο της, να ενεργοποιήσει και να καλλιεργήσει ανώτερες
πνευματικές λειτουργίες των παιδιών, που θα προάγουν την κριτική, δημιουργική
τους υπόσταση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θα παρουσιάσουμε εν συντομία τις φάσεις και τα βήματα της μεθόδου Thinking At
the Edge (TAE ή Βιωματική Σκέψη) (http://thinking-at-the-edge.weebly.com), μιας
μεθόδου πρωτότυπης και ιδανικής μέσα σε ένα πλαίσιο προσωποκεντρικής
παιδαγωγικής και εκπαίδευσης, μιας εκπαίδευσης «του α’ προσώπου». Θέλουμε να
δώσουμε μια πρόγευση της ιδιαίτερης ποιότητας, προσοχής και ζωντάνιας που αυτή
η δυναμική διαδικασία ενέχει, και η οποία μπορεί να μας οδηγήσει «να σπάσουμε τα
εμπόδια της δημόσιας / κοινής γλώσσας» και εκείνα των προκαθορισμένων /
δεδομένων εννοιών και κατηγοριών, είτε στην μοναχική μελέτη και εργασία μας, είτε
εργαζόμενοι σε ζευγάρια, σε όλα τα στάδια και τα πλαίσια της εκπαίδευσης - από την
καθημερινότητα έως και τη συγγραφή μιας διατριβής ή ενός βιβλίου - για μερικές
ώρες ή για πολλά χρόνια. Εξαιρετικό για την αλληλεπίδραση με τις τέχνες, τη
λογοτεχνία και τη γλώσσα, αλλά και για τη συγγραφή άρθρων, πρωτότυπων
εργασιών, και την ποιοτική έρευνα, το ΤΑΕ, συμπληρώνει επίσης ιδανικά την ειδική
αγωγή και, οπωσδήποτε, αναδεικνύει κατά κύριο λόγο τη βιωματική πηγή της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας, την καταστασιακή (situated) δομή της
μάθησης / νοηματοδότησης και τον ενσώματο χαρακτήρα (embodied) της γνώσης.
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Συνήθως με τον όρο βιωματική εκπαίδευση/μάθηση εννοούμε αυτήν η οποία
στηρίζεται κυρίως στην πρωτογενή, άμεση εμπειρία και βίωμα, εκείνην η οποία
επιδιώκει την άμεση επαφή με τα φαινόμενα που μελετά παρά μια επαφή
δευτερογενή και έμμεση, πχ. μέσα από τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία, ή
μέσα από ορισμούς, έννοιες και αφηρημένη σκέψη. Μέσα στην πολυπλοκότητα των
εξελικτικών μαθησιακών και αναπτυξιακών διεργασιών δίνεται έμφαση τόσο σε προαναστοχαστικές, όσο και σε αναστοχαστικές πρακτικές και διαδικασίες και το εύρος
των εφαρμογών της μπορεί να εκταθεί από μια στόχευση πραγματιστική και
πρακτική έως και σε πεδία τα οποία παραδοσιακά αφορούν τη λογοτεχνία, τις τέχνες
ή την προσωπική νοηματοδότηση και έκφραση γενικότερα.
Ωστόσο, είτε δίνεται έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, είτε στην
προσωπική και συλλογική ανάπτυξη - είτε ακόμα και στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής
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και της Ψυχοθεραπείας γενικότερα - αρκετά συχνά απουσιάζει από τη βιωματική
εκπαίδευση/μάθηση το στοιχείο της έμφασης σε αυτό που θα ονομάζαμε
‘διαλογισμό της συνειδητότητας’ (‘ενσυνειδητότητα’ ή mindfulness), ή απουσιάζει η
έμφαση στο σώμα (αυτό «το υποκειμενικό ‘όργανο της εμπειρίας’, [το οποίο] παίζει
έναν συγκροτησιακό ρόλο σε κάθε είδος αντίληψης», [το] «λειτουργικό,
υποκειμενικό έμψυχο σώμα (Leib)» (Ζαχάβη, 2010, σελ. 203) και την ενσώματη
‘γνώση’ και νοημοσύνη που αυτό ενέχει (όπως γίνεται για παράδειγμα στη
Διαδικασία Εστίασης ή Focusing). Αλλά, επίσης, και κατά κύριο λόγο, απουσιάζει
εκείνο το ιδιαίτερο πλαίσιο της προσωποκεντρικής μάθησης στο οποίο θα
αναφερθούμε στη συνέχεια και το οποίο, μαζί με τη Διαδικασία Εστίασης, αποτελεί
τη βάση της πρότασής μας.
Το πλαίσιο αυτό της προσωποκεντρικής μάθησης, του οποίου τις βάσεις βρίσκουμε
στο έργο του Carl Rogers - πλαίσιο ανθρωπιστικό, το οποίο, σε μεγάλο βαθμό, δεν
βασίζεται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο και ανελαστικό πρόγραμμα σπουδών,
δηλαδή πλαίσιο αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό
- προσφέρει τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες και ποιότητες, το είδος του
περιβάλλοντος, το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων, των ‘συναντήσεων’
(encounter), οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν πολύ διευκολυντικά στη μάθηση,
μέσα από την ελαχιστοποίηση των στοιχείων εκείνων τα οποία μπορούν να
λειτουργήσουν απειλητικά για την αυτοαντίληψη και την ανάπτυξη των
υποκειμένων, μαθητών / σπουδαστών και δασκάλων / καθηγητών.
Σχέσεις οι οποίες εμπεριέχουν ποιότητες όπως: η αυθεντικότητα (γνησιότητα), η
(άνευ όρων) αποδοχή (αναγνώριση, εμπιστοσύνη) και η ενσυναισθητική κατανόηση,
ενσαρκωμένες στα πρόσωπα του εκπαιδευτικού προσωπικού και στον ίδιο το «ρόλο»
τους, παρούσες στο σύνολο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, διευκολύνουν την
ανοικτότητα, την αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων και δομών, τη διεύρυνση της
αυτο-εικόνας μας (self-image) ώστε να ενσωματώσουμε και να φέρουμε στη
συνειδητότητα μας ευρύτερες περιοχές της οργανισμικής και της βιωματικής μας
διαδικασίας, περιοχές που αλλιώς είναι πιθανόν να παραμένουν ασύγνωστες (για
παράδειγμα απωθημένες ή και αρνημένες από τη συνειδητή μας επίγνωση) λόγω,
κυρίως, των ενδοβεβλημένων αξιών και όρων αξίας που έχουμε υιοθετήσει. Η
υιοθέτηση / ενδοβολή των όρων αυτών αφορά στα πρότυπα των «σημαντικών
άλλων» (γονέων, δασκάλων, κλπ.) ή γενικότερα τα κοινωνικά πρότυπα που
καθορίζουν, με τρόπο συνήθως υπόρρητο, τα όρια εκείνα συμπεριφορών τα οποία
είναι αποδεκτά, θεμιτά ή αρεστά, δηλαδή τις συμπεριφορές εκείνες οι οποίες κατά
βάση μας κάνουν αποδεκτούς ή και αρεστούς στους άλλους (Rogers, 1951, σελ.388392).
Έξω από το γενικότερο πλαίσιο της εκ των άνωθεν δοσμένης αυθεντίας, δίνεται
έμφαση στο προσωπικό νόημα και την προσωπική νοηματοδότηση, δίνεται έμφαση
στο πλούσιο, υπόρρητα πολύπλοκο, οργανισμικό, αντιληπτικό και φαινομενολογικό
πεδίο των εκπαιδευομένων. Επίσης, δίνεται έμφαση στην διαφοροποιημένη
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συμβολοποίηση και έκφραση αυτού του πεδίου, στη δημιουργικότητα και την
ανακάλυψη νέων δομών, εννοιών και όρων. Η μάθηση και η προσωπική ανάπτυξη
γίνεται αντιληπτή ως διαρκής διαδικασία και αλληλεπίδραση προσώπου-μεπρόσωπο ή/και σώματος-και-περιβάλλοντος, σημασία έχει η ίδια αυτή η διαδικασία
και αλληλεπίδραση, σε όλα τα στάδιά της, σε όλες τις εκφάνσεις της και όχι
απαραίτητα κάποιος στόχος πολύ συγκεκριμένος ή δοσμένος εξωτερικά.
Βέβαια η επικρατούσα τάση είναι πολύ διαφορετική, «... η τάση στην εκπαίδευση
στην Αμερική, που ακολουθείται από πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες, έχει
μετακινηθεί προς μια περισσότερο αυστηρή, συμπεριφοριστική, τιμωρητική
διαχείριση και προς την υπευθυνότητα ως προς το αποτέλεσμα (accountability) όπως
αυτό κρίνεται από εθνικά τεστ – τεστ τα οποία σύντομα οι δάσκαλοι μαθαίνουν να
διδάσκουν έτσι ώστε να αυξήσουν τη συνολική βαθμολογία του σχολείου τους και να
σώσουν τις δικές τους δουλειές. Το να διδάσκεις σύμφωνα με τα τεστ δεν διδάσκει
τους σπουδαστές πως να σκέφτονται και πως να λύνουν προβλήματα. Αυτή η
μετακίνηση έχει μικρή ανοχή για την πρακτική των προσωποκεντρικών
προσεγγίσεων» (Rogers, Lyon, & Tausch, 2014, Kindle Ed., Loc 1717).
Στόχος μας ωστόσο, στην παρούσα εργασία, δεν είναι τόσο το να τονίσουμε την
όποια αξία αυτού του πλαισίου και αυτού του τύπου εκπαίδευσης/μάθησης, αν και
έχει ωριμάσει πια η σχετική ερευνητική δραστηριότητα δεκαετιών. «Αυτή η τεράστια
σύνθεση από μετα-αναλύσεις χιλιάδων μελετών ... μας φέρνει πίσω εξ’ ολοκλήρου
στην έρευνα που δείχνει πως οι προσωποκεντρικές μέθοδοι ... επίσης επέφεραν
πραγματική διαφορά στην επιτυχία των σπουδαστών. ... Η ενσυναίσθηση, η
φροντίδα για και η εμπιστοσύνη προς τους φοιτητές, η γνησιότητα/αυθεντικότητα, η
στοχοθεσία, η ανατροφοδότηση, η παρουσία μέντορα τόσο για τους καθηγητές όσο
και για τους σπουδαστές, και το πάθος των καθηγητών δημιουργούν υψηλό
αποτέλεσμα στα επιτεύγματα των μαθητών» (Rogers, Lyon, & Tausch, 2014, Kindle
Ed., Loc 1725).
Στόχος μας είναι περισσότερο να δείξουμε προς αυτή την «περιοχή» και αυτή την
ποιότητα, προς αυτό τον ιδιαίτερο λειτουργικό τρόπο της νοημοσύνης μας και προς
αυτή την ποιότητα μάθησης η οποία συνήθως απουσιάζει από την έμπρακτη ατομική
και συλλογική εκπαιδευτική/μαθησιακή πραγματικότητα.
Συμφωνούμε με τον Guy Claxton, ο οποίος σε αρκετά από τα έργα του τονίζει πως
σκοπός της εκπαίδευσης είναι να χτίσει δεξιότητες και ταλέντα για την πραγματική
ζωή και τον πραγματικό κόσμο. Πολλές ζωτικές μορφές νοημοσύνης περιφρονούνται,
απαξιώνονται στη συμβατική εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτόν, η σκέψη – η απόκτηση
και η διαχείριση της γνώσης – είναι αυτό που είναι ανάγκη να κάνουμε όταν η
«ασυνείδητη ικανότητά μας» μας εγκαταλείπει.
Η νοημοσύνη μπορεί να είναι σαφής αλλά και ασαφής ή ομιχλώδης ή σε διαδικασία
συνεχιζόμενης ανάπτυξης. Μπορεί να είναι ρητή αλλά και υπόρρητη, διαισθητική
Μπορεί να είναι αφηρημένη, φραστική αλλά και επίσης πρακτική, «απτή»,
ενσώματη. Μπορεί να είναι απλώς αναπαραστατική, επεξηγηματική και ταυτόχρονα
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βιωματική, παρατηρητική και παρατηρήσιμη. Μπορεί να είναι τόσο γρήγορη όσο και
υπομονετική, ήρεμη, λεπτή. Μπορεί να είναι λογική αλλά επίσης και συναισθηματική
(Kypriotakis, 2014, σελ. 45-47).
Ο Claxton προχωρώντας σε ένα γενικότερο σχόλιο αναφέρει: «Γιατί το επιχείρημά
μου δεν είναι μονάχα πως αυτοί, οι αργοί τρόποι να μαθαίνουμε, υπάρχουν και είναι
χρήσιμοι. Είναι πως ο πολιτισμός μας έχει φτάσει να τους αγνοεί και να τους υποτιμά,
να τους μεταχειρίζεται ως περιθωριακούς ή απλώς ψυχαγωγικούς, και, κάνοντας
αυτό, έχει αποκλείσει περιοχές των ψυχολογικών μας αποθεμάτων, τις οποίες
έχουμε ανάγκη» (Claxton, 2000, σελ.4).
Εισαγωγή στη Focusing-βιωματική εκπαίδευση και τη Βιωματική Σκέψη (ΤΑΕ)
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της προσωποκεντρικής εκπαίδευσης και στις πρόσφατες
εξελίξεις και επεκτάσεις του - κυρίως αυτές που οφείλονται στο έργο του Eugene
Gendlin και αφορούν στη Focusing-βιωματική εκπαίδευση - δίνεται, με τρόπο
ουσιαστικό, έμφαση στο χώρο των «συναισθημάτων», στο χώρο της «εσωσωματικότητας» (Ζαχάβη, 2010, σελ.208) (ουσιαστικά μια διαφορετική εκδήλωση
του ίδιου πράγματος, όπως και η εξωτερικότητα, ή η «εξω-σωματικότητα»). Δίνεται
έμφαση στην πρόσβαση της επίγνωσης και της συνειδητότητάς μας στο χώρο αυτό
της εσωτερικότητας, στην ενημερότητά μας για τις «περιοχές» εκείνες της εμπειρίας
και των βιωμάτων μας, τις οποίες αντιλαμβανόμαστε αρχικά με ασαφή, ακαθόριστο
τρόπο, ή τις οποίες εύκολα τις απορρίπτουμε, ή δεν στρέφουμε την προσοχή μας σε
αυτές, με ένα τρόπο φιλικό και δεκτικό, γιατί υπόρρητα ή και ρητά τις
χαρακτηρίζουμε, τις λογοκρίνουμε, ως ασήμαντες, αδιάφορες, ή ακόμα και ανόητες
ή παράλογες, κρατώντας έτσι στο σκοτάδι πολύτιμες πλευρές και όψεις της εμπειρίας
μας, των ενδιαφερόντων μας, κλπ.
Με τον όρο Focusing (Διαδικασία Εστίασης), πολύ περιεκτικά, περιγράφουμε την
«όλη διαδικασία, η οποία προκύπτει όταν το άτομο στρέφει την προσοχή του στο
άμεσα αναφερόμενο [στοιχείο] της βιωματικής διαδικασίας (experiencing)» (Gendlin,
1964). Ή, ακόμα πιο απλά, εκείνη την ιδιαίτερη «ικανότητα να ‘ακούς το σώμα’ ...»
(Claxton, 2000, σελ. 169).
Αυτή άμεση αναφορά «... δεν αποτελεί κάποια ιδιαίτερη ικανότητα. Στην
πραγματικότητα, καθένας μας την επιτελεί καθημερινά. Αν παρακολουθήσουμε την
πράξη της άμεσης αναφοράς περισσότερο προσεκτικά και αποτελεσματικά,
προκύπτει πως σύμβολα και προ-συμβολοποιημένα βιώματα μπορούν να
διαμεσολαβηθούν ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία νοήματος. Είναι τα βήματα
του ΤΑΕ που καθοδηγούν αυτή τη διαδικασία μέσα από συστηματικές ενέργειες. Το
ΤΑΕ είναι μια συστηματική μέθοδος για να αναφερθεί [ένα άτομο] άμεσα στη
βιωματική διαδικασία, ενσωματώνοντας το νέο βιωμένο [του] νόημα σε υπάρχοντα
σύμβολα μέσω μιας βιωμένης αίσθησης, και κάνοντας το νέο νόημα λογικά και
συστηματικά ισχυρό. Το ΤΑΕ βοηθά ένα άτομο να αναφερθεί στη δική του εμπειρία
συστηματικά και με τρόπο ρητό, και, ως αποτέλεσμα, ό,τι είναι υπονοούμενο στην
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εμπειρία του ατόμου γίνεται επικοινωνίσιμο και διυποκειμενικό» (Tokumaru S.,
2011, σελ. 14).
Η βιωματική μας διαδικασία και η επαφή μας με αυτήν, λοιπόν, καθώς και ο βαθμός
της βιωματικότητάς μας σε μια κλίμακα βιωματικότητας είναι καθοριστικός σε αυτή
την προτεινόμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Με άλλα λόγια, η διαδικασία αυτή είναι
δυνατή μονάχα μέσα από τη Διαδικασία Εστίασης.
Οι κλίμακες βιωματικότητας έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται αρκετά στην εξέλιξη του Focusing, «είναι ερευνητικές μετρήσεις
που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Focusing», και οι οποίες μετρούν
το βαθμό, στον οποίο κάποιος είναι ικανός να είναι αναστοχαστικός σχετικά με τον
εαυτό του και τις καταστάσεις του (Ikemi, 2014, σελ. 30).
Μεταφράζουμε τη διαδικασία Thinking At the Edge (ή TAE), ως Βιωματική Σκέψη,
διατηρώντας σκόπιμα την κάπως παράδοξη συνύπαρξη των όρων Βιωματικός και
Σκέψη, μια που η διαδικασία του ΤΑΕ, σαφής στα επιμέρους βήματά της όπως αυτά
περιγράφονται λεκτικά/εξωτερικά, αλλά δυναμική και ανεξάντλητη στη βιωματική
της ροή, όπως αυτή βιώνεται στην πράξη, έχει να κάνει με ένα διαρκές zig-zig μεταξύ
λογικής, σκέψης, εννοιών, αφηρημένων μοτίβων, από τη μια πλευρά, και Βιωμένων
Αισθήσεων (Felt Senses), βιωμάτων, βιωματικής διαδικασίας, από την άλλη. Θα
μπορούσαμε να αποδώσουμε το Thinking At the Edge διαφορετικά ως Σκέψη στην
Αιχμή της Επίγνωσης/Συνειδητότητας κλπ. ή ακόμα και πιο απλά ως Ανοικτή Σκέψη,
όπως και το κάνουμε ιδιαιτέρως όταν μιλάμε για το ΤΑΕ σε μικρά παιδιά, για τα οποία
ο όρος Βιωματικός δεν είναι διαφωτιστικός.
Ο Guy Claxton, αναφερόμενος στην έννοια της Βιωμένης Αίσθησης του Gendlin την
περιγράφει ως αυτό που «έμοιαζε να είναι το εσώτερο θεμέλιο από το οποίο
σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα θα αναδυθούν αν τους δοθεί χρόνος και προσοχή
μη-προδιαμεσολαβημένη. Έμοιαζε πως πολύ άνθρωποι δεν είχαν την ικανότητα, και
ίσως την υπομονή, να επιτρέψουν στα πράγματα να εκδιπλωθούν με αυτό τον τρόπο.
Αντί για αυτό, στη βιασύνη τους για μια απάντηση, θα προκαταλάβουν αυτή τη
διαδικασία εξέλιξης, δημιουργώντας μια απεικόνιση του προβλήματος η οποία δεν
θα τους πει τίποτα καινούργιο, και η οποία δεν θα δώσει καμία αίσθηση προόδου ή
ανακούφισης» (Claxton, 2000, σελ. 170).
Πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε πως «Η στροφή της προσοχής στη βιωμένη
αίσθηση είναι στην πραγματικότητα μια επαναβίωση των καταστάσεων της ζωής»
(Ikemi, 2014, σελ. 32) και πως «Όταν σύμβολα (λέξεις) αναδύονται εκ νέου από τη
βιωμένη αίσθηση, μια υπέρβαση προκύπτει μαζί με μια εκ νέου αναδυόμενη
κατανόηση, η οποία συνοδεύεται από μια φυσική αίσθηση ανακούφισης. Αυτό
ονομάζεται βιωμένη αλλαγή, ή βιωματικό βήμα. Η βιωμένη αίσθηση αλλάζει ή
μπορεί να υποστεί μια σειρά από αλλαγές με κάθε βιωματικό βήμα» (Ikemi, 2014,
σελ. 32).
Υπάρχει λοιπόν στο Focusing, και κατά συνέπεια στο TAE, αυτή η στροφή προς την
«αργή», φιλική στάση απέναντι στο χρόνο, στη ζωή και το σώμα. Τα βιωματικά μας
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μαθησιακά βήματα πράγματι μπορούν να γίνουν σωματικά αισθητά, σαν μια
δημιουργική ανακούφιση. Εκλαμβάνουμε «... το ζωντανό σώμα ως απαραίτητο για
την αισθητηριακή εμπειρία και, επομένως, ως κρίσιμης (θεμελιώδους) σημασίας για
άλλα είδη εμπειρίας» (Ζαχάβη, 2010, σελ. 213), γιατί «... έχουμε συνείδηση των
αντικειμένων της αντίληψης μέσω της συνείδησης του δικού μας σώματος και του
τρόπου με τον οποίο αυτά τα δύο [σώμα και αντικείμενα της αντίληψης]
αλληλοεπιδρούν». Δηλαδή, «... αντιλαμβανόμαστε το ζωντανό σώμα αλλά μαζί με
αυτό αντιλαμβανόμαστε και τα πράγματα που γίνονται αντιληπτά ‘μέσω’ αυτού»
(Ζάχαβη, 2010, σελ. 211). Επίσης υπάρχει μια στροφή μακριά από αυτό που θα
ονομάζαμε στείρα ή αφηρημένη γνώση ή απομνημόνευση ή θεωρία. Όπως αναφέρει
ο Gendlin: «Αγαπώ τη θεωρία αλλά δεν θεμελιώνει τη ζωή. Οι περισσότεροι
άνθρωποι νομίζουν πως καθετί ‘βασίζεται’ στη θεωρία. Αν ήταν έτσι, τότε η θεωρία
που θα βασιζόταν;» (Gendlin, 1986, σελ. 141).
Βιωματική Σκέψη - Σύντομη Περιγραφή της Διαδικασίας
Όπως αναφέρει ο Claxton, «Το TAE περιλαμβάνει την εκμάθηση της δεξιότητας της
λεπτής προσοχής προς τα έσω σε μια σωματική διαδικασία ‘γνωσιολογικής εξέλιξης’,
στην οποία δίνεται χρόνος σε ασαφείς, προ-εννοιολογικές ιδέες να εκδιπλωθούν σε
καινοφανείς φόρμες ομιλίας και σκέψης. Συγκεκριμένες μορφές διερευνητικής
γραφής και διερευνητικής συνομιλίας συνεισφέρουν σε αυτή την εξελικτική
διαδικασία. Υποστηρίζεται πως το ΤΑΕ διαμορφώνει μια χρήσιμη προσθήκη στην
επεκτεινόμενη σειρά των ‘θετικών μαθησιακών προδιαθέσεων’ που βρίσκονται στην
καρδιά του μαθαίνω πως να μαθαίνω, πως συνιστά μια προσέγγιση διορθωτική προς
μια υπερ-ορθολογιστική προσέγγιση για τη διδασκαλία ‘δεξιοτήτων σκέψης’, και πως
προσφέρει ένα σαφές παράδειγμα για το πως οι μαθησιακές προδιαθέσεις θα
μπορούσαν δυνητικά να καλλιεργηθούν στα εκπαιδευτικά πλαίσια» (Claxton, 2006,
σελ. 351).
Το TAE βασίζεται στη θεωρία της ‘Βιωματικής Διαδικασίας (Experiencing) και της
Δημιουργίας Νοήματος’ και τη ‘Φιλοσοφία του Υπόρρητου’ (Implicit) του φιλόσοφου
Eugene Gendlin, καθώς και στην θεωρία και πρακτική της Διαδικασίας Εστίασης
(Focusing), η οποία μας εξασφαλίζει εκείνη την ιδιαίτερη ποιότητα της εστίασης στο
σώμα, στις καταστάσεις που ζούμε και γενικότερα στο βίωμα, με οδηγό την ολιστική
διάσταση της ‘Βιωμένης Αίσθησης’ (Felt Sense). Η διαδικασία του TAE μας
διευκολύνει, ώστε νέοι όροι, έννοιες, σχήματα, μοτίβα να αρθρωθούν και να
συμβολοποιηθούν – στις «αιχμές» και τις «όψεις» μιας ακόμα αδιαφοροποίητης και
πλούσιας «περιοχής» βιωμένου προσωπικού νοήματος και υπόρρητης νοημοσύνης
– και, με τον τρόπο αυτό, να αλληλοεπιδράσουν με πληρότητα, αλήθεια και ζωντάνια
με την περιοχή αυτή.
Μαθητές και ενήλικες, ως Focusing-συνοδοί & εστιαζόμενοι, δημιουργούν νοήματα,
με τρόπο ταυτόχρονα συστηματικό και βιωματικό, μπορούν να χτίσουν μια θεωρία,
να εμπλακούν ζωντανά στις εκφάνσεις μιας «επιστήμης του πρώτου προσώπου» και
-347-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
να εκδιπλώσουν, να δώσουν χώρο, χρόνο και γλώσσα στην εγκυρότητα και την
αλήθεια της υποκειμενικής τους εμπειρίας, να αναδείξουν την εγκυρότητα αυτή ως
πλήρη νοήματος, όπως της αξίζει.
Όπως και η Διαδικασία Εστίασης (http://www.focusing.org/sixsteps.html) έτσι και το
ΤΑΕ (περισσότερο) περιλαμβάνει βήματα. Συνολικά η διαδικασία του ΤΑΕ, όπως αυτή
περιγράφεται πρωτότυπα, εξελίσσεται σε 14 βήματα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις
φάσεις (κάθε μια από τις οποίες έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα) (Gendlin & Hendricks,
2004). Κατά την εφαρμογή του ΤΑΕ στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου αλλά και στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Open Discovery Space (ODS)
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/) (http://thinking-at-the-edge.weebly.com/)
και στα ΤΑΕ-Εργαστήρια του Ελληνικού Κέντρου Focusing (http://new.focusing.gr/),
θεωρούμε απαραίτητη την προετοιμασία της όλης διαδικασίας με μία (Μηδενική)
Φάση προετοιμασίας που περιλαμβάνει γενικά τη βιωματική (αλλά και τη
θεωρητική) εξοικείωση με τη Βιωμένη Αίσθηση, εξοικείωση με τη Δημιουργία
Εσωτερικού (ή/και Ασφαλούς) Ελεύθερου Χώρου (Clearing A Space173), εξοικείωση
με τη Διαδικασία Εστίασης και, τέλος, την προετοιμασία για το ΤΑΕ, δηλαδή τη
Διαμόρφωση ζευγαριών Συνοδού-Εστιαζόμενου ή και προετοιμασία για την ΕύρεσηΕπεξεργασία Θέματος προς διερεύνηση. Οι επιμέρους φάσεις του ΤΑΕ είναι: 1η
φάση: (βήματα 1-5) «Μιλώντας από τη Βιωμένη Αίσθηση»
Βήμα 1 : «Αφήστε μία Βιωμένη Αίσθηση να Μορφοποιηθεί»
Βήμα 2 : «Βρείτε εκείνο που είναι πέρα από τη λογική στη Βιωμένη σας Αίσθηση» «Αναζητήστε ένα Παράδοξο στη Βιωμένη σας Αίσθηση»
Βήμα 3 : «Αναγνωρίστε πως δεν εννοείτε τον τυπικό ορισμό των λέξεων»
«Καμία λέξη δεν ταιριάζει» - «Οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε δεν είναι επαρκείς»
Βήμα 4 : «Γράψτε μία πρόταση ή μία νέα φράση για να πείτε τι θέλατε κάθε μια από
τις τρείς λέξεις να σημαίνει για σας» - («Όλες οι λέξεις ταιριάζουν»)
Βήμα 5 : «Επέκταση»
Σε αυτή την πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε σε μια πρώτη πυκνή,
πλατιά, όσο και σε βάθος επεξεργασία/έκφραση αυτού το οποίο αποτελεί το θέμα
της αναζήτησής μας, έκφραση και επεξεργασία που αναδύονται όμως μέσα από τη
συνολική Βιωμένη μας Αίσθηση για το θέμα αυτό. «Η βιωμένη σας αίσθηση είναι η
πυξίδα και το ραντάρ σας. Το στιγμιότυπό σας είναι η απεριόριστη πηγή σας από την
οποία ανασύρετε την υπόρρητη πολυπλοκότητα των διαθέσιμων λεπτομερειών»
(Lou, 2004, σελ. 8). Διαβάστε αναλυτικά174:
173

Κάποιος «… στρέφει την προσοχή του στο σώμα του βιωματικά και όχι νοητικά, και αισθάνεται ό,
τι αποτελεί εμπόδιο στο να νιώθει καλά. Κάθε εμπόδιο που έχει αναγνωριστεί αντιμετωπίζεται
ευγενικά και έπειτα ‘τοποθετείται’ κάπου κοντά. Μια φυσική ανακούφιση αναδύεται στο κέντρο του
σώματος, από τη στιγμή που κάθε ένα από αυτά τα μπλοκαρίσματα ονοματίζεται και εξωτερικεύεται».
Έτσι, κάποιος, στον ελεύθερο εσωτερικό χώρο που προκύπτει, μπορεί να προσκαλέσει μια βιωμένη
αίσθηση να μορφοποιηθεί, απαλλαγμένος από άλλες ανησυχίες (Karali & Zarogiannis, 2014).
174
Προσαρμογή: Κυπριωτάκης Νικόλαος, Σεπτέμβριος 2014 (για το workshop σχετικά με το TAE, στα
πλαίσια του Open Discovery Space, για το Ελληνικό Κέντρο Focusing).
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ODS, 1η φάση: http://bit.ly/1xPTQ35 - 1η φάση, pdf: http://bit.ly/1C7bnGq
2η φάση: (βήματα 6-9) «Ανακαλύπτοντας Μοτίβα από Όψεις (Στιγμιότυπα)»
Βήμα 6 : «Συλλέξτε Όψεις-Στιγμιότυπα»
Βήμα 7 : «Επιτρέψτε στις Όψεις να συνεισφέρουν λεπτομερειακή/λεπτομερή δομή»
Βήμα 8 : «Διασταυρώστε τις Όψεις» και Βήμα 9 : «Γράψτε ελεύθερα»
Σε αυτή τη φάση το ζητούμενο είναι η εύρεση γενικών μοτίβων μέσα από τη βιωμένη
μας αίσθηση και τις εμπειρίες μας. Εμφανίζεται λοιπόν εδώ η ικανότητά μας για
εξαγωγή του αφηρημένου και γενικού από το ειδικό και το συγκεκριμένο. Σε κάποια
επιμέρους βήματα «βλέπουμε» μία όψη/εμπειρία υπό το φως και το πρίσμα μιας
άλλης όψης/εμπειρίας. Η Βιωμένη μας Αίσθηση εμπλουτίζεται σε Όψεις/Πλευρές και
με αυτήν την έννοια αποκτά ένα πλουσιότερο ‘τρισδιάστατο’ χαρακτήρα. Διαβάστε
αναλυτικότερα:
ODS, 2η φάση: http://bit.ly/1us5R3x - 2η φάση, pdf: http://bit.ly/1DRe1Cx
3η φάση: (βήματα 10-14) «Χτίζοντας Θεωρίες», «Χτίζοντας Θεωρητικά
Μοντέλα/Κατασκευές» («Χτίζοντας Θεωρία»)
Βήμα 10 : «Επιλέξτε Όρους και Συνδέστε τους»
Βήμα 11 : «Αναζητήστε τις Εγγενείς Σχέσεις μεταξύ των Όρων»
Βήμα 12 : «Επιλέξτε Μόνιμους Όρους και ‘Κλειδώστε’ τους»
Βήμα 13 : «Εφαρμόστε τη Θεωρία σας έξω από το δικό/οικείο σας Πεδίο»
Βήμα 14 : «Επεκτείνετε και εφαρμόστε τη Θεωρία σας στο δικό/οικείο σας πεδίο»
Σε αυτή την φάση το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός λογικά συνεκτικού και
ταυτόχρονα βιωματικά έγκυρου θεωρητικού μοντέλου από γερά συνυφασμένους και
βιωματικά πλούσιους περιεχομένου όρους, ικανούς να περιγράψουν
αποτελεσματικά (με τρόπο που να ικανοποιεί τη Βιωμένη μας Αίσθηση) το θέμα το
οποίο ιχνηλατούμε αλλά και ικανούς να παραγάγουν συμπερασμούς που θα
μπορούσαν περαιτέρω να εφαρμοστούν και να διερευνηθούν μέσα αλλά και έξω από
το οικείο γνωστικό μας πεδίο. Η φάση αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά
ακόμα και σε διάστημα ετών και συνήθως αφορά ερευνητικές εργασίες
στην τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Περισσότερα:
ODS, 3η φάση: http://bit.ly/1xPVjGA - 3η φάση, pdf: http://bit.ly/1zlm5ah
Κάθε ένα από τα επιμέρους βήματα (ακόμα και τα βήματα της τρίτης φάσης) θα
μπορούσε να οδηγήσει εύκολα σε ανεξάρτητα επιμέρους διδακτικά σενάρια (με
έμφαση στις επιμέρους διαδικασίες), για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά η
διαδικασία του ΤΑΕ μπορεί (σε μεγαλύτερα πρότζεκτ) να ακολουθηθεί βήμα το βήμα
και φάση τη φάση, για μεγαλύτερα πρότζεκτ και ερευνητικές ή άλλες εργασίες. Δείτε
(Tokumaru, 2008). Τα βήματα του ΤΑΕ είναι περισσότερο δομημένα από εκείνα της
Διαδικασίας Εστίασης. Ωστόσο η έμπρακτη ‘τριβή’ με αυτά, σιγά σιγά, αναδεικνύει
την ουσία τους και επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή τους στις προσωπικές μας
ανάγκες και συνθήκες. Μάλιστα είναι δυνατή η διαφοροποίηση στη σειρά ή και στην
έμφαση που δίνεται μεταξύ των βημάτων.

-349-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Γενικότερα, η διαδικασία ΤΑΕ μπορεί (βιωματικά) να ‘δείξει’ όχι μονάχα μια
αυθεντική μεθοδολογία μοντελοποίησης, αλλά ταυτόχρονα (και κυρίως) και σε
συνδυασμό με τη Διαδικασία Εστίασης και τις διαδικασίες Προετοιμασίας και
Εύρεσης Ελεύθερου (Εσωτερικού) Χώρου, να φέρει σε επαφή τον συμμετέχοντα με
μια γενικότερη ‘στάση’ επικοινωνίας και συνεργασίας η οποία στηρίζεται στην
ενσώματη βιωμένη μας γνώση και εγκυρότητα.
Επιπρόσθετα, θέλουμε να τονίσουμε πως το ΤΑΕ διδάσκεται ως Ενότητα (Module)
στο University of East Anglia, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στην
Συμβουλευτική και το Focusing, και όπως αναφέρεται175: «Οι στόχοι της Ενότητας
είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην ιδέα της δημιουργικής σκέψης, να προσφέρει
εκπαίδευση στις διαδικασίες του ‘Thinking at the Edge' (TAE) ικανή για να επιτρέψει
στους φοιτητές να το χρησιμοποιήσουν στη δικιά τους έρευνα ή άλλη επαγγελματική
εργασία, και να προσφέρει μια βασική κατανόηση των θεωρητικών αρχών που
χαρακτηρίζουν το ΤΑΕ, και τη σχέση του με άλλες προσεγγίσεις σχετικά με τη
δημιουργικότητα.» Πρόκειται για μια «... ενότητα σχεδιασμένη 176 πρωταρχικά για
εκείνους που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητά τους να σκέφτονται
δημιουργικά όσον αφορά την επαγγελματική τους εργασία ή σχετικά με το
ερευνητικό τους πεδίο».
Επίλογος
Λέγεται ότι: «Επειδή το ΤΑΕ είναι μια μέθοδος ώστε ένα άτομο να δημιουργήσει
νόημα από την εμπειρία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της
εγκυρότητας μιας μαθηματικής πρότασης, για παράδειγμα.» και επιπλέον ότι «Είναι
αποτελεσματικά εφαρμόσιμο σε τέτοιου είδους σπουδές οι οποίες αντιμετωπίζουν
την αλληλεπίδραση μεταξύ της εμπειρίας ενός ζωντανού ανθρώπου και του
περιβάλλοντος και αναζητούν να ανακαλύψουν το νόημά της» (Tokumaru S., 2011,
σελ. 16). Επίσης, όσον αφορά στις εφαρμογές του ΤΑΕ, λέγεται πως: «... δεν μπορείς
να κάνεις δημιουργική σκέψη στη φυσική χωρίς μια μακροσκελή εμβάθυνση στη
θεωρία της φυσικής, αλλά στα περισσότερα ανθρωπιστικά πεδία υπάρχει λίγη προυπάρχουσα θεωρία η οποία θα πρέπει πρώτα να κατακτηθεί. Αυτά τα πεδία
περιμένουν τη δημιουργική σκέψη καθενός ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στον
τομέα, και ο οποίος μπορεί συνεπώς να διαισθανθεί τις διασυνδέσεις που υπάρχουν
εκεί. Είναι από αυτές τις αισθητές διασυνδέσεις που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια
θεωρία» (Purton).
Ωστόσο, θεωρούμε πως δεν είναι μονάχα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και σπουδές
που μπορεί να εφαρμοστεί δημιουργικά και καινοτομικά το ΤΑΕ, ούτε μονάχα από
τους καταξιωμένους επιστήμονες των Φυσικών Επιστημών ή από εκείνους
τουλάχιστον που έχουν ήδη αρκετά εμβαθύνει σε αυτές.
175

https://www.uea.ac.uk/education/centre-for-counselling-studies/thinking-at-the-edge (πρόσβαση:
20/02/2015)
176
https://www.uea.ac.uk/education/centre-for-counselling-studies (πρόσβαση 20/02/2015)
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Θεωρούμε πως κάθε μαθητής/σπουδαστής, σε οποιοδήποτε επίπεδο ή πλαίσιο
εκπαίδευσης, μπορεί έγκυρα να χρησιμοποιήσει το ΤΑΕ προς όφελός του, ή στην
έρευνά του, αναδεικνύοντας έτσι το δικό του φαινομενολογικό πεδίο, προχωρώντας
σε μια επιστήμη του πρώτου προσώπου, αναζητώντας τη δική του «ερμηνευτική
αλήθεια», δομώντας ή αποδομώντας τη δική του θεωρητική κατασκευή,
διασταυρώνοντας τις δικές του άμεσες, βιωματικές αναφορές με τις παραδεδομένες
γνωσιολογικές αναφορές για τις οποίες είναι ενήμερος ή τις οποίες συναντά σε αυτές
καθαυτές τις σπουδές του.
Και δεν είναι ανάγκη να αναφέρουμε διεξοδικά επιχειρήματα ανάλογα με την κριτική
που έχει ασκήσει Husserl στο νατουραλισμό ή τον αντικειμενισμό των θετικών
επιστημών και της μεθόδου τους, στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης νοήματος στη
σύγχρονη εποχή. Θα αρκεστούμε μονάχα σε ένα μικρό σχόλιο. «Τόσο η επιστημονική
όσο και η ερμηνευτική αλήθεια σχετίζονται άμεσα με μίαν ενδεχόμενη γλωσσική
εκφορά η οποία λέει κάτι για τον κόσμο – με την ευρύτερη έννοια του όρου. ... η
ερμηνευτική αλήθεια επιτελείται ως ένα συμβάν το οποίο μας επιτρέπει να
«βιώσουμε» την αλήθεια μέσα από τη βαθμιαία ανακάλυψη της γλωσσικής
έκφρασης που προσιδιάζει στο εξεταζόμενο αντικείμενο, ....» «Ενώ λοιπόν η
επιστημονική αλήθεια διεκδικεί για τον εαυτό της – έστω και μερική – ανεξαρτησία
από τον χρόνο και πλήρη συμφωνία προς την πραγματικότητα, η ερμηνευτική
αλήθεια καθορίζεται από το χρονικό ορίζοντα και περικλείει πολλαπλές,
αποσπασματικές και ριζικά διαφορετικές εκφράσεις και εκφάνσεις του θεματικού
αντικειμένου. Η θεμελιώδης θέση της φιλοσοφικής ερμηνευτικής, ότι σε κάθε
κατανόηση λανθάνει ένα στοιχείο ερμηνείας και εφαρμογής, υπονοεί ότι οι
επιστημονικές αξιώσεις αλήθειας είναι καθ’ εαυτές μια παράγωγη και συχνά
παρανοημένη μορφή της ερμηνευτικής εμπειρίας» (Ξηροπαΐδης, 2008, σελ. 16, 17).
Η Βιωμένη Αίσθηση που αποτελεί τη βάση του ΤΑΕ, αισθητήρια η ίδια αλλά
ταυτόχρονα και αισθητή, ως μια συγκεκριμένη πλευρά της εμπειρίας η οποία
λειτουργεί «... ως ένα ‘ανεξάρτητα εννοήσιμο/κατανοήσιμο’ σημείο αναφοράς.
(referent)» «... ικανή να απορρίπτει κάτι, κρίνοντας τι είναι ταυτόσημο με τον εαυτό
της, και δίνοντάς μας ανατροφοδότηση για την κρίση της» (Tokumaru S., 2011,
σελ.33), μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τέτοιο ‘ερμηνευτικό συμβάν’ ένα συμβάν
‘ερμηνευτικής αλήθειας’ και επαλήθευσης.
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Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων της Π.Δ.Ε. Κρήτης με έδρα τα Χανιά, παιδαγωγικά
υπεύθυνη για το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων
ioannar@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της καινοτομίας της
μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση ενός εγκεκριμένου
εκπαιδευτικού,
περιβαλλοντικού-πολιτισμικού
προγράμματος
σχολικών
δραστηριοτήτων, συμμετοχικού σχεδιασμού, με τίτλο, “Ο δρόμος είχε τη δική του
ιστορία, είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά...”, αλλά και του ίδιου του
προγράμματος ως καινοτόμου εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.
Υλικό – Μέθοδος : αξιοποιήθηκε η ερευνητική, επαγωγική και αναλυτική μέθοδος, η
μέθοδος επίλυσης προβλήματος, συνδυασμένη με ομαδοσυνεργατικές τεχνικές που
αναπτύχθηκαν μεταξύ ομάδας καθηγητών, ομάδας μαθητών και διεπιστημονικής
ομάδας εξωτερικών συνεργατών177.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα : Από τη σχετική έρευνα και μελέτη προέκυψε ότι το
1ο Λύκειο Χανίων αποτελεί την πρώτη, μέχρι σήμερα, γνωστή προσπάθεια στον
ελλαδικό χώρο για συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον
δημοκρατικό αστικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό. Αποτέλεσμα της συνεργασίας
αυτής, εκτός από την επιτυχή ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου και της
τοπικής κοινωνίας, ήταν και η εκπόνηση του τελικού σχεδίου ανάπλασης του
εξωτερικού χώρου του σχολείου, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί.
Εισαγωγή - Προβληματική
177

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων συνεργάζεται με την
διεπιστημονική ομάδα CPD (Collective Planning & Design) (CPD, 2014) και τη συνεργάτιδά τους στα
Χανιά κ. Μαρία Τσιβουράκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Η CPD είναι μια συνεργατική ομάδα σχεδιασμού
του δημόσιου χώρου, των κτιρίων και των υποδομών και τα μέλη της που συμμετέχουν εθελοντικά
στο πρόγραμμα είναι: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Πολεοδόμος, Κώστας Κομνηνός, Μηχανολόγος Μηχανικός – Ενεργειακός, Δημήτρης Πούλιος,
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Σοφία Τσάδαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος και Ελένη Μουγιάκου,
Γεωπόνος με ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.
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Η συμμετοχική δημοκρατία ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ως
συμπληρωματική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και αποτελεί πλέον
χαρακτηριστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου (Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2011), (ŠEFČOVIČ, 2012). Η προετοιμασία των
πολιτών για μια δημοκρατική και συμμετοχική ευρωπαϊκή κοινωνία μπορεί να έχει
ως αφετηρία την τυπική εκπαίδευση, όπου μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση,
καθοδήγηση και συνεργασία, οι μαθητές θα μπορέσουν να αντιληφθούν την αξία των
συμμετοχικών διαδικασιών και να εμπλακούν ενεργά σε αυτές.
Μία από τις εκφάνσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας συνίσταται στην συμμετοχή
των πολιτών στο σχεδιασμό του αστικού τους περιβάλλοντος και ονομάζεται
συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός (collaborative urban planning). Πρόκειται για μια
δημοκρατική διαδικασία με ευρύ φάσμα συνεισφορών, στην οποία τοποθετείται σε
ισότιμη βάση η επιστημονική γνώση αλλά και κάθε σύστημα κατανόησης της
πραγματικότητας όπως οι ηθικές αξίες και οι πολιτισμικές παραδόσεις που
σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος.
Το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
εγκεκριμένο πολιτιστικό – περιβαλλοντικό πρόγραμμα συμμετοχικού αστικού
σχεδιασμού με τίτλο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπανε όμως πως την
έγραψαν παιδιά…». Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από την ανάγκη βελτίωσης του
χώρου μέσα και έξω από το σχολείο μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά και
από την ευρύτερη ανάγκη μετάδοσης στη μαθητική κοινότητα μιας θετικής στάσης
απέναντι στο αστικό περιβάλλον, καθώς ο πολιτισμός ξεκινάει από το χώρο που
περιβάλλει τον πολίτη άμεσα και καθημερινά και εκφράζεται μέσω της αισθητικής
του, της λειτουργικότητάς του και του τρόπου αλληλεπίδρασης των πολιτών με
αυτόν. Ο σεβασμός και η ευαισθητοποίηση προς το αστικό περιβάλλον αποτελούν
αξίες που πρέπει να διαθέτει κάθε έφηβος και, μέσω του συγκεκριμένου
προγράμματος, δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν μέσα σε
ένα επιστημονικό, ηθικό και συνεργατικό πλαίσιο.
Επομένως, στο πλαίσιο των κύριων αξόνων στόχευσης του συγκεκριμένου
προγράμματος, οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία: α) απόκτησης
επιστημονικής γνώσης, β) ενίσχυσης των ατομικών, αλλά και των συλλογικών αξιών
και τέλος, γ) δημοκρατικής εφαρμογής σε συγκεκριμένο πεδίο του άμεσου
ενδιαφέροντός τους, με την ενίσχυση ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους :

Εικόνα 1. Οι τρεις άξονες του προγράμματος
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Η περίπτωση του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων αποτελεί, απ’ όσο γνωρίζουμε, την
πρώτη προσπάθεια αυτού του τύπου σε πανελλήνιο επίπεδο και πραγματοποιείται
χάρη στην εθελοντική προσφορά και συνεισφορά ειδικών επιστημόνων με
αντικείμενα την αρχιτεκτονική, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον συμμετοχικό
σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική τοπίου.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες του
συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού και επανασχεδιασμού, οι επιμέρους στόχοι του
προγράμματος, καθώς και η μεθοδολογία υλοποίησής του.
Κυρίως Σώμα
Ο συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός και επανασχεδιασμός
Τα συμμετοχικά πειράματα αστικού σχεδιασμού συνιστούν ένα μέσο χρήσιμο για τη
διασαφήνιση της γνώσης των αναγκών των πολιτών, αφού απαιτούν:
τη λήψη πρωτοβουλίας από τους κατοίκους για την επίλυση των προβλημάτων που
αφορούν τη διαχείριση ή τον εξοπλισμό σε κλίμακα συνοικίας,
τη λήψη πρωτοβουλίας του πολεοδόμου που εργάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση
για τον συσχετισμό του κοινού με την επεξεργασία των σχεδίων και των
προγραμμάτων,
τη συμμετοχή διάφορων κοινωνικών ομάδων για τη διεξαγωγή πειραματικών
ενεργειών και τέλος,
την από κοινού συμμετοχή των πολιτών στην κατασκευή ή το σχεδιασμό.
Τα στάδια προς την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας συμμετοχικού αστικού
σχεδιασμού είναι τρία:
Η συστηματική οργάνωση μιας πληροφόρησης γύρω από το αντικείμενο μελέτης και
την περιοχή παρέμβασης.
Η συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση των απόψεων του κοινού γύρω από
συγκεκριμένα προβλήματα.
Η διευθέτηση διαδικασιών, ώστε να επιτραπεί στους ενδιαφερόμενους να
παρουσιάσουν αντιπροτάσεις.
Και στα τρία αυτά στάδια πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η ειδική τεχνική γνώση και η
συνεργασία των ειδικών με την ομάδα των ενδιαφερόμενων (Healey, 1997).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα και
πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού, αστικού σχεδιασμού και επανασχεδιασμού,
ανάκτησης και αλλαγής του δημόσιου χώρου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του σύγχρονου πολίτη. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα επανασχεδιασμού
αποτελεί η περίπτωση της Κοπεγχάγης, όπου το δημόσιο πάρκο Superkilen
αποτέλεσε έργο αστικής βελτίωσης και εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2012 (ArchDaily,
2012).
Πολλές είναι οι ομάδες πολιτών που έχουν αναλάβει δράση είτε ως πράξη
διαμαρτυρίας, είτε ως παρεμβατικές δράσεις. Στην Ελλάδα οι δράσεις αυτές είναι
λιγότερο διαδεδομένες, αλλά όχι ανύπαρκτες. Ένα παράδειγμα αποτελεί το «Do It
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Yourself Pocket Park» στην οδό Στενίμαχου στην Αθήνα από την ομάδα «Atenistas».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την τοπική κοινωνία των Χανίων αποτελεί η
φύτευση του Πάρκου Αμπεριάς Χανίων, με τη συμμετοχή των κατοίκων της Αμπεριάς
και την εθελοντική ομάδα p_public (Flashnews, 2011).
Η υλοποίηση ενός πειράματος συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι μια καινοτόμος ιδέα, που μπορεί να ωφελήσει
τη μαθητική κοινότητα με πολλαπλούς τρόπους, εντάσσοντάς την σε ένα πλαίσιο
λήψης πρωτοβουλιών και συμμετοχής στη λήψη και στην υλοποίηση αποφάσεων
που επηρεάζουν την ίδια την κοινότητα, αλλά και ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Επιμέρους στόχοι του προγράμματος
Για την υλοποίηση του εν λόγω συμμετοχικού πειράματος στα πλαίσια της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσδιορίστηκαν επιμέρους στόχοι κατά μήκος των
τριών βασικών αξόνων που προαναφέρθηκαν.
Οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπανε
όμως πως την έγραψαν παιδιά…», συνίστανται στα εξής:
Να καταστούν οι μαθητές ικανοί:
Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τις σημασίες των εννοιών ΄΄πολεοδομικός
σχεδιασμός΄΄ και ποιος τον υπηρετεί, ΄΄αστική ανάπλαση΄΄, ΄΄αναβάθμιση αστικού
τοπίου΄΄ και να αναγνωρίζουν το ρόλο της κοινωνίας και των μελών της στην
αναδιάρθρωση της πόλης,
Να ενημερωθούν για τις νέες μεθοδολογίες σχεδιασμού της πόλης΄, μέσα από
συγκεκριμένα παραδείγματα και
Να αναδεικνύουν τη διαδικασία ανάγνωσης και σχεδιασμού των οδών γύρω από το
σχολείο τους με απλά υλικά, εφήμερες κατασκευές, φυτεύσεις και χρωματισμούς.
Σε επίπεδο αξιών :
Να καταστούν οι μαθητές ικανοί:
Να αποτιμούν τη σημασία της αισθητικής στη ζωή τους και στην ανάπτυξη του
πολιτισμού
Να σέβονται το περιβάλλον και τον πολίτη,
Να αποτιμήσουν συμπεριφορές και στάξεις, διερευνώντας έννοιες όπως η
αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, η απόδοση χώρου στους πεζούς και στους
ποδηλάτες, η τόνωση του πρασίνου, η αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου, η
ευαισθητοποίηση των πολιτών και η καλλιτεχνική δημιουργία.
Σε επίπεδο ικανοτήτων- δεξιοτήτων, από τη σκοπιά του δημοκρατικού σχεδιασμού
συλλογικών παρεμβάσεων: Να καταστούν οι μαθητές ικανοί:
Να ενισχύουν την ικανότητα συνεργασίας και συνύπαρξης, με άξονες την βιώσιμη
ανάπτυξη, την οικονομία και την άμεση εφαρμογή πρωτοβουλιών
Να συγκρίνουν την πρωτοβουλία τους με ανάλογες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών
μονάδων διεθνώς.
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Να χειρίζονται με άνεση τα μέσα και τα υλικά σχεδιασμού του χώρου ανάπλασης του
σχολείου τους.
Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος
Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε και σε πολύ σαφή μεθοδολογία η οποία
διαμορφώθηκε από την ομάδα των ειδικών επιστημόνων σε συνεργασία με την
κοινότητα του 1ου Λυκείου Χανίων και αποτελείται από τα εξής διακριτά βήματα:
Ενημέρωση των μαθητών για το πρόβλημα- Αξιοποίηση της μεθόδου επίλυσης του
προβλήματος (P.B.L.) .
Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας (Ερευνητική μέθοδος με τη
χρήση ερωτηματολογίων, σε συνδυασμό με :
Διοργάνωση βιωματικών δράσεων το πεδίο.
Αυτο-οργάνωση και διαρκής επικοινωνία.
Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού.
Υλοποίηση του σχεδίου.
Η Εικόνα 2 παρουσιάζει διαγραμματικά τα στάδια της μεθοδολογίας ανάπτυξης και
την αλληλο-εξάρτησή τους.

Εικόνα 2. Διαγραμματική αναπαράσταση της μεθοδολογίας του προγράμματος
Ως πρώτο βήμα έγινε ενημέρωση των μαθητών για το πρόβλημα και τις έννοιές του
καθώς και παρουσίαση των πρακτικών συμμετοχικού αστικού σχεδιασμού που
ακολουθούνται ήδη σε άλλες χώρες. Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκε ειδική διάλεξη
με θέμα την πολεοδομία και τον συμμετοχικό σχεδιασμό, την οποία
παρακολούθησαν περίπου 70 μαθητές του σχολείου.
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Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε έρευνα ανάμεσα στα μέλη της μαθητικής
κοινότητας για τη διερεύνηση των απόψεων και των προτιμήσεών τους. Σε
συνεργασία με την ομάδα των ειδικών επιστημόνων, τέθηκε ως στόχος της έρευνας
η αναζήτηση νέων ρόλων για τους δρόμους γύρω από το σχολείο. Η διερεύνηση αυτή
προσεγγίστηκε και τέθηκε στους μαθητές ως ένα «παιχνίδι» αναζήτησης,
δημοκρατίας, δημιουργικότητας, φαντασίας και τύχης, καταρχήν με τη μορφή
έντυπου ερωτηματολογίου πλούσιου σε εικόνες και νέες ιδέες. Το ερωτηματολόγιο
αποτελούνταν από τρεις ενότητες: α) χαρακτηρισμό της υπάρχουσας κατάστασης, β)
παρουσίαση ιδεών και λύσεων που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις με
εικόνες και χρώμα και διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι σε αυτές, γ)
βαθμολόγηση και κατάταξη των εναλλακτικών λύσεων από τη σκοπιά των νέων
χρήσεων και δ) εξειδικευμένη βαθμολόγηση λύσεων σε τέσσερις άξονες
παρέμβασης. Μία από τις πρώτες ερωτήσεις αφορούσε στο χαρακτηρισμό της
υπάρχουσας κατάστασης. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (ποσοστό 93%),
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο δρόμος γύρω από το σχολείο τους μπορεί να γίνει πιο
όμορφο, με συλλογική προσπάθεια. Επιπλέον το 37% απάντησαν ότι ο συγκεκριμένος
δρόμος δεν έχει χρώμα και το 30% ότι είναι αδιάφορος. Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν
λύσεις και προτάσεις για ένα δρόμο αθλητικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιού και
ψυχαγωγίας, περιπάτου και ποδηλάτου, καλλιτεχνικής έκφρασης ή τόπου
συνάντησης. Κάθε μαθητής κατέταξε τις 5 αυτές προτάσεις με σειρά προτίμησης
πρώτη, δεύτερη, κλπ. Τα αποτελέσματα έδειξαν το πλήθος και το είδος των
προτιμήσεων που συγκέντρωσε η κάθε λύση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών,
εξέφρασε ως πρώτη προτίμηση ένα δρόμο για αθλητικές δραστηριότητες. Δεύτερος
σε πρώτες προτιμήσεις κατετάγη ο δρόμος για περίπατο και ποδήλατο. Κατόπιν
βαθμολογήθηκαν οι πέντε προτεινόμενες χρήσεις ως προς το κατά πόσο θεωρούνται
φιλικές προς τον πολίτη, φιλικές προς το περιβάλλον, ρυπογόνες, όμορφες,
ασφαλείς, διασκεδαστικές κλπ. Οι μισοί μαθητές δήλωσαν ότι ο χώρος για αθλητικές
δραστηριότητες είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός και πάρα πολύ φιλικός στον πολίτη.
Εκτός από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η ομάδα των μαθητών στο πλαίσιο
της προκαταρκτικής αυτής έρευνας επισκέφθηκε το πεδίο μελέτης και
πραγματοποίησε φωτογράφηση για τον εντοπισμό των θετικών στοιχείων, αλλά και
των προβλημάτων της υπάρχουσας κατάστασης.
Βιωματικές δράσεις
Η διοργάνωση βιωματικών δράσεων στο πεδίο, κατείχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο,
ώστε η συμμετέχουσα μαθητική κοινότητα να αποκτήσει ουσιαστική επαφή με το
αντικείμενο του προγράμματος.
Η πρώτη δράση που διοργανώθηκε από τους καθηγητές του σχολείου σε συνεργασία
με την ομάδα σχεδιασμού είχε τίτλο «Ο δρόμος μας αλλιώς» και αποτέλεσε δράση
οικειοποίησης του πεδίου. Μαθητές, καθηγητές και γονείς συγκεντρώθηκαν,
φέρνοντας μαζί τους κατοικίδια, καρέκλες, τραπεζάκια, παιχνίδια, βιβλία,
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αναψυκτικά και εδέσματα, σαν να ήταν ένα Κυριακάτικο πρωινό στην εξοχή, στον
κήπο ή στην αυλή του σπιτιού. Το πεδίο άλλαξε όψη με την εφήμερη τοποθέτηση των
σκηνικών της θεατρικής ομάδας και διαφόρων αντικειμένων, όπως ξαπλώστρες,
σκαμπό και πουφ, ξύλινους πάγκους, τραπέζια και καρέκλες, γλάστρες, υφάσματα,
παιχνίδια και άλλα αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια
ατμόσφαιρα παιχνιδιού σε έναν χώρο που οι μαθητές διασχίζουν κάθε μέρα, συχνά
γεμάτοι από το άγχος και τους προβληματισμούς της καθημερινότητας. Εκείνη την
ημέρα όμως, ο δρόμος ήταν όλος δικός τους για παιχνίδι, διασκέδαση και χαρά.
Το κλείσιμο της εκδήλωσης, ύστερα από δύο ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης
συμπεριέλαβε δύο ασκήσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που τέθηκαν από την
συνεργάτιδα αρχιτέκτονα. Στην πρώτη άσκηση οι μαθητές σημείωσαν πάνω στο
πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής την διαδρομή που ακολουθούν κάθε πρωί, για να
μεταβούν στο σχολείο και τη διαδρομή που ακολουθούν κάθε μεσημέρι, για να
φύγουμε από αυτό. Καθένας σημείωσε, επίσης, τα μέρη της διαδρομής, στα οποία
κάνει στάση, περιμένει τις φίλες ή τους φίλους του, σταματάει, για να συζητήσει,
παρκάρει το ποδήλατό του κλπ. Η άσκηση αυτή είχε ως στόχο να διερευνηθεί η χρήση
των γύρω δρόμων και η σχέση των μαθητών με αυτούς. Στη δεύτερη άσκηση
σημειώθηκαν με διαφορετικό χρώμα σε ένα μεγάλο σχέδιο τα αγαπημένα σημεία
των μαθητών γύρω από το σχολείο, αλλά και τα σημεία που δεν τους αρέσουν και θα
ήθελαν να αλλάξουν. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν από την αρχιτέκτονα μηχανικό,
για να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό από την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα.
Επιπλέον, ξεκίνησε η συζήτηση για το στάδιο της υλοποίησης με το διαχωρισμό και
την οργάνωση σε ομάδες κηπουρών, ζωγράφων, ξυλουργών, μπογιατζήδων, κλπ.
Η δεύτερη διήμερη δράση είχε τίτλο «Όλα είναι δρόμος» και αποτέλεσε ένα μικρό
φεστιβάλ με ζωντανή μουσική, θερινό σινεμά, θεατρικό παιχνίδι και χορό. Στη δράση
αυτή εκτός από μαθητές, συμμετείχαν φορείς της εκπαίδευσης, γονείς, αλλά και
ευρύτερο κοινό.
Αυτό-οργάνωση και διαρκής επικοινωνία
Οι σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών επέτρεψαν στην
ομάδα του προγράμματος να έχει καθημερινή επαφή μέσω της κοινωνικής
δικτύωσης. Η επικοινωνία αυτή επέτρεψε την ενημέρωση μέσω της διανομής
επιστημονικών άρθρων, την κοινοποίηση φωτογραφιών της περιοχής μελέτης με
σχόλια, την ανάρτηση αξιόλογων δημοσιευμάτων αντίστοιχων καλών πρακτικών του
εξωτερικού και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Ως αποκορύφωμα ένας μαθητής
της ομάδας του προγράμματος εμπνεύστηκε και με δική του πρωτοβουλία σχεδίασε
την άποψή του για τους δρόμους γύρω από το σχολείο, χρησιμοποιώντας με μεγάλη
δεξιότητα το σχεδιαστικό λογισμικό SketchUp. Εξέφρασε, έτσι, το όνειρό του για έναν
χώρο πεζοδρομημένο, με ποδηλατόδρομο, με θέσεις για τα ποδήλατα, με παγκάκια,
με σκίαστρα και με πολύ πράσινο.
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Εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Στα εργαστήρια αυτά οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια
οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης πάνω
στο αντικείμενο του συμμετοχικού σχεδιασμού. Τα εργαστήρια διεξήχθησαν από
μέλη της επιστημονικής ομάδας συνεργασίας που ταξίδεψαν εθελοντικά στα Χανιά
γι’ αυτό το σκοπό.
Στο πρώτο εργαστήριο έγινε παρουσίαση της μέχρι τότε προόδου, αναλύθηκαν τα
αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και των ασκήσεων, συζητήθηκαν οι
υπάρχουσες προτάσεις και αναπτύχθηκαν οι πρώτες συνθετικές λύσεις και
προτάσεις χωροθέτησης των νέων χρήσεων. Η μέθοδος διεξαγωγής του εργαστηρίου
προέβλεπε το διαχωρισμό των μαθητών σε ομάδες, καθοδηγούμενες και
εποπτευόμενες από τους ειδικούς Μηχανικούς.
Οι ίδιοι οι μαθητές όρισαν στο σχέδιο βάσης τις χρήσεις που ήθελαν να παραλάβει ο
δρόμος και οργάνωσαν κατόψεις με συνθετικές ιδέες που διαμορφώθηκαν μέσα από
τις μεταξύ τους συζητήσεις. Έθεσαν τους βασικούς άξονες κίνησης πεζού και
ποδηλάτη, διαχειρίστηκαν με διαφορετικές ποιότητες το κάθετο όριο του δρόμου και
επέλεξαν υλικά επίστρωσης, χρώματα για το δάπεδο, αστικό εξοπλισμό, αλλά και
φυτεύσεις. Κατέληξαν σε τρία διαφορετικά προσχέδια τα οποία παρουσιάστηκαν,
συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν. Τα τρία αυτά σχέδια επεξεργάστηκε η ομάδα των
μηχανικών, ώστε να συνδυαστούν τα δυνατά σημεία εντάσσοντας παράλληλα τις
προδιαγραφές του ορθού σχεδιασμού και της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Στο δεύτερο εργαστήριο παρουσιάστηκε από τους μηχανικούς το ολοκληρωμένο
σχέδιο προς συζήτηση και επεξεργασία από τη σχολική κοινότητα, ώστε με μικρές
τροποποιήσεις να προκύψει το τελικό σχέδιο. Το τελικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει
χρωματισμό της ασφάλτου, φυτεύσεις, τοποθέτηση καθιστικών, πάρκινγκ
ποδηλάτων και άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού, καθώς και κάποιες εικαστικές
παρεμβάσεις στα όρια του δρόμου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου,
όπου θα πρωταγωνιστούν οι πεζοί και οι ποδηλάτες, θα είναι ευμετάβλητος, ώστε να
μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικές λειτουργίες και θα οδηγήσει στην αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Το κίνητρο είναι ο δρόμος να
λειτουργήσει ως πεδίο έκφρασης και δημιουργίας, να έχει δυναμικό χαρακτήρα, να
εξελίσσεται και να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο από τους ίδιους τους μαθητές, μέσα
από μια δημοκρατική διαδικασία. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν απλά υλικά και
κατασκευές χαμηλού κόστους και χαμηλού βαθμού δυσκολίας υλοποίησης.
Υλοποίηση του σχεδίου
Το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο είναι η ίδια η υλοποίηση του σχεδίου, η
οποία θα δώσει ζωή στο σχεδιασμό και θα πετύχει την αναμόρφωση του δρόμου,
ομορφαίνοντας τη ζωή και την καθημερινότητα της κοινότητας. Η υλοποίηση του
σχεδίου περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα συμμετοχών και συνεισφορών: τοπικές
αρχές, τοπικές κοινότητες, επιστημονικές ενώσεις και επιχειρήσεις. Ρόλος της
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ομάδας του προγράμματος είναι να προσεγγίσει όλους αυτούς τους φορείς, για να
εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, γνωμοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις.
Παράλληλες δράσεις
Πέραν των βημάτων της μεθοδολογίας ανάπτυξης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη
διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων του προγράμματος στην τοπική κοινωνία
αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα:
Αξιοποιήθηκε η κοινωνική δικτύωση, όπου δημιουργήθηκε ιστοσελίδα στο
δημοφιλές δίκτυο facebook, η οποία το πρώτο κιόλας 24ωρο συγκέντρωσε πάνω από
200 «ακόλουθους» από όλη την Ελλάδα. Σήμερα αριθμεί περίπου 600 ακόλουθους.
Το ελληνικό παράρτημα της δημοφιλούς διεθνούς σελίδας αρχιτεκτονικής τοπίου
«Landscape Architects Network, LAN - Greece», με 1563 ακόλουθους,
αναδημοσίευσε δελτίο τύπου της ομάδας μας, στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα. Σχολεία της Αττικής και όλης της Ελλάδας έχουν ήδη προσεγγίσει τους
μηχανικούς της ομάδας μας για να οργανώσουν παρόμοιες δράσεις στους δικούς
τους χώρους. Ανάλογη προβολή είχαμε στον τοπικό τύπο (Χανιώτικα Νέα), στον
αθηναϊκό τύπο (Καθημερινή) και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες (Υποδομές.gr,
Εναλλακτικός, κ.ά.)
• Σχεδιάστηκαν και διοργανώθηκαν ευρύτερες κοινωνικές δράσεις. Το τελικό σχέδιο
παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο σχολείο. Στην παρουσίασή μας
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων της εκπαίδευσης και της πόλης: η Σχολική
Σύμβουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, ο Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
του Νομού Χανίων και μέλη του Συλλόγου, ο πρόεδρος και μέλη Συλλόγου Γονέων κ'
Κηδεμόνων, διευθυντές άλλων σχολείων, αλλά και απόφοιτοι του σχολείου με
σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τα Δημόσια Έργα.
Επιπλέον η ομάδα του προγράμματος, συμμετείχε στο εικονικό νεανικό Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Χανίων στα πλαίσια της εβδομάδας Συμμετοχικής
Δημοκρατίας, όπου κατατέθηκε το σχέδιο - πρόταση. Την παρουσίασή μας
παρακολούθησαν οι αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
To πρόγραμμα, τέλος, παρουσιάστηκε σε μαθητές άλλου σχολείου του Νομού
Χανίων, το οποίο υλοποιεί πρόγραμμα για την διαμόρφωση της σχολικής αυλής και
έδειξε ενδιαφέρον για την περίπτωση του 1ου Λυκείου. Οι μαθητές των δύο
προγραμμάτων, μετά την παρουσίαση, είχαν την ευκαιρία να θέσουν ζητήματα πάνω
στο θέμα της προώθησης και υλοποίησης των προγραμμάτων τους.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Η προσπάθεια του 1ου Γενικού Λυκείου Χανίων αποτελεί την πρώτη, μέχρι σήμερα,
γνωστή προσπάθεια στον ελληνικό χώρο για την συμμετοχή μαθητών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δημοκρατικό αστικό σχεδιασμό και
επανασχεδιασμό. Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου
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πειράματος συμμετοχικού σχεδιασμού επιδιώκεται ένας γόνιμος διάλογος, όπου θα
δοκιμαστούν διαδικασίες και τεχνικές που θα προετοιμάσουν μελλοντικούς πολίτες
κοινωνικά και αισθητικά ευαίσθητους, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να
επεκταθούν και σε άλλα τμήματα του αστικού ιστού, ακολουθώντας το παράδειγμα
πολλών χωρών της Ευρώπης.
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Η μέθοδος project μέσα από το θεσμό της ευέλικτης ζώνης και των
ερευνητικών εργασιών. Ένα σχέδιο εργασίας ως παράδειγμα
εφαρμογής στην τάξη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αρχικά σκιαγραφούμε θεωρητικά τη διδακτική μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας
(project) και το θεσμό της Ευέλικτης Ζώνης. Η εισαγωγή της μεθόδου project και η
υιοθέτηση ενεργών, ομαδοσυνεργατικών, βιωματικών, συμμετοχικών μορφών
μάθησης στο νέο διαθεματικό πλαίσιο, είναι από τα μεγάλα ζητούμενα στο χώρο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα
εφαρμογής σε μία Δ΄ τάξη δημοτικού σχολείου. Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και
της Μελέτης Περιβάλλοντος εφαρμόσαμε σχέδιο εργασίας με τίτλο: «Γνωρίζουμε
καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας». Οι μαθητές κατέκτησαν
γνώσεις, αλλά έμαθαν και να εργάζονται ομαδικά, υλοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας
στις διάφορες φάσεις του. Στα συμπεράσματα αναδύονται η προστιθέμενη αξία του
όλου εγχειρήματος και δυνατοί τρόποι επέκτασης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδακτική μέθοδος project μέσα από τα σχέδια εργασίας στην Ευέλικτη Ζώνη στο
Δημοτικό και τις Συνθετικές Ερευνητικές εργασίες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο,
αποτελεί πλέον θεσμό στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, έχοντας
παγιωθεί ως θεμελιώδες στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠΑΙΘ, κατά την
τελευταία δεκαετία. Εισήχθη αρχικά ως καινοτομία, μέσω του Π.Ι. Αποβλέπει στην
αναβάθμιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου, συμβάλλοντας
στην επιδιωκόμενη ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Βασίζεται
στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας,
την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δημιουργική και διερευνητική
μάθηση και την κριτική σκέψη. Μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως ένα «φίλτρο» στο
οποίο θα δοκιμαστούν τα τρέχοντα πιλοτικά προγράμματα και θα δοκιμάζονται τα
μέλλοντα, για να διαφανεί ποιο μπορεί να «επιβιώσει» και να αποτελέσει συστατικό
στοιχείο της Ευέλικτης Ζώνης και του σχολείου γενικότερα. Τα σχέδια εργασίας
απαρτίζονται από αλληλοσχετιζόμενες δραστηριότητες που προσεγγίζουν από
διαφορετικές σκοπιές ένα κεντρικό θέμα και αποβλέπουν στην επίλυση ενός
σύνθετου προβλήματος ή στη μελέτη ενός θέματος. Η επιλογή θέματος που είναι στα
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άμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών και η εξακτίνωσή του με βάση τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και τα ερωτήματά τους, αποτελούν αποτελεσματικούς τρόπους εμπλοκής. Η
επιλογή των θεμάτων είναι σημαντικό να γίνεται με συναπόφαση των μαθητών.
Στο πλαίσιο του οράματος για το Νέο Σχολείο, η εισαγωγή της διδακτικής μεθόδου
project στην εκπαίδευση μέσα από την υλοποίηση σχεδίων εργασίας και η υιοθέτηση
ενεργών, βιωματικών, συμμετοχικών, ομαδοσυνεργατικών μορφών μάθησης στο νέο
διαθεματικό πλαίσιο των ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ είναι μεγάλο ζητούμενο στο χώρο της
εκπαίδευσης και πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινότητα του ελληνικού σχολείου.
Με αυτόν τον προβληματισμό και με έναυσμα το διδακτικό αντικείμενο της Μελέτης
Περιβάλλοντος (ΜτΠ) Δ΄ τάξης δημοτικού που επιλέξαμε να διδάξουμε και
συγκεκριμένα την Ενότητα 1: «Ελλάδα - Η χώρα μας»: Κεφ.1: «Πρώτη γνωριμία με
την Ελλάδα» και Κεφ.2: «Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της
Ελλάδας», θεωρήσαμε ευκαιρία να εφαρμόσουμε στην πράξη κάποιες ιδέες μας.
Ένας λόγος που μας ώθησε σε μια τέτοια καινοτόμο προσέγγιση ήταν το γεγονός πως
οι ίδιοι, ως μαθητές, είχαμε βιώσει πολύ κακές διδακτικές πρακτικές, βερμπαλισμού
και αποστήθισης, οι οποίες δεν μας προσέφεραν καμία γόνιμη και ουσιαστική γνώση
για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη λοιπόν δράση προέκυψε κατά μεγάλο ποσοστό από
την αναζήτηση σύγχρονων τρόπων προσέγγισης της διδασκαλίας της Μελέτης
Περιβάλλοντος, ενός κατ’ εξοχήν διαθεματικού μαθήματος που προσφέρει πολλές
μαθησιακές δυνατότητες και ευρείες διδακτικές εφαρμογές, αλλά που όταν δεν
διδάσκεται σωστά, συχνά γίνεται ανιαρό για μαθητές και δασκάλους. Ο βασικότερος
όμως λόγος που μας ώθησε στην υλοποίηση της προσέγγισης, ήταν η χαρά και ο
ενθουσιασμός στα μάτια των μαθητών μας, με το που τους προτείναμε να
ξεκινήσουμε ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο: «Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά
διαμερίσματα της Ελλάδας». Όλοι άρχισαν να ρωτούν τι θα κάνουμε και αφού τους
εξηγήσαμε σε αδρές γραμμές, με απίστευτη όρεξη και υπευθυνότητα, άρχισαν να
κάνουν προτάσεις και σχέδια για τις διάφορες φάσεις υλοποίησης, στην αρχή
απευθυνόμενοι σε όλη την τάξη και στη συνέχεια μέσα στις ομάδες τους. Εκ των
υστέρων μπορούμε να διαβεβαιώσουμε, ότι ο ενθουσιασμός, η όρεξη και η
υπευθυνότητα των μαθητών μας, που παρατηρήσαμε αρχικά, συνεχίστηκαν με την
ίδια ένταση και θέρμη, ακατάπαυστα μέχρι το τέλος. Ήδη την προηγούμενη χρονιά,
είχαμε ξεκινήσει τη συστηματική συγκρότηση των μαθητικών ομάδων. Εξάλλου, η
υποστήριξη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας π.χ. στη ΜτΠ, δε σημαίνει σε καμιά
περίπτωση ότι αυτός θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος με τον οποίο θα εργάζονται οι
μαθητές. Υπάρχει εναλλαγή μεταξύ της μετωπικής, της εταιρικής και της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Έχοντας λοιπόν, από την
προηγούμενη σχολική χρονιά, οικοδομήσει το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα κι
έχοντας καλλιεργήσει συνεργατικές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών στην
τάξη, συναποφασίσαμε με τους μαθητές να προάγουμε τις ομαδοσυνεργατικές μας
δράσεις και να τολμήσουμε την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας (project). Το
εντάξαμε χρονικά εκτός από τις ώρες της ΜτΠ και στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η θεωρητική θεμελίωση της διδακτικής προσέγγισής μας βασίζεται στη
διαθεματικότητα, τη διδακτική μέθοδο project μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου
εργασίας μας και την ομαδοσυνεργατική θεώρηση της μάθησης που εδράζει στην
κοινωνικοπολιτισμική θεωρία. Θα αναλύσουμε θεωρητικά στη συνέχεια τη μέθοδο
project και την ομαδοσυνεργατική θεώρηση της μάθησης.
Θεωρητική θεμελίωση της διδακτικής μεθόδου project
Η διαθεματικότητα συνδέεται στενά με τη μέθοδο project. Η απαρχή της μεθόδου
βρίσκεται στο φιλοσοφικό ρεύμα του Πραγµατισµού και στο κίνημα «προοδευτικής
αγωγής» με κύριο εκπρόσωπο τον Dewey (1916). Η μέθοδος project διαδόθηκε από
τον Dewey κι από το μαθητή του Kilpatrick (1925), ο οποίος την όρισε ως μια δράση
που είναι σκόπιμη και γίνεται με ενθουσιασμό. Η διδακτική μέθοδος project, γνωστή
στο διεθνή χώρο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ως Project-Based Learning,
ανταποκρίνεται σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η γνώση, η σκέψη, η πράξη και το περιβάλλον (συγκείμενο) μάθησης είναι
στενά συνδεδεμένα στην απόκτηση υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια
παιδοκεντρική διδακτική διαδικασία που προωθεί τη μαθητική αυτονομία και
ευθύνη όσον αφορά τη μάθηση. Η μέθοδος αυτή εστιάζεται σε σκόπιμες
δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων, στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και στις
εμπειρίες των μαθητών και απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
εμπλεκόμενων (π.χ. εκπαιδευτικού και μαθητών, μαθητών μεταξύ τους, σχολείου και
εξωσχολικών φορέων).
Σύμφωνα με τον Frey (1986, σ. 9) ως μέθοδο project μπορούμε να θεωρήσουμε τον
τρόπο της «ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι κι η
ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συµµετέχουν».
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η διδακτική μέθοδος project αφορά στη μελέτη
ή διερεύνηση ενός θέματος σε βάθος, όπου τόσο τα κυρίαρχα ερωτήματα, οι ιδέες,
οι υποθέσεις και η ερευνητική κατεύθυνση που θα λάβει η μελέτη αυτή, όσο και οι
δραστηριότητες κατά τη διάρκειά της, προέρχονται από τη συνεργασία
εκπαιδευτικού και μαθητών ώστε να αποτελέσουν μαθησιακά βιώματα κι εμπειρίες.
Το κλειδί - χαρακτηριστικό της διδακτικής μεθόδου project είναι η διερεύνηση
ερωτημάτων που έχουν προκύψει από το διάλογο ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό
της τάξης και τους μαθητές και τις μαθήτριες και τα οποία είναι δυνατόν να
αποσαφηνιστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Όσον αφορά τα παιδιά, ο Kilpatrick πίστευε ότι η εκπαίδευση πρέπει να εστιάζει
κυρίως στην ανάπτυξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητας και όχι μόνο στην
απόκτηση πληροφοριών. Ήθελε τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές
τους, με τους γονείς τους και ευρέως με την κοινωνία και διέβλεψε τη σημασία της
προσωπικής εμπλοκής, της πρωτοβουλίας, της συνεργασίας, ακόμη και της
ψυχαγωγίας, ως σπουδαία στοιχεία της μαθησιακής διαδικασίας. Το πιο σημαντικό
-365-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
στοιχείο της μεθόδου, κατά τον Kilpatrick, είναι η διάθεση των παιδιών να
συμμετέχουν. Ο Kilpatrick γράφει χαρακτηριστικά (1925, σ. 348): «Όταν ο σκοπός
πεθάνει και ο δάσκαλος συνεχίζει να απαιτεί την ολοκλήρωση αυτού που έχει
ξεκινήσει τότε το project γίνεται καθήκον». Η Novick (1996) επισημαίνει το ρόλο του
δασκάλου σε ένα project, ο οποίος μετακινείται από το ρόλο του εξεταστή σε αυτόν
του συνεργάτη στο πλαίσιο της ομαδικής συνδιερεύνησης. Κεντρική ιδέα είναι η
φράση του Kilpatrick: «Μαθαίνουμε αυτά που ζούμε και τόσο περισσότερο τα
μαθαίνουμε όσο περισσότερο τα ζούμε» (Beineke 1998).
H εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου project συνεπάγεται τις παρακάτω μαθητικές
ενέργειες, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων: Οι μαθητές επιχειρηματολογούν για μια συγκεκριμένη
άποψη, εξηγούν τις ιδέες τους, προτείνουν πιθανές λύσεις, προβλέπουν
αποτελέσματα και διαμορφώνουν υποθέσεις, ελέγχουν την ακρίβεια γεγονότων και
λεπτομερειών, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ξαναδοκιμάζουν διάφορα
πράγματα που δεν πέτυχαν με διαφορετικούς τρόπους, αναφέρουν και καταγράφουν
παρατηρήσεις και ευρήματα. Κατά τη διάρκεια ενός project οι μαθητές μπορούν να
εφαρμόσουν τις βασικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από τα μαθήματα του
αναλυτικού προγράμματος σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Σύμφωνα με το Χρυσαφίδη (1996) η Βιωματική - Επικοινωνιακή διδασκαλία που
έκφρασή της, μέσα στην καθημερινή διδακτική πρακτική έχει τη μέθοδο project, έχει
στόχο να αλλάξει το όλο κλίμα του σχολείου, της σχολικής ζωής, και της κατάκτησης
της γνώσης. Η εισαγωγή της οραματίζεται να φέρει μια σειρά από αλλαγές, με πρώτη,
την αλλαγή των «κλειστών» αναλυτικών προγραμμάτων και την υιοθέτηση
«ανοιχτών» που θα δίνουν προτεραιότητα στην αναζήτηση, την επικοινωνία και τη
συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών (συνεργατικό σχολείο) και στην
αμφισβήτηση του μονοπωλιακού σχεδιασμού της διδακτέας ύλης από τη μεριά του
εκπαιδευτικού. Επίσης, θα οδηγήσει στην αλλαγή των παραδοσιακών διδακτικών
προτύπων, γιατί η Βιωματική - Επικοινωνιακή μέθοδος καταργεί το μονοπώλιο του
σχεδιασμού από τον εκπαιδευτικό, εξαλείφει την κωδικοποίηση των μαθησιακών
ενδιαφερόντων του μαθητή, μειώνει τη θεσμοθετημένη επιβολή του δασκάλου στο
μάθημα και συσχετίζει το διδακτέο με την καθημερινή ζωή. Εκτός από το ότι αναιρεί
παιδαγωγικά επιζήμιες παραδοσιακές πρακτικές, ταυτόχρονα προς μια θετική
κατεύθυνση, επιτυγχάνει τη δραστηριοποίηση των μαθητών, καλλιεργεί τη
δημιουργική σκέψη και τη συνεργατικότητα και βοηθά στην ένταξη της σχολικής ζωής
στην κοινωνία και την εμπλοκή της κοινωνίας στη σχολική ζωή. Οι στόχοι της
Βιωματικής - Επικοινωνιακής μεθόδου μπορούν να συνοψισθούν στην κινητοποίηση
των συμμετεχόντων μέσα από αυτόνομες πράξεις, στη σύνδεση της θεωρητικής
γνώσης με την πράξη, στην κοινωνική μάθηση και πράξη μέσα από το κοινωνικό
περιβάλλον των μαθητών και στη μάθηση μέσα από τις μεταβαλλόμενες απόψεις της
ομάδας. Επίσης η μέθοδος αποσκοπεί στην άρση του διαχωρισμού σχολικής και
εξωσχολικής μάθησης και δράσης, στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής
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επιτυχίας μια που ο σχεδιασμός κι η πραγματοποίηση των προγραμμάτων διέπονται
από κανόνες προαποφασισμένους και παρμένους με συλλογική ευθύνη και τέλος
στην υλοποίηση της διδακτικής αρχής της βιωματικής μάθησης «μαθαίνω
πράττοντας».
Η διδακτική μέθοδος project έχει τρομερές δυνατότητες τις οποίες όπως σημειώνει ο
Frey (1986) τις ανακαλύπτει κανείς κατά τη διάρκεια της βίωσης ενός project.
Εμπεριέχει τη διαθεματικότητα, την ομαδοσυνεργατική διάσταση της μάθησης, την
την εστίαση κυρίως στη διαδικασία παρά στην επίτευξη του αποτελέσματος, τις
«ανοικτές» μαθησιακές καταστάσεις, τη βιωματική μάθηση μέσα σε αυθεντικά
πλαίσια της καθημερινής ζωής και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Σύμφωνα
με τον Frey, η ποιότητα των ενεργειών και η συλλογική προσπάθεια έχουν ιδιαίτερη
παιδαγωγική αξία που καθορίζει την επιτυχία ή όχι ενός προγράμματος project, έστω
κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν θεωρείται επιτυχημένο. Τελικά στην αξιολόγηση του
project αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι το κατά πόσο οι γνώσεις και οι
εμπειρίες που αποκτήθηκαν διαμόρφωσαν καινούργιες αξίες και συμπεριφορές που
άλλαξαν παλιότερες αρνητικές στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αλλαγές
αυτές αποτελούν την ουσία της πραγματικής μάθησης.
Θεωρητική θεμελίωση της συνεργατικής διδασκαλίας
Η συνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει, σε όλες τις κατηγορίες μαθητών, τη
βελτίωση της ικανότητας για μάθηση στον ακαδημαϊκό τομέα, την καλλιέργεια και
την ωρίμανση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη θετικών στοιχείων στην
προσωπικότητα και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς. Έχει στόχο τη χρήση
μεθόδων που καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία κοινωνική δραστηριότητα. Στόχος
είναι η συνεργασία των μαθητών (ως ομάδα συνομηλίκων). Υπάρχουν πολλές
συνεργατικές εκπαιδευτικές και μαθησιακές μέθοδοι (η μέθοδος project, η
συζήτηση, η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα, η μάθηση μέσω παρατήρησης κτλ.).
Για καθεμιά από αυτές τις μεθόδους υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο πλούσια
συλλογή ομαδοσυνεργατικών τεχνικών. Δεν υπάρχει μία και μοναδική ορθή
συνεργατική μέθοδος· υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες εκατοντάδες ασκήσεις και
τεχνικές. Επομένως, χωρίς να χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μία ή η άλλη μέθοδος,
μπορεί να επιλεγεί εκείνη που θεωρείται κατάλληλη σε κάποιες δεδομένες
παιδαγωγικές συνθήκες. Πέρα από τη μετάδοση γνώσης, αυτή η τεχνική στοχεύει να
αναπτύξει τις δεξιότητες των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων και τη
συνεργασία (Τριλιανός, 2003).
Η δημιουργική επίλυση προβλήματος απαιτεί ανεξάρτητη έρευνα από τους μαθητές,
ικανότητα να εντοπίζουν την ουσία του θέματος και κάποιες γνώσεις Πληροφορικής.
Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη και αυτών των δεξιοτήτων. Ο εκπαιδευτικός
παίζει το ρόλο του συντονιστή. Η δημιουργική επίλυση προβλήματος μαθαίνει στα
παιδιά πώς να μαθαίνουν. Οι μαθητές μαθαίνουν συνεργαζόμενοι σε ομάδες και
αναζητώντας λύσεις σε προβλήματα της πραγματικής ζωής. Ταυτόχρονα μαθαίνουν
πώς να συντονίζουν τη μαθησιακή διαδικασία με αποτελεσματικό τρόπο. Κεντρική
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ιδέα της μεθόδου είναι να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους
για να αποκτήσουν γνώσεις και όχι να ενεργούν ως αποδέκτες έτοιμης γνώσης. Στα
μαθήματα στα οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, συνειδητοποιούν
πώς η μάθηση γίνεται μια διαδικασία αναζήτησης της γνώσης. Αναπτύσσουν κριτικό
τρόπο σκέψης, ο οποίος τους κάνει ικανούς να συνδέουν τις πληροφορίες που
διαβάζουν με το σκοπό για τον οποίο μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Η επιτυχία
της επίλυσης προβλημάτων και της μαθησιακής διαδικασίας εξαρτάται από την
αποτελεσματική δράση των μαθητών εντός και εκτός του σχολείου. Επίσης, όταν τα
μέλη της ομάδας κάνουν ομαδικά τις εργασίες τους, κερδίζουν χρόνο και
αναπτύσσουν κοινωνικές και λεκτικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πορίσματα μελετών
(Johnson & Johnson, 1989. Καψάλης, 2008) η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία τείνει
να επιφέρει υψηλότερες επιδόσεις απ’ ότι επιφέρουν τα ανταγωνιστικά, ατομικά
σχολικά προγράμματα. Ειδικότερα για τους μαθητές χαμηλών επιδόσεων
υποστηρίζεται ότι κάτω από ορισμένες περιστάσεις αποκτούν υψηλότερο από τον
αναμενόμενο βαθμό επίδοσης όταν δουλεύουν σε μικρές ανομοιογενείς (ως προς την
επίδοση) ομάδες, λόγω των λεκτικών αλληλεπιδράσεων, που περιλαμβάνουν
διαδικαστικές και εννοιολογικές, διαδοχικές εξηγήσεις (Τανός, 1987). Με τη
συνεργατική διδασκαλία αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά ο χρόνος της
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών, γεγονός που μεγιστοποιεί τη σχολική μάθηση
(Bloom, 1980. Κοσσυβάκη, 2003).
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών στα μαθήματα του Δημοτικού είναι κυρίως
«Θεματοκεντρικό»: δηλαδή, μελέτη θεμάτων (Ματσαγγούρας, 2003). Γίνεται
πρωτίστως, στη ΜτΠ, που είναι κατ΄ εξοχήν διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο, αλλά
και σε όλα τα μαθήματα, με θέματα που ερευνώνται κατά τη διάρκεια του 10% του
διδακτικού χρόνου σε κάθε μάθημα, καθώς και στην Ευέλικτη Ζώνη. Η ΜτΠ είναι
διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο τομέα μάθησης, στον οποίο
συνυφαίνονται στοιχεία από τις κοινωνικές και τις φυσικές επιστήμες, χωρίς να
ταυτίζεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή τις Φυσικές Επιστήμες. Η διδασκαλία
της εστιάζει στην απόκτηση εννοιολογικού πλαισίου και βασικών γνώσεων.
Διδακτικές προσεγγίσεις στη ΜτΠ είναι μεταξύ άλλων: η εργασία σε συγκροτημένες
μαθητικές ομάδες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και τα σχέδια εργασίας.
Το σχολικό έτος 2011-12 εφαρμόσαμε λοιπόν με μία Δ΄ τάξη στη ΜτΠ, ένα σχέδιο
εργασίας με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με την Ελλάδα. Η πρώτη προσέγγιση
αφορούσε την Ελλάδα στο σύνολό της και τα σύνορά της. Αρχικά ο κάθε μαθητής
έφερε πληροφοριακό υλικό για τον τόπο καταγωγής του χρησιμοποιώντας
παράλληλα τον πολιτικό και τον γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης. Δόθηκε η
δυνατότητα σε αλλοδαπούς μαθητές να δείξουν στο χάρτη και να μιλήσουν για τη
χώρα που κατάγονται για πρώτη φορά στους συμμαθητές τους, δίνοντάς μας
πληροφορίες για ήθη και έθιμα άλλοτε κοινά και άλλοτε διαφορετικά από τα
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ελληνικά. Σε δεύτερο επίπεδο οι μαθητές προσκλήθηκαν να συγκεντρώσουν
πληροφοριακό υλικό για τον τόπο που διαμένουν σήμερα με τις οικογένειές τους, να
διερευνήσουν τη γεωγραφία του τόπου και την τοπική ιστορία. Στη συνέχεια, η κάθε
ομάδα μαθητών αναλάμβανε να παρουσιάσει από ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Η
κατανομή των εργασιών τους γινόταν ως εξής: κάποιος αναλάμβανε να παρουσιάσει
τους νομούς, τις πρωτεύουσες των νομών και τις σημαντικότερες πόλεις, άλλος τη
γεωμορφολογία του τόπου (όρη, ποτάμια, λίμνες, πεδιάδες) και το κλίμα, άλλος τα
προϊόντα και τα ήθη κι έθιμα της περιοχής, άλλος παρουσίαζε τα ιστορικά γεγονότα
του τόπου και κάποιος άλλος ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση σχετικού
φωτογραφικού υλικού. Στους μαθητές δινόταν ο χρόνος και η δυνατότητα να
συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν το υλικό τους μέσα στην τάξη, λίγες ημέρες
πριν την παρουσίαση. Με αυτό τον τρόπο λυνόταν το πρόβλημα της συγκέντρωσης
των μαθητών σε ένα χώρο και δινόταν η δυνατότητα της διακριτικής επίβλεψης και
καθοδήγησης στις ομάδες όποτε και όπου κρινόταν απαραίτητο. Στην πορεία
απεδείχθη ιδιαίτερα αγαπητός αυτός ο τρόπος εργασίας από τους μαθητές αλλά και
πολύ αποδοτικός, όταν οι ομάδες άρχισαν να ανοίγουν η μία προς την άλλη, να
δίνουν υλικό που είχαν, αλλά έπρεπε να αξιοποιηθεί από άλλη ομάδα, να
ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς θα παρουσίαζαν το υλικό που είχαν
συγκεντρώσει, να βοηθά και να στηρίζει η μία ομάδα την άλλη. Οι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση συμμετείχαν ενεργά, καθώς
διαπίστωναν ότι πάντα υπήρχε κάποια εργασία στην ομάδα, την οποία είχαν τη
δυνατότητα να την διεκπεραιώσουν με επιτυχία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη
βελτίωση της αυτοεικόνας τους, αλλά και τη βελτίωση της εικόνας απέναντι στους
συμμαθητές τους, οι οποίοι τους αποδέχονταν πλέον ως ισότιμα μέλη της ομάδας.
Όταν οι ομάδες ήταν έτοιμες, παρουσίαζαν το σχέδιο εργασίας στην τάξη. Η
παρουσίαση έπαιρνε διαστάσεις σοβαρής εκδήλωσης για όλους, γιατί ήταν προϊόν
επίπονης συλλογικής εργασίας. Ήταν ημέρα χαράς και ενθουσιασμού για όλους. Η
ομάδα που παρουσίαζε, ήξερε πως η παρουσίαση λειτουργούσε ως διδασκαλία. Οι
μαθητές που παρουσίαζαν ήταν πολύ σοβαροί και το ίδιο απαιτούσαν και από τους
συμμαθητές τους που τους παρακολουθούσαν. Οι παρουσιάσεις πολλές φορές
διανθίζονταν από γαστρονομική ή μουσική επένδυση (οι ελιές της Καλαμάτας και τα
παραδοσιακά τραγούδια της Μακεδονίας εντυπωσίασαν την τάξη, δίνοντας
πλεονέκτημα στην ομάδα που είχε την ιδέα και έναυσμα στις υπόλοιπες για να
πρωτοτυπήσουν κι αυτές με τη σειρά τους). Όταν επίσης παρουσιάστηκαν οι
Κυκλάδες, άλλο παιδί έφερε κιμωλία από την Κίμωλο, άλλο έφερε μαύρη
ηφαιστειακή πέτρα και φάβα από τη Σαντορίνη, άλλο ελαφρόπετρα από τη Μήλο,
άλλο έφερε λουκούμια από τη Σύρο και ντοματοκεφτέδες που έφτιαξε η μαμά του
και μοίρασε στους συμμαθητές του και στο τέλος, όλοι μαζί βάλαμε στο κασετόφωνο
νησιώτικα τραγούδια και χορέψαμε. Μία ημέρα που έγινε η παρουσίαση της Στερεάς
Ελλάδας, φτιάξαμε στην τάξη χωριάτικες πίτες.
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Στο τέλος της κάθε παρουσίασης η υπεύθυνη ομάδα όφειλε να δίνει ένα φύλλο
εργασίας στις υπόλοιπες ομάδες με απλές ερωτήσεις σχετικά με το υλικό που
παρουσιάστηκε. Πρόκειται για εργασία η οποία γινόταν πάντα υπό την επίβλεψή
μας, διότι οι μαθητές γίνονταν πολύ αυστηροί στις απαιτήσεις τους από τους
συμμαθητές τους. Το φύλλο εργασίας συμπληρωνόταν ομαδικά. Στο τέλος πήγαμε
και στην αίθουσα Πληροφορικής και με το Λογισμικό Google Earth, εντοπίσαμε σε
ψηφιακούς χάρτες τα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα και βρήκαμε και το
σχολείο μας μεγεθύνοντας την εικόνα από το δορυφόρο. Η αξιολόγηση γινόταν
ενδοομαδικά: σύμφωνα με το βαθμό συμμετοχής του καθενός στο σχέδιο εργασίας
και διομαδικά: επιλέγαμε πλειοψηφικά, το καλύτερο ομαδικό έργο.
Οργανόγραμμα του σχεδίου εργασίας μας:
Κοινός προγραμματισμός τάξης
Ενδοομαδικός προγραμματισμός
Συλλογική διεξαγωγή του έργου
Παρουσίαση του έργου των ομάδων
Αξιολόγηση έργου και λειτουργικότητας της ομάδας
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη ανάπτυξη της προσέγγισης:
Έχοντας τη συγκεκριμένη τάξη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οικοδομήσαμε σταδιακά
το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των
μαθητών. Πρώτη λοιπόν βασική προϋπόθεση είναι η συνέχεια και η σταθερότητα των
δομών και των προσώπων, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εμπέδωση
συνεργατικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της τάξης.
Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η ανοιχτότητα, η ευελιξία, η διάθεση για
καινοτομία και ανάληψη πρωτοβουλιών, χωρίς να φοβόμαστε την αποτυχία ή την
επιβάρυνση κάποιου ποσοστού του ελεύθερου χρόνου μας που απαιτείται για την
προετοιμασία ενός σχεδίου εργασίας. Η συγκεκριμένη δράση υπερβαίνει τους
τέσσερις τοίχους μιας τάξης και τα στενά όρια ενός διδακτικού αντικειμένου.
Απαιτείται διεύρυνση. Η έμπνευση που πρέπει να δώσει η αρχική υλοποίηση του
σχεδίου εργασίας της μίας τάξης και στις άλλες τάξεις του σχολείου. Στην κατεύθυνση
αυτή θα βοηθούσε η σταθερότητα της σύνθεσης του προσωπικού της σχολικής
μονάδας. Συνήθη προβλήματα και δυσκολίες που αναφέρονται απ’ τους δασκάλους
και τους διευθυντές κατά την υλοποίηση σχεδίων εργασίας, είναι: Οικονομικά
προβλήματα για την κάλυψη των δαπανών. Η έλλειψη χρόνου. Το πρόβλημα αυτό
γίνεται εντονότερο σε τάξεις που υπάρχει μεγάλο ποσοστό μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες. Ο Σχεδιασμός και Προγραμματισμός των διαφόρων φάσεων των σχεδίων
εργασίας, πρέπει να είναι ευέλικτος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά γράμμα.
Άλλη δυσκολία, η επιφόρτιση με πρόσθετο άγχος μερικών συναδέλφων. Σίγουρα η
εφαρμογή σχεδίων εργασίας χρειάζεται καλή προετοιμασία απ’ το δάσκαλο. Αρκετοί
εκπαιδευτικοί αντιστέκονται. Είναι δύσκολο να εμπνεύσεις τη διάθεση για
καινοτομία, σε κάποιον που δε θέλει ν’ αλλάξει.
Τρόποι δυνατής διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς:
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Οι μαθητές, μέσα από την προσέγγισή μας, εκτός από τις γνώσεις που κατέκτησαν
σχετικά με την Ελλάδα, έμαθαν πώς να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, υλοποιώντας
ένα σχέδιο εργασίας στις διάφορες φάσεις του και εξοικειώθηκαν με τη μεθοδολογία
των σχεδίων εργασίας (project). Στη συνέχεια, αυτή τη νέα γνώση τους είναι ικανοί
να την μεταπλαισιώσουν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, υλοποιώντας νέα σχέδια
εργασίας. Για παράδειγμα, στην Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, κάθε ομάδα μαθητών
να αναλάβει να παρουσιάσει μία πόλη-κράτος της αρχαιότητας, π.χ. 2 ομάδες: Αθήνα
- Σπάρτη. Η ενδοομαδική κατανομή εργασιών μπορεί να γίνει ως εξής: κάποιος να
παρουσιάσει τη θέση του τόπου, άλλος τα προϊόντα και την οικονομία του, άλλος τον
τρόπο ζωής των κατοίκων, τη θέση της γυναίκας και των δούλων, την εκπαίδευση, τις
τέχνες, τον πολιτισμό, τα ήθη κι έθιμα της πόλης-κράτους, άλλος το πολίτευμα και
τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, άλλος τα στρατηγικά πλεονεκτήματα κλπ. Το
μάθημα της ιστορίας θα διδάσκεται με αυτόν τον τρόπο, καθημερινά, μέσα από τις
παρουσιάσεις των μαθητικών ομάδων, όπως έγινε στο προηγούμενο σχέδιο
εργασίας για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Επίσης στο μάθημα της
Γλώσσας, π.χ. στην ενότητα για την «Ελιά», μπορεί να εφαρμοστεί σχετικό σχέδιο
εργασίας. Σημασία έχει ότι οι μαθητές έχουν πλέον κατακτήσει τη μεθοδολογία των
project, την κουλτούρα της ομαδοσυνεργατικής-συμμετοχικής, αυτορρυθμιζόμενης
μάθησης και είναι έτοιμοι από παθητικοί αποδέκτες να γίνουν ενεργοί
συνδιαμορφωτές της διδασκαλίας και της μάθησής τους. Εμείς οι δάσκαλοι θα
περιοριστούμε πλέον σε συντονιστικό ρόλο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πρωτοτυπία και η προστιθέμενη αξία του εγχειρήματός μας, είναι ότι μέσα από το
σχέδιο εργασίας (project) που υλοποιήσαμε και παρουσιάσαμε προηγουμένως,
παρήχθη μια σύγχρονη διδακτική - μαθησιακή προσέγγιση στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Το σχέδιο εργασίας μας δεν λειτούργησε ξεκομμένα και παράλληλα με
το Α.Π. και τη διδακτέα ύλη της ΜτΠ, όπως συμβαίνει συχνά με σχέδια εργασίας
καινοτόμων δράσεων. Εντάχθηκε στο καθημερινό μάθημα και μέσα από αυτό, οι
μαθητές αυτορρυθμιζόμενοι ομαδοσυνεργατικά, παρέδιδαν κι εξέταζαν οι ίδιοι την
επόμενη ενότητα. Το project αναμόρφωσε την καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση
«παράδοσης της νέας γνώσης» και το μάθημα της ΜτΠ διδασκόταν πλέον με αυτόν
τον συμμετοχικό τρόπο, καθημερινά, μέσα από τις παρουσιάσεις των μαθητικών
ομάδων. Επίσης μέσα από το σχέδιο εργασίας για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της
Ελλάδας, καινοτομήσαμε ως προς τον ανασχεδιασμό της δομής και την
αναδιοργάνωση της ύλης του σχολικού βιβλίου. Ενώ στο βιβλίο, σε άλλη ενότητα
εξετάζεται ο πολιτικός χάρτης, η γεωμορφολογία και τα φυσικά χαρακτηριστικά των
γεωγραφικών διαμερισμάτων, σε άλλη ενότητα ο πολιτισμός του κάθε τόπου και σε
άλλη, η οικονομία, τα προϊόντα και τα επαγγέλματα των κατοίκων του κάθε τόπου,
εμείς μέσα από το σχέδιο εργασίας εφαρμόζοντας κάθετη, ενδοκλαδική
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διαθεματικότητα, τα συνδυάσαμε όλα αυτά μαζί. Στην πορεία απεδείχθη ιδιαίτερα
αγαπητός αυτός ο τρόπος εργασίας από τους μαθητές, αλλά και πολύ αποδοτικός.
Αξιολογώντας την όλη προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι όχι μόνο επετεύχθησαν
οι αρχικοί στόχοι, αλλά ότι τελικά η ενθουσιώδης συμμετοχή των μαθητών ξεπέρασε
και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας. Ακόμη και μαθητές με επιφυλάξεις και αρχικά
αρνητική συμπεριφορά, συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο σχέδιο εργασίας και την
εφαρμογή του. Ζωγράφισαν στην αφίσα της ομάδας τους για να βοηθήσουν στη
βέλτιστη παρουσίασή της, ανέλαβαν ενεργό ρόλο, αντάλλαξαν πληροφορίες με τα
άλλα μέλη της ομάδας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι κάθε φορά που
τελειώνοντας το διάλειμμα χτυπούσε κουδούνι για να μπούμε μέσα και να
ξεκινήσουμε το project, τα παιδιά μάς φώναζαν στη σκάλα: «κάντε γρήγορα, έχουμε
project». Η φασαρία που δημιουργείται μόλις τα παιδιά αρχίσουν να εργάζονται
ομαδικά, είναι δημιουργική φασαρία που δεν ενοχλεί, αφού όλη η τάξη εργάζεται
σαν πολύβουο μελίσσι. Μπορεί η διδακτική μέθοδος project να μην είναι κάτι νέο,
αφού θεμελιώθηκε σχεδόν έναν αιώνα πριν, όμως στο σημερινό ελληνικό δημοτικό
σχολείο που εν πολλοίς παραμένει παραδοσιακό, η εφαρμογή της διδακτικής
μεθόδου project μέσα από σχέδια εργασίας, δυστυχώς παραμένει ζητούμενο κι όταν
υλοποιείται αποτελεί καινοτομία. Στην τάξη μας τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Οι
μαθητές έμαθαν ξεφεύγοντας από τη μονοτονία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Είδαν το σχολείο με διάθεση πιο ευχάριστη και πιο φιλική. Έγιναν περισσότερο
υπεύθυνοι και λιγότερο παθητικοί.
Αυτό ήταν το κέρδος του ταξιδιού μας. το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και θα
πιάσει πολλά λιμάνια και τις επόμενες σχολικές χρονιές.
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Ενεργητική Μάθηση: Ένα υπόδειγμα διδασκαλίας Οικονομικών με
Προοργανωτές
Μαυρίδης Μιχαήλ
Δ/ντης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης
mixmavr@yahoo.gr
Περίληψη
Η βελτίωση της διδασκαλίας οικονομικών εννοιών καθίσταται σήμερα επιτακτική όσο
ποτέ άλλοτε. Στα πλαίσια αυτά η τεχνική διδασκαλίας με προοργανωτές που
ενισχύουν την ενεργητική μάθηση των οικονομικών εννοιών ενδείκνυται να
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προς
τούτο παρουσιάζεται η δόμηση και η ανάλυση ενός προοργανωτή 800 λέξεων για την
έννοια «ΖΗΤΗΣΗ» όπως αναπτύσσεται στο εγχειρίδιο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της
Γ’ Λυκείου. Το θεωρητικό υπόβαθρο της κατασκευής του προοργανωτή, σύμφωνα με
τον Ausubel, εφαρμόστηκε σε όλα τα στάδια με σαφήνεια, ώστε να μπορέσουν οι
μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της Ζήτησης με τρόπο νοηματικό. Τα σχηματικά
βοηθήματα χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν την αφομοίωση της έννοιας.
Εισαγωγή
Υπάρχουν πολλοί σημαντικοί παράγοντες που παρέχουν το κίνητρο για τη βελτίωση
της οικονομικής εκπαίδευσης. Οι Walstad & Watts επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων δύο αιώνων, οι επιλογές της δημοσιονομικής πολιτικής
διαδραμάτισαν σταδιακά όλο και περισσότερο ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
και το μετασχηματισμό των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων σε όλο τον
κόσμο (Walstad & Watts, 1994). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η
αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των εθνών καθιστά τις προσωπικές
και τις δημόσιες οικονομικές αποφάσεις πιο σύνθετες. Τα οικονομικά προβλήματα
και τα ζητήματα είναι δυσκολότερο να κατανοηθούν ή να ελεγχθούν σε ένα
διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα. Η βελτίωση της διδασκαλίας των οικονομικών
βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους. Τους βοηθά
επίσης να λάβουν τις προσωπικές και κοινωνικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή
τους. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι τα οικονομικά γίνονται κατανοητά.
Μέθοδοι διδασκαλίας
Η εναλλακτική πρόταση που ακούγεται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια για
τη διδασκαλία των οικονομικών είναι η ενεργητική και η συνεργατική διαδικασία
μάθησης και διδασκαλίας (Becker και Watts, 1996, 2001β; Placone & Melican, 2003).
Οι Salemi (2002), Becker & Watts (1998) και Walstad & Saunders (1998) διατυπώνουν
πολύτιμες προτάσεις που αφορούν τις μεθόδους της ενεργητικής μάθησης των
οικονομικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Cameron στο εγχειρίδιο των
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Walstad & Saunders, ότι "…μετά από μερικές επιτυχίες με τις ενεργητικές και τις
συνεργατικές στρατηγικές μάθησης θα απορείς γιατί δεν τις χρησιμοποιούσες
νωρίτερα…"(1998:254). Για να εμβαθύνουν στις βασικές έννοιες των οικονομικών
θεωριών οι αρχάριοι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στο να χρησιμοποιούν τις
οικονομικές έννοιες (Ηansen, Salemi & Siegfried, 2002) και αν συμβαίνει αυτό τότε
αναφερόμαστε στην ενεργητική μάθηση. Δηλαδή, η ενεργητική μάθηση στη
διαδικασία της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται όταν οι σπουδαστές υιοθετούν έναν
ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και καταφέρνουν μόνοι τους να
δομούν τα νοήματα (Crouse, 2002; Russ-Eft, 2002:51). Ειδικότερα αυτό σημαίνει:
Α) ενεργητική χρήση της γραφής, της ομιλίας και των άλλων μορφών έκφρασης του
μαθητή,
Β) ευκαιρίες για να συγκεντρώνεται, να συνθέτει και να αναλύει όταν λύνει
προβλήματα ή όταν σκέφτεται κριτικά,
Γ) συμμετοχή στη συνεργατική μάθηση και στην ομαδική εργασία,
Δ) διάλογος σε θέματα που αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά, την κοινωνία και
τη συμπεριφορά τους ως μαθητών (Ragan, 2000), και όχι απλώς την ακρόαση και το
κράτημα των σημειώσεων, η οποία είναι μια παθητική δραστηριότητα μάθησης.
Ο Προοργανωτής (advance organizer)
Η παιδαγωγική αρχή να διδάσκεις πηγαίνοντας από τα γνωστά στα άγνωστα με τη
χρησιμοποίηση μιας εισαγωγής στο μαθησιακό υλικό έχει πιθανώς ανακαλυφθεί από
διαίσθηση τόσο παλιά όσο υπάρχουν δάσκαλοι και μαθητές. Ο Herbart φιλόσοφος
του 19ου αιώνα πίστευε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να ανακοινώνει στους μαθητές τι
είναι αυτό που θα μάθουν χρησιμοποιώντας σαν βάση αυτό το οποίο οι μαθητές ήδη
γνωρίζουν και διατυπώνει την άποψή του με εκλαϊκευμένο λεξιλόγιο (Barnes &
Clawson, 1975:638). Ο Morrison το 1926 σ’ ένα βιβλίο διδασκόμενο σε δημόσιο
σχολείο υποστήριζε την εισαγωγή στο μαθησιακό υλικό με μια σύντομη επεξήγηση
που περιείχε ελάχιστες λεπτομέρειες (Barnes & Clawson, 1975:638). Οι Lawton και
Wanska διατύπωσαν την άποψη ότι η σκέψη του Ausubel για τον προοργανωτή "δε
μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμη με οποιαδήποτε αναφορά στις συνολικές
πληροφορίες και έννοιες που πρόκειται να παρουσιαστούν" (Lawton & Wanska,
1977:236). Ο Ausubel ισχυρίζεται ότι το δικό του δημιούργημα, ως παιδαγωγική
τεχνική, είναι διαφορετικό από την προσέγγιση του Morrison και του Herbart στο ότι
αυτοί δεν υποστήριζαν ειδικά την προμελετημένη χρήση των πιο γενικών εννοιών για
να συνδέσουν αυτά που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη με εκείνα που πρόκειται να
μάθουν (Ausubel, 1978:251-257).
Με σκοπό να διαβεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών ειδικών σημείων σύνδεσης στη
γνωστική δομή των μαθητών και να προδιαθέσει τους εκπαιδευόμενους να τα
χρησιμοποιήσουν ο Ausubel υποστηρίζει τη χρήση συγκεκριμένου τύπου
εισαγωγικού υλικού. Στο υλικό αυτό έδωσε το όνομα "advance organizer", και στα
ελληνικά "προοργανωτής" (Ματσαγγούρας, 2002) ή "προκαταβολικός οργανωτής"
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(Κολιάδης, 1997), ή "εισαγωγικός οργανωτής" (Δημητρόπουλος & ΚαλούρηΑντωνοπούλου, 2003:155), για να το ξεχωρίσει από άλλων ειδών εισαγωγές, και το
ορίζει ως: "το εισαγωγικό υλικό, παρουσιασμένο πριν από το προς μάθηση υλικό, με
υψηλού επιπέδου γενικεύσεις, πιο περιεκτικό και αφαιρετικό απ’ ότι το ίδιο το υλικό
μάθησης και σαφώς σχετικό και με τις υπάρχουσες συναφείς έννοιες της γνωστικής
δομής και με το ίδιο το υλικό μάθησης" (Ausubel, 1961:266). Η λέξη "advance"
σημαίνει πριν από, μια θέση μπροστά από, ή εκ των προτέρων και ένας "organizer"
βάζει μαζί σε ένα τακτοποιημένο, λειτουργικό και δομημένο σύνολο (American
Heritage Dictionary of the English Language, 2000) ή είναι κάτι για να βοηθήσει την
τακτοποίηση ή για να παρέχει τη δομή (Hatch, 1999:19). Είναι σχεδιασμένος να
προωθήσει την ενταξιακή (subsumptive) ή αφομοιωτική μάθηση εφοδιάζοντας με
τον εννοιολογικό σκελετό ή τα ειδικά μέσα σύνδεσης για τη μαθησιακή ενότητα και
/ ή αυξάνοντας τη διακριτότητα των νέων εννοιών που πρέπει να μαθευτούν από τις
σχετικές έννοιες που υπάρχουν στη γνωστική δομή (Ausubel, 1961:266), με άλλα
λόγια γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα σε ό,τι ο μαθητής γνωρίζει ήδη και σε ό,τι
χρειάζεται να γνωρίζει για να μάθει το προς μάθηση υλικό πιο εύκολα και γρήγορα
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:628; Ausubel, 1980:402, 2000:63).
Συμπερασματικά, ο προοργανωτής περιέχει ένα ή περισσότερα μέσα ένταξης (λέξεις
ή προτάσεις) και εφοδιάζει με αυτά το μαθητή.
Ο προοργανωτής για τη ‘’ΖΗΤΗΣΗ’’
Ο πρωταρχικός σκοπός της ενότητας ήταν να δώσει στο μαθητή τη γνώση για το ρόλο
της ζήτησης στη διαμόρφωση των τιμών στις ανταγωνιστικές αγορές. Σχετικές με
αυτό το σκοπό ήταν οι γνώσεις των εννοιών της ζήτησης, του νόμου της ζήτησης, οι
προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, οι μεταβολές στη ζήτηση και τη ζητούμενη
ποσότητα, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή κ.ά. Η επισήμανση από τον
ερευνητή, κατά τη μακρόχρονη θητεία του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των
λαθών τα οποία έκαναν οι μαθητές ενώ προσπαθούσαν να κατανοήσουν τη
συγκεκριμένη ενότητα, τον οδήγησε στο να πιστεύει ότι η διαμορφωμένη
προγενέστερη αντίληψη των μαθητών για τον όρο "ζήτηση" ως να αναφέρονταν σε
απλές ποσότητες – μία αντίληψη η οποία είναι σε αντίθεση με τους ορισμούς των
οικονομολόγων – δημιουργούσε δυσκολίες στη μάθηση. Οι διαφορετικές
προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών επιβεβαιώθηκαν με το τεστ αξιολόγησης της
γνωστικής δομής που δόθηκε στους μαθητές.
Η αξιολόγηση της γνωστικής δομής έδειξε ότι οι μαθητές θα ήταν εξοικειωμένοι με
την έννοια της ζήτησης, αν δε χρησιμοποιούσαν τον όρο κατά τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που χρησιμοποιείται στη θεωρητική οικονομική. Οι μαθητές πίστευαν ότι ο
όρος "ζήτηση" αναφερόταν σε μια απλή ποσότητα την οποία οι αγοραστές θα ήθελαν
να αγοράσουν, ενώ οι οικονομολόγοι ορίζουν θεωρητικά τη ζήτηση ως ένα πίνακα
τιμών και ποσοτήτων. Δεύτερο, και επακόλουθο των προηγούμενων αντιλήψεων
τους, οι μαθητές πίστευαν ότι εάν η τιμή ενός αγαθού άλλαζε, τότε η ζήτηση για το
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αγαθό θα άλλαζε. Ενώ οι οικονομολόγοι ορίζουν θεωρητικά τη ζήτηση ως ένα πίνακα
τιμών και ποσοτήτων, όπου όταν η τιμή αλλάζει ο πίνακας ο ίδιος δεν αλλάζει και
συνεπώς η ζήτηση δεν αλλάζει.
Έτσι, ο προοργανωτής έπρεπε να είναι ένας συγκριτικός οργανωτής του οποίου ο
στόχος θα ήταν: 1) να δώσει ένα μέσο ένταξης κάτω από το οποίο θα μπορούσε να
τοποθετηθεί ο συγκεχυμένος στο μυαλό των μαθητών ορισμός της ζήτησης 2) να
αυξήσει τη διακριτότητα ανάμεσα στο νέο και τον υπάρχοντα, στη γνωστική δομή των
μαθητών, ορισμό της ζήτησης και 3) να διατυπώσει τη σημασία της έννοιας της
ζήτησης όπως την αναφέρουν οι οικονομολόγοι, ώστε να περιγράψει την επίδραση
μιας μεταβολής της τιμής του αγαθού.
Η επιστήμη των οικονομικών χρησιμοποιεί τη λέξη ζήτηση, ως ένα μέσο ένταξης.
Ενταγμένα κάτω απ’ αυτήν είναι ο νόμος της ζήτησης, οι πίνακες ζήτησης, η καμπύλη
ζήτησης, οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, οι ελαστικότητες
ζήτησης, οι μεταβολές στη ζήτηση και τη ζητούμενη ποσότητα (Martin, 1980). Το
πρόβλημα είναι ότι η λέξη "ζήτηση" ως μέσο ένταξης, με τη σημασία που δίνεται από
το ευρύ κοινό, και η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με την επιστημονική σημασία του
όρου, δε μπορεί αρχικά να λειτουργήσει ως μέσο ένταξης στο εισαγωγικό μάθημα.
Εφόσον οι οικονομολόγοι και το ευρύ κοινό συμφωνούν ότι η ζήτηση έχει να κάνει
με την επιθυμία και την δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν ένα αγαθό, η
φράση "η επιθυμία και η δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν" επελέγη ως
μέσο ένταξης.
Οι οικονομολόγοι βασικά, αλλά και το ευρύ κοινό, χρησιμοποιούν τη λέξη ζήτηση με
τρόπο που αντανακλά την παραδοχή ότι η τιμή του αγαθού είναι ένας από αρκετούς
παράγοντες, αλλά όχι ο μοναδικός, οι οποίοι επηρεάζουν την επιθυμία και τη
δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν το αγαθό, και, επίσης, επειδή η
διαφορετική χρήση του όρου από τις ομάδες επικεντρώνεται στο διαχωρισμό των
επιδράσεων της "τιμής" του αγαθού και όλων των "άλλων προσδιοριστικών
παραγόντων" στο θεωρητικό οικονομικό ορισμό της ζήτησης, οι φράσεις "τιμή
αγαθού" και "άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες" εντάχθηκαν στο γνωστικό χάρτη
κάτω από "την επιθυμία και δυνατότητα των αγοραστών".
Ο αμφιλεγόμενος όρος "ζήτηση" με δεδομένη την προϋπόθεση του ceteris paribus,
είναι ειδικός τρόπος θεώρησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά
τους "άλλους παράγοντες", εκτός από την "τιμή". Αυτός περιγράφει τρόπους
συνδυασμού της "τιμής" και των "άλλων προσδιοριστικών παραγόντων" που
επηρεάζουν τις αποφάσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου, ο όρος ζήτηση τοποθετήθηκε
ανάμεσα στους όρους "Τιμή αγαθού" και "Άλλοι παράγοντες" στο γνωστικό χάρτη.
Τελευταίοι, κάτω από τον όρο ζήτηση, τοποθετήθηκαν οι διαφορετικοί εκλαϊκευμένοι
και οικονομικοί ορισμοί.
Ο οργανωτής για τη ζήτηση δίνει την οργανωτική δομή για την ενότητα που
περιλαμβάνει την έννοια της ζήτησης (Martin, 1980).
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H κατασκευή του προοργανωτή για τη "Ζήτηση"
Ένας οργανωτής 800 περίπου λέξεων κατασκευάστηκε για να χρησιμοποιηθεί στην
έρευνα είτε γραπτά είτε προφορικά. Η μορφή και το περιεχόμενο του πραγματικού
προοργανωτή δίνονται παρακάτω.
Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ
ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Μάθαμε στην Α΄ τάξη του Λυκείου πως διαμορφώνονται οι τιμές των αγαθών στην
οικονομία της αγοράς. Οι τιμές προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση των
δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Ή διαφορετικά από την επιθυμία και την
δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν ένα προϊόν και από την επιθυμία και την
δυνατότητα των πωλητών να πωλήσουν ένα προϊόν. Σ’ αυτή την ενότητα θα μάθουμε
τι σημαίνει για την οικονομική επιστήμη η φράση «επιθυμία και δυνατότητα των
αγοραστών να αγοράσουν».
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η τιμή του αγαθού από τη μία πλευρά και οι «άλλοι παράγοντες» από την άλλη, είναι
οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμία και την δυνατότητα των αγοραστών
να αγοράσουν ένα αγαθό. Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι χαμηλή, οι καταναλωτές
επιθυμούν και μπορούν να αγοράσουν μεγαλύτερη ποσότητα από όση όταν η τιμή
είναι υψηλή. Για παράδειγμα, θα αγοράζατε περισσότερες ολυμπιακές καρφίτσες
από ότι τώρα που είναι 8 Ευρώ εάν η τιμή ήταν 2 Ευρώ και λιγότερες εάν η τιμή ήταν
20 Ευρώ.
Όταν αναφερόμαστε στους «άλλους παράγοντες», που επηρεάζουν την επιθυμία και
την δυνατότητα των αγοραστών, εννοούμε για παράδειγμα 1) το εισόδημα των
αγοραστών ή 2) τις τιμές των άλλων αγαθών.
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ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ο όρος «ζήτηση» εκφράζει την επιθυμία και την δυνατότητα των αγοραστών να
αγοράσουν και δείχνει τις επιδράσεις αφενός της τιμής και αφετέρου των «άλλων
παραγόντων». Το ευρύ κοινό και οι οικονομολόγοι ενώ χρησιμοποιούν τον ίδιο αυτόν
όρο, εννοούν αλλιώς την επιθυμία και την δυνατότητα των αγοραστών να
αγοράσουν. Πρέπει να καταλάβετε την διαφορά για τον ορισμό της ζήτησης μεταξύ
των οικονομολόγων και των πολιτών για να τη χρησιμοποιείτε όπως την ορίζει η
επιστήμη.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Η ζήτηση ορίζεται από τους οικονομολόγους ως ένας πίνακας τιμών και ποσοτήτων
ενός αγαθού τις οποίες είναι πιθανόν να επιθυμούν και να μπορούν να αγοράσουν
σε κάθε τιμή. Έτσι η ζήτηση παρομοιάζεται είτε σαν φορολογικό μητρώο, είτε σαν
τηλεφωνικός κατάλογος. Δηλαδή ένας πίνακας όπου για κάθε όνομα αντιστοιχεί ένας
μοναδικός αριθμός. Η ζήτηση λοιπόν είναι ένας πίνακας τιμών και ποσοτήτων που
δείχνει την επιθυμία και τη δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν σε κάθε τιμή.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν κατασκευάζεται ένας πίνακας ζήτησης
θεωρούνται σταθερά τα δεδομένα για τους «άλλους παράγοντες». Για παράδειγμα,
κατασκευάζουμε ένα πίνακα ζήτησης για ένα αγαθό αλλά θεωρούμε το εισόδημα του
αγοραστή σταθερό όπως σταθερές θεωρούμε και τις τιμές κάποιων παρεμφερών
αγαθών. Μία μεταβολή των δεδομένων από τους «άλλους παράγοντες» (π.χ. αύξηση
του εισοδήματος), μπορεί να οδηγήσει τους αγοραστές να επιθυμούν να αγοράσουν
διαφορετική ποσότητα σε κάθε τιμή του πίνακα ζήτησης και συνεπώς να έχουμε ένα
ολότελα νέο πίνακα τιμών και ποσοτήτων. Αυτή η μεταβολή που προέκυψε στον
πίνακα από τη μεταβολή στο εισόδημα χαρακτηρίζεται από τους οικονομολόγους ως
μεταβολή στη ζήτηση. Άρα μια μεταβολή σε κάποιον από τους «άλλους παράγοντες»
προκαλεί μεταβολή στη ζήτηση.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Το ευρύ κοινό χρησιμοποιεί τη λέξη ζήτηση και εννοεί μια συγκεκριμένη τιμή που
διαμορφώνεται στην αγορά και μία συγκεκριμένη ποσότητα που μπορεί να
αγοράσει. Δηλαδή εάν η τιμή του φρέσκου γάλακτος είναι 1 Ευρώ το λίτρο και 200
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καταναλωτές αγόραζαν ένα λίτρο κάθε μέρα, το ευρύ κοινό λέει ότι η ημερήσια
ζήτηση για φρέσκο γάλα είναι 200 λίτρα. Εννοεί συνεπώς τη ζήτηση ως μια
συγκεκριμένη ποσότητα που αγοράζεται σε μία συγκεκριμένη τιμή.
Και οι οικονομολόγοι και οι πολίτες λένε ότι η ζήτηση μεταβάλλεται όταν ένας από
τους «άλλους παράγοντες» μεταβάλλεται.
Αν τους ρωτήσετε όμως θα διαπιστώσετε ότι οι οικονομολόγοι και οι πολίτες
εκφράζονται διαφορετικά όταν περιγράφουν την επίδραση μιας μεταβολής της τιμής
του αγαθού. Για τον ορισμό της ζήτησης το κοινό θεωρεί ότι είναι μια συγκεκριμένη
ποσότητα σε μια συγκεκριμένη τιμή και ότι η ζήτηση μεταβάλλεται όταν η τιμή του
αγαθού μεταβάλλεται. Οι οικονομολόγοι όμως που ορίζουν τη ζήτηση ως ένα πίνακα
τιμών και ποσοτήτων, διατυπώνουν ότι μια μεταβολή στην τιμή του αγαθού δεν θα
μεταβάλλει τη ζήτηση για το αγαθό. Μια μεταβολή, λένε, στην τιμή έχει ως
αποτέλεσμα οι αγοραστές να μετακινηθούν από ένα ζεύγος τιμών – ποσοτήτων σε
ένα άλλο ζεύγος του πίνακα της ζήτησης. Αφού ο πίνακας παραμένει ίδιος, η ζήτηση
δεν έχει αλλάξει. Η έκφραση που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να
περιγράψουν την επίδραση της μεταβολής της τιμής του αγαθού είναι: η «ζητούμενη
ποσότητα» έχει μεταβληθεί.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι οικονομολόγοι ορίζουν τη ζήτηση ως ένα
πίνακα τιμών και ποσοτήτων, για να μπορεί εύκολα να φανεί στον πίνακα η επίδραση
της μεταβολής της τιμής του αγαθού στην ποσότητα που οι αγοραστές επιθυμούν να
αγοράσουν. Ο ορισμός της ζήτησης ως μια συγκεκριμένη ποσότητα σε μια
συγκεκριμένη τιμή που διατυπώνει το κοινό, δεν επιτρέπει την εύκολη εξέταση της
επίδρασης της μεταβολής της τιμής του αγαθού. Στα επόμενα μαθήματα θα
καταλάβετε το πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να εξετάζεις εύκολα την επίδραση
της τιμής του αγαθού στην ποσότητα που επιθυμούν να αγοράσουν οι αγοραστές.
Ανάλυση του προοργανωτή
Η παρακάτω περιγραφή δείχνει πώς οι αρχές κατασκευής (Lenz & Alley, 1984; Mayer,
1979β) ενός προοργανωτή εφαρμόστηκαν στην ανάπτυξη του οργανωτή για την
έννοια της ζήτησης.
Επειδή πολλοί ερευνητές υποστήριξαν τη χρήση σχηματικών βοηθημάτων στην
κατασκευή ενός οργανωτή και επειδή βρέθηκε στη βιβλιογραφία ότι η παρουσίαση
κάποιων σχηματικών βοηθημάτων επαυξάνει σημαντικά την αφομοίωση μιας
έννοιας (Kozlow, 1978; Novak, 1998), περιλάβαμε κάποια σχηματικά βοηθήματα
στους οργανωτές. Έτσι, κατασκευάστηκαν κάποια σχήματα που αναδεικνύουν τις
φράσεις "τιμή αγαθού", "επιθυμία αγοραστών" κ.λ.π. και τοποθετήθηκαν στον
οργανωτή ως σύνδεσμος της νέας προς μάθηση ενότητας με τις προηγούμενες
μαθησιακές πληροφορίες στην κατεύθυνση και τον περιορισμό της λειτουργίας της
τιμής σε μία οικονομία της αγοράς. Αυτός ήταν ο σκοπός της πρώτης πρότασης του
οργανωτή για τη ζήτηση. Η δεύτερη και τρίτη πρόταση του προοργανωτή για τη
ζήτηση συνεχίζει να εισάγει το μαθητή στην νέα ύλη διατυπώνοντας πως οι τιμές
προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας τα δύο μέσα ένταξης, τα οποία αντικατέστησαν
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τους όρους ζήτηση και προσφορά. Η τέταρτη πρόταση ενημερώνει το μαθητή για το
γενικό περιεχόμενο του οργανωτή για τη ζήτηση, και η πέμπτη πρόταση αναφέρει ότι
η δεύτερη δύναμη που προσδιορίζει την τιμή του αγαθού θα συζητηθεί σε
μεταγενέστερο χρόνο. Έτσι το πρώτο σχήμα και η πρώτη παράγραφος: 1) δίνει τις
πλέον γενικές έννοιες (μέσα ένταξης) με τη μορφή του σχηματικού βοηθήματος και
του κειμένου, 2) συσχετίζει τη νέα ύλη με το προηγούμενο μαθησιακό υλικό, 3)
ενημερώνει τους μαθητές με γενικό τρόπο για την έννοια του πρώτου οργανωτή και
4) ενημερώνει το μαθητή ότι ο δεύτερος σε δύναμη προσδιοριστικός παράγοντας για
την τιμή του αγαθού θα συζητηθεί αργότερα.
Ακόμη, η διαφορά ανάμεσα στην άποψη των οικονομολόγων και αυτήν της κοινής
γνώμης για τον ορισμό της ζήτησης, είναι ότι η πρώτη διαχωρίζει την επίδραση της
τιμής του αγαθού από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης.
Επίσης, η αξιολόγηση της γνωστικής δομής αποκάλυψε ότι οι μαθητές αναγνωρίζουν
ότι η τιμή του αγαθού όπως και οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες, εκτός από την
τιμή, επηρεάζουν την επιθυμία των αγοραστών να αγοράσουν. Αυτός ο διαχωρισμός
σε δύο ομάδες των παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυμία των αγοραστών να
αγοράσουν, παρουσιάσθηκε με τη μορφή σχηματικού βοηθήματος και στην πρώτη
πρόταση της δεύτερης παραγράφου, όπου ακολουθεί η αρχή της προοδευτικής
διαφοροποίησης (Progressive Differentiation). Επειδή η αρχή της οργανικής ένταξης
ή ενσωματωμένης συσχέτισης (Integrative Reconciliation) συνεπάγεται ότι οι
μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν γιατί οι οικονομολόγοι ορίζουν τη ζήτηση με το
δικό τους τρόπο, πρέπει να περιλαμβάνεται στον οργανωτή η εξήγηση της
διαδικασίας του προσδιορισμού των τιμών. Επειδή όμως η διαδικασία του
προσδιορισμού των τιμών απαιτεί, κατ’ αρχήν, μια γνώση του νόμου της ζήτησης, ο
οποίος νόμος παρουσιάσθηκε στη δεύτερη παράγραφο του οργανωτή, πάλι
ακολουθεί η αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης. Εφαρμόζοντας όσα
υποστηρίζει ο Kozlow (1978), για τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, δίνεται
ένα παράδειγμα του νόμου της ζήτησης στην τρίτη πρόταση της δεύτερης
παραγράφου και δύο παραδείγματα των "άλλων παραγόντων" δόθηκαν στην
τέταρτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου. Έτσι, η δεύτερη παράγραφος και το
σχηματικό βοήθημα: 1) παρουσιάζουν την δίπτυχη κατάταξη των προσδιοριστικών
παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυμία των αγοραστών, η οποία είναι η ουσία
της διαφοράς ανάμεσα στον εκλαϊκευμένο και τον επιστημονικό ορισμό της ζήτησης,
2) παρουσιάζουν το νόμο της ζήτησης και 3) δίνουν παραδείγματα του νόμου της
ζήτησης και των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση.
Το τρίτο σχηματικό βοήθημα και η παράγραφος δείχνουν στους μαθητές ότι: 1) η
έννοια της ζήτησης είναι ένας τρόπος θεώρησης της επιθυμίας και της δυνατότητας
των αγοραστών να αγοράσουν το προϊόν, η οποία περιλαμβάνει τις επιδράσεις της
τιμής του αγαθού και των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων, 2) οι οικονομολόγοι
και το κοινό συνδυάζουν αυτές τις επιδράσεις διαφορετικά, όταν ορίζουν την έννοια
της ζήτησης, 3) οι μαθητές θα αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στους δύο
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ορισμούς και 4) οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον όρο ζήτηση, όπως κάνουν οι
οικονομολόγοι. Αυτή η παράγραφος αποτελεί μια προοδευτική διαφοροποίηση της
έννοιας της επιθυμίας και της δυνατότητας των αγοραστών, υπό το φως του
διαχωρισμού των παραγόντων, που επηρεάζουν την επιθυμία και τη δυνατότητα των
αγοραστών. Η παράγραφος, επίσης, θέτει τη βάση για τη διατύπωση των δύο
διαφοροποιημένων ορισμών της ζήτησης.
Η τέταρτη και πέμπτη παράγραφος και το τέταρτο σχηματικό βοήθημα δίνουν τον
ορισμό της ζήτησης από τους οικονομολόγους. Η πρώτη πρόταση της παραγράφου
παρουσιάζει ένα σύντομο ορισμό του όρου. Η δεύτερη και τρίτη πρόταση ακολουθεί
την εισήγηση του Ausubel για τη χρήση των κατάλληλων αναλογιών. Η τέταρτη
πρόταση είναι σύμφωνη με όσα προτείνει ο Kozlow για τη λειτουργία των
προοργανωτών δηλαδή διατύπωση έννοιας – χρήση παραδείγματος –
επαναδιατύπωση της έννοιας. Η τέταρτη παράγραφος ως σύνολο δείχνει πως η
επίδραση της τιμής του αγαθού περιλαμβάνεται στον ορισμό του όρου από τους
οικονομολόγους.
Η πέμπτη παράγραφος εξηγεί πώς η επίδραση των "άλλων προσδιοριστικών
παραγόντων" είναι ενσωματωμένη στην άποψη των οικονομολόγων για τη ζήτηση.
Ειδικότερα, η πρώτη πρόταση αναφέρει την υπόθεση ceteris paribus. Η δεύτερη
πρόταση δίνει παραδείγματα των προσδιοριστικών παραγόντων υποθέτοντας ότι
είναι ίδιοι. Η τρίτη πρόταση διατυπώνει ότι όταν ένας άλλος παράγοντας, πλην της
τιμής, μεταβάλλεται τότε μεταβάλλεται και η ζήτηση, περιλαμβάνει δε ένα
παράδειγμα τέτοιας μεταβολής. Η τέταρτη πρόταση εξηγεί γιατί οι οικονομολόγοι
λένε ότι η ζήτηση μεταβάλλεται όταν ένας ή περισσότεροι από τους
προσδιοριστικούς παράγοντες μεταβάλλεται. Η πέμπτη πρόταση είναι μία
αναδιατύπωση της γενίκευσης. Έτσι η πέμπτη παράγραφος αποτελεί μια
προοδευτική διαφοροποίηση του ορισμού της ζήτησης από τους οικονομολόγους.
Το πέμπτο σχηματικό βοήθημα εισάγει και η έκτη παράγραφος εξηγεί τον
εκλαϊκευμένο ορισμό της έννοιας της ζήτησης. Η πρώτη πρόταση δίνει τον
εκλαϊκευμένο ορισμό της ζήτησης και η δεύτερη πρόταση δίνει ένα παράδειγμα του
ορισμού. Η τρίτη πρόταση ξαναδιατυπώνει τον εκλαϊκευμένο ορισμό της ζήτησης.
Η έβδομη παράγραφος πληροφορεί τους μαθητές ότι οι οικονομολόγοι και το ευρύ
κοινό περιγράφουν την επίδραση μιας μεταβολής οφειλόμενη σε κάποιον από τους
"άλλους παράγοντες" με την ίδια ορολογία. Αυτό είναι και μια προοδευτική
διαφοροποίηση του εκλαϊκευμένου ορισμού της ζήτησης και μια οργανική ένταξη
ανάμεσα στον εκλαϊκευμένο και τον οικονομικό ορισμό του όρου.
Η όγδοη παράγραφος πραγματοποιεί διπλή δουλειά, την προοδευτική
διαφοροποίηση της επίδρασης μιας μεταβολής στην τιμή του αγαθού σύμφωνα με
τους τρόπους που την περιέγραψαν οι οικονομολόγοι και το ευρύ κοινό, και την
οργανική ένταξη αυτών των δύο θεωρήσεων.
Η ένατη παράγραφος, τέλος, πραγματοποιεί τη δουλειά της οργανικής ένταξης
εξηγώντας γιατί οι οικονομολόγοι προτιμούν το δικό τους μόνο ορισμό της ζήτησης.
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Για την συγκεκριμένη ενότητα έγινε χρήση ενός σύνθετου προοργανωτή όπου λέξεις
και σχηματικά βοηθήματα προάγουν την απόκτηση της νέας γνώσης και βοηθούν
τους μαθητές στην επεξεργασία των πληροφοριών. Επίσης υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις ότι η χρήση των προοργανωτών διευκολύνει και τη βραχύχρονη και τη
σχετικά μακρόχρονη μάθηση και διατήρηση των γνώσεων σύμφωνα με την
πλειονότητα δεκάδων ερευνών.
Η εφαρμογή των προοργανωτών ενδείκνυται για τη διδασκαλία αρχών θεωρητικής
οικονομίας σε κάθε τάξη Λυκείου με τα σύγχρονα εποπτικά μέσα. Ιδιαίτερα δε για
τις πρώτες τάξεις η χρήση απλούστερων προοργανωτών, όπου κυριαρχεί το
σχηματικό βοήθημα (Γραφικοί Προοργανωτές), είναι πολύ αποτελεσματικοί διότι
αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη. Τέτοιοι είναι οι εννοιολογικοί,
κυκλικοί, σειριακοί και οι ιεραρχικοί π.χ Διάγραμμα Πίτας, Διάγραμμα V κ.λ.π
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Προτάσεις για βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των
μαθηματικών εννοιών.
Mόσχος Αλέξανδρος
Μαθηματικός και Υποδιευθυντής Γυμνασίου – Λ.Τ Σημάντρων Χαλκιδικής
alexandmos@gmail.com, mathmosxos.blogspot.com
Περίληψη
H εργασία αναδεικνύει και προτείνει πειραματικές δραστηριότητες με χρήση
χειραπτικών αντικειμένων για τη διδασκαλία διάφορων μαθηματικών εννοιών. Οι
δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στην λεγόμενη βιωματική μάθηση που
επιτυγχάνεται με την αναστοχαστική επεξεργασία της άμεσης εμπειρίας του μαθητή.
Σε πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες ενυπάρχουν τα κατάλληλα φύλλα
εργασίας με οδηγίες και διερευνητική μεθοδολογία.
Α. Το θεωρητικό πλαίσιο της βιωματικής μάθησης στα μαθηματικά.
Ο τρόπος που διδάσκουμε τα μαθηματικά στις σχολικές τάξεις δίνουν στους μαθητές
την εντύπωση ότι είναι ένα προπαρασκευασμένο σύστημα από κανόνες και τεχνικές
που πρέπει να αποστηθίσουν, χωρίς να αμφισβητηθεί η αυθεντία του διδάσκοντα.
Βομβαρδίζονται έτσι από καταιγισμό εννοιών και γνώσεων που πρέπει να μάθουν
χωρίς ενεργητική κι εμπειρική επαφή. Περιορίζονται σε μια παθητική στάση
αποδοχής και μετάδοσης θεωρητικών πληροφοριών.
Με τον τρόπο αυτό τα μαθηματικά δεν εκπορεύονται από την καθημερινή ζωή των
εκπαιδευομένων και δεν αναφέρονται σε πραγματικές καταστάσεις. Στην
πραγματικότητα όμως η επιστήμη των μαθηματικών είναι συνυφασμένη με την
βιωμένη πραγματικότητα και την εμπειρία των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε μάθει
αρκετά πράγματα με βιωματικό τρόπο, όπως για παράδειγμα να μαγειρεύουμε, να
μαστορεύουμε ή να κολυμπάμε (Τριλίβα - Αναγνωστοπούλου, 2008).
Στις μέρες μας τονίζεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διαδικασία μιας διδασκαλίας
των μαθηματικών που στηρίζεται στη λεγόμενη βιωματική προσέγγιση (Χρυσαφίδης,
1994). Μια προσέγγιση διδασκαλίας που συνδέει τα μαθηματικά με την
πραγματικότητα γύρω μας και στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Η βιωματική
μάθηση προϋποθέτει την αναστοχαστική επεξεργασία της άμεσης εμπειρίας ( Itin,
1999).
Στα λεξικά βρίσκουμε τους παρακάτω ορισμούς για το βίωμα και την εμπειρία.
Βίωμα : Βαθιά και άμεση εμπειρία που αποκτά κάποιος ζώντας κάτι προσωπικά.
Εμπειρία : η γνώση που προέρχεται από την πρακτική ενασχόληση με κάτι, από την
άσκηση έργου ή από την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων. Έρχεται σε
αντιδιαστολή με τη θεωρητική σπουδή από μελέτη.
Πρωτοπόροι στις θεωρίες βιωματικής εκπαίδευσης είναι ο John Dewey ( 1859 – 1952)
και ο David Kolb. Για τον Dewey η εμπειρία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
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εκπαίδευσης. Στην παραδοσιακή τάξη οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν από μια
προκατασκευασμένη θεωρητική γνώση και κατόπιν αναζητούν τρόπους εφαρμογής
της στη καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Στην βιωματική εκπαίδευση
αντίστροφα εμπλέκουν τους μαθητές σε δράσεις και κατόπιν τους ζητούν να
αναστοχαστούν τις εμπειρίες τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εμπλέκονται με
την πραγματικότητα με βιωματικό τρόπο και αποκτούν γνώσεις που είναι
εφαρμόσιμες στη ζωή τους.
Ο Kolb D. (1984) με τη σειρά του έδωσε έμφαση στη δυναμική φύση της εμπειρίας
και τη ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην κατασκευή της γνώσης. Με την εμπλοκή
του μαθητή σε εμπειρικές δράσεις διαμορφώνει προσωπικά και ενεργητικά νοήματα
.Βασικός στόχος είναι η αναζήτηση του νοήματος και η κατασκευή της γνώσης από
το μαθητή μέσα από τον αναστοχασμό της άμεσης εμπειρίας.
Η βιωματική μάθηση εφαρμόζεται όταν προσεκτικά επιλεγμένες εμπειρίες γίνουν
αντικείμενο αναστοχασμού, κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης. Οι εμπειρίες είναι
δομημένες με τρόπο ώστε να παρακινούν τους μαθητές να θέτει ερωτήματα, να
πειραματίζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, να λύνει προβλήματα, να δημιουργεί, να
κατανοεί και τελικά να νοηματοδοτεί. (Τριλίβα - Αναγνωστοπούλου, 2008).
Β. Πειράματα με χειραπτικά αντικείμενα
Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι που εμπλέκουν βιωματικές δράσεις στα
μαθηματικά. Μερικές από αυτές είναι η χρήση χειραπτικών αντικειμένων και
πειραμάτων, η μεταφορά ενός προβλήματος στην πραγματικότητα, το παιχνίδι
ρόλων, η μελέτη προβλημάτων πραγματικής κατάστασης, η προσχηματική
μυθοπλασία, η μελέτη προβλημάτων χωρίς επαρκή δεδομένα. κ.α. Στη παρούσα
μελέτη θα ασχοληθούμε με προτάσεις πειραμάτων με χειραπτικά αντικείμενα σε
διάφορες διδακτικές ενότητες των μαθηματικών. Στόχοι των πειραματικών αυτών
δραστηριοτήτων είναι :
Να εμπλέξουν τους μαθητές σε εμπειρικές – πειραματικές δράσεις.
Η γνώση να συνδέεται με βιωματικό τρόπο με την πραγματικότητα.
Οι μαθητές να νοηματοδοτούν κατασκευάζοντας τη γνώση μέσα από την ανάλυση
των εμπειριών που απέκτησαν.
Να συνδεθούν τα μαθηματικά με την καθημερινή ζωή.
1 Χειραπτικά αντικείμενα στον όγκο στερεών. ( Aφορά μαθητές α ΄ γυμνασίου).
Από το χημικό εργαστήριο φέρνουμε ένα κυλινδρικό ογκομετρητή. Έχουμε ένα
κυβικό δοχείο κι ένα ακόμη σχήματος παραλληλεπιπέδου των οποίων θέλουμε να
μετρήσουμε τον όγκο τους. Τέλος διαθέτουμε ένα μπουκάλι με νερό. Υπολογίζουμε
τους όγκους του κύβου και του παραλληλεπιπέδου αλγεβρικά με τους τύπους.
Ακολουθεί η εμπειρική – πειραματική επαλήθευση της αλγεβρικής λύσης. Πράγματι
γεμίζουμε τα δοχεία με νερό. Στη συνέχεια ρίχνουμε το νερό στον ογκομετρητή και
μετράμε σ’ αυτόν τον όγκο του νερού. Έτσι ελέγχουμε το αποτέλεσμα με αυτό που
βρήκαμε από τη εφαρμογή του τύπου. Με τις παραπάνω δράσεις επιτυγχάνεται να
συνδεθεί ο θεωρητικός τύπος εύρεσης του όγκου παραλληλεπιπέδου με την εμπειρία
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του μαθητή. Έτσι κατανοείται σαφέστερα ο τύπος, επιτυγχάνεται δηλαδή
εννοιολογική κατανόηση, επειδή τυγχάνει εμπειρικής επαλήθευσης.
2. Χειραπτικά αντικείμενα στην τριγωνική ανισότητα. (Aφορά μαθητές γ ΄
γυμνασίου).
Δίνουμε στους μαθητές καλαμάκια διαφορετικών μηκών και ζητάμε να σχηματίσουν
τρίγωνο. Παρατηρούμε ότι αν το άθροισμα των δύο είναι μικρότερο ή ίσο από το
μεγαλύτερο καλαμάκι, τρίγωνο δεν σχηματίζεται.

Οι μαθητές κατανοούν εμπειρικά , μπροστά στα μάτια τους, ότι για να σχηματιστεί
τρίγωνο πρέπει κάθε πλευρά να έχει μήκος μικρότερο από το άθροισμα των άλλων
δύο. Μπορούν να το δοκιμάσουν με τα χειραπτικά αντικείμενα και να το
επαληθεύσουν. Έτσι οδηγούνται αβίαστα στην τριγωνική ιδιότητα ότι δηλαδή «κάθε
πλευρά τριγώνου έχει μήκος μικρότερο από το άθροισμα των μηκών των άλλων δύο
πλευρών». Η εφαρμογή αυτή όταν εφαρμόστηκε στην τάξη είχε θετικά
αποτελέσματα συγκριτικά με μια θεωρητική παρουσίαση της τριγωνικής ιδιότητας
που στηρίζεται απλά στην απομνημόνευση και δεν κατανοείται.
3. Χειραπτικά αντικείμενα στο μήκος κύκλου. (Aφορά μαθητές β ΄ γυμνασίου).
Δραστηριότητα
Πάρτε 5 διαφορετικά αντικείμενα με κυκλικό σχήμα ( ένα κουμπί,ένα νόμισμα, ένα
χάρτινο πιάτο, ένα φλιτζάνι, κι ένα πιατάκι καφέ).Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για
να μετρήσετε τη διάμετρο και το μήκος (περιφέρεια) τους. Καταγράψτε τα
αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα. Τι παρατηρείτε;
Αντικείμενο

Διάμετρος

Μήκος
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Όταν διδάσκεις το μήκος του κύκλου στην β΄ γυμνασίου πρέπει να ισχυριστείς ότι σε
κάθε κύκλο το πηλίκο του μήκους του δια την διάμετρο είναι σταθερό ίσο με τον
αριθμό π. Αναγκαστικά θα στηριχθείς στην αυθεντία του Αρχιμήδη που
πρωτοδιαπίστωσε κάτι τέτοιο. Οι μαθητές στηρίζονται στην δική σου αυθεντία και
καλούνται να απομνημονεύσουν κάτι χωρίς να το διαπιστώνουν μόνοι τους.
Η ενασχόληση με χειραπτικά αντικείμενα και οι πειραματικές μετρήσεις μετατρέπουν
τους μαθητές σε μικρούς ερευνητές που ξαναβρίσκουν το συμπέρασμα του
Αρχιμήδη. Κατανοούν καλύτερα τη σταθερότητα του λόγου L/δ , γιατί την
ανακαλύπτουν μόνοι τους σε διάφορα κυκλικά αντικείμενα.
4. Χειραπτικά αντικείμενα στις ιδιότητες των όμοιων σχημάτων. ( Aφορά μαθητές γ ΄
γυμνασίου).
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Δραστηριότητα 1
Υλικά : Χάρακας, Μοιρογνωμόνιο
Στον παρακάτω κενό χώρο σχεδιάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ .

Μετρήστε τις πλευρές και τις γωνίες τους και συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες:
Πλευρές
ΑΒ

Γωνίες
ΒΓ

ΑΓ

Α

Β

Γ

Δραστηριότητα 2
Φωτοτυπήστε το τρίγωνο με μεγέθυνση 120% στο φωτοτυπικό μηχάνημα του
σχολείου σας. Επαναλάβετε τις μετρήσεις για το νέο τρίγωνο
Πλευρές
Α΄Β΄

Γωνίες
Β΄Γ΄

Α΄Γ΄

Α΄

Β΄

Γ΄

Δραστηριότητα 3
Α. Συγκρίνετε τις γωνίες του κάθε αρχικού τριγώνου και του μεγεθυμένου. Τι
παρατηρείτε;
Υπολογίστε
τους
λόγους

-389-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Τι παρατηρείτε; Τι σχέση έχουν οι παραπάνω λόγοι με το ποσοστό 120% μεγέθυνσης;
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Μετρήστε τις διαστάσεις του παιδικού σας δωματίου και σχεδιάστε το.
Μήκος δωματίου
Πλάτος δωματίου
Α. Με κλίμακα 1:50 Β. Με κλίμακα 1: 100
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
Να βρείτε μια ολόσωμη φωτογραφία σας. Μετρήστε το ύψος στην πραγματικότητα
και στη φωτογραφία. Βρείτε την κλίμακα της φωτογραφίας. Πόσες φορές σμίκρυνση
του εαυτού σας έκανε η φωτογραφία;
Ύψος στη φωτογραφία
Πραγματικό ύψος
Οι παραπάνω δράσεις όταν εφαρμόστηκαν στην τάξη είχαν θετικά αποτελέσματα
γιατί :
α. Απαιτούσαν την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών.
β. Κατανοήθηκαν οι ιδιότητες των ομοίων τριγώνων επειδή δεν παρουσιάστηκαν
στεγνά και θεωρητικά στον πίνακα από τον διδάσκοντα. Αντίθετα διαπιστώθηκαν
από τους ίδιους τους μαθητές μέσα από τις μετρήσεις και τα ερωτήματα του φύλλου
εργασίας.
5. Πειραματικές εφαρμογές στην μελέτη γραφικών παραστάσεων. ( Aφορά μαθητές
β ΄ γυμνασίου).
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Υλικά : Ένα πυρίμαχο δοχείο από το εργαστήριο χημείας , ένα μπουκάλι νερό, 1
καμινέτο., 1 θερμόμετρο. 1 χρονόμετρο ή ρολόι.
Δραστηριότητα 1 ( Πείραμα)
1η φάση : Γεμίζουμε το πυρίμαχο δοχείο με νερό και το τοποθετούμε επάνω στο
αναμμένο καμινέτο. Βυθίζουμε μέσα στο δοχείο το θερμόμετρο. Παρατηρούμε τις
ενδείξεις του θερμομέτρου κάθε 1 ή 2 λεπτά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα
στον οποίο καταγράφουμε τις θερμοκρασίες.
Χρόνος
σε min

1

2

3

4
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6

7

8

9

10
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θερμοκρασία

2η φάση : Μετά από 10 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά και δεν πειράζουμε τίποτα άλλο.
Συνεχίζουμε να μετράμε τις ενδείξεις του θερμομέτρου και καταγράφουμε τις
θερμοκρασίες στον παρακάτω πίνακα :

Χρόνος
σε min

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

θερμοκρασία
Δραστηριότητα 2
Α. Αποτυπώνουμε τα ζεύγη (Χρόνος, θερμοκρασία) ως σημεία στο παρακάτω
τετραγωνισμένο χαρτί :

Β. Ενώστε τα παρακάτω σημεία διαδοχικά με ευθύγραμμα τμήματα . Έχετε
παραστήσει γραφικά την εξέλιξη του φαινομένου δηλαδή την εξάρτηση της
θερμοκρασίας του νερού συναρτήσει του χρόνου.
Δραστηριότητα 3
Με τη βοήθεια της παραπάνω γραφικής παράστασης να εκτιμήσετε:
Ποια είναι η θερμοκρασία του νερού στα 330sec …………………………
Ποια είναι η θερμοκρασία στα 8,5 min …………………………………
Aν δεν σβήναμε τη φωτιά ποια θα ήταν η θερμοκρασία του νερού στο 12ο λεπτό;
…………………………………………………….
Σε πόσα λεπτά η θερμοκρασία του νερού να επανέλθει στην αρχική τιμή της πριν
ανάψουμε τη φωτιά; …………………………………………………
Παρόμοια δραστηριότητα μπορούμε να εκτελέσουμε τοποθετώντας ένα θερμόμετρο
εξωτερικού χώρου στο προαύλιο του σχολείου. Μετράμε σε κάθε διάλλειμα την
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θερμοκρασία που αναγράφει. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα σε πίνακα και τα
αποτυπώνουμε σε σημεία γραφήματος. Στη συνέχεια ενώνουμε τα διαδοχικά σημεία
με ευθύγραμμα τμήματα όπως πρωτύτερα και εκτιμούμε τη εξωτερική θερμοκρασία
σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
Το διδακτικό κέρδος των παραπάνω δράσεων ήταν ότι οι μαθητές κατανόησαν
εμπειρικά και ουσιαστικά τη λειτουργικότητα των γραφικών παραστάσεων σε
συγκεκριμένα πειραματικά δρώμενα που άπτονται της φυσικής. Μπορούν έτσι σε
«πραγματικές και επιστημονικές συνθήκες» να κατανοήσουν τη γραφική παράσταση
ως ένα χρήσιμο εργαλείο παρουσίασης συμμετατοβολών μεγεθών και προβλέψεων
καταστάσεών τους.
6. Χειραπτικά αντικείμενα για το άθροισμα των γωνιών τριγώνου. ( Aφορά μαθητές
α ΄ γυμνασίου).
Η παρακάτω δραστηριότητα μπορεί να γίνει ή με επίδειξη του διδάσκοντα στον
πίνακα είτε από τους μαθητές ομαδοσυνεργατικά στα θρανία τους. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι ένα φύλλο χαρτί, ένα ψαλίδι και ζιλοτέιπ.Η βασική της ιδέα
είναι να σχεδιάσουμε ένα τρίγωνο σε ένα φύλλο χαρτί. Κατόπιν να κόψουμε τις τρεις
γωνίες του και να τις τοποθετήσουμε με τρόπο ώστε να γίνουν διαδοχικές(εφεξής
ανά δύο). Καταφέρνουμε τότε με τρόπο άμεσο και εποπτικό να παρατηρήσουμε ότι
οι τρεις γωνίες σχηματίζουν ευθεία γωνία και άρα έχουν άθροισμα 180˚. Η
επανάληψη της διαδικασίας σε διαφορετικά τρίγωνα πείθει για την γενικότητα του
συμπεράσματος.
Δραστηριότητα : Α. Σ΄ ένα φύλλο χαρτί σχεδιάστε ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Ονοματίστε στο
εσωτερικό τους τις γωνίες του με αριθμούς 1, 2, 3. Κόψτε μ΄ένα ψαλίδι το τρίγωνο
γύρω-γύρω.

Β. Κόψτε τις τρεις γωνίες (1), ( 2), (3).

Τοποθετήστε τις κατά τρόπο ώστε να είναι διαδοχικές (εφεξής ανά δύο).
Γ. Τι γωνία σχηματίζουν και οι τρεις μαζί; Ποια είναι η τιμή του αθροίσματος : Α+Β+Γ;
Με την χαρτοκοπτική και το πάζλ παρατηρούμε ότι οι τρεις «κομμένες» γωνίες
τοποθετούνται ακριβώς πάνω σε μία ευθεία γωνία. Άρα έχουν άθροισμα 180˚. Οι
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μαθητές διαπιστώνουν ότι οι γωνίες ενός τριγώνου έχουν άθροισμα 180˚ εμπειρικά
κι έτσι κατανοούν την ιδιότητα αυτή άμεσα και με πειστικότητα.
7. Κατασκευή γωνιόμετρου για τον υπολογισμό του ύψους ενός κτιρίου. (Aφορά
μαθητές β ΄ γυμνασίου).
Αφορά στη μέτρηση του ύψους ενός ψηλού κτιρίου ( π.χ. του σχολείου) με τη βοήθεια
της τριγωνομετρίας. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές χρειάζονται ένα γωνιόμετρο ώστε
να στοχεύσουν την κορυφή του κτιρίου και να υπολογίσουν τη γωνία που σχηματίζει
με το οριζόντιο επίπεδο. Χρειάζεται επίσης να μετρήσουν την απόσταση του σημείου
που στάθηκαν μέχρι τη βάση του κτιρίου. Στο πρώτο μάθημα οι ομάδες των μαθητών
ασχολούνται με την κατασκευή του γωνιόμετρου. Τα υλικά που απαιτούνται είναι :
ένα ορθογώνιο χαρτόνι, ένα μοιρογνωμόνιο, μια φωτοτυπία του μοιρογνωμονίου
στο μέρος του από 0 -90˚, ένα κομμάτι άχυρο, ένα νήμα κι ένα κουμπί.
Στο επόμενο μάθημα βγαίνουμε στην αυλή τους σχολείου και η κάθε ομάδα σε
διαφορετική απόσταση από το κτίριο του σχολείου μετράει την απόσταση αυτή και
τη γωνία με το γωνιόμετρο. Στοχεύουν με το ορθογώνιο στην κορυφή του σχολείου.
Με κλειστό το ένα μάτι ώστε το άχυρο να φτάνει στην κορυφή. Το νήμα με το κουμπί
σταματάει σε κάποια θέση. Η γωνία την οποία υποδεικνύει το νήμα πάνω στην
κολλημένη φωτοτυπία του μοιρογνωμονίου είναι η ζητούμενη γωνία. Σημειώνει τις
μετρήσεις της. Κατόπιν στην τάξη ομαδοσυνεργατικά με χρήση της εφαπτομένης
υπολογίζουν το ύψος του σχολείου. Συγκρίνουμε τέλος τα αποτελέσματα . Πρόκειται
για παράδειγμα βιωματικής μάθησης και μάλιστα μεταφοράς ενός προβλήματος
στην πραγματικότητα.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Δραστηριότητα 1
Κατασκευή γωνιόμετρου
Υλικά Ένα ορθογώνιο χαρτόνι. Μια φωτοτυπία ενός μοιρογνωμονίου. Ένα νήμα. Ένα
κουμπί.
Σχεδιάστε ένα μοιρογνωμόνιο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Δραστηριότητα 2
Καταγράψτε τις μετρήσεις που κάνατε στο προαύλιο της τάξης.
Απόσταση από τη βάση του σχολείου
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Δραστηριότητα 3
Σχεδιάστε ένα πρόχειρο σχήμα με το σχολείο τη θέση που σταθήκατε και με τα
δεδομένα που μετρήσατε
Δραστηριότητα 4
Υπολογίστε το ύψος του σχολείου σας.
Οι εμπειρικές αυτές δράσεις είχαν επιτυχία όποτε τις εφάρμοσα στην διδακτική τάξη
γιατί :
α. Οι μαθητές αισθάνονται ως μικροί ερευνητές που καλούνται να μετρήσουν , να
υπολογίσουν και να αποφανθούν.
β. Κατανοούν καλύτερα την αναγκαιότητα ορισμού και τη χρηστικότητα των
τριγωνομετρικών αριθμών , γιατί μπορούν εμπειρικά να τους συνδέσουν με
συγκεκριμένες ανάγκες και προβλήματα που επιλύουν.
γ. Διαπιστώνουν ότι ο αφηρημένος ορισμός της εφαπτομένης γωνίας δεν είναι κάτι
περίεργο και εξωπραγματικό όπως νόμιζαν , αλλά αποτελεί μια έξυπνη ανακάλυψη
του ανθρώπου για να υπολογίζει ύψη κτιρίων.
δ. οι μαθηματικές οντότητες ( όπως η εφαπτομένη γωνίας) αποκτούν νόημα ,
συνδέονται με πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου κι ο μαθητής μπορεί να τις
εφαρμόζει στην πραγματικότητα.
8. Χειραπτικά αντικείμενα στο εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου.
((Aφορά μαθητές β ΄ γυμνασίου).
Θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τον τύπο του εμβαδού της
παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου. Γνωρίζουμε ότι ισούται με το γινόμενο της
περιμέτρου της βάσης επί το ύψος. Μάλιστα στην απόδειξη του τύπου φαίνεται ότι
η παράπλευρη επιφάνεια μετασχηματίζεται σε ορθογώνιο με διαστάσεις ακριβώς
την περίμετρο και το ύψος του κυλίνδρου. Μια καλή οπτικοποίηση για καλύτερη
κατανόηση αποτελεί η εξής διαδικασία.Παίρνουμε μια κόλλα φωτοτυπικού χαρτιού
Α4. Την τυλίγουμε σε ρολό ώστε να φτιάξουμε κύλινδρο. Για την ακρίβεια πρόκειται
για την παράπλευρη επιφάνειά του. Ξετυλίγοντας φαίνεται ότι η παράπλευρη
επιφάνεια μετατρέπεται σε ορθογώνιο . Μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι οι διαστάσεις
του ορθογωνίου αντιστοιχούν στο μήκος του κύκλου και στο ύψος του κυλίνδρου.
Τυλίγοντας και ξετυλίγοντας μερικές φορές οι μαθητές το κατανοούν. Επιτυγχάνεται
δηλαδή καλύτερη εννοιολογική κατανόηση στον τύπο του εμβαδού της παράπλευρης
επιφάνειας κυλίνδρου. Είναι καλύτερο ο μαθητής να κατανοεί με πειστικότητα αυτό
που του παρουσιάζεις παρά να στηρίζεσαι αποκλειστικά σε μια στεγνή θεωρητική
απομνημόνευση.
9. Χειραπτικά αντικείμενα στην έννοια του κλάσματος με δοσομετρητή. ( Aφορά
μαθητές α ΄ γυμνασίου).
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Μπορούμε να φέρουμε στην τάξη έτοιμο δοσομετρητή που χρησιμοποιούν οι
νοικοκυρές στην μέτρηση της δοσολογίας απορρυπαντικού. Πρόκειται για πλαστικά
δοχεία που έχουν γραμμές για να χωρίσουν π.χ το 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 της
χωρητικότητας τους. Γεμίζοντας το δοσομετρητή με νερό μέχρι τη πρώτη γραμμή
έχουμε την έννοια του κλάσματος 1/5. Μέχρι τη δεύτερη γραμμή το 2/5 κ.ο.κ. Θα
μπορούσαμε βέβαια να κατασκευάσουμε στην τάξη έναν τέτοιο δοσομετρητή.
Παίρνουμε ένα μέρος από πλαστικό μπουκάλι νερού 20cm ύψους. Χαράζουμε
γραμμές με μαρκαδόρο στα 4cm στα 8, στα 12 στα 16 και στα 20 cm . Κάθε γραμμή
προχωράει κατά 1/5.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υλικά: Ένα πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού 0,5 λίτρου. Ένας μαρκαδόρος.
Ένας χάρακας.
Βήμα 1ο : Παίρνουμε το μπουκάλι και κόβουμε ελαφρά τη πάνω οριζόντια επιφάνειά
του ώστε να έχει άνοιγμα.
Βήμα 2ο : Θέλουμε να χωρίσουμε τον όγκο του σε 5 ίσα μέρη.
Πόσα εκατοστά είναι το μήκος του μπουκαλιού; …………………
Πόσα εκατοστά θα είναι το
μέρη.

; …………………………………… Χωρίστε το μπουκάλι σε 5 ίσα

Βήμα 3ο :Βρίσκω πόσα ml αντιστοιχεί στο κάθε

. Με τον μαρκαδόρο γράφω τα ml

που αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή του πάνω στο μπουκάλι. Ο ογκομετρητής είναι
έτοιμος!
Αποτελεί δράση για εξάσκηση και καλύτερη εμπέδωση στην έννοια του κλάσματος
ως μέρος του όλου.
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εμπλοκή των μαθηματικών σε πειραματικές και εμπειρικές δράσεις
προκύπτουν τα εξής οφέλη :
Η μαθηματική γνώση συνδέεται με την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή.
Οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση μέσα από τις εμπειρίες τους.
Οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δημιουργούν, πειραματίζονται και
αναστοχάζονται τις εμπειρίες τους για να δώσουν νόημα σε αυτά που κάνουν.
Διαφαίνεται ότι τα μαθηματικά δεν είναι ένα σύνολο θεωρητικών δομών αλλά
συνυφαίνεται με πρακτικές ενασχολήσεις.
Επιτυγχάνεται εννοιολογική κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και γνώσεων που
αποκτήθηκαν πειραματικά.
Προβάλλεται η χρησιμότητα και χρηστικότητα των μαθηματικών.
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Επιτυγχάνεται η ελκυστικότητα των μαθηματικών δραστηριοτήτων.
Επίσης το μαζικό ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδακτική πράξη.
Ειδικότερα κάθε φορά που ενέπλεξα μαθητές σε εμπειρικές δράσεις είχα μια
θετική έκπληξη από τη μεριά των μαθητών. Αισθάνονταν ότι κάνουν κάτι
διαφορετικό από τη συνήθη διδακτική πρακτική. Έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για το μάθημα και παρακινούσαν σε συμμετοχή σχεδόν όλους τους μαθητές. Ο
καθένας αποκτούσε ένα ρόλο μέσα στην ομάδα του κι έτσι κανείς δεν ένιωθε
παρείσακτος ή περιθωριοποιημένος. Ανατράπηκαν οι ρόλοι του συνήθους
διδακτικού συμβολαίου και η σχέση μαθητών – καθηγητή μπήκαν σε μια νέα βάση.
Οι μαθητές συνεργάζονταν με κοινό στόχο τις πειραματικές εφαρμογές και την
εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων. Ο ρόλος του καθηγητή μετατράπηκε σε αυτόν
του καθοδηγητή για την ανακάλυψη της νέας γνώσης.Το σημαντικότερο όφελος ήταν
διδακτικό. Οι μαθητές κατανοούσαν τις μαθηματικές έννοιες καλύτερα και
σαφέστερα διότι εμπλέκονταν προσωπικά κι ερευνητικά στην ανακάλυψή τους. Στο
τέλος κάθε δραστηριότητας που προτείνω πρωτύτερα αναφέρω το διδακτικό όφελος
της κάθε μίας ξεχωριστά.
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Ενδοσχολική επιμόρφωση στις νέες διδακτικές τεχνικές και στη
βελτίωση του σχολικού κλίματος
Μπαγιάτη Ειρήνη
Σχολική Σύμβουλος 8ης Περιφέρειας ΠΕ Ν. Ηρακλείου
ebagiati@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη πρόταση επιμόρφωσης έχει στόχους, όπως ο εκπαιδευτικός να
αμφισβητήσει την καθιερωμένη σχολική πρακτική που μένει αγκιστρωμένη στην
τακτική της «μετάδοσης» γνώσης, που προσφέρεται έτοιμη και δε συνδέεται με τις
εμπειρίες ή τα βιώματα του μαθητή. Επίσης, από την ατομική υπόθεση μετάδοσης
της γνώσης να περάσει στη συλλογική συνδιαμόρφωσή της με τους μαθητές και με
άλλους εκπαιδευτικούς. Τέλος, σκοπός της επιμόρφωσης είναι τα σχολεία να
ενθαρρυνθούν να υλοποιήσουν δύο σχέδια δράσης i) βελτίωση διδακτικών
πρακτικών και ii) βελτίωση σχολικού κλίματος. Ακόμη, παρατίθενται η αξιολόγηση της
πιλοτικής εφαρμογής της επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων
της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου, από την οποία προέκυψε ότι η επιμόρφωση
ικανοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το πρόγραμμα του «Νέου Σχολείου» συμβαδίζει με την ανάληψη ενός σημαντικού
ρόλου των εκπαιδευτικών ως συνδιαμορφωτών των προγραμμάτων σπουδών,
παραγωγών εκπαιδευτικών υλικών στις τοπικές συνθήκες, ως δημιουργών θετικών
περιβαλλόντων μάθησης ανοικτών σε κάθε μαθητή. Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη
συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζοντας ποικίλες και σύγχρονες απαιτήσεις στη νέα αυτή εκπαιδευτική
πραγματικότητα, κατανοούν ότι η ακαδημαϊκή τους προετοιμασία δεν είναι επαρκής
για υψηλή απόδοση στις σημερινές μεταβαλλόμενες συνθήκες και αναγνωρίζουν την
αναγκαιότητα για συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης. Στην επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών σημαντικό ρόλο παίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι (National
Committion on Teaching and America’ s Future 1996; European Commission 2003;
Χατζηπαναγιώτου 2001; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011).
Στην αναγκαιότητα αυτή εστιάζεται και η παρούσα πρόταση ενδοσχολικής
επιμόρφωσης που στοχεύει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί γνώσεις
και δεξιότητες σε σχέση με σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές και να
καταστούν ικανοί να τις εφαρμόζουν με επιτυχία πρωτίστως στην καθημερινή
διδακτική τους πρακτική, αλλά και κατά την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων
εργασίας στην ευέλικτη ζώνη.
Απώτερος σκοπός της ενδοσχολικής αυτής επιμόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί να
αμφισβητήσουν την καθιερωμένη σχολική πρακτική που μένει αγκιστρωμένη στην
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τακτική της «μετάδοσης» γνώσης που προσφέρεται έτοιμη και δε συνδέεται με τις
εμπειρίες ή τα βιώματα του μαθητή. Επίσης, επιδιώκεται να αναδυθεί ένας έντονος
προβληματισμός για την αναποτελεσματικότητα της σχολικής εκπαίδευσης που
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση από το σχολείο,
η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών έχει συγκρατήσει ελάχιστα απ’ όσα
διδάχτηκε, εκτός αν κάποια από αυτά τα χρειάστηκε στη συνέχεια ως σπουδές ή
επάγγελμα (Gough 2002; Κουζέλης 2005; Γιαννικόπουλος κ.ά. 2010). Ακόμη, να
διαπιστωθεί ότι η κριτική απέναντι στην παραδοσιακή άποψη διαμόρφωσε νέες
τάσεις στη διδακτική που αφορούν περισσότερο στην προετοιμασία των μελλοντικών
πολιτών και λιγότερο των μελλοντικών επιστημόνων, προκειμένου οι μαθητές να
αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες στη μάθηση γενικά, στη διαχείριση γνώσεων και
πληροφοριών, αλλά και να βοηθηθούν στη διερεύνηση και στη λήψη αποφάσεων για
τα προβλήματα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν μια μεγάλη στροφή στην επαγγελματική ταυτότητα του
εκπαιδευτικού. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ένας σχεδιαστής
περιβαλλόντων μάθησης για τους μαθητές ώστε να εργάζονται ενεργά σε αυτά και
δεν θα είναι διεκπεραιωτής έτοιμης ύλης.
Τέλος, σκοπός της επιμόρφωσης είναι τα σχολεία να ενθαρρυνθούν να υλοποιήσουν
δύο σχέδια δράσης που κρίθηκαν ως τα πιο σημαντικά που επιδέχονται βελτίωση
από τα σχολεία που συμμετείχαν πιλοτικά στην ΑΕΕ: i) Βελτίωση διδακτικών
πρακτικών και ii) Βελτίωση σχολικού κλίματος.
Μεθοδολογία επιμόρφωσης
Θα επιδιώξουμε τα σχολεία που θα συμμετέχουν να λειτουργήσουν «ως κοινότητα
μάθησης, με τη συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινότητας πρακτικής του
διδακτικού τους προσωπικού με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο μιας κοινότητας πρακτικής … οι εκπαιδευτικοί από κάθε
σχολείο σχεδιάζουν ομαδικά διαθεματικές μαθησιακές ενότητες που τις διδάσκουν
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους και τις επανασχεδιάζουν σύμφωνα με
τις ανάγκες των μαθητών τους. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί τεκμηριώνουν τις
μαθησιακές επιδόσεις και λειτουργούν ως ερευνητές δράσης με τη συνέργεια των
συναδέλφων τους. Τα διδακτικά σχέδια στη συνέχεια αναρτώνται σε μια ψηφιακή
πλατφόρμα και διαμοιράζονται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας για να
διαφοροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες»
(Αρβανίτη, 2013).
Ομάδα στόχος
Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε 157 δασκάλους όλων των τάξεων των
δημοτικών σχολείων της 8ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής
Ενότητας Ηρακλείου που την απαρτίζουν συνολικά 25 σχολεία, ύστερα από σχετική
διεξοδική ενημέρωση και πρόσκληση και σχετικές αποφάσεις συλλόγων
διδασκόντων.
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Σχεδιασμός ενδοσχολικής επιμόρφωσης
Η επιμόρφωση προβλέπεται να έχει διετή διάρκεια. Για τη διεξαγωγή της
επιμόρφωσης θα οργανώσουμε αλλεπάλληλα δίωρα εργαστήρια στα οποία οι
εκπαιδευόμενοι θα εργαστούν ομαδικά και ατομικά και θα προσεγγίσουν βιωματικά
διδακτικές μεθόδους όπως η μέθοδος επίλυσης προβλήματος, οι ομάδες εργασίας,
το project αλλά και τεχνικές για παράδειγμα: εννοιολογικοί χάρτες, καταιγισμός
ιδεών, επισκόπηση απόψεων με συνέντευξη ή ερωτηματολόγιο, παιχνίδια ρόλων,
debate, ηθικό δίλλημα και πείραμα. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο
εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό το οποίο σχεδιάστηκε και επελέγη ειδικά
για την ενδοσχολική αυτή επιμόρφωση. Η επιμόρφωση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στη σχολική καθημερινότητα και πρακτική. Θα
υλοποιηθούν πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία συνεργατικού κλίματος και
στην αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας για παιδαγωγικούς σκοπούς. Η
μεθοδολογία της επιμόρφωσης θα δώσει όλα εκείνα τα εργαλεία (μεθοδολογικά,
εννοιολογικά), προκειμένου να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν τους
τρόπους με τους οποίους θα μετασχηματίσουν την μορφή της δικής τους
διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης θα προσφέρει στον εκπαιδευτικό την
δυνατότητα να εφαρμόζει με κριτικό τρόπο αυτά που διαπραγματεύεται στο
επιμορφωτικό πρόγραμμα, να διερευνά τη χρησιμότητα τους, να προτείνει νέους
εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής με βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. Στην
πράξη αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά και διαμορφώνουν οι
ίδιοι σε συνεργασία με τον επιμορφωτή τους το πλαίσιο της επιμόρφωσης τους,
διαμοιράζοντας τις γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους με τους συναδέλφους
τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών
μεθόδων και τεχνικών που από τη φύση τους ενθαρρύνουν σε ιδιαίτερα μεγάλο
βαθμό την ανταλλαγή απόψεων, την επεξήγηση αξιών και πεποιθήσεων, την
ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών εννοιών, δηλαδή όλα εκείνα τα
στοιχεία που συνθέτουν την Επικοινωνιακή Μάθηση (Mezirow, 1997),
αναπτύσσοντας έτσι την κριτική σκέψη και το μετασχηματισμό των παραδοχών μας.
Τα δίωρα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα. Στο πρώτο δίωρο
θα γίνεται προσομοίωση της διδακτικής τεχνικής και στο δεύτερο αποτίμηση της
εκπαιδευτικής της αξίας και αξιολόγηση του διδακτικού υλικού που παράχθηκε από
κάθε σχολείο. Στα δίωρα εργαστήρια θα συμμετέχουν όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν
συμμετοχή δηλαδή τουλάχιστον ένας με δύο κάθε φορά από την ίδια σχολική
μονάδα, ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που θα
παρακολουθούν το δίωρο εργαστήριο θα αναλάβουν και την υποχρέωση να το
υλοποιήσουν με μορφή μικροδιδασκαλίας για όλους τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου τους, έχοντας στη διάθεση τους το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Στη
συνέχεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα συνεργαστούν για να εφαρμόσουν
τη διδακτική τεχνική στην τάξη τους σε θέμα ή θέματα δικής τους επιλογής. Καθ όλη
τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρχει κοινωνική δικτύωση επιμορφώτριας και
-399-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
επιμορφούμενων, ενώ το τελικό εκπαιδευτικό υλικό κάθε ενότητας θα αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου.
Τα εργαστήρια δίωρης διάρκειας επιλέχθηκαν ως κατάλληλη στρατηγική της
παρούσας επιμόρφωσης, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε
περισσότερες από δύο επιμορφωτικές συναντήσεις ανά διδακτικό έτος, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 201/98. Επίσης, για να μη χαθεί ο ρυθμός μιας
μαθησιακής διαδικασίας συνεχιζόμενης καθ όλο το διδακτικό έτος, που στοχεύει
στην ενεργοποίηση του εκπαιδευομένου καθοδηγώντας τον σε μια ευρετική πορεία
προς την γνώση και παράλληλα σέβεται τον ρυθμό της μάθησης ενός ενήλικα με έξω
υπηρεσιακές υποχρεώσεις.
Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό βιβλίο (θεωρητικό πλαίσιο – παραχθέν εκπαιδευτικό
υλικό ανά διδακτική τεχνική) και θα αναρτηθεί σε ψηφιακή πλατφόρμα Τέλος, τα
επιτεύγματα και οι δράσεις των σχολείων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης θα
δημοσιοποιηθούν στην τοπική κοινωνία με δημοσιεύματα στον τύπο, εκδηλώσεις
κτλ.
Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα που θα εστιάσει η επιμόρφωση
Βασικό γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα αξιοποιήσει η παρούσα επιμόρφωση είναι
το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος που εστιάζετε στο πλαίσιο της
προβληματικής της, καθώς αποσκοπεί στον εφοδιασμό του μαθητή με ικανότητες για
ενεργή συμμετοχή, αφού ο μαθητής θα πρέπει να μάθει στο σχολείο κυρίως «πώς να
μαθαίνει», ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και δημιουργικά την παρεχόμενη γνώση,
αλλά και «πώς να πράττει», ώστε να μπορεί να εφαρμόζει τόσο στην επαγγελματική
του ενασχόληση όσο και στην καθημερινή του ζωή τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
αποκτά. Ακόμα, στη Μελέτη Περιβάλλοντος αξιοποιείται η ποικιλία διδακτικών
τεχνικών που πραγματεύεται η επιμόρφωση.
Παράλληλα όμως και καθώς οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειώνονται με τις σύγχρονες
διδακτικές πρακτικές θα βοηθούνται και θα ενθαρρύνονται να τις εφαρμόσουν σε
ποικιλία διδακτικών αντικειμένων. Για παράδειγμα στην ενότητα «Η εκπαίδευση στο
Βυζάντιο» σελ. 38-39 από την Ιστορία της Ε΄ δημοτικού δίνεται η δυνατότητα να
διαμορφωθεί ένα παιχνίδι ρόλων ή ένα debate μεταξύ αντιπαρατιθέμενων
κοινωνικών ομάδων με αφορμή και την είδηση της επικαιρότητας για την Malala
Yousafzai, την μικρή από το Πακιστάν που δέχθηκε δύο σφαίρες την ώρα που έβγαινε
από το σχολείο της. Ο λόγος της επίθεσης στην 14χρονη Πακιστανή ήταν επειδή
πηγαίνει στο σχολείο και αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση
(http://www.24wro.eu/2012/10/video-14_12.html).
Το ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας (project) θα υλοποιηθεί στη θεματική ενότητα –
κοινή για όλα τα σχολεία της Περιφέρειας- «Βία και Εκφοβισμός στα Σχολεία –
Διαχείριση Συγκρούσεων». Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής βασίστηκε στην
κοινή διαπίστωση των εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες, ότι πολλά παιδιά
σήμερα δεν έχουν αναπτυγμένες ικανότητες για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της
ζωής, να ελέγχουν το θυμό τους και να φέρονται με σεβασμό και υπευθυνότητα τόσο
-400-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
προς τους άλλους, όσο και προς τον εαυτό τους. Δυστυχώς τα εκπαιδευτικά
συστήματα σε όλο τον κόσμο δεν έχουν δημιουργήσει οργανωμένα σχολικά
προγράμματα που να στοχεύουν στη «συναισθηματική εκπαίδευση» των μαθητών
για παράδειγμα στον έλεγχο της επιθετικής συμπεριφοράς ή στην ανάπτυξη της
συνεργατικότητας και στην ικανότητα υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων
μέσω διαλόγου, αλλά περιορίζονται σε εκπαιδευτικούς στόχους εστιασμένους στην
ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών (Σοφία Τριλίβα & Giovanni Chimienti, 1998;
Καμπέρη-Τζουριάδου & Πανταζή, 2004). Κρίθηκε συνεπώς ότι ένα project
εστιασμένο στη «συναισθηματική ανάπτυξη» των παιδιών θα είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της 8ης Περιφέρειας ΠΕΝ
Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων τα φαινόμενα συγκρούσεων είναι συχνά και
προβληματίζουν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.
Μεθοδολογία αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής της επιμόρφωσης
Σκοπός της έρευνας
Κεντρικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της πιλοτικής
εφαρμογής της επιμόρφωσης στα 19 δημόσια σχολεία της 8ης Περιφέρειας
Δημοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που συμμετείχαν σε
αυτή, ώστε με βάση τις προτάσεις και τις κρίσεις των εκπαιδευτικών να διαμορφωθεί
ο ορθολογικός σχεδιασμός της συνέχειας των επιμορφωτικών μας δράσεων ως
Σχολική Σύμβουλος. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αφορά σε δύο δίωρα επιμορφωτικά
σεμινάρια που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των 2/θέσιων και άνω Δημοτικών
Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου κατά την περίοδο Απρίλιος 2014 –
Ιούνιος 2014, οι οποίοι στη συνέχεια συγκρότησαν κοινότητα πρακτικής. Σκοπός της
επιμόρφωσης ήταν να καταστούν ικανοί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν με άνεση
τη διδακτική τεχνική του παιχνιδιού ρόλων σε κοινωνικά θέματα ή θέματα
διαχείρισης συγκρούσεων.
Επιμέρους Στόχοι της έρευνας
Οι ερευνητικοί άξονες της παρούσας μελέτης προέκυψαν τόσο από την
βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών που μελέτησαν τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών, όσο και από τη σύγχρονη οπτική της εκπαιδευτικής πολιτικής
που αποβλέπει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος και θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα ζητήματα: α) Οργάνωση
επιμόρφωσης β) Μορφή επιμόρφωσης γ) Χρόνος επιμόρφωσης δ) Αξιολόγηση
υποστηρικτικού υλικού ε) Αποτελεσματικότητα επιμόρφωσης – επίδραση
επιμόρφωσης στην καθημερινή διδακτική πράξη ζ) Περιεχόμενο επιμόρφωσης η)
Προσόντα επιμορφωτών θ) Αποτελέσματα επιμορφωτικών δράσεων στους μαθητές
ι) Αξιολόγηση ιστοσελίδας Σχολικής Συμβούλου με παιδαγωγικό υλικό κ) Αποτίμηση
εμπειρίας των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε κοινότητα πρακτικής.
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Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 που υπηρετούσαν
στα 19 δημόσια σχολεία τα οποία ανήκουν στην 8η Περιφέρεια ΠΕΝ Ηρακλείου και
συμμετείχαν στις πιλοτικές επιμορφωτικές δράσεις περιόδου Απριλίου – Ιουνίου
2014 παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό και συγκροτώντας κοινότητα πρακτικής,
δηλαδή συνολικά 113 υποκείμενα. Τελικά, το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν οι 91
εκπαιδευτικοί από τους 113 που συμμετείχαν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
και αυτοί αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας.
Διαμόρφωση ερευνητικού εργαλείου
Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε
από τη Σχολική Σύμβουλο με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (Φώκιαλη & Ράπτης,
2008; Κατσαφούρος, 2009; Καραμηνάς, 2012), τις οδηγίες σχετικών συγγραμμάτων
για τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993; Cohen &
Manion, 1994; Βάμβουκας, 1998; Καραλής, 2005) και τους επιμέρους στόχους της
παρούσας έρευνας. Ακόμη, συμπεριελήφθησαν ερωτήσεις που διερευνούν την
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις πιλοτικές επιμορφωτικές δράσεις που
υλοποιήσαμε με γνώμονα τις πρακτικές του «Νέου Σχολείου», ώστε να προβούμε στη
βελτίωση και τον επανασχεδιασμό τους. Στη δόμηση του ερωτηματολογίου
ακολουθήθηκαν οι ερευνητικοί άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Οι κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι είτε τύπου πολλαπλής επιλογής,
είτε ισοδιαστημική κλίμακα αξιολόγησης. Στις ανοιχτές ερωτήσεις εφαρμόστηκε η
μεθοδολογική πρακτική ανάλυσης περιεχομένου (Βάμβουκας, 1998). Η στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό – S.P.S.S. 21.
Αποτελέσματα της έρευνας
Η ανάλυση των απαντήσεων των υποκειμένων στα ερωτήματα της έρευνας
παρατίθενται στη συνέχεια.
Είστε γενικά ικανοποιημένος/η από το επιμορφωτικό πρόγραμμα;
Η πλειοψηφία του δείγματος σε συνολικό ποσοστό 80,3% δήλωσε πολύ έως πάρα
πολύ ικανοποιημένη από την πιλοτική επιμορφωτική δράση. Ενώ το υπόλοιπο 19,8%
του δείγματος δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο, χωρίς κανένα υποκείμενο να δηλώσει
λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο. Στην ανοικτή ερώτηση δόθηκαν απαντήσεις όπως:
«ήταν μια καινοτόμος δράση που δεν είχε ξανά πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας.
Πολύ ικανοποιητική απαραίτητο να συνεχιστεί» (υποκείμενο 36) ή «αρκετά, αν και
θα ήθελα να είχε ξεκινήσει νωρίτερα ώστε να μην υπάρχει πίεση χρόνου και να
παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα σεμινάρια» (26).
Ο Σχεδιασμός της επιμόρφωσης ήταν ικανοποιητικός;
Πάνω από το μισό συνολικά δείγμα (56,1%) δήλωσε πάρα πολύ ως πολύ
ικανοποιημένο από το σχεδιασμό της πιλοτικής επιμορφωτικής δράσης. Ένα ποσοστό
18,7% έμεινε αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 14,3% λίγο ικανοποιημένο και ένας
εκπαιδευτικός καθόλου ικανοποιημένος από τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης.
Καταγράφηκαν απόψεις όπως: «άκρως ικανοποιητικός, αξιοποιήθηκαν οι νέες
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τεχνολογίες, δόθηκε έμφαση σε πράγματα που συναντάμε στη σχολική
πραγματικότητα, σύγχρονος και επίκαιρος, δεν επέφερε κόπωση. Οι
πολλαπλασιαστές λειτούργησαν ικανοποιητικά και ήταν πολύ βοηθητικό και το
εκπαιδευτικό υλικό που μετέφεραν» (35), αλλά και «θα θέλαμε να είχαμε
περισσότερο χρόνο για την εφαρμογή των δράσεων» (41).
Το υλικό που σας διανεμήθηκε βοήθησε στην κατανόηση του αντικειμένου;
Η ικανοποίηση του δείγματος για το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό της
επιμόρφωσης ήταν πάρα πολύ έως πολύ μεγάλη σε ποσοστό 83,5%. Ενώ το 9,9%
έκρινε αρκετά ικανοποιητικό τα εκπαιδευτικό υλικό και μόλις το 6,6% του δείγματος
λίγο ικανοποιητικό. Ενδεικτικές απαντήσεις των υποκειμένων είναι: «το υλικό που
μας διανεμήθηκε βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση του αντικειμένου, μας έδωσε
ερεθίσματα, κίνητρα, όπως και πολλές ιδέες» (48).
Πώς αξιολογείτε τη συμβολή των εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων (είδος,
ποικιλία) στην εμπέδωση της φιλοσοφίας τόσο του επιμορφωτικού
προγράμματος, όσο και των νέων προγραμμάτων σπουδών;
Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν πολύ έως πάρα πολύ σημαντική τη συμβολή των
εκπαιδευτικών τεχνικών της επιμόρφωσης στην εμπέδωση της φιλοσοφίας των νέων
προγραμμάτων σπουδών σε συνολικό ποσοστό 79,2%. Ένα ποσοστό 15,4% του
δείγματος έκρινε τη συμβολή αυτή αρκετά ικανοποιητική, ενώ το 5,5% λίγο
ικανοποιητική. Από τις απαντήσεις στην αντίστοιχη ανοικτή ερώτηση προκύπτει ότι:
«Οι νέες τεχνικές και μέθοδοι είναι αρκετά βοηθητικές και οι μαθητές χαίρονται γιατί
δεν υπάρχει το άγχος της επιτυχίας, αλλά η χαρά της δημιουργίας» (46) ή «ενίσχυσαν
την σε βάθος ενασχόληση με πραγματικά ζητήματα, στα οποία βασίζεται τόσο η
επιμόρφωση, όσο και το νέο πρόγραμμα» (50) και «ικανοποιητικές μεν πολύ
χρονοβόρες δε» (42).
Πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκομίσατε και οι ικανότητες που αναπτύξατε
χρησίμευσαν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διδασκαλίας σας;
Ένα συνολικό ποσοστό 67,1% του δείγματος θεωρεί ότι η επιμόρφωση είχε πάρα
πολύ έως πολύ μεγάλη επίδραση στη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Το 18,7% των
υποκειμένων της έρευνας εκτιμά την επίδραση της επιμόρφωσης στη διδασκαλία
αρκετά σημαντική και το 14,3% λίγο σημαντική. Κανένα υποκείμενο δεν θεώρησε ότι
η επιμόρφωση δεν επέδρασε καθόλου στη διδασκαλία. Ενδεικτικές απαντήσεις των
υποκειμένων είναι: «θεωρώ ότι εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και γίναμε πιο ικανοί
και αποτελεσματικοί στο διδακτικό μας έργο» (68) ή «σίγουρα χρησίμευσαν αφού
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να διερευνήσουν
σε βάθος το πρόβλημα, να αναζητήσουν λύσεις, να επικοινωνήσουν και να
συνεργαστούν» (32).
Σας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξετε εμπειρίες με τη Σχολική Σύμβουλο και τους
συναδέλφους σας;
Το 71,5% του δείγματος εκτιμά πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιητική την ανταλλαγή
εμπειριών και απόψεων κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, το 16,1% ως αρκετά
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ικανοποιητική, το 11% ως λίγο ικανοποιητική και ένας εκπαιδευτικός δεν έμεινε
καθόλου ικανοποιημένος. Χαρακτηριστικές απόψεις του δείγματος είναι: «φυσικά
και μας δόθηκε η ευκαιρία αρκετές φορές. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, εργαστήκαμε
όλοι, ανταλλάξαμε απόψεις και ήρθαμε πιο κοντά» (48) ή «μας δόθηκε η ευκαιρία να
ανταλλάξουμε απόψεις με κάποια από τα σχολεία που συμμετείχαν στην
επιμόρφωση, αλλά και η σύμβουλος ήταν πρόθυμη να βοηθήσει στις απορίες μας»
(49).
Η οργάνωση και η προετοιμασία εκ μέρους της Σχολικής Συμβούλου ήταν
ικανοποιητική;
Η πλειοψηφία του δείγματος σε ποσοστό συνολικά 82,4% εκτιμά την οργάνωση και
την προετοιμασία εκ μέρους της Σχολικής Συμβούλου πάρα πολύ έως πολύ
ικανοποιητική, ενώ το 9,9% και το 7,7% αποτιμά αρκετά και λίγο ικανοποιητική
αντίστοιχα. Καθόλου ικανοποιητική δεν κρίθηκε η προετοιμασία της επιμόρφωσης
από κανένα υποκείμενο. Χαρακτηριστικές απόψεις των υποκειμένων ήταν: «μας
βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ικανοποιητική η παρουσίαση και η θεματολογία» (43) ή
«Τόσο η οργάνωση όσο και η προετοιμασία ήταν ικανοποιητική. Η Σχολική
Σύμβουλος μας έδωσε πολύτιμο υλικό, αλλά και η ίδια όποτε τη χρειαζόμασταν,
οποιαδήποτε μέρα και ώρα απαντούσε στα email μας» (49) και «αρκετά. Μόνο που
μας στεναχώρησε ο χρόνος λιγάκι» (61).
Οι επιμορφώτριες κρίνονται ικανοποιητικές ως προς τη γνώση των θεμάτων της
επιμόρφωσης;
Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έκρινε τις επιμορφώτριες πάρα πολύ έως
πολύ ικανοποιητικές ως προς την γνώση των αντικειμένων της επιμόρφωσης (90,1%).
Ένα ποσοστό 7,7% των υποκειμένων της έρευνας εκτιμά ως αρκετά ικανοποιητικό
έως λίγο (2,2%) ικανοποιητικό το επίπεδο των επιμορφωτριών. Διατυπώθηκαν
απόψεις από τους εκπαιδευτικούς όπως: «τόσο η γνώση των θεμάτων που ανέλυαν,
όσο και η μεθοδολογία που είχαν επιλέξει για να τα προσεγγίσουν ήταν σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Ακούσαμε πράγματα που και μας ενδιέφεραν και μπορούσαν να
αξιοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην τάξη» (35) ή «η ως τώρα παρουσία των
επιμορφωτριών ήταν ικανοποιητική γιατί πραγματικά είναι γνώστριες των θεμάτων
της επιμόρφωσης, με αποτέλεσμα να μας δίνουν πράγματα και να μας βοηθάνε»
(63). Τα δύο άτομα που δεν έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένα δεν απάντησαν στην
ανοικτή ερώτηση.
Οι επιμορφώτριες έδιναν ευκαιρίες για προβληματισμό και εποικοδομητική
συζήτηση κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης;
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (71,4%) εκτιμά ότι οι επιμορφώτριες έδιναν
ευκαιρίες για προβληματισμό και εποικοδομητική συζήτηση κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης σε πάρα πολύ ως πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο το 26,4% του δείγματος
θεωρεί ότι δόθηκαν ευκαιρίες για εποικοδομητική συζήτηση σε αρκετά μεγάλο
βαθμό ή και σε λίγο (2,2%) βαθμό. Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις του μικρού
αριθμού των υποκειμένων που συμπλήρωσαν την αντίστοιχη ανοικτή ερώτηση ήταν:
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«ακούστηκαν όλοι οι προβληματισμοί στο δίωρο σεμινάριο, παρόλο που ο χρόνος
ήταν λίγος» (28) ή «ναι, αυτό είναι που μας άρεσε και κρατά το ενδιαφέρον» (43) και
«φυσικά αφού τα σεμινάρια είχαν και βιωματική διάσταση» (50).
Ποια θέματα θα έπρεπε να αναπτυχθούν περισσότερο;
Το δείγμα σε υψηλό ποσοστό (71,4%) εκτίμησε την ανάπτυξη των θεμάτων της
επιμόρφωσης στα δίωρα εργαστήρια ως ικανοποιητική. Ωστόσο το 25,3% του
δείγματος έκρινε ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί περισσότερο η διαχείριση
συγκρούσεων και το 3,3% το παιχνίδι ρόλων. Ενδεικτικές απαντήσεις είναι: «τα
θέματα είναι ανεξάντλητα. Πιστεύω ότι πολλά από αυτά θα αναπτυχθούν σε βάθος
χρόνου κατά τη διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης» (50) ή «θεωρούμε απόλυτα σωστή
τη μέχρι τώρα επιλογή των θεμάτων, πιθανόν η ενότητα διαχείρισης συγκρούσεων
να ήταν σκόπιμο να αναλυθεί κι άλλο λόγω της πολυπλοκότητας των περιστατικών,
αλλά και της συχνής εμφάνισης στο σχολικό περιβάλλον με όλα τα γνωστά
επακόλουθα» (35).
Ποια θέματα θα έπρεπε να αναπτυχθούν λιγότερο ή καθόλου;
Το σύνολο του δείγματος υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν θέματα που έπρεπε να
αναπτυχθούν λιγότερο (πιν. 11).
Άλλα γενικά σχόλια: (π.χ. Τι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό; Τι θα μπορούσε να
αλλάξει;)
Την ανοικτή ερώτηση που ζητούσε από τους επιμορφούμενους να κάνουν προτάσεις
για την βελτίωση της επιμόρφωσης συμπλήρωσε συνολικά το 63,8 % του δείγματος
(Πιν. 12).
Το 34,1 % του δείγματος έμεινε απόλυτα ευχαριστημένο από την πιλοτική
επιμορφωτική δράση μη προτείνοντας κάτι για την περαιτέρω βελτίωση της,
δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η όλη προσπάθεια μέχρι στιγμής είναι άξια
συγχαρητηρίων και ελπίζουμε να συνεχιστεί με το ίδιο ενδιαφέρον από όλους τους
συμμετέχοντες» (υποκείμενο 35) ή «Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η βιωματική
διδασκαλία. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους επιμόρφωση» (40) και τέλος «Καταφέραμε
να ξεφύγουμε από αυτά που μας μάθαιναν στο Πανεπιστήμιο τόσα χρόνια και να
δούμε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Ήταν αποτελεσματικός ο τρόπος που μας τις
διδάξατε διότι δεν ήμασταν παθητικοί αποδέκτες των όσων λέγατε, αλλά
ενεργητικοί. Αυτό θα ήθελα να παραμείνει» (49). Από το 29,3% του δείγματος που
έκανε προτάσεις βελτίωσης της επιμόρφωσης η συντριπτική πλειοψηφία των
υποκειμένων ανέφερε ότι θα προτιμούσε η πιλοτική επιμορφωτική δράση να είχε
μεγαλύτερη διάρκεια, για παράδειγμα: «Η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση ήταν
πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να συνεχιστεί και στο μέλλον με
περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για την υλοποίηση των διδακτικών τεχνικών» (32). Μια
μικρή μειοψηφία εκπαιδευτικών πρότεινε επίσης «η επιμόρφωση θα μπορούσε να
γίνει και ενδοσχολικά σε πραγματική τάξη» (50), αλλά και «θα μπορούσαν να
παρακολουθήσουν τα σεμινάρια όλοι οι δάσκαλοι και όχι μόνο οι πολλαπλασιαστές»
(71).
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Εκτιμάται ότι οι εμπειρίες δράσης που ανέπτυξαν οι μαθητές, όπως καθοριζόταν
από τη στοχοθεσία της επιμόρφωσης, συνέβαλαν στην διαμόρφωση απόψεων και
θέσεων από τους μαθητές για το εξεταζόμενο ζήτημα;
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (84,7%) θεώρησε ότι η επιμόρφωση
επέδρασε πάρα πολύ έως πολύ θετικά στους μαθητές. Το 14,3% των υποκειμένων
της έρευνας εκτίμησαν αυτή την επίδραση αρκετά σημαντική και μόλις ένα
υποκείμενο (1,1%) δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία επίδραση. Ενδεικτικές απόψεις που
καταγράφηκαν είναι: «σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού φτάσαμε στο σημείο να
συμπληρώνει και να διορθώνει ο ένας μαθητής τον άλλο» (61) ή «οι μαθητές
συμμετείχαν με χαρά και εξέφρασαν θέσεις και απόψεις που μας εξέπληξαν» (46).
Παρέχει η ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου http://ebagiati.weebly.com επαρκή
πληροφόρηση για την επιμόρφωση;
Το 79,1% του δείγματος δήλωσε πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένο από την
πληροφόρηση που παρέχει η ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου για την
επιμόρφωση, ενώ το 12,1% ήταν αρκετά ικανοποιημένο. Αντιπροσωπευτικές
απόψεις επί του θέματος των εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν την αντίστοιχη
ανοικτή ερώτηση είναι: «κατά τη γνώμη μου, η ιστοσελίδα της κα Μπαγιάτη παρέχει
πολύ καλό υλικό, αξιόλογα στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες που μας βοήθησαν
πολύ» (48) ή «παρέχει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό, ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν
τους εκπαιδευτικούς» (28).
Πως αποτιμάται την εμπειρία συμμετοχής σε μια κοινότητα πρακτικής;
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (82,4%) αποτίμησε πάρα πολύ έως πολύ
θετικά τη συμμετοχή της στην κοινότητα πρακτικής ή και αρκετά θετικά σε ποσοστό
11%. Μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 6,6% έμεινε λίγο ικανοποιημένο από τη
συμμετοχή του σε κοινότητα πρακτικής. Ενδεικτικές απόψεις που καταγράφηκαν
είναι: «πολύ θετική. Συνέβαλε στη συνεργασία των τάξεων και των εκπαιδευτικών με
άριστα αποτελέσματα» (40) ή «μας άρεσε πολύ. Ωραία εμπειρία. Ξεφεύγεις από την
ομάδα της τάξης και έρχεσαι σε επαφή με τους συναδέλφους και τα παιδιά άλλων
τάξεων. Καλλιεργείται η ομαδικότητα, η αλληλοβοήθεια κτλ» (49) και «σαν ιδέα είναι
καλή και πιστεύω στο μέλλον θα έχει περισσότερα αποτελέσματα, αρκεί να
λαμβάνονται υπόψη τα στενά χρονικά περιθώρια που έχει ένας εκπαιδευτικός να
διαθέσει» (26).
Συμπεράσματα – συζήτηση
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έμεινε πάρα πολύ ως πολύ ικανοποιημένη
από το επιμορφωτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό της επιμόρφωσης, τη
συμβολή της επιμόρφωσης στην εμπέδωση της φιλοσοφίας των νέων προγραμμάτων
σπουδών, τη θετική επίδραση της στη διδασκαλία, τη δημιουργία δικτύου
συνεργασίας μεταξύ σχολείων και Σχολικής Συμβούλου, το επίπεδο και τις
επικοινωνιακές δεξιότητες των επιμορφωτριών, την θετική επίδραση της
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επιμόρφωσης στους μαθητές, την ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου και από τη
συμμετοχή του σε κοινότητα πρακτικής.
Οι κυριότερες προτάσεις για βελτίωση της επιμόρφωσης, αν και εκφράστηκαν από
ένα σχετικά μικρό ποσοστό του δείγματος πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Κυριότερη πρόταση ήταν αυτή της επιμήκυνσης του χρόνου εκπόνησης κάθε τεχνικής
από τα σχολεία, πέραν του ενός μηνός όπως είχε αρχικά οριστεί. Όπως ανέφεραν οι
διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί πολλαπλασιαστές στα σεμινάρια
αποτίμησης της εκπαιδευτικής δράσης το κυριότερο πρόβλημα δεν το αντιμετώπισαν
τόσο με την εφαρμογή της τεχνικής, όσο με το στάδιο καταγραφής της. Γενικότερα,
ωστόσο θα ήθελαν και άλλο περιθώριο χρόνου για να πειραματιστούν με την κάθε
τεχνική. Καθώς, η καταγραφή της δουλειάς κάθε σχολείου και η ανάρτηση της στην
ιστοσελίδα της Συμβούλου είναι άκρως απαραίτητη για να ανταλλάξουν τα σχολεία
ιδέες και εμπειρίες στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής, ο χρόνος εκπόνησης κάθε
τεχνικής από τα σχολεία θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα που είχε αρχικά
διατεθεί. Ανάλογα θα πρέπει να αλλάξει και σχετικός χρονο – προγραμματισμός της
επιμορφωτικής δράσης.
Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας στα σεμινάρια, όπως
προτάθηκε από ελάχιστους εκπαιδευτικούς, θα μπορούσε να υλοποιηθεί εφόσον
διοργανώνονταν κύκλοι σεμιναρίων με επιμόρφωση σε δυο το πολύ διδακτικές
τεχνικές ανά έτος. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας ένας τέτοιος σχεδιασμός θα ήταν
υπερβολικά χαλαρός με δεδομένο ότι οι υπό μελέτη διδακτικές τεχνικές της
επιμόρφωσης δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Περισσότερο περιθώριο χρόνου
απαιτεί κυρίως η μέθοδος project, όπως έχει ήδη προβλεφθεί.
Τέλος, μικρός αριθμός εκπαιδευτικών πρότεινε να γίνεται επίδειξη της κάθε
διδακτικής τεχνικής σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Και αυτή είναι μια πρόταση που
πρέπει να μελετηθεί. Στο πλαίσιο υλοποίησης δειγματικής διδασκαλίας, έγινε 2ωρη
διδακτική παρέμβαση με μαθητές Β΄ τάξης από σχολείο της 8ης Περιφέρειας στις
5/06/2014 για το παιχνίδι ρόλων και συμπεριλαμβάνεται στο ebook «το Παιχνίδι
Ρόλων ως Διδακτική τεχνική στην Εκπαίδευση» που είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα http://ebagiati.weebly.com στην ενότητα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Το ebook περιλαμβάνει και το υλικό που παρήγαγαν οι
εκπαιδευτικοί ως κοινότητα πρακτικής κατά την πιλοτική φάση της επιμόρφωσης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποσκοπούν στη βελτίωση και στον ορθολογικό
επανασχεδιασμό της επιμορφωτικής δράσης, αλλά και δίνουν το έναυσμα για
ανταλλαγή απόψεων τόσο με στελέχη της εκπαίδευσης που θα εκλάβουν ως
ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη πρόταση επιμόρφωσης, όσο και με εκπαιδευτικούς
της δράσης.
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Περίληψη
Η δεξιότητα της παρατήρησης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, παίζει
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιστημονικής γνώσης. Έτσι είναι σημαντικό
όταν οι μαθητές διδάσκονται τη διαδικασία των δεξιοτήτων, να κάνουν παρατηρήσεις
χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση, όσφρηση, ακοή) και απλά
υλικά για να περιγράψουν, να συγκρίνουν και να ταξινομήσουν τις παρατηρήσεις
τους. Η παρατήρηση είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαδικαστική και την
εννοιολογική γνώση και για τον λόγο αυτό επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες
γνώσεις και προηγούμενες εμπειρίες. Άρα η γνώση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη
δεξιότητα της παρατήρησης είναι ζωτικής σημασίας, γιατί είναι εκείνος που θα θέσει
το πλαίσιο για τις ερμηνείες των μαθητών και το ρόλο τους ως παρατηρητές. Η
διαδικασία αυτή έχει διαμορφωθεί σε πέντε βασικά επίπεδα τα οποία συνδιάζονται
και μπορούν να εφαρμοστούν στην ύλη των Φυσικών Επιστημών της ε’ τάξης του
δημοτικού.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στo Δημοτικό, και κατ’ επέκταση σε όλο το
φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του
ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων. Προετοιμάζει
τους μαθητές και τις μαθήτριες να δρουν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα στην
κοινωνία, στην οποία τόσο οι επιστημονικές έννοιες και οι εφαρμογές τους, όσο και
ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς, που καλλιεργούν οι Φυσικές Επιστήμες,
αποκτούν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξή της στους διάφορους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό είναι οργανωμένο
και δομημένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος και
τεκμηριώνεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν:
α. Ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα γνώσεων.
(i) Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και θέματα που προέρχονται μέσα από τις
εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους.
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(ii) Να αναγνωρίσουν τη φύση των Φυσικών Επιστημών και τη συμβολή τους στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού.
β. Καλλιέργεια αξιών, υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών, που
απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα.
(i) Να αποκτήσουν την υποδομή που θα τους επιτρέπει να διαμορφώνουν άποψη, ως
πολίτες, να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα
που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους.
(ii) Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στο οργανωμένο σώμα και τις
διαδικασίες των Φυσικών Επιστημών και τις προοπτικές για αξιοποίησή τους στην
κοινωνία και στο περιβάλλον.
γ. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων
(i) Να καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την έρευνα, την κριτική και
δημιουργική σκέψη, την ανταλλαγή ιδεών και τη λήψη αποφάσεων.
(ii) Να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση - και αξιοποίηση των
γνώσεων των Φυσικών Επιστημών στην καθημερινή ζωή καθώς και με την επίλυση
προβλημάτων του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, που σχετίζονται με τις
Φυσικές Επιστήμες.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η διδασκαλία των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, σημαίνει κάτι παραπάνω από
απλή γνώση. Εκτός από το περιεχόμενο της επιστήμης και τις βασικές αρχές της,
εμπεριέχονται οι διαδικασίες και η μεθοδολογία που ακολουθεί η ίδια η επιστήμη,
δηλαδή οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου, την οποία ακολουθούν οι
επιστήμονες κατά τη διάρκεια της επιστημονικής έρευνας. Από τη στιγμή που το
αντικείμενο των φυσικών επιστημών είναι να θέτει ερωτήματα και να δίνει
απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η ίδια ακριβώς
μεθοδολογία απαιτείται για να βρεθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα της
καθημερινής ζωής. Όταν διδάσκονται οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις διαδικασίες
της επιστημονικής μεθόδου, ουσιαστικά διδάσκονται δεξιότητες για να τις
εφαρμόζουν στο μέλλον σε όλο το εύρος της καθημερινής τους ζωής (Κώτσης, 2007).
Οι γνώσεις και οι ικανότητες που πρόκειται να αναπτύξουν οι μαθητές στο δημοτικό
σχολείο, καλλιεργούνται στο πλαίσιο διδακτικών προσεγγίσεων που επιτρέπουν τη
χρήση ποικιλίας μορφών εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι οποίες
αναδεικνύουν:
-την ανάπτυξη βασικών δεξιότητων όπως η παρατήρηση, η καταγραφή και η
ταξινόμηση.
- την επικοινωνία με αποτελεσματικό και επιστημονικό τρόπο
-τον πειραματισμό με υλικά καθημερινής χρήσης
-τη διερεύνηση τεχνικών λύσεων για τη δημιουργία κατασκευών και μοντέλων
-την έρευνα
-τη διατύπωση υποθέσεων
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-το σχεδιασμό και υλοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων για τον έλεγχο
υποθέσεων
-τον έλεγχο των συμπερασμάτων
Οι βασικές δεξιότητες της επιστημονικής μεθοδολογίας όπως αναφέρθηκαν
παραπάνω (Παρατήρηση, Επικοινωνία, Ταξινόμηση, Μέτρηση, Συμπέρασμα,
Υπόθεση – Πρόβλεψη και Πείραμα) μπόρούν να διδαχτούν στους μαθητές για να
αποκτήσουν τις αντιστοιχες δεξιότητες, αν η εκπαίδευση τους γίνει με σειρά,
ανάλογα με την νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός στο δημοτικό
σχολείο καθότι διδάσκει σε μαθητές ηλικίας απο 6-12 ετών, μπορεί να προσδιορίσει
τις ατομικές και συλλογικές ανάγκες των μαθητών του, να σχεδιάσει τη διδασκαλία
βασιμένη στις ανάγκες και τις ειδικές ανάγκες έτσι ώστε να παρέχει ένα ενθαρρυντικό
περιβάλλον μάθησης στο οποίο κάθε παιδί μπορεί να βιώσει την ανάπτυξη και να
αναπτυχθεί το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Οι επιστημονικές δεξιότητες πρέπει να αναπτυχθούν νωρίς στα παιδιά πριν να
φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Και πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε
να παγιωθούν και μεγαλώνοντας η διδασκαλία των φυσικών επιστημών να γίνεται
σπειροειδώς ευρύτερη.
Ο Eshach (2006) περιγράφει έναν αριθμό εναλλακτικών προσεγγίσεων της
εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, υποστηρίζοντας ότι «θα γαλουχήσουν
επιστημονικές δεξιότητες σκέψης και θα εμπνεύσουν στα παιδιά την επιθυμία και το
πάθος να γνωρίζουν και να μαθαίνουν». Προβάλει μια εξαιρετική θεώρηση του
σκεπτικού του για την επιστήμη κι εξηγεί γιατί πρέπει να διδάσκεται στην πρώιμη
παιδική ηλικία (Aluko et al 2008). Αναφέρει έξι λόγους:
1. Τα παιδιά απολαμβάνουν την παρατήρηση κι ότι έχει να κάνει με τη φύση. Λόγω
της έμφυτης περιέργειας τους, τα παιδιά «αγκαλιάζουν» όλους τους τύπους των
δραστηριοτήτων της επιστήμης. Κάποιοι μπορεί να πουν ότι τα παιδιά μόνο παίζουν
κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Vygotsky, το
παιχνίδι είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των
αντικειμένων, τα νοήματα, και τη φαντασία. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα
επιχειρήματα για την ένταξη της επιστήμης στο δημοτικό σχολείο.
2. Η ανάπτυξη στάσεων έναντι της επιστήμης ξεκινά στα πρώτα στάδια της ζωής.
Εκθέτοντας τους μαθητές σε περιβάλλοντα όπου μπορούν να απολαύσουν την
επιστήμη αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήμη.
3. Η πρώιμη έκθεση σε επιστημονικά φαινόμενα οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των
επιστημονικών εννοιών που θα μελετηθούν αργότερα σε μεγαλύτερες τάξεις.
4. Δεδομένου ότι η διδασκαλία της επιστήμης περιλαμβάνει την εισαγωγή του
μαθητή σε επιστημονικές έννοιες και ορολογία σε νεαρή ηλικία, θα επηρεάζει την
ενδεχόμενη ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών.
5. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες. Έρευνες δείχνουν ότι
ακόμη και τα μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν την ικανότητα να σκέφτονται
επιστημονικά και είναι σε θέση να σκεφτονται ακόμη και σύνθετες έννοιες.
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6. Η επιστήμη είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής
σκέψης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να αναπτύξουν τρόπους εξηγήσης και
μοντελοποίησης και να αναπτύξουν τις δεξιότητες επιστημονικής διαδικασίας από
την πρώτη σχολική ηλικία.
Η εκπαίδευση λοιπόν μπορεί και θα πρέπει να αρχίσει από νωρίς στο σχολείο ώστε
οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν όλες μαζί τις δεξιότητες σε μεγαλύτερες
ηλικίες. Στις μικρές ηλικίες οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν
δεξιότητες όπως η παρατήρηση και η επικοινωνία. Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι μαθητές
μπορούν να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες όπως η διατύπωση συμπερασμάτων και
προβλέψεων. Η ταξινόμηση και η μέτρηση είναι δεξιότητες στις οποίες οι μαθητές
πρέπει να εκπαιδεύονται σταδιακά ανάλογα της νοητικής ανάπτυξης τους.
Σήμερα έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται τα νέα σχολικά εγχειρίδια για τις
Φυσικές επιστήμες της Ε’ τάξης (ΟΕΔΒ 2006α) και Στ’ (ΟΕΔΒ 2006β) του Δημοτικού
σχολείου, τα οποία περιλαμβάνουν πειράματα με απλά καθημερινά υλικά. Είναι
ευνόητο ότι για την εκτέλεση και την κατανόηση των πειραμάτων απαιτείται ο
μαθητής να έχει ήδη αποκτήσει δεξιότητες στις προηγούμενες διαδικασίες, πριν το
πείραμα, της επιστημονικής μεθοδολογίας σε προηγούμενες τάξεις του Δημοτικού
σχολείου. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην καλλιέργεια ικανοτήτων και
δεξιοτητων, ειδικότερα όμως σε αυτή της παρατήρησης, και στο πως μπορεί να
καλλιεργηθεί.
Η παρατήρηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιστημονικής γνώσης.
Έτσι είναι σημαντικό όταν οι μαθητές διδάσκονται τη διαδικσία των δεξιοτήτων να
κάνουν παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση,
όσφρηση, ακοή) και απλά υλικά για να περιγράψουν, να συγκρίνουν και να
ταξινομήσουν τις παρατηρήσεις τους. Αν ζητήσουμε από μαθητές να εξηγήσουν την
έννοια της παρατήρησης, δε θα προκαλέσει έκπληξη αν απαντήσουν επιφανειακά,
λέγοντας ότι είναι «απλά κοιτάζω κάτι» (Lampiselkä et al 2013). Ωστόσο, οι
επιστήμονες και οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την παρατήρηση πιο ολιστικά και
ορίζουν την ικανότητα που είναι απαραίτητη για να δημιουργήσει κανείς περαιτέρω
εξηγήσεις και θεωρίες σχετικά με τα παρατηρούμενα φαινόμενα. Η παρατήρηση
θεωρείται από πολλούς μία δεξιότητα η οποία είναι ευκολότερο να κατακτηθεί απ’
ότι άλλες, αλλά στην πραγματικότητα είναι συνδεδεμένη με την συλλογή και την
ερμηνεία δεδομένων που επηρεάζονται από τις υποθέσεις και τις αντιλήψεις του
παρατηρητή.
Πολύ λίγες έρευνες έχουν δώσει έμφαση στα προβλήματα που οι μαθητές
αντιμετωπίζουν κάνοντας παρατήρηση όπως επίσης και με ποιον τρόπο η δεξιότητα
της παρατήρησης θα αναπτυχθεί μέσα από το μάθημα των Φυσικών επιστημών. Για
τους μαθητές σε μικρή ηλικία είναι εύκολο να κάνουν παρατήρηση, εαν και μόνο εαν
η παρατήρηση ορίζεται σαν μια αντίληψη φαινομένων που κινεί το ενδιαφέρον τους
ή είναι σημαντικό γι αυτούς. Οι Tomkins and Tunnicliffe (2001) ανακάλυψαν ότι οι
παρατηρήσεις 12χρονων μαθητών κατά βάση στηρίζονταν σε βασικά χαρακτηριστικά
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αλλά οι συνεχείς παρατηρήσεις θα μπορούσαν να παρέχουν μια βάση για
σαφέστερες υποθέσεις. Οι Smith and Reiser (2005) προτείνουν, με σκοπό να
αναπτυχθεί η δεξιότητα της παρατήρησης στον μαθητή, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει
να παρέχει δομημένες εργασίες που θα διευκολύνουν την πολύπλοκη ανάλυση και
το σκεπτικό γύρω από τα παρατηρούμενα υλικά. Αυτές οι εργασίες πρέπει να
βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν οτι η παρατήση δεν ειναι απο μόνος του
στόχος. Αλλά ότι είναι μια ερευνητική μέθοδος που παρέχει δεδομένα για την
εξήγηση υποθέσεων και μοντέλων. Δίνεται έτσι έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού
ως διαμεσολαβητή της μάθησης. Η γνώση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη δεξιότητα
της παρατήρησης, με τους κανόνες που τη διέπουν και τις δυνατότητες που
προσφέρουν στη μάθηση των φυσικών επιστημών είναι ζωτικής σημασίας. Ο
εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα θέσει το πλαίσιο για τις ερμηνείες των μαθητών
και το ρόλο τους ως παρατηρητές (Ahtee et al 2009).
Η επιστημονική σκέψη περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της εννοιολογικής
και διαδικαστικής γνώσης. Η εννοιολογική γνώση αναφέρεται σε γεγονότα και η
διαδικαστική γνώση στις δεξιότήτες. Στην περίπτωση της παρατήρησης λαμβάνονται
υπόψη, για παράδειγμα, οι αποφάσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με το τι πρέπει
να παρατηρήσουμε, πόσο συχνά και σε ποια περίοδο. Αυτοί οι δύο τύποι της γνώσης
δεν αλληλοαναιρούνται.
Τι συμβαίνει όμως όταν ένα άτομο παρατηρεί; Όταν ένα άτομο παρατηρεί ένα
πράγμα ή ένα φαινόμενο βιώνει μια σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών και της έννοιας. Αυτή είναι η νέα γνώση. Οι μαθητές μεταξύ τους
μπορεί να εστιάσουν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά όταν παρατηρούν. Έχουν
επίσης διαφορετικές προϋπάρχουσες γνώσεις και τρόπους σκέψης κι έτσι
σχηματίζουν διαφορετικές αντιλήψεις (Ahtee et al 2009). Η επιστημονική
παρατήρηση είναι στενά συνδεδεμένη με τις διαδικαστική και εννοιολογική γνώση
και με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και
προηγούμενες εμπειρίες. Μέσα από την επεξεργασία θα σχηματιστεί η νέα γνώση
και οι δεξιότητες.
Παρατηρώντας ένα αντικείμενο ή ένα φαινόμενο ο μαθητής χρησιμοποιεί όλες του
τις αισθήσεις ή και υλικά με σκοπό να βρει ομοιότητες και διαφορές, να συγκρίνει.
Την ίδια στιγμή όταν θα δώσει νόημα σ’ αυτό που παρατηρεί, το νόημα αυτό θα
διαμορφωθεί με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Αυτό σημαίνει πως
θα αρχίσει να ερμηνεύει την παρατήρηση του φαινομένου χρησιμοποιώντας τις
πληροφορίες που ενεργοποιούνται στη μνήμη.
Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Φυσικών επιστημών υπάρχουν
κι άλλοι παράγοντες όπως το κίνητρο, οι προσδοκίες του μαθητή που έχουν
σημαντική επίδραση στην επίδοση του. Το κίνητρο είναι ένας ακόμα σημαντικός
παράγοντας γιατί επηρεάζει τον προσανατολισμό για τη διαδικασία της
παρατήρησης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αυξήσει την περιέργεια ή το αίσθημα της
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αυτονομίας ή πρέπει να έχει νόημα (Deci & Ryan 2002). Επίσης πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι παίζει αξιόλογο ρόλο και ο συναισθηματικός παράγοντας.
Το παρακάτω σχήμα (Ahtee et al 2009) δείχνει τι και πώς συνδέεται με την
παρατήρηση. Στηρίζεται σε τέσσερις ερωτήσεις: Τι παρατηρώ; Πώς θα το
παρατηρήσω; Τι υλικά θα χρησιμοποιήσω; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την
παρατήρηση;

Ερμηνεία δεδομένων
(γραφικές
παραστάσεις,
σχεδιαγραμματα)
Κίνητρο,
ενδιαφέρον,
προσωπικοί στόχοι

Καλλιέργεια
δεξοτήτων
(παρατήρηση,

Αισθήσεις και
υλικά

Διαδικαστική
σκέψησκέφτομαι ενώ
παρατηρώ

επιτυγχάνεται μέσω
γίνεται μέσω

είναι μία

επηρεάζει

Ολοκληρωμένη
διαδικασία
δεξιοτήτων
(καταγραφή,
σχεδίαση κ.ο.κ)

επηρεάζει

παρατήρηση
Κοινωνική
αλληλεπίδραση

υποβάλλεται σε
επεξεργασία

Λειτουργική μνήμη

επηρεάζει

έξοδος επεξεργασίας

Νέα γνώση και δεξιότητες

επηρεάζει
είναι
επηρεάζουν την
επεξεργασία
των
πληροφοριών

Προϋπάρχουσα
γνώση και
δεξιότητες

γίνεται μέρος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρατήρηση είναι μια σύνθετη διαδικασία. Η κατάκτηση αυτής της δεξιότητας
χρειάζεται να γίνει σταδιακά και με ορισμένη διαδικασία. Όπως φαίνεται παρακάτω,
η διαδικασία αυτή έχει διαμορφωθεί σε πέντε βασικά επίπεδα τα οποία συνδιάζονται
και μπορούν να εφαρμοστούν στην ύλη των Φυσικών Επιστημών της ε’ τάξης του
δημοτικού.
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να σχεδιάσει μια διδακτική ακολουθία για την
ανάπτυξη της δεξιότητας της παρατήρησης στην ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου,
ενταγμένη στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος των φυσικών επιστημών και
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η οποία μπορεί να οδηγήσει μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας σε γνωστική και
πραξιακή πρόοδο σχετικά με τη δεξιότητα της παρατήρησης.
Θα ακολουθήσουμε τους σκοπούς και τις βασικές αρχές δημιουργίας μιας διδακτικής
ακολουθίας, που αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία δύναται να
μετασχηματισθεί σε διδασκαλία και να εφαρμοστεί σε πραγματική τάξη της ε΄
δημοτικού το σχολείου.
Η διδακτική ακολουθία είχε ως στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη εκ μέρους των
μαθητών/τριών της ε΄ τάξης της δεξιότητας της παρατήρησης. Σχεδιάστηκε μια
ευρεία θεματική ενότητα η οποία απαρτίζεται από πέντε διδακτικές ενότητες. Στη
συνέχεια πρόκειται να παρουσιαστούν τα ερευνητικά πρωτόκολλα που συνοδεύουν
τις πέντε διδακτικές ενότητες. Αναφερόμαστε επίσης και στα φύλλα εργασίας που
αντιστοιχούν σε κάθε ερευνητικό πρωτόκολλο και παράγονται από αυτό. Τα
ερευνητικά πρωτόκολλα συνδυάζουν δυο πλαίσια, το πλαίσιο της πράξης (το πλαίσιο
διδασκαλίας), και το πλαίσιο της θεωρίας (το πλαίσιο Διδακτικής). To πλαίσιο της
πράξης υπαγορεύει τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού στην τάξη κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας και περιγράφει τις αναμενόμενες δραστηριότητες των
μαθητών/τριών. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στα συγκεκριμένα πρωτόκολλα
εστιάζεται στην αντιστοίχηση του τι καλούνται να κάνουν οι μαθητές/τριες (με τη
βοήθεια ή όχι του εκπαιδευτικού) και στο τι αναμένεται να μάθουν (Tiberghien,
1997). Με τον τρόπο αυτό, η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν εμφανίζεται ως ‘μαύρο
κουτί’ όπως συμβαίνει σε πληθώρα τέτοιων μελετών, αλλά ως πλαίσιο διατύπωσης
υποθέσεων για την ερμηνεία των προσδοκώμενων αλλαγών στη γνωστική
συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζεται μια
συνοπτική παρουσίαση των πέντε ερευνητικών πρωτοκόλλων που
χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα. Για λόγους συντομίας τα Φύλλα Εργασίας
από το Βιβλίο του Μαθητή θα αναφέρονται στους επόμενους Πίνακες ως ΦΕ. Επίσης
αναφέρονται ως εμπλουτισμένα τα ΦΕ του βιβλίου που έχουμε εμπλουτίσει με δικής
μας επιλογής υλικό.
Πρώτο ερευνητικό πρωτόκολλο
1ο Επίπεδο ανάπτυξης
Ο μαθητής παρατηρεί διαφορές, αλλά χρειάζεται βοήθεια για να εντοπίσει
ομοιότητες.
Θεματική Ενότητα: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διδασκαλία (πράξη)
Δραστηριότητες δασκάλου

Αναμενόμενες
μαθητών
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1. Ο δάσκαλος δίνει εικόνες τροφίμων
και
δραστηριοτήτων
να
τις
τοποθετήσουν
στις
πυραμίδες
διατροφής
και
δραστηριοτήτων
αντίστοιχα (ΦΕ1, σελ. 56)
2. Έπειτα απο την περιγραφή και τη
χρησιμότητα των δοντιών, ζητά απο
τους μαθητές να συμπληρώσουν το
«εμπλουτισμένο» (ΦΕ2, σελ. 59),
βρίσκοντας τις ομοιότητες και τις
διαφορές.
3. Ζητά από τους μαθητές να λάβουν
μέρος στα πειράματα του ( ΦΕ3, σελ.
64) και τους βοηθά να καταλάβουν τη
χρησιμότητα του σάλιου και της χολής
στον οργανισμό.

Να Τοποθετήσουν τις εικόνες του
ΦΕ1
Να Παρατηρήσουν τις εικόνες και
προσπαθήσουν να βρουν ομοιότητες
και διαφορές στην κατασκευή των
δοντιών
του
ανθρώπου,
των
φυτοφάγων και των σαρκοφάγων
ζώων.
Οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στην
πειραματική διαδικασία.

Πίνακας 1: Πρώτο επίπεδο ανάπτυξης δεξιότητας παρατήρησης
Δεύτερο ερευνητικό πρωτόκολλο
2ο Επίπεδο ανάπτυξης
Ο μαθητής παρατηρεί γνωστά υλικά και φαινόμενα στο περιβάλλον του
χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του. Αρχίζει και χρησιμοποιεί απλά όργανα που
τον βοηθούν στις παρατηρήσεις του.
Θεματική Ενότητα: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Διδασκαλία (πράξη)
Δραστηριότητες δασκάλου

Αναμενόμενες
μαθητών
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1. Υπενθυμίζει στους μαθητές τις
μονάδες μέτρησης όγκου και μάζας
καθώς και τα ισοδύναμα τους.
2.Προσφέρει τα υλικά και ζητά να
συγκρίνουν:
-τη μεταβολή του όγκου του υγρού
(ΦΕ1, σελ. 20)
-τις μάζες των σωμάτων για να
ισορροπεί ο ζυγός (ΦΕ2, σελ. 23)
-τον όγκο των σωμάτων σε σχέση με
τη μάζα ( ΦΕ3, σελ. 26).
3. Προκαλεί συζήτηση για τις
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα
των μαθητών

Να συμπληρώνουν τους πίνακες
ταξινομώντας τα αντικείμενα που
αναφέρονται στα φύλλα εργασίας
ανάλογα με τον όγκο τους, τη μάζα
τους, την πυκνότητα τους.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του
δασκάλου φέρνουν εις πέρας τα
πειράματα.

Πίνακας 2: Δεύτερο επίπεδο ανάπτυξης δεξιότητας παρατήρησης
Τρίτο ερευνητικό πρωτόκολλο
3ο Επίπεδο ανάπτυξης
Ο μαθητής επιλέγει και χρησιμοποιεί απλά όργανα για ν΄αυξήσει και επεκτείνει
τις παρατηρήσεις του. Παρατηρεί αλλαγές σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Θεματική Ενότητα: ΤΗΞΗ – ΠΗΞΗ - ΒΡΑΣΜΟΣ
Διδασκαλία (πράξη)
Δραστηριότητες δασκάλου

Αναμενόμενες
μαθητών

δραστηριότητες

1. Με βάση τη διδασκαλία και την
εξήγηση των όρων «τήξη – πήξη», ο
εκπαιδευτικός παροτρύνει τους
μαθητές να παρατηρήσουν την
εικόνα και να απαντήσουν στο
ερώτημα του «εμπλουτισμένου» (ΦΕ
3, σελ. 78).
2. Προσφέρει τα υλικά και ζητά από
τους μαθητές να φέρουν εις πέρας τα
πειράματα των ΦΕ.

1.
Να
λάβουν
μέρος
στην
προκαλούμενη από τον εκπαιδευτικό
συζήτηση.
2. Να χρησιμοποιήσουν τα υλικά του
πειράματος, να παρατηρήσουν τις
αλλαγές και να συμπληρώσουν τους
πίνακες σε συνάρτηση με το χρόνο.

Πίνακας 3: Τρίτο επίπεδο ανάπτυξης δεξιότητας παρατήρησης
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Τέταρτο ερευνητικό πρωτόκολλο
4ο Επίπεδο ανάπτυξης
Ο μαθητής κάνει πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις και χρησιμοποιεί το κατάλληλο
λεξιλόγιο για να περιγράψει τις παρατηρήσεις του.
Θεματική Ενότητα: ΜΙΓΜΑΤΑ
Διδασκαλία (πράξη)
Δραστηριότητες δασκάλου

Αναμενόμενες
μαθητών

δραστηριότητες

Ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν
τα υλικά και τα όργανα για να φέρουν
εις πέρας τα πειράματα των ΦΕ (σελ
30- 36).
Να εξηγήσουν
-τι είναι μίγμα
-ποιο διάλυμα ονομάζουμε ομογενές
και ποιο ετερογενές.

Να εξηγήσουν τα αποτελέσματα των
πειραμάτων χρησιμοποιώντας την
αντίστοιχη ορολογία.

Πίνακας 4: Τέταρτο επίπεδο ανάπτυξης δεξιότητας παρατήρησης
Πέμπτο ερευνητικό πρωτόκολλο
5ο Επίπεδο ανάπτυξης
Ο μαθητής επιλέγει το σχετικό κι εστιάζει τις παρατηρήσεις του. Επιλέγει ο ίδιος
τις πειραματικές διατάξεις και διαδικασίες για να εστιάσει στις παρατηρήσεις και
να οδηγηθεί στο ανάλογο συμπέρασμα.
Θεματική Ενότητα: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
Διδασκαλία (πράξη)
Δραστηριότητες δασκάλου

Αναμενόμενες
μαθητών

-419-

δραστηριότητες

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Ο εκπαιδευτικός αφήνει τον μαθητή
να ενεργήσει μόνος του καθότι οι
οδηγίες του πειράματος των (ΦΕ,
σελ. 94) είναι αναλυτικές.
Προκαλεί συζήτηση βοηθώντας τους
μαθητές
να
γενικεύσουν
τις
παρατηρήσεις τους στα πείραματα
και
να
διατυπώσουν
το
συμπέρασματα.

Να επιλέξουν τα υλικά που
αναφέρουν
οι
οδηγίες
του
πειράματος.
Να λάβουν μέρος στην προκαλούμενη
από τον εκπαιδευτικό συζήτηση
σχετικά με τα δύο είδη φορτίων και τη
χρησιμότητα του ηλεκτροσκοπίου.

Πίνακας 5: Πέμπτο επίπεδο ανάπτυξης δεξιότητας παρατήρησης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως φαίνεται και στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, το βασικό πρόβλημα το οποίο
πραγματεύεται είναι η διερεύνηση της δυνατότητας να σχεδιασθεί μια ακολουθία
διδακτικών δραστηριοτήτων η οποία να οδηγεί μαθητές/τριες της ε’ δημοτικού του
ελληνικού σχολείου στην ανάπτυξη της δεξιότητας παρατήρησης, για να είναι σε
θέση να παρατηρούν, περιγράφουν και εξηγούν φωτεινά, μηχανικά και θερμικά
φαινόμενα που συμβαίνουν στο επίπεδο του σχολικού εργαστηρίου, αλλά και τα ίδια
φαινόμενα στο επίπεδο του φυσικού περιβάλλοντος.
Στο επίπεδο της σύνθεσης, δείξαμε ότι είναι δυνατός ο σχεδιασμός μια ακολουθίας
ενοτήτων με βάση τους γνωστικούς σκοπούς που διατυπώθηκαν ως αποτέλεσμα της
συνδυασμένης ανάλυσης που προηγήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύξαμε
επιχειρήματα για να τεκμηριώσουμε ότι η ακολουθία για να είναι δυνατόν να
οδηγήσει μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας στο να αναπτύξουν την δεξιότητα
παρατήρησης θα πρέπει να βασίζεται (α) στην ‘καινοτομική’ αντίληψη για το
πρόγραμμα σπουδών των φυσικών επιστημών, σύμφωνα με την οποία οι
μαθητές/τριες πραγματεύονται τις διάφορες πτυχές ενός μοναδικού εννοιολογικού
πεδίου, μέσω της διαδικασίας της ‘δραστηριότητας-προβλήματος’ κατά την οποία
οδηγούνται να εξηγήσουν φυσικές καταστάσεις στο εργαστήριο και στην καθημερινή
ζωή (οικιακές δραστηριότητες), και (β) στην ‘εποικοδομητική’ αντίληψη για το
πρόγραμμα σπουδών των φυσικών επιστημών σύμφωνα με την οποία στο σχεδιασμό
των διδακτικών δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πρότερες νοητικές
παραστάσεις των μαθητών/τριών με γνώμονα την εξέλιξη αυτών των παραστάσεων
προς την κατεύθυνση του επιθυμητού εννοιολογικού μοντέλου.
Στο επίπεδο της εφαρμογής και υλοποίησης επιχειρήθηκε να ελεγχθούν μια σειρά
από λειτουργικές υποθέσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα επιβεβαίωναν ή θα
διέψευδαν τη γενική υπόθεση που διατυπώθηκε στο επίπεδο της σύνθεσης. Η
μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών/τριών που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα
διαθέτουν, πριν από την διδακτική παρέμβαση, προϋπάρχουσες νοητικές δεξιότητες
δηλαδή, ποιοτικές εξηγήσεις για τα φαινόμενα του προτεινόμενου
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φαινομενολογικού πεδίου, οι οποίες είναι σε ένα πρώτο επίπεδο συμβατές με την
προτεινόμενη σχολική γνώση.
Τα αποτελέσματα του Φύλλου Εργασίας Μετελέγχου επιβεβαιώνουν ως ένα βαθμό
την υπόθεση που κάναμε ότι δηλαδή, είναι δυνατόν μέσα από τον κατάλληλο
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διδακτικής ακολουθίας να πετύχουμε ανάπτυξη
της δεξιότητας παρατήρησης των μαθητών.
Μια σημαντική επίπτωση που μπορεί να έχουν τέτοιες έρευνες εφικτότητας στη
διδασκαλία είναι ότι το προτεινόμενο περιεχόμενο της διδακτικής ακολουθίας στις
οποίες αναφέρονται είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στη διδασκαλία, δηλαδή, αν
εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο
διδασκαλίας. Στην προκειμένη περίπτωση το ερωτηματολόγιο και τα φύλλα εργασίας
που χρησιμοποιήθηκαν (παρουσιάζονται στα παραρτήματα 1 και 2), αποτελούν τη
βάση για μια εφαρμογή της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης σε ευρεία
κλίμακα. Η εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας σε πραγματικές τάξεις, για
ερευνητικούς λόγους (επίπεδο εφαρμογής), έδειξε ότι μπορεί να υλοποιηθεί αρκεί ο
εκπαιδευτικός, να έχει την κατάλληλη κατάρτιση και ειδική επιμόρφωση κατά την
οποία να μπορεί να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο του διδακτικού υλικού και τη
μέθοδο διδασκαλίας (Pinto, 2002). Ο μετασχηματισμός διδακτικών ακολουθιών που
έχουν παραχθεί σε ερευνητικές συνθήκες σε διδακτικές ακολουθίες ευρείας
κλίμακας δεν είναι εύκολη υπόθεση και προϋποθέτει ειδικές μεθόδους επιμόρφωσης
(Kanderakis, Dossis & Koliopoulos, 2011), ενώ μπορεί να αποτελέσει και ο ίδιος
αντικείμενο έρευνας στα πλαίσια της Διδακτικής των φυσικών επιστημών.
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Τα παιδιά έχουν δικαιώματα
Υλοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας για την ανάδειξη της κουλτούρας
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Νηπιαγωγείο
Μπόρτα Βασιλική
Προϊσταμένη 13ου Ολοημέρου Νηπ/γείου Σερρών - Νηπιαγωγός
bortavas@gmail.com
Γκουτρουμανίδου Παγώνα
Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Μ.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής
pagonagk@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ραγδαίες εξελίξεις στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό
γίγνεσθαι επιφέρουν αλλαγές στην ολοένα και αυξανόμενη παγκόσμια αλλά και
ελληνική πολυπολιτισμική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας καίρια εκπαιδευτικά
ζητήματα, όπως η αναγνώριση, η αποδοχή, η διαφύλαξη και η προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιτακτική διαφαίνεται η ανάγκη υιοθέτησης
εκπαιδευτικών
πολιτικών
ενημέρωσης,
πληροφόρησης και
υλοποίησης
πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Νηπιαγωγείο, ως πρώτη βαθμίδα
εκπαίδευσης, συνιστά πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης καλών πρακτικών όπως
παρουσιάζεταιι στην παρούσα μελέτη μέσα από την υλοποίηση σχεδίου εργασίας.
Λέξεις κλειδιά: Κουλτούρα ανθρώπινων δικαιωμάτων, Νηπιαγωγείο, σχέδιο
εργασίας, Σχολείο 21ου αιώνα, N.T.
Εισαγωγή
Διαχρονικά ιδεώδη όπως η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης, η
αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισότητας, η ενδυνάμωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, η προαγωγή της δημοκρατίας και της παγκόσμιας
ειρήνης συνθέτουν την κουλτούρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων (Πλιόγκου, 2011).
Η αξία της παιδείας και της εκπαίδευσης για την προώθηση ενός παγκόσμιου
«πολιτισμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΟΥΝΕΣΚΟ), διατυπώθηκε για πρώτη
φορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που
υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948 (Πανταζής, 2008). Από το
τέλος περίπου του 1980 κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί, Μη Kυβερνητικές
Οργανώσεις έχουν αναλάβει μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που προωθούν την
Παιδεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις τους
διαφαίνεται ότι στοχεύουν στην εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που θα διαδραματίζει ρόλο-κλειδί σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία,
με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να απολαμβάνουν και να
ασκούν τα δικαιώματά τους αλλά να σέβονται και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα
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των άλλων (UNHCR, 2014). Η έννοια του περιβάλλοντος διαστέλλεται πέρα από το
αναντικατάστατο οικολογικό απόθεμα, σε μία συνολική διευρυμένη θεώρηση που
εμπεριέχει το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό απόθεμα. Σήμερα, οι
Εκπαιδευτικές Πολιτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη περιλαμβάνουν τη
συνειδητοποίηση και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της φτώχειας, της
υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της ειρήνης. Tο Υπουργείο Παιδείας συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO
στο πλαίσιο της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Εκπαίδευση (20052014), διαμόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό να αναπτυχθούν πρακτικές που
υποστηρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της έννοιας, του
περιεχομένου και της κουλτούρας για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Υ.ΠΑΙ.Π.Θ., 2010). Η
Προσχολική Εκπαίδευση, ως μέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
επιχειρεί να υλοποιήσει με κατάλληλες πρακτικές τις θεσμοθετημένες αρχές της
εκπαίδευσης, όπως η διαμόρφωση δημοκρατικών και υπεύθυνων πολιτών και η
υιοθέτηση από μέρους των παιδιών βασικών αξιών δημοκρατικού ήθους, ισότητας,
ισοτιμίας, συμμετοχής, σεβασμού σε ελευθερίες και δικαιώματα (Οικονομίδης,
2009).
Σχεδιασμός και υλοποίηση του σχεδίου εργασίας "Τα παιδιά έχουν Δικαιώματα"
Στα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο (ΥΠ.Ε.Π.Θ. & Π.Ι. 2006· ΦΕΚ 304/2003)
παρατίθενται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις του ατόμου που επιδιώκεται
να ενδυναμωθούν και οι οποίες συνιστούν πρωταρχικές αρχές της παιδείας κάθε
μαθητή, όπως η διατήρηση και η ανάπτυξη της φυσικής και ψυχικής του υγείας,
η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και
διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Υ.Π.Δ.Μ.Θ. & Π.Ι., 2011). Αντλώντας
από τα παραπάνω, η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης και
αξιοπρέπειας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, της διασφάλισης της ισότητας,
της προαγωγής της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτέλεσαν τη
σκοποθεσία του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας που υλοποιήσαμε για την
προαγωγή της κουλτούρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, στοχεύσαμε
στη ανάπτυξη των γνωστικών, συναισθηματικών, και συνεργατικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων των νηπίων.
Ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης προβάλλουμε τη
διαθεματική προσέγγιση καθώς ξεκινώντας από προσωπικά βιώματα και σκέψεις
των παιδιών (καταιγισμός ιδεών) μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που
συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως γλώσσα, μαθηματικά,
τέχνες, φυσικές επιστήμες (γεωγραφία), Ν.Τ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2006). Οι εκπαιδευτικές
μέθοδοι και στρατηγικές που υιοθετήθηκαν ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω
σκοποί και στόχοι αντανακλούν την αντίληψη της ενεργητικής ανακαλυπτικής
μάθησης. Ο σχεδιασμός του προγράμματος αναπτύσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου
εργασίας που αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες των παιδιών και δίνει
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προτεραιότητα σε συλλογικές, διερευνητικές δραστηριότητες, όπου τα νήπια
εμπλέκονται ενεργά στην αναζήτηση και επεξεργασία των πληροφοριών, διερευνούν
το διδακτικό υλικό, ανταλλάσσουν ιδέες και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση
(Χρυσαφίδης, 1994). Ευκαιρίες-αφορμές για την προσέγγιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτέλεσαν σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας καθώς και
Παγκόσμιες Ημέρες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για μία
ανοιχτή δράση ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσης καθώς το
συγκεκριμένο project "έτρεχε" σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2012-2013.
Το σχέδιο αναδύθηκε από το ενδιαφέρον που έδειξαν τα νήπια από την επεξεργασία
πολυτροπικού οπτικοακουστικού υλικού όπως αφίσες, φωτογραφίες και βίντεο κατά
την προσέγγιση του ιστορικού γεγονότος της 28ης Οκτωβρίου. Τα νήπια μέσα από την
παρατήρηση, περιγραφή και ερμηνεία ιστορικού υλικού προβληματίστηκαν για τις
επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη ζωή των παιδιών, ανέπτυξαν επιχειρήματα για τα
δικαιώματα που καταπατώνται και επιχειρηματολόγησαν υπέρ του δικαιώματος της
ειρήνης και της ελευθερίας. Για να ανιχνεύσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις ή
αντιλήψεις των νηπίων σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στη ζωή των
παιδιών αξιοποιήσαμε τις Ν.Τ.. Τα νήπια εφόσον έχουν εξοικειωθεί με την
αναγνώριση των λέξεων ΠΟΛΕΜΟΣ και ΕΙΡΗΝΗ μέσα από την κλασική διδασκαλία,
εργαζόμενα σε ομάδες των 2 ατόμων (νήπιο-προνήπιο) χρησιμοποίησαν φύλλο
εργασίας του λογισμικού ανοιχτού τύπου Inspiration με εικόνες και έργα τέχνης με
θέμα την ειρήνη και τον πόλεμο. Με προφορικές εντολές της νηπιαγωγού κλήθηκαν
να παρατηρήσουν τις εικόνες και να τις τοποθετήσουν κάτω από την αντίστοιχη
καρτέλα. Κατόπιν, παρατηρώντας τα εκτυπωμένα φύλλα εργασίας τους, καλούνται
να εξηγήσουν με ποια κριτήρια προχώρησαν στην κατηγοριοποίηση των εικόνων. Οι
απαντήσεις/απόψεις των νηπίων καταγράφονται από τη Νηπιαγωγό. Επεκτείνοντας
τη δράση δίνεται στα νήπια σχετικό φύλλο εργασίας του ίδιου λογισμικού
διαμορφωμένο από εικόνες – φωτογραφίες παιδιών σε εμπόλεμη κατάσταση και
καιρό ειρήνης. Καλούνται τα νήπια να παρατηρήσουν προσεχτικά τις εικόνεςφωτογραφίες της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του φύλλου εργασίας καθώς και την
κεντρική εικόνα-φωτογραφία ενός παιδιού θύματος πολέμου. Με ανοιχτές
ερωτήσεις του τύπου «τι νομίζετε ότι σκέφτεται το παιδί της κεντρικής εικόνας», «τι
νομίζετε ότι θέλει το παιδί της κεντρικής εικόνας», τα νήπια συμπληρώνουν το
σχετικό φύλλο εργασίας. Οι ομάδες των νηπίων εκτυπώνουν τα φύλλα εργασίας και
στη συνέχεια συζητούν, προβληματίζονται για τα αίτια των καταστάσεων, εκφράζουν
τα δικά τους συναισθήματα για τα παιδιά που βιώνουν τέτοιες συνθήκες αλλά και
πως θα αισθάνονταν τα ίδια αν βρίσκονταν στη θέση εκείνων (ανάπτυξη
ενσυναίσθησης), ανταλλάσουν απόψεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της
κατάστασης και προτείνουν τρόπους με τους οποίους τα ίδια θα μπορούσαν να
βοηθήσουν (Οικονομίδης, 2009). Διερευνώντας τα συναισθήματα και τις απόψεις
των νηπίων για την ειρήνη σε διαμορφωμένο φύλλο εργασίας ενθαρρύνονται να
εκφραστούν εικαστικά και να αποτυπώσουν την άποψή τους σε ανοιχτές ερωτήσεις
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του τύπου: «αν η ειρήνη ήταν άνθρωπος με ποιον νομίζεις ότι θα έμοιαζε;», «αν η
ειρήνη ήταν λουλούδι, θα ήταν…;.», «αν ήταν παιχνίδι, θα ήταν…..;», «ποια χρώματα
θα διάλεγες για να χρωματίσεις την ειρήνη;» Οι απόψεις των νηπίων καταγράφονται
και παρουσιάζονται στην ολομέλεια.
Με αφόρμηση την πρόταση ενός νηπίου να βρούμε ποιήματα και τραγούδια για την
ειρήνη, αξιοποιούμε το διαδίκτυο κάνοντας ασφαλή χρήση και αντλούμε σχετικό
οπτικοακουστικό υλικό που παρακολουθούμε. Απαγγέλλουμε στα νήπια απόσπασμα
από το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ειρήνη», όπου επισημαίνουν τις ειρηνικές εικόνες που
περιγράφονται στο ποίημα ενώ σε σχετικό φύλλο εργασίας ενθαρρύνονται να
εκφραστούν εικαστικά αποτυπώνοντας τη άποψή τους στην ερώτηση «τι είναι για
μένα η ειρήνη». Επιδιώκοντας να μυήσουμε τα νήπια στο κόσμο της γραπτής
επικοινωνίας τα ενθαρρύνουμε να «γράψουν» τη γνώμη τους. Παρουσιάζουν τις
εικαστικές δημιουργίες στην ολομέλεια, διατυπώνουν την άποψη τους και
επιχειρηματολογούν. Από λίστα σχετικών τραγουδιών επιλέγουν ως αγαπημένο
τραγούδι το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της γης…» και παροτρύνονται
να εκφραστούν μέσα από την τέχνη με ζωγραφική, κίνηση και μουσική. Σε
διαμορφωμένο φύλλο εργασίας, στο κέντρο του οποίου αναγράφεται το σχετικό
τραγούδι, καλούνται να ζωγραφίσουν το πρόσωπό τους ανάμεσα σε φωτογραφίες
χαμογελαστών παιδιών από άλλες χώρες ώστε να γίνουν όλα μια μεγάλη παρέα.
Ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν μία αφίσα για το αγαπημένο τους τραγούδι με
στόχο να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ενήλικες που επισκέπτονται το σχολείο μας σε
θέματα φυλετικών διακρίσεων και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Με στόχο να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών και να
εκτιμήσουν την αξία της τέχνης ως μέσο έκφρασης υλοποιούνται οι παρακάτω
δράσεις. Αξιοποιώντας τις Ν.Τ. χρησιμοποιούμε το λογισμικό παρουσίασης
PowerPoint με έργα του μεγάλου ζωγράφου Pablo Picasso, με τίτλο «Ο Pablo Picasso
μιλάει για την Ειρήνη». Στο λογισμικό αρχικά, παρουσιάζεται το πορτραίτο του
ζωγράφου καθώς και μία σειρά χαρακτηριστικών έργων του ζωγράφου με θέμα την
Ειρήνη. Τα παιδιά επεξεργάζονται τα μορφολογικά στοιχεία των πινάκων (χρώμα,
γραμμές, σχήματα). Δίνουν το δικό τους τίτλο στα έργα του ζωγράφου ενθαρρύνοντας
την ανάπτυξη μιας στοιχειώδους επιχειρηματολογίας ώστε να αιτιολογούν τις
απόψεις τους. Με έργα που επιλέγουν τα νήπια διαμορφώνουμε σχετικό φύλλο
εργασίας στο οποίο τα νήπια ζωγραφίζουν ανάμεσα στα έργα του Πικάσο, το δικό
τους περιστέρι της Ειρήνης. Επεκτείνοντας τη δράση και συνδέοντάς τη με τα
μαθηματικά δίνουμε στα νήπια διαμορφωμένο φύλλο εργασίας με πίνακες του
Πικάσο και ζητούμε από αυτά να μετρήσουν και να αναπαραστήσουν γραφικά (με
γραμμές ή με αριθμούς ) «πόσα περιστέρια πετούν» και «πόσα κάθονται».
Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της μεταγνώσης υλοποιούνται δράσεις όπου τα νήπια
καλούνται να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν και να
διατυπώσουν συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τις πληροφορίες που
συνέλεξαν. Καλούνται, επίσης, να συγκρίνουν τις νέες απόψεις τους σε σχέση με
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αυτές που είχαν στην αρχή του μαθήματος με ανοιχτές ερωτήσεις όπως: «Τώρα τι
ξέρετε ότι μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος;», «Τώρα τι πιστεύετε; Γιατί η ειρήνη και
η ελευθερία είναι δικαίωμα των ανθρώπων;» Συζητούν τις απόψεις τους και
συνειδητοποιούν την γνωστική πορεία αλλαγής των αρχικών ιδεών τους
αναπτύσσοντας μεταγνωστικές ικανότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν περαιτέρω στην
οικοδόμηση της νέας γνώσης. Το ενδιαφέρον των νηπίων ενισχύθηκε όταν αρχές
Νοεμβρίου του ίδιου έτους ενημερωθήκαμε ότι βραβευτήκαμε με την 3η θέση στο
πρόγραμμα της Unicef «τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»
και τα παιδιά πρότειναν με ενθουσιασμό «να φτιάξουμε κι εμείς μία αφίσα για τα
δικαιώματά μας και να τη στείλουμε στη Unicef».

Η αφίσα που δημιούργησαν τα παιδιά για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που υλοποίησε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef για την
προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τίτλο «Τα παιδιά γράφουν και
ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους» τη σχολική χρονιά 2011-2012. Η αφίσα
κατέλαβε την 3η θέση στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 20 Νοεμβρίου 2012. Τα νήπια εκπροσώπησαν Η εκπαιδευτικός Μπόρτα
Βασιλική και μιας μαθήτριας του τμήματος, συνοδευόμενη από τη μητέρα της.
Με εκκίνηση τη δυνατότητα να αντιληφθούν τα νήπια τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις θεμελιώδεις αξίες που όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται για να καλύπτουν τις βασικές
ανάγκες τους, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις με σημείο αναφοράς το
εκπαιδευτικό υλικό της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Flowers, 2012).
Για να ανιχνεύσουμε τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών ώστε να εντοπίσουμε
τις γνώσεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ζητάμε από τα παιδιά να
φανταστούν πως έχουν να φροντίσουν ένα κατοικίδιο κουνέλι. Διατυπώνουμε
ανοιχτές ερωτήσεις που παρακινούν τα παιδιά να σκεφτούν σε ανώτερα γνωστικά
επίπεδα όπως: «Τι νομίζετε ότι χρειάζεται ένα κουνέλι για είναι ευτυχισμένο,
ασφαλές και υγιές;» και καταγράφουμε τις απαντήσεις των νηπίων. Επεκτείνοντας
τη συζήτηση ενθαρρύνουμε τα νήπια να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Ποιος
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νομίζεται ότι είναι υπεύθυνος για να έχει όλα αυτά που χρειάζεται το κουνέλι;», «Αν
το κουνέλι χρειάζεται όλα αυτά τα αγαθά για να ζήσει, τότε θα πρέπει να έχει
δικαίωμα σε αυτά;». Σε επόμενη φάση, ζητάμε από τα παιδιά να ανταλλάξουν ιδέες
και απόψεις σε ερωτήσεις όπως: «Ποια αγαθά νομίζετε ότι χρειάζονται τα παιδιά για
να αναπτυχθούν και να έχουν μια ευτυχισμένη, ασφαλή και υγιή ζωή;».
Καταγράφουμε τις απαντήσεις των παιδιών, όπως: σπίτι, φαγητό, νερό, υγεία,
οικογένεια, φίλους, παιγνίδια, μόρφωση, αγάπη, φροντίδα, προστασία, ειρήνη.
«Αν τα παιδιά χρειάζονται αυτά τα αγαθά, τότε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε
αυτά;», «Ποιος θεωρείτε πως είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά
έχουν όλα όσα χρειάζονται για να είναι ευτυχισμένα, ασφαλή και υγιή;».
Ενθαρρύνουμε απαντήσεις, όπως: γονείς, οικογένεια, ενήλικες-μεγάλοι, δάσκαλος.
Αναφέρουμε ότι πολλά χρόνια πριν, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταρτίσει μια
παρόμοια λίστα για να θυμίζει σε όλους τους λαούς τις ανάγκες των παιδιών.
Συγκρίνουμε τη λίστα τους με την Περίληψη της Σύμβασης. Δείχνουμε στα παιδιά
αντίγραφα της απλής γι’ αυτά έκδοσης της Σύμβασης ή χρησιμοποιούμε μια σχετική
αφίσα. Εξηγούμε πως αυτό το κείμενο εμπεριέχει τα αγαθά στα οποία έχει δικαίωμα
κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο. Επέκταση της δράσης αποτελεί η κατασκευή
λευκώματος για τη Σύμβαση με εικόνες και πληροφορίες που αντλούν τα νήπια από
το διαδίκτυο σε συνεργασία με τους γονείς τους, το οποίο τοποθετείται στη
βιβλιοθήκη του σχολείου. Σε επόμενη φάση της διδακτικής διαδικασίας, έχοντας ως
στόχο τη διερεύνηση των ιδεών και των γνώσεων των νηπίων για την αξία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, παίζουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού (Διεθνής
Αμνηστία, 1996). Εκτυπώνουμε τη Σύμβαση σε εικόνες και τις κρύβουμε σε διάφορα
σημεία της τάξης. Κάθε φορά που κάποιο παιδί βρίσκει ένα άρθρο το υιοθετεί ως
δικό του «άρθρο», καλείται να το εξηγήσει με απλά λόγια και να αναφέρει ένα
παράδειγμα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των συμπερασμάτων της
ομάδας σε μια συζήτηση στην ολομέλεια και την καταγραφή των δικαιωμάτων τους
σε σχετικό φύλλο εργασίας διακηρύσσοντας ότι «όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν
ανάγκη από…. σπίτι, φαγητό, νερό, υγεία, οικογένεια, φίλους, παιγνίδια,
μόρφωση, αγάπη, φροντίδα , προστασία, ειρήνη».
Σε άλλη δραστηριότητα, παρατηρώντας πίνακες ζωγραφικής τα νήπια ερμηνεύουν σε
ποια δικαιώματα των παιδιών αναφέρονται, τεκμηριώνουν την άποψή τους ενώ σε
διαμορφωμένο φύλλο εργασίας καλούνται να αντιστοιχήσουν τους πίνακες
ζωγραφικής με τη λέξη δικαίωμα, αναγνωρίζοντάς την από το πρώτο γράμμα, την
οποία και συμπληρώνουν. Επεκτείνοντας τη δράση και συνδέοντάς τη με τα
μαθηματικά δίνουμε στα νήπια διαμορφωμένο φύλλο εργασίας με πίνακες
ζωγραφικής και ζητούμε από τα νήπια να παρατηρήσουν τους πίνακες και να
γράψουν στο ορθογώνιο πλαίσιο πόσα άτομα δείχνει ο πίνακας.
Σε άλλη εικαστική δραστηριότητα τα νήπια εκφράζονται μέσω της τέχνης
αποτυπώνοντας το «δικαίωμά τους» και τα έργα τους αξιοποιούνται στο σποτάκι –
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βίντεο των παιδιών με θέμα: «τα παιδιά έχουν δικαιώματα», δράση η οποία
ενθουσίασε και ευαισθητοποίησε τόσο τα ίδια όσο και τους γονείς.
Με την επόμενη δράση επιδιώκουμε να αντιληφθούν τα νήπια τις βασικές τους
«ανάγκες» και να τις διαχωρίσουν από τις «επιθυμίες». Δείχνουμε στα παιδιά μια
σειρά εικόνων όπως τηλεόραση, φαγητό, ρούχα, νερό, τηλέφωνο, σπίτι, Η/Υ και
ζητούμε από τα νήπια να διαχωρίσουν αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε για να
ζήσουμε από εκείνα που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε τη ζωή μας.
Ενθαρρύνονται τα νήπια να τεκμηριώσουν την άποψή τους αναφέροντας
παραδείγματα από τη καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της νέας γνώσης
από μια σειρά εικόνων διαφόρων αντικειμένων ξεχωρίζουν αυτά που ανήκουν στην
κατηγορία «ανάγκες» από αυτά που ανήκουν στην κατηγορία «επιθυμίες» και τις
κολλούν στις αντίστοιχες στήλες συμπληρώνοντας σχετικό φύλλο εργασίας.
Το πρόγραμμα εξελίσσεται με δράσεις που επιχειρούν να συμβάλουν στην
προώθηση και την καλλιέργεια της κουλτούρας των ανθρώπινων δικαιωμάτων
αναδεικνύοντας αξίες όπως ο σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, η άρνηση κάθε
μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων καθώς και η αλληλεγγύη μεταξύ
των ανθρώπων. Η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία αποτελεί έναυσμα για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων βιωματικών δράσεων με στόχο τα νήπια να
αναγνωρίσουν το δικαίωμα στην ισότητα των ατόμων με αναπηρία και να
αναπτύξουν σχέσεις αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας. Τα παιδιά
αντιμετωπίζουν βιωματικά δυσκολίες σε διάφορες κινήσεις και ενέργειες: περπατούν
πάνω σε ένα σχοινί φορώντας γυαλιά θαλάσσης κατανοώντας τη δυσκολία στο
περπάτημα ενός ατόμου με προβλήματα όρασης, κουμπώνουν κουμπιά φορώντας
γάντια ενός ενήλικα βιώνοντας τη δυσκολία μειωμένου ελέγχου των άνω άκρων,
σχεδιάζουν σε χαρτί κοιτώντας μέσα από ένα μεγεθυντικό φακό βιώνοντας τη
δυσκολία που αντιμετωπίζει κάποιος με προβλήματα όρασης στην προσπάθεια να
δημιουργήσει κάτι. Απαγγέλουμε και επεξεργαζόμαστε το ποίημα του Τζον Γουίλις,
«η Αργυρώ γελάει». Τα νήπια επισημαίνουν την ιδιαιτερότητα της Αργυρώς ενώ
αντιλαμβάνονται ότι οι ομοιότητές τους με εκείνη είναι περισσότερες από τις
διαφορές. Σε φύλλο εργασίας αποδίδουν εικαστικά τι θα ήθελαν να κάνουν μαζί με
την Αργυρώ. Καταγράφουμε τις ιδέες των νηπίων στο φύλλο εργασίας ενώ
ενθαρρύνονται να αναλάβουν τα ίδια το ρόλο του γραφέα. Επεξεργαζόμαστε το
δακτυλικό αλφάβητο, επισημαίνουμε τη σημασία της νοηματικής γλώσσας,
αναφέρουμε περιπτώσεις ατόμων από την προσωπική εμπειρία, μαθαίνουμε το
πρώτο γράμμα του ονόματός μας και σε φύλλο εργασίας παρουσιάζουμε τη λέξη
ΦΙΛΟΣ και ΑΓΑΠΗ με εικόνες από το δακτυλικό αλφάβητο.
Η παγκόσμια ημέρα του παιδιού πυροδοτεί νέες δράσεις που αποσκοπούν στην
ευαισθητοποίηση των νηπίων σε θέματα εθελοντισμού. Η τσάντα ενός παιδιού με το
σήμα της UNICEF, η μπομπονιέρα της βάπτισης του μικρότερου αδελφού ενός νηπίου
από το Χαμόγελο του Παιδιού προκαλούν το ενδιαφέρον των νηπίων. Αξιοποιώντας
το διαδίκτυο μαθαίνουμε για τον μικρό Ανδρέα, τον ιδρυτή του Χαμόγελου του
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Παιδιού, διαβάζουμε το ημερολόγιό του και τα νήπια εκφράζουν την άποψή τους για
το λόγο επιλογής του σήματος της ΜΚΟ. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση νηπίου:
«Ο μικρός Ανδρέας θέλει όλα τα παιδιά του κόσμου να χαμογελούν». Αντλούμε
πληροφορίες για τη δράση της οργάνωσης και κατασκευάζουμε κι εμείς ένα μικρό
χωριό από σπίτια που φέρουν το σήμα του Χαμόγελου. Τα νήπια εξωτερικεύουν τα
συναισθήματά τους μέσω της εικαστικής έκφρασης και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον
τους να γνωρίσουν, να βοηθήσουν και να παίξουν με τα παιδιά που φιλοξενεί το
Χαμόγελο. Το κουτί από τις παστίλιες της γνωστής καμπάνιας των Γιατρών χωρίς
Σύνορα που έφερε ένα νήπιο στο σχολείο αποτελεί αφορμή να γνωρίσουμε το έργο
και τη δράση της ΜΚΟ. Διαβάζουμε τις πληροφορίες που αναγράφονται στη
συσκευασία, παρατηρούμε το σήμα της οργάνωσης και κάνουμε υποθέσεις για το
χρώμα επιλογής της συσκευασίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η απάντηση ενός
νηπίου: «Είναι κόκκινο για να δείξει ότι βοηθάει τα παιδιά που κινδυνεύουν».
Η πρόσκληση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη να συμμετέχουμε στη δράση της
Εκκλησίας για το κοινωνικό παντοπωλείο αποτελεί αφορμή να συγκεντρώσουμε
τρόφιμα και να τα προσφέρουμε στο συσσίτιο της εκκλησίας μας. Τα νήπια κάνουν
υποθέσεις για το πλήθος των τροφίμων που συγκεντρώθηκε. Ομαδοποιούν τα
τρόφιμα ανάλογα με το είδος, με σκοπό να εμπλακούν στη διαδικασία καταγραφής
τους. Διαμορφώνουν απλό πίνακα καταγραφής σχηματίζοντας στήλες με
φωτογραφίες των προïόντων. Συναποφασίζουν να καταγράφουν κάθε προϊόν στην
αντίστοιχη στήλη σημειώνοντας ένα Χ, ενώ το σύνολο με τον αντίστοιχο αριθμό. Τα
αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των προïόντων που καταγράφηκαν
αποτυπώνονται και με τη μορφή ραβδογραμμάτων, ενθαρρύνοντας τα νήπια να
καταγράφουν τα στάδια των διερευνήσεων ή τη διαδικασία που ακολουθούν για την
επίλυση ενός προβλήματος με διάφορα μέσα και τρόπους όπως για παράδειγμα τις
γραφικές αναπαραστάσεις (Υ.Π.Δ.Μ.Θ. & Π.Ι., 2011).
Στο πλαίσιο αυτού του πολύμηνου prοject εντάξαμε και τη δράση σχετικά με την
εκστρατεία της Actionaid «Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους», στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης για την Εκπαίδευση 2013. Το
ενδιαφέρον των παιδιών αφυπνίζει η εμφάνιση μιας κούκλας στην παρεούλα, η
οποία λειτουργεί ως νέος μαθητής της τάξης μας. Τα νήπια ενθαρρύνονται να
σκεφτούν ένα όνομα για τη νέα μαθήτρια της τάξης και να εκφράσουν τις σκέψεις
τους σε ερωτήματα όπως: «μήπως ξέρετε από πού μπορεί να ήρθε αυτή η κούκλα;
σε ποια χώρα λέτε να μένει; άραγε πηγαίνει σχολείο και πώς είναι το σχολείο της;
όταν δεν πηγαίνει σχολείο τι λέτε να κάνει; της αρέσει το σχολείο;» Αφήνουμε για
λίγο τη συζήτηση να αναπτυχθεί και προτείνουμε να διεξάγουμε μια έρευνα
βασισμένη σε στοιχεία που θα βρουν τα παιδιά. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα νήπια
με τη δική μας καθοδήγηση περιηγούνται στον ιστότοπο της Actionaid, αντλούν
πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των παιδιών σε άλλες χώρες περιγράφοντας και
ερμηνεύοντας σχετικές εικόνες. Παρακολουθούν το DVD του υποστηρικτικού υλικού
της Actionaid, εντοπίζουν στο χάρτη και κατόπιν στην υδρόγειο σφαίρα τη θέση της
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χώρας μας και αυτή των χωρών των άλλων παιδιών, συγκρίνουν το δικό μας σχολείο
με αυτό των παιδιών που δείχνουν οι κάρτες του υποστηρικτικού υλικού και με ένα
καταιγισμό ιδεών τα παιδιά διατυπώνουν τις σκέψεις τους και επισημαίνουν ποιο
βασικό δικαίωμα των παιδιών αυτών καταπατείται. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να
φαντασθούν και να αφηγηθούν την ιστορία της μικρής επισκέπτριας, ενώ
χρησιμοποιούν σχετικό φύλλο εργασίας με εικόνες που απεικονίζουν
δραστηριότητες της νέας τους φίλης, σύμφωνα με την ιστορία που αφηγήθηκαν.
Παρατηρούν προσεχτικά τις εικόνες και τις ομαδοποιούν έτσι ώστε να δείξουν στη
μία στήλη τι κάνει η νέα τους φίλη και στην άλλη στήλη τι κάνουν τα ίδια σε ανάλογες
συνθήκες (π.χ. η μικρή «Παζού» εργάζεται ενώ τα ίδια παίζουν, πηγαίνει σε σχολείο
χωρίς πολλά θρανία ενώ τα ίδια πηγαίνουν σε σύγχρονο σχολείο, η Παζού και οι φίλοι
της γράφουν σε μαύρο πίνακα ενώ τα ίδια γράφουν και διαβάζουν σε βιβλία). Με τη
βοήθεια του διαδικτύου γνωρίζουν τη λέξη «σχολείο» σε διάφορες γλώσσες και σε
σχετικό φύλλο εργασίας τη γράφουν στο αντίστοιχο πλαίσιο. Τα νήπια
«δημιουργούν» το δικό τους μήνυμα για τα δικαιώματά τους και σε διαμορφωμένο
φύλλο εργασίας, που συνδυάζει λόγο και εικόνα, με προφορικές οδηγίες της
Νηπιαγωγού, συμπληρώνουν τα κενά του μηνύματος για να «γράψουν» το μήνυμά
τους. Ως επέκταση της δράσης τα παιδιά αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια αφίσα
για να εκφράσουν τι είναι για αυτά o δάσκαλος και προτείνουν να την αφιερώνουν
ιδιαίτερα σε όλους εκείνους τους δασκάλους που γνώρισαν μέσα από τις εικόνες και
τα βίντεο της Actionaid. Έτσι στην ερώτηση τι τους έρχεται στο μυαλό μόλις ακούν τη
λέξη «δάσκαλος» απαντούν…. «μόρφωση, δικαίωμα, παιχνίδι, σχολείο, παιδί,
ειρήνη, συμβουλή, κανόνες, αγάπη, φροντίδα, αγκαλιά, χαμόγελο…»
Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Unicef
«τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους». Ενθουσιασμένα τα νήπια
πρότειναν διάφορες ιδέες για το περιεχόμενο της αφίσας, ενώ συναποφάσισαν μία
ζωγραφιά της μικρής Αικατερίνης να αποτελέσει κεντρική ιδέα.
Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συγκεκριμένου project βασίστηκε σε
παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις που συνηγορούν υπέρ της συγκρότησης
ενός αναπτυξιακού-μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον του
στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού (φυσική, συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική),
δίνοντας έμφαση στην προώθηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών και
ενθαρρύνοντας την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από συνεργατικές πρακτικές. Οι
παράμετροι που προσδιόρισαν ποιοτικά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας
συνίστανται σε μια συνεχή αξιολογική αποτίμηση της εξέλιξής του που αντλούσε από
το βαθμό ποιοτικής συμμετοχής των νηπίων στις δραστηριότητες, το βαθμό
αξιοποίησης της σκέψης τους, της επεξεργασίας των συναισθημάτων τους καθώς και
το βαθμό της συνεργατικής διάθεσης προς τα άλλα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για
ένα ζωντανό, καινοτόμο πρόγραμμα που εξελίσσεται με δράσεις που στοχεύουν να
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μεταμορφώσουν τη σχολική κουλτούρα και τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην
εκπαιδευτική και τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση των ιδεωδών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση είναι το αποτέλεσμα ενός προβληματισμού που
προέκυψε κατά την αναστοχαστική διαδικασία παρατήρησης και ανταλλαγής
απόψεων των εν λόγω εκπαιδευτικών σχετικά με το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής
ενότητας της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της σχολικής γιορτής που
συνδέεται με αυτή. Με βασικούς στόχους την ενεργητική μάθηση της ιστορίας και την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και με παιδαγωγικό μέσο το
"Εκπαιδευτικό Δράμα", σχεδιάστηκε ένα σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Αντ.
Παπαθεοδούλου, Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο. Τα παιδιά σε ρόλο κατοίκων μιας
ειρηνικής πόλης καλέστηκαν να πάρουν θέση και να απαντήσουν ατομικά και
συλλογικά εάν επιθυμούν να παραδώσουν την πόλη τους στον επικείμενο κατακτητή.
Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε μια διερευνητική διαδικασία αναζήτησης
πηγών, ντοκουμέντων κ.α. των ιστορικών γεγονότων του 1940 και αντιλήφθηκαν την
αξία της επιλογής και της δράσης. Οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια
διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας της ιστορίας και οι εκπαιδευτικοί να
πραγματοποιήσουν μια εκπαιδευτική παρέμβαση σύμφωνη με την εκπαιδευτική τους
φιλοσοφία και πράξη.
Εισαγωγή – Προβληματική
Η εκπαιδευτική παρέμβαση που παρουσιάζουμε αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που υιοθετούμε στο σχολείο μας ως αποτέλεσμα μακράς
συνεργασίας μεταξύ μας εδώ και είκοσι περίπου χρόνια. Ως εκπαιδευτικοί τάξης
αναζητούμε διαρκώς τρόπους να χτίζουμε τη δύσκολη γέφυρα της θεωρίας με την
πράξη. Παρατηρώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις γύρω από τα προβλήματα και
τις δυσκολίες που συναντάμε, επιχειρούμε να σχεδιάζουμε νέους κύκλους σπουδών
που να συνδράμουν ταυτόχρονα και με τις σύγχρονες θεωρητικές παιδαγωγικές
προσεγγίσεις. Έτσι προέκυψε και ο προβληματισμός μας που εστιάζει στο σχεδιασμό
της ενότητας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την οργάνωση της
σχολικής γιορτής που συνδέεται με αυτή. Παγιωμένες αντιλήψεις και προσωπικά
βιώματα ως μαθητές και ως εκπαιδευτικοί μας οδηγούσαν να αναπαράγουμε και να
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πραγματοποιούμε σχεδιασμούς από την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία που
ερχόντουσαν σε αντίφαση με την εκπαιδευτική φιλοσοφία που εφαρμόζουμε, αυτή
του εκπαιδευτικού-ερευνητή.
Μελετώντας τα σύγχρονα θεωρητικά δεδομένα αποδεχόμαστε ότι η ιστορία για να
ερευνηθεί χρειάζεται ο ιστορικός να προσεγγίσει τους ανθρώπους και τα γεγονότα
μιας περασμένης εποχής μέσα από τα τεκμήριά τους. Ανάλογα με τον τρόπο που θα
τα χρησιμοποιήσει, τα ερωτήματα που θα θέσει και τη θεωρητική του τοποθέτηση
θα προκύψουν οι πληροφορίες. Έτσι συμφωνούμε ότι κάθε ιστορικός καταγράφει
διαφορετικές απαντήσεις από τις ίδιες ή διαφορετικές πηγές. Ταυτόχρονα όμως,
διαπιστώνουμε ότι το μάθημα της ιστορίας στα σχολεία επιδιώκει να καλλιεργήσει
στάσεις, αντιλήψεις και μια αίσθηση εθνικής συνείδησης και ταυτότητας στους
μαθητές.
Η προβληματική μας λοιπόν εστιάζει στη διερεύνηση του ερωτήματος: «τι μπορεί να
κάνει σήμερα το σχολείο για να δημιουργήσει ισορροπία στα παραπάνω και
ταυτόχρονα να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το μάθημα της ιστορίας».
Ύστερα από γόνιμες ανταλλαγές στοχασμών μεταξύ μας καταλήξαμε στον σχεδιασμό
μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης την οποία εφαρμόσαμε στην τάξη μας και αφορά το
σχεδιασμό και την επεξεργασία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της
σχολικής γιορτής που συνδέεται με αυτή. Κύριοι στόχοι μας είναι η ενεργητική
μάθηση της ιστορίας και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών. Να
κατανοήσουν δηλαδή τα παιδιά ότι δεν υπάρχει οριστική γνώση της ιστορίας και να
αναπτύξουν δεξιότητες που συνδέονται με την επεξεργασία των πηγών και των
τεκμηρίων, καλλιεργώντας ταυτόχρονα εθνική συνείδηση και αγάπη για την πατρίδα.
Παράλληλα επιδιώκουμε να γνωρίσουμε στους γονείς των μαθητών μια διαφορετική
προσέγγιση της ιστορίας και των εθνικών εορτών και να τους βοηθήσουμε να
αντιληφθούν τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Με οδηγό το παιδαγωγικό
εργαλείο του "Εκπαιδευτικού Δράματος" που διευκολύνει τη βιωματική προσέγγιση
δημιουργούμε ένα σενάριο βασισμένο στο βιβλίο του Αντ. Παπαθεοδούλου, Η πόλη
που έδιωξε τον πόλεμο. Αυτό παρουσιάζεται από τα παιδιά στο ευρύτερο συγγενικό
και φιλικό τους περιβάλλον την ημέρα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Τα πορτφόλιο των παιδιών, τα ημερολόγιά μας, τα ερωτηματολόγια που
μοιράστηκαν στους γονείς καθώς και οι μεταξύ μας συζητήσεις, οι συζητήσεις με τους
μαθητές και τους γονείς τους, έδειξαν ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση
ήταν σύμφωνη με τη φιλοσοφία του σχολείου, ενίσχυσε την ενεργητική μάθηση των
παιδιών, την κριτική τοποθέτησή τους κατά την εξέλιξη του δράματος, και την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσης. Επιπλέον βοήθησε τους γονείς των μαθητών
να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του σχολείου στην πράξη και να αρχίσουν να
αντιλαμβάνονται τα οφέλη μιας τέτοιας εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Κυρίως Σώμα
Διάγνωση της κατάστασης: προβληματισμοί
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Η φιλοσοφία μας ως εκπαιδευτικοί ερευνητές του έργου μας που προσπαθούμε να
αποστασιοποιηθούμε από την καθημερινή μας πρακτική και να δούμε κριτικά τον
εαυτό μας μέσα στην τάξη, μας βοήθησε να εντοπίσουμε ότι κατά το σχεδιασμό
ενοτήτων επικεντρωμένων στην σχολική ιστορία παλινδρομούσαμε σε
παραδοσιακές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, χωρίς να το αντιλαμβανόμασταν όταν
πλησίαζε η περίοδος να επεξεργαστούμε τα ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου
του 1940 και να οργανώσουμε την σχολική γιορτή μαζί με τα παιδιά, σχεδιάζαμε
στόχους και δραστηριότητες ακολουθώντας την ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία.
Ύστερα από μια διαδικασία ανταλλαγής των προσωπικών μας στοχασμών
διαπιστώσαμε ότι αναπαραγάγαμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, εμπειρίες που
ήταν ισχυρές από τα προσωπικά μας βιώματα ως μαθητές και στη συνέχεια ως
εκπαιδευτικοί. Ο θεσμός, η βιωμένη εμπειρία χρόνων και η τελετουργία των εθνικών
εορτών μας δημιουργούσαν συναισθηματικά κυρίως εμπόδια που δυσκόλευαν ένα
διαφορετικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούσε την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Το πέρασμα από τον προβληματισμό στο σχεδιασμό και στην εκπαιδευτική πράξη
ήταν δύσκολο, όχι μόνο, γιατί έπρεπε να απαντηθούν ερωτήματα όπως: τι στόχο
έχουν οι εθνικές γιορτές στο νηπιαγωγείο;, τι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν
τα παιδιά;, τι σημαίνει ιστορικός χρόνος για αυτή την ηλικία;, αν δοκιμάσουμε κάτι
διαφορετικό από την στερεότυπη αντίληψη για τις εθνικές γιορτές πως θα
αντιδράσουν οι γονείς; Κυρίως ήταν δύσκολο γιατί παρόλο που εδώ και αρκετά
χρόνια έχουμε δοκιμάσει νέους δρόμους, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι από την εκπαιδευτική
πράξη προκύπτει μιας μεγάλης αξίας πρακτική γνώση, η οποία ενσωματώνει,
αναμορφώνει και επεκτείνει τη θεωρία178, η επεξεργασία και η οργάνωση εθνικών
γιορτών ασυνείδητα λειτουργούσε ως μία διαδικασία επαναλαμβανόμενη και
παγιωμένη.
Βέβαια στην προβληματική μας αναδεικνύεται το ζήτημα των ταυτοτήτων. Πρόκειται
για ένα σύνθετο θέμα που εμπλέκει κρατικές, πολιτικές, προσωπικές και συλλογικές
στρατηγικές και προεκτάσεις, η ανάλυση του οποίου δεν αποτελεί αντικείμενο της
παρούσας εισήγησης.
Θεωρητικά ζητήματα που αναδύονται
Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν.179 Η ιστορία
είναι κάτι που έχει περάσει και για να την μελετήσει, να την προσεγγίσει ο ιστορικός
πρέπει να χρησιμοποιήσει πηγές, τεκμήρια (έγγραφα, κατάστιχα, κείμενα αλλά και
εικόνες, τεχνουργήματα, αρχαιολογικά ευρήματα και, για πιο σύγχρονες εποχές,
178

Σαλτερής, Ν. (2006). Διαρκής Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αναζητώντας τον Αναστοχαστικό
Επαγγελματία. Αθήνα: Ταξιδευτής
179
Μ. Bloch, (1994). Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μτφρ. Κ. Γαγανάκης.
Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.
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προφορικές μαρτυρίες, Τύπο, ραδιοφωνικό και κινηματογραφικό υλικό), ίχνη
δηλαδή που άφησε το παρελθόν ως τις μέρες του. Η πληροφορία που μπορεί να
δώσει κάθε τεκμήριο ή πηγή δεν είναι δεδομένη και αυτονόητη, δεν προκύπτει
αυτόματα, αλλά από τα ερωτήματα που ο ιστορικός θα θέσει στις πηγές, θα πάρει
και τις πληροφορίες που χρειάζεται για να απαντήσει στο ερώτημά του. Ανάλογα
δηλαδή µε τα ενδιαφέροντά του στο σήμερα, ανάλογα µε τη θεωρητική του
τοποθέτηση, κάθε ιστορικός διαμορφώνει διαφορετικά ερωτήματα και παίρνει
διαφορετικές απαντήσεις από τις ίδιες ή διαφορετικές πηγές. 180 Επειδή τα
ερωτήματα που μπορούν να διατυπωθούν στο παρελθόν δεν εξαντλούνται ποτέ,
γιατί ακριβώς οι γνώσεις, οι τεχνικές και οι θεωρίες αλλάζουν, γι’ αυτό και δε
σταματά ποτέ να γράφεται καινούρια ιστορία, γι’ αυτό δεν υπάρχει οριστική γνώση
στην ιστορία.
Επιπλέον το μάθημα της ιστορίας είναι επιφορτισμένο με στόχους που ξεπερνούν την
πρόσκτηση γνώσεων και επεκτείνονται στην καλλιέργεια στάσεων, αντιλήψεων. Το
σύγχρονο σχολείο είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς εθνικής
διαπαιδαγώγησης, 181 που επιδιώκει να μορφώσει τους μελλοντικούς πολίτες ενός
κράτους με τρόπο που να εξασφαλίζει την απαραίτητη εγραμματοσύνη και την
απαραίτητη συνοχή, που θα επιτρέψουν σε όλους να συνεργαστούν προς όφελος της
ομαλής συνύπαρξής τους στο έθνος-κράτος, του οποίου είναι πολίτες. Στόχος της
διδασκαλίας της ιστορίας πρέπει να είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ιστορική εθνική
συνείδηση και θετική αναγνώριση της εθνική τους ταυτότητας. Θα πρέπει οι μαθητές
να μπορούν να αναγνωρίσουν ότι η ιστορία είναι η ανασύνθεση και ερμηνεία του
παρελθόντος, «να μπορούν να δουν θετικά τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές
με άλλους λαούς, να αναγνωρίσουν τις αλληλεπιδράσεις ως θετικό κοινωνικό
φαινόμενο και να αναγνωρίσουν ως δεδομένη την πραγματικότητα της σχετικής
ομοιογένειας όλων των εθνών-κρατών». 182 Με αυτή τη λογική καλλιέργεια της
ιστορικής εθνικής συνείδησης σημαίνει ότι τα εθνικά χαρακτηριστικά είναι προϊόντα
της ιστορίας και άρα εξελίσσονται και αλλάζουν μέσα στο χρόνο.
Σήμερα λοιπόν η αγάπη για την πατρίδα θα πρέπει να οδηγεί τους μελλοντικούς
πολίτες στην κοινωνική πρόθεση να συμβάλουν ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των
λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να συμβάλουν υπέρ κάθε πολιτικής επιλογής
η οποία απομακρύνει τα ενδεχόμενα του πολέμου και εξασφαλίζει την ειρηνική
συνύπαρξη µε το διάλογο, τις διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς, καθώς

180

Aβδελά Ε., (2007). ∆ιδάσκοντας ιστορία, Kλειδιά και Aντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
181
Αβδελά Ε., (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: Νήσος.
182
Φραγκουδάκη Α. & Δραγώνα Θ. (επιμ.) (1997). «Τι είν’ η πατρίδα μας;», Εθνοκεντρισμός στην
εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 400
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αυτές είναι οι επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν ευημερία και πρόοδο για την
πατρίδα τους.183
Όλες τις παραπάνω παραδοχές για το μάθημα της ιστορίας πρέπει να τις σκεφτούμε
τώρα σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική μας φιλοσοφία μας για να γίνει κατανοητή
η πηγή του προβληματισμού μας. Η φιλοσοφία μας στηρίζει μια δυναμική και
ενεργητική κουλτούρα διδασκαλίας και μάθησης. Ακολουθούμε το μοντέλο του
εκπαιδευτικού- ερευνητή που μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης της διδακτικής
μας πρακτικής θέτουμε ερωτήματα και αναζητάμε την κατανόηση όλων των
παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πορεία αυτή αμφισβητεί τα
αυτονόητα, βάζει συνεχώς ερωτηματικά και άρα αναγνωρίζει πως οτιδήποτε μπορεί
να έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Η κατανόηση των πολλαπλών αναγνώσεων μπορεί
να οδηγήσει στην ανατροπή αυτών που θεωρούμε δεδομένα στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Γεγονός που απαιτεί από εμάς να προβληματιζόμαστε, μεμονωμένα ή
από κοινού, πάνω στην πρακτική μας, να την αναλύουμε, να την προσεγγίζουμε με
νέους, διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους καλούμαστε κάθε φορά να εντάξουμε
με συστηματικό τρόπο σε ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο
σχήμα παρέμβασης έχει ως θεωρητική αφετηρία την αναστοχαστική μέθοδο.184
Το ερώτημα
Τι μπορεί λοιπόν να κάνει σήμερα το σχολείο για να δημιουργήσει ισορροπία στα
παραπάνω και ταυτόχρονα να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το μάθημα της
ιστορίας;
Οι σχεδιασμοί - Ερωτήματα και δυσκολίες
Στην αρχή το απόλυτο κενό. «Από που να ξεκινήσουμε; Και όλα αυτά που κάθε χρόνο
επαναλαμβάναμε στα παιδιά για την εθνική επέτειο, δεν θα τα «διδάξουμε»; Και
τόσο υλικό που έχουμε φτιάξει και έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα 18 χρόνια; Θα
το πετάξουμε; Και γιορτή; Δεν θα κάνουμε γιορτή; Δεν θα τραγουδήσουμε
τραγούδια; Δεν θα πουν τα παιδιά ποιήματα; Και καλά όλα αυτά, αλλά τι θα
σκεφτούν οι γονείς;» (απόσπασμα από ημερολόγιο, 26/9/2014). Τελικά το ότι εμείς,
οι δύο δασκάλες της τάξης, μοιραζόμαστε κοινές αναφορές και βιώματα μας έδωσε
τη δύναμη της εκκίνησης. Η καθεμιά δεν ήταν μόνη της. Θα μοιραζόμασταν το
«λάθος», την πιθανή αποτυχία και ίσως να μαθαίναμε κάτι από αυτό. Η στοχαστική
συζήτηση και η σταδιακή ανάδειξη των προβλημάτων επέτρεπε να αναζητήσουμε
λύσεις. Ο αναστοχασμός ήταν για μας, όχι μόνο μεθοδολογία, αλλά και μέρος μιας
διαδικασίας δημιουργικής και ανακουφιστικής.
Καταλήξαμε ότι το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να συγκεκριμενοποιήσουμε
τους στόχους μας. Αυτό που κυρίως αναζητούσαμε ήταν να αποκτήσουν τα παιδιά
183

Φραγκουδάκη Α. (2004). Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισμός, Κλειδιά και Αντικλείδια.
Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Shön D., (1987). Educating the Reflective Practitioner. Towards a New Design for Teaching and
Learning in the Profession. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
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εθνική συνείδηση και αγάπη για την πατρίδα τους, που σήμερα μεταφράζεται σε
επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν ευημερία και πρόοδο για αυτήν. Επίσης να
κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει οριστική γνώση της ιστορίας και να αναπτύξουν
συγκεκριμένες δεξιότητες που συνδέονται με την επεξεργασία των πηγών και των
τεκμηρίων. Για να επιτύχουμε τα παραπάνω έπρεπε να αναπτύξουν τα παιδιά την
κριτική τους ικανότητα και να διασφαλίσουμε την ενεργητική συμμετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά τους γονείς στόχος μας ήταν να γνωρίσουν
και να πειστούν για τα οφέλη που μπορεί να έχει στη διαμόρφωση της σκέψης των
παιδιών, μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας και των εθνικών εορτών.
Οι στόχοι μας αποτέλεσαν αφορμές για ψάξιμο στο διαδίκτυο, στη βιβλιογραφία, στα
βιβλία τέχνης, στα μουσεία. Μια διαδικασία ερευνητική που διήρκεσε αρκετές μέρες.
Μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στις πηγές που θα χρησιμοποιούσαμε και
στο τι ακριβώς θέλουμε να «διδάξουμε» στα παιδιά. Καταλήξαμε ότι το
«Εκπαιδευτικό Δράμα» (Drama in Education) θα ήταν το ιδανικότερο παιδαγωγικό
μέσο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι μια δομημένη παιδαγωγική
διαδικασία που υιοθετεί στοιχεία από το θέατρο με σκοπό την προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, καθώς και την αποτελεσματικότερη
αφομοίωση της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο. Eίναι μέρος μιας δυναμικής
διαδικασίας που εμπλέκει τους μαθητές στη δημιουργία, ανακάλυψη και
επικοινωνία του νοήματος μέσω της θεατρικής φόρμας.185 Στο επίκεντρο αυτής της
διαδικασίας βρίσκεται η αναζήτηση και η εκτίμηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς,
η κατανόηση του εαυτού και της σχέσης του με τον κόσμο. Φτιάξαμε ένα σενάριο
που να ταιριάζει σε αυτό που θέλαμε να επιτύχουμε και ξεκινήσαμε.
Από το σχεδιασμό στη δράση: Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο
Η εκπαιδευτική μας παρέμβαση στηρίχτηκε στο βιβλίο του Αντ. Παπαθεοδούλου, Η
πόλη που έδιωξε τον πόλεμο. Για να εισάγουμε τα παιδιά στο δράμα τους λέμε ότι
στο θέατρο που θα κάνουμε στην τάξη θα είναι σε ρόλο κατοίκων μιας όμορφης
ειρηνικής πόλης. Εμπλουτίζουμε τη δράση μας διαβάζοντας το βιβλίο
(διακειμενικότητα 1) «Ειρήνη» και προβληματιζόμαστε και καταγράφουμε τι
σημαίνει ειρήνη για τα παιδιά.
Οι μαθητές κάνουν καταιγισμό ιδεών για την πόλη στην οποία μένουν: πως θα είναι
τα σπίτια, θα έχει σχολεία, μουσεία, εκκλησίες, πλατείες, δρόμους; Πως θα είναι
αυτά; Τι άλλο θα έχει; Για να επιτευχθεί η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία φροντίζουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανάγκες των
παιδιών, τις αναπαραστάσεις τους για τον κόσμο, τις πολιτισμικές τους αναφορές.
Χτίζουμε την πίστη των παιδιών στο δράμα ζητώντας τους να ζωγραφίσουν, σε ένα
μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου, την πόλη τους. Στη συνέχεια καθορίζουμε
εξατομικευμένα το ρόλο των παιδιών. Ο κάθε μαθητής επιλέγει το σπίτι του, το μέρος
185

Ελένη, Ε. & Τριανταφυλλοπούλου, Κ. (2003). Το εκπαιδευτικό θέατρο στο νηπιαγωγείο και το
δημοτικό. Αθήνα: Πατάκης.
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που εργάζεται, μιλάει για την οικογένεια που έχει, την ηλικία του, τα χόμπι του κ.λπ.
Η εκπαιδευτικός συμμετέχει ενεργά στο δράμα: έχει το δικό της σπίτι, τη δική της
δουλειά (είναι γραμματέας του δημάρχου της πόλης). Κάθε κάτοικος της πόλης- με
τη βοήθεια της εκπαιδευτικού- συμπληρώνει ένα φυλλάδιο καταγράφοντας στοιχεία
της προσωπικότητάς του. Ακολουθεί δραματοποίηση της ζωής στην πόλη: οι μαθητές
σε ρόλο επιλέγουν ένα χώρο στην τάξη που θα βρίσκεται η κατοικία τους ή η δουλειά
τους. Δραματοποιούν αυτοσχεδιάζοντας τι κάνουν στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους
εκείνη τη στιγμή. Εκείνη την ώρα η εκπαιδευτικός τους λέει να «παγώσουν» στη
συγκεκριμένη στάση που δείχνουν τι δουλειά κάνουν. Ενώ τα παιδιά είναι παγωμένα,
η εκπαιδευτικός περνά και αγγίζει κάποια παιδιά στον ώμο και τους ζητά να της
εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν. Τα παιδιά σκέφτονται στη συνέχεια να δώσουν όνομα
στην πόλη τους, την ονομάζουν «Ειρηνούπολη» και θέλουν να έχουν τηλέφωνα για
να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γράφουν το τηλέφωνό τους σε ένα χαρτάκι και το
κολλάνε κοντά στο σπίτι τους. Η πόλη μας πρέπει να έχει ένα σύμβολο. Το κάθε παιδί
ζωγραφίζει τη σημαία που νομίζει ότι θα ταίριαζε στην Ειρηνούπολη. Τα παιδιά
διαλέγουν μία από όλες τις σημαίες και αποφασίζουν ότι αυτή θα είναι η σημαία της
πόλης τους. Με τις παραπάνω δράσεις επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τις ατομικές και
τη συλλογική ταυτότητα των κατοίκων και να βοηθήσουμε τα παιδιά να ταυτιστούν
με το ρόλο τους.
Ακολουθεί ανάγνωση (εκτός ρόλου) του παραμυθιού «Η πόλη που έδιωξε τον
πόλεμο» μέχρι τη σελίδα πριν φτάσει ο πόλεμος. Η πόλη του παραμυθιού
παρουσιάζεται να έχει μαγικά στοιχεία. Δίνουμε στοιχεία υπερβατικά και στη δική
μας πόλη.
Ταυτόχρονα φτάνει στο σχολείο μας μια επιστολή σφραγισμένη, με γραμματόσημα,
που έχει παραλήπτη το δήμαρχο της Ειρηνούπολης και αποστολέα το τον στρατηγό
Γ. Πόλεμο. Η εκπαιδευτικός διαβάζει δυνατά το γράμμα. ("Σας διατάζω να μου
παραχωρήσετε την πόλη σας αμέσως… Έχετε 2 μέρες καιρό... Αν η απάντηση είναι
αρνητική θα διατάξω επίθεση και θα την καταστρέψω… Σας συνιστώ να φερθείτε
λογικά και να πειθαρχήσετε".) Η ομάδα της τάξης σε ρόλο κατοίκων συζητά για το
περιεχόμενο του γράμματος και τα παιδιά-κάτοικοι προβληματίζονται για το τι
πρέπει να κάνουν. Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις αντιδράσεις των παιδιών που
εκτείνονται από τον φόβο για τον εχθρό και την απώλεια της πόλης μέχρι την απειλή
του. Υπάρχουν ποικίλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του στρατηγού Πoλέμου: να
πολεμήσουμε, να κρύψουμε την πόλη, να τον ξεγελάσουμε, να τον παγιδεύσουμε, να
φωνάξουμε τους γονείς μας ή την αστυνομία, να μην του απαντήσουμε αρνητικά
γιατί θα τον εξαγριώσουμε κ.ά. Μόλις η αίσθηση της απειλής για την ταυτότητα γίνει
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αντιληπτή, ενεργοποιούνται στρατηγικές για να την ακυρώσουν ή τουλάχιστον να την
μετριάσουν186 .
Τότε η εκπαιδευτικός σε ρόλο γραμματέως δέχεται ένα τηλεφώνημα από την
φωτογράφο της κατοχής, την κυρία Βούλα Παπαϊωάννου. Θέλει να μιλήσει στους
κατοίκους γιατί έχει να τους πει σημαντικά πράγματα που θα τους βοηθήσουν στην
λήψη μιας απόφασης. Ακολουθεί ομαδική συζήτηση και ανασκόπηση των γεγονότων
με την ολομέλεια της, ενώ τα παιδιά βρίσκονται εκτός ρόλου. Τα παιδιά μαζί με την
εκπαιδευτικό συζητούν για την καινούργια εξέλιξη. Αποφασίζουν να δεχτούν τη Β.
Παπαϊωάννου και να ακούσουν τι θέλει να τους πει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας από
τους σκοπούς της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η δημιουργία
υποκειμένων υπεύθυνων για τον τρόπο που μαθαίνουν, υποκειμένων που δεν είναι
απλοί «υποδοχείς» γνώσεων αλλά είναι σε θέση να συμβάλλουν στους τρόπους
κοινωνικής κατασκευής της σχολικής γνώσης και στην κριτική διαχείριση των τρόπων
αυτών. Υποστηρίζουμε ότι η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη όταν αξιοποιεί
προϋπάρχουσες ή παράλληλες γνώσεις και δεξιότητες που μπορεί να προέρχονται
από διαφορετικά πλαίσια.
Η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι από τη στιγμή που θα κάτσει στην καρέκλα θα
είναι η κυρία Β. Παπαϊωάννου και όχι η δασκάλα τους και τα παιδιά θα πρέπει να της
κάνουν ερωτήσεις, από τη θέση του ρόλου τους δηλ. ως κάτοικοι της πόλης
προκειμένου να διαπιστώσουν τι έχει να τους πει. Η εκπαιδευτικός εξιστορεί, όντας
σε ρόλο, κάποια από τα γεγονότα του πολέμου του ΄40 ενώ δείχνει παράλληλα
πραγματικές φωτογραφίες από τον πόλεμο. Επίσης μέσα στο σεντούκι έχει δύο
σελίδες από το ημερολόγιο ενός στρατιώτη. Το ένα ημερολόγιο έχει γραφτεί την
πρώτη μέρα του πολέμου και το άλλο την τελευταία. Από τα ημερολόγια έχουν
σβηστεί, με τα χρόνια, κάποια κομμάτια του κειμένου και τα παιδιά καλούνται να τα
συμπληρώσουν με τη δική τους λογική και κρίση. Η ενεργητική μάθηση της ιστορίας
ακονίζει το μυαλό. Ωθεί να σκεφτεί κανείς πάνω σε ζητήματα όπως η αξιοπιστία μιας
πληροφορίας, τα αίτια μιας πράξης ή ενός φαινομένου, ο χρόνος και οι αλλαγές που
αυτός φέρνει.
Η Β. Παπαϊωάννου αποχωρεί προτείνοντας στους κατοίκους να σκεφτούν πολύ
σοβαρά πριν αποφασίσουν τι θα κάνουν και τι θα απαντήσουν στον Πόλεμο. Η
παρουσία της Β. Παπαϊωάννου βοηθάει τα παιδιά να τοποθετήσουν χρονικά τα
ιστορικά γεγονότα, αφού ο ιστορικός χρόνος ταυτίζεται στα πλαίσια του δράματος με
τον πραγματικό. Εκτός ρόλου διαβάζουμε τα βιβλία «Ο εχθρός» και «Ο μικρός
στρατιώτης» και παράλληλα ξεκινάμε μια έρευνα τόσο για τον πόλεμο του ’40., όσο
και για την Β. Παπαϊωάννου. Εντοπίζουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά βιβλία,
αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, προσκαλούμε έναν παππού που έζησε τον
πόλεμο και την κατοχή να μας εκθέσει τις εμπειρίες του, ζητάμε από τους γονείς των
μαθητών να εμπλουτίσουν την έρευνά μας με εποπτικό και ηλεκτρονικό υλικό που
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μπορεί να διαθέτουν στο σπίτι τους κ.λπ. Κάθε παιδί διαλέγει δυο φωτογραφίες και
τις κολλάει σε ένα χαρτί αιτιολογώντας το λόγο της επιλογής του. Με τον τρόπο αυτό
δίνουμε έμφαση στις πηγές, στα τεκμήρια και στους πολλαπλούς δυνατούς τρόπους
επεξεργασίας τους, κάνοντας δυνατή μια πρώτη ρωγμή στην «αυθεντία» του
σχολικού ιστορικού λόγου: δείχνω τα υλικά από τα οποία φτιάχνεται η ιστορία.
Έχοντας σαν τεκμήρια φωτογραφικό υλικό της εποχής, ραδιοφωνικό και
κινηματογραφικό υλικό του 1940, το μελετάμε και θέτουμε τα δικά μας ερωτήματα,
τα οποία και προσπαθούμε να απαντήσουμε. Η κριτική ικανότητα προκύπτει μέσα
από την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που συνδέονται με την επεξεργασία
των πηγών και των τεκμηρίων. 187 Μου επιτρέπει να μάθω να προσεγγίζω τους
ανθρώπους του παρελθόντος μέσα από συστηματική διερεύνηση, ταξινόμηση και
αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνω γι’ αυτούς, από την επεξεργασία,
την ανάλυσή τους κτλ. Σε αυτό το σημείο τίθενται προβληματισμοί στα παιδιά που
αφορούν τα κριτήρια και τις πολιτικές επιλογές που παίρνει κάθε κράτος σε
περιπτώσεις εμπλοκής του σε εμπόλεμες καταστάσεις, εξαιτίας όμως της μικρής τους
ηλικίας δεν επεκτεινόμαστε.
Με αφορμή τη φωτογραφία της έπαρσης της ελληνικής σημαίας μετά τη λήξη του
πολέμου φτιάχνουμε ελληνικές σημαίες.
Αξιοποιώντας την τεχνική θεάτρου «ρόλος στον τοίχο» σχεδιάζουμε πάνω σε ένα
μεγάλο χαρτί του μέτρου το περίγραμμα του στρατηγού. Τα παιδιά έχοντας
συγκεντρώσει πληροφορίες μέσα από την εξέλιξη του δράματος τις προσθέτουν
πάνω στο χαρτί τονίζοντας γεγονότα κλειδιά, συναισθήματα, στοιχεία της
προσωπικότητας και κίνητρα του Πολέμου. Το περίγραμμα τοποθετείται στον τοίχο,
έτσι ώστε τα παιδιά να αντιληφτούν την παρουσία του χαρακτήρα και υπάρχει η
δυνατότητα να εμπλουτιστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ακολουθεί ομαδική συζήτηση εκτός ρόλου και ανασκόπηση. Συζητάμε με τα παιδιά
ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει και τα
παροτρύνουμε όταν αποφασίσουν για την απάντηση που θα δώσουν στον πόλεμο
να λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω. Η διαδικασία αυτή προσφέρει την
αίσθηση της αλλαγής μέσα στο χρόνο, της πολυπλοκότητας των φαινομένων, των
πολλαπλών δυνατών προσεγγίσεων στα ζητήματα.
Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να πάρουν μια τελική απόφαση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν
διαφωνίες. Δεν έχουν όλοι οι κάτοικοι την ίδια προσέγγιση. Αποφασίζουν να
ψηφίσουν. Σημειώνουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο ερώτημα αν θέλουν να παραδώσουν την πόλη
τους στον στρατηγό Πόλεμο. Σχεδόν όλα τα παιδιά απαντούν ΟΧΙ. Αποφασίζουν να
του γράψουν ένα γράμμα και να του ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Θέλοντας να
προτείνουν λύση και ταυτόχρονα να τον «καλοπιάσουν», τον προσκαλούν να μείνει
μαζί τους στην πόλη και να βρει μια δουλειά, ώστε να ζήσουν όλοι μαζί ειρηνικά.
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Ακολουθεί η λύση του δράματος και το τέλος της παρέμβασης. Κάθε παιδί δίνει τη
δική του προσωπική λύση: Ζωγραφίζει τον στρατηγό Πόλεμο και «γράφει» τι τελικά
αποφάσισε ο Πόλεμος. Τον πείσαμε ή όχι; Τι θα κάνει;
Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποφασίζουμε να παρουσιάσουμε το Εκπαιδευτικό
θέατρο σε γονείς, συγγενείς και φίλους την ημέρα του εορτασμού της επετείου της
28ης Οκτωβρίου. Τα παιδιά αφηγούνται διαδοχικά την εξέλιξη του σεναρίου,
παρουσιάζοντας το καθένα ξεχωριστά τη θέση του και το ρόλο του στην πόλη και όλα
μαζί τα γεγονότα που βίωσαν μέσα από το Εκπαιδευτικό θέατρο, καθώς και τα
ποιήματα και τα τραγούδια που έμαθαν. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν
μαζί με τα παιδιά-κατοίκους στην εξέλιξη του δράματος μπαίνοντας κάθε φορά στον
ανάλογο ρόλο. Οι θεατές καλούνται να συμμετέχουν σε κάποια κομβικά σημεία της
εξέλιξης του δράματος και να δώσουν τη δική τους εκδοχή σε περίπτωση που ήταν
πρόσωπα σε ρόλο στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θέατρο.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού θεάτρου παρατηρούσαμε και καταγράφαμε
την εξέλιξή του, κρατώντας σημειώσεις, παρατηρήσεις, εντυπώσεις τόσο στα
ημερολόγια μας όσο και στα πορτφόλιο των παιδιών. Ανταλλάσσοντας μεταξύ μας
τις καταγραφές και τις εμπειρίες που βιώναμε μαζί με τα παιδιά διαπιστώσαμε ότι
πετύχαμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική προσέγγιση της διδασκαλίας της
ιστορίας που προσιδίαζε κατά πολύ στην εκπαιδευτική φιλοσοφία και κουλτούρα
μας. Το επιτρεπτικό λοιπόν πλαίσιο που έχουμε υιοθετήσει στο οποίο η καθεμιά
μπορεί να εκφράζει τις αγωνίες και τα ερωτηματικά της, χωρίς να ανησυχεί για το τι
θα σκεφτεί η άλλη, λειτουργεί σαν δίκτυ ασφαλείας που μας επιτρέπει να
δοκιμάζουμε καινοτόμες προσεγγίσεις.
Οι στοχασμοί και οι αναστοχασμοί μας έδειξαν ότι καταφέραμε να συμπεριλάβουμε
όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να πετύχουμε την
ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
μαθητών της συγκεκριμένης τάξης, τις αναπαραστάσεις τους για τον κόσμο, τις
πολιτισμικές τους αναφορές, καταφέραμε να κατανοήσουμε τις επιθυμίες τους, αλλά
και να δημιουργήσουμε καινούριες, προκαλώντας γνωστικά κενά προς πλήρωση. Η
εμπλοκή των παιδιών στις διεργασίες του δράματος τους βοήθησαν να αναπτύξουν
την κριτική τους σκέψη και να αντιληφθούν ότι είναι η δική τους προσωπική και
συλλογική απόφαση υπέρ κάθε επιλογής η οποία απομακρύνει τα ενδεχόμενα του
πολέμου και εξασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη µε το διάλογο, τις
διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς. Βέβαια εδώ εγείρονται ζητήματα
οικονομικής και πολιτικής φύσεως που συνοδεύουν κάθε φορά ιστορικά γεγονότα
που αφορούν πολέμους στα οποία δεν επεκταθήκαμε λόγω της μικρής ηλικίας των
παιδιών της προσχολικής εκπαίδευσης. Προβληματισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να
αποτελέσουν αντικείμενα περαιτέρω διερεύνησης από εκπαιδευτικούς και παιδιά
που φοιτούν σε μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Αναφορικά με την ημέρα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, οι γονείς των μαθητών
παρακολούθησαν όχι μια σχολική γιορτή αλλά τη διαδρομή και την εξέλιξη μιας
εκπαιδευτικής παρέμβασης παρουσιασμένη από τα παιδιά τους. Αντιληφθήκαμε ότι
η απόφαση αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι γονείς στην πράξη τη
φιλοσοφία του σχολείου την οποία είχαμε παρουσιάσει στην πρώτη ομαδική
συνάντηση το Σεπτέμβριο. Τα προγράμματα γονεϊκής παρέμβασης που υιοθετούμε
στην τάξη μας δημιουργούν συνθήκες εμπιστοσύνης με τους γονείς των μαθητών μας
και με δεδομένα τα κοινά ενδιαφέροντα και τις κοινές ανησυχίες για τα παιδιά τους
είναι δεκτικοί σε διαφορετικές προσεγγίσεις από εκείνες που οι ίδιοι έχουν βιώσει
ως μαθητές ή ως γονείς μεγαλύτερων παιδιών. Για το λόγο αυτό υπήρχαν
ενθουσιώδεις ανατροφοδοτήσεις και θετικά ξαφνιάσματα. Θα πρέπει βέβαια να
σημειωθεί ότι κάποιοι γονείς έδειξαν μία αμηχανία την οποία εξέφρασαν λέγοντας
ότι "περίμεναν κάτι άλλο" ή χωρίς να κάνουν κανένα σχολιασμό. Αυτό μας έδωσε το
ερέθισμα να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί τους και να τους βοηθήσουμε να
διακρίνουν και να κατανοήσουν τα οφέλη από την εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση σε
επόμενη ομαδική συνάντηση. Η εκπαίδευση των γονιών εξάλλου, είναι μια συνεχής
διαδικασία.
Επιπλέον, οι απαντήσεις που λάβαμε από τα ερωτηματολόγια του πρώτου τριμήνου
που συμπλήρωσαν οι γονείς στα σπίτια μαζί με τα παιδιά τους έδειξαν ότι στα
περισσότερα παιδιά άρεσε η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό θέατρο, ιδιαίτερα το
γεγονός ότι το παρουσίασαν στους γονείς τους ως γιορτή, ενώ μια μερίδα παιδιών
φοβήθηκε με την σκέψη ενός επικείμενου κατακτητή. Αυτό βέβαια ήταν το
αποτέλεσμα του παιδαγωγικού μέσου που υιοθετήθηκε. Το εκπαιδευτικό θέατρο
βοήθησε μέσα από ένα σενάριο να ζήσουν τα παιδιά καταστάσεις πολέμου δύσκολες
και αγχωτικές, που προσομοίαζαν σε πραγματικές, χωρίς να είναι, και που ήταν
αδύνατο να ζήσει ένα νήπιο. Η ιστορία παύει να είναι το μακρινό παρελθόν με το
οποίο δε με συνδέει παρά μια αφήγηση που πρέπει να μάθω απέξω, δηλαδή κάτι
που δεν έχει καμία σχέση με μένα. Γίνεται κάτι το χειροπιαστό, μπορώ να αντιληφθώ
καλύτερα ότι η κάθε εποχή έχει πολλές όψεις που μπορώ να μελετήσω, και επομένως
αντλώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση από αυτή μου τη μελέτη.
Συμπερασματικά θεωρούμε λοιπόν ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε
και πραγματοποιήσαμε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 εκπλήρωσε τους
στόχους της. Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί όταν γινόμαστε ερευνητές του ίδιου
του έργου μας επιτυγχάνουμε να αναπροσαρμόζουμε συνεχώς τους στόχους και τη
μεθοδολογία, να κατανοούμε το πολλαπλώς εξελισσόμενο πλαίσιο και να δρούμε
έτσι ώστε να είμαστε κάθε φορά πιο αποτελεσματικοί στην εκπαίδευση των παιδιών.
Αναφορές - Βιβλιογραφία
Aβδελά, Ε. (2007). ∆ιδάσκοντας ιστορία, Kλειδιά και Aντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ,
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και σχολείο. Αθήνα: Νήσος.
-443-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Altrichter, H., Posh, P. & Somekh, B.( 2001). Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους.
Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης, μτφρ. Μ. Δεληγιάννη.
Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ανδρούσου, Α. & Ασκούνη, Ν. (2004). Ετερογένεια και σχολείο, Κλειδιά και
Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ανδρούσου, Α. (2004). Κίνητρο στην εκπαίδευση, Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα:
ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Bloch, Μ. (1994). Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, μτφρ. Κ.
Γαγανάκης. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Carr, W. and Kemmis, S. (2002). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Αθήνα:
Κώδικας.
Cummins J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την
ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, μτφρ. Σ. Αργύρη. Αθήνα:
Gutenberg.
Doll, B., Zucker, S., & Brehm, K. (2009). Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική
ανθεκτικότητα. Πώς να δημιουργήσουνε ευνοϊκό περιβάλλον για τη µάθηση.
Επ. επιµ.: Χ. Χατζηχρήστου, μτφρ. Ε. Θεοχαράκη. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Δραγώνα, Θ. (2001). Κοινωνικές ταυτότητες/ετερότητες. Εκπαίδευση: Πολιτισμικές
διαφορές και κοινωνικές ανισότητες, τόμος Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο,
Δραγώνα, Θ. (2004). Ταυτότητα και εκπαίδευση, Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα:
ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ελένη, Ε. & Τριανταφυλλοπούλου, Κ. (2003). Το εκπαιδευτικό θέατρο στο
νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Αθήνα: Πατάκης.
Κάλι, Ντ., Σερζ, Μπ. (2011). Ο εχθρός. Αθήνα: Πατάκης
Κατσαρού, Ε., Τσάφος, Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία. Η εκπαιδευτική
Έρευνα Δράσης. Αθήνα: Σαββάλας
Kemmis, St., McTaggart, R. (eds) (1988). The Action Research Planner. Victoria: Deakin
University Press.
Μααλούφ, Α. (1999). Οι φονικές ταυτότητες, μτφρ. Θ. Τραμπούλης. Αθήνα: Ωκεανίδα.
Ματσαγγούρας, Η.(επιµ.)(2008). Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων
μάθησης: Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002). Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μπουκάι, Χ. (2008). Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας. Αθήνα: Όπερα.
Παπαθεοδούλου,Α. (2009). Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο .Αθήνα: Πατάκης.
Πλεξουσάκη, Ε. (2004). Πολιτισμός και σχολείο, Κλειδιά και Αντικλείδια. Αθήνα:
ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σαλτερής, Ν. (2006). Διαρκής Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αναζητώντας τον
Αναστοχαστικό Επαγγελματία. Αθήνα: Ταξιδευτής.

-444-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Shön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. Towards a New Design for
Teaching and Learning in the Profession. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers.
Tango Books, (2006). Όλη η Γη ένα χωριό, Ειρήνη είναι... μτφρ. Δ. Μιχαήλ. Αθήνα:
Σαββάλας.
Φραγκουδάκη, Α. (2004). Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισμός, Κλειδιά
και Αντικλείδια. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φραγκουδάκη, Α. & Δραγώνα, Θ. (επιμ.) (1997). «Τι είν’ η πατρίδα μας;»,
Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Φέιρεπτ, Π. (2002). Ο μικρός στρατιώτης, μτφρ. Β. Τασιόπουλος. Αθήνα: Σύγχρονοι
Ορίζοντες.
Woolland, B (1996). The teaching of Drama in the primary school. United States of
America: Longman.

-445-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Η Θετική Ψυχολογία και η αισιοδοξία ως ψυχολογική πρακτική στο
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σ’ αυτή την εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος και η καθοριστική επίδραση των θετικών
συναισθημάτων στην διαδικασία της μάθησης. Κατά πόσο η Θετική Ψυχολογία αν
εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, αφού επικεντρωθεί στην ανάδειξη και καλλιέργεια των
θετικών στοιχείων του κάθε μαθητή, θα τον κάνει να αριστεύει, ν’ αντιμετωπίζει
δύσκολες καταστάσεις, να μειώσει το στρες, να περιορίσει παραβατικές
συμπεριφορές. Παράλληλα πως μέσα από την θετική ενίσχυση, θα αυξηθεί το
ενδιαφέρον του μαθητή να μάθει καινούρια πράγματα και να αξιοποιήσει
δημιουργικά τις γνώσεις που παίρνει από το σχολείο. Μέσα λοιπόν από παρεμβάσεις
στο ημερήσιο πρόγραμμα, την ανάπτυξη επιμέρους μαθημάτων και δραστηριοτήτων,
οι οποίες αποσκοπούν στην επιβράβευση των ατομικών ταλέντων των μαθητών και
των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, o μαθητής, θα ενδυναμώνεται ψυχολογικά,
καλλιεργώντας τα «θετικά» του χαρακτηριστικά, μέσα σ’ ένα «θετικό» περιβάλλον
που θα του προσφέρει κοινωνική στήριξη και αισιοδοξία.
Εισαγωγή
Η Θετική Ψυχολογία ως επιστήμη, έχει στόχο την ευεργετική επίδραση «θετικών
μεταβλητών», όπως η ελπίδα, η αισιοδοξία, η πίστη, η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η
σοφία, η χαρά, η αγάπη, το ενδιαφέρον και η ευτυχία, σε ανθρώπους ποικίλων
ηλικιών και εθνικοτήτων (Μ. Γαλανάκης, Α. Μέρτικα, Χ. Σεργιάννη 2011). Η Θετική
Ψυχολογία βασίζεται πάνω στην υποκειμενική ερμηνεία που δίνει το κάθε άτομο στις
εμπειρίες του, που πηγάζουν από τα βιώματά του και τον τρόπο που βιώνει τα
συναισθήματά του. Ασχολείται με το παρελθόν του ανθρώπου, κατά πόσο είναι
ευχαριστημένος και ισορροπημένος από τη ζωή του μέχρι τώρα, με το παρόν του, το
ενδιαφέρον του για μα ευτυχισμένη ζωή, και το μέλλον του, αισιοδοξία και ελπίδα
για ένα καλύτερο αύριο. Εκτείνεται σε δύο επίπεδα, το ατομικό και το συλλογικό
επίπεδο. Στο ατομικό επίπεδο εξετάζει παράγοντες όπως οι διαπροσωπικές
ικανότητες, τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, την ικανότητα να
προσφέρεις και ν’ αγαπάς, την ικανότητα να συγχωρείς, τα ταλέντα, τις κλίσεις, την
επιμονή, τη σοφία, το θάρρος. Στο συλλογικό επίπεδο παράγοντες όπως ο
αλτρουισμός, η μετριοπάθεια, η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευθύνη, η ανοχή, η
εργασιακή ηθική, η ανθεκτικότητα (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Θετική
Ψυχολογία λοιπόν είναι ο κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με τις θετικές
διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης όπως είναι: οι δυνατότητες, το νόημα της ζωής,
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η ποιότητα της ζωής, η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η ευημερία, η αισιοδοξία, τα
θετικά συναισθήματα, η ανάπτυξη ταλέντων και κλίσεων, η ισορροπία προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής. «Δεν είναι τίποτα παραπάνω από την επιστημονική
διερεύνηση ανθρώπινων ικανοτήτων και αρετών. Επαναφέρει στο επίκεντρο τον
«κανονικό - μέσο» άνθρωπο, με απώτερο στόχο να κατανοήσει τι φέρνει αποτέλεσμα
γι’ αυτόν, πώς αναπτύσσεται και πως μπορεί να βελτιωθεί. Προσπαθεί να εξετάσει
τη φύση της προσαρμοστικότητας και των εκμαθημένων ικανοτήτων. Διερωτάται
σχετικά με το πώς η πλειοψηφία των ανθρώπων, παρά τις αντιξοότητες και τις
δυσκολίες, καταφέρνει να επιβιώνει με αξιοπρέπεια, διατηρώντας την αίσθηση
σκοπού. Κατά συνέπεια, η Θετική Ψυχολογία, σύμφωνα με τον ορισμό που
διατυπώθηκε από τους Sheldon και King (2001), ενσαρκώνει μια τάση των
Ψυχολόγων να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, τα
κίνητρα, τα συναισθήματα». Κατά πόσο η Θετική Ψυχολογία μπορεί να μεταφερθεί
στην εκπαίδευση, θα εξεταστεί σ’ αυτή την εργασία καθώς και κατά πόσο η θετική
ενίσχυση των μαθητών, τα θετικά συναισθήματα και η αισιοδοξία μπορούν να
επιτελέσουν έργο στην αύξηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και της συνοχής της
τάξης, με σκοπό τη συνεργατικότητα.
Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση
Το σχολείο, όπου το παιδί περνά αρκετές ώρες την ημέρα, έρχεται σε αλληλεπίδραση
με την οικογένεια, υποστηρίζοντας από κοινού τη νοητική και συναισθηματική
ανάπτυξή του. Ρόλος του σχολείου είναι να παράγει ουσιαστική επικοινωνία, θετικό
κλίμα παραγωγικότητας, ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής
κοινότητας, καθώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τα κίνητρα για την
προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Είναι ο
καταλληλότερος χώρος, ώστε να μεταδοθούν στο παιδί εμπειρίες επικοινωνίας και
κοινωνικοποίησης, επίλυσης προβλημάτων, με στόχο οι μαθητές μέσα από τα λάθη
τους, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, υπευθυνότητα, κοινωνικές δεξιότητες, μέσα στα
πλαίσια της ομάδας, θετική εικόνα εαυτού και αυτοεκτίμησης, ανθεκτικότητα και
αισιοδοξία. Στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι η δημιουργική μάθηση μέσα από
τη συνεργασία και το θετικό κλίμα, η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης,
για μια ποιοτική επικοινωνία βασισμένη πάνω στον σεβασμό, την αγάπη και τη
συνεργατικότητα. Είναι ανάγκη η παθητική μάθηση να αντικατασταθεί με μια
μάθηση δημιουργική και ενεργητική που θα βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν και
να αναπτυχθούν ανακαλύπτοντας τις ικανότητες και τα ταλέντα τους, μέσα σ’ ένα νέο
εκπαιδευτικό σύστημα που θα προάγει τη δημιουργία θετικού κλίματος ώστε να
βοηθήσει την συναισθηματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Ο προβληματισμός της
Θετικής Ψυχολογίας στην εκπαίδευση είναι στο πως θα επιτευχθεί η πρόληψη και όχι
η ίαση των προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, οι δυσκολίες προσαρμογής, η
αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, η παιδική επιθετικότητα και ο σχολικός
εκφοβισμός. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι
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που μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα μέσα σε μια τάξη. Το
Θετικό Ψυχολογικό κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται από τις καινοτομίες που
εισάγονται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, που θα προωθούν τη μάθηση, θα
ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και θα ικανοποιούν τις κοινωνικοσυναισθηματικές
ανάγκες του παιδιού. Κατά συνέπεια, η Θετική Ψυχολογία στην εκπαίδευση
διαδραματίζει ρόλο πρόληψης. Τα προγράμματα πρόληψης στηρίζονται στις
δυνατότητες και στις ικανότητες του παιδιού με σκοπό να τις ενδυναμώσουν, ώστε
να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή του και όχι να βελτιώσουν και να αποκαταστήσουν
τις αδυναμίες του (Seligman, 2003). Θα εξεταστούν λοιπόν εκείνοι οι παράγοντες που
θα δημιουργήσουν ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα μέσα στην τάξη. Το θετικό
ψυχολογικό κλίμα που διαμορφώνεται από τις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές
στην εκπαιδευτική διαδικασία και φιλοσοφία, που προωθεί την μάθηση, ενισχύει την
αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση κοινωνικοσυναισθηματικών αναγκών των
μαθητών (Ghaith, 2003). Έρευνες του Damasio, στις νευροεπιστήμες, έχουν αποδείξει
ότι δυσκολευόμαστε και στην παραμικρή λήψη αποφάσεων, χωρίς τις πληροφορίες
που παίρνουμε από τα συναισθήματά μας (Dissanto, 2008). Τα συναισθήματα μας
δίνουν πληροφορίες για τον κόσμο, τις επιθυμίες μας, την ικανότητα να μαθαίνουμε
ότι αγαπάμε. Σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης θετικού κλίματος μέσα στην
τάξη είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων, η διαχείρισή τους καθώς και η
ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων. Τα παιδιά καλούνται να παίξουν ενεργό ρόλο
στην προστασία τους και στην ανάπτυξη της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.
Μαθαίνουν να αποφεύγουν αλλά και να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις, μέσα
από την διαχείριση των συναισθημάτων τους. Το σχολείο είναι ο πλέον κατάλληλος
χώρος για την κατανόηση των συναισθημάτων. Μέσα στα διάφορα προβλήματα που
προκύπτουν στον σχολικό βίο, κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να μάθουν να μιλούν
και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις αιτίες που οδηγούν στην βίωσή τους.
Η γλώσσα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ρύθμισης των συναισθημάτων (Kopp,
1992). Έτσι τα παιδιά θα οδηγηθούν στον τρόπο να ταξινομούν τις πληροφορίες που
παίρνουν από τα συναισθήματά τους, να παίρνουν αποφάσεις, να επεμβαίνουν και
επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν στην ζωή τους (Isen, 2002). Η έκφραση
λοιπόν και η διαχείριση των συναισθημάτων είναι το πρώτο βήμα στο να
κοινωνικοποιηθεί το παιδί, να συνεργάζεται και να επιλύει συγκρουσιακές
καταστάσεις. Τα παιδιά που έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με
επιτυχία, έχουν καλύτερες επιδόσεις, στα μαθήματά τους, καλύτερη υγεία και
συνεργάζονται καλύτερα με τους συμμαθητές τους (Gottman, 2000). Στην θεωρία της
συναισθηματικής νοημοσύνης, ο Goleman (1995), υποστηρίζει μια μορφή ευφυϊας,
που καθοδηγεί το παιδί σ’ όλη του την ζωή και μέσα από την βιωματική μάθηση
εκπαιδεύεται σε μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Η θεωρία αυτή βασίζεται
και πάλι στην α) στην επίγνωση των συναισθημάτων, β) την διαχείρισή τους, γ) την
ενσυναίσθηση, (ικανότητα να κατανοούμε συναισθήματα άλλων ως δικά μας), δ) την
διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. O Gardner (2010), ονομάζει διαπροσωπική
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νοημοσύνη την ικανότητα του μικρού παιδιού να διακρίνει και να ανιχνεύει τις
διαθέσεις των ατόμων γύρω του. Μία νοημοσύνη που είναι καταγεγραμμένη στον
άνθρωπο από την γέννησή του, αφού σύμφωνα με την θεωρία της προσκόλλησης του
Bowlby, αν κατά κάποιο λόγο εμποδιστεί η κανονική διαμόρφωση αυτού του δεσμού,
ή αν διακοπεί απότομα και δεν αποκατασταθεί σύντομα, τότε το παιδί θ’
αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στο μέλλον, όσον αφορά στην διαχείριση των
συναισθημάτων του και την ικανότητα του να αναγνωρίζει σημαντικά πρόσωπα, να
μεγαλώνει απογόνους και να αντλεί γνώση μέσα απ’ τα συναισθήματά του καθώς θα
γνωρίζει βαθμιαία τον εαυτό του (Gardner, 2010). Η αδιαφορία του παιδιού για τα
συναισθήματα των άλλων βρίσκεται συχνά στη βάση κάθε διαπροσωπικής του
σύγκρουσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διδάξει με συστηματικό τρόπο στα
παιδιά, ενσυναίσθηση, αυτοέλεγχο, πειθαρχία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά
βελτιώνουν τις σχέσεις τους με άλλους συμμαθητές και τα σημαντικά πρόσωπα του
περιβάλλοντός τους και χειρίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία θέματα που τους
απασχολούν (Κουδιγκέλη, 2004). Αφού λοιπόν το παιδί μάθει να αναγνωρίζει και να
διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, το σχολείο αποτελεί τον πλέον κατάλληλο χώρο
για να καλλιεργήσει θετικά συναισθήματα, που θα δράσουν προληπτικά στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάπτυξή του. Μέλημα του εκπαιδευτικού, είναι
η ανάπτυξη θετικού και ασφαλούς κλίματος στην τάξη, το οποίο θα οδηγεί σε δίκαιες
λύσεις συγκρουσιακών επεισοδίων. Θετικά συναισθήματα, που θα οδηγούν στην
ασφάλεια εκδήλωσης ταλέντων, κλίσεων, ιδιαίτερων ικανοτήτων και αύξηση της
δημιουργικότητας. Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με
δυνατότητα βίωσης θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων μέσα από παιχνίδια
φαντασίας, παιχνίδια ρόλων. Η δημιουργία από μέρους του εκπαιδευτικού ενός
μαθησιακού περιβάλλοντος που ενισχύει τα θετικά συναισθήματα, αυξάνει την
παραγωγικότητα, την αισιοδοξία και την ποιότητα της ζωής, οξύνει την προσοχή και
την αντίληψη, προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία από φυσικούς, νοητικούς και
κοινωνικούς πόρους, όπως αναπτύσσει στην «θεωρία της διερεύνησης και δόμησης
θετικών συναισθημάτων» η Barbara Fredrickson (1998). Το παιδί όταν δεν μπορεί να
διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα γίνεται πιο ευάλωτο στο στρες (Κουδιγκέλη,
2004). Το παιχνίδι σαν μέσο διαχείρισης και ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων
αναπτύσσει την ψυχική ισορροπία και την ανθεκτικότητα του παιδιού. Εξ άλλου ο
εγκέφαλός μας είναι πιο ευέλικτος και οδηγείται σε μεγαλύτερο αριθμό συνάψεων
όταν βιώνουμε θετικά συναισθήματα και χαρά (Izen, 2002). Επίσης η βίωση θετικών
συναισθημάτων που προκύπτει από το παιχνίδι, μπορεί να λειτουργήσει και ως μέσο
πρόληψης επιθετικών και γενικότερα προβληματικών συμπεριφορών. Τα παιδιά
έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους και τους δίνεται η δυνατότητα να
επαναπροσδιορίσουν γεγονότα που τους προκαλούν συγκινησιακές αντιδράσεις.
(Κουδιγκέλη, 2004). Μέσα από την εξάσκηση στη βίωση θετικών συναισθημάτων, ο
εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να στοχεύει στην ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού.
Ένα περιβάλλον που ενισχύει τα θετικά συναισθήματα διδάσκει στο παιδί μέσα από
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την διαχείριση των συναισθημάτων του, να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και
δεδομένα, να μην γίνεται έρμαιο, να αποφασίζει για τον εαυτό του, να γίνεται ψυχικά
ανθεκτικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάπτυξη σταθερών θετικών
συναισθηματικών δεσμών, την σαφή οριοθέτηση και την θετική ενίσχυση σ’ ένα
σχολείο που έχει προστατευτικό ρόλο, παρέχει συναισθηματική ασφάλεια και δίνει
ευκαιρίες στο κάθε παιδί να αναπτύξει τις βιολογικές και ψυχολογικές κλίσεις του.
Η Αισιοδοξία ως ψυχολογική πρακτική στο Νηπιαγωγείο
Τα παιδιά αναπτύσσουν ένα δυνατότερο και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εαυτό,
όταν επενδύουν ψυχική ενέργεια σε στόχους της δικής τους επιλογής (Τσικζεντμιχάι,
2007). Κατά πόσο μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες θα συμφωνούν με τους στόχους των μαθητών; Ένα
περιβάλλον, που δεν θα αμφισβητεί τις ικανότητες του μαθητή, που θα ενθαρρύνει
την πρωτοβουλία και θα προωθεί την συνεργατικότητα. «Τα πας μια χαρά», η μαγική
φράση, η θετική ανατροφοδότηση, θεμελιώδης τακτική για να ενδυναμώσει το παιδί
τον εαυτό του, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, να μάθει να διαχειρίζεται το
εσωτερικό περιβάλλον μέσα από τα συναισθήματά του αλλά και το εξωτερικό
περιβάλλον μέσα από την επίτευξη κοινών στόχων μέσα από την ομάδα. Ο
εκπαιδευτικός μέσα από την θετική ενίσχυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
κλίσεων του παιδιού πρέπει να μάθει στα παιδιά να προσδοκούν την επιτυχία μέσα
από την προσπάθεια. Η θετική ενίσχυση των παιδιών μέσα στην τάξη,
επισημαίνοντας τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα τους και τονίζοντάς τα, έχουν
αποδείξει απ’ τη ζωή μέσα στις τάξεις, ότι αυξάνουν τη δημιουργικότητα των
παιδιών, οξύνουν την προσοχή τους, βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή τους. «Το άτομο
γίνεται πιο ευέλικτο, ανοικτό σε νέες εμπειρίες, και αυξάνει το αίσθημα της
αυτάρκειας». Τα θετικά συναισθήματα δημιουργούν πιο ευέλικτα άτομα και πιο
ανθεκτικά απέναντι στο στρες και τα βοηθούν να καταπολεμήσουν τα αρνητικά
συναισθήματα και τις συνέπειες τους (Fredrickson, 1998). Έτσι ο μικρός μαθητής
μαθαίνει να θέτει στόχους και να είναι αισιόδοξος ότι θα τους πετύχει. Το να είναι
κανείς αισιόδοξος σημαίνει να αντιμετωπίζει την κάθε ήττα ως μία περιστασιακή
κατάσταση, περιορισμένη στο συγκεκριμένο επεισόδιο ματαίωσης που βίωσε, και όχι
σαν μια γενικευμένη ατυχία ή λάθος, που οφείλεται στην προσωπική του αξία.
(Seligman, 2003). Πρώτο βήμα για να μάθει κανείς να είναι αισιόδοξος, είναι να
αναπτύξει σωστές σχέσεις με τα σημαντικά πρόσωπα γύρω του. Το άτομο
αναπτύσσει την αίσθηση του εαυτού του, με βάση το πώς αντιλαμβάνεται ότι
αξιολογείται η συμπεριφορά του από τους σημαντικούς άλλους της ζωής του (Γιάλομ,
2006). Η προσωπικότητά μας είναι εξ’ ολοκλήρου προϊόν της αλληλεπίδρασης μας με
άλλα για μας σημαντικά όντα (Sullivan, 1953). Οι Grunebaum & Solomon (1987), μετά
από έρευνες κατάληξαν στα συμπεράσματα ότι η ύπαρξη ικανοποιητικών σχέσεων
με τους συνομηλίκους και η αυτοεκτίμηση είναι έννοιες αδιαχώριστες. Η
ενσυναίσθηση συνδέεται με την αισιοδοξία, γιατί μέσα απ’ την συνειδητοποίηση της
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σχέσης του ατόμου με τους άλλους, νιώθει την αποτελεσματικότητα και την
σπουδαιότητά του (Davis & Kraus, 1997). Μία πηγή υιοθέτησης αισιοδοξίας κατά
τους Seligman, Reivich, Jaycox, Gillham, (1995), είναι η γενετική προδιάθεση. Επίσης
σημαντικό ρόλο στο να υιοθετήσουν τα παιδιά αισιόδοξη στάση αποτελεί το
«επεξηγηματικό ύφος», η τρόπος δηλαδή, με τον οποίο ο άνθρωπος ερμηνεύει τα
γεγονότα της ζωής του και καθορίζει την φυσική του τάση προς την αισιοδοξία και
την απαισιοδοξία. Τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται το «επεξηγηματικό ύφος»
των γονέων και περισσότερο της μητέρας. (Seligman, Reivich, Jaycox, Gillham, 1995).
Δηλαδή έχει να κάνει με το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί και η ισχυρή
επίδραση που ασκεί η γονεϊκή ανατροφή στην αισιόδοξη στάση. Άλλες πηγές κατά
τον Seligman και τους συνεργάτες του αποτελούν το περιβάλλον και οι εμπειρίες της
ζωής. Όσον αφορά στο περιβάλλον έχει να κάνει με την κριτική που δέχεται το παιδί
από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους συνομηλίκους του και του άλλους
ενήλικες γύρω του. Επίσης ένα σημαντικό ρόλο θα παίξουν και παράγοντες που θα
καθορίσουν τη ζωή του, όπως οι εμπειρίες του, ο τρόπος της διαβίωσής του, το
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο στο οποίο μεγαλώνει, το πλούσιο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, οι ευκαιρίες που του δίνονται και η αξιοποίηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του, ταλέντων και κλίσεών του. Εφ’ όσων λοιπόν τα παιδιά δεν
έχουν ακόμη διαμορφώσει συμπεριφορές και μέσα από την παρατήρηση και την
μίμηση των σημαντικών ενηλίκων και συνομηλίκων διαμορφώνονται, σημαντικό
ρόλο έχει το σχολείο αφού το παιδί περνάει πάρα πολλές ώρες εκεί αλληλοεπιδρά με
ανθρώπους που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή του. Ο εκπαιδευτικός
μπορεί να δημιουργήσει μέσα από την διδασκαλία του, μέσα από τα παραμύθια, την
δραματοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων, τέτοιες καταστάσεις που θα
προσομοιώνονται στην πραγματική ζωή και οδηγεί τα παιδιά μέσα από αισιόδοξη
στάση στην επίλυσή τους. Θα δίνει την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να
αναπτύξουν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, ώστε να μαθαίνουν
από τα λάθη τους, να προχωρούν να γίνονται πιο ανθεκτικά και να μην παραιτούνται
στην πρώτη δυσκολία. Άρα ο τρόπος διδασκαλίας, η προσωπικότητα του
εκπαιδευτικού και το κλίμα παρακίνησης σ’ ένα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο
περιβάλλον είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει το παιδί να επιδείξει ευελιξία, να
εφευρίσκει πλήθος εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα, χρησιμοποιώντας
πολύπλοκες και καινοτόμες προσεγγίσεις (Κωνσταντινίδου και συν., 2005). Με το
προσωπικό του παράδειγμα της στάσης της ζωής του και το εκπαιδευτικό περιβάλλον
που θα δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να οδηγήσει το παιδί σε μία
κατάσταση εκμαθημένης αισιοδοξίας, δηλαδή να δείξει στο παιδί τον τρόπο να
νοηματοδοτεί τα γεγονότα στη ζωή του και τα αίτια που τα προκαλούν( Reivich,
Gillham, Chaplin, & Seligman, 2005). Είναι σημαντικό να μάθει το παιδί να κρίνει τα
γεγονότα κι αυτά που του συμβαίνουν με αισιοδοξία. Αισιόδοξο χαρακτηρίζεται ένα
άτομο, που αντιμετωπίζει την κάθε ήττα σαν μια περιστασιακή κατάσταση,
περιορισμένη στο συγκεκριμένο επεισόδιο ματαίωσης που βίωσε, και όχι σαν μια
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γενικευμένη ατυχία ή λάθος προσωπικό (Seligman, 1991). Η επιτυχία να είναι
αποτέλεσμα προσπαθειών που ήρθε για να επιφέρει χαρά, ολοκλήρωση και όχι ένα
περιστασιακό αποτέλεσμα της τύχης, όπως θα θεωρούσε κάποιος φύσει
απαισιόδοξος. Ο αισιόδοξος μαθητής λέει, «είναι δύσκολο αλλά θα τα καταφέρω»
ενώ ο απαισιόδοξος «είναι σίγουρο πως θ’ αποτύχω, θα τα παρατήσω τώρα». Έργο
του εκπαιδευτικού είναι λοιπόν να δείξει στα παιδιά πώς να διατηρούν μια θετική
εικόνα εαυτού, ν’ αντιμετωπίζουν θετικά τις συνέπειες των αρνητικών τους
συναισθημάτων, να προσαρμόζονται σε νέες αντίξοες καταστάσεις, και να μάθουν
μέσα από την διαχείριση των συναισθημάτων τους και την αισιόδοξη στάση ζωής να
συνεργάζονται μέσα στην τάξη, αναπτύσσοντας λειτουργικές και επικοδομητικές
σχέσεις με τους συνομηλίκους τους προς επίλυση κοινών στόχων.
Συμπεράσματα
Το Νηπιαγωγείο μπορεί να αποτελέσει το καταλληλότερο περιβάλλον, μέσα στο
οποίο θα προσφέρονται δυνατότητες ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων. Το
παιχνίδι είναι η πλέον κατάλληλη δραστηριότητα. Μέσα από το παιχνίδι μπορεί
διευρυνθεί η θετική νοηματοδότηση, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ψυχικής
ευεξίας του παιδιού, καθώς και της ανθεκτικότητάς του. Από αυτήν την ηλικία μπορεί
να μάθει να προφυλάσσει τον εαυτό του από τις αρνητικές συνέπειες των δύσκολων
καταστάσεων στη ζωή του. Η καλλιέργεια των θετικών συναισθημάτων στο σχολείο
μέσα από την θετική ενίσχυση μπορεί να δράσει προληπτικά και να συντελέσει στη
δημιουργία μιας νέας οπτικής, όσον αφορά στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτό θα επιτευχθεί αν δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα στην τάξη, και τα παιδιά θα
δίνουν θετικό νόημα στα προβλήματα που προκύπτουν, δίνοντας τους τη χαρά να τα
προσεγγίζουν και να τα επιλύουν. Τα θετικά συναισθήματα μπορούν να αυξήσουν
την δημιουργικότητα, να καλλιεργήσουν την φαντασία μέσα από την περιέργεια, και
να τα κάνουν να εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δυνατότητα
βίωσης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μέσα από την δραματοποίηση, το
κουκλοθέατρο και τα παιχνίδια ρόλων, θα επιδείξουν δρόμους θετικής
νοηματοδότησης και ταύτισης. Επίσης μέσα από την δημιουργία ενός θετικού
περιβάλλοντος τα παιδιά θα καλλιεργήσουν θετικές κοινωνικές δεξιότητες. Είναι
αποδεδειγμένο πια πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα συναισθήματα στην μαθησιακή
διαδικασία. Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων παρέχει εκείνα τα στοιχεία
της κοινωνικής συμπεριφοράς, τα οποία χρειάζονται τα άτομα για να έχουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση (Spence, 1980).
Χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες οδηγούν συχνά σε έλλειψη ενίσχυσης, ματαίωση,
άγχος, κοινωνική αποτυχία, απομόνωση και απόσυρση (Κοντογιάννη, 2000). Ρόλος
του εκπαιδευτικού είναι να εξασκήσει αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από
διαδικασίες βελτίωσης ικανοτήτων του παιδιού που ήδη υπάρχουν, να εμφυσήσει
συμπεριφορές ενσυναίσθησης και διαχείρισης συναισθημάτων. Να θέτει
προβλήματα εφικτά προς επίλυση και μέσα από την θετική ενίσχυση να εμψυχώνει
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τα παιδιά να εμπλακούν στην διαδικασία επίλυσής τους. Έτσι τα παιδιά θα
αποκτήσουν αυτοεπίγνωση, θα ενδυναμώσουν την εικόνα του εαυτού τους, θα
συνεργαστούν. Έρευνες των Mayer & Cobb (2000), τεκμηρίωσαν ότι εκπαιδευτικά
προγράμματα που ενισχύουν την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών, έχουν θετική επίδραση στην ψυχική και πνευματική τους ισορροπία. Μέσα
από την διαχείριση των συναισθημάτων τους μέσα σ’ ένα θετικό εκπαιδευτικό κλίμα
τα παιδιά μαθαίνουν να διαπραγματεύονται δυσκολίες, συγκρούσεις και πως να
συνεργάζονται. Έτσι τα παιδιά γίνονται πιο αισιόδοξα, μαθαίνουν να επιλύουν
συγκρουσιακές καταστάσεις και τα οφέλη φαίνονται σε βάθος χρόνου αφού
διαπραγματεύονται πιο αποτελεσματικά τις διάφορες προκλήσεις και
προλαμβάνουν εκδηλώσεις μελλοντικής κατάθλιψης (Seligman, 2001). Ο
εκπαιδευτικός μέσα στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να προωθήσει τα παιδιά στην
μέγιστη δυνατή ανάπτυξή τους, και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για την
εκμάθηση νέων γνώσεων. Να αναπτύξει την συναισθηματική νοημοσύνη τους μέσα
από διαδικασίες συνεργασίας, ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά ψυχικά, να
διαχειρίζονται το άγχος τους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Στόχος του νέου
σχολείου είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις
της ζωής. Ένα σχολείο που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων
των μαθητών, που θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα που θα ενθαρρύνει την γνώση
και την ανάπτυξη και θα οδηγήσει τον μαθητή να δημιουργήσει τη ζωή που
ονειρεύεται αξιοποιώντας τα ταλέντα του, τις κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του.
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Λογοτεχνία και Διαφοροποιημένη διδασκαλία : μια καλή πρακτική για
τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο/Λύκειο- Ενδεικτικές
μελέτες περιπτώσεων
Ντούλια Αθηνά
Σχολική Σύμβουλος Γενικής Αγωγής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων
athinad2819@yahoo.gr
Ραμουτσάκη Α. Ιωάννα
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Π.Δ.Ε. Κρήτης
ioannar@hotmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας ως μιας καλής πρακτικής για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από την
Α/θμια στη Δ/θμια Εκπαίδευση, μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πιλοτικό
πρόγραμμα συνεργασίας των δύο Σχολικών Συμβούλων της Π.Δ.Ε. Κρήτης.
Υλικό- Μέθοδος: Εξετάστηκαν τα ευρήματα από τη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα, καθώς η έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης των δύο βαθμίδων οδηγεί,
συχνά, στην αδυναμία πρόσληψης και διαχείρισης της νέας γνώσης από μερίδα
μαθητών που μεταβαίνει από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και στο φόβο του άγνωστου.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποιήθηκαν εναλλακτικές μέθοδοι και τεχνικές
διερευνητικής, συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης που εφαρμόστηκαν σε
Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε φυσικά και προσομοιωμένα περιβάλλοντα
τάξης.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Έγινε φανερό ότι με τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τέτοια προβλήματα, ενώ
το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανοίγει το δρόμο για ουσιαστική συνεργασία και
αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς η μαθησιακή
διαδικασία και θα πρέπει να διακρίνεται από συνέχεια και συνεκτικότητα.
Εισαγωγή- Προβληματική
Προσεγγίζοντας σημασιολογικά τον όρο ΄΄ διαφοροποιημένη διδασκαλία
Σύμφωνα και με την UNESCO (UNESCO, 2001:20) η εκπαίδευση καλείται να βοηθήσει
το μαθητή να α) μάθει πώς να μαθαίνει, β)να μάθει πώς να πράττει, και γ) πώς να
συνυπάρχει με τους άλλους, ορίζοντας τους βασικούς πυλώνες της γνώσης και της
κοινωνικής ζωής. Η σημερινή, όμως, παιδαγωγική και διδακτική πρακτική δε φαίνεται
να λαμβάνει, όσο θα έπρεπε, υπόψη της την ποικιλομορφία του μαθητικού
πληθυσμού(γλωσσική, κοινωνική, πολιτισμική). Οι εκπαιδευτικοί, όμως, καλούνται
να διδάξουν ένα θέμα σε διαφορετικούς μαθητές, με διαφορετικά ενδιαφέροντα, σε
καθορισμένο χρόνο, ανεξάρτητα από τον/τους ρυθμό/-ούς μάθησης κάθε μαθητή.
Για το λόγο αυτό, η σύγχρονη Διδακτική- Μεθοδολογία και Παιδαγωγική προτείνει
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την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία ως σύγχρονη πρόταση
συνιστά αφενός έναν εναλλακτικό τρόπο αφενός για την εκπαίδευση όλων των
μαθητών μιας μικτής τάξης, καθώς αξιοποιεί τις ιδιαίτερες κλίσεις, τις ικανότητες,
δεξιότητες και τα ταλέντα καθενός κι αφετέρου για τη μείωση του αισθήματος της
σχολικής αποτυχίας και της τόνωσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών.
Διαφοροποίηση στη διδασκαλία, ουσιαστικά, σημαίνει ανταπόκριση, προσαρμογή
της διδασκαλίας στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών (Tomlinson, 2000) και η
‘’διαφοροποιημένη διδασκαλία’’ ως μαθησιακή διαδικασία, ως οργανωτική και
παιδαγωγική στρατηγική (Κουτσελίνη, 2001) ανοίγει διαφορετικούς δρόμους
μάθησης, ‘’μέσα από τους οποίους οι μαθητές με διαφορετικές ικανότητες,
ενδιαφέροντα και μαθησιακές ανάγκες κατακτούν τη γνώση…., αποκτούν δεξιότητες
και κατά κάποιο τρόπο αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους μέσα από την
αξιολόγησή της’’ (Stradling &Saunders, 1993, Tomilson, 2001, Murray, SheaHarlin,
2004 : Αργυρόπουλος, 2013,σ.36)
Ο/Η εκπαιδευτικός δε διαφοροποιεί καθημερινά τα πάντα, αλλά επιλέγει κάποιες
στιγμές, για να διαφοροποιήσει την εργασία του με ευελιξία, παρέχοντας, συχνά,
‘’επιλογές που επιτρέπουν σε μερικούς μαθητές να εργαστούν ατομικά και σε άλλους
συνεργατικά, σε μερικούς να χρησιμοποιήσουν διδακτικά μέσα, για να κατανοήσουν
τις ιδέες και σε άλλους να εργαστούν με κάπως πιο αφηρημένο τρόπο’’ (Tomilson,
2010). Έτσι, μπορεί να εντάξει, μεταξύ άλλων, στο διδακτικό σχεδιασμό τη
διευκρίνιση εννοιών, την αξιολόγηση καθόλη τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας, την ενίσχυση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών, την
οργάνωση ειδικών χώρων στην τάξη (γνωστών ως ‘’γωνιών ή κέντρων μάθησης’’), με
διαφοροποιημένους στόχους, την αξιοποίηση της μεθόδου επίλυσης προβλήματος,
το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σταδιακής εκτέλεσης, με σεβασμό στους
διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, την αξιοποίηση των διαφορετικών τύπων
νοημοσύνης του Gardner (1992) και άλλες τεχνικές (Καραμηνάς & Καραμηνά, 2012).
Στην ουσία η διαφοροποίηση δεν είναι μια συνταγή διδασκαλίας, αλλά ένας
καινοτόμος τρόπος για τη διδασκαλία και το μάθημα. Ο εμπλουτισμός της
μαθησιακής διαδικασίας με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας που
ανταποκρίνονται στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό ύφος(στυλ)
των μαθητών (Tomlinson, 2010) απαιτεί ευελιξία και ορθή προετοιμασία. Σχετίζεται
δε, συχνά, με τις διαφορετικές κοινωνικές απαιτήσεις και με τις προσδοκίες που
τίθενται από τους διάφορους τύπους σχολείων (Κοσσυβάκη, 2002:116).
Από τις πιο βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θεωρούνται οι εξής
(Tomilson, 2010):
Ο/η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα ουσιώδη : απαιτείται σαφήνεια,
ουσιαστικές δραστηριότητες, συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι
Ο/η εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των μαθητών,
διαφοροποιώντας το μάθημα ως προς :
α) το περιεχόμενο της διδασκαλίας,
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β) τη διαδικασία της μάθησης (δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας για τον
έλεγχο της κατανόησης των δεδομένων από τους μαθητές, διαβαθμισμένης
δυσκολίας
γ) το μαθησιακό αποτέλεσμα : εδώ ελέγχεται αν, τελικά, κατακτήθηκαν οι στόχοι, αν
οι μαθητές δείχνουν ότι έμαθαν και αν μπορούν αυτή τη νέα γνώση να τη
διευρύνουν, εφαρμόζοντάς την σε νέα περιβάλλοντα.
3) Η αξιολόγηση και η διδασκαλία είναι αλληλένδετες : η διαγνωστικού τύπου
αξιολόγηση συμβαδίζει με τη διδακτική πορεία, σε μία σχέση αλληλοτροφοδότησης
και αναπροσαρμογής, κατά περίσταση.
Λίγα λόγια για τη μετάβαση
Με τον όρο ΄΄μετάβαση΄΄ στην Ψυχολογία εννοούμε το «πέρασμα» από έναν
«γνωστό» σε έναν «άγνωστο κόσμο», γεγονός που εμπεριέχει σύνθετες και
διαδοχικές διαδικασίες αλλαγών, οι οποίες επηρεάζουν το συνολικό φάσμα της
ατομικής και κοινωνικής ζωής. Οι μεταβάσεις μπορεί ν’ αφορούν την προσωπική,
εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική μας ζωή, όπως π.χ. είναι η μετάβαση από
το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Ματσαγγούρας, 2003:213), από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο, η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Έτσι, για παράδειγμα η
μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο σηματοδοτεί ένα νέο και σημαντικό
στάδιο εξέλιξης τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς του και γι’ αυτό
θεωρείται μια από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας, με ανάλογες
αλλαγές στην προσωπικότητα και την ανάπτυξή του.
Οι συνηθέστερες αλλαγές που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές, μεταβαίνοντας
από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής :
α) αλλαγή και αύξηση των απαιτήσεων (γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών)
β) διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος σπουδών,
γ) αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία,
δ) ψυχοσωματικές αλλαγές
ε)διαφοροποίηση, ως ένα μεγάλο βαθμό, του τρόπου διδασκαλίας και προσέγγισης
των μαθητών από τον/την εκπαιδευτικό.
Η αδυναμία προσαρμογής των παιδιών στις νέες αλλαγές μπορεί να έχει
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξή τους, την
κοινωνικοποίησή τους, αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της
προσωπικότητάς τους (Μπαγάκης et al., 2006; Entwisle & Alexander, 1998).
Ομαλή μετάβαση των μαθητών από τη μια βαθμίδα στην άλλη επιτυγχάνεται όταν οι
άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων
αναλάβουν δράσεις και δραστηριότητες μετάβασης, σύμφωνα και με την υπ. αριθμ.
Φ. 50/ 92 / 57655 / Γ1/ 5 -6-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως:
α) με επισκέψεις γνωριμίας και εξοικείωσης με χώρους, πρόσωπα, εκπαιδευτικές
μεθόδους, τεχνικές και δραστηριότητες,
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β) με ανάπτυξη ομόθεμων σχεδίων εργασίας ή απλών συνεργατικών δραστηριοτήτων
κοινού σχεδιασμού, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ομαλής μετάβασης. Για το
λόγο αυτό, υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες, όπως :
• η διασφάλιση της παροχής συνέχειας στη μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων συνεργασίας και ωρών κοινής εργασίας
για παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου
• ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων
• δράσεις προετοιμασίας των παιδιών για τη μετάβαση, μέσα από ποικίλες
εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις, ευκαιρίες επικοινωνίας, αλλά και επιμορφωτικά
Σεμινάρια για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές
• η ανάπτυξη και η καλλιέργεια θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ
παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Τέτοια προγράμματα σύνδεσης και συνεργασίας των δύο βαθμίδων έχουν
ευεργετικά αποτελέσματα και συντελούν στο να αναπτύξουν οι μαθητές τις
προηγούμενες εμπειρίες τους, την αυτοπεποίθησή τους, ενισχύοντας τις σχέσεις τους
με τους άλλους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την εμπιστοσύνη με τους
εκπαιδευτικούς και την ικανότητα συνεργασίας τόσο με συνομηλίκους, όσο και με
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και την ετοιμότητά τους σε νέες εμπειρίες.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν η μετάβαση δεν συντελεστεί ομαλά, ενδέχεται να
παρατηρηθούν τα εξής φαινόμενα: α)σοκ από την αλλαγής, β)τάση για διατήρηση
παλιών συνηθειών που δε συνάδουν με τις απαιτήσεις(σε επίπεδο γνωστικών
επιδόσεων και επιδόσεων συμπεριφοράς) της νέας εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ)
χαμηλή αυτοπεποίθηση, δ) διάθεση παραίτησης ή και φαινόμενα κατάθλιψης.
Έρευνες που έχουν γίνει με αφορμή τη μετάβαση αναδεικνύουν πως ένα σημαντικό
ποσοστό των παιδιών που μετακινούνται από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο βρίσκουν
εξαιρετικά δύσκολη την προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον, γνωστικά και
κοινωνικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για να διευκολύνουμε τη μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
υλοποιήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετάβασης με όχημα τη Λογοτεχνία,
εφαρμόζοντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, προκειμένου να δώσουμε την
ευκαιρία στους μαθητές των δύο βαθμίδων να εργαστούν συνεργατικά πάνω σε
κοινό σχέδιο δράσης και να ανταλλάξουν εμπειρίες και βιώματα. Με τον τρόπο αυτό,
θελήσαμε να δώσουμε την ευκαιρία εξοικείωσης των μαθητών της Στ΄ τάξης
Δημοτικού με το χώρο του Γυμνασίου, να γνωρίσουν φιλολόγους και νέους
συμμαθητές και να έχουν μια πρώτη εικόνα για τη νέα ύλη και τις μεθόδους
διδακτικής προσέγγισης. Το πρόγραμμα αυτό έγινε με πρωτοβουλία και συνεργασία
των δύο υποφαινόμενων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
Κυρίως Σώμα
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ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το πρόγραμμα αυτό, του οποίου οι βασικές ενέργειες περιγράφονται συνοπτικά
παρακάτω, αποτελεί έναν ενδεικτικό τρόπο, με τον οποίο οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Α/θμιας και Δ/θμιας μπορούν να εφαρμόσουν από κοινού δραστηριότητες
μετάβασης, για να διευκολύνουν και να προετοιμάσουν την ομαλή μετάβαση των
μαθητών του Δημοτικού στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα. Σχεδιάστηκε, δε, έτσι, ώστε
να αξιοποιήσει όλες τις επετειακές εκδηλώσεις, με σκοπό να εκπονηθούν κοινές
δράσεις μεταξύ των δύο βαθμίδων. Εδώ, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα μέρος των
δράσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. Οι
δράσεις αυτές στόχο είχαν :
α) να παρουσιάσουν στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων
τρόπους δημιουργικής πρόσληψης των λογοτεχνικών κειμένων, μέσα από ένα
συγκεκριμένο παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης του ποιήματος του Μ.
Αναγνωστάκη, Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. (Αναγνωστάκης, 2008). Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι για το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σώμα ομόθεμων λογοτεχνικών
κειμένων διαβαθμισμένης δυσκολίας (Δίκτυο Κειμένων). Παρόλο που το ποίημα
εντάσσεται παραδοσιακά στα Κείμενα Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Λυκείου, θέλαμε να
διαπιστώσουμε πώς τα παιδιά στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντιδρούν σε ένα
απαιτητικότερο κειμενικό περιβάλλον, το οποίο, όμως, γίνεται προσιτό μέσα από
ποικίλες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις
ικανότητές των μαθητών κάθε βαθμίδας και
β) Επίσης, να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν πάνω σε ένα κοινό
θέμα, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο στάδια: α) το στάδιο της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών και β) της υλοποίησης του προγράμματος από τους μαθητές. Στο
τέλος, υπήρξε και η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος από εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώθηκε και από έναν κύκλο
επιμορφωτικών Σεμιναρίων για γονείς και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τους
υπευθύνους του ΚΕΣΥΠ Ν. Χανίων, με συναφή θέματα. Οι τίτλοι ήταν ενδεικτικοί : ‘’
Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο’’, ‘’Πάμε Γυμνάσιο’’.
Α) Στάδιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
Αρχικά, επιμορφώσαμε τους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα διαφοροποίησης της
εργασίας και χρήσης εναλλακτικών συμμετοχικών τεχνικών. Στη συνέχεια, τους
προτρέψαμε να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες βιωματικές- συμμετοχικές τεχνικές
(ΥΠΔΜΘ/ΠΙ., 2011, ΥΠΕΠΘ/ΟΕΠΕΚ, 2007), πολλαπλής αναπαράστασης του
κειμένου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην
τάξη, με στόχο τη δημιουργική πρόσληψη του ποιήματος του Μ. Αναγνωστάκη,
Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ. (Αναγνωστάκης, 2008) από τους μαθητές. Οι
βιωματικές αυτές τεχνικές ήταν τεχνικές συμμετοχικής, διερευνητικής, συνεργατικής,
ανακαλυπτικής μάθησης και ΄΄Διερευνητικής Δραματοποίησης΄΄(Παπαδόπουλος,
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2010), όπως το ‘’χτίσιμο’’ ενός ρόλου, το παιχνίδι ρόλων, ο ‘’ρόλος στον τοίχο’’, η
αυτοσχέδια δραματοποίηση, η ‘’καρέκλα των ερωτήσεων’’, ο ‘’κύκλος της
συνείδησης’’, το ομαδικό καλλιτεχνικό έργο και άλλες και στόχευαν, κάθε φορά, στην
κατάκτηση διαφορετικών στόχων. Σε τακτά διαστήματα και σε όλες τις
δραστηριότητες, υπήρχε εναλλαγή του ρυθμού και του χρόνου, στους οποίους
έπρεπε αυτές να περατωθούν, αλλά και ανατροφοδότηση από την ανταπόκριση των
εκπαιδευτικών. Επισημάνθηκε πως η μορφή του παιχνιδιού, που εμπεριέχουν οι
περισσότερες τεχνικές, ενθουσιάζει τους μαθητές και διαμορφώνει ένα θετικό και
εποικοδομητικό κλίμα μάθησης και δημιουργίας στην τάξη.
Η έναρξη της εφαρμογής της πρότασης σηματοδοτήθηκε με τη δημιουργία θετικών
προσδοκιών στους συναδέλφους. Στο βιωματικό αυτό επιμορφωτικό εργαστήριο
τονίστηκε ότι θα γινόταν ουσιαστικά μια προσομοίωση της διδασκαλίας, ώστε να
μπουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο των μαθητών, κατανοώντας καλύτερα την
όλη διαδικασία και καλλιεργώντας περαιτέρω την ενσυναίσθησή τους.
Στη συνέχεια, οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν από τις
επιμορφώτριες Σχ. Συμβούλους σε διαφορετικούς τρόπους προετοιμασίας της
ανάγνωσης, της ακρόασης και της πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου. Μετά την
ανάγνωση του συγκεκριμένου ποιήματος, εξηγήσαμε ότι ο/η εκπαιδευτικός, συχνά,
καλείται να συνδέσει τα γεγονότα, να καλύψει τα γνωστικά κενά, ώστε να
παρουσιάσει περιεκτικά το ιστορικο-λογοτεχνικό πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται ο
μαθητής, για την κατανόηση του συγκεκριμένου ποιήματος ή του εκάστοτε
λογοτεχνικού κειμένου. Οι εκπαιδευτικοί δούλεψαν σε ομάδες εργασίας. Πολύ
χρήσιμη ήταν η δημιουργία γωνιών ή κέντρων μάθησης στην τάξη(χώρος του
εργαστηρίου) για διάφορες δραστηριότητες, ενώ υπήρχαν σχετικοί φάκελοι με
υλικό(π.χ. για τη ζωή και το έργο του ποιητή), το οποίο αξιοποιήθηκε επαγωγικά. Η
όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε και με ανάλογο εποπτικό υλικό, καθώς υποστηρίζεται
καλύτερα η κατανόηση των κειμένων και τα μνημονευόμενα στο ποίημα γεγονότα
αποκτούν τα απαραίτητα σημεία αναφοράς στο χώρο και στο χρόνο. Παρατίθενται
ορισμένες ακόμα από τις δραστηριότητες, στρατηγικές και τεχνικές προετοιμασίας
της ανάγνωσης/ακρόασης και της πρόσληψης του κειμένου, με δυνατότητες
πολλαπλής αναπαράστασης του περιεχομένου του (Ραμουτσάκη, 2013):
Έτσι, ενδεικτικά, με την τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων και της αξιοποίησης
του μηχανισμού της ενσυναίσθησης οι εκπαιδευτικοί νοερώς εισήλθαν στη θέση
των ανθρώπων που :
α) ως έφηβοι τότε βίωσαν τα γεγονότα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, της Κατοχής και
της Αντίστασης, καθώς και του Εμφυλίου, ένιωσαν τον απόηχο από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και από τις εκατόμβες των νεκρών (σ’ αυτούς τους εφήβους
συμπεριλαμβανόταν τότε και ο ποιητής, Μ.Αναγνωστάκης) και
β) ως γονείς αυτών των εφήβων είχαν μια συγκεκριμένη στάση π.χ. προσπάθησαν
να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να έχουν μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον.
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Η πληροφορία που επιτείνει αυτό το τραυματικό παρελθόν και συνδέει το τότε με το
τώρα (το 1969, το ‘’ποιητικό παρόν’’ του Αναγνωστάκη) είναι πως, όταν αυτά τα
παιδιά ενηλικιώθηκαν, βίωσαν και τη δικτατορία στην Ελλάδα. Με την ίδια τεχνική
των στοχευμένων ερωτήσεων παρακινήθηκαν οι συνάδελφοι να αναδείξουν τα
βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος, καθώς και τα κοινωνικά φαινόμενα που
ελάμβαναν χώρα εκείνη την περίοδο (π.χ. παρακολούθηση πολιτών, λογοκρισία,
ανελευθερία, συλλήψεις, εξορίες, βασανισμοί, αντίσταση του λαού, μετανάστευση
κ.λ.π.).
Με την τεχνική ‘’Χτίζοντας’’ το ρόλο - τεχνική της προσομοίωσης (‘’ Ήμουν κι εγώ ή
ήμασταν κι εμείς εκεί… ‘’), σε συνδυασμό με την τεχνική του ‘’Παιχνιδιού ρόλων’’΄:
οι συνάδελφοι εισήλθαν νοερώς σε εκείνη την εποχή, στο 1969 και παρακινήθηκαν
από τη Σύμβουλο να εκφράσουν το πώς θα αντιδρούσαν εκείνοι, αν ήταν ‘’μέρος’’
του σκηνικού. Επιλέγοντας ένα ρόλο από τις παρακάτω ομάδες: εκείνων, που
αρχίζουν να αγωνίζονται, εκείνων που είναι συμβιβασμένοι, εφησυχασμένοι και
καταφεύγουν σε ποικίλες συναλλαγές, εκείνων που είναι εξόριστοι - φυλακισμένοι ή
εκείνων που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν και να οργανωθούν σε αντίστοιχες
ομάδες, γράφοντας σε ένα χαρτί όνομα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ιδιότητα,
τον τρόπο αντίδρασης κατά του καθεστώτος, τον οποίο πρότειναν, καθώς και τα
αιτήματά τους με υπογραφή. Στη συνέχεια, αυτοσυστήθηκαν λέγοντας τι διεκδικούν
με τον αγώνα τους ή με τη στάση ζωής τους.
Κατά την εφαρμογή της τεχνικής ‘’του Κύκλου της Συνείδησης’’, ένας συνάδελφος
υποδύθηκε έναν πρωταγωνιστή, που, με βάση τις προηγούμενες προτάσεις, θα
μπορούσε να είναι π.χ. ένας εφησυχασμένος ή ένας πολίτης που συναλλάσσεται
ποικιλοτρόπως, ένας Έλληνας που μεταναστεύει υπό το βάρος της πολιτικής
καταπίεσης και της ανεργίας, ένας εκπρόσωπος των συνταγματαρχών κ.λ.π., ενώ οι
υπόλοιποι συνάδελφοι δημιούργησαν ένα εξωτερικό κύκλο, περιμετρικά του
πρωταγωνιστή και υποδυόμενοι ‘’τις φωνές της συνείδησης’’ (θετικής και αρνητικής)
εξέφρασαν ‘’τις φωνές’’ αυτές δυνατά και παραστατικά, ο ένας μετά τον άλλο, αλλά
και ταυτόχρονα. Ο καταιγισμός των ‘’φωνών’’ δημιουργούσε δραματική ένταση,
επέτρεπε να αναδειχτεί το/τα δίλημμα/-τα του πρωταγωνιστή, ενώ οι συνάδελφοι
βίωναν τη δυσκολία ή την ευκολία της απόφασης ή της γενικότερης στάσης του.
Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε νοερώς στο γραφείο του ποιητή, στη Θεσ/κη, το 1969
για άλλες δραστηριότητες, θυμίζοντάς τους ότι το 1970, ο Αναγνωστάκης μαζί με
άλλους λογοτέχνες αποφασίζουν να δημοσιεύσουν τα 18 κείμενά τους, με τον τίτλο
‘’Ο Στόχος’’. Η δημοσίευση αυτή ήταν η πρώτη πράξη δημόσιας αντίστασης των
πνευματικών ανθρώπων του τόπου κατά της δικτατορίας.
Αξιοποιήθηκε, επίσης, η τεχνική ‘’Ρόλος στον τοίχο’’ οι συνάδελφοι σκιαγράφησαν
τον/την πρωταγωνιστή/-στρια π.χ. εδώ τον ποιητή, δημιουργώντας το σχετικό
περίγραμμα, εκφράζοντας συναισθήματα και σκέψεις και του ποιητή, αλλά και δικά
τους.
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Στη συνέχεια, η διαδικασία προχώρησε με την αξιοποίηση της τεχνικής ‘’ του
παιχνιδιού ρόλων’’, όπου οι συνάδελφοι υποδύθηκαν συγκεκριμένους ρόλους π.χ.
α) τους αρθρογράφους, οι οποίοι καλούνται να γράψουν επιγραμματικούς τίτλους
στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων τους, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, το πώς
ο Τύπος της εποχής αντιμετώπισε αυτή την κίνηση των πνευματικών ανθρώπων
και
β) τους θαμώνες ενός καφενείου (μορφωμένους και μη), οι οποίοι συζητούν για το
πώς είδαν τη δημοσίευση των 18 αυτών κειμένων από την πνευματική κοινότητα,
αναπτύσσοντας σύντομους διαλόγους γι’ αυτό το θέμα.
Οι συνάδελφοι, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, επεξεργάστηκαν και συμπλήρωσαν
φύλλα εργασίας, τα οποία τους μοιράστηκαν, προωθώντας περαιτέρω την ανάλυση
του κειμένου, η οποία, κατά τη φάση της ανασύνθεσης- ανακεφαλαίωσης, έκλεισε
με ορισμένες ακόμα τεχνικές, όπως τη δημιουργία ομαδικού έργου τέχνης, τις
ερωτήσεις προς τον ποιητή- δημιουργό, με τις οποίες αναδείχθηκαν καλύτερα οι
προθέσεις του, οι επιλογές, οι στάσεις ζωής του και οι αντιλήψεις της εποχής.
Β΄στάδιο : η υλοποίηση από τους μαθητές της Στ΄Δημοτικού και της Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Στο στάδιο αυτό οι μαθητές υλοποιούν κοινές δράσεις. Έχει ήδη επιτευχθεί η πρώτη
γνωριμία και εξοικείωση με το χώρο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργάζονται από κοινού. Μετά την ανάγνωση του
ποιήματος και τη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με το ιστορικο- κοινωνικό
πλαίσιο, ξεκινούν οι δραστηριότητες. Στην τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων και
της αξιοποίησης του μηχανισμού της ενσυναίσθησης μοιράζονται ρόλους. Το ρόλο
των εφήβων αναλαμβάνουν οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και των γονέων τους οι
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Μετά την επεξεργασία, συναντιούνται και ανταλλάσσουν
γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες, ενώ αναπαριστούν με μια μικρή δραματοποίηση τη
σκηνή αυτή την εποχή εκείνη.
Στη συνέχεια, χωρίζονται και επεξεργάζονται το ποίημα. Με συνεννόηση των
εκπαιδευτικών που συνεργάζονται γίνεται η νοηματική και συναισθηματική
προσπέλαση του κειμένου με επαγωγικό τρόπο. Οι μαθητές σχηματίζουν την
ιστοριογραμμή του κειμένου με έμφαση στο χρόνο και ιδίως στο τότε και τώρα.
Κατασκευάζουν ένα φωτογραφικό άλμπουμ, το οποίο εμπλουτίζουν οι μαθητές του
Γυμνασίου με παράλληλα κείμενα.
Δραματοποιούν τη σκηνή του τότε (μαθητές δημοτικού) με το τώρα (μαθητές
(Γυμνασίου), όπως ορίζονται μέσα στο ποίημα και υλοποιούν τον ‘’κύκλο της
Συνείδησης’’, όπου στο εσωτερικό κύκλο πρωταγωνιστεί μαθητής Δημοτικού και
στον εξωτερικό κύκλο μαθητές Γυμνασίου. Με τον ίδιο τρόπο αναλαμβάνουν τη
Δημιουργία ενός δελτίου ειδήσεων /εφημερίδας, όπου μαθητές Δημοτικού παίρνουν
συνέντευξη από μαθητές του Γυμνασίου. Το τελικό δελτίο παρουσιάζεται σε όλους
με τη συνεργασία παιδιών και από τις δύο βαθμίδες.
Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, αποτυπώνουν σε μακέτα το χάρτη της
διαδρομής (οδός Αιγύπτου, Τράπεζες) ενώ παρουσιάζονται από μαθητές Γυμνασίου
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κινηματογραφικά στιγμιότυπα από μετανάστες. Σχεδιάζουν σε χαρτί του μέτρου με
τη βοήθεια της τεχνικής ‘’Ρόλος στον τοίχο’’, τον ποιητή και φιγούρες της εποχής,
όπως τις φαντάζονται, δημιουργώντας ένα πανόραμα εικόνων, σκέψεων και
συναισθημάτων. Τέλος, δημιουργούν ένα έργο τέχνης, ζωγραφίζοντας με χρώματα
εικόνες και καταγράφοντας συναισθήματα που τους γεννά το ποίημα, ενώ, μαθητές
του Γυμνασίου αναλαμβάνουν να γράψουν το δικό τους ποίημα/κείμενο
εμπνευσμένοι από το έργο τέχνης των μαθητών του Δημοτικού, το οποίο μπορούν να
μελοποιήσουν με τη συνοδεία οργάνων και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της
Μουσικής.
Σε κοινή ανοικτή εκδήλωση την ημέρα της συγκεκριμένης Επετείου παρουσιάζουν το
αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα
Επιλέξαμε ένα απαιτητικό ποίημα συνειδητά, για να μπορέσουμε έτσι να
αναδείξουμε τις δυνατότητες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αλλά και, για να
δουν όλοι στην πράξη αυτό που και ο Bruner πρέσβευε, ότι τα πάντα τελικά μπορούν
να μεταδοθούν στους μαθητές, αρκεί η μετάδοση αυτή να γίνει με το σωστό τρόπο.
Εξάλλου, από τη σχετική έρευνα και τη βιωματική εμπειρία αναδεικνύεται όχι μόνο
η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της γνώσης του εκάστοτε διδακτικού
αντικειμένου, αλλά και του συνδυασμού της γνώσης αυτής με ποικίλες τεχνικές
εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας, για την καλλιέργεια θετικού κλίματος
μέσα στην τάξη και για την επιτυχή έκβαση κάθε μαθησιακής δραστηριότητας. Με
την ορθή εφαρμογή, άλλωστε, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα μπορεί ο
εκπαιδευτικός να μεταδίδει αποτελεσματικά και δημιουργικά, αξιοποιώντας τις
ποικίλες δυνατότητες εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης, προκειμένου να γίνει το
έργο του πιο εύκολο και εποικοδομητικό.
Τα οφέλη από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού ήταν πολλαπλά για όλους
τους εμπλεκόμενους. Δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης και καταγράφηκαν τα
συναισθήματα και οι εμπειρίες από το όλο εγχείρημα. Όλοι συνέτειναν στην
ευχάριστη διαδικασία, στο ελκυστικό περιβάλλον, στις ενεργητικές και βιωματικές
δραστηριότητες, στο μοίρασμα και την ανταλλαγή εμπειριών, στο δέσιμο των
ομάδων(Πολέμη –Τοδούλου 2005) στη σημασία της συνεργασίας. Ειδικότερα:
Α) για τους Σχολικούς Συμβούλους: η υλοποίηση ενός προγράμματος μετάβασης
αποδείχτηκε εξαιρετικά εποικοδομητική και χρήσιμη, καθώς υποστηρίχτηκε
καλύτερα το έργο των εκπαιδευτικών, με τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική
τους ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοβελτίωσής τους, της επαγγελματικής και
ατομικής τους εξέλιξης και ανάπτυξης, ενώ ετέθησαν τα θεμέλια για μια ουσιαστική
συνεργασία των δύο βαθμίδων.
Β) Για τους εκπαιδευτικούς εξίσου σημαντική, καθώς ενημερώθηκαν θεωρητικά,
αλλά και μυήθηκαν βιωματικά σε τεχνικές και στρατηγικές διαφοροποιημένης,
ενθαρρύνθηκαν στην υιοθέτηση ενεργητικών συμμετοχικών στρατηγικών που
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καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία πιο βιωματική, ζωντανή και ελκυστική,
συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα ενδοσχολικής επιμόρφωσης όχι μόνο σε
κάθετο, αλλά και σε οριζόντιο άξονα, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των
δύο βαθμίδων, προάγοντας τη συναδελφικότητα και το αίσθημα δημιουργίας μιας
εκπαιδευτικής ομάδας που λειτουργεί και η ίδια ως κοινότητα μάθησης, υποστηρίζει
το μοίρασμα και την ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών, την αμοιβαία εμπιστοσύνη,
το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογικότητα, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τον
ενθουσιασμό των συναδέλφων, αποκτώντας, μέσα από τη βιωματική εμπειρία,
θετική στάση απέναντι στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και σε κάθε εναλλακτική
διδακτική προσέγγιση που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν επαγγελματικά και
ατομικά.
Β) Για τους μαθητές: ένα τέτοιο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα γνωριμίας και
εξοικείωσης με τη νέα βαθμίδα, διαλύοντας το φόβο του καινούριου και άγνωστου,
ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, καθώς καλλιεργεί πνεύμα και κουλτούρα
ομαδικότητας και συλλογικότητας, με την ανταλλαγή εμπειριών, διαμορφώνει θετικό
κλίμα και καλλιεργεί θετικές προσδοκίες για τη νέα βαθμίδα, φέρνει σε επαφή τους
μαθητές με σχέδια εργασίας κ.ά. Όλοι συμμετέχουν ισότιμα, μέσα σε πνεύμα
αλληλεγγύης, και αλληλοσεβασμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα μέσα από τις
διάφορες τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας να συμμετάσχουν ακόμα και οι
πιο αδύναμοι μαθητές, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ταλέντα, τις ικανότητες, τις κλίσεις
και τα ενδιαφέροντα τους, ώστε όλοι να μετέχουν στη χαρά της συνεισφοράς.
Όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία, τους στόχους και την υλοποίηση του όλου
εγχειρήματος, μάθηση που επιτυγχάνεται μέσα από ποικίλες και στοχευμένες
δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας και επικεντρωμένης μάθησης, μέσα από
μαθησιακά κέντρα και διαφορετικές αφετηρίες αφόρμησης, μέσα από μαθησιακά
΄΄συμβόλαια΄΄ και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, μέσα από ομαδικές και
ατομικές εργασίες, από την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ταλέντων, ικανοτήτων και
ενδιαφερόντων των μαθητών και άλλες στρατηγικές, το ενδιαφέρον των μαθητών
διατηρείται αμείωτο, καθώς δεν ΄΄αντιμετωπίζονται όλα τα παιδιά ως παραλλαγές
του ίδιου ατόμου΄΄. (Gardner : Siegel & Shaughnessy, 1994).
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Η Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία του
Βορείου Αιγαίου: Αποτύπωση Ιδιαιτεροτήτων και Δυσκολιών.
Οικονομίδης Αγάπιος
Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Ν. Λέσβου
agapiosoik@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν άρθρο είναι μια αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων και των γενικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την Αγγλική γλώσσα
στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων της νησιωτικής χώρας και ειδικότερα στις νήσους
Λέσβο, Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Βορείου
Αιγαίου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, η ανισότητα της
πολιτικής που αφορά στη μη διδασκαλία της αγγλικής στα ολιγοθέσια σχολεία σε
αντιπαράθεση με τη διδασκαλία της Αγγλικής από την πρώτη Δημοτικού στα αστικά
κέντρα και ιδιαίτερα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα.
Εισαγωγή
Το παρόν άρθρο βασίζεται σε μικρής κλίμακας έρευνα που πραγματοποιήθηκε κάτα
τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 στα Δημοτικά Σχολεία των νήσων Λέσβου,
Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει μια αρχική
αποτίμηση των ιδιαιτεροτήτων και των γενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά καθώς και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την
Αγγλική γλώσσα στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η
ανισότητα των μαθητών που αφορά από τη μια τη καθόλου διδασκαλία της αγγλικής
σε μαθητές που φοιτούν σε ολιγοθέσια σχολεία σε αντιπαράθεση με τη διδασκαλία
της Αγγλικής από την πρώτη Δημοτικού σε μαθητές που φοιτούν στις πόλεις και σε
κωμοπόλεις των νησιών. Επιπροσθέτως, θα αναφέρουμε ιδιαιτεροτητες και θα
παραθέσουμε στοιχεία για άλλα προβλήματα που προκαλούν δυσκολίες στο έργο
των εκπαιδευτικών Αγγλικής κατά τη διδασκαλία όπως ή έλλειψη υλικοτεχικής
υποδομής και η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Ανισότητα μεταξύ μικρών χωριών και αστικών κέντρων
Η νησιωτική Ελλάδα, κατά πρώτον, και το νησί της Λέσβου, κατά δεύτερον, με το
ιδιότυπο γεωγραφικό ανάγλυφο και τα πολλά διάσπαρτα μικρά ή μεγαλύτερα χωριά
καθιστούν δύσκολη την εύρεση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που να κατοικούν
σε αυτά τα μέρη και να είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν εκεί. Ακόμη και όταν
προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί το πιθανότερο είναι ότι θα
κατοικούν στις μεγάλες πόλεις (Μυτιλήνη) ή σε μια από τις κωμοπόλεις (Καλλονή)
και θα μεταξινούνται καθημερινά στο σχολείο που διδάσκουν.
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Το πρώτο ζήτημα που θα παρουσιάσουμε και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά είναι η
αδικία που υπάρχει και αφορά την πολιτική που αφορά στην ανυπαρξία διδασκαλίας
της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στα ολιγοθέσια σχολεία των νησιών της περιφέρειας
σε αντιδιαστολή με τη διδασκαλία της Αγγλικής από την πρώτη Δημοτικού στα αστικά
κέντρα των νησιών και συγκεκριμένα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (εφεξής ΕΑΕΠ). Ως αστικά κέντρα στο Ν. Λέσβου θα
αναφέρουμε πρωτίστως στην πόλη της Μυτιλήνης και κατά δεύτερο τη Μύρινα στη
Λήμνο, και τις μεγάλες κωμοπόλεις της νήσου Λέσβου, όπως η Καλλονή και ο
Πολιχνίτος. Στις παραπάνω πολεις και κωμοπόλεις λειτουργούν τα τελευταία χρόνια
σχολεία με ΕΑΕΠ.
Αυξ. Αριθ.
Όνομα Σχολείου
Σχολείων

Αριθμός Θέσεων

1

1ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

7θέσιο

2

3ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

12θέσιο

3

5ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

7θέσιο

4

6ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

12θέσιο

5

9ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

12θέσιο

6

11ο Δημ. Σχολείο Μυτιλήνης

10θέσιο

7

Δημοτικό Σχολείο Καλλονής

12θέσιο

8

Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου

12θέσιο

9

2ο Δημ. Σχολέιο Μύρινας

11θέσιο

Πίνακας 1: Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ στο Ν. Λέσβου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Σχολεία στα οποία διδάσκονται 59
Αγγλικά

83,1%

Σχολεία που δεν διδασκονται 12
Αγγλικά

16,9%

Σχολέια με ΕΑΕΠ

9

12,67%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

71

100%
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Πίνακας 2: Δημοτικά Σχολεία που διδάσκονται Αγγλικά
Ανομοιογένεια
Ένα πρόσθετο πρόβλημα για τον/την εκπαιδευτικό Αγγλικής είναι ανομοιογένεια της
κάθε τάξης ως προς το γνωστικό, μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο των μαθητών.
Στις συγκεκριμένες τάξεις, οι περισσότερο αδύνατοι μαθητές μπορεί να προέρχονται
από κατώτερα κοινωνικά στρωματα και δεν αναπτύσσουν κίνητρα για συμμετοχή στο
μάθημα. Επιπλέον, η ανομοιογένεια που υπάρχει στην τάξη αφορά όχι μόνο στο
επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές αλλά και στους
διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αν και η
ανομοιογένεια δεν εμφανίζεται έντονα ως και την Γ΄ Τάξη του Δημοτικού, ωστόσο,
γίνεται αισθητή σταδιακά στις επόμενες τάξεις (Δ΄και Ε΄), καθώς το γνωστικό επίπεδο
του σχολικού βιβλίου ανεβαίνει, το λεξιλόγιο πληθαίνει και το ακουστικό υλικό
(γνωστό και ως listening) γίνεται πιο απαιτητικό. Οι αδύνατοι μαθητές δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, αφού αυτό περιλαμβάνει
πλουσιότερο και πιο εκτεταμένο λεξιλόγιο.
Στον αντίποδα της παραδοσιακής διδασκαλίας εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια η
διαφοροποιημένη διδασκαλία η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτές που
αναφέραμε μπορει να αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματική (Ματσαγγούρας, 2009).
Ολιγοθέσια Σχολεία και Συνδιδιδασκαλία
Σε μικρά σχολεία ορισμένων χωριών της Λέσβου και σε απομακρυσμένα σχολεία
υπάρχει το πρόβλημα της συνδιδασκαλίας. Στα συγκεκριμένα σχολεία που είναι
μικρότερα των 6θέσιων, δηλαδή τετραθέσια ή πενταθέσια, η/ο εκπαιδευτικός
καλείται να διδάξει σε ζεύγη τάξεων την ίδια διδακτική ώρα. Επομένως, προκύπτει το
βασικό ερώτημα: Πώς να προλάβει ο εκπαιδευτικός να διδάξει και σε ποιούς; Κατά
συνέπεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε
το μάθημα να παραμείνει «ελκυστικό» σε δύο εντελώς διαφορετικές τάξεις με
διαφορετικό επίπεδο και βιβλία, να ικανοποιήσει, δηλαδή, τις γνωστικές ανάγκες των
παιδιών και των δύο τάξεων και ταυτόχρονα να βρίσκεται σ’ ένα ικανοποιητικό
επίπεδο σχετικά με την πρόοδο της ύλης. Κι όλα αυτά έχοντας στη διάθεση του
περίπου 20 λεπτά διδασκαλίας για την κάθε τάξη.
Σύνολο Δημ.Σχ. Σχολεία που Σχολεία
με
Λέσβου
διδάσκονται Συνδιδασκαλία
Αγγλικά
71

59

11

Πίνακας 3: Σχολεία που γίνεται συνδιδασκαλία
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Έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης του εκπαιδευτικού Αγγλικών στο διαδίκτυο κατά
την διάρκεια της διδασκαλίας.
Στις περισσότερες σχολικές μονάδες της χώρας, με λίγες εξαιρέσεις, ο καθηγητής της
αγγλικής δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του διδακτικού του
έργου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνει ένα μέρος από αυτά που θα μπορούσε να
προσφέρει στην τάξη του κατά τη διδακτική διαδικασία. Η δυνατότητα διάδρασης, η
ευελιξία και η προσαρμοστικότητα του διαδικτύου στα δεδομένα του χρήστη
αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δυναμικής του. Τι μπορεί να προσφέρει όμως
το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Το διαδίκτυο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία. Η
πρόσβαση στην πληροφορία διευκολύνεται με τη χρήση μηχανών αναζήτησης, όπως
το Google, το Yahoo, κ.α. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης ποικίλων
πληροφοριών και φυσικά αυθεντικού γλωσσικού υλικού, το οποίο μπορεί να
εμπλουτίσει την παραδοσιακή διδασκαλία που στηρίζεται στο γλωσσικό εγχειρίδιο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ψηφιακές εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες, τα ψηφιακά
λεξικά και περιοδικά, οι δικτυακές πύλες για βίντεο (π.χ. You tube), αλλά και οι
εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες που προσφέρουν εξειδικευμένες δραστηριότητες και
ασκήσεις για το ξενόγλωσσο μάθημα. Κατά δεύτερον, το πλούσιο αυτό γλωσσικό
υλικό προσφέρεται για διερεύνηση και δημιουργική αξιοποίηση των πληροφοριών
από τους μαθητές.
Το διαδίκτυο επιτρέπει, επίσης, τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στους μαθητές του
την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό λογισμικό και σε ψηφιακά εργαλεία (γνωστά και ως
Web Tools). Υπάρχουν αρκετά προγράμματα εκμάθησης αγγλικών για το Δημοτικό
καθώς και μεγάλος αριθμός από ψηφιακά εργαλεία (Δενδρινού, Β, Τριαντάφυλλος,
Τ. Ταγλίδης, Α. Κοσοβίτσα, et.al.,1997).
Στο επίπεδο της εικονικής πραγματικότητας, το διαδίκτυο μας προσφέρει τη
δυνατότητα να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές μας σε εικονικούς κόσμους, με
τους οποίους πολλοί μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι. Για το σκοπό αυτό ιδανικό
είναι το λογισμικό Second Life (http://secondlife.com). Στην εικονική
πραγματικότητα, η οποία βασίζεται στην προσομοίωση, οι μαθητές μας αυτενεργούν
διατηρώντας την πραγματική τους ταυτότητα ή υιοθετώντας μια εικονική ταυτότητα.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου στο
μάθημα των Αγγλικών. Η ορθή χρήση του διαδικτύου κατά μάθημα αποφέρει
σημαντικά οφέλη στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
στην επίτευξη σημαντικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι αποτυπώνονται στο γενικό
διδακτικό παιδαγωγικό προσανατολισμό του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών και
αναδεικνύουν την κεντρική θέση του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία μάθησης.
Ίσως από πολλούς να θεωρηθεί πολυτέλεια, αλλά στην εποχή μας είναι αναγκαίο να
υπάρχει συγκεκριμένη αίθουσα για τη διδασκαλία των αγγλικών. Αυτό που θα ήταν
καλό να γίνεται είναι οι τάξεις των μαθητών να μετακινούνται σ’ αυτήν σύμφωνα με
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το ωρολόγιο πρόγραμμα και όχι να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή ο διδάσκων να
μετακινείται σε κάθε τάξη. Έτσι ο/η εκπαιδευτικός Αγγλικής θα είχε τη δυνατότητα
να διαμορφώσει την τάξη, έτσι ώστε να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό του έργο, να
δημιουργήσει μία όμορφη ατμόσφαιρα που να προδιαθέτει θετικά για τη διεξαγωγή
του μαθήματος. Είναι βέβαιο ότι για πιο αποδοτική διδασκαλία η ατμόσφαιρα , ο
χώρος όπου διδάσκονται τα παιδιά παίζει βασικό ρόλο.
Έλλειψη γλωσσικής επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα από τους μαθητές και
εναλλακτικοί τρόποι για να γίνει το μάθημα ελκυστικό.
Ένα εξίσου σημαντικό σοβαρό πρόβλημα είναι η χρήση της μητρικής γλώσσας και η
έλλειψη γλωσσικής επάρκειας στην ξένη γλώσσα από τους μαθητές για να
εκτελεστούν με επιτυχία όλες οι δραστηριότητες. Εδώ ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
της Αγγλικής είναι καθοριστικός. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν να φέρουν
εις πέρας οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μικρών
παιδιών και τις ικανότητές τους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγεί στους μικρούς
μαθητές για ποιό λόγο πρέπει να μιλούν την ξένη γλώσσα και να τους δίνει περιθώριο
για λίγα λεπτά στο τέλος της δραστηριότητας να μιλούν τη μητρική τους γλώσσα. Με
αυτόν τον τρόπο μπορούν να τηρούν τους κανόνες της τάξης πιο εύκολα.
Είναι γνωστό ότι τα παιδιά αγαπούν να συζητούν, να τραγουδούν και να μαθαίνουν
σύντομες εκφράσεις επαναλαμβάνοντάς τες. Μπορούν εύκολα να μάθουν στίχους ή
ένα τραγούδι, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για τη διδασκαλία του επιτονισμού, της
προφοράς και του λεξιλογίου της ξένης γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται
με τους ήχους της αγγλικής γλώσσας χωρίς να σκέφτονται πολύ για το πώς πρέπει να
δομούν τη γλώσσα (κάτι που πρέπει να γίνεται ουσιαστικά ασυνείδητα). Είναι,
λοιπόν, εύκολο σε μικρή ηλικία τα παιδιά να διδαχθούν μικρές, σύντομες
καθημερινές φράσεις που ο/η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί στην τάξη όπως οδηγίες,
χαιρετισμούς κ.α.
Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, ο δάσκαλος της αγγλικής γλώσσας μπορεί να
προσθέτει στη διδασκαλία του περισσότερο επικοινωνιακές δραστηριότητες, όπως
αφήγηση σύντομων ιστοριών ή συγκέντρωση πληροφοριών με πολύ απλά
ερωτηματολόγια. Ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να εξηγεί στα παιδιά το λόγο για τον
οποίο εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα π.χ., να συμπληρώνουν ένα
παζλ. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για τα παιδιά και είναι
πολύ πιο σημαντικό από το θέμα που επεξεργάζονται.
Έλλειψη Διαθεματικής Προσέγγισης
Όταν μιλάμε για διδακτική των ξένων γλωσσών, δεχόμαστε εκ των προτέρων την
αναπόφευκτη και εποικοδομητική εμπλοκή με τη διδακτική άλλων αντικειμένων,
γεγονός που τη καθιστά μια ευρύτερη επιστήμη εν πλήρη εξέλιξη (Oscar Valenzuela,
2010, 71-86). Για την υλοποίηση του προγράμματος με τη χρήση της διαθεματικής
προσέγγισης η στρατηγική της ενεργητικής μάθησης, υποστηριζόμενη με
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ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα. Η
συνεργατική διδασκαλία κατά ομάδες βασίζεται σε θεωρητικές και διδακτικές
πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές
διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την αυτόνομη μάθηση. Η αυτόνομη μάθηση
είναι διαδικασία που υποβοηθείται από τη συμμετοχή σε αυθεντικές καταστάσεις
όπου οι μαθητές προβληματίζονται και αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες
αξιοποιώντας προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Έτσι, ο κάθε μαθητής
πειραματίζεται και δοκιμάζει λύσεις και προτάσεις, τις οποίες τελικά καλείται να
επαληθεύσει και να συστηματοποιήσει. Η διδασκαλία μπορεί να αρχίζει με
εντοπισμό προβλήματος, να συνεχίζει με τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων
και να ολοκληρώνεται με τη συστηματοποίηση των συμπερασμάτων. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι να συντονίζει τις διερευνητικές διαδικασίες των μαθητών.
Έτσι, η βιωματική/ομαδοσυνεργατική διδασκαλία υποβοηθούμενη από μια
διαθεματική προσέγγιση συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στάσεων
και αξιών που είναι αναγκαίες για να καταστεί το άτομο κοινωνικά αυτόνομο και
ικανό να παρεμβαίνει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Έλλειψη επαρκούς γνώσης των μεθόδων διδασκαλίας.
Είναι βασικό για τον καθηγητή της ξένης γλώσσας να γνωρίζει τη γλώσσα που
διδάσκει σε πολύ καλό επίπεδο και να έχει την ικανότητα να γίνεται παράδειγμα ή
και πρότυπο προς μίμηση για τους μαθητές του. Είναι επίσης σημαντικό για τον
εκπαιδευτικό να είναι προετοιμασμένος πριν μπει στη σχολική τάξη.
Οι μαθητές, από τη μεριά τους, για να αναπτύξουν θετική στάση για τη ξένη γλώσσα,
η οποία ουσιαστικά είναι μέσο επικοινωνίας αλλά και πολιτισμού, χρειάζονται
βοήθεια ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα με επιτυχία για
προσωπικούς και αργότερα επαγγελματικούς σκοπούς.
Ο εκπαιδευτικός διδάσκει με την προσδοκία ότι στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές
έχουν ασχοληθεί ενεργά με το διδακτικό υλικό που τους δόθηκε και επομένως το
έχουν κατακτήσει. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν συμμετέχοντας ενεργητικά σε
διαδικασίες που ομοιάζουν με τις πραγματικές διαδικασίες της ζωής και γι’ αυτό
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε πραγματικές κατά το
δυνατόν καταστάσεις.
Κατά κύριο λόγο, ο σχεδιασμός του μαθήματος είναι απόρροια των στόχων και του
περιεχομένου του μαθήματος, καθώς και των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών
που θα ακολουθήσει ο δάσκαλος στην τάξη. Στο Σχεδιασμό του Μαθήματος πρέπει
να αναφέρεται και το υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος της αγγλικής για να
φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες.
Δυσκολία κατά την αξιολόγηση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής.
Είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής στα Δημοτικά Σχολέια αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην αξιολόγηση των μαθητών τους. Εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο
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αξιολόγησης, τα τελευταία χρόνια προτείνονται παράλληλα και άλλες, εναλλακτικές,
μορφές αξιολόγησης. Η «εναλλακτική αξιολόγηση» συχνά αναφέρεται σε
αντιδιαστολή με τεχνικές που είναι προσανατολισμένες στην εξέταση των μαθητών.
Η εναλλακτική αξιολόγηση ως διαδικασία έχει διαμορφωτικό και όχι απολογιστικό
χαρακτήρα, δεν επηρεάζει αρνητικά τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο των μαθητών
και έχει ευεργετική ανατροφοδοτική αξία για τη διδασκαλία. Το βασικό πλεονέκτημά
της είναι ότι, με τη χρήση των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της,
παρέχονται στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης και όχι σχετικά με το
αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει με τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης.
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέμβει και να ενισχύσει την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός μαθητή ή και όλων των μαθητών. Επιπλέον, του
δίνεται η δυνατότητα να έχει συγκριτικά στοιχεία που αφορούν στην επίδοση ή και
στην πρόοδο του κάθε μαθητή, πρώτα σε σχέση με τον εαυτό του και κατόπιν σε
σχέση με το σύνολο της τάξης.
Η εναλλακτική αξιολόγηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, προσφέρει τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν λεπτομερή στοιχεία για τη
γλωσσική επίδοση των μαθητών τους, τα οποία είναι πολύ πιο χρήσιμα και
κατατοπιστικά από τα στοιχεία που συλλέγονται με παραδοσιακούς τρόπους
αξιολόγησης (Clapham, 2000). Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το
σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών (Alderson & Banerjee,
2001). Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέμβει
όπου χρειάζεται και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών (βλ.
Genesee & Hamayan, 1994). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να
συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο του κάθε μαθητή πρώτα σε σχέση
με τον εαυτό του και κατόπιν σε σχέση με το σύνολο της τάξης (Hamayan, 1995).
Η εναλλακτική αξιολόγηση περιορίζει τον ανταγωνισμό και το κυνήγι του βαθμού
ανάμεσα στους μαθητές και βοηθά να εξασφαλίζεται η ισότητα στη μαθησιακή
διαδικασία, εφόσον ο κάθε μαθητής αξιολογείται ως άτομο. Αυτό είναι σημαντικό σε
ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό σχολικό περιβάλλον όπου πολλές φορές
ενσωματώνονται μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες (O’Malley & Valdez Pierce,
1996).
Τέλος, η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να είναι άτυπη. O εκπαιδευτικός της
ξένης γλώσσας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους συλλέγει πληροφορίες που
αφορούν στην πρόοδο του μαθητή στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορέσει
σταδιακά να τον βοηθήσει να βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον
προφορικό και στο γραπτό λόγο.
Συζήτηση-Συμπεράσματα
Ιδιαίτερα εποικοδομητική μπορεί να γίνει η δημιουργία σε κάθε σχολείο, μικρότερο
ή μεγαλύτερο μικρών «γωνιών» - βιβλιοθηκών με εξωσχολικά βιβλία στην αγγλική
γλώσσα, όπως παραμύθια και ιστορίες, ώστε να κεντρίζεται το ενδιαφέρον των
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μαθητών στην κάθε επαφή τους με τα αγγλικά. Φυσικά, τα βιβλία αυτά, καλό θα ήταν
να είναι διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. Με τον τρόπο αυτό, ο μαθητής θα είχε
την ευκαιρία να ελέγξει μόνος του την πρόοδό του στην κατάκτηση της γλώσσας και
να αποκτήσει κίνητρα για περαιτέρω μάθηση. Έτσι οι μαθητές θα μπορέσουν να
ανακαλύψουν το επίπεδο που βρίσκόνται όσον αφορά στα Αγγλικά και να
βελτιώσουν περαιτέρω τις αναγνωστικές τους ικανότητες. Σ΄ αυτό ακριβώς το σημείο
ανακύπτουν τεχνικές δυσκολίες, όπως η έλλειψη πόρων και χώρου.
Βάσιμα, οι παραπάνω προτάσεις δίνονται αποφθεγματικά και αποτελούν μέρος μόνο
ενός συνόλου διδακτικών προτύπων που θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να
ακολουθήσουν. Είναι αυτόδηλο ότι η υλοποίησή τους θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν
της τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών κάθε σχολείου, καθώς και τις
δυνατότητες επιστημονικής στήριξης των εκπαιδευτικών Αγγλικής, προκειμένου και
αυτοί με τη σειρά τους να στηρίξουν τους μαθητές τους στα απομακρυσμένα σχολεία
τους. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν μας τους περιορισμούς που ενδεχομένως
θέτει το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων και η γεωγραφική τους θέση, τις
μετακινήσεις καθηγητών ξένων γλωσσών σε περισσότερες από μια σχολικές
μονάδες, το βαθμό συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων, την ανάγκη στήριξης των
καθηγητών Αγγλικής σε ένα τέτοιο εγχείρημα από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη
Διεύθυνση του Σχολείου, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων
στην όλη διαδικασία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Ο επιμορφωτικός ρόλος του σχολικού συμβούλου στην υλοποίηση
των εκπαιδευτικών Πολιτικών
Ορφανός Στέλιος
Δρ. Φυσικής - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 – Φυσικών - Δωδεκανήσου – ΠΔΕ Ν.
Αιγαίου
stelioso@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
αλλαγών. Αναφέρουμε παραδείγματα επιμορφωτικής δράσης, με πυρήνα
δειγματικές διδασκαλίες, μελετώντάς τα ως επιμορφωτική εμπειρία στην εισαγωγή
καινοτομιών. Συζητείται η επίδραση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου στις
επιμορφωτικές δράσεις του σχολικού συμβούλου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η εκπαιδευτική πολιτική καθορίζεται από την Πολιτεία, αλλά διαμορφώνεται από
πολλούς παράγοντες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της
εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και συνεπώς
εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αλλαγών, που επιχειρούνται στην
Ελλάδα. Απασχολεί, εξάλλου, διαχρονικά τόσο το επίσημο κράτος (Βεργίδης, 1996·
Ξωχέλλης, 2006:126-127, όσο και τους εκπαιδευτικούς φορείς Βεργίδης, 1993·
ΟΛΜΕ, 1991, όπως αναφέρεται από Αναστασιάδης, 2010).
Σημαντικά θέματα έξω από το περιβάλλον του σχολείου, που δυσκολεύουν την
αποδοχή και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών είναι η διαρκής αλλαγή
της εκπαιδευτικής πολιτικής, «Δεν είναι κρατική η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική,
δεν είναι ούτε κυβερνητική, είναι απλά μόνο Υπουργική», (Μπάκας, 2001),
επιπρόσθετα «γίνεται πολύ συχνά η αλλαγή των υπουργών μέσα σε 148 χρόνια
(1828-1976), ο αριθμός των Υπουργών Παιδείας ξεπερνάει τους 255», (Κόκκοτας,
1978, όπως αναφέρεται από Μπάκας, 2001). Άλλος παράγοντας, που δυσκολεύει την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών είναι ο αποσπασματικός χαρακτήρας των
μεταρρυθμίσεων με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται διαφορετικές εκπαιδευτικές
πολιτικές σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες ή από τη μία τάξη στην άλλη,
ενδεικτικά αναφέρουμε τα παραδείγματα: ι) η μέθοδος project δεν είναι συμβατή
με το υπάρχον σύστημα της αξιολόγησης των μαθητών, ιι) η εισαγωγή του νέου
μαθήματος της Φυσικής με πειράματα στην Α' Γυμνασίου και η αξιολόγηση των
μαθητών σ' αυτό είναι σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο από όλο το εξεταστικό
σύστημα που ακολουθεί το σύστημα αξιολόγησης των Πανελληνίων εξετάσεων. Οι
δύο αναφερόμενες καινοτομίες είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις αλλά σε αντίθεση με το εξεταστικό σύστημα που επικρατεί στην
Ελληνική Εκπαίδευση.
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Έκθεση για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αναφέρει: α) «Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι
έχουν επιμορφωθεί, θεωρούν ότι η συμβολή της επιμόρφωσης ήταν σημαντική.
Διαφαίνεται η ύπαρξη δύο βασικών τάσεων: η πρώτη η οποία έχει μια θετική εικόνα
της συμβολής της επιμόρφωσης σε γενικής φύσεως ζητήματα (επιστημονική
βελτίωση, διδακτική επάρκεια) και η δεύτερη σε μια κριτική στάση σχετικά με τη
συμβολή της σε πιο ειδικά ζητήματα (αλλαγές του αναλυτικού προγράμματος,
καθημερινά προβλήματα)». β) «Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως καταλληλότερους
επιμορφωτές τους «εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς», που έχουν την εμπειρία της
σχολικής πραγματικότητας σε καθημερινό επίπεδο και αισθάνονται καλύτερα στη
μεταξύ τους σχέση», (Χατζηγιάννη, κ.ά., 2008).
Στα Πλαίσια του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, διεξήχθη
αρχική έρευνα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Στην έκθεση της έρευνας
αναφέρεται: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, ως προς τη σημαντικότητα των
θεματικών ενοτήτων, που θα πρέπει να αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή ενός
επιμορφωτικού προγράμματος, αναδεικνύουν στις πέντε πρώτες θέσεις, τρεις που
αναφέρονται στη διδασκαλία (σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών, διδακτική κατά γνωστικό αντικείμενο) και δύο στη σχολική
καθημερινότητα (διαχείριση σχολικής τάξης και ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με
μαθητές και γονείς), (Αναστασιάδης, 2010). Το σύνολο των σχολικών συμβούλων έχει
υψηλά επιστημονικά προσόντα (Αναστασιάδης, 2010β).
Ο σχολικός σύμβουλος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και
μπορεί να συμβάλλει: α) στα θέματα που ενδιαφέρουν τον εκπαιδευτικό για να
επιμορφωθεί και β) στην καλλιέργεια στοχαστικών δεξιοτήτων. Ο σχολικός
σύμβουλος μπορεί να επιμορφώνει με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις για την υποστήριξη της διδακτικής πρακτικής και να δίνει συμβουλές
και ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό.
Κυρίως Σώμα
Στη περιοχή της Δωδεκανήσου, οι δειγματικές διδασκαλίες είχαν επιμορφωτικούς
σκοπούς, είτε σύμφωνα με τις κατά καιρούς εφαρμοζόμενες Εκπαιδευτικές Πολιτικές
στα πλαίσια προγραμμάτων υπό την έγκριση του ΥΠΕΠΘ, είτε μέσα στα πλαίσια της
δράσης του σχολικού συμβούλου. Ως παραδείγματα αναφέρουμε δειγματικές
διδασκαλίες: στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων
εκπαιδευτικών, για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα, για την ένταξη των ΤΠΕ
στη διδασκαλία στα πλαίσια της λειτουργίας του ΠΑΚΕ Αιγαίου ή των ΚΣΕ στην Ρόδο,
για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
το εκπαιδευτικό υλικό του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (ΜΠΕ) ή για την
ανάδειξη καινοτομιών (η γεωγραφία στο νέο σχολείο). Οι δειγματικές διδασκαλίες
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς ή από το σχολικό σύμβουλο.
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις δειγματικές διδασκαλίες στα πλαίσια της
εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι η εξής: α) Σχεδιασμός και οργάνωση της δειγματικής
διδασκαλίας σε συνεργασία του διδάσκοντος εκπαιδευτικού με το σχολικό
σύμβουλο, β)σχεδιασμός φύλλου παρατήρησης για τους εκπαιδευτικούς και
γ)συζήτηση- αναστοχασμός με βάση όσα καταγράφηκαν στο φύλλο παρατήρησης,
που περιλαμβάνει και τους βασικούς άξονες για την συζήτηση των εκπαιδευτικών.
Στην εισαγωγική επιμόρφωση προβλέπονταν και εικονικές δειγματικές διδασκαλίες
στην Α φάση επιμόρφωσης, ενώ στη Β φάση υλοποιήθηκαν σε πραγματική τάξη.
Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο μπορεί να ακολουθήσει και συζήτηση-συνέντευξη με
τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση της δειγματικής, πριν τη συζήτηση με τους
εκπαιδευτικούς.
Η συζήτηση με τους μαθητές κρίνεται προτιμότερη από τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου. Η φάση αυτή είναι σημαντικό τμήμα της επιμορφωτικής
διαδικασίας για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές εκπαιδευτικούς σχολικό
σύμβουλο και διδάσκοντα. Οι εκπαιδευτικοί ακούν αυθεντικές απαντήσεις από τους
μαθητές και μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις. Οι μαθητές, αρκετές φορές
αποφεύγουν να γράφουν, και συμπληρώνουν μονολεκτικά τα ερωτηματολόγια. Η
συνέντευξη είναι πιο ζωντανή, οι μαθητές εκφράζονται καλύτερα και δίνεται η
ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς να ακούσουν τις απαντήσεις και να
ρωτήσουν και εκείνοι θέματα που τους ενδιαφέρουν. Μέσα από τη συζήτηση οι
μαθητές ενθαρρύνονται, παρατηρείται ότι εκφράζονται και οι μαθητές που αρχικά
δίσταζαν ή απέφευγαν να απαντήσουν. Οι μαθητές κατανοούν και μέσα από τη
διαδικασία αυτή, ότι οι εκπαιδευτικοί ερευνούν τρόπους για καλύτερη και
αποτελεσματικότερη διδασκαλία.
Οι απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες παιδαγωγικές
θεωρίες.
Στις δειγματικές διδασκαλίες δίδονται: α) φύλλα εργασίας στους μαθητές, β) φύλλο
αξιολόγησης μαθητών, συνήθως δίδεται ως εργασία για το σπίτι, λόγω
περιορισμένου χρόνου της δειγματικής και γ) φύλλα αξιολόγησης σεναρίου από τους
μαθητές, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Στην επιμόρφωση για τους διαδραστικούς πίνακες, έγινε αρχικά εισήγηση για την
Λειτουργία και Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και την κατασκευή του με
χαμηλό κόστος. Στη συνέχεια έγιναν δειγματικές διδασκαλίες με την αξιοποίηση του
διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς. Μετά τις δειγματικές
έγιναν και συζητήσεις αρχικά με τους μαθητές και στη συνέχεια με τους διδάσκοντες.
Μία από τις δειγματικές έγινε από δάσκαλο στην Ε' Δημοτικού και την
παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04, οι απαντήσεις των μαθητών ήταν
αφοπλιστικές όχι μόνο για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και των νέων
τεχνολογιών αλλά και γενικότερα για τη μαθησιακή διδασκαλία. Χαρακτηριστικές
ήταν δηλώσεις των εκπαιδευτικών ότι θέλουν να μεταταχθούν στην πρωτοβάθμια,
αν είναι να έχουν τάξεις με παρόμοιους μαθητές.
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Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δειγματικές διδασκαλίες ως επιμορφωτικές
φάσεις της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και της αξιοποίησης
διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς και από το σχολικό
σύμβουλο ΠΕ04 Δωδεκανήσου.
Πραγματοποιήθηκε δειγματική διδασκαλία σε νησί μακριά από την έδρα του
σχολικού συμβούλου μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών. Στη δειγματική
συμμετείχαν λίγοι μαθητές (10 μαθητές), ώστε να υπάρχει χώρος για τη συμμετοχή
όλων των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ04 (25 εκπαιδευτικοί) του νησιού. Ο
προγραμματισμός μας ήταν να συμμετέχουν 4 μαθητές. Τα κριτήρια επιλογής των
μαθητών ήταν: οι μαθητές να είναι από διαφορετικά τμήματα να ανήκουν σε μεγάλο
φάσμα επίδοσης (υψηλή, μέτρια, χαμηλή). Μετά τη δειγματική έγινε συζήτηση
αρχικά με τους μαθητές και στη συνέχεια μόνο με τους εκπαιδευτικούς. Το μάθημα
ήταν στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, στην Α Λυκείου. Ο εκπαιδευτικός είχε
διδάξει το μάθημα με τη βοήθεια πειραμάτων. Η δειγματική ακολούθησε τη δομή
σχεδίου μαθήματος που προτείνεται στο Β επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Το σχέδιο
διδασκαλίας
είναι
αναρτημένο
στον
ιστοχώρο
https://sites.google.com/site/sciencedodeka/ με τίτλο: η έννοια της επιτάχυνσης.
Αρχικά έγινε εισαγωγή στην έννοια της επιτάχυνσης με οπτικοακουστικό υλικό και
στη συνέχεια δραστηριότητες με το λογισμικό προσομοίωσης Phet Colorado. Στη
συζήτηση που ακολούθησε, οι μαθητές απάντησαν ότι το μάθημα με
οπτικοακουστικό υλικό και προσομοιώσεις τους φαίνεται πιο ενδιαφέρον, ότι
κατανόησαν τα διαγράμματα καλύτερα και τα συνέδεσαν με τις τύπους του βιβλίου.
Ανέφεραν ότι κατανοούν καλύτερα τις έννοιες όταν βλέπουν εικόνες ή βίντεο που
σχετίζονται με αυτές, επίσης θεωρούν τον εκπαιδευτικό αναντικατάστατο
συντελεστή της διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι: α) είναι χρήσιμη η σύνδεση του μαθήματος με την
καθημερινή ζωή, όπως είναι ο αθλητισμός, η κίνηση των οχημάτων με τη βοήθεια
προσομοιώσεων ή βίντεο, β) οι προβλέψεις των μαθητών είναι χρήσιμες γιατί
βοηθούν στην ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών, γ) οι διδασκαλίες που εντάσσουν
τις νέες τεχνολογίες απαιτούν περισσότερο διδακτικό χρόνο, δ) ορισμένοι
εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις στο χρόνο προετοιμασίας, ε) σε
ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν ότι δεν συνεισφέρουν στον ποσοτικό συλλογισμό
και σε ασκήσεις όπως αυτές που βρίσκονται στην Τράπεζα θεμάτων ή ότι δεν είναι
στο πνεύμα των Πανελληνίων Εξετάσεων, στ) αυτό που βλέπουν στις προσομοιώσεις
το κατανοούν οι μαθητές στον εικονικό κόσμο και όχι στον πραγματικό. Ο σχολιασμός
των απαντήσεων των εκπαιδευτικών είναι εκτός των στόχων της παρούσης
εισήγησης.
Εκπαιδευτικός παρουσίασε διδασκαλία στο μάθημα της Βιολογίας Β Λυκείου στην
ενότητα του νευρικού συστήματος. Η συγκεκριμένη ενότητα κατατάσσεται στις
δύσκολες ενότητες. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μαθητές είχαν δημιουργήσει
σχετικά βίντεο. Οι μαθητές στη συζήτηση ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια των
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γυρισμάτων διάβαζαν από το βιβλίο τις έννοιες, επανέλαβαν αρκετές φορές το
γύρισμα κάθε σκηνής μέχρι να φθάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα και τελικά
κατάφεραν να μάθουν τις έννοιες μελετώντας με διασκεδαστικό τρόπο κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί αρχικά ήταν επιφυλακτικοί να διδάξουν στις δειγματικές
διδασκαλίες στα πλαίσια του ΠΕΚ, ορισμένες δειγματικές παρουσιάστηκαν σε
συνεργασία εκπαιδευτικών. Στην πορεία και με την πρόοδο του χρόνου αυξήθηκε η
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο και οικοδομήθηκε σχέση εμπιστοσύνης, ώστε
αρκετοί εκπαιδευτικοί προτείνουν για να διδάξουν σε δειγματικές. Με τη πάροδο του
χρόνου αυξήθηκε και ο βαθμός συνεργασίας στην προετοιμασία των δειγματικών.
Σε ερωτηματολόγιο έρευνας που δόθηκε σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που
παρακολούθησαν τις δειγματικές και υπηρετούν στη Ρόδο απάντησαν 25
εκπαιδευτικοί, στο δείγμα υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που είχαν διδάξει σε
δειγματικές. Στην ερώτηση κατά πόσο έχουν συμβάλλει οι δειγματικές διδασκαλίες
στο διδακτικό έργο», είχαμε τις εξής απαντήσεις: Μία απάντηση ανέφερε καθόλου,
μία λίγο και μία αρκετά, αλλά με γενικές επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που μπορεί
να επιδράσει η δειγματική. Οι υπόλοιπες 22 απαντήσεις ανέφεραν μεγάλη θετική
συμβολή. Αναλυτικότερα τα θέματα, στα οποία ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, ότι οι
δειγματικές συνέβαλλαν θετικά στο διδακτικό τους έργο τα κατατάξαμε στις εξής
κατηγορίες: α) Καλύτερη κατανόηση των μαθητών β) καλύτερη αντίληψη για την
διαχείριση του χρόνου της διδακτικής περιόδου, γ) έμπνευση ιδεών (εκπαιδευτικό
υλικό, φύλλα εργασίας, νέες διδακτικές μέθοδοι, διαχείριση τάξης, περισσότερες
διδακτικές επιλογές) ε) αποφυγή λανθασμένων πρακτικών, στ)κατανόηση των
αποριών των μαθητών, η)ένταξη πειραματικής διαδικασίας στη διδασκαλία της
χημείας, θ) συμμετοχή μαθητών στα πειράματα, ι) χρήση των ΤΠΕ, κ) αρκετές
απαντήσεις εστίασαν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι απέκτησαν εμπειρία για το κλίμα της τάξης, ενισχύθηκαν και πίστεψαν
στη βιωματική μέθοδο και την ανακαλυπτική μάθηση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις που Διευθυντές σχολικών μονάδων είναι επιφυλακτικοί σε
καινοτόμες διδασκαλίες όπως: διδασκαλίες εκτός αίθουσας, μετρήσεις στην αυλή
του σχολείου κλπ, στηρίξαμε με έμφαση τέτοιες διδασκαλίες. Στις σχολικές μονάδες
έγιναν δειγματικές με στόχους τη στήριξη των εκπαιδευτικών για να εισάγουν
καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και την αποδοχή αυτών των καινοτομιών από τους
Διευθυντές.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Ο σχολικός σύμβουλος μπορεί να συμβάλει ώστε οι εκπαιδευτικοί να αποκομίσουν
εμπειρίες με θετικά αποτελέσματα, αναφορικά με τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, με
τη συμβολή επιμόρφωσης που αξιοποιεί διδασκαλίες στις πραγματικές σχολικές
συνθήκες: ένταξη των ΤΠΕ εκπαιδευτικού υλικού, αλλαγή μεθόδου διδασκαλίας.
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Η Μ. Λιακοπούλου αναφέρει ότι από τους ασκούμενους εκπαιδευτικούς κατά την
πρακτική άσκηση θα πρέπει να επιδιώκεται: α) η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση
από τους ασκούμενους των προσωπικών άρρητων θεωριών τους, β) η σύνδεση
ακαδημαϊκής θεωρίας-διδακτικής πράξης, γ) η καλλιέργεια ικανότητας στοχασμού
των υποψήφιων εκπαιδευτικών, (Λιακοπούλου, 2012).
Οι εκπαιδευτικοί προσυπογράφουν την αξία της διδασκαλίας, που υποστηρίζεται
από τις Τ.Π.Ε., όταν συνειδητοποιούν ότι είναι δυνατό να υποστηριχθούν
αποτελεσματικά χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες που οδηγούν σε θετικά
αποτελέσματα. Αυτή η κατανόηση τους καθοδηγεί να προσαρμόσουν και να
ενσωματώσουν τα νέα εργαλεία των Τ.Π.Ε. στις καθιερωμένες διδακτικές μεθόδους,
(Δημητριάδης, Μπάρμπας, Ψύλλος & Πομπόρτσης, 2004).
Η συμβολή της επιμόρφωσης με δειγματικές διδασκαλίες στο διδακτικό έργο των
εκπαιδευτικών είναι πολλαπλή: εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν νέες
μεθόδους, νέο εκπαιδευτικό υλικό και ένταξη του στη διδασκαλία, καλύτερη
διαχείριση τάξης, κατανοούν καλύτερα τους μαθητές, συμβάλλουν στην κατανόηση
από μέρους τους των προσωπικών άρρητων θεωριών τους. Με τις δειγματικές
ωφελούνται και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί. Η επιμόρφωση με τις δειγματικές
είναι ανατροφοδοτική κατανοούν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, έχουν τη
δυνατότητα να την φωτίσουν και από άλλες πλευρές και υπό διαφορετικές
ψυχολογικές καταστάσεις. Ο επιμορφούμενος εκπαιδευτικός στη δειγματική μπορεί
να παρατηρεί το συνάδελφο του σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, να
παρατηρεί τους μαθητές ήρεμος, χωρίς να είναι επιφορτισμένος από τη διεξαγωγή
της διδασκαλίας, έχει τις δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις σε συγκεκριμένα
θέματα που απασχολούν τον ίδιο, τα παρατηρεί, τα συζητά με ισότιμούς του και το
σχολικό σύμβουλο.
Η παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών από μόνη της προσφέρει ελάχιστα ως
επιμορφωτική διαδικασία. Πρέπει να είναι συστατικό μιας κυκλικής διαδικασίας με
θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιασμό, εφαρμογή, αποτίμηση και επανασχεδιασμό. Με
κύριο στόχο για τους εκπαιδευτικούς:«να βελτιώσουν την πράξη και την πράξη ως
ευκαιρία για να επικυρώσουν, να εμπλουτίσουν ή ακόμη και να απορρίψουν τη
θεωρία», (Λιακοπούλου, 2012).
Οι ερευνητές στέκονται στο ρόλο του σχολικού συμβούλου και συνήθως έχουν
μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτόν: «H πορεία του χρόνου μας απέδειξε ότι ο
θεσμός κατά κάποιο τρόπο δεν λειτούργησε, όπως τουλάχιστον αρχικά είχε
σχεδιαστεί. H πολιτική πρακτική της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που δεν
λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους,
που ο σχολικός σύμβουλος παραμένει ίσως χωρίς να μπορεί να κάνει ριζικές αλλαγές
και τομές στην εκπαιδευτική διαδικασία. H ποικιλία ακόμη των επιμορφωτικών
φορέων τον αποδυναμώνει από αυτά τα καθήκοντα», (Κουδούνα, 2004).
Θεωρούμε ότι η ποικιλία των επιμορφωτικών φορέων είναι αποτέλεσμα των
σύγχρονων απαιτήσεων από την εκπαίδευση, του πολυσύνθετου ρόλου του
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εκπαιδευτικού και του πολυπαραγοντικού χαρακτήρα της διδασκαλίας. Η ύπαρξη
πολλών επιμορφωτικών φορέων απαιτεί καλύτερο συντονισμό στις δράσεις τους,
έγκαιρο προγραμματισμό, διαμεσολάβηση για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε
θέματα που μπορεί να συνεισφέρει ο θεσμός του σχολικού συμβούλου.
Το παρόν θεσμικό πλαίσιο για να είναι ευνοϊκό ως προς τον επιμορφωτικό ρόλο του
σχολικού συμβούλου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρούμε ότι χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση και αποσαφήνιση, καθώς και σταθερότητα των στόχων των
εκπαιδευτικών πολιτικών. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου δεν λειτούργησε, όπως
αρχικά είχε σχεδιαστεί. Κατά καιρούς εφαρμόζονται εκπαιδευτικές πολιτικές, που
θέλουν το θεσμό περισσότερο ως αξιολογητή και άλλες περισσότερο ως επιμορφωτή.
Πως θα αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί ότι υποστηρίζονται όταν το πρόσωπο που τους
υποστηρίζει θα τους αξιολογήσει, με μια αξιολόγηση που θα σχετίζεται με τη εξέλιξη
τους; Η σύνδεση του συμβούλου με την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
αποδυναμώνει τον επιμορφωτικό του ρόλο. Ο αξιολογικός ρόλος του σχολικού
συμβούλου θα πρέπει να επικεντρώνεται στην επιμόρφωση και στο εκπαιδευτικό
έργο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής
Αγωγής και Προσχολικής Αγωγής Αχαΐας εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα
προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας σε 165 παιδιά προσχολικής ηλικίας 8
διαφορετικών νηπιαγωγείων, από 10 εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής σε συνεργασία
με 15 νηπιαγωγούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η
δυναμική ενός οργανωμένου προγράμματος φυσικής δραστηριότητας μπορεί να
προωθήσει την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και να επιφέρει
αλλαγές στην κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Μέσα από την ανάλυση των απόψεων και των στάσεων των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών φαίνεται να προκύπτουν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές για το
σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων. Επίσης, φαίνεται η επίδραση ενός τέτοιου
προγράμματος να είναι αποτελεσματική για την καλλιέργεια των νηπίων.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με όλα τα αναπτυξιακά μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων Προσχολικής
Αγωγής, η φυσική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία ενισχύει τη σωματική
διάπλαση των παιδιών σε μια κρίσιμη περίοδο για τη βιολογική τους ανάπτυξη,
υποβοηθά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και εκμάθησης του ρόλου τους μέσα
στην ομάδα και διευκολύνει τις γνωστικές διαδικασίες (Werner, 1999 & Dale, 1972).
Στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν ερευνητικές εργασίες όπως των Γώτη, Δερή και
Κιουμουρτζόγλου (2006) που δείχνουν ότι ένα προσαρμοσμένο και διαθεματικό
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πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά για τη
γλωσσική καλλιέργεια νηπίων, δεν υπάρχει οργανωμένη φυσική δραστηριότητα των
νηπίων πέρα από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις
νηπιαγωγούς .
Εκκινώντας με αυτές τις θεωρητικές παραδοχές και δεδομένης της
προβληματικότητας της φυσικής άσκησης των νηπίων στην Ελλάδα, κατά το σχολικό
έτος 2013-2014 υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων Φυσικής
Αγωγής (ΣΣΦΑ) και Προσχολικής Αγωγής (ΣΣΠΑ) και με τη συνεργασία εκπαιδευτικών
ΠΕ11 και Νηπιαγωγών ένα πιλοτικό πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας σε
νηπιαγωγεία της Αχαΐας βασισμένο στα Αναλυτικά προγράμματα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για την
Προσχολική Αγωγή και τα Πιλοτικά Προγράμματα του 2010 για τη Φυσική Αγωγή
(ΦΑ) στην Προσχολική Αγωγή (ΠΑ). Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα παρουσιάζεται στην
παρούσα μελέτη όπου και τίθεται το ερευνητικό ερώτημα, κατά πόσο η δυναμική
ενός οργανωμένου προγράμματος φυσικής δραστηριότητας μπορεί να προωθήσει
την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και να επιφέρει αλλαγές στην
κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Μέσα από τη περιγραφή του προγράμματος επιχειρούμε να αναδείξουμε πως ένα
πρόγραμμα οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας μπορεί να λειτουργήσει
συμπληρωματικά στους στόχους και στις επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος
του νηπιαγωγείου. Επιπροσθέτως, μέσα από την ανάλυση των απόψεων και των
στάσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και των νηπιαγωγών
διερευνούμε πώς μια διακλαδική συνεργασία ειδικοτήτων μπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά στις μαθησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη προσχολική
αγωγή (Ματσαγγούρας, 2003).
Η παρουσίασή μας, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αξιολογικής μελέτης του
πιλοτικού προγράμματος που εφαρμόστηκε, χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο
μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι κινητικές και παιδαγωγικές αρχές της επιστήμης της
Κίνησης και του Αθλητισμού που στήριξαν το πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος, που
αποτελεί και το κύριο τμήμα της εργασίας αναπτύσσεται η οργάνωση, η δομή και η
εξέλιξη του προγράμματος. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζουμε
κάποια πρώτα συμπεράσματα από την εμπειρία μας και κάνουμε κάποιες προτάσεις
για τις αρχές του σχεδιασμού παρόμοιων προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η μελέτη των τύπων της ποιότητας και της ποσότητας της φυσικής δραστηριότητας
των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και είναι γεγονός
ότι λείπουν τα διεθνή πρότυπα (Timmons, Naylor & Pfeifer, 2007). Ωστόσο σύμφωνα
με οδηγίες της Ένωσης για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή των ΗΠΑ τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να έχουν συνολικά τουλάχιστον 60 λεπτά
οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας ή 60 λεπτά και περισσότερο συμμετοχής σε
αρκετές φυσικές δραστηριότητες ημερησίως (NASPH, 2002). Ένας τύπος φυσικής
-486-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
δραστηριότητας που μπορεί να λειτουργήσει σε ποικίλα επίπεδα έντασης και με
σοβαρές βιολογικές προσαρμογές είναι το παιχνίδι (Pate et al, 2004).
Πέρα από την ευεργετική επίδραση της ΦΑ και τη συμβολή της άσκησης στην ομαλή
σωματική ανάπτυξη του παιδιού και στην εξασφάλιση της μελλοντικής του υγείας,
μέσα από την κίνηση τα νήπια αναπτύσσονται γλωσσικά, αποκτούν κοινωνικές
δεξιότητες, μαθαίνουν μαθηματικά και φυσικές έννοιες (Altman, 1991). Η ΦΑ σαν ένα
τμήμα του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος συμβάλλει, κυρίως μέσω της
φυσικής δράσης, στη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών (Pangrazi, 1999). Σύμφωνα,
εξ άλλου με όλα τα αναπτυξιακά μοντέλα τα παιδιά μαθαίνουν και ανακαλύπτουν το
εγώ τους, καθώς και το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον, ενώ κινούνται μέσα σε
αυτό (Κιτσαράς, 1991).
Η αποστολή του νηπιαγωγείου σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαίσιου Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ) είναι να
βοηθήσει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας να αναπτυχθούν σωματικά,
συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι που προαναφέρθηκαν, ένα πρόγραμμα για τη προσχολική ηλικία πρέπει να
είναι οργανωμένο, να σκιαγραφεί το τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, με ποιές
διαδικασίες θα επιτευχθούν οι γενικές επιδιώξεις του, να καθορίζει το τι πρέπει να
κάνει ο εκπαιδευτικός, να οριοθετεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η
μάθηση και η διδασκαλία και να παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύσσουν
και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με διάφορους τρόπους, μεταξύ των
οποίων και το παιχνίδι. Τέλος, σύμφωνα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, το παιχνίδι πρέπει να
λειτουργεί ως πυρήνας του όλου προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, 2003), καθώς μέσα από το
παιχνίδι που είναι συνυφασμένο με τη ΦΑ τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους,
μαθαίνουν για τον κόσμο που τα περιβάλλει καθώς και τους ανθρώπους του,
συνειδητοποιούν τις δυνατότητες και τα όρια τους, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν
να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και
να σέβονται κανόνες.
Μια προσεκτική μελέτη των ΑΠΣ –ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου αποδεικνύει ότι η ΦΑ και
η κινητική ανάπτυξη του νηπίου καταλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του
αναλυτικού προγράμματος και μάλιστα με μια αρκετά λεπτομερή περιγραφή του
περιεχομένου. Η υπερπληθώρα, δε, των στόχων και των επιδιώξεων οι έννοιες και
οι ορολογίες που χρησιμοποιούνται δείχνουν να απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς
ΠΕ11 (Κωνσταντίνου, Ζαχοπούλου & Κιουμουρτζόγλου, 2007), οι οποίοι θα
μπορούσαν να τους αντιληφθούν και να τους εφαρμόσουν με μεγάλη ακρίβεια και
επιτυχία.
Με βάση τα παραπάνω αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα
Φυσικής Δραστηριότητας Νηπίων καθώς φαίνεται ότι το γνωστικό αντικείμενο της
ΦΑ διασταυρώνεται με τη μαθησιακή περιοχή της ΠΑ αφού, είναι μία από τις
κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Η
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απόφασή μας επίσης στηρίχτηκε στη διαφαινόμενη δυνατότητα διακλαδικής
συνεργασίας των ειδικοτήτων ΦΑ και νηπιαγωγών και τη δυνατότητα διασύνδεσης
των μαθησιακών περιοχών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της προσχολικής
αγωγής βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2003).
Τα μεθοδολογικά εργαλεία
Για την ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικά ποσοτικές και
ποιοτικές μεθόδους έρευνας, οι οποίες επέτρεπαν μια καλύτερη προσέγγιση σε ένα
μικρής κλίμακας πρόγραμμα όπως ήταν αυτό που υλοποιήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε
τη στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου και τη μεθοδολογία της ανάλυσης λόγου.
Τα δεδομένα για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος προήλθαν από
ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ούσες με τη λήξη του
προγράμματος, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των συμμετεχόντων/ουσων
εκπ/κων σχετικά με τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και τις επιδράσεις του
προγράμματος στην ψυχοκοινωνική κατάσταση των νηπίων. Χρησιμοποιήθηκαν
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου ούτως ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν το
εύρος των ερευνητικών ερωτημάτων και να εντοπιστούν οι στάσεις και οι απόψεις
του συνόλου των συμμετεχόντων. Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου
χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Likert.
Αφ’ ετέρου τα δεδομένα αντλήθηκαν από τα «λεγόμενα»/εγγραφές των
συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα (ημερήσια προγράμματα, ημερολόγια,
σχόλια, παρεμβάσεις κ.α.) στη σελίδα του wiki που δημιουργήθηκε για την
υλοποίηση του προγράμματος. Τα «λεγόμενα» των συμμετεχόντων/ουσών
μελετήθηκαν ως προς την αντιμετώπιση των προκαταρκτικών θεμάτων.
Υποβλήθηκαν, δε, σε θεματική ανάλυση για την αποδόμηση των εγγραφών σε
έννοιες, προκειμένου αυτές να υποβληθούν σε περιγραφική απόδοση. Οι έννοιες
ταξινομήθηκαν στα εξής συγκεκριμένα θέματα: καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων,
ψυχο-συναισθηματική κατάσταση και κοινωνική ανάπτυξη (επικοινωνία,
συνεργασία) των νηπίων καθώς και δομή, οργάνωση των δραστηριοτήτων του
προγράμματος.
Περιγραφική Παρουσίαση του Προγράμματος
α. Σχεδιασμός
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ΣΣΦΑ Αχαΐας και
των ΣΣΠΑ 6ης και 64ης περιφέρειας. Συμμετείχαν σε αυτό εθελοντικά και μετά από
πρόσκληση δέκα(10) εκπ/κοι ΠΕ11 από την Π/βάθμια και Δ/βάθμια εκπ/ση και 15
Νηπιαγωγοί. Στη φάση του σχεδιασμού, η οποία διήρκησε περίπου τρείς μήνες από
τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014, εξασφαλίστηκαν οι
απαιτούμενες άδειες και ρυθμίστηκαν όλα τα διαδικαστικά θέματα σε συνεργασία
με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος. Παράλληλα,
δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική σελίδα wiki που ανήκει στα εργαλεία Web2.0, το
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οποίο ουσιαστικά ήταν ένα κοινό εργαλείο ανάπτυξης και καταγραφής του
εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, διατήρησης
ημερολογίων για τη παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και την ετερόκαι αυτό-αξιολόγηση. Στη φάση της προετοιμασίας μετά από μελέτη των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ
και των ΑΠΣ της Πιλοτικής Εφαρμογής του 2010 για τη ΦΑ στην ΠΑ σε συνεργασία
της ΣΣΦΑ και των Εκπαιδευτικών ΠΕ11 επιλέχθηκε το διδακτικό περιεχόμενο και
σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος. Τέλος, υλοποιήθηκε κοινό
βιωματικό σεμινάριο παρουσίασης των ημερησίων προγραμμάτων για τους
εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και τις Νηπιαγωγούς. Η φάση υλοποίησης του προγράμματος
διήρκησε 16 εβδομάδες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2014. Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν 32 ώρες / μαθήματα-δραστηριότητες δύο (2) φορές την
εβδομάδα με χρονική διάρκεια 35 λεπτά. Στη φάση αυτή υπήρξε ενδιάμεση
αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων και υλικού.
Η φάση της τελικής αξιολόγησης και διάχυσης ξεκίνησε με το τέλος του
προγράμματος και διαρκεί ακόμα. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν αξιολογούνται,
έγινε επανασχεδιασμός των δραστηριοτήτων και του υλικού για επόμενες χρήσεις
και διάχυση των αποτελεσμάτων.
β. Συμμετέχοντες
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 165 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών τα οποία φοιτούσαν σε 8
νηπιαγωγεία του Νομού Αχαΐας (4 στην Πάτρα και 4 στο Αίγιο). Τα νηπιαγωγεία που
συμμετείχαν ήταν αυτά που συστεγαζόντουσαν με το δημοτικό σχολείο στο οποίο
εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11. Δύο από τα 8 νηπιαγωγεία συμμετείχαν στο
πρόγραμμα με δύο τμήματα. Άρα, συνολικά τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε 10
τμήματα, με τα μισά από αυτά να έχουν 17-30 παιδιά και τα υπόλοιπα 5 να έχουν 1015 παιδιά. Ο μέσος όρος (Μ0) παιδιών ανά τμήμα ήταν ΜΟ= 16.5 παιδιά.
γ. Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας ήταν προσαρμοσμένο στην ηλικία των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στα ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του 2003
και στα πιλοτικά προγράμματα σπουδών του 2011 για την ΠΑ. Η επιλογή των
δραστηριοτήτων των ημερησίων προγραμμάτων έγινε με γνώμονα την συμβολή της
ΦΑ ως διαθεματική δραστηριότητα στην ανάπτυξη των νηπίων μέσα από την
ανάπτυξη των κινητικών, γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων τους και έγινε με
κριτήρια όπως: το χαμηλό επίπεδο δυσκολίας, να περιέχουν κίνηση, να έχουν
παιγνιώδη μορφή, να παρέχουν ασφάλεια και να είναι διασκεδαστικές για τα παιδιά.
Οι οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες του προγράμματος απαιτούσαν ατομική,
σε δυάδες ή ομαδική δράση, αναπαραγωγή ενός κινητικού προτύπου ή μιας
κινητικής αλληλουχίας, χρήση μόνο του σώματος τους ή και σε συνδυασμό με τη
χρήση βοηθητικού αθλητικού υλικού, χωρίς ή με τη χρήση μουσικής και ρυθμού.
Οι γενικότεροι στόχοι του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος ήταν
χωρισμένοι σε 5 διδακτικές ενότητες: στον οπτικοκινητικό συντονισμό (5 ώρες), στις
βασικές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες (11 ώρες), στη βασική και σύνθετη
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ορθοσωμική αγωγή (5 ώρες), στις δεξιότητες χειρισμού και συνεργασίας (5 ώρες) και
διασκέδαση, αυτοέκφραση, αγωγή στον ρυθμό μέσα από τη φυσική δραστηριότητα
(6 ώρες). Στη διδακτική ενότητα του κάθε γενικού στόχου αντιστοιχούσαν κάποια
μαθήματα με το καθένα να έχει σαν θέμα και κάποιους ειδικότερους στόχους ή
ψυχοκινητικές επιδιώξεις. Για παράδειγμα, στην ενότητα με γενικό στόχο τις
δεξιότητες χειρισμού και συνεργασίας, στην οποία αφιερώθηκαν 5 ώρες / μαθήματαδραστηριότητες, οι ειδικότεροι στόχοι ήταν: ρίψεις και λήψεις αντικειμένων και
χρήση αντικειμένων στο πρώτο μάθημα, ρίψεις και λήψεις αντικειμένων και
στόχευση με το χέρι και με το πόδι στο δεύτερο μάθημα, δεξιότητες συνεργασίας στο
χειρισμό στατικά χωρίς αντικείμενα - δυναμικά χωρίς αντικείμενα – στατικά με
αντικείμενα στο τρίτο μάθημα, δεξιότητες συνεργασίας δυναμικά χωρίς αντικείμενα
και δεξιότητες συνεργασίας στον χειρισμό στατικά με αντικείμενα και δυναμικά με
αντικείμενα στο τέταρτο μάθημα και εμπέδωση δεξιοτήτων συνεργασίας και
χειρισμού αθλητικού υλικού στο πέμπτο μάθημα.
Ο βασικός χώρος διεξαγωγής του μαθήματος ήταν το προαύλιο των σχολείου. Όταν
οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεπαν το μάθημα γινόταν στις αίθουσες πολλαπλής
χρήσης, στα χολ των κτιρίων των σχολείων ή στις αίθουσες των νηπιαγωγείων.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η νηπιαγωγός ήταν παρούσα και σε πολλές στιγμές
είχε ενεργό ρόλο στο μάθημα λειτουργώντας συμπληρωματικά και συνεργαζόμενη
με τον εκπαιδευτικό ΠΕ11, βοηθώντας τα παιδιά ή καθοδηγώντας κάποια ομάδα
παιδιών ανάλογα με τις δραστηριότητες του προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 στο τέλος της ημέρας που πραγματοποιούσαν ημερήσιο
πρόγραμμα με τα νήπια κατέγραφαν στο wiki σχόλια, παρατηρήσεις και εκτιμήσεις
για τις δραστηριότητες της ημέρας, για τις αντιδράσεις και συμπεριφορές των
παιδιών καθώς και για τη δομή και οργάνωση του ημερησίου προγράμματος.
δ. Οι επιδράσεις
Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι οι
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους συμφωνούν στο ότι η εφαρμογή του
προγράμματος είχε θετική επίδραση στην καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, της
ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης και της κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων που
συμμετείχαν.
Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά και τα παιδιά
ανέπτυξαν τις κινητικές τους ικανότητες και δεξιότητες, μπορούσαν να
αναπαραγάγουν τις δραστηριότητες του προγράμματος και βελτίωσαν την ικανότητα
τους να επιλύουν κινητικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν σε αυτές. Μερικές
αντιπροσωπευτικές εγγραφές των εκπαιδευτικών στο wiki σχετικά αναφέρουν:
«Κινητικά η διαφορά των παιδιών στο τέλος του προγράμματος ήταν εμφανής και η
κίνησή τους ήταν σαφώς πιο εκλεπτυσμένη», «Σε κάθε μάθημα που περνά τα παιδιά
βελτιώνονται κινητικά», «Παρατηρώ ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κίνηση τους και έχουν
σταθερότητα στο σώμα τους».
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Το πρόγραμμα λειτούργησε θετικά και στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων από
τα νήπια, αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα τους, τη συνεργασία και επικοινωνία
μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς ΦΑ. Από τα «λεγόμενα» των
εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν στο wiki ξεχωρίζουν: «Περιμένουν υπομονετικά
για την επόμενη δράση και δεν ενοχλούν ο ένας τον άλλο», «Τα παιδιά ήταν πολύ
συνεργάσιμα αν και μικρά», «Τα παιδιά επικοινωνούσαν πιο αποτελεσματικά μαζί
μου στο μάθημα και δεν δίσταζαν να με φωνάξουν και να με χαιρετήσουν εκτός
μαθήματος».
Η ψυχο-συναισθηματική κατάσταση των νηπίων επηρεάστηκε ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων του προγράμματος και όπως υπογραμμίστηκε από τους
εκπαιδευτικούς τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα και πολύ ενθουσιασμένα,
ανέπτυξαν αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για τον εαυτό τους
και βελτίωσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τη διαχείριση της αποτυχίας και της
επιτυχίας. Οι εγγραφές του συνόλου των εκπαιδευτικών, στο wiki σχετικά,
επαναλαμβάνουν για κάθε μάθημα τις λέξεις «ευχαρίστηση», «χαρά»,
«ενθουσιασμός», «καλή διάθεση», «χαμόγελα».
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις στο Wiki και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγια,
πρέπει να υπογραμμιστεί η επιτυχημένη συμμετοχή των νηπίων στις οργανωμένες
κινητικές δραστηριότητες του προγράμματος και σε παιχνίδια που εμπεριείχαν
κανόνες, οδηγίες, τήρηση σειράς και υπακοή σε εντολές, δεδομένων των
αντικειμενικών δυσκολιών που προκύπτουν από την ηλικία τους.
Υπογραμμίζεται επίσης κυρίως από τις εγγραφές ότι, για την ομαλή ροή στο ημερήσιο
πρόγραμμα και για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, ήταν
απαραίτητη η ενεργής συμμετοχή των εκπαιδευτικών της τάξης στην εκτέλεση των
ασκήσεων και την καθοδήγηση των νηπίων. Για τους ίδιους λόγους και σε
περιπτώσεις τμημάτων με παραπάνω από 15 νήπια φάνηκε ότι ήταν αναγκαία η
επιλεκτική επικουρική παρέμβαση της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια του μαθήματος
προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότερος έλεγχος όλων των παιδιών.
Ενδεικτικές εγγραφές στοWiki τονίζουν την «άριστη συνεργασία με τη συνάδελφο
νηπιαγωγό» και ότι οι μαθητές «ήταν σχετικά συνεργάσιμοι και ενθουσιώδεις γιατί
ήξεραν ότι η νηπιαγωγός τους τούς παρακολουθούσε και κατέγραφε με
παρατηρήσεις το μάθημα».
Κάποια παράλληλα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος φαίνονται από
εγγραφές όπως «Οι συνάδελφοι Νηπιαγωγοί μας ενημέρωσαν ότι στη
προγραμματισμένη συνάντηση που είχαν με τους γονείς, τους μεταφέρθηκε η έντονη
αναφορά, ο ενθουσιασμός, η χαρά και η ικανοποίηση των παιδιών από τη συμμετοχή
τους στο "μάθημα της γυμναστικής"». Διαφαίνεται η απόκτηση θετικής στάσης για
το «μάθημα της γυμναστικής» και η ανάπτυξη πολύ καλής σχέσης και επικοινωνίας
ανάμεσα στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό ΠΕ11. Καταδεικνύεται, επίσης, η
λειτουργία του προγράμματος ως εισαγωγικό στάδιο για τη μετάβαση του παιδιού
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στο δημοτικό σχολείο όσον αφορά στο μάθημα της ΦΑ και τη συνεργασία του με
κάποιον άλλο εκπαιδευτικό πλην της νηπιαγωγού.
Μια πρώτη εκτίμηση
Το γεγονός ότι στο σχεδιασμό της παρούσας μελέτης δεν υπήρξε ομάδα ελέγχου, δεν
έγινε έλεγχος βιολογικών προσαρμογών, καθώς και το γεγονός ότι οι κινητικές
ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών μπορεί να επηρεάστηκαν από την ανάπτυξη
και την ωρίμανση τους σε συνδυασμό με την ενασχόληση τους σε άλλες κινητικές
δραστηριότητες, δεν επιτρέπουν γενικεύσεις των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, θα
μπορούσαμε να παρουσιάσουμε κάποια γενικά συμπεράσματα βασισμένα σε μια
πρώτη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, μιας διαδικασίας που είναι σε βαθύτερη
και περαιτέρω εξέλιξη.
Μέσα από την εμπειρία της υλοποίησης του προγράμματος και όπως προκύπτει από
τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών η δομή και η οργάνωση του προγράμματος
φυσικής δραστηριότητας για νήπια παρουσίασε επιτυχία στην επίτευξη των στόχων
και των επιμέρους σκοπών και είχε κάποια χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να
έχουν μια γενικότερη εφαρμογή. Η συχνότητα των μαθημάτων να είναι 2 με 3 φορές
την εβδομάδα, με διάρκεια από 35 έως 40 λεπτά το καθένα και τα τμήματα να
απαρτίζονται από 10 έως 15 παιδιά. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι απλές ως
προς την πολυπλοκότητα τους, πολύ εύκολες έως μέτριες ως προς το βαθμό
δυσκολίας τους και όχι λιγότερες από 3 και περισσότερες από 6 σε ένα ημερήσιο
πρόγραμμα. Ως κατάλληλος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου προτείνεται το χρονικό διάστημα 09:-10:30. Η χρήση
αθλητικού υλικού (π.χ. μπάλες, στεφάνια) κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση
ενός τέτοιου προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς ΦΑ και φαίνεται ότι
ικανοποιούσε ιδιαίτερα τα παιδιά, πρέπει όμως να γίνεται με σύνεση για την
οικονομία του χρόνου του μαθήματος. Στον ίδιο βαθμό ενθουσίαζε τα νήπια και η
διεξαγωγή του μαθήματος στο χώρο του προαυλίου, χώρος που επιλέχθηκε από
όλους τους εκπαιδευτικούς ΦΑ για την υλοποίηση του προγράμματος, αν και
παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες ως προς τη συγκέντρωση των νηπίων και την
αποφυγή απόσπασής τους από εξωτερικά ερεθίσματα.
Συμπληρωματικά, οι δραστηριότητες του προγράμματος θα πρέπει να είναι
σχεδιασμένες με τρόπο που να επιτρέπεται η διεξαγωγή τους σε εσωτερικούς και
μικρούς χώρους, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτάσσουν.
Από τις πρώτες ενδείξεις της ανάλυσης των παρατηρήσεων και των στάσεων των
εκπαιδευτικών φαίνεται ότι το πρόγραμμα φυσικών δραστηριοτήτων που
εφαρμόστηκε είχε θετική επίδραση στην καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων και
στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Δεδομένου του
ενδιαφέροντος για διερεύνηση του συγκεκριμένου πεδίου, μελλοντικές μελέτες που
θα ξεπερνούν τους περιορισμούς της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να
σχεδιαστούν για να συνεισφέρουν και να διευρύνουν τους ορίζοντες της γνώσης για
το θέμα αυτό.
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε καινοτόμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής
Παπαδόπουλος Περικλής
Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Αγωγής ΠΕ 16 Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ssmusic@ionion.pde.sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διερεύνηση των αναγκών στη σύγχρονη Μουσική εκπαίδευση της περιφέρειας των
Ιονίων Νήσων, μιας προηγμένης μουσικά κατά παράδοση Ελληνικής περιφέρειας, η
προσπάθεια αποτύπωσης και γνώσης και των τρόπων διασύνδεσής της με την
ιδιαίτερη Μουσική αυτή παράδοση, δημιούργησε το εθελοντικό – καινοτόμο –
περιφερειακό εκπ/κό πρόγραμμα ΙΣΜΟΧ (Ιόνια Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα –
Χορωδία), με στόχο: -την κινητικότητα της Δημόσιας Μουσικής εκπαίδευσης,- την
ουσιαστική συνοχή μεταξύ εκπ/κών δομών μιας περιφέρειας και τη νέα παραγωγή
έργων και προαγωγή μουσικών συνόλων (μαθητικών χορωδιών και ορχηστρών) ως
διαθεματικά πολυεργαλεία εκπαιδευτικών – διδακτικών θεματικών
παρουσιάσεων – συναυλιών.
Εισαγωγή – Προβληματική
Η εργασία αυτή ερευνά και παρουσιάζει το θεωρητικό, επιστημονικό και πρακτικό
μέρος της εξαιρετικής λειτουργίας της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο
ευρύτερο πλαίσιο ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος Μουσικής
Αγωγής που εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά και βρίσκεται φέτος στον τρίτο χρόνο
λειτουργίας του.
Ξεκινώντας από την διερεύνηση των αναγκών στη σύγχρονη Μουσική εκπαίδευση
της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, την αποτύπωση και τους τρόπους διασύνδεσής
της με την ιδιαίτερη Μουσική παράδοση της Επτανησιακής Μουσικής κουλτούρας,
δημιουργήθηκε μια πρωτότυπη δραστηριότητα με στόχο την κινητικότητα της
Μουσικής εκπαίδευσης, τη συνοχή των παραδοσιακών μουσικών φορμών των Ιονίων
Νήσων και τη νέα παραγωγή και προαγωγή μουσικών συνόλων (μαθητικών
χορωδιών και ορχηστρών) ως διαθεματικά πολυεργαλεία εκπαιδευτικών –
διδακτικών θεματικών παρουσιάσεων – συναυλιών.
Το πρόγραμμα που ονομάζεται Ι.Σ.Μ.Ο.Χ. από τα αρχικά των λέξεων Ιόνια
Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα – Χορωδία, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πολλών
ειδικοτήτων (Φιλόλογοι, Εικαστικών, Θεατρικής παιδείας, Φυσικής Αγωγής κλπ) και
όχι μόνο Μουσικής, ενεργοποιεί και ωφελεί μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης
σε κάθε νομό – νησί και όχι μόνο δεν ανταγωνίζεται αλλά, επικοινωνεί – συμπράττει
και προάγει τη συνεργασία με ήδη υπάρχουσες δομές και θεσμικούς παράγοντες
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ιδιωτικής Μουσικής εκπαίδευσης όπως οι γνωστές των Επτανήσων Φιλαρμονικές,
Χορωδίες, Μαντολινάτες, Ωδεία ή σχολές και ελεύθερους επαγγελματίες.
Η διαφοροποιημένη μουσική διδασκαλία εντός του προγράμματος αυτού αποτελεί
προϋπόθεση για τη λειτουργία του, αλλά και ένα θαυμάσιο παράδειγμα «καλής
διδακτικής πρακτικής» αυτής της μορφής διδασκαλίας με ποικίλα εργαλεία
κιναισθητικά, πνευματικά και ψυχοπαιδαγωγικά που ενεργοποιούνται μέσω της
στοχευμένης και οργανωμένης μουσικής πράξης και σύμπραξης των παιδιών.
Θεωρητική προσέγγιση – Ερευνητικά δεδομένα
Το πρόγραμμα Ι.Σ.Μ.Ο.Χ. εξασφαλίζει μερικά δεδομένα που προαπαιτούν τη χρήση
διαφοροποιημένης διδακτικής προσέγγισης όπως:
– είναι διασχολικό, άρα απευθύνεται σε μαθητές πολλών διαφορετικών Σχολείων
ίδιας ή και διαφορετικής βαθμίδας (παιδιά Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου –
Λυκείου) του ίδιου ή και όμορου νησιού – νομού
– είναι περιφερειακό, άρα απευθύνεται και σε διαφορετικά νησιά – τόπους με
ιδιαίτερο γενικό μουσικό γνώρισμα (Επτανησιακή μουσική), αλλά και με
διαφορετικά τοπικά ιδιώματα όχι μόνο μεταξύ των νησιών αλλά εντός του ίδιου
νησιού, στην πόλη, ή την περιφέρειά του (χωριά βορά και νότου).
– εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε περιβάλλον όπου: «η γνώση είναι καλά
οργανωμένη, κοντά στο επίπεδο που ήδη τα καταφέρνουν οι μαθητές (Howard,
1994), αφού, αφ’ ενός στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελοντικά έμπειροι
εκπαιδευτικοί εγνωσμένης αξίας, ήδη υπηρετούντες στο Δημόσιο εκπ/κό σύστημα
και οι οποίοι συμβαίνει να διδάσκουν σε κάποιους από τους μαθητές τους που
συμμετέχουν προαιρετικά στο πρόγραμμα, ή ήδη αυτοί να ηγούνται μουσικών
συνόλων ως μαέστροι – αρχιμουσικοί.
Αφ’ ετέρου, οι μαθητές σε όλα τα Ιόνια νησιά έχουν πιο πλούσιες μουσικές
παραστάσεις και οπωσδήποτε μια σχέση άμεση ή έμμεση με τη Μουσική, από άλλες
Ελληνικές γεωγραφικές περιφέρειες. Κάποιος στην οικογένεια παίζει – συμμετέχει σε
κάποια μπάντα ή χορωδία, αυτοδίδακτος ή με σπουδές (ένα όχι τόσο συχνό
φαινόμενο). Έτσι το παιδί, μεγαλώνει σε ένα οικείο προς το πρόγραμμα περιβάλλον,
που προσφέρεται για περαιτέρω ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια.
Το πρόγραμμα επίσης:
– δημιουργεί ένα νέο εκπ/κό περιβάλλον εκτός διδακτικού ωραρίου,
δημιουργώντας αίσθημα χαράς και αποσυμπίεσης από την Σχολική συμβατική
συμπεριφορά και τη συνακόλουθη στείρα νοοτροπία, στο οποίο «οι μαθητές
εμπλέκονται ενεργητικά στη μάθηση και αισθάνονται ασφαλείς (Brandt, 1998),
αφού από την πρώτη συνάντηση έρχονται σε επαφή – πιάνουν όργανο και παίζουν
ή τραγουδούν κάτι ειδικά προετοιμασμένο για αυτά, χωρίς τεχνικές απαιτήσεις ή ήδη
σε όλους γνωστό, ανάλογα και το γνωστικό ή ηλικιακό τους επίπεδο.
- τα παιδιά ιδιαίτερα τα μικρότερα, έρχονται συνοδευόμενα από τους γονείς τους,
οι οποίοι έχουν αντιληφθεί το νόημα του προγράμματος αλλά και το σκοπό κάθε νέας
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διδασκαλίας – δοκιμής – πρόβας, επιτυγχάνοντας μικρά αλλά άμεσα και ευδιάκριτα
βήματα προόδου εν τη παρουσία τους, («ανοικτή» δοκιμή) αλλά χωρίς φυσικά να
παρεμβαίνουν στην διδακτική – μαθησιακή διαδικασία, παρά μόνο ενθαρρυντικά
(επιβραβεύοντας – χειροκροτώντας στη λήξη μιας δοκιμής ενός τραγουδιού, μιας
μουσικής φράσης κλπ), επιβεβαιώνοντας τελικά αυτό που γνωρίζουμε ότι «τα παιδιά
δομούν προσωπικά τη μάθησή τους και προσπαθούν να βρουν νόημα σε ό,τι
διδάσκονται (National Research Council, 1990).
- τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σχετικά με το ακουστικό υπόβαθρο –
περιβάλλον των μαθητών, για να δομήσουν το νόημα κάθε φορά, - οι μικροί
μουσικοί - βοηθούνται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τις πεποιθήσεις τους,
τα ενδιαφέροντά τους και προσεγγίζουν τη – μουσική – μάθηση με διαφορετικούς
τρόπους (Gardner, 1983˙ Sternberg, 1985). Για παράδειγμα:
- τα παιδιά καλλιεργούνται σε μια μεγάλη και σπουδαία σειρά ευχάριστων -μέσω
της μουσικής πράξης & σύμπραξης- δραστηριοτήτων και αισθήσεων με παιχνιώδη
και διαλεκτική μορφή ιδίως τα μικρότερα, αποκτώντας ποικίλες δεξιότητες και
πλούσια αισθητικά κριτήρια: στην ενεργητική ακρόαση, στην ενσυναίσθηση, στην
διανομή και υιοθέτηση ρόλων, στη σχέση μονάδας – συνόλου, στην σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ τους αλλά και με τον μαέστρο, στην αντίληψη χώρου, χρόνου
και ρυθμού, στην ακουστική αντίληψη και ακουστική μνήμη, στην «φωτογραφική»
μνήμη, στον συντονισμό όρασης, κίνησης σώματος και ερμηνείας τραγουδιού ή
μουσικής και στην διαφοροποιημένη (ανάλογα το έργο που ερμηνεύουν) μουσική
έκφραση. Σε αυτά τα βασικά ερευνητικά δεδομένα στηρίζεται η διαφοροποιημένη
διδασκαλία188.
Κυρίως Σώμα – Θέμα: Οργάνωση μιας καινοτόμας διδακτικής προσέγγισης.
Ανάπτυξη διδακτικών παρεμβάσεων που διαφοροποιούν την βιωματική διδακτική
πράξη μέσα στο πρόγραμμα ΙΣΜΟΧ
Πριν την οργάνωση της ίδιας της διδακτικής πράξης, οργανώνω το κοινωνικό και
εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει και θα αναπτυχθεί αυτή
η εναλλακτική βιωματική μορφή διδασκαλίας.
Έτσι, στο πρόγραμμα ΙΣΜΟΧ δημιουργώ το παρακάτω πλαίσιο, όπου πρακτικά,
προηγούνται της διδασκαλίας και συμβαίνουν μεθοδικά τα ακόλουθα τρία -κομβικής
σημασίας- οργανωτικά βήματα:
1. α. Ενημέρωση εκπαιδευτικών με δια ζώσης συναντήσεις. Σύσταση και αποδοχή
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος.
Προβολή και ανάδειξη θετικών σχετικών παραδειγμάτων σε παγκόσμια κλίμακα,
όπως το El sistema ο ιδρυτής του οποίου (Jose Antonio Abreu) σημειώνει σχετικά:
"Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης. Φτώχεια είναι το να
188

Σουζάνα Παντελιάδου – Φαίη Αντωνίου «Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες» Βόλος 2008, Επιμορφωτικό υλικό ΕΚΔΔΑ 2014
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αισθάνεσαι Κανένας, το να στερείσαι ταυτότητας. Η μουσική, το να είσαι
πρωταγωνιστής σε μια ορχήστρα, το να παίζεις, να τραγουδάς, δημιουργεί στο παιδί
μια αυτοεκτίμηση, μια υγιή και ωραία περηφάνια που το βγάζει από τη φτώχεια. Γιατί
το παιδί με το που παίρνει το μουσικό του όργανο, παύει αμέσως να είναι φτωχό. Ένα
παιδί με ένα βιολί δεν είναι φτωχό! Γιατί το βιολί το οδηγεί σε ένα δρόμο
αυξανόμενου πνευματικού πλούτου."189
Το πρόγραμμα επίσης ευνοείται από δύο τινά:
Πρώτον: Στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπεται ήδη ένα δίωρο
συγκρότησης χορωδίας – ορχήστρας υποχρεωτικά για τον εκπ/κό Μουσικής Δ/θμιας,
εκτός διδακτικού ωραρίου των μαθητών και με προαιρετική συμμετοχή (κατ’ επιλογή
του διδάσκοντος) μετά τη λήξη των μαθημάτων ή το Σαβ/κύριακο.
Όλες λοιπόν οι Σχολικές χορωδίες Γυμνασίων ενός νομού, εντασσόμενες στο ΙΣΜΟΧ
μπορούν να έχουν έναν κοινό μέχρι ενός σημείου προγραμματισμό για την οριζόντια
διασύνδεσή τους και για την μελέτη ενός κοινού θεματικού πεδίου (τοπικής
μουσικής παράδοσης, ιδιωμάτων, νέων συνθετών κλπ).
Δεύτερον: Το πρόγραμμα προσφέρει λύση στο πρόβλημα μη πρόβλεψης χρόνου
συγκρότησης Μουσικών μαθητικών συνόλων, εντός ή εκτός του ΕΩΠ στην
Πρωτοβάθμια Εκπ/ση.
β. Δημιουργία κουλτούρας ανάδειξης έργων παλαιότερων και σύγχρονων
Επτανησίων δημιουργών (Επτανησιακή Μουσική Σχολή και Επτανησιακή Τέχνη).
Παράλληλα, πρόσκληση εθελοντικής προφοράς και σύνθεσης – δημιουργίας και
παραγωγής νέου κατάλληλου διδακτικού υλικού με έργα διαφόρων επιπέδων
δυσκολίας, στυλ και για διαφορετικά ορχηστρικά και φωνητικά σύνολα,
υποσύνολα και χορωδίες.
2. Ενημέρωση γονέων και εμπλοκή και συνεργασία φορέων πολιτισμού,
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών ενώσεων. Δημιουργία και
σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσίας εκπαίδευσης και φορέων.
3. α. Υπηρεσιακή ενημέρωση μαθητών, εξασφάλιση συνεργαζόμενων Σχολείων που
στεγάζουν τις διδασκαλίες – δοκιμές του προγράμματος.
β. Κατάρτιση εβδομαδιαίων δοκιμών και κατανομής εθελοντών διδασκόντων και
αντίστοιχων μαθητών, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο
και όχι το ηλικιακό.
Διδακτικές παρεμβάσεις και μέθοδοι
Ειδικότερα κατά την διδακτική διαδικασία:
Μετά την σχετική ενημέρωση των εκπ/κών από τους γονείς των μαθητών για τα
γενικά ενδιαφέροντα και το γνωστικό επίπεδό τους και αφού αυτό διαπιστωθεί μετά
από ατομική ακρόαση, αυτοί εντάσσονται σε ανάλογα τμήματα – μικροομάδες, με
κοινό – ενιαίο εκπ/κό σχεδιασμό και στόχο.190
189

http://www.exandasdocumentaries.com/documentaries/chronologically/2012-2013/340-elsistema-sozontas-zoes
190
Θεωρία «πολλαπλής νοημοσύνης».
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1. Επιλέγονται έργα για αρχάριους που έχουν διαχωριστεί ανάλογα με την
επιλεγμένη και διατιθέμενη κατηγορία οργάνου: πνευστό, έγχορδο ή κρουστό σε
αντίστοιχες μικρές ομάδες των 2-5 μαθητών (ομαδοσυνεργατική μάθηση). Ο
εκπαιδευτικός παίζει μαζί με κάθε ομάδα. Τα μαθήματα οργάνων είναι ατομικά ή
σε ολιγομελή τμήματα του ίδιου οργάνου και του ίδιου επιπέδου από ένα καθηγητή.
2. Αυτές οι ομάδες προοδευτικά εμπλέκονται και συνηχούν μεταξύ τους σε απλές
γνωστές μελωδίες διεθνούς ή παραδοσιακού τοπικού ρεπερτορίου, τις οποίες
παίζουν όλοι ταυτόχρονα (unison). Δηλαδή το προτεινόμενο γνωστό «διάβασμα εν
χορώ» («Ενίσχυση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και της ευχέρειας»
Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Βασίλειος Κωτούλας). 191
Προοδευτικά, βάσει των ειδικών πρωτότυπων και προσαρμοσμένων επεξεργασιών
των διδασκόντων δημιουργούν μεταξύ τους διάφορες πιο σύνθετες μελωδικές και
αρμονικές γραμμές. Ο εκπ/κός κατά τη μελέτη υποστηρίζει - παίζει ο ίδιος με
διαφορετική ομάδα κάθε φορά: Για παράδειγμα: ένας βιολιστής παίζει αρχικά τη
μελωδία μιας σύντομης φράσης για 1ο βιολί, αργότερα στην ίδια φράση παίζει 2ο ή
3ο βιολί στηρίζοντας κάθε φορά την ομάδα παιδιών που παίζουν τα αντίστοιχα
όργανα. 192 Τον ρόλο του όμως μπορεί να τον αναθέσει και σε προχωρημένο παιδί
(αμοιβαία διδασκαλία).
Εναρμονίζομαι στην ουσία με την παραδοχή: «Προσφορά πολλών ευκαιριών για
πρακτική με βάση τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων και με υλικό
που σταδιακά δυσκολεύει» (Chard και συν., 2002˙ Meyer & Felton, 1999˙ Rasinski,
2003˙ Samuels,1979).
Παράλληλα προσαρμόζω τη μέθοδο της «Υποδειγματικής φωναχτής ανάγνωσης»
στην διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου ή μιας φράσης ενός χορωδιακού
τραγουδιού με τα παρακάτω ενδεικτικά βήματα:
Βήμα 1. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας αυτής της τεχνικής είναι απαραίτητη η
αλλαγή της διάταξης των καθισμάτων, ζητώντας από τους μαθητές να καθίσουν σε
κύκλο (ή κάτω, οκλαδόν). Στη συνέχεια δίνω ένα (μουσικό) κείμενο στους μαθητές,
τονίζοντας ότι:
α. η ταχύτητα δεν είναι το ζητούμενο στη φωναχτή ανάγνωση
β. πρέπει να γίνεται προσπάθεια να ταιριάζει το ύφος του ήχου της μουσικής (φωνής
του αναγνώστη) προς το ύφος της μουσικής του εκπαιδευτικού - (φωνής του
προσώπου τα λόγια του οποίου διαβάζονται).

191

Σουζάνα Παντελιάδου – Φαίη Αντωνίου «Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες» Βόλος 2008, Επιμορφωτικό υλικό ΕΚΔΔΑ 2014
192
Πολλαπλές αναγνώσεις του ίδιου κειμένου: Από τις πλέον γνωστές και χρησιμοποιημένες
διδακτικές μεθόδους είναι αυτή των πολλαπλών αναγνώσεων καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
όλες τις περιοχές της αναγνωστικής ευχέρειας: την ακρίβεια, το ρυθμό και το χρωματισμό (Kuhn &
Stahl, 2000, Meyer & Felton, 1999, NICHD, 2000). Μια μορφή είναι αυτή των χρονομετρημένων
επαναλαμβανόμενων αναγνώσεων.
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Βήμα 2. Πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να διαβάζουν δυνατά (φωναχτά), διαβάζω
υποδειγματικά ένα μέρος του και ζητώ από τους μαθητές να διαβάσουν το ίδιο σιγά
(σιωπηρά) και στη συνέχεια με πιο εξωστρεφή τρόπο δυνατά (φωναχτά).
(Καλλιέργεια της ανάπτυξης του χρωματισμού της ανάγνωσης χωρίζοντας τις
προτάσεις του κειμένου ανάλογα με τον επιτονισμό που διδάσκεται και εμπλέκοντας
το μαθητή στην αποκωδικοποίηση κάθε πρότασης (Rasinski, 2003˙ Schreiber, 1980).
3. Διδάσκω χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακά μέσα και ενεργοποιώντας
κιναισθητικές δεξιότητες193 . Έτσι μια ολοκληρωμένη μουσική φράση μπορεί κατά
βάθος να είναι:
- η μουσική μιας χορευτικής φιγούρας, η ενός χορού, μουσική διασκέδασης
- μουσική ταινίας, θεάτρου musical, ή βωβού κινηματογράφου,
- μουσική ενός αγαπημένου – ιδιαίτερου τραγουδιού
- μουσική για άθληση – άσκηση του σώματος
- μουσική για πνευματική ή σωματική χαλάρωση194
4. Διδάσκω στρατηγικές:
♪ μνήμης (ακουστικής),
♪ οργάνωσης – αυτοοργάνωσης θέσης, ρόλων και χώρου με ποικίλα
αλλοκεντρικά συστήματα μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο (ορχήστρα)
♪ αντίληψης προσανατολισμού
♪ έκφρασης ιδιοτήτων και διαβάθμισης δυναμικών του ήχου
5. Ο εκπ/κός στηρίζει εξατομικευμένα το παιδί που αφομοιώνει με πιο αργούς
ρυθμούς, παίζοντας δίπλα του, ή δείχνοντάς του τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να
βγει ο ζητούμενος ήχος, ή το τοποθετεί δίπλα σε ένα άλλο μαθητή που αφομοιώνει
πιο γρήγορα και (ο οποίος) λειτουργεί ψυχοσυναισθηματικά συνεχώς υποστηρικτικά
για το αδύναμο παιδί (στέρεη ηχητική κολώνα). Αυτό λειτουργεί και για τα φωνητικά
σύνολα.
Έτσι η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν ακυρώνει την εξατομικευμένη, η οποία
μπορεί να γίνεται παράλληλα σε ένα παιδί, μια ομάδα, μια τάξη.
6. Επίσης ο εκπ/κός πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του, να διερευνά και να
αναπροσαρμόζει συνεχώς τεχνικές διδασκαλίας (κλιμακωτή υποστήριξη και
φθίνουσα καθοδήγηση) σύμφωνα με το γνωστικό αλλά και μυοσκελετικό επίπεδο
σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, (θέματα ειδικής αγωγής, στάση
σώματος, ακουστική αντίληψη και μνήμη, αισθητική, σκελετικά προβλήματα,
γενικότερα ζητήματα υγείας κλπ).
Ο εκπ/κός Μουσικής σε ένα τέτοιο εθελοντικό δωρεάν περιφερειακό και
διασχολικό εκπ/κό πρόγραμμα οφείλει να διαπνέεται από τις παρακάτω αρχές
κατά την διδασκαλία του
193

Το «Κάνω και μαθαίνω» εδώ γίνεται: «Παίζω (Μουσική) και (παράλληλα ενεργοποιώ) μαθαίνω»
«Εργαστηριακές δραστηριότητες ώστε να συνδέονται οι αφηρημένες έννοιες με συγκεκριμένες
καταστάσεις & χειροπιαστές εμπειρίες» (Πάρης Παπαδόπουλος, παρουσίαση για τη
«Διαφοροποιημένη διδασκαλία» – ΕΚΔΔΑ 2014)
194
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δεν αποθαρρύνω
αποδοκιμάζω αν χρειαστεί τις πράξεις κι όχι το ίδιο το παιδί
διαχειρίζομαι ορθά το λάθος, ως ευκαιρία επανάληψης και βελτίωσης – προόδου
δεν παρακινώ τα παιδιά για ανταγωνισμό γιατί έτσι δεν τα ενθαρρύνω
προσδίδω ευγενή χαρακτήρα και αυτοσκοπό: χαρά σύμπραξης, μοίρασμα εμπειριών,
ταξίδια, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε κάτι που πραγματικά αξίζει
κάθε παιδί χωριστά, αποζητά την προσοχή μου για κάποιους λόγους
υπευθυνότητα = ανάληψη ευθύνης (ως solist αλλά και ως μέλος εντός της μικρής ή
μεγάλης ομάδας)
7. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, αφού δίνει τη δυνατότητα σε παιδί (μαθητή/τρια
Δημοτικού Σχολείου) που σημειώνει πρόοδο, μετά από πρόταση των διδασκόντων
του, να παρακολουθεί την ύλη και να συμπράττει με σύνολο της επόμενης βαθμίδας
προόδου και εκπαίδευσης (Γυμνασίου – Λυκείου).
8. Προοδευτικά και αναλόγως το τελικό έργο, οι μικροομάδες μαθητών (υποσύνολα
πχ. ξύλινων πνευστών) συναντούνται και συμπράττουν με άλλες μικροομάδες
(υποσύνολα χάλκινων πνευστών και κρουστών ή εγχόρδων), δημιουργώντας μια
μεγάλη ομάδα, π.χ.: την ορχήστρα ΙΣΜΟΧ Κέρκυρας. Αυτή επικοινωνεί διαδικτυακά
και σε πραγματικό χρόνο ακούει, συναλλάσσεται και τελικά συμπράττει με
αντίστοιχη δομή από άλλο νησί του Ιονίου.
Αυτό επιδιώκεται να συμβεί εκ περιτροπής σε όλα τα Ιόνια νησιά, με κίνητρα:
- την ουσιαστική συνοχή στη μουσική παράδοση των Επτανήσων
- την εκπαιδευτική συναυλία – εκδρομή
- την σύμπραξη με εγνωσμένης αξίας ορχήστρα του τόπου οργάνωσης της δράσης
- την πραγματοποίηση σεμιναρίων – συναυλιών εν πλω (διάπλους Ιονίου)
- την ηχογράφηση - έκδοση έργων της ΙΣΜΟΧ
- την συνεργασία με εκπ/κούς φορείς για λειτουργία των συνόλων της ΙΣΜΟΧ ως
εκπ/κά εργαλεία σε άλλους μαθητές ανά την Ελλάδα ή τον κόσμο, τα οποία θα
προβάλλουν τον πολιτισμό της χώρας αλλά και διεθνείς αξίες (Ειρήνη, Δημοκρατία,
σεβασμός στη διαφορετικότητα, αλληλεγγύη κλπ)
Έτσι επιτυγχάνεται τελικά με εναλλακτικό τρόπο μια κοινή διδακτική προσέγγιση
με κοινή εκπαιδευτική μέθοδο αλλά με αρκετά ευρύτερο, μιας συμβατικής
σχολικής τάξης, στόχο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο, διαπολιτισμικό αλλά και ρευστό, αβέβαιο εξελίξεων,
ασχημάτιστο και ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται πια ο
κλασικός τρόπος διδασκαλίας, μάθησης, όπως και επικοινωνίας.
Βιώνουμε νέες σχέσεις εργασίας – συνεργασίας σε νέα ποικίλα περιβάλλοντα:
μαθησιακά, εργασιακά, κοινωνικά.
Τα προβλήματα πλέον δεν υφέρπουν σε κάθε Ελληνικό σπίτι, τώρα, φωνάζουν.
Η ανθρώπινη τέχνη ως υπερόπλο αισθητικής, ιστορίας, πολιτισμού και γνώσης
υπερβαίνει την πραγματικότητα και μπορεί να την καθορίσει.
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Η Μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που απευθύνεται σε βασικές ανάγκες
αυτοέκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας του ανθρώπου.
Η διδασκαλία Μουσικής, οργάνου ή χορωδίας, προσφέρει την θαυμάσια ευκαιρία να
αναπτύξει ο εκπ/κός όλες τις γνωστές διδακτικές τεχνικές (μετωπική, διάλεξη,
συζήτηση, επίδειξη, πειραματική και ομαδική διδασκαλία, και παιχνίδι ρόλων) με
τις τελευταίες να ενδείκνυνται ως καταλληλότερες για το αντικείμενο της Μουσικής.
Οφείλει όμως με βάση τα προσωπικά του γνωρίσματα να εστιάσει σε εκείνη που
τελικά κάνει χαρούμενα τα παιδιά, εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή τους και
επιτυγχάνει κάθε φορά το καλύτερο δυνατό γνωστικό και ψυχοκινητικό αποτέλεσμα.
Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η μουσική και το τραγούδι οποιουδήποτε είδους
(παραδοσιακό, παλιό και νέο) είναι το πλέον διεπιστημονικό - διαθεματικό
εργαλείο διαφοροποιημένης διδασκαλίας για ομαδοσυνεργατική μάθηση –
έκφραση με την μεγαλύτερη διεισδυτικότητα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του
παιδιού.195
Γλώσσα, ιστορία, θρησκεία, θετικές επιστήμες, φυσική αγωγή, συγκλίνουν σε έννοιες
ταυτόσημες με έννοιες Μουσικής, όπως: μέτρο, ρυθμός, ένταση, διάρκεια, ταχύτητα,
έκφραση, ερμηνεία, θέμα, φόρμα, μοτίβο, επανάληψη κλπ, οι οποίες διαπερνούν
οριζόντια και χαρακτηρίζουν σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.
Προσφέρεται λοιπόν απόλυτα η Μουσική σε ένα πρόγραμμα όπως το ΙΣΜΟΧ, ως
πολύπλευρη δραστηριότητα για την διαφοροποιημένη διδασκαλία πολλών
διδακτικών αντικειμένων που μεταξύ τους επικοινωνούν εσωτερικά και
ουσιαστικά, ώστε να συνθέτουν τα παιδιά και να συμπληρώνουν τη γνώση και την
Αισθητική τους με τέτοια πολυαισθητηριακά κίνητρα.
Μπορούμε ο καθένας στο επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης και στο γεωγραφικό τομέα
ευθύνης του να διερευνήσει ανάγκες να προτείνει και να συνενώσει εντόπιες
δυναμικές ενεργητικής συμμετοχής όλων των επιστημονικών –καλλιτεχνικών και
κοινωνικών δομών για την συνέργεια στην άμεση αισθητική βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, της παιδείας και τελικά της ευημερίας του συνόλου.
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«Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία της νόησης που παρέχει η κοινωνία» (Πάρης
Παπαδόπουλος, παρουσίαση για τη «Διαφοροποιημένη διδασκαλία» – ΕΚΔΔΑ 2014)
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Μικροί Ντεντέκτιβς της Τέχνης
Παπουτσή Μελπομένη
Νηπιαγωγός 1θέσιο Νηπιαγωγείο Αλφειούσας Ηλείας
papoutsimenia@gmail.com
Παπαστόικου Μαρία
Σχολική Σύμβουλος 28ης Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής.
maripap1905@windowslive.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η Τέχνη έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προαγωγή της
δημιουργικότητας των παιδιών και στην όξυνση της παρατηρητικότητάς τους. Ωστόσο
και σύμφωνα με το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στη Βενεζουέλα «Σκέψου με την
Τέχνη»,(επιμορφωτικό υλικό, επιμ. Εκπ/κών 2011), για να επηρεαστεί καταλυτικά και
θετικά η σκέψη των παιδιών, προϋπόθεση αποτελεί, οι διαδικασίες εμπλοκής τους
με την Τέχνη, να αποτελούν μέρος της καθημερινής τους ζωής και να
επαναλαμβάνονται.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Μικροί Ντεντέκτιβς της Τέχνης», αποτελεί ένα ταξίδι
τόσο στο χρόνο όσο και στο μαγικό κόσμο των ζωγράφων μιας άλλης εποχής ή και της
σύγχρονης, που επιδιώκει να κεντρίσει το ενδιαφέρον, να διεγείρει την περιέργεια,
να εξάψει τη φαντασία των νηπίων ώστε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να
προβληματιστούν και στο τέλος να οδηγηθούν στη μάθηση.
Εισαγωγή -Προβληματική
Στη σύγχρονη παιδαγωγική διαδικασία αναζητάμε εκπαιδευτικές τεχνικές που να
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών για έκφραση και δημιουργία, με στόχο τη
μάθηση και στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής τον ίδιο το μαθητή.
Το παιδί της προσχολικής ηλικίας χρειάζεται εμπειρίες τόσο ποσοτικές όσο και
εμπειρικές για να αναπτύξει τις κάθε μορφής ικανότητές του, να γνωρίσει και να
αποδεχτεί τον εαυτό του, το φυσικό και το κοινωνικό σύνολο που το περιβάλλει και
να δημιουργήσει μία διαλεκτική σχέση μαζί του.
Σε αυτή την προβληματική, η Τέχνη έρχεται να καινοτομήσει ως παιδαγωγικό μέσο
μάθησης. Ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση όπου τα πεδία μάθησης είναι
πολλαπλά, η Τέχνη μέσα από επιλεγμένα αντικείμενα και δραστηριότητες συνδράμει
τον εκπαιδευτικό, διευκολυντή στη μάθηση (Ματσαγγούρας, Η. 1999) παρέχοντας
ένα ακόμα διδακτικό εργαλείο στα χέρια του.
Συγκεκριμένα στο χώρο του νηπιαγωγείου τα αντικείμενα τέχνης – οι πίνακες
ζωγραφικής- κλασσικής ή μοντέρνας τέχνης, βοηθούν το νηπιαγωγό να μιλήσει στα
παιδιά για ποικίλα θέματα. Στους επιμέρους στόχους του, εμπεριέχονται η
εξοικείωση των παιδιών με αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η απόλαυση
του ωραίου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας, της
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μνήμης και της φαντασίας. Τέλος η διερεύνηση και η αυτό-ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του παιδιού. (Ρέντα Χρύσα Μουσειοπαιδαγωγός- Πηγή από το
Διαδίκτυο)
«…Αυτά που ξέρω για τα παιδιά. Αυτά που θέλω για τα παιδιά. Και ανάλογα
οργανώνω τις δραστηριότητές μου. Παίρνω υπόψη μου τα παιδιά, τις ηλικίες, τις
προηγούμενες γνώσεις, το χώρο, τις συνθήκες, τους στόχους το πρόγραμμα και με
βάση αυτά ξεκινά και η δραστηριότητα…» (Τρίμη 1992)
Έχοντας όλα τα παραπάνω κατά νου, δηλαδή το χαμηλό κοινωνικό-πολιτιστικό
περιβάλλον των παιδιών, την διαπίστωση μετά από διερεύνηση για τη σχέση των
παιδιών με τη τέχνη της ζωγραφικής και λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο των οικογενειών, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα – παρέμβαση στη σχέση των
παιδιών με την Τέχνη της ζωγραφικής και την αξιολόγησή της ,πριν και μετά.
Όλα αυτά λειτούργησαν για εμάς ως πρόκληση και κίνητρο για την υλοποίηση του εν
λόγω προγράμματος.
Το πρόγραμμα διήρκεσε τέσσερις μήνες (Ιανουάριος – αρχές Μαΐου) όπου πήραν
μέρος 13 παιδιά (5 νήπια και 8 προνήπια), εγώ η ίδια ως νηπιαγωγός και η σχολική
μου σύμβουλος κ. Παπαστόικου Μαρία ως εμψυχωτής και επιστημονικός
συνεργάτης.
Γενικός στόχος
Η θετική στάση των παιδιών απέναντι στη Τέχνη, καθώς και η γνωριμία τους με
σύγχρονους και κλασσικούς ζωγράφους Έλληνες και ξένους.
Ειδικότερα η προσέγγιση έργων τέχνης αισθητικά, συναισθηματικά και τέλος
γνωστικά.
Επιμέρους στόχοι
Προσπάθεια να αποτελέσει ο πίνακας ζωγραφικής πλούσιο μέσο έκφρασης που θα
συνδράμει στο να αποδεσμεύσουν τα παιδιά τη φαντασία τους, τα συναισθήματά
τους και να οδηγηθούν με αυτόν τον τρόπο στη γνώση.
Μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργία, τα νήπια
ευαισθητοποιούνται και κατανοούν τις πολλαπλές όψεις των αντικειμένων και των
καταστάσεων, και εκφράζουν τις δικές τους εμπειρίες και τα συναισθήματα.
(Παιδαγ. Ινστ. 1998)
Επιπλέον γνωρίζοντας τα παιδιά έργα μεγάλων ζωγράφων, να μπορέσουν βάσει
αυτών, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν σωματικά και καλλιτεχνικά.
Συγχρόνως ικανοποίηση της περιέργειάς τους, εμπλουτισμός λεξιλογίου ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και ικανότητας συγκέντρωσης έτσι ώστε να καταφέρουν να
συνεργαστούν για ένα συλλογικό αποτέλεσμα (ομαδοσυνεργατική μάθηση).
Τέλος αυτοσχεδιασμός και δημιουργία δικών τους ιστοριών με βάση τους πίνακες και
να δράσουν μέσα από θεατρικό παιχνίδι – παιχνίδια ρόλων.
Σημαντικός επίσης στόχος η συνεργασία με την οικογένεια
Μεθοδολογία
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Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στα νήπια να προσεγγίσουν τη ζωγραφική Τέχνη
διαθεματικά και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για το θέμα. Ταυτόχρονα
όμως κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους. Οι
δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν ήταν συλλογικές (εργασία σε ομάδες) ευνοώντας
την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους.
Η συνεργασία με άλλους φορείς κρίθηκε απαραίτητη, αφού είναι κοινή παραδοχή
ότι το σημερινό νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία. Για το σκοπό
αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε atelier ζωγράφου.
Ωστόσο και η εικονική περιήγηση σε μουσεία του κόσμου κρίθηκε αναγκαία μέσα
από τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης.
Μεθοδολογικά εργαλεία:
Ερωτηματολόγια- καταγραφές(γραπτές και ηχητικές)
Ημερολόγιο προγράμματος
Ιδεοθύελλα
Ιστόγραμμα
Ομάδες εργασίας
Φωτογραφίες
Πεδία διαθεματικής σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Γλώσσα
Εκμάθηση καινούριου λεξιλογίου σχετικά με τη ζωγραφική και τα καλλιτεχνικά
ρεύματα
Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με την ερμηνεία ζωγραφικών έργων.
Συμμετοχή σε συζητήσεις.
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έκφρασης των απόψεών τους.
Δημιουργία ιστοριών και παραμυθιών.
Επαφή με βιβλία, οδηγούς πινακοθηκών, περιοδικά σχετικά με ζωγράφους.
Μαθηματικά
Ταξινομήσεις αντικειμένων που έχουν κάτι κοινό, επιλέγοντας τα μέσα από
διάφορους πίνακες
Μετρήσεις αντικειμένων, προσώπων σε ένα πίνακα.
Αντιστοιχήσεις ανάμεσα στο ζωγράφο και στο έργο του.
Μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής να αντιληφθούν τις έννοιες: εμπρός, πίσω,
πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά κλπ.
και τις έννοιες του προσανατολισμού και της προοπτικής.
Δημιουργία και Έκφραση
Ζωγραφική.
Κατασκευή εκθεμάτων.
Θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί – παιχνίδια ρόλων.
Μουσικοκινητικά παιχνίδια.
Μελέτη Περιβάλλοντος
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Γνωριμία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Θετική στάση για τους χώρους τέχνης και πολιτισμού.
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλληλεπίδραση, συνεργασία, σεβασμός και
ενσυναίσθηση.
Εντοπισμός στο χάρτη την πατρίδα των ζωγράφων που γνωρίζουμε.
Σύγκριση με τη χώρα μας (απόσταση – μέγεθος).
Πληροφορική
Θετική στάση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση του ποντικιού.
Εύρεση από sites στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τους ζωγράφους και τα έργα
τους.
Περιήγηση σε εικονικές πινακοθήκες.
Εκτύπωση μερικά από τα έργα των ζωγράφων.
Ανάλυση του Σχεδίου Εργασίας – project
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσπάθησα οι μικροί μαθητές να έρθουν σε
επαφή με σπουδαία έργα ζωγράφων, αποσκοπώντας να διαφανεί τόσο ο
συναισθηματικός πλούτος του καλλιτέχνη-ζωγράφου όσο και του παιδιού-αποδέκτη
που «μελετούσε» την καλλιτεχνική δημιουργία.
Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε κάθε έργο τέχνης συγκινεί και παίρνει άλλη διάσταση και
ερμηνεία ανάλογα με τη συναισθηματική φόρτιση του καθενός που παρατηρεί το
έργο.
Κριτήριο επιλογής του κάθε ζωγραφικού έργου υπήρξε, η δυνατότητα του πίνακα να
μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και ταυτόχρονα να τα
ευαισθητοποιήσει, αν σκεφτούμε ότι τα συγκεκριμένα παιδιά προέρχονται από ένα
επαρχιακό χωριό, φτωχό σε πολιτιστικά – εικαστικά ερεθίσματα.
Συγχρόνως προσπαθούσα να κάνω επιλογή ζωγραφικών έργων που να συμπίπτουν
χρονικά με τις εποχές, τις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα (π.χ. Picasso – Αρλεκίνος,
Απόκριες, - Βασιλείου Σπύρος – Το τραπέζι της Καθαρά Δευτέρας, - Gustav Klimt –
γιορτή μητέρας).
Μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως παρατήρηση, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί,
τα παιδιά κλήθηκαν να διαπιστώσουν την ομορφιά του κάθε πίνακα, να βρουν τα
κρυμμένα στοιχεία του, έτσι ώστε να νιώσουν την ικανοποίηση της ανακάλυψης και
να την αποτυπώσουν με διάφορους τρόπους.
Πίνακας του HOAN MIRO - «Φιγούρα μπροστά από τον κόκκινο ήλιο»
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Η επιλογή του πρώτου ζωγράφου έγινε με κριτήριο ότι οι πίνακές του με τις απλές,
μαύρες, καθαρές γραμμές, που θυμίζουν παιδική ζωγραφική, θα μπορούσε να
προσελκύσει ευκολότερα το ενδιαφέρον των παιδιών. Αρκεί να σκεφτούμε και αυτό
που ο ίδιος είπε: «Χρειάστηκε να γεράσω για να μάθω να ζωγραφίζω σαν παιδί».
Απώτερος σκοπός η πρώτη γνωριμία των παιδιών με έργα μεγάλων ζωγράφων αλλά
και η καλλιέργεια της φαντασίας τους.
Αρχικά έγινε προσπάθεια κατανόησης – αποκρυπτογράφησης των δύο αντικειμένων
που βρίσκονται στον πίνακα. Προφορικές διατυπώσεις σχετικές με το τι είναι ο
κόκκινος κύκλος και στη συνέχεια με τη χρήση διαφόρων άχρηστων αντικειμένων να
αυτενεργήσει το κάθε παιδί, με μοναδικό εφόδιο τη φαντασία του, για το τι μπορεί
να είναι αυτή η φιγούρα.
Τα παιδιά πραγματικά μεγαλούργησαν δίνοντας με το δικό τους μοναδικό – αφελή
τρόπο, την άποψη τους για τη φιγούρα. Ταυτόχρονα έγινε σύνδεση και με τα
μαθηματικά αφού επεξεργαστήκαμε και τον αριθμό «ένα». Στο τέλος έπειτα από
παρακίνησή μου τα παιδιά ζωγράφισαν και εκείνα σαν το Miro, αφού προηγήθηκαν
προβολή πληθώρας έργων του τόσο φωτοτυπημένα, όσο και animation βιντεάκια
από το διαδίκτυο (you tube).
Πίνακας του LEONARDO DA VINCI – «Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα»

Επόμενη επιλογή ο παραπάνω πίνακας με τη διάσημη προσωπογραφία, γιατί κατά
τη διερεύνησή μου στην αρχή του προγράμματος, για το αν γνωρίζουν τα παιδιά
ζωγράφους ή πίνακες, διαπίστωσα ότι κάποια παιδιά ήξεραν τη «Τζοκόντα» όπως
μου την είπαν, επηρεασμένα προφανώς από τα ΜΜΕ. Τον πίνακα αυτόν τον εντάξαμε
στην ενότητα: «ο εαυτός μου-οι αισθήσεις».
Πραγματοποιήθηκαν ταξινομήσεις διαφόρων προσωπογραφιών με βάση την ηλικία,
το φύλο, την έκφραση εστιάζοντας στο τέλος στο έργο «το Χαμόγελο της Μόνα Λίζα».
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Τα παιδιά περιγράφουν, διατυπώνουν, παίζουν παιχνίδια ρόλων και στο τέλος
επινοούν ένα υποτιθέμενο διάλογο που μπορεί να έχει ο ζωγράφος με το μοντέλο.
Οι διάλογοι που προέκυψαν απολαυστικοί.
Ακούστηκε από το ομώνυμο έργο του Χατζιδάκι «το χαμόγελο της Τζοκόντα» το
κομμάτι «προσωπογραφία της μητέρας μου» μιας και ασχολούμαστε με
προσωπογραφίες. Τα παιδιά κλήθηκαν με κλειστά μάτια να περιγράψουν τα
συναισθήματά τους ακούγοντας μόνο τη μουσική.
Η επεξεργασία του πίνακα έκλεισε με σκέψεις για το – ποιος είναι ο λόγος που
χαμογελά η Μόνα Λίζα, να δημιουργήσουμε τις δικές μας προσωπογραφίες αλλά και
να δοκιμάσουμε τα σοκολατάκια Gioconda που κάποιο παιδί έφερε στην τάξη.
Πίνακας του VINCENT VAN GOGH – «Έναστρη Νύχτα»

Ο συγκεκριμένος πίνακας επιλέχθηκε από τα ίδια τα παιδιά μέσα από διάφορους
γνωστούς και άγνωστους πίνακες του Van Gogh. Εντάχθηκε στην ενότητα: «Ημέρα –
Νύχτα».
Οι μικρές καμπύλες και ευθείες γραμμές, η κίνηση που προσδίδουν ήταν πιστεύω η
αιτία επιλογής του. Τα παιδιά κλήθηκαν να δώσουν το δικό τους τίτλο: «Ο Χορός των
Αστεριών» και μέσα από τους πίνακες που τους είχαν δοθεί, τους ζήτησα να φτιάξουν
τη δική τους ιστορία, περιγράφοντας απλώς τους πίνακες του Van-Gogh. (Το
αποτέλεσμα είναι σε μορφή video και θα παιχτεί στην παρουσίαση).
Έπειτα από αυτή τη δράση τα παιδιά δημιούργησαν τόσο τη δική τους έναστρη νύχτα
ατομικά σε χαρτόνι όσο και ομαδικά σε μακέτα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έκλεισε με το διαχωρισμό των παιδιών σε δύο ομάδες,
ανάλογα με το αν οι πίνακες έχουν ως θέμα τους – την Ημέρα ή τη Νύχτα. Με μουσική
υπόκρουση το “starry-starry night” του Don mc Lean, τα παιδιά ομαδικά
φαντάστηκαν εικόνες και μέσα από θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς, περιέγραφαν την
εικόνα της φαντασίας τους.
Πίνακας του PICASSO – «Ο Αρλεκίνος» - «Προσωπογραφίες»

Χρονικά κατά την επεξεργασία του συγκεκριμένου πίνακα βρεθήκαμε στον εορτασμό
της Αποκριάς οπότε συγχρονιστήκαμε και ψάχνοντας στο διαδίκτυο τον όρο
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«Αρλεκίνο», βρήκαμε πληθώρα σχετικών αποτελεσμάτων. Τα παιδιά επέλεξαν το
συγκεκριμένο, μάλλον γιατί το πρόσωπο είναι παιδικό. Διαβάσαμε σχετικά
παραμύθια, οπότε τα παιδιά σύγκριναν, εκφράστηκαν, δημιούργησαν,
μεταμφιέστηκαν με μοναδικά τους εργαλεία τη φαντασία τους και το μπαούλο του
θεάτρου.
Έγινε επέκταση ακόμη περισσότερο στα έργα του Picasso, μελετώντας τις
προσωπογραφίες του και συγκρίνοντας τες με τη Μόνα Λίζα του Da Vinci. Εντοπίζουν
διαφορές, ασκούν κριτική και μαθαίνουν για τον «Κυβισμό» στην Τέχνη. Μέσα από
το θεατρικό παιχνίδι βιώνουν καλύτερα το «Περίεργο» ώστε να συζητήσουμε για τη
διαφορετικότητα και την αποδοχή. Με την τεχνική του κολλάζ τα παιδιά φτιάχνουν
τις δικές τους «περίεργες» προσωπογραφίες ενώ στο τέλος καταλήγει μια αυθόρμητη
δραστηριότητα να γίνει αιτία για αυτοεπίγνωση.
Πίνακας του ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - «Το Τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας»

Η επιλογή του θέματος εντάχθηκε και πάλι στο θέμα των ημερών και προσαρμόστηκε
στα ήθη και έθιμά μας. Η αναζήτηση και πάλι κινήθηκε μέσα από το διαδίκτυο, όπου
τα παιδιά γράφοντας λέξεις σχετικές με τη Καθαρή Δευτέρα βρήκαν αμέσως τον
επιθυμητό πίνακα ενός Έλληνα ζωγράφου, του Βασιλείου. Μέσα από πλήθος
ερωτήσεων ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του πίνακα, συνδέοντας συγχρόνως και
τα μαθηματικά. Στην ερώτηση: «Πόσα άτομα υπάρχουν στην παρέα;» και αν «Είναι
ηλικιωμένα ή νεαρά άτομα;» τα παιδιά αυθόρμητα αρχίζουν να δίνουν τη δική τους
μοναδική άποψη για τον πίνακα και να επινοούν μια ευφάνταστη ιστορία δίνοντας
τη λύση σε ποιους ανήκει το ψάθινο καπέλο, η ξύλινη μαγκούρα και ο χαρταετός.(Η
ιστορία μπορεί να ακουστεί στη παρουσίαση). Η όλη δράση καταλήγει με μεικτή
τεχνική- κολλάζ και ζωγραφικής όπου τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους πίνακα με
τα πρόσωπα της ιστορίας τους, τα αντικείμενα στα πρόσωπα που τους ανήκουν,
καθώς και το γνωστό τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικροί
μαθητές μπήκαν στη διαδικασία να παίξουν παιχνίδια με τα σαρακοστιανά φαγητά
τόσο γλωσσικά όσο και μαθηματικά.
Πίνακες του ARCIMBOLDO- «Οι εποχές»
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Το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος είναι τόσο ευέλικτο που καταφέραμε
μέσα από αυτό και μετά από παρότρυνση και τη βοήθεια της συμβούλου μου, να
πάρουμε μέρος σε:- "Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στους πολίτες της
Ηλείας" που υλοποιήθηκε σε συνεργασία της Γραμματείας Καταναλωτικής
Συνείδησης με την Δ/νση Π.Ε. Ν. Ηλείας-χωρίς να χρειάζεται να παρεκκλίνω από τις
δραστηριότητές μας και να το συνδέσω οργανικά στο τρέχον πρόγραμμα.
Η επιλογή του Arcimboldo έγινε, επειδή θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης
εξάπτει την φαντασία των μικρών και δίνει τη δυνατότητα για πολλές δραστηριότητες
σχετικές με το παραπάνω πρόγραμμα.
Μέσα από τους πίνακές του τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν μια άλλη μορφή
τέχνης και να καταπιαστούμε με την υγιεινή διατροφή και τα τοπικά προϊόντα του Ν.
Ηλείας. Έγινε αναφορά στο χάρτη για να διαπιστώσουν ότι ομοιότητα στα προϊόντα
έγκειται στο γεγονός ότι τόσο η Ιταλία όσο και η Ελλάδα είναι Μεσογειακές χώρες και
προσπάθησαν να κάνουν μια πρώτη καταγραφή των προϊόντων αυτών.
Γενικότερα τα παιδιά δημιούργησαν τους δικούς «ζωντανούς» πίνακες με τοπικά
προϊόντα σαν τον Arcimboldo αλλά και κατέληξαν στην ομαδική τους αφίσα με την
οποία πήραμε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίσαμε το πρώτο βραβείο σε επίπεδο
νηπιαγωγείων του νομού.
Πίνακας του GUSTAV KLIMT-«Απόσπασμα από τον πίνακα"Οι τρεις ηλικίες μιας
γυναίκας – Μητέρα και παιδί»

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πίνακα, τα ίδια τα παιδιά έκαναν την επιλογή αφού
μέσα από μια πληθώρα έργων ζωγράφων με θέμα τη μητέρα (πλησίαζε η γιορτή της
μητέρας) τα παιδιά εστίασαν το ενδιαφέρον τους και αιτιολόγησαν την άποψή τους.
Στην επεξεργασία αυτού του πίνακα πήραν μέρος και οι μητέρες των νηπίων όπου
κλήθηκαν να φωτογραφηθούν με τα παιδιά τους και στη συνέχεια να γράψουν τα
συναισθήματά τους κοιτώντας απλώς τη φωτογραφία. Η συγκίνηση, η αγάπη, η
τρυφερότητα ήταν τόσο μεγάλη που δε μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Με
συναισθήματα και λόγια αγάπης μίλησαν και τα παιδιά βλέποντας τη φωτογραφία
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τους, τα οποία μαγνητοφωνήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε ανοικτή γιορτή της
μητέρας που πραγματοποιήσαμε στο χώρο του νηπιαγωγείου.
Συμπεράσματα - Αξιολόγηση του προγράμματος
Θεωρώ πως οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν καθώς τα παιδιά:
απέκτησαν θετική στάση απέναντι στην Τέχνη
Κατέκτησαν καινούριες ικανότητες και δεξιότητες
Ήρθαν σε επαφή με καινούρια υλικά
Καλλιέργησαν την αισθητική τους
Άσκησαν την παρατηρητικότητά τους
Έμαθαν να εργάζονται σε ομάδες και να συνεργάζονται, επιλύοντας τυχόν
συγκρούσεις που εμφανίζονταν
Προβληματίστηκαν
Αναζήτησαν λύσεις
Εξέφρασαν τα συναισθήματά τους ποικιλοτρόπως μέσα από την Τέχνη.
Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα ήθελα να επισημάνω πως επιτεύχθηκε
ο βασικότερος στόχος του προγράμματος, που δεν ήταν άλλος από το να αποκτήσουν
τα παιδιά θετική στάση απέναντι στην Τέχνη. Παιδιά, που όπως προανέφερα, το
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, ήταν φτωχό σε πολιτιστικά
ερεθίσματα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τη χαρά και την ενεργή συμμετοχή των
παιδιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα ήθελα να ασχοληθώ στο μέλλον
με την υλοποίηση και άλλων προγραμμάτων σχετικά με τη Τέχνη όπως η Μουσική
στο χρόνο, ή η Παραδοσιακή μας μουσική και ο χορός στο Νηπιαγωγείο κ.λ.π. καθώς
μου δημιουργήθηκε η βαθειά πεποίθηση, ότι η σχέση με την Τέχνη είναι μία σχέση
δυναμική, που μπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα…
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Περίληψη
Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό τα αναδείξει τις ασυνέχειες που προκύπτουν αν
μελετήσει κανείς τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο και τη διδασκαλία της
γλώσσας στην πρώτη Δημοτικού, κυρίως μέσα από τη μελέτη των αντίστοιχων
αναλυτικών προγραμμάτων. Αρχικά θα αναφερθούμε στο αναλυτικό πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου, ΔΕΠΠΣ και Οδηγό Νηπιαγωγού, παρουσιάζοντας το θεωρητικό
πλαίσιο και τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Αμέσως μετά θα αναφερθούμε στα
Βιβλία του Δασκάλου και του Μαθητή για την πρώτη Δημοτικού και στον τρόπο που
εκείνα αντιμετωπίζουν το ζήτημα της διδασκαλίας της γλώσσας, θεωρητικά μοντέλα
και πρακτική εφαρμογή. Τέλος θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα
εάν υπάρχει συνέχεια και κοινά σημεία στα αναλυτικά προγράμματα των δύο
βαθμίδων τόσο ως προς τη θεωρία όσο και ως προς την πρακτική μέσα στη σχολική
τάξη.
Εισαγωγή
Μέσα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον τα ζητήματα που αφορούν στη
διδασκαλία της γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει να εμφανίζονται στο κέντρο
του εκπαιδευτικού προβληματισμού, με δεδομένη μάλιστα τη σημασία της γλώσσας
στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Οι θεωρίες που υποστηρίζουν τη διδακτική
της γλώσσας εμφανίζονται να έχουν σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
Επιπλέον, η συνέχεια της εφαρμογής των διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών είναι
ουσιαστική για την δημιουργία μιας γενιάς ικανών χρηστών της γλώσσας, οι οποίοι
καλούνται να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα
ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού πλαισίου.
Η διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Θεωρία και σύγχρονες τάσεις.
Όσον αφορά το ζήτημα της γλώσσας στο ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου (2002)
αναφέρεται ότι:
«Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση
και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις
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υποστηρικτικού χαρακτήρα. Ένας από τους κεντρικούς άξονες της προσέγγισης είναι
ότι τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση κάνοντας αναπόφευκτα λάθη κατά τη διαδικασία,
λάθη όμως, που η συγκεκριμένη προσέγγιση μας επιτρέπει να τα δούμε ως εκφράσεις
της προσπάθειάς τους να κατακτήσουν τη γνώση. Κατά συνέπεια είναι φυσικό αυτά
τα λάθη, που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, να γίνονται σ’ ένα
βαθμό αποδεκτά, αποτελώντας παράλληλα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της
μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά τους. Για τη
σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα
ερευνών και μελετήθηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να
διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις
μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με
εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο. Και αυτό, όπως είναι
γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα
παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρούμε
ότι μπορεί να συμβάλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών για
την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας, όπως η σημερινή» ( σελ. 2-3)
Από τα παραπάνω διαφαίνεται η προσέγγιση που προτείνεται και αφορά τη δομιτική
προσέγγιση, όπου υποστηρίζει την παράλληλη εξέλιξη γνώσης και γλώσσας, οι
οποίες βασίζονται στο αξίωμα «μαθαίνουμε από τα λάθη μας». Επίσης, κεντρικός
άξονας είναι και η υποστήριξη των επικοινωνιακών σχέσεων στις επιδιώξεις για τις
λειτουργίες της γλώσσας στο νηπιαγωγείο και η λειτουργική προσέγγιση (πρακτική
σημασία της γλώσσας). Το γεγονός ότι η εκπαίδευση κατακλύζεται από έναν
συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικα(επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας) που πολλές
φορές είναι διαφορετικός από εκείνον που μιλούν τα παιδιά στις οικογένειες τους
(περιορισμένος γλωσσικός κώδικας ) οδηγεί παιδιά από μη προνομιούχα
περιβάλλοντα σε σχολική αποτυχία (Bernstein, 1989).
Το ζήτημα της γραφής και της ανάγνωσης φυσικά εντάσσεται στην ευρύτερη
γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Η περιοχή της γλωσσικής εκπαίδευσης αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα πεδία έρευνας στη θεωρία και στην εκπαιδευτική πράξη.
Όροι κλειδιά θα μπορούσαν να αποτελούν η λειτουργική προσέγγιση και οι
επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα που αναφέραμε παραπάνω αλλά
και ο όρος «αναδυόμενος αλφαβητισμός». Ο «αναδυόμενος αλφαβητισμός ή
γραμματισμός» αναφέρεται στη συμπεριφορά των μικρών παιδιών της προσχολικής
ηλικίας που αναπτύσσεται ως προηγούμενο στάδιο της συμβατικής γραφής και
ανάγνωσης. Τα περισσότερα παιδιά που έρχονται στο νηπιαγωγείο έχουν ήδη
δομήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την ομιλία, την ακρόαση, τη γραφή και την
ανάγνωση. Αυτό το σύνολο γνώσεων είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε στην
προσχολική εκπαίδευση, ξεκινώντας από τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές εμπειρίες
των μικρών μαθητών (Παπούλια–Τζελέπη, 2001; Κουτσουβάνου, 2000).
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Η χρονική ακολουθία ανάμεσα στις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης δεν
ήταν πάντα η ίδια. Η υπόθεση ότι τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν να διαβάζουν και μετά
να γράφουν κυριαρχούσε για αρκετά χρόνια. Αντιστροφή, όμως, της παραπάνω
υπόθεσης διατύπωσε η Chomsky (1971), η οποία πρότεινε ότι η διαδικασία της
ανάγνωσης θα πρέπει να βασίζεται στη γραφή.
Σύμφωνα με τους ερευνητές Cochrane, Cochrane, Scalena & Buchanan (1984), Clay
(1975), Ferreiro και Teberosky (1982), υπάρχει συμφωνία όσον αφορά στην ύπαρξη
σταδίων εξέλιξης της ανάγνωσης και γραφής. Ενδεικτικά, για την ανάγνωση, θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα στάδια:
1. Μαγικό στάδιο 2. Στάδιο αυτοαντίληψης του αναγνώστη 3. Στάδιο γεφυρώματος
με τον αναγνώστη 4. Στάδιο απογείωσης του αναγνώστη 5. Στάδιο ανεξάρτητου
αναγνώστη
Για τη γραφή, αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής:
1. Το στάδιο του μουντζουρώματος 2. Γραμμικό επαναλαμβανόμενο στάδιο 3. Στάδιο
ορθογραφίας τυχαίων γραμμάτων 4. Στάδιο γράμματος ονόματος 5. Στάδιο
μεταβατικής ορθογραφίας 6. στάδιο συμβατικής ορθογραφίας (Κουτσουβάνου,
2000).
Τα παραπάνω στάδια –βεβαίως- δεν πρέπει να χρησιμεύουν για έλεγχο και
αξιολόγηση των παιδιών. Οι γνώσεις αυτές πρέπει απλώς να μας επιτρέπουν να
προσεγγίσουμε με σεβασμό τους ατομικούς ρυθμούς ανάπτυξης, να παρέχουμε
ενθάρρυνση και βοήθεια σε όλα τα στάδια, ώστε να προχωρήσουν τα παιδιά στην
οικοδόμηση της γνώσης.
Μεγάλοι θεωρητικοί όπως ο Piajet και ο Vygotsky επισημαίνουν μια αναπτυξιακή
τάση στις γνωστικές λειτουργίες. Η επίδραση του Piajet οδηγεί σε πολύ οικεία
συμπεράσματα όπως ότι τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία
της μάθησης ως εξερευνητές, μέσα από τον πειραματισμό, την επίλυση
προβλημάτων και την κοινωνική διαπραγμάτευση μέσα από δραστηριότητες που
συνδέονται με τη γραφή και την ανάγνωση. Η δομή της γλώσσας, όπως όλο το
νοητικό οικοδόμημα, «χτίζεται» μέσα από μια ατελείωτη συναλλαγή του οργανισμού
με το περιβάλλον. Ο τρόπος που μαθαίνει το παιδί αφορά στην προσπάθεια
εξισορρόπησης ανάμεσα στους μηχανισμούς της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης
(Μαράτου, 2000). Η αφομοίωση συνδέεται με το σημαινόμενο, ενώ η συμμόρφωση
με το σημαίνον. Η νοητική εξέλιξη του νηπίου καθοδηγεί και την ανάπτυξη του
γλωσσικού εργαλείου, μέσα από μια συνεχή διαπραγμάτευση με το περιβάλλον.
Ο Vygotsky πιστεύει πως τα παιδιά μαθαίνουν εσωτερικεύοντας τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις. Ένας ενήλικος ή ένας ικανός συνομιλητής μπορεί να βοηθήσει το
παιδί, μέσα στα πλαίσια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (ΖPD), λειτουργώντας ως
πρότυπο για τη γραφή και την ανάγνωση. Σιγά-σιγά η υποστήριξη γίνεται όλο και
λιγότερο αναγκαία και συχνή και το παιδί δρα μόνο του (Ντολιοπούλου, 2004).
Αν αποδεχτούμε ότι το παιδί της προσχολικής ηλικίας αποτελεί ήδη έναν ικανό
χρήστη της γλώσσας, τότε οι όροι «αναδυόμενος αλφαβητισμός» και «γλώσσα ως
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σύνολο» αποτελούν τους βασικούς όρους της διδασκαλίας της γλώσσας. Η
προσέγγιση της «γλώσσας ως συνόλου» θέτει ως κεντρικό σημείο την ενιαία
εξάσκηση της γραφής, της ομιλίας, της ακρόασης και της ανάγνωσης. Ο Goodman
(1981) ως υποστηρικτής αυτής της προσέγγισης πιστεύει ότι η γλώσσα μαθαίνεται
καλύτερα μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα παιδιά και όχι ως επίδειξη
γλωσσικών ασκήσεων. Η βασική αξία είναι ότι οι μαθητές πρέπει να ενδιαφέρονται
ενεργητικά για εμπειρίες που αφορούν την ανάγνωση και τη γραφή και όχι απλώς να
εξασκούν δεξιότητες. Τα παιδιά αρχικά πρέπει να αντιλαμβάνονται την πρακτική
σημασία της γραφής και της ανάγνωσης (λειτουργική προσέγγιση) αντιλαμβανόμενα
ότι πρόκειται για μορφές επικοινωνίας. Έτσι π.χ. οι ιστορίες και τα κείμενα με νόημα
για τα παιδιά τα βοηθούν να αποκτήσουν στρατηγικές κατανόησης της γραφής και
της ανάγνωσης. Επομένως είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της προσχολικής
περιόδου, που χαρακτηρίζεται από έντονη γλωσσική ανάπτυξη, να συνεχίσουμε τη
φυσική αναπτυξιακή της κατανόησης και της χρήσης της γλώσσας (Φραγκουδάκη,
2003). Να ενισχύσουμε με άλλα λόγια τον αναδυόμενο αλφαβητισμό, μέσα σε ένα
κοινωνικό πλαίσιο που έχει νόημα για τα παιδιά (Κουτσουβάνου, 2000). Επίσης είναι
σημαντικό να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η γλώσσα δεν αποτελεί και δεν πρέπει να
αποτελεί ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο. Η γλώσσα διαπερνά όλες τις
δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο και ο αλφαβητισμός πραγματοποιείται μέσα από
την κοινωνική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, μέσα από μια δραστηριότητα που
κύριο στόχο μπορεί να έχει το περιβάλλον και την προστασία του, σίγουρα η γλώσσα
διαπερνά περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά τη δραστηριότητα σε σχέση με το
ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα. Η γλώσσα είναι επικοινωνία και τα παιδιά
επικοινωνούν όταν φτιάχνουν ένα ομαδικό κολάζ για το δάσος, όταν ακούνε ιστορίες
που αφορούν την εξαφάνιση των ειδών στον πλανήτη κ.α.
Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει θετικά την κατάκτηση της γραφής
και της ανάγνωσης είναι η μεταγλωσσική ικανότητα της φωνολογικής επίγνωσης ή
φωνολογική ενημερότητα. Η φωνολογική επίγνωση, αναφέρεται στην ικανότητα του
παιδιού να κατανοεί ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από φωνολογικές μονάδες
και στην ικανότητά του να τις διακρίνει μέσα στις λέξεις (Τάφα, 2001). Η σύνδεση
γράμματος-φωνήματος (ήχου) μέσα από κάθε είδους παιχνίδια, αλλά και η έμφαση
σε γλωσσικά παιχνίδια που περιλαμβάνουν ομοιοκαταληξίες, παραγωγή λέξεων
αλλάζοντας το αρχικό γράμμα, την κατάτμηση μιας πρότασης σε λέξεις, την ανάλυση
μίας λέξης στα φωνήματά της (φωνημική επίγνωση) βοηθούν σημαντικά στην
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.
Τα υλικά μας και το εκπαιδευτικό περιβάλλον -που είναι απαραίτητο να
δημιουργήσουμε- πρέπει να υπηρετούν τα παραπάνω. Οι γωνιές της γραφής και της
ανάγνωσης πρέπει να είναι ελκυστικές. Είναι απαραίτητο οι τάξεις να διαθέτουν
πλούσιο έντυπο υλικό που να βασίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και σε
υλικό που έχει δημιουργηθεί από τα παιδιά. Τα υλικά μας θα είναι βιβλία με όμορφη
εικονογράφηση, παραδοσιακά παραμύθια, ιστορίες που βασίζονται σε τραγούδια,
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καταλόγους, περιοδικά, οδηγίες χρήσης (εγχειρίδια για κατασκευές και παιχνίδια),
γράμματα και βιβλία γραμμένα από τα παιδιά, αφίσες, εφημερίδες, διαφημιστικό
υλικό, πινακίδες, συνταγές, θεατρικά έργα, χάρτες, υπολογιστής και βέβαια χαρτί και
μολύβια. Τα παιδιά πρέπει να πειραματίζονται για να κατανοήσουν την
επικοινωνιακή χρήση του λόγου, τη χρήση της γραφής και της ανάγνωσης για
προσωπικούς σκοπούς, για απόλαυση, απόκτηση γνώσεων, ικανοποίηση της
έμφυτης περιέργειας.
Οι προφορικές γλωσσικές ικανότητες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της
γραφής και της ανάγνωσης. Τα παιδιά με ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, δείχνουν
ευνοϊκότερη στάση απέναντι στην ανάγνωση. Εδώ ο ρόλος του παιδαγωγού είναι
καθοριστικός. Ο/η παιδαγωγός λειτουργεί ως γλωσσικό πρότυπο, παρακινεί τα
παιδιά στην προφορική επικοινωνία, μέσω κατάλληλων ερωτήσεων, επικοινωνεί με
τα παιδιά μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και δεν σπεύδει να διορθώσει τα
γλωσσικά λάθη των παιδιών. Τα παιδιά νιώθουν άνετα να εκφραστούν μέσα σε ένα
κλίμα παιδαγωγικής ελευθερίας (Τάφα, 2001).
Η γραφή και η ανάγνωση και, γενικότερα, οι γλωσσικές δραστηριότητες διαπερνούν
όλο το αναλυτικό πρόγραμμα και αποτελούν το κλειδί για τη μετέπειτα σχολική
επιτυχία των παιδιών. Η καλή θεωρητική κατάρτιση των νηπιαγωγών σε αυτό το
ζήτημα είναι σημαντική, όπως και η εφαρμογή νέων ιδεών και μεθόδων στην
εκπαιδευτική πράξη πάντα με κριτικό πνεύμα, όπως αρμόζει σήμερα στο προφίλ του
εκπαιδευτικού ερευνητή.
Εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου στην τάξη του νηπιαγωγείου.
Οι ενδεικτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Οδηγό νηπιαγωγού, αλλά
και στο ΔΕΕΠΣ συνάδουν με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό
εντάσσονται δραστηριότητες όπως:
-Να γράψουν ένα γράμμα που θα στείλουμε σε κάποιον φίλο
-Να καταγράψουν ή να επεξεργαστούν διαφορετικά είδη καταλόγων
-Να κάνουν χρήση πινάκων αναφοράς (ονόματα, εποχές, χρώματα κα)
-Να ακούσουν ιστορίες και παραμύθια, να γράψουν δικά τους όπως μπορούν και να
τα διαβάσουν στους άλλους με το δικό τους τρόπο
-Να φτιάξουν προσκλήσεις
- Να δημιουργήσουν αφίσες
- Να καταγράψουν συνταγές
- Να γράψουν ποιήματα
- Να γράφουν στις ζωγραφιές τους τα ονόματα τους και να δίνουν έναν τίτλο κάθε
φορά
- Να γράφουν ανακοινώσεις
- Να διαβάζουν οδηγίες
- Να ακολουθούν τους κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου
- Να παίζουν παιχνίδια που προωθούν τη φωνολογική ενημερότητα
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- Να επιλέγουν δραστηριότητες στη γωνιά της γραφής και της ανάγνωσης
Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές όσων περιλαμβάνονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο. Ο τρόπος που οργανώνονται οι
παραπάνω δραστηριότητες είναι μέσα από διαθεματικά προγράμματα ή Projects
που αναδύονται από τα ενδιαφέροντα της ομάδας των παιδιών και του
εκπαιδευτικού (Χρυσαφίδης, 1996). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του
νηπιαγωγού είναι ξεκάθαρος. Οφείλει να βγει από το δασκαλοκεντρικό προφίλ και
να μετατραπεί σε βοηθό, συνεργάτη, συντονιστή και συνδιερευνητή, συναντώντας
με αυτόν τον τρόπο τις νέες θεωρίες και τα κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα.
Η μετάβαση στο δημοτικό σχολείο: Προβλήματα και ασυνέχειες.
Από την άλλη μεριά στα νέα σχολικά εγχειρίδια γλώσσας της πρώτης Δημοτικού το
θεωρητικό πλαίσιο μοιάζει παρόμοιο με αυτό που αναπτύξαμε παραπάνω. Στο
βιβλίο του δασκάλου γίνεται λόγος και εδώ για γλώσσα με σκοπό την επικοινωνία,
για λειτουργική χρήση της γλώσσας, για κείμενα με νόημα, για σύνδεση της
καθημερινής ζωής με τη διδασκαλία, για οικοδόμηση στην προϋπάρχουσα γνώση
από το Νηπιαγωγείο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: «Συχνά η γραφή και η
ανάγνωση ταυτίζονται με τους μηχανισμούς της κωδικοποίησης και
αποκωδικοποίησης αντίστοιχα. Σε γλώσσες με αλφαβητική γραφή, όπως η ελληνική,
η αντιστοίχηση φθόγγων προς τα γράμματα είναι απαραίτητη για την
αποτελεσματική σχέση των παιδιών με το γραπτό λόγο. Συγχρόνως όμως η γραφή και
η ανάγνωση είναι διαδικασίες με νόημα και πράξεις αλληλένδετες. Γιατί γραφή
σημαίνει παραγωγή κειμένων ενώ ανάγνωση –αντίστοιχα- σημαίνει κατανόηση
κειμένων.
Το σχολείο οφείλει να οικοδομήσει την αντίληψη στο παιδί ότι: α) γράφει με σκοπό
να μεταδώσει ένα μήνυμα, και όχι απλώς να το μεταγράψει β) διαβάζει με σκοπό να
κατανοήσει το περιεχόμενο ενός κειμένου, και όχι απλώς για να ταυτίσει φθόγγους
και γράμματα. Πρέπει να γίνει σαφές πως η μετάθεση κατασκευής νοήματος για
αργότερα, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί η εκμάθηση του αλφαβητικού
συστήματος, δυσκολεύει το παιδί αντί να το βοηθάει, με κίνδυνο να «χαθεί ένας
αυριανός αναγνώστης» (Βιβλίο Δασκάλου, 2006, σελ. 8).
Ως προς το ζήτημα της διδακτικής μεθοδολογίας το διδακτικό μοντέλο που
προτείνεται στο βιβλίο του δασκάλου είναι η υιοθέτηση ενός συνδυαστικού
μοντέλου για τη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης, το οποίο θα πρέπει να
συνδυάζει στοιχεία από την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, αλλά και από τις μεθόδους
της αναδυόμενης γραφής και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας. Επομένως ο
δάσκαλός καλείται να συνδυάσει αφενός πρακτικές που αφορούν στην φωνολογική
ενημερότητα και στην αντιστοίχηση φθόγγων και γραμμάτων και αφετέρου
διδακτικές στρατηγικές που ενισχύουν την άποψη ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι
πράξεις με νόημα, γι αυτό οφείλουν να εξυπηρετούν πραγματικούς επικοινωνιακούς
σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών.
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Η εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών αρχών αναζητείται σε δύο επίπεδα: Από τη
μια μεριά στις οδηγίες που δίνονται στον εκπαιδευτικό στο «Βιβλίο Δασκάλου» και
από την άλλη μεριά στην αντιστοίχηση με το περιεχόμενο των «Βιβλίων Μαθητή» και
των «Τετραδίων εργασιών». Μελετώντας, λοιπόν όλα τα εγχειρίδια που συντάχθηκαν
για τη διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
1) Μελετώντας με προσοχή τα δύο «Βιβλία για το μαθητή» είναι φανερό, ότι τα
στοιχεία της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου κυριαρχούν. Έτσι ακολουθείται η
διδασκαλία των γραμμάτων ή δίψηφων με τη σειρά και η πλειοψηφία των ασκήσεων
που συνοδεύουν τη διδασκαλία κάθε φορά αφορούν στη συμπλήρωση, αναγνώριση,
ανάλυση, σύνθεση, αντικατάσταση. Ακόμα και οι οδηγίες που δίνονται στο «Βιβλίο
του εκπαιδευτικού» για το τετράδιο εργασιών αποδεικνύουν την κυριαρχία της
αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου.
Στα δισέλιδα των ασκήσεων οι μαθητές:
αναγνωρίζουν το υπό επεξεργασία γράμμα μέσα από αυθεντικά λειτουργικά
κείμενα της καθημερινότητας,
εξασκούνται στη γραφή του γράμματος σε οργανωμένο χώρο,
αναγνωρίζουν, απομονώνουν και βάζουν σε κύκλο το υπό επεξεργασία
γράμμα/δίγραφο σε γνωστές και νέες λέξεις,
ασκούνται στην ανάλυση και τη σύνθεση μιας λέξης,
συμπληρώνουν το γράμμα που λείπει σε λέξεις καθώς και σε φράσεις,
συνθέτουν με συλλαβές ή γράμματα τις γνωστές από το κείμενο λέξεις,
συνθέτουν με τη βοήθεια γνωστών από το κείμενο συλλαβών νέα λέξεις τις οποίες
είναι σε θέση να διαβάζουν,
απομονώνουν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, συλλαβές και στη συνέχεια
γράμματα, και συνθέτουν νέες λέξεις τις οποίες είναι σε θέση να διαβάζουν,
τοποθετούν μπερδεμένες λέξεις στη σωστή τους θέση μέσα σε μια φράση την
οποία είναι σε θέση να διαβάζουν,
διακρίνουν και γράφουν σωστά συνδυασμούς όπως: τσ-στ ή τα-τζ
γράφουν λεζάντες και δημιουργούν δικά τους κείμενα,
εξοικειώνονται διαισθητικά με την ορθογραφία γλωσσικών τύπων , όπως α΄και το
γ΄ πρόσωπο ενικού του Ενεστώτα των ενεργητικών ρημάτων και ο πληθυντικός
ουσιαστικών (Βιβλίο Δασκάλου, 2006, σελ. 18-19).
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω μόνο δύο ή τρία από τα είδη ασκήσεων που
προτείνονται αφορούν ζητήματα της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνία.
2) Ο ρόλος των αυθεντικών κειμένων που είναι βασικό συστατικό των νεώτερων
θεωριών και μεθόδων για τη διδασκαλία της γλώσσας είναι στην πραγματικότητα
υποβαθμισμένος. Ενώ γίνεται μια προσπάθεια από τη συγγραφική ομάδα των
σχολικών βιβλίων να εισάγουν κείμενα που αφορούν αφίσες, προσκλήσεις,
επιστολές κ.α., η προσπάθεια αυτή εξυπηρετεί στην πραγματικότητα μόνο τους
σκοπούς της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου και της διδασκαλίας μεμονωμένων
γραμμάτων ή διψήφων. Επιπλέον, η εισαγωγή των αυθεντικών κειμένων, ουσιαστικά
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παρατηρείται στις τέσσερις τελευταίες ενότητες, αφού έχουν διδαχτεί τις βασικές
συμβάσεις και κανόνες του γλωσσικού κώδικα (Τύμπα 2010).
3) Η λειτουργική χρήση της γλώσσας και η γλώσσα ως σύνολο μέσα σε ένα πλαίσιο
που έχει νόημα για τα παιδιά βρίσκει ίσως την καλύτερη εφαρμογή της μέσα από
διαθεματικές προσεγγίσεις και projects όπως αναφέραμε παραπάνω. Αυτό είναι ένα
στοιχείο που δεν αναφέρεται στα βιβλία της πρώτης Δημοτικού, ενώ αντίθετα
αξιοποιείται εκτενώς στην εκπαιδευτική βαθμίδα του νηπιαγωγείου.
4) Μια από τις βασικές αρχές της αναδυόμενης γραφής που αφορά στη
σπουδαιότητα των προηγούμενων γνώσεων που φέρουν τα παιδιά από την
οικογένεια και το Νηπιαγωγείο, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο και δεν δίνονται
συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα μπορούσε ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει τις
προηγούμενες γνώσεις των μαθητών για τη γλώσσα και να οικοδομήσει τη νέα γνώση
πάνω στην παλιά (Τύμπα, 2010).
Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει ασυνέχεια ανάμεσα στο επίσημο
αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τη διδασκαλία της γλώσσας και το
αντίστοιχο της πρώτης Δημοτικού. Το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στις νεότερες
και πιο «μοντέρνες» απόψεις για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, ενώ φαίνεται να
βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο ΔΕΕΠΣ του Νηπιαγωγείου, δε συμβαίνει το ίδιο με το
ΔΕΕΠΣ της αμέσως επόμενης βαθμίδας. Αυτή η διαπίστωση από μόνη της είναι
σημαντική, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η δυσκολία
που δημιουργείται στη μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό,
όπου τέτοιου είδους ασυνέχειες στις μεθόδους διδασκαλίας μόνο προβλήματα και
σύγχυση μπορούν να δημιουργήσουν στους μικρούς μαθητές μας. Ο δεύτερος αφορά
τη σύγχυση και τον προβληματισμό που μπορεί να δημιουργείται στους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς μέσα από τέτοιους είδους αντιφάσεις, αναφερόμενοι στους
εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων. Στο σύντομο αυτό άρθρο επιλέξαμε να
εστιάσουμε αποκλειστικά στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, γνωρίζοντας
ωστόσο ότι δεν αποτελούν το μόνο παράγοντα που επηρεάζει το αποτέλεσμα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας. Ένα ακόμα
σημαντικός παράγοντας είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και οι απόψεις του, αλλά και
το κατά πόσο τηρεί «κατά γράμμα» οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραμμα είτε στο
νηπιαγωγείο, είτε στο δημοτικό. Αυτό όμως το ζήτημα χρήζει έρευνας και
οπωσδήποτε αντικείμενο ενός νέου άρθρου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος ξυπνά στους παλιότερους μνήμες από άλλες
εποχές. Είναι όμως και αγαπημένο θέαμα των νεότερων. Αυτό προσπαθεί να
αξιοποιήσει το παρόν πρόγραμμα προτείνοντας έναν διασκεδαστικό τρόπο ώστε να
αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στην τάξη. Μέσα από τις δεκάδες
κωμωδίες της «χρυσής» εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, οι μαθητές μπορούν
να ταξιδέψουν στο παρελθόν βρίσκοντας τα εργαλεία για να ξεκλειδώσουν και να
ερμηνεύσουν το παρόν. Μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων και εργαλείων
(θεατρικό παιχνίδι, ΤΠΕ, παιχνίδια ρόλων, κειμενική επεξεργασία, παιχνίδια,
κατασκευές κλπ) μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να μάθουν, να συγκρίνουν, να
αναλύσουν, να ιεραρχήσουν και να ακονίσουν την κριτική τους σκέψη. Το πρόγραμμα
αυτό απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και προτείνεται για
διαθεματική αξιοποίηση καθώς οι δράσεις που προτείνει εμπλέκουν όλα σχεδόν τα
γνωστικά αντικείμενα του σημερινού σχολείου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Από την προσχολική, ήδη, ηλικία η κινηματογραφική εικόνα έχει σημαντική θέση στη
ζωή του παιδιού, διαπίστωση που κάνει αναγκαία την ένταξή της στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Στην ένταξη αυτή τον πιο σημαντικό ρόλο τον έχει η γνωστική διάσταση
του θέματος αλλά εξίσου σημαντικές είναι και οι συγκινησιακές, οι αισθητικές και οι
επικοινωνιακές προεκτάσεις. Στη ζωή των παιδιών εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και
η τηλεόραση. Αυτή όμως στοχεύει στη δημιουργία τυποποιημένων και εξαρτημένων
θεατών σε αντίθεση με τον κινηματογράφο που αναζητά πολίτες και όχι «πελάτες».
Η κινηματογραφική εικόνα είναι ταυτόχρονα γνώση αλλά και βίωση των γεγονότων
που προβάλλονται και γι’ αυτό μπορεί να συναγωνιστεί –και συχνά να εκτοπίσειάλλες τυπικές μορφές εκπαίδευσης (Πλειός, 2005). Επιδίωξη όμως της εκπαίδευσης
είναι η συμπόρευση των κλασικών εκπαιδευτικών εργαλείων με την τεχνολογία του
κινηματογράφου. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η τέχνη του κινηματογράφου
συνεπικουρείται από άλλες τέχνες (μουσική, χορός, αρχιτεκτονική κ.ά.) γεγονός που
την καθιστά ένα σύνθετο καλλιτεχνικά επικοινωνιακό μέσο.
Κυρίως Σώμα
Ο κινηματογράφος εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με δύο τρόπους. Ο
πρώτος αφορά στη δημιουργία ταινιών (κυρίως μικρού μήκους) από τους μικρούς
μαθητές και ο δεύτερος στη χρησιμοποίηση κινηματογραφικού υλικού στις σχολικές
τάξεις (Κομνηνού, 2001).
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Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη περίπτωση, τη
χρήση δηλαδή ελληνικών ταινιών του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ως
εκπαιδευτικό εργαλείο. Η διδασκαλία της κινηματογραφικής ταινίας στο σχολείο έχει
τέσσερις διαστάσεις (Christ & Potter, 1998): γνωστική, αισθητική, συναισθηματική
και πνευματική. Επειδή η κινηματογραφική ταινία είναι και αυτή ένα κείμενο,
ακολουθεί γνωστές στους εκπαιδευτικούς κειμενικές λειτουργίες (Κορκοβέλου,
2008): τη λειτουργία της καταστατικότητας (το «τι» δηλαδή της ταινίας, το θέμα της),
τη λειτουργία της πληροφορητικότητας (το «πώς» της ταινίας, το πώς δηλαδή ο
σκηνοθέτης παρουσιάζει το «τι» της ταινίας, στοιχεία που έχουν σχέση με τα σκηνικά,
τον φωτισμό, τον ήχο κλπ), τη λειτουργία της προθετικότητας (το τι θέλει να πει196 ο
δημιουργός της ταινίας), τη λειτουργία της διακειμενικότητας (κειμενικά είδη και
επίπεδα γλώσσας, γλωσσικά δάνεια, εκφορά-προφορά-χροιά φωνής κλπ) και τη
λειτουργία της αποδεκτότητας (ο θεατής αποδέχεται μια ταινία όταν καταλαβαίνει
τις προθέσεις του σκηνοθέτη).
Ο κινηματογράφος θεωρείται τέχνη αλλά παράλληλα διατηρεί και έναν δεύτερο
σημαντικό ρόλο: αυτόν του μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η ίδια η πραγματικότητα
ενέπνεε τον κινηματογράφο, απόδειξη ότι ο κινηματογράφος ήταν φορέας των
προοδευτικών και των συντηρητικών τάσεων που υπήρχαν στην κοινωνία, αλλά
ταυτόχρονα ενέπνεε την κοινωνία. Η μεταφορά αυτή της πραγματικότητας δε γινόταν
με τη λεπτομέρεια και την αντικειμενικότητα μιας δημοσιογραφικής κάμερας.
Μεσολαβούσε αφενός το υποκειμενικό «φιλτράρισμα» του δημιουργού της ταινίας,
αφετέρου μια προσαρμογή σε αυτά που ο κόσμος ήθελε και είχε ανάγκη να δει. Η
κινηματογραφική οθόνη αντανακλούσε, λοιπόν, όψεις της κοινωνικής
πραγματικότητας (Σωτηροπούλου, 1998), έστω και με κάποιες υποκειμενικές
επιλογές. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτό που προβάλλει μια κινηματογραφική
ταινία δεν είναι η πραγματικότητα (αυτό δεν το κάνει ούτε ένα ντοκιμαντέρ…). Έτσι
μια ταινία μπορεί να είναι μια άποψη για την πραγματικότητα αλλά όχι η
πραγματικότητα (Σεραφετεινίδου, 1987). Ο σκηνοθέτης αλλά και ο οποιοσδήποτε
εμπλέκεται στη διαδικασία δημιουργίας της και προώθησής της είναι ένας πυλωρός
που αφήνει λιγότερο ή περισσότερο κάποιες όψεις της να φανούν. Ο
κινηματογράφος σπάνια επεδίωξε να αποτελέσει ιστορικό ντοκουμέντο αλλά η ίδια
η φύση της διαδικασίας της παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας του πρόσδωσε
τέτοιο ρόλο ως ένα βαθμό (Τομάη & Κωνσταντοπούλου, 2001). Η προβολή, λοιπόν,
ελληνικών ταινιών ή αποσπασμάτων τους σε μια σχολική τάξη αποτελεί καταρχήν μια
λαμπρή πηγή άντλησης πληροφοριών για μια σειρά από τομείς της κοινωνικής
196

Εδώ ο Umberto Eco (1993) σημειώνει τρεις προθέσεις: την πρόθεση του συγγραφέα/δημιουργού
της ταινίας, την πρόθεση του ίδιου του έργου (το οποίο αυτονομείται αφού είναι γραμμένο με λέξεις
και οι λέξεις μπορούν να σημαίνουν κάτι παραπάνω από αυτά που θέλει να μας πει ο δημιουργός,
εδώ μιλάμε για το σημαίνον και το σημαινόμενο καθώς με ένα σημαίνον μπορεί να έχουμε πολλά
σημαινόμενα) και φυσικά την πρόθεση του αναγνώστη που κουβαλώντας το δικό του συναισθητικό
και πολιτισμικό φορτίο επιλέγει τη δική του ερμηνεία για την ταινία.

-523-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
πραγματικότητας (εκπαίδευση, πολίτευμα, οικονομία, οικογένεια, λαογραφία,
γλώσσα κλπ). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν είτε αυτόνομα (π.χ.
το πολίτευμα στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’50, στο πλαίσιο του μαθήματος της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής) είτε σε σχέση με το σήμερα (π.χ. με αφορμή την
ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» συγκρίνουμε την εκπαίδευση των δύο
περιόδων197).
Η ζώνη του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου στην οποία αναφερόμαστε είναι
αυτή από τα μέσα της δεκαετίας του ’50 ως τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η επιρροή
του κινηματογράφου την εποχή εκείνη ήταν τεράστια και αυτό κανείς μπορεί να το
ερμηνεύσει εξετάζοντας αφενός τα δεδομένα της εποχής και αφετέρου την ίδια του
τη φύση. Τη δεκαετία του ’50 και του ’60 ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα ήταν σε
πολύ υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον ως τη μεταρρύθμιση του 1964, οπότε και το
σκηνικό αλλάζει (Μπουζάκης, 1999). Οι εφημερίδες είχαν μικρό αναγνωστικό κοινό,
έτσι ο κόσμος επηρεάζεται κυρίως από το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο.
Επιπλέον, η ίδια η μεγάλη οθόνη λειτουργούσε καταλυτικά ως προς το μέγεθος κάθε
ήρωα και γεγονότος που πρόβαλε. Τη δεκαετία του ’60, επίσης, στήθηκε μια
ολόκληρη βιομηχανία, αμερικανικών προδιαγραφών, γύρω από τον ελληνικό
κινηματογράφο, που πολλαπλασίασε την επίδρασή του στη ζωή των Ελλήνων. Είναι
η εποχή της τεράστιας ακμής του: τα εισιτήρια που κόβονται τα χρόνια εκείνα είναι
πολλαπλάσια του πληθυσμού της Ελλάδας ενώ και οι αίθουσες αυξήθηκαν (1100
αίθουσες λειτουργούσαν το 1967 έναντι 450 σήμερα). Όλη αυτή η κινηματογραφική
υπερπαραγωγή (Σωτήρη, 1974, Παραδείση, 1993) είχε σαν συνέπεια κάθε πτυχή της
ζωής να βρίσκει ανάκλαση σε κάποια ταινία. Έτσι οι ελληνικές ταινίες της εποχής
εκείνης καταμαρτυρούν πολλά γεγονότα ενταγμένα σε ιστορικά πλαίσια (για
παράδειγμα σε πολλές ελληνικές ταινίες –Χτυποκάρδια στο θρανίο, Η Δασκάλα με τα
χρυσά μαλλιά, Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο κλπ- μεταφέρονται στοιχεία από τη
σχολική πραγματικότητα 198 , όπως η θέση της σωματικής ποινής, ο ρόλος του
δασκάλου κ.α., που καθορίζονται από το ιστορικό συγκείμενο της εποχής). Οι
ελληνικές ταινίες εκείνης της εποχής εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς και σήμερα
(αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι μετρήσεις τηλεθέασης) ιδιαίτερα στον παιδικό και
εφηβικό κόσμο και εξακολουθούν να προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς με
σημαντική επίδραση, όπως σχετικές έρευνες δείχνουν (Χατζηθεολόγου, 2000,
Χρηστάκης, 1996, Μάνος, 1995).
Επιπλέον, ο κινηματογράφος θεωρείται πρόσφορο μέσο εκπαίδευσης με χαμηλό
κόστος και εύκολα προσβάσιμο στους εκπαιδευόμενους (λόγω της ευρείας
κυκλοφορίας των κινηματογραφικών ταινιών σε DVD), ενώ προσφέρει την πρόσθετη
επιλογή της κατ’ οίκον εκπαίδευσης. Έτσι, δημιουργεί ένα ιδανικό και οικείο
εκπαιδευτικό περιβάλλον, που συνδυάζει εκπαίδευση και ψυχαγωγία, παρέχοντας
εξειδικευμένη γνώση σε μια ευρεία δέσμη θεμάτων.
197
198

Κωσταντινίδης & Ασημακοπούλου, 2002
Γελαδάκη & Κωνσταντακοπούλου, 2004
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Όλοι αποδεχόμαστε την άποψη ότι ζούμε σε μια εποχή «εξεικονισμού» της
εκπαίδευσης. Έχουμε, εμείς οι εκπαιδευτικοί, την ευθύνη προετοιμασίας των
μαθητών μας για έναν κόσμο γεμάτο ήχους, λέξεις και φυσικά εικόνες και αυτό
μπορεί να γίνει μόνο αν επαναπροσδιορίσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους
διδασκαλίας. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει προς αυτή την
κατεύθυνση τέτοια εργαλεία. Χρησιμοποιεί μάλιστα τις παλιές ελληνικές κωμωδίες
γιατί θεωρούνται προνομιακά εργαλεία (Βασιλειάδης & Μυλωνάκη, 2009) λόγω της
ψυχαγωγικής τους διάστασης η οποία διευκολύνει την πρόσληψη και κατανόηση
κοινωνικών και ιδεολογικών μηνυμάτων από τους μαθητές.
Η παλιά ελληνική κωμωδία μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από μια ποικιλία
εκπαιδευτικών δράσεων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα;
-Επεξεργασία τίτλων αρχής και τέλους: πληροφορίες, κινηματογραφικά
επαγγέλματα, βιογραφίες συντελεστών, εφέ και γραφικά, οικονομικά στοιχεία για
την παραγωγή των ταινιών (διαφήμιση, χορηγοί), γλωσσική επεξεργασία τίτλου
(ορθογραφία της εποχής, μέρη του λόγου, σημεία στίξης κλπ), δημιουργία νέων
τίτλων με τη βοήθεια του movie maker κλπ
-Η διαφήμιση: στους τίτλους, στη διάρκεια της ταινίας, άμεση ή έμμεση, product
placement
-Οι αφίσες των παλιών ελληνικών ταινιών: εξοικείωση με αυτό το κειμενικό είδος,
χαρακτηριστικά των κινηματογραφικών αφισών, σύγκριση με τις σημερινές
κινηματογραφικές αφίσες, δημιουργία δικής μας αφίσας
-Η γλώσσα του κινηματογράφου: εξοικείωση με τη γλώσσα της κινηματογραφικής
αφήγησης (σκηνές, πλάνα, ονομασία πλάνων ανάλογα με την οπτική γωνία, το ύψος
της κινηματογραφικής μηχανής, τη θέση της κάμερας, την απόσταση από το
«αντικείμενο»), κανόνες του κινηματογράφου (κατανόηση του κανόνα των 180ο, του
κανόνα των 30ο, του κανόνα των τριών, των κανόνων συνέχειας κλπ)
-Το Storyboard της ταινίας: κατανόηση του οπτικού χάρτη της ταινίας, δημιουργία
του δικού μας storyboard για μια σκηνή της ταινίας (σε ομάδες)
-Περίληψη και εννοιολογικός χάρτης της ταινίας (μέσα από την κατανόηση της
σεναριακής πλοκής της)
-Κριτική κινηματογράφου: εξοικείωση με αυτό το κειμενικό είδος (βρίσκουμε στο
διαδίκτυο κριτικές κινηματογράφου, γράφουμε τη δική μας κριτική
-Τρόπος ζωής τότε και σήμερα: υλοποίηση project (π.χ. το αυτοκίνητο στη ζωή του
μέσου Έλληνα τη δεκαετία του ’60) ή μελέτες περίπτωσης (π.χ. η αρχιτεκτονική στα
μεγάλα αστικά κέντρα τη δεκαετία του ’50), επεξεργασία επιμέρους θεμάτων
(διατροφή, ενδυμασία, τρόπος ζωής, τρόπος διασκέδασης, το εκπαιδευτικό σύστημα
τότε και σήμερα, επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν, το πολίτευμα τότε και σήμερα,
ήθη-έθιμα και παραδόσεις).
Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν
στην τάξη και αφορούν στην εκπαίδευση: Υπήρχε ενδυματολογική ομοιομορφία στα
σχολεία. Ακόμη η κοινωνία έτρεφε μεγάλο σεβασμό στον πολύ χαμηλά αμειβόμενο
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εκπαιδευτικό, στον οποίο απευθυνόταν όχι με το επώνυμό του αλλά με την ιδιότητά
του (κύριε καθηγητά…). Η άσκηση σωματικής βίας ήταν αποδεκτή στην τάξη και
συχνή. Νομοθετικά κατοχυρωμένη ήταν η αστυνόμευση εκτός σχολείου
(Χτυποκάρδια στο θρανίο). Η έδρα στην τάξη είναι υπερυψωμένη και παντού
υπάρχουν σύμβολα της αρχαιολατρείας, της θρησκείας και φυσικά του βασιλιά. Στα
«Χτυποκάρδια στο θρανίο, 1963» ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει μετά από
συζήτηση για την τύχη της Αλίκης-Πετροβασίλη (σε αντίθεση με το «Ξύλο βγήκε από
το Παράδεισο, 1959» όπου ο Διευθυντής είναι κυρίαρχος). Στα «Χτυποκάρδια»
εμφανίζεται και ο «φροντιστής» που θα αναλάβει την υποστήριξη της μέτριας
μαθήτριας. Το γλωσσικό ζήτημα είναι επίσης παρόν αφού οι εκπαιδευτικοί (οι
μορφωμένοι) χρησιμοποιούν την καθαρεύουσα ενώ οι μαθήτριες (ο λαός) τη
δημοτική. Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός και εκτός σχολείου, η υπόκλιση είναι
επιβεβλημένη και το σκασιαρχείο και η κοροϊδία είναι τρόποι αμφισβήτησης του
καθηγητικού κατεστημένου από τους μαθητές. Φανερή είναι επίσης η διάκριση των
δύο φύλων ως προς την αγωγή τους.
-Η γλώσσα των ταινιών: σύγκριση της προφορικής γλώσσας της εποχής με τη
σημερινή, ομοιότητες και διαφορές, κατανόηση του ιστορικού πλαισίου (κοινωνικά,
οικονομικά, πολιτιστικά στοιχεία), γλωσσικά λάθη, φράσεις, μεταφορές κλπ
(προτείνεται μάλιστα εδώ η χρήση της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας)
-Φτιάχνουμε ένα σποτ για την ταινία (με τη βοήθεια απλού λογισμικού, π.χ. του
movie maker, προτείνεται να δημιουργηθεί ένα μικρό σποτ (έως ένα λεπτό) με το
οποίο θα διαφημίζεται η ταινία (η τακτική αυτή ήταν πολύ διαδεδομένη στις
δεκαετίες του ’50 και του ’60 και οι μαθητές μπορούν να πάρουν ιδέες από τη δομή
και λογική των αντίστοιχων τηλεοπτικών τρέιλερ)
-Αξίες, αρχές, στερεότυπα και πρότυπα: καλύτερη κατανόηση της εποχής των
ταινιών, συγκρίσεις με το σήμερα, κριτική σκέψη (δομή ελληνικής οικογένειας,
μορφή γάμου, ισότητα των δύο φύλων, στερεότυπα, πρότυπα ομορφιάς τότε και
σήμερα, μετανάστευση, αστυφιλία κλπ)
-Οικονομία και επιχειρηματικότητα: στις ταινίες αποτυπώνεται η οικονομική ζωή
της μεταπολεμικής Ελλάδας (ανερχόμενοι τομείς επιχειρηματικής δράσης,
επιχειρηματικές πρακτικές, είδος και μέγεθος επιχειρήσεων, κυρίαρχοι βιομηχανικοί
κλάδοι, προφίλ του πλούσιου της εποχής, τιμές βασικών προϊόντων και μισθών, είδη
διαφήμισης)
-Πραγματοποίηση έρευνας: οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο για τις
αγαπημένες τους ταινίες (ηθοποιούς κλπ)
-Μπερδεύουμε ταινίες και ήρωες: τι θα γινόταν αν βάζαμε στην ίδια ταινία τον
«Μπακαλόγατο» (Χατζηχρήστος) και τον «Βλάκα και μισό» (Ευθυμίου)
-Τεστ παρατηρητικότητας: κερδισμένη η ομάδα που θα είναι πιο προσεκτική κατά τη
διάρκεια της προβολής και θα απαντήσει στις ερωτήσεις (πόσες σφαλιάρες έφαγαν
οι μαθήτριες στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», πόσα αδέρφια έχει η
Αλίκη στη «Μανταλένα», ποιο το επίθετο του Βουτσά στο «Ανθρωπάκι»)
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-Κάνουμε μαθηματικά: ομάδες βάρους της εποχής (η οκά αναφέρεται σε πολλές
ταινίες), νομίσματα της εποχής, τιμές προϊόντων, μισθοί, δημιουργούμε μαθηματικά
προβλήματα σε ομάδες (χαρακτηριστικό παράδειγμα αστείου τέτοιου προβλήματος
είναι η στρογγυλοποίηση του Ζήκου (του γνωστού Μπακαλόγατου) όπου ο γνωστός
πρωταγωνιστής σε μια σκηνή της ταινίας «Της Κακομοίρας» κάνει …ανάποδες
στρογγυλοποιήσεις που του επιτρέπουν να βάζει στην τσέπη του τις σχετικές
διαφορές…)
-Κειμενικά είδη και άλλες γλωσσικές δραστηριότητες: οι μαθητές δημιουργούν
προσκλήσεις (για μια εκδήλωση που θα οργανώσουν ή για την υποθετική πρεμιέρα
της αγαπημένης τους ταινίας), κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, αρκτικόλεξα, λίμερικ,
κείμενα φανταστικών συνεντεύξεων από τους αγαπημένους τους πρωταγωνιστές,
επιστολές (π.χ. προς έναν αγαπημένο τους ηθοποιό με τον οποίο πολλές φορές έχουν
γελάσει) κλπ
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Στις μέρες μας ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό
περιβάλλον μάθησης στα σχολειά μας. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος είναι
ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές μας (όπως καταδεικνύουν τα ποσοστά
τηλεθέασης στις μικρές ηλικίες, κάθε φορά που μια ταινία προβάλλεται στην
τηλεόραση) και αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για παιδαγωγική αξιοποίηση.
Ο κινηματογράφος αποτελεί σύμφωνα με πολλές έρευνες -κυρίως στο εξωτερικό- ένα
εκπληκτικό παιδαγωγικό εργαλείο και μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο στη
διδασκαλία της ιστορίας αλλά και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ωρολόγιου
προγράμματος.
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Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας
Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή: Διδακτική παρέμβαση στο
κεφάλαιο "Ο ηλεκτρομαγνήτης" στην ΣΤ' τάξη
Πράμας Χρήστος
Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών
cpramas@gmail.com
Κουμαράς Παναγιώτης
Καθηγητής ΠΤΔΕ – ΑΠΘ
koumaras@eled.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα σχολεία της 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Σερρών, όπως σε προηγούμενη
εργασία μας, οργανώσαμε διδακτικές παρεμβάσεις στο κεφάλαιο "Ο
ηλεκτρομαγνήτης" του μαθήματος "Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της
ΣΤ' τάξης. Οι διδασκαλίες αυτές κινούνται στο πνεύμα του Προγράμματος Σπουδών
που αναπτύξαμε σε προηγούμενες εργασίες μας, το οποίο στοχεύει στην απόκτηση
γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων (ικανότητες - κλειδιά) για την καθημερινή
ζωή: επικοινωνία, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (δεδομένων), συνεργασία
και συλλογικότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και αναστοχασμός,
δημιουργικότητα και καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη. Παρουσιάζουμε σχέδιο
διδασκαλίας από τις εν λόγω διδακτικές παρεμβάσεις, το οποίο αναπτύσσεται στις
εξής φάσεις: 1) Έναρξη και σχεδιασμός της έρευνας, 2) Εκτέλεση της έρευνας και
καταγραφή των αποτελεσμάτων, 3) Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων – Εξαγωγή
συμπερασμάτων, 4) Επικοινωνία (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα σχολεία της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, το δίμηνο Δεκέμβριος 2012
- Ιανουάριος 2013, οργανώσαμε διδακτικές παρεμβάσεις στην θεματική ενότητα
"Βρασμός" του μαθήματος "Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Ε'
τάξης. Οι διδασκαλίες αυτές κινούνταν στην κατεύθυνση της απόκτησης γνώσεων και
της καλλιέργειας ικανοτήτων (ικανότητες κλειδιά) για την καθημερινή ζωή (Πράμας
Χ. κ.ά. 2013).
Για να φτάσουμε στην πραγματοποίηση των εν λόγω διδακτικών παρεμβάσεων,
υπενθυμίζουμε ότι σε προηγούμενες εργασίες μας αναλύσαμε σημερινά
προγράμματα σπουδών Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
από διαφορετικές χώρες (Φινλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία
κ.ά.), τα οποία δείχνουν ότι εστιάζονται στην καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων
για τη ζωή (Πράμας Χ. και Κουμαράς Π. 2008, Πράμας Χ., Σταμπουλή Μ. και Κουμαράς
Π. 2010). Σε συμφωνία με τα παραπάνω προγράμματα προτείναμε ένα πρόγραμμα
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σπουδών Φ.Ε. για την υποχρεωτική εκπαίδευση (Κουμαράς Π, Πράμας Χ, Σταμπουλή
Μ, Κεραμιδάς Κ, 2010) το οποίο, κινείται:
1) στην κατεύθυνση της απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξη στάσεων και
συμπεριφορών, που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη,
2) στην καλλιέργεια ικανοτήτων, που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα
("ικανότητες - κλειδιά").
Ορίσαμε ως "Ικανότητες - κλειδιά" 199 , οι οποίες καλλιεργούνται μέσα από τη
διδασκαλία των Φ.Ε., τις:
α. Επικοινωνία
β. Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (δεδομένων)
γ. Συνεργασία και Συλλογικότητα
δ. Επίλυση προβλημάτων
ε. Κριτική σκέψη και αναστοχασμός
στ. Δημιουργικότητα
π. Καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη
Στη συνέχεια, με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των προτάσεών μας, προτείναμε ένα
διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας
προτεινόμενου μοντέλου διδασκαλίας από το πρόγραμμα σπουδών του Ontario (The
Ontario
Curriculum
Grades
9
and
10,
2008
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/science910_2008.pdf)
προσαρμοσμένο στην καλλιέργεια των ικανοτήτων κλειδιών (Κουμαράς Π, Πράμας Χ,
Χαραλάμπους Μ, 2010). Το εν λόγω μοντέλο διδασκαλίας περιλαμβάνει τις φάσεις
όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 1.Τα διπλά βέλη δείχνουν ότι δεν υπάρχει γραμμική
εξέλιξη δηλ. δεν αρχίζει η διδακτική διαδικασία σταθερά από κάπου και συνεχίζει με
ένα σταθερό τρόπο. Βεβαίως π.χ. και από τη φάση της ανάλυσης μπορεί η ομάδα να
επιστρέψει στην φάση της εκτέλεσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων αν
διαπιστωθεί ότι λείπουν δεδομένα που απαιτούνται.

199

Αναλυτικότερα για τις "ικανότητες κλειδιά" και τις επιμέρους συνιστώσες τους βλ. (Κουμαράς Π,
Πράμας Χ, Σταμπουλή Μ, Κεραμιδάς Κ, 2010).
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Σχήμα 1. Μοντέλο για τη η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην υποχρεωτική
εκπαίδευση
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τη διδασκαλία που αναπτύξαμε στα σχολεία
της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών στο κεφάλαιο "Ο ηλεκτρομαγνήτης" του
γνωστικού αντικειμένου "Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της ΣΤ' τάξης
(Αποστολάκης Ε. κ.ά. 2006), η οποία κινείται (και αυτή) στη φιλοσοφία της
καλλιέργειας γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή. Οι εν λόγω διδασκαλίες
πραγματοποιήθηκαν το δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2015.
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Θέμα: "Ο ηλεκτρομαγνήτης", Τάξη ΣΤ', Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες
Διδακτικοί Στόχοι:
Οι μαθητές:
1. Να κατασκευάσουν έναν ηλεκτρομαγνήτη και να διαπιστώσουν τις μαγνητικές του
ιδιότητες.
2. Να ερευνήσουν από τι εξαρτάται η "δύναμη" του ηλεκτρομαγνήτη.
3. Να καλλιεργήσουν "ικανότητες κλειδιά".
Έναρξη και σχεδιασμός της έρευνας
Ενέργειες

Συνιστώσες των
«ικανοτήτων – κλειδιών»
που καλλιεργούνται.
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1. Προσδιορισμός του ερευνητικού ερωτήματος
/ προβλήματος
Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Ο
δάσκαλος φροντίζει να υπάρχουν σε κάθε ομάδα
τα απαραίτητα υλικά και δίνει οδηγίες (Φύλλο
Εργασίας) στα παιδιά για να εκτελέσουν το
παρακάτω πείραμα :
"Τυλίξτε το μακρύ καλώδιο σφιχτά γύρω από το
μεγάλο καρφί όπως φαίνεται στο σχήμα που
ακολουθεί.
στ1. Ακολουθούν με
συνέπεια τις οδηγίες που
Αφήστε περίπου 20 πόντους καλώδιο ελεύθερο τους δίνονται για την
εκτέλεση μιας
από τις δύο άκρες, αφαιρέστε το πλαστικό από
τις δυο άκρες του καλωδίου. Συνδέστε τώρα τις δραστηριότητας
στ2. Χρησιμοποιούν με
άκρες αυτές με στους πόλους της μπαταρίας.
ακρίβεια και ασφάλεια τα
Πλησιάστε το καρφί στα μικρά καρφάκια.
κατάλληλα εργαλεία και
όργανα για παρατηρήσεις
και μετρήσεις
β3. Συλλέγουν αποδείξεις
(δεδομένα από συστηματική
παρατήρηση, από πείραμα)
δ3. Συνάγουν συμπεράσματα
από τα δεδομένα που
Τι παρατηρείτε;
(Τα μικρά καρφάκια έλκονται και κολλούν στο συλλέγουν
μεγάλο καρφί)
Τι συμπεραίνετε;
(Όταν το καρφί, με το τυλιγμένο καλώδιο γύρω
του, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, αποκτά
μαγνητικές ιδιότητες)
Μετά από αυτό το αρχικό πείραμα, ο δάσκαλος
θέτει στους μαθητές/μαθήτριες το εξής
πρόβλημα: "Τι μπορούμε να ερευνήσουμε και
πώς, σε σχέση με το πείραμα που κάνατε;"
2. Υποθέσεις και προβλέψεις πάνω στο
ερευνητικό ερώτημα.
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Επιλέγουν όργανα και υλικά.
Προγραμματίζουν τις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν για να
συλλεγούν τα απαιτούμενα
στοιχεία.
Τα παιδιά συνήθως προτείνουν: " πώς μπορούμε
να κάνουμε τον ηλεκτρομαγνήτη ποιο
«δυνατό»;". Οι υποθέσεις μπορεί να είναι: α)
Να συνδέσω δυο μπαταρίες (στη σειρά), β) να
τυλίξω περισσότερο καλώδιο, γ) να
χρησιμοποιήσω μεγαλύτερο καρφί, και δ) να
χρησιμοποιήσω ως πυρήνα άλλο υλικό.
Προτείνουν όργανα και υλικά (π.χ. δεύτερη
μπαταρία, μεγαλύτερο καλώδιο, μεγαλύτερο
καρφί, διάφορα αντικείμενα σχήματος καρφιού).
Συζητούν στις ομάδες τους για τον τρόπο
διεξαγωγής του πειράματος (π.χ. τι να αλλάξουν
σε σχέση με το αρχικό πείραμα και τι να μείνει
ίδιο).

……………….………………….......
ε1. Θέτουν ακριβή και
λογικά ερωτήματα σχετικά
με μια παρατήρηση ή με μια
εμπειρία, που να μπορούν να
διερευνηθούν από τις
Φυσικές Επιστήμες,
διατυπώνουν τις αρχικές
τους απόψεις
ε5. Ελέγχουν τις μεταβλητές
που (υποθέτουν ότι) παίζουν
ρόλο σε μια πειραματική
διαδικασία
β6. Επανασχεδιάζουν ένα
πείραμα με τροποποίηση
ενός μόνο παράγοντα, κάθε
φορά, σε σχέση με το αρχικό
πείραμα
γ1. Σχεδιάζουν ομαδικά
(αλλά και ατομικά) απλές
έρευνες ή πειράματα
β1. Αποφασίζουν ποιο είδος
στοιχείων να συλλέξουν και
τι εξοπλισμό και υλικά θα
χρησιμοποιήσουν για να
κάνουν, με ασφάλεια,
συστηματικές παρατηρήσεις,
μετρήσεις, συγκρίσεις.
α1. Ακούνε προσεκτικά τους
άλλους και αποδέχονται τις
απόψεις τους όταν είναι
τεκμηριωμένες.
γ2. Διαπραγματεύονται
δημιουργικά τις διαφωνίες
στη διαδικασία λήψης των
συνεργατικών αποφάσεων

Εκτέλεση της έρευνας και καταγραφή των αποτελεσμάτων
Ενέργειες

Συνιστώσες των «ικανοτήτων – κλειδιών»
που καλλιεργούνται.
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1. Εκτέλεση της έρευνας
Τα παιδιά εκτελούν το πείραμα
στις ομάδες τους, αλλάζοντας κάθε
φορά μία μεταβλητή του αρχικού
πειράματος.
………………………………………
2. Παρατήρηση - Καταγραφή
Τα παιδιά καταγράφουν τις
παρατηρήσεις τους, π.χ.
αυξάνεται η δύναμη του
ηλεκτρομαγνήτη, όταν αυξάνεται
το μήκος του ή όταν αυξάνεται η
ένταση του ρεύματος που τον
διαρρέει. Ο ηλεκτρομαγνήτης
έλκει μόνο τα σιδερένια υλικά και
το ατσάλι.

στ2. Χρησιμοποιούν με ακρίβεια και
ασφάλεια τα κατάλληλα εργαλεία και
όργανα για παρατηρήσεις και μετρήσεις
......................................................................
..
β3. Συλλέγουν αποδείξεις για την επίλυση
του προβλήματος (δεδομένα από
συστηματική παρατήρηση, από πείραμα)

Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων – Εξαγωγή και αξιολόγηση
συμπερασμάτων
Ενέργειες

Συνιστώσες των «ικανοτήτων – κλειδιών»
που καλλιεργούνται.

-536-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
1. Ανάλυση των δεδομένων.
Έλεγχος της επάρκειάς τους.
Τα παιδιά συζητούν τις
παρατηρήσεις στις ομάδες τους
και ελέγχουν την
επάρκεια των δεδομένων που
συνέλλεξαν (Τι παρατηρήσαμε;
Αρκούν τα δεδομένα που
καταγράψαμε για να απαντήσουμε
στην ερώτηση που διερευνούμε;)

…………………………………….

ε2. Αξιολογούν πληροφορίες και δεδομένα,
κάνουν συγκρίσεις (αντικειμένων
φαινομένων κ.τ.λ.) ταξινομούν,
αντιστοιχούν
β4 Εξετάζουν τις πηγές πληροφοριών που
χρησιμοποιούν (επάρκεια, αξιοπιστία,
σχετικότητα)
β5. Αναλύουν και ερμηνεύουν τα δεδομένα
που έχουν συλλέξει για τη συναγωγή
συμπερασμάτων: επεξεργασία, εύρεση
κανονικοτήτων, συσχετισμός μεταξύ των
μεταβλητών, ερμηνεία των σχέσεων που
προκύπτουν, έλεγχος της σχέσης των
δεδομένων
με τις υποθέσεις/ προβλέψεις τους.
………………………………………………

2. Εξαγωγή συμπερασμάτων
Τα παιδιά συζητούν στις ομάδες
τους και συνάγουν συμπεράσματα
για τους παράγοντες από τους
οποίους εξαρτάται η "δύναμη" του
μαγνήτη, καθώς και για το είδος
των υλικών που έλκει.

δ3. Συνάγουν συμπεράσματα από τα
δεδομένα που συλλέγουν
δ4. Εξετάζουν τη συμβατότητα των
συμπερασμάτων τους με τα στοιχεία και τα
δεδομένα από τα οποία συνάγονται
γ3. Κατανοούν τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι άλλοι στη διατύπωση
ερωτημάτων ή εξηγήσεων, στη συλλογή
αποδείξεων και στη συναγωγή
συμπερασμάτων, εκδηλώνουν προθυμία
για
συνεισφορά και αλληλοβοήθεια
………………………………………
………………………………………………..
3. Μεταγνωστικός έλεγχος
ε3. Κάνουν ανασκόπηση της εργασίας τους
Συγκρίνουν τα συμπεράσματά τους και καταγράφουν τη σημασία των
με τις υποθέσεις τους.
περιορισμών ή των λαθών της
Αναστοχάζονται τις ενέργειες που προσπάθειάς τους
έκαναν, προκειμένου να
ε4. Συγκρίνουν τα συμπεράσματά τους με
οδηγηθούν στην αποδοχή ή
τις αρχικές τους απόψεις. Αιτιολογούν την
απόρριψη των υποθέσεών τους.
αλλαγή της αρχικής τους άποψης
Επικοινωνία (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους – παρακολούθηση της
ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των άλλων
Ενέργειες

Συνιστώσες των «ικανοτήτων – κλειδιών»
που καλλιεργούνται.
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1. Επικοινωνούν με σαφήνεια τα
συμπεράσματά τους,
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη
ορολογία.
………………………………………

α2. Ανακοινώνουν συμπεράσματα με
τρόπο κατανοητό και σαφή για το
δεδομένο ακροατήριο.

2. Παρακολουθούν και
κατανοούν την ανακοίνωση των
άλλων. Τεκμηριώνουν αν
συμφωνούν ή διαφωνούν.

α3. Παρακολουθούν και ελέγχουν την
ανακοίνωση συμπερασμάτων.
α1. Ακούνε προσεκτικά και αποδέχονται
τις απόψεις των άλλων, όταν είναι
τεκμηριωμένες.
π2. Διακρίνουν αν τα συμπεράσματα ή οι
ισχυρισμοί ενός τρίτου στηρίζονται σε
δεδομένα και προκύπτουν από σωστό
χειρισμό μεταβλητών ή απλά αποτελούν
προσωπική του άποψη.

……………………………………………….

Παρακάτω παραθέτουμε το Φύλλο Εργασίας (Κουμαράς Π, 2014) που δίνουμε στα
παιδιά, το οποίο, εκτός του αρχικού πειράματος, αναφέρεται στη διερεύνηση της
πρώτης υπόθεσης του ερευνητικού ερωτήματος, που προκύπτει από το αρχικό
πείραμα (διάρκεια ένα διδακτικό δίωρο) Στο ίδιο πνεύμα διαμορφώνουμε φύλλα
εργασίας για τις υπόλοιπες υποθέσεις, που ενδεχομένως κάνουν τα παιδιά, τις
οποίες διερευνούμε σε επόμενο διδακτικό δίωρο.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Τυλίξτε το μακρύ καλώδιο σφιχτά γύρω από το μεγάλο καρφί όπως φαίνεται στο
σχήμα που ακολουθεί.

Αφήστε περίπου 20 πόντους καλώδιο ελεύθερο από τις δύο άκρες, αφαιρέστε το
πλαστικό από τις δυο άκρες του καλωδίου και συνδέστε τις άκρες αυτές με στους
πόλους της μπαταρίας. Πλησιάστε το καρφί στα μικρά καρφάκια.
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Συζητήστε στην ομάδα σας:
Τι παρατηρείτε;
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.Τι συμπεραίνετε;
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Τι μπορούμε να ερευνήσουμε και πώς, σε σχέση με το πείραμα που κάνατε;
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Γράψτε υποθέσεις, που θα μπορούσατε να ελέγξετε, σχετικές με το ερώτημά σας:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Περιγράψτε ένα πείραμα που θα μπορούσατε να κάνετε, για να ελέγξετε την πρώτη
σας υπόθεσή (τα υλικά, που θα χρειαστείτε, υπάρχουν στην τάξη). Για να
διευκολυνθείτε συμπληρώστε πρώτα τον παρακάτω πίνακα. και στη συνέχεια
περιγράψτε το πείραμα:
Τι θα αλλάξει

Τι θα μείνουν τα ίδια

Τι θα παρατηρήσουμε

.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Σε ποιο συμπέρασμα νομίζετε ότι θα καταλήξετε;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................................................
Να κάνετε το πείραμα που περιγράψατε παραπάνω. Σε ποιο συμπέρασμα
καταλήγετε;
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.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Ακούστε τα Συμπεράσματα των άλλων ομάδων. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Γιατί;
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Συμφωνεί το συμπέρασμά σας με το συμπέρασμα που νομίζατε;
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις έγινε επιμορφωτική συνάντηση - ενημέρωση των
εκπαιδευτικών της ΣΤ' τάξης, από τον Καθηγητή Παναγιώτη Κουμαρά, υπεύθυνο της
συγγραφής του νέου ΑΠΣ Φυσικών Επιστημών της Κύπρου 200 για το Δημοτικό
Σχολείο. Η ενημέρωση αφορούσε τόσο τη Φιλοσοφία, τους Σκοπούς και τη
Μεθόδευση της διδασκαλίας των Φ.Ε. στο πλαίσιο της καλλιέργειας γνώσεων και
ικανοτήτων για τη ζωή, όσο τους σκοπούς και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων
διδακτικών παρεμβάσεων.
Μετά το τέλος των διδακτικών παρεμβάσεων θα οργανώσουμε συναντήσεις με τους
εκπαιδευτικούς της ΣΤ' τάξης, προκειμένου να συζητηθούν οι δυσκολίες (αλλά και τα
θετικά στοιχεία) που αναδεικνύονται στην πράξη, από την υλοποίηση ενός
Προγράμματος Σπουδών, που κινείται στην κατεύθυνση "γνώσεις και ικανότητες για
τη ζωή".
Στην αρχική επιμορφωτική συνάντηση οι εκπαιδευτικοί εκφράστηκαν θετικά και
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αξιοποιήσουν το μοντέλο που προτείνουμε.
Ωστόσο, τέθηκε εμφατικά το ζήτημα του διδακτικού χρόνου (απαιτείται τουλάχιστον
ένα διδακτικό δίωρο), δεδομένου ότι για την ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των
μαθητών και μαθητριών χρειάζεται να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο και στον
τελευταίο μαθητή, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν όλοι και να εκφραστούν
δημιουργικά μέσα στην τάξη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αποστολάκης, Ε. κ.ά. (2006). Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύπτω. Ε' τάξη.
Τετράδιο Εργασιών. Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα
Κουμαράς, Π. (2014). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με στόχο την καλλιέργεια
γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή. Πανεπιστημιακές σημειώσεις
Κουμαράς, Π., Πράμας, Χ. και Σταμπουλή, Μ. (2010). Προγράμματα Σπουδών
Φυσικών Επιστημών στην κατεύθυνση Γνώσεις και Ικανότητες για τη Ζωή.
Τόμος Ι: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη

200

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Κύπρου κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το
Πρόγραμμα Σπουδών που προτείνουμε για την καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή.
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Κουμαράς, Π., Πράμας, Χ. και Χαραλάμπους Μ. (2010). Μοντέλο Διδασκαλίας
Φυσικών επιστημών, για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, στην κατεύθυνση
της ανάπτυξης Γνώσεων και Ικανοτήτων. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ΦΥΣΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ "Ερευνητικά
αποτελέσματα και τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ωής", 17-21
Μαρτίου, Πάτρα
Πράμας, Χ. και Κουμαράς, Π. (2008). Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης «Γνώσεων και
Ικανοτήτων για τη ζωή», Πρακτικά 4ου συνεδρίου ΕΔΙΦΕ, σελ. 58-64,
εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη
Πράμας, Χ., Σταμπουλή, Μ. και Κουμαράς, Π. (2010). Πρόγραμμα Σπουδών στην
κατεύθυνση του «Γραμματισμου στις Φυσικές Επιστήμες» για την
Υποχρεωτική Εκπαίδευση. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων
Φυσικών, ΦΥΣΙΚΗ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ "Ερευνητικά αποτελέσματα και
τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής", 17-21 Μαρτίου, Πάτρα
Πράμας, Χ., Γιανογλούδη, Ε., Δασκάλου, Γ., Καϊσέρογλου, Ε., Κρουστάλη, Α., Λατίνης,
Α., Μόρφης, Α., Μπάγκος, Ε., Σαμαρτζά, Χ., Σταμπουλής, Σ., Τσαούσης, Π.,
Τσεσμετζή, Σ., Τσιαούση, Σ., Χαβαλές, Δ., Χατζόγλου, Μ., (2013).
Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας
Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα
της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ποια
Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;", ΠΤΔΕ του ΑΠΘ,
9-10 Μαρτίου 2013, Θεσσαλονίκη
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Ποιος ο ρόλος των δραστηριοτήτων της Αγωγής Υγείας στις στάσεις
των μαθητών αναφορικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής
Ρήγας Κωνσταντίνος
Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. της 5ης Ε.Π. Πρ. Εκπ/σης Αιτωλ/νίας
krigas@sch.gr
Ευθυμιοπούλου Χρυσούλα
Δασκάλα M.Εd., Θεολόγος
cefthymio@sch.gr
Περίληψη
Οι δραστηριότητες της καινοτόμου δράσης Αγωγή Υγείας είναι επιβεβλημένες και
αναγκαίες στο σχολικό πρόγραμμα. Αυτό αποδείχτηκε με την έρευνά μας σε μαθητές
δημοτικών σχολείων της Αιτ/νίας, δομώντας δεκαεννιά ερευνητικούς δείκτες και
αξιοποιώντας τους μέσους όρους, τη μέθοδο Regression, τη Factor Analysis και τον
Έλεγχο Αξιοπιστίας των παραγόντων που εξήχθηκαν από την προηγούμενη μέθοδο.
Συνεπώς, η Αγωγή Υγείας μπορεί να λάβει χώρα όχι μόνο ως δραστηριότητα σε
διακριτά μαθήματα με τη μέθοδο της διαθεματικότητας, αλλά και στα πλαίσια του
χωροχρόνου της Ευέλικτης Ζώνης με project.
Λέξεις - Kλειδιά: αύξηση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας, διατροφικές
συνήθειες, δραστηριότητες Αγωγής Υγείας, οικονομικής κρίση, διατροφική
κουλτούρα
Εισαγωγή
Η αύξηση του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί μείζον πρόβλημα για
τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων των διατροφικών συνηθειών
των παιδιών και των οικογενειών τους. Επίσης, παρατηρείται ότι οι διατροφικές
συνήθειες επηρεάζονται από διάφορους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και
οικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, παρουσιάζονται ως απόρροια των
προαναφερθέντων αλλαγών σε συνάφεια με το χρόνο. Δηλαδή, οι διατροφικές
συνήθειες των Ελλήνων μαθητών ήταν διαφορετικές στο μεσοπόλεμο, στη δεκαετία
του 1990 και προφανώς θα είναι και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που
διανύουμε (Θεοδώρου, 2009; Οικονόμου, 2006). Συνεπώς, αναφορικά με το θέμα
«Διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία», στην
παρούσα εργασία σκοπός μας είναι να εξακριβώσουμε: α) εάν και κατά πόσο
εμπεριέχονται ζητήματα Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση των παιδιών τόσο στη
σχολική πραγματικότητα όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον και β) αν αυτά, ως
εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι επιτυχημένα.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας – Αποσαφήνιση όρων
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υγεία είναι «η κατάσταση της
πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία
ασθένειας ή αναπηρίας». (Παπάνης, Γιαβρίμης & Βίκη, 2009, σελ. 21). Στο σύνολό της
επηρεάζεται σημαντικά από τις κοινωνικές συνθήκες και τις εκάστοτε
διαμορφωθείσες εξελίξεις στον τρόπο εργασίας και στον τεχνολογικό τομέα
(Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009; Πυργιωτάκης, 2000). Η ελληνική πολιτεία
διακρίνοντας αυτήν την ανάγκη, με το νόμο 1566/1985/Φ.Ε.Κ.167/30-9-1985 ορίζει
ως καινοτόμες δράσεις τις δραστηριότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης, που είναι τα
προγράμματα Αγωγής Υγείας, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι Πολιτιστικές
δραστηριότητες και η Κυκλοφοριακή Αγωγή (Μουρτζίνη – Στάπα, 2010; Στασινός,
2001). Ενώ, πριν από αυτήν την ημερομηνία ο νόμος ήταν πιο απλουστευμένος
περιοριζόμενος μόνο σε θέματα δημόσιας υγιεινής (Στασινός, 2001).
Στόχος της Αγωγής Υγείας είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση
διατροφικής κουλτούρας και η κατάρτιση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(Παπαδημητρίου κ.α., 2006; Μουρτζίνη – Στάπα, 2010; Καραμανώλης, & Κατσαρέλα,
2010; Οικονόμου, 2006; Στασινός, 2001). Ακόμη, αποσκοπεί στη δημιουργία
προτύπων συμπεριφοράς ώστε τα άτομα να μπορούν να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις και η κοινωνία να προστατεύεται από άποψη υγείας, αφού
πλέον είναι κατανοητό ότι οι νέες μορφές ασθενειών ή αποκλίσεων της υγείας δεν
αντιμετωπίζονται με τα χημικά παρασκευάσματα. (άρθρο7, ν. 2817/ΦΕΚ78/14-32000; Μουρτζίνη – Στάπα, 2010). Επιπλέον, λαμβάνει χώρα ως μια μορφή μη τυπικής
μάθησης που η δυναμική της αναδεικνύεται μέσα από μαθησιακές διαδικασίες
ελεύθερης, υπεύθυνης και ομαδικής εργασίας των μαθητών, αξιοποιώντας
διεπιστημονικά και διαθεματικά στοιχεία της μη τυπικής εκπαίδευσης (Μουρτζίνη –
Στάπα, 2010; Αλαχιώτης & Καρατζιά – Σταυλιώτη, 2009; Παγγέ, 2005).
Άλλωστε, ερευνητικά δεδομένα μελετητών στην Αμερική υποστηρίζουν ότι οι
συνεργατικές προσπάθειες καταλήγουν σε υψηλότερη επίδοση, αυξανόμενη
παραγωγικότητα, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, δυνατότερη κοινωνική υποστήριξη και
ανθεκτικότερη ψυχική υγεία (Παναγάκος, 2002, όπ. αναφ. στο Φραντζή, 2009). Αυτές
οι παραδοχές φαίνονται να ισχύουν στις δραστηριότητες των Καινοτόμων Δράσεων,
όπου οι μαθητές χαίρονται πραγματικά κατά τη συμμετοχική διαδικασία και
δημιουργούν μεγάλα έργα υπό το πνεύμα της ομάδας (Φραντζής, 2009). Επίσης,
έχουν σχετική ελευθερία στο χρόνο πραγματοποίησής τους ενώ ο τρόπος
διδασκαλίας τους είναι οι ομάδες, το project και η βιωματικότητα (Μουρτζίνη –
Στάπα, 2010; Φραντζή, 2009), σε μια μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης, αφού ως
«άτυπη μάθηση» (informal learning) θεωρείται σύμφωνα με τους Jeffs and Smith
(1990, όπ. ανάφ στο Παγγέ, 2005) η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες, δεξιότητες
και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το
περιβάλλον του. Τελικά, στόχος είναι ο ορθός προσανατολισμός του νέου ανθρώπου
στον καταιγισμό πληροφοριών και στο νέο αξιακό καταναλωτικό, που κάποιες φορές
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δεν τείνει στον υγιεινό τρόπο ζωής σύστημα (Depover et. al., 2007; Μικρόπουλος &
Μπέλου, 2010).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η υπόθεση της έρευνάς μας είναι: Αν η διατροφή των Ελλήνων μαθητών πορεύεται
προς τη θετική και επιθυμητή κατεύθυνση επηρεαζόμενη από το γεγονός των
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και γενικότερα των Καινοτόμων Δράσεων που
εκτυλίσσονται μέσω της διδακτικής ώρας της Ευέλικτης Ζώνης. Η διαδικασία
εκτέλεσης της έρευνας επιτεύχθηκε με ερωτηματολόγια, που δόθηκαν στους ίδιους
τους μαθητές, συνοδευόμενα από σχετική επιστολή με σύντομο κείμενο από το
οποίο πληροφορήθηκαν για την αναγκαιότητα της έρευνας, στη συνέχεια
συμπληρώθηκαν και παραλήφθηκαν άμεσα. Μέσω αυτών ερευνήθηκε η διατροφική
κουλτούρα των Ελλήνων μαθητών στο σπίτι και στο σχολείο, οι οικογενειακές
συνθήκες και συνήθειες περί της υγιεινής, οι αντιλήψεις των μαθητών για τον υγιεινό
τρόπο ζωής, οι γνώσεις τους για τις δραστηριότητες στην Αγωγή Υγείας και θέματα
ασφαλούς διαβίωσης.
Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν μαθητές της Στ΄ τάξης σχολείων της
Αιτωλοακαρνανίας και αξιοποιήθηκε δείγμα 80 μαθητών. Η δειγματοληπτική
μέθοδος ήταν η Απλή Τυχαία Δειγματοληψία και κλίμακα μέτρησης η Ισοδιαστημική
(Αναλογική). Καταγράφεται ως «Βασική», αφού τα αποτελέσματά της δε δίνουν
άμεσα πρακτικά αποτελέσματα, και ως «Έρευνα Επισκόπησης» γιατί συλλέγει
πληροφορίες για τις υπάρχουσες συνθήκες στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης
και «Περιγραφική», αφού προσπαθεί να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο φαινόμενο.
Οι ερωτήσεις στην πλειοψηφία τους ήταν ποιοτικές. Ωστόσο, επιλέξαμε την ποσοτική
μέθοδο, αφού εδώ μιλάμε για έναν μεγάλο πληθυσμό, τους μαθητές, και ερευνούμε
στάσεις του αξιοποιώντας στατιστικό δείγμα. Επιπλέον, δεν μας ενδιαφέρουν
ατομικές περιπτώσεις, μιας και στη συγκεκριμένη μελέτη στόχος μας δεν ήταν να
μελετήσουμε ενδεχόμενες μονάδες κουλτούρας και αξίες που απορρέουν από την
ιδιαιτερότητα, όπως στην ποιοτική μελέτη.
Η επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος έγινε στο SPSS αξιοποιώντας την
κλίμακα Likert κωδικοποιώντας τις απαντήσεις σε πεντάβαθμη κλίμακα από [1] μέχρι
[5] (Cohen, Manion, & Μοrrison 2008; Παπαναστασίου, & Παπαναστασίου, 2005;
Χλουβεράκης, 2002).
Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Στην έρευνά μας είχαμε απαντήσεις από 80 μαθητές. Από αυτά ήταν 42 κορίτσια και
38 αγόρια, από τα οποία κατοικούν σε αστικό περιβάλλον τα 69 και σε αγροτικό τα
11.
Όπως βλέπουμε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας (πίνακες 1 και 2) και στα
δεκαεννιά ερευνητικά μας ερωτήματα αναφορικά με τη γνώση και τις
εγκαθιδρυμένες δυναμικές συνηθειών των μαθητών σχετικά με την Αγωγή Υγείας και
τον υγιεινό τρόπο διατροφής υψηλότερη αξιολόγηση πέτυχαν οι αντιλήψεις για τη
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σωστή ανάπτυξη του σώματος στην καθημερινότητα (4,89), μάλιστα δε με σχετικά
μικρή τυπική απόκλιση (0,531). Επίσης, τις πιο σημαντικές ενδείξεις είχαν οι
συνήθειες για την υγιεινή των δοντιών (4,68 με s.d. 0,792), η εκτίμηση της
διατροφικής αξίας των φρούτων (4,56 με s.d. 0,691), το πλύσιμο χεριών πριν το
φαγητό (4,53 με s.d. 0,941), η γνώση για την ορθή διατροφή (4,40 με s.d. 1,051), η
συμβολή του σχολείου στην απόκτηση γνώσης για τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης (4,15
με s.d. 1,415) και οι συνήθειες για το φαγητό στο σχολείο (4,14 με s.d. 1,1290).
Αντίθετα, τις πιο χαμηλές αξιολογήσεις είχαν οι απαντήσεις τους στα ερευνητικά
ερωτήματα σχετικά με τη γνώση της αγωγής Υγείας (3,72, αλλά σχετικά μεγάλο s.d.
1,150) και η εικόνα που έχουν τα παιδιά για το σχολείο τους (3,76 με s.d. 1,275).
Πίνακας 1

γνώση
δραστη
ριοτήτ
ων
Αγωγής
Υγείας

λήψη
πρωινο
ύ

συνθήκε
ς
διεκπερ
αίωσης
των κατ’
εβδομα
οίκον
διαίο
βραδι εργασιώ
μενού
νό
ν

Valid

73

79

78

75

79

Missing

7

1

2

5

Mean

3,67

4,11

3,72

Std.
Deviation

1,788

,947

1,150

N

πλύσι
μο
δοντι
ών

συνήθε
ιες για
ποιότητ
α
φαγητο
ύ στο
σχολείς

εκτίμησ
η
διατροφ
ικής
αξίας
φρούτω
ν

αντιμε
τώπισ
η
άγχου
ς

80

80

79

80

78

1

0

0

1

0

2

4,12

4,41

4,53

4,68

4,14

4,56

3,88

1,273

,885

,941

,792

1,129

,691

,953

η
υγιεινή
για τη
λήψη
φαγητο
ύ

Πίνακας 2

αντίληψη
για
το φαγητά και
πρόχειρο
υγεία
φαγητό
σώματος

προϊόντα
βιολογικής
καλλιέργει
ας

πλύσιμο
χεριών
στο
σχολείο

παρέμβα
ση
σχολείων
στην
απόκτησ
η ορθών
διατροφι
κών
συνηθειώ
ν

αντίληψη
για
τη
γυμναστική

αντίληψη
κινδύνων

φροντίδα
σωματική
ς
διάπλαση
ς

Valid

79

78

79

78

80

77

80

80

80

Missing

1

2

1

2

0

3

0

0

0

Mean

4,28

3,94

4,89

3,96

4,40

3,64

3,96

4,15

3,76

Std. Deviation

,919

1,061

,531

1,333

1,051

1,356

1,152

1,415

1,275

N

η
υγιεινή
στο
σχολεί
ο

Στη συνέχεια με τη μέθοδο της Παλινδρόμησης (Regression) για κάθε ένα από τα
δεκαεννιά ερευνητικά μας ερωτήματα στη συσχέτισή τους με τα έξι στατιστικά
απογραφής βρήκαμε έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει
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(πίνακας 3) για την περίπτωση των επιλογών των μαθητών για το δεκατιανό τους στο
σχολείο και την εκπαίδευση που λαμβάνουν στο σχολείο για θέματα Αγωγής Υγείας
και υγιεινής διατροφής (B=0.434, t=0, 3,351, P<α για P=0.01 και α=0.05).
Πίνακας 3
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

4,264

1,135

φύλο

-,138

,279

τόπος κατοικίας

-,172

εργασία πατέρα

Model

1

t

Sig.

3,757

,000

-,060

-,495

,622

,417

-,052

-,412

,682

,250

,163

,227

1,533

,131

εργασία μητέρας

-,111

,141

-,117

-,785

,436

σπουδές πατέρα

-,272

,189

-,240

-1,438

,156

σπουδές μητέρας

-,003

,182

-,003

-,017

,986

παρέμβαση σχολείων στην
απόκτηση
ορθών ,434
διατροφικών συνηθειών

,130

,520

3,351

,001

η υγιεινή στο σχολείο

,147

-,122

-,749

,457

συνθήκες διεκπεραίωσης τις
,069
κατ' οίκον εργασίες

,167

,050

,412

,682

βδομαδιαίο μενού

,031

,150

,030

,208

,836

λήψη πρωινού

-,288

,158

-,241

-1,825

,073

βραδινό

,063

,121

,071

,518

,607

-,110

a Dependent Variable: συνήθειες για ποιότητα φαγητού στο σχολείο
Ακολούθως, με την Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) ομαδοποιήσαμε το
πλήθος των μεταβλητών, πλην των μεταβλητών απογραφής. Όπως βλέπουμε στον
πίνακα έχουμε δύο συνιστώσες (κύριοι παράγοντες), όπου με την φθίνουσα
παράθεσή των ερευνητικών ερωτημάτων η πρώτη έχει δεκατέσσερις μεταβλητές και
η δεύτερη τις υπόλοιπες πέντε (πίνακας 4).
Πίνακας 4
Component
1

2

η υγιεινή στο σχολείο

,678

,283

εβδομαδιαίο μενού

,618

-,365
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φαγητά
σώματος

και

υγεία

,597

-,256

,595

-,212

,593

,234

,587

-,178

,586

-,073

εκτίμηση διατροφικής
,575
αξίας φρούτων

-,102

αντίληψη κινδύνων

-,389

αντίληψη
για
πρόχειρο φαγητό
πλύσιμο
σχολείο

χεριών

αντίληψη
γυμναστική

το
στο

για

τη

αντιμετώπιση άγχους

,554

προϊόντα
βιολογικής
,549
καλλιέργειας

,225

παρέμβαση
σχολείων
στην απόκτηση ορθών ,522
διατροφικών συνηθειών

,430

βραδινό

-,024

,452

συνθήκες
διεκπεραίωσης τις κατ' ,421
οίκον εργασίες

,322

γνώση δραστηριοτήτων
,391
Αγωγής Υγείας

-,304

φροντίδα
διάπλασης

,104

-,547

,454

,508

συνήθειες για ποιότητα
,268
φαγητού στο σχολείο

,459

λήψη πρωινού

-,385

σωματικής

πλύσιμο δοντιών

,377

η υγιεινή για τη λήψη
,236
φαγητού

,382

Επίσης, με την Component Transformation Matrix (πίνακας 5) της ίδιας μεθόδου
παρατηρούμε ότι η συσχέτισή τους, των δύο παραγόντων, μετά την εφαρμογή της
περιστροφής δεν είναι ισχυρή (P=0,084, όπου P>α, για α=0,05).
Πίνακας 5
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Component

1

2

1

,799

,602

2

-,602

,799

Τέλος, με τη μέθοδο Ελέγχου Αξιοπιστίας των δύο συνιστωσών βρήκαμε ότι η
αξιοπιστία τους είναι πολύ μεγάλη με α=813.
Πίνακας 6
Cronbach's
Alpha

N
of
Items

,813

14

Συζήτηση – συμπεράσματα
Αν και, όπως παρατηρούμε στη βιβλιογραφική αναδίφηση, για τα θέματα
διατροφικών συνηθειών παρουσιάζεται και αποτυπώνεται περισσότερο ενδιαφέρον
από ιατρικής πλευράς, ωστόσο θεωρούμε ότι η εκπαίδευση έχει χώρο, τόσο στην
πρόληψη, όσο και στην εμπέδωση αντιλήψεων, γνώσεων και στάσεων για έναν
υγιεινό τρόπο διαβίωσης του ανθρώπου (Αλεξόπουλος, 2011; Οικονόμου, 2006).
Αυτό εκπληρώνει τους στόχους για μια ολόπλευρη και ολόσωμη ψυχική, πνευματική
και σωματική ανάπτυξη και διάπλαση του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι η
πεμπτουσία της δημοκρατίας, της ελευθερίας του ατόμου και της κοινωνικής
προόδου.
Εντούτοις, παρατηρώντας τα αποτελέσματα της έρευνάς μας διαπιστώνουμε βασικά
δύο στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει ούτως ή άλλως μια δυναμική περί της υγιεινής και
των γνώσεων για τη διατροφική αξία διαφόρων ειδών αγροτικών ή βιομηχανικών
προϊόντων. Αυτή λειτουργεί ως μια εγκαθιδρυμένη κοινωνική δυναμική, που όμως
απαιτεί περαιτέρω εκτίναξή της ως γνώση και στάση με δραστηριότητες κατά το
χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης και εμβόλιμα στα διακριτά αντικείμενα διαθεματικά ή και
ακόμα αξιοποιώντας μια μορφή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Δεύτερον,
απαιτείται πιο εμπεριστατωμένη ενασχόληση των μαθητών με δραστηριότητες του
εν λόγω γνωστικού αντικειμένου.
Το παραπάνω φαίνεται από το γεγονός ότι οι τιμές που καταγράψαμε για όλους τους
δείκτες ήταν από 3,76 μέχρι 4,68. Μάλιστα οι πιο χαμηλές σημειώθηκαν σε θέματα
Αγωγής Υγείας και τακτικών του σχολείου αναφορικά με την υγιεινή και γενικότερα
την εικόνα του σχολείου ως προς την υγιεινή. Αυτή η παρατήρηση γίνεται πιο
σημαντική από το ότι αυτοί οι δείκτες έδωσαν και τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση,
πράγμα που σημαίνει μια σαφή διακύμανση των απόψεων των μαθητών, συναφών
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των εμπειριών τους. Δηλαδή, κάποιοι μαθητές είχαν την εμπειρία των
προγραμμάτων και κάποιοι άλλοι όχι.
Επιπλέον αυτού, με τη μέθοδο της παλινδρόμησης βρήκαμε ότι μεταξύ των δεικτών
και των απογραφικών στοιχείων φύλου, τόπου κατοικίας, εκπαίδευσης και
απασχόλησης γονέων δεν υπάρχει στατιστική σημαντικότητα. Αυτό προβάλλει την
αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε όλον τον πληθυσμό και
σε όλο το μήκος και πλάτος του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τέλος, με τη μέθοδο Factor Analysis παρατηρήσαμε ότι το ποσοστό διακύμανσης της
κάθε μεταβλητής που εξηγείται από τους άλλους παράγοντες είναι υψηλό
αποδεικνύοντας ότι όλες οι μεταβλητές συσχετίζονται με κάποιο παράγοντα, άρα οι
ερωτήσεις μας ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνάς μας. Ενώ, με την
παραγοντοποίηση σε δύο συνιστώσες των δεικτών, με την ίδια μέθοδο
παρατηρήσαμε την αδύνατη συσχέτιση των δύο νέων Κύριων Παραγόντων και με τον
έλεγχο Αξιοπιστίας την πολύ μεγάλη αξιοπιστία τους ως παράγοντες για ενδεχόμενη
περαιτέρω επεξεργασία αλλά και ως επιλογή μας στην παρούσα έρευνα.
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Περίληψη
Η σύζευξη φιλοσοφίας και κινηματογράφου ενδείκνυται κατά τη διδασκαλία του
μαθήματος της Φιλοσοφίας, καθόσον, μέσω των κινηματογραφικών αφηγήσεων,
επιτυγχάνεται όχι μόνον η ανάδειξη και κατανόηση δύσκολων ενίοτε φιλοσοφικών
εννοιών αλλά και η φιλοσοφική προσέγγιση και διερεύνηση του κινηματογράφου.
Εισήγηση-Προβληματική
Η χρησιμότητα της διδασκαλίας της φιλοσοφίας ήταν και παραμένει η εξής: να
ολοκληρωθεί η μάθηση ενός παιδιού με στόχο αυτό, με τη σειρά του, να μάθει να
σκέφτεται. Μέσω της φιλοσοφίας, επιδιώκεται οι μαθητές όχι απλώς να
κατανοήσουν τις πιο σημαντικές φιλοσοφικές ιδέες, αλλά κυρίως να μπορέσουν να
βελτιώσουν την εννοιολογική ακρίβεια και σαφήνεια, κατά τη χρήση της γλώσσας, να
συνειδητοποιήσουν το νόημα και την αξία της συλλογιστικής οργάνωσης της σκέψης
και έκφρασης, να αξιοποιήσουν τον συλλογισμό σε όλα τα πεδία της γνώσης
(ανθρωπιστικές, φυσικές, μαθηματικές επιστήμες).
Με δεδομένους αυτούς τους διδακτικούς στόχους, θέμα της εισήγησής μου είναι η
δυνατότητα ευρύτερης χρησιμοποίησης των κινηματογραφικών αφηγήσεων για την
ανάδειξη και κατανόηση συγκεκριμένων φιλοσοφικών θεμάτων, κατά τη διδασκαλία
του μαθήματος της Φιλοσοφίας στο Λύκειο. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα
επιχειρηθεί η ανάδειξη της σχέσης φιλοσοφίας και κινηματογράφου σε συνδυασμό
με την προσέγγιση του αφηγηματικού περιεχομένου κινηματογραφικών ταινιών.
Κυρίως σώμα
Στη συνέντευξη που ανοίγει τον τόμο για τη συμβολή του Alain Badiou στη
φιλοσοφική διερεύνηση του κινηματογράφου, ο φιλόσοφος υποστηρίζει: «ο
κινηματογράφος υπήρξε πάντοτε θέμα καθημερινών συζητήσεων, και αυτό ενισχύει
τον ρόλο του ως μορφή συνεχιζόμενης ανεπίσημης μόρφωσης». 201 Ο
κινηματογράφος είναι για τον Badiou ένα σχολείο, ανοιχτό για τον καθένα, σχολείο
που προσκαλεί κοινές λέξεις και οξυδερκείς γνώσεις. Εάν είναι αλήθεια, όπως το
201

Alain Badiou, Cinema, trans. Susan Spitzer (Cambridge: Polity Press, 2013) σ. 3.
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θέτει ο Badiou, ότι «η φιλοσοφία δεν πρέπει να παράγει τη σκέψη του έργου τέχνης,
γιατί η τέχνη σκέφτεται από μόνη της»202, τότε ποια είναι η θέση του φιλοσόφου στο
σχολείο αυτό για όλους; Είναι καθηγητής ή μαθητής; Δίνει διάλεξη ή ακούει; Τι χώρο
αξιώνει ο φιλοσοφικός λόγος της φιλοσοφίας για τον εαυτό του στο σχολείο; Μπορεί
ο κινηματογράφος να είναι φιλοσοφικός; Μπορεί η φιλοσοφία να είναι
κινηματογραφική; Μπορεί ο κινηματογράφος να μεταφέρει φιλοσοφικό λόγο; Ο
φιλόσοφος είναι κινηματογραφικός;
Ο κινηματογράφος περιέχει, μεταφέρει, παράγει, ίσως και προκαλεί φιλοσοφία.
Μπορεί ωστόσο να είναι εγγενώς, καθεαυτό φιλοσοφικός; Και εάν είναι σαφές ότι η
φιλοσοφία ενδιαφέρεται για τον κινηματογράφο, τι συμβαίνει όταν ο
κινηματογράφος θέλει να μιλήσει για τη φιλοσοφία; Πώς μπορεί η φιλοσοφία να
πάρει σάρκα και οστά στον κινηματογράφο; Θα μπορούσε ο κινηματογράφος να
συρρικνωθεί ή να αποτραβηχτεί στον φιλοσοφικό λόγο που του αντιστέκεται;
Πράγματι, η συμβατότητα κινηματογράφου-φιλοσοφίας θέτει ζητήματα.
Το θέμα έχει απασχολήσει γενιές κινηματογραφιστών και φιλοσόφων, από τον
Adorno και τον Horkheimer, οι οποίοι ανησυχούσαν για το παθητικό κοινό, έως τον
Walter Benjamin, που έκανε λόγο για τη δύναμη του κινηματογράφου να προωθεί
την κοινωνική και πολιτική ελευθερία.
Μία κινηματογραφική απόδοση της φιλοσοφίας δεν είναι μη μεταφράσιμη σε
λεκτικές φιλοσοφικές μορφές. Η φιλοσοφία μπορεί να εκφραστεί εκ νέου προφορικά
χωρίς απώλειες, σε γενικές γραμμές. Η φιλοσοφία, που γίνεται κινηματογραφικά, δε
χρειάζεται να γίνει κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία γίνεται προφορικά.
Αλλά, δεν εξυπακούεται από αυτό ότι κάνοντας φιλοσοφία κινηματογραφικά έχουμε
πρόσβαση στις φιλοσοφικές αλήθειες και ιδέες, που είναι απρόσιτες για
φιλοσόφους, που εργάζονται μη κινηματογραφικά.
Ορισμένα φιλοσοφικά ζητήματα αποτυπώνονται καλύτερα σε ταινίες από ό, τι σε
γραπτά κείμενα. Ίσως μερικές φορές, οι ταινίες εμβαθύνουν φιλοσοφικές
προοπτικές, κάτι το οποίο αγωνίζονται να πετύχουν τα γραπτά κείμενα. Δε θα ήταν
απαραίτητο οι ταινίες να είναι σε θέση να εκτελέσουν φιλοσοφικές δραστηριότητες,
η διαχείριση των οποίων δε γίνεται καθόλου σε γραπτές ή προφορικές φιλοσοφικές
παραστάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ταινίες είναι δυνατόν, μερικές φορές, να
κάνουν κάποια πράγματα καλύτερα από ό, τι τα γραπτά κείμενα.
Ορισμένοι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι η σύγχρονη φιλοσοφική πρακτική παραποιεί
αρκετά φιλοσοφικά ζητήματα. Ειδικότερα, για παράδειγμα, η Martha Nussbaum
θεωρεί ότι η φιλοσοφία, τουλάχιστον μερικές φορές, και σε τομείς όπως η ηθική,
βρίσκεται περισσότερο στη λογοτεχνία και τις τέχνες από ό, τι μεταξύ των
φιλοσόφων. Η αισθητική και οι τεχνικές του κινηματογράφου, όπως μοντάζ, βαθιά
εστίαση (deep focus), κοντινό πλάνο (close up), μέχρι και το πλάνο παρακολούθησης,
είναι όλα προσαρμοσμένα στο να εστιάσουν και να ενισχύσουν την προσοχή και την
202

Ό.π. σ 18.
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κατάλληλη θεώρηση που, σύμφωνα με τη Nussbaum, ενσωματώνουν, ενσαρκώνουν
καλά μυθιστορήματα. Οι ταινίες, ωστόσο, διαθέτουν περισσότερες τεχνικές από τα
μυθιστορήματα. Η κάμερα μας μεταφέρει ακριβώς εκεί όπου ο σκηνοθέτης επιθυμεί
να μας οδηγήσει, και μία άποψη μπορεί να τονίζεται περαιτέρω με ήχο ή μουσική.
Και οι ταινίες μας δείχνουν πρόσωπα. Μας δίνουν απεριόριστη δυνατότητα και
ενισχύουν την ικανότητά μας να διαβάσουμε πρόσωπα και να αντιληφθούμε τη
σημασία των χειρονομιών. Ένας μυθιστοριογράφος έχει να πει ή να υπαινιχτεί
πράγματα τα οποία ένας κινηματογραφιστής μπορεί απλώς να δείξει. Αυτό δε
σημαίνει ότι οι ταινίες, σύμφωνα με τους όρους της Nussbaum, είναι πάντοτε
καλύτερες στο να εμπλέκουν ηθικά και κριτικά τον θεατή από ό, τι τα μυθιστορήματα.
Ακόμη, και με τις επιπλέον διαστάσεις ή επινοήσεις στις ταινίες, πολλά
μυθιστορήματα (και κυρίως τα μεγαλύτερα), μπορούν καλύτερα να οδηγήσουν τον
θεατή στη διάκριση των σχετικών στοιχείων (μερικές φορές αποκρύπτοντας
ορισμένα πράγματα). Παρόλα αυτά, η ποικιλία των διαθέσιμων τεχνικών στον
κινηματογράφο μπορεί κάλλιστα να καταστήσει δυνατό έναν βαθμό ηθικής και
συναισθηματικής εμπλοκής, κάτι το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, η λογοτεχνία δεν
είναι σε θέση να επιτύχει. Το επιχείρημα αυτό μπορεί να επεκταθεί πέρα από την
ηθική και πέρα από το μυθιστόρημα. Οι ταινίες είναι δυνατόν να παρουσιάζουν
μερικές φιλοσοφικές απόψεις και προοπτικές καλύτερα, για παράδειγμα με
μεγαλύτερη σαφήνεια, από ό, τι μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε γραπτή
μορφή.
Η σχέση μεταξύ των προθέσεων των κινηματογραφιστών και του φιλοσοφικού
ελέγχου των ταινιών θέτει μια σειρά από ερωτήματα. Μία ενδιαφέρουσα πτυχή του
κινηματογράφου, όπως και άλλες μορφές αφήγησης τέχνης (μυθιστορήματα), είναι
ότι συχνά μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να υποθέσουμε πολύ περισσότερα
από ό, τι είχαν πρόθεση οι δημιουργοί τους. Μία φιλοσοφική άποψη μπορεί να
ενσωματωθεί σε μία ταινία χωρίς να είναι πρόθεση του σκηνοθέτη ή του συγγραφέα
η άποψη να είναι εμφανής. Μερικές φορές μάλιστα, χωρίς καν οι ίδιοι να γνωρίζουν
ότι πρόκειται για άποψη που έχουν ή που υπονοείται από άλλες απόψεις που έχουν.
Μήπως οι δημιουργοί των ταινιών που κυνηγούν το έγκλημα, όπως ο Michael
Winner, σκηνοθέτης του Death Wish (1974), ή ο Don Siegel, σκηνοθέτης του Dirty
Harry (1971), εγκρίνουν τις απόψεις για δικαιοσύνη, που προσωπογραφούνται από
ηθοποιούς σε αυτές τις ταινίες, ακόμη και όταν οι θεατές σε μεγάλη πλειοψηφία το
κάνουν; Οι ταινίες λειτουργούν ως πολύ κακά επιχειρήματα για άγρυπνη δικαιοσύνη,
ανεξάρτητα από την απάντηση στο ερώτημα αυτό.
Οι φιλοσοφικές απόψεις που παρουσιάζονται στις ταινίες, ή υπάρχει σκέψη να
παρουσιαστούν σε ταινίες, μπορεί να εκτιμηθούν ανεξάρτητα από τη συγγραφική
πρόθεση. Βεβαίως, κάθε άποψη που αποδίδεται σε ταινία, ηθελημένα ή όχι, δεν
αποδίδεται ορθά, και αφού κάποιες ταινίες μπορεί να είναι αμφίσημες, ασαφείς ή
συγκεχυμένες ως προς την άποψη που παρουσιάζουν, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να
διακρίνουμε εάν η θέση που παρουσιάζεται (υποστηρίζεται) είναι υπέρ ή κατά.
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Ο προσδιορισμός της πρόθεσης του δημιουργού, μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί
και όχι, τη διαδικασία απόσπασης φιλοσοφικής απάντησης στην ταινία. Χωρίς αρκετά
αποδεικτικά στοιχεία ίσως καθίσταται αδύνατο να καθοριστεί η συγγραφική
πρόθεση ή να δικαιολογηθεί η απόδοση της συγγραφική πρόθεσης. Σε κάθε
περίπτωση, η συγγραφική πρόθεση δεν είναι πάντοτε ιδιαιτέρως σημαντική, εκτός
εάν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις απόψεις ενός συγκεκριμένου
κινηματογραφιστή. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις προθέσεις
σκεπτόμενων και προκλητικών κινηματογραφιστών, όπως ο Michael Haneke. Αλλά οι
βαθύτερες προθέσεις του Haneke σε ταινίες, όπως Benny 's Video (1992), Funny
Games (1997, 2007), και The White Ribbon (Η Λευκή Κορδέλα) (2009) δεν καθορίζουν
ούτε περιορίζουν τη φιλοσοφική δυνατότητα αυτών των ταινιών.
Ταινίες μυθοπλασίας μπορούν και συχνά παρουσιάζουν, απεικονίζουν, ή
υποστηρίζουν φιλοσοφικές θέσεις και επιχειρήματα, και εγείρουν φιλοσοφικά
ερωτήματα. Μέσα από αφηγήσεις, προβάλλουν πειράματα σκέψης που παίζουν
καθοριστικό ρόλο παρέχοντας αντιπαραδείγματα σε φιλοσοφικές θέσεις. Και το
κάνουν αυτό συχνά πολύ καλύτερα από τα γραπτά ή προφορικά φιλοσοφικά κείμενα.
Η ταινία The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού
Μυαλού) (2004) του Michel Gondry παρουσιάζει ένα αντιπαράδειγμα για τον
ωφελιμισμό και έτσι κάνει πραγματικά φιλοσοφία.203 Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων
που έχουν αφαιρέσει τεχνητά τις μνήμες της σχέσης τους από τη συνείδησή τους,
μετά από μία ιδιαιτέρως επώδυνη διάλυση. Οι χαρακτήρες στο φιλμ προσπαθούν και
οι δύο να ξεφύγουν από τον πόνο απλώς για να βρεθούν σε μία έρημη χώρα όπου
σημαντικές πτυχές της ταυτότητάς τους λείπουν στη δράση. Αυτό σχετίζεται με τον
κλασικό ωφελιμισμό του Bentham και Mill (κανένας από τους δύο δεν ήταν αρνητικός
ηδονιστής).204
Για να κατανοήσουμε τη θεμελιώδη σχέση κινηματογράφου και φιλοσοφίας, και να
κατανοήσουμε το φιλμ ως φιλοσοφία, δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο στην
ικανότητα του φιλμ να απεικονίζει προκαθορισμένες φιλοσοφικές ιδέες ή να
αναπτύσσει φιλοσοφικά επιχειρήματα για προκαθορισμένες φιλοσοφικές θέσεις. Η
πιο βασική σχέση μπορεί να βρεθεί σε μία κοινή πηγή της φιλοσοφικής εμπλοκής,
στη ζωή, όπως βιώνεται, και ιδίως στην εμπλοκή του κινηματογράφου στις ιστορίες
που λέμε στους εαυτούς μας επιδιώκοντας να κατανοήσουμε, να εξηγήσουμε, να
δικαιολογήσουμε, να συγχωρήσουμε ή ακόμη και να καθοδηγήσουμε τους εαυτούς
μας.

203

Thomas Wartenberg Thinking on Screen: Film as Philosophy (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007)
σ. 93.
204
Εάν ο ωφελιμισμός είναι το θέμα της ταινίας, ίσως να είναι εκείνη η εκδοχή του ωφελιμισμού που
οι σύγχρονοι φιλόσοφοι ονομάζουν ωφελιμισμό προτίμησης. Σύμφωνα με αυτόν, η καλύτερη
κατάσταση των υποθέσεων επιτυγχάνεται όταν οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει τις προτιμήσεις
τους. Οι χαρακτήρες στην ταινία παίρνουν ό, τι θέλουν. Αλλά αυτό απέχει από την καλύτερη
κατάσταση των υποθέσεων.
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Βεβαίως, εκείνο, το οποίο χαρακτηρίζει τη φιλοσοφική σκέψη—τι είναι κατάλληλο
για τη φιλοσοφική σκέψη και τι δεν είναι—είναι μάλλον η θέση της γλώσσας,
προνομιούχο μέσο-φορέας έννοιας. Εάν αναζητούσαμε στη φιλοσοφία τα
αμετάβλητα συστατικά, αυτά θα ήταν ο λόγος (logos), ο φιλοσοφικός λόγος (le
discours), και, εγγενώς στον φιλοσοφικό λόγο, η γραμμική μορφή. Δε διεισδύουμε
στον φιλοσοφικό λόγο και δε διαπερνόμαστε από αυτόν, παρά αποδεχόμενοι να τον
ακολουθήσουμε στα στάδιά του. Ο φιλοσοφικός λόγος δίνει την πρωτοκαθεδρία στο
ορθολογικό: στηρίζεται σε επιχειρήματα για να οδηγήσει σε μία απόδειξη. Κατακτά
την αποδοχή του αναγνώστη βήμα βήμα. Αυτό άλλωστε είναι το βασίλειο της λογικής
σχέσης.
Ο κινηματογράφος, από την πλευρά του, ανάμεσα στο πλήθος των πεδίων που
καλύπτει, είναι ένα μέσο έκφρασης και έχει τη δική του γλώσσα. Υπάρχουν στον χώρο
του κινηματογράφου ιδιάζουσες δομές, μια πρώτη μορφή; Ποιες αρχικές παράμετροι
επιτρέπουν την επινόηση των κινηματογραφικών γλωσσών; Εάν υπάρχει ένα
αμετάβλητο σχήμα, αυτό είναι ίσως η ιδέα της επεξεργασίας (montage), χάρη στο
οποίο, ο κινηματογράφος δημιουργεί από το μηδέν έναν χώρο-χρόνο. Το μοντάζ,
διάταξη ετερογενών στοιχείων, κάνει να συνυπάρχουν ήχος και εικόνα, και «μέσω
των συνδέσεων» παράγει σημασία (sens). O Robert Bresson είδε στο μοντάζ τον ίδιο
τον χώρο της κινηματογραφικής έκφρασης: στις συνδέσεις μεταξύ των πλάνων, σε
«χαραμάδες», σε διάκενα, παρεμβαίνει το νόημα. Η σύνδεση δηλώνει, ορίζει μία
ρήξη μεταξύ δύο χώρων, είναι ένα σύνορο, μια φευγαλέα στιγμή. Εκεί εισχωρεί το
νόημα. Εάν η φιλοσοφία είναι ο προνομιακός χώρος της λογικής σχέσης, τότε ο
κινηματογράφος είναι ο χώρος της μερικές φορές ψευδούς σύνδεσης. Το μοντάζ,
περισσότερο ή λιγότερο αισθητό, (ανα)συγκροτεί έναν φανταστικό χώρο, στον οποίο
ο θεατής καταδύεται. Η προβολή διπλασιάζει την επίδραση, το αποτέλεσμα της
κατάδυσης. Χωρίς φιλοσοφικό λόγο, η ταινία πείθει εφόσον η ένταξη στον
προβαλλόμενο χώρο-χρόνο είναι ένα από τα αιτήματα στη φιλοσοφία.
Εδώ, αναδύεται μία εμφανής ασυμβατότητα μεταξύ φιλοσοφικού λόγου και
κινηματογραφικής γλώσσας. Στη φιλοσοφία, τα επιχειρήματα διαδέχονται το ένα το
άλλο, στηρίζονται τα μεν στα δε, ενώ στον κινηματογράφο, υπάρχει το ταυτόχρονο
μορφών, χώρων. Και όμως, υπάρχει ουσιαστική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές
μορφές έκφρασης.
Οι γέφυρες αφθονούν μεταξύ κινηματογράφου και φιλοσοφίας, καθώς οι ιστορίες,
τις οποίες ο κινηματογράφος αφηγείται, απεικονίζουν φιλοσοφικές θέσεις
σύγχρονες, αλλά και του παρελθόντος. Ολόκληρα σενάρια ή και επιμέρους σκηνές,
που μας εντυπώνονται, και περίπλοκες καταστάσεις, που απαιτούν την ερμηνευτική
μας προσέγγιση, λειτουργούν ως νοερά-νοητικά πειράματα. Από τον Forrest Gump,
που μας οδηγεί στον Descartes, μέχρι το Into the Wild, που μας φέρνει στη μητέρα
Φύση, προσφιλές θέμα του Montaigne. Η ίδια η φιλοσοφία προσφεύγει σε
παιδαγωγικές στρατηγικές παρόμοιες με τη χρήση του μύθου στον λόγο. Γνωρίζουμε,
ήδη από την ποίηση του Λουκρητίου, ότι η φιλοσοφία υπάρχει σε διαφορετικούς
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τρόπους έκφρασης, εκφράζεται με διάφορες μορφές. Ο φιλοσοφικός λόγος δεν είναι
ο μόνος που μπορεί να διεκδικηθεί από τη φιλοσοφία.
Ο κινηματογράφος, ειδικά ως προς την αφήγηση, παρέχει στη φιλοσοφία υλικό
(σενάρια, μελέτες περιπτώσεων, ιστορίες, υποθέσεις, και επιχειρήματα) για
διερεύνηση. Οι ταινίες αφηγούνται ιστορίες, δημιουργούν ισχυρισμούς, και
εκθέτουν ή γνωστοποιούν υποθέσεις που δίνουν στους ανθρώπους, και κατ’
επέκταση στους φιλοσόφους, υλικό για κριτική αξιολόγηση. Οι ταινίες μπορεί να
είναι αντικείμενα λεπτομερούς φιλοσοφικού ελέγχου. Για παράδειγμα, της Leni
Riefenstahl ο Θρίαμβος της Θέλησης (The Triumph of the Will) (1935), ένα φιλμ που
κατέγραψε το 1934, στη Νυρεμβέργη, το συνέδριο του Ναζιστικού Κόμματος, μας
παρέχει υλικό για φιλοσοφικό στοχασμό, για τη σχέση μεταξύ αισθητικής και ηθικής
αξίας (το φιλμ της Riefenstahl συχνά θεωρείται ότι είναι ένα αισθητικό αριστούργημα
και ταυτοχρόνως ηθική βλάβη). Παρακολουθώντας το Ο Θρίαμβος της Θέλησης
αναπόφευκτα αναδύονται ερωτήματα σχετικά με την ηθική ευθύνη των καλλιτεχνών
για τις καλλιτεχνικές τους παραγωγές. Ωστόσο, οι ταινίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν
φιλοσοφικές απλώς και μόνον επειδή τα αντικείμενά τους υφίστανται φιλοσοφικό
έλεγχο. Οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο φιλοσοφικού ελέγχου (ένας
πίνακας, ένα στυλό, ένα σύννεφο, ένας ναός). Συνήθως κάτι γίνεται αντικείμενο
φιλοσοφικού ελέγχου εκπροσωπώντας ένα ορισμένο είδος πράγματος, ή ορισμένο
είδος εμπειρίας ή φαινομένου, που φιλοσοφικά μας φέρνει σε αμηχανία και είναι
πρόκληση για μας. Επιπλέον, ταινίες γίνονται φιλοσοφικές, με μία πιο ενδιαφέρουσα
και ουσιαστική έννοια, εμπλέκοντάς μας φιλοσοφικά καθώς τις παρακολουθούμε.
Ας δούμε κάποιες προσπάθειες «φιλοσοφικοκινηματογραφικών ταινιών».
Το L’Abécédaire είναι σαφώς μία φιλοσοφική ταινία όπου βλέπουμε έναν φιλόσοφο
να φιλοσοφεί. Αλλά τι είδους σκηνοθεσίας απαιτεί η άσκηση; Το αντικείμενο
παραμένει κινηματογραφικό; Αναλύω μία ταινία σημαίνει προσπαθώ να αναδείξω
έννοιες παρατηρώντας αυτό που δρα (ενεργεί) «κάτω» από το εμφανές μοντάζ. Και
όμως, ακούμε την ταινία περισσότερο από ό, τι τη βλέπουμε. Αυτό που πρέπει να
δούμε, είναι μία σειρά επαναλαμβανόμενων κεφαλαίων, περισσότερο ή λιγότερο
του ίδιου είδους εστίασης (καδραρίσματος): ένα close-up στο στήθος. Αυτό το
ομοιογενές επαναλαμβανόμενο σχήμα δεν έρχεται σε σύγκρουση με την έννοια του
κινηματογραφικού μοντάζ που, θα βασιζόταν μάλλον σε μία αρχή «ετερογένειαςσυμπληρωματικότητας»; Στο L’Abécédaire, η κινηματογραφική γλώσσα δεν
υπόκειται σε φιλοσοφική συζήτηση;
Πρόκειται για μία δομή ίδια με εκείνη του αλφαβήτου. Φαίνεται ότι η μορφή της
ταινίας βασίζεται στην πρόθεση του Deleuze. Όταν μιλάει, δεν υπάρχει κανένα
κόψιμο, εκτός και εάν επιβάλλεται από τις διαστάσεις κάθε μπομπίνας. Αλλά διστάζει
συχνά, στοχάζεται μερικές φορές στην οθόνη, δεν τελειώνει πάντα τις φράσεις του,
ή λέει φράσεις όπως «... αλλά» ή «αχ ... τέλος πάντων». Η επιμονή του μηχανισμού
(σταθερότητα της συσκευής) του επιτρέπει όλα τα είδη λεκτικών παρεκβάσεων. Η
κάμερα συνεχίζει να γυρίζει και το μοντάζ θα επιλέξει να μην αναστατώσει την πορεία
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της πρόθεσης του Deleuze. Όσον αφορά στις σιωπές, στο γέλιο, τα βλέμματα, το
μοντάζ μας προσφέρει τα χειροκροτήματα έναρξης και ακόμη τα αποσιωπητικά που
ακολουθούν την επίσημη λήξη της ομιλίας του. Μετά από το Z, η Claire Parnet
γνωστοποιεί στον Deleuze ότι αυτό είναι το τέλος. Τότε σταματά, χαμογελά, η κάμερα
περιπλανιέται και τραβάει συνέχεια, ακούμε πολλές φορές «ωραία! λοιπόν ιδού»,
έπειτα την ευχαριστεί για την καλοσύνη της. Τέλος, η κάμερα σταματά επειδή ο
Deleuze δε μιλάει άλλο. Όλα δείχνουν ότι το L’Abécédaire γυρίστηκε με
«αλφαχρονολογική» σειρά, με τη σειρά του αλφαβήτου.
Παρά την εμφανή σταθερότητα και το αποτέλεσμα της επανάληψης του ίδιου
πλαισίου, υπάρχει κατάτμηση χώρου και ήχου. Η κάμερα ακολουθεί τον Deleuze, το
κεφάλι του οποίου κινείται ρυθμικά, ίσως για να τον βοηθήσει να σκεφτεί, επιτρέπει
ακόμη και μερικά ζουμ. Επίσης, ακούμε τη φωνή της Claire Parnet που εκκοκίζει
μεθοδικά το αλφάβητό του και συνοδεύει με σχόλια περισσότερο ή λιγότερο
προετοιμασμένα. Βλέπουμε το είδωλό του στον καθρέφτη. Ακούμε την οικειότητα,
βλέπουμε το άγρυπνο βλέμμα του Deleuze. Το κινηματογραφικό στοίχημα έχει
κερδηθεί: με το μοντάζ εικόνα-ήχος, όχι μόνον αντιλαμβανόμαστε τον χώρο μεταξύ
τους, αλλά αυτός δίνει σάρκα στον διάλογο μεταξύ τους.
Το L’Abécédaire είναι κινηματογραφικό, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει
πραγματική συμφιλίωση του κινηματογράφου με τις δομές της φιλοσοφικής σκέψης,
αν και όλα εξαρτώνται από το κείμενο. Ο φιλοσοφικός λόγος φαίνεται να
αντιστέκεται, και ο κινηματογράφος ισοπεδώνεται μπροστά του. Κάθε κεφάλαιο
διατηρεί τη γραμμικότητα του φιλοσοφικού λόγου, καθώς είναι συνεχές, χωρίς
διακοπή.
Σύμφωνα με τον Deleuze, η φιλοσοφία είναι η τέχνη σχηματισμού εννοιών. Γι 'αυτό
μας καθιστά μάρτυρες της σκέψης τη στιγμή που δρα η σκέψη. Στο γράμμα Ν όπως
νευρολογία, είναι πρώτα σιωπηλός, έπειτα ενθουσιώδης για να εξηγήσει τη γοητεία
του για τις ιδέες: πώς προκύπτουν, πώς σχηματίζονται, πώς αναδύονται, ... και στη
συνέχεια εκφράζεται, αποφαίνεται. Και από αυτή την αναφορά, επικαλείται τη
μαρτυρία μας.
Επίσης, υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο στο φιλμ. Η συμπάθεια που νιώθουμε για το
πρόσωπο, το οποίο ενσαρκώνει μία ζωντανή φιλοσοφία, σε άμεση επαφή με την
εποχή του, σε σχέση με τους ανθρώπους.
Ο Deleuze είναι ένας φιλόσοφος της εποχής του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο,
η φιλοσοφική έννοια δεν υπάρχει έξω από τον χρόνο. Συλλαμβάνεται σε μία ιστορία,
που υπόκειται στις συνθήκες, εξ ου ίσως το πάθος του για τον χρόνο της εμφάνισής
της από το οποίο ποτέ ο ίδιος δε θα απελευθερωθεί εντελώς. Η σκέψη
συλλαμβάνεται στην ιστορία της σκέψης και η πράξη της σκέψης εγγράφεται πάντοτε
σε μία διάρκεια, είναι πάντοτε μέρος μιας διάρκειας. Σχετικά με τον κινηματογράφο,
φέρνει την έννοια του χρόνου-εικόνας. Θέτει το ερώτημα ενός «κινηματογραφικού
μηχανισμού της σκέψης». Μπορεί τα μεγάλης διάρκειας πλάνα να είναι πρόθεση της
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κινηματογράφησης που αποσκοπεί να επιτρέψει στον θεατή να αρχίσει να
στοχάζεται, να σκέφτεται.
Η χρονικότητα των πεδίων της φιλοσοφίας και του κινηματογράφου, τείνει να τα
διαφοροποιήσει εμφανώς. Ίσως οι ταινίες που μιλούν καλύτερα για φιλοσοφία είναι
εκείνες που προτείνουν μία χρονική εμπειρία «ριζοσπαστική» στην ίδια τη γλώσσα
του κινηματογράφου (γυρίσματα, μοντάζ), εκείνες που αφήνουν χρόνο να
ενεργοποιηθεί η σκέψη μας, και να διαρκέσει μετά το φιλμ, με ένα είδος εμμονής:
είναι εκεί όπου ο φιλοσοφικός λόγος έρχεται σε επαφή με το έργο.
Οι λέξεις στον κινηματογράφο θα αποσπούσαν την προσοχή της «καθαρής»
κινηματογραφικής γλώσσας, ενώ είναι, καθεαυτές, η ίδια η ενότητα του φιλοσοφικού
λόγου.
Για τον Wittgenstein, η λέξη είναι επίσης ένα κρίσιμο θέμα. Η ταινία Wittgenstein
(1993) του Derek Jarman σκιαγραφεί τη σκέψη του Wittgenstein από επεισόδια της
ζωής του που παίζονται σε έναν αμετάβλητο μαύρο φόντο. Με κάποια διακοσμητικά
στοιχεία, με κοστούμια μερικές φορές εκκεντρικά, με πολλά μεσαία πλάνα, και,
ειδικά, έναν συνεχή διάλογο, συνδέονται τα σκετς με θεατρικό στυλ. Μπορούμε να
δούμε την προσωπικότητα του Wittgenstein ενήλικα, μπροστά από έναν πίνακα
άλλοτε άδειο, άλλοτε να τον γεμίζει λέξεις, κάνοντας μαθήματα σε μαθητές
καθισμένους σε πολυθρόνες. Εστιάζουμε στις αντιδράσεις τους, στις ψιθυριστές
παρατηρήσεις τους. Ο καθένας παίζει απολαυστικά τον ρόλο του προσεκτικού
μαθητή, αυτού που ενδιαφέρεται, του δύσπιστου, έχοντας μερικές φορές αντίρρηση.
Αυτό ενοχλεί, εκνευρίζει τον δάσκαλο. «Δεν υπάρχει φιλοσοφικό πρόβλημα!» αυτός
φωνάζει μετά από απόδειξη προς έναν φοιτητή, ο οποίος εμμένει. «Δεν
καταλαβαίνετε;», τελικά, ουρλιάζει τρέμοντας από οργή, πριν εξαφανιστεί όχι
κλείνοντας την πόρτα, αλλά γλιστρώντας πίσω από έναν μαύρο πίνακα, ο οποίος για
την περίσταση, παίζει τον ρόλο μιας θεατρικής αυλαίας. Ο δάσκαλος αφήνει έτσι τη
σκηνή, όπου παίζεται το δράμα της φιλοσοφικής σκέψης.
Διότι το δράμα της φιλοσοφικής σκέψης, για τον Wittgenstein, είναι το σκοτεινό
σύννεφο που φέρνει μαζί της η γλώσσα. Εκεί ακόμη, η γλώσσα διαφθείρει τη σκέψη,
ενώ είναι το προτιμώμενο όχημα σημασίας. Εάν η αντίφαση είναι έντονη είναι διότι
υπάρχει ανάγκη να εκφραστεί καθαρά παρούσα από την αρχή της ταινίας. «Στην
τέχνη», λέει ο Ludwig παιδί, «είναι δύσκολο να πεις κάτι τόσο καλό όσο το να μην
πεις τίποτα». Πρέπει να μιλήσουμε, αλλά πώς να μιλήσουμε καλύτερα (ή
τουλάχιστον εξίσου καλά με) από τη σιωπή; Στο κέντρο αυτής της δυσκολίας, ο
Jarman μας προσκαλεί υποστηρίζοντας την ιδέα της αντιπαράθεσης στους διαλόγους
με μια σειρά πεδίου αντιπεδίου. Ο δάσκαλος είναι στην αρένα, τον βλέπουμε να
διαξιφίζεται, η ομιλία του είναι ένας αγώνας, και το μαύρο φόντο, που συνδέει πεδίο
αντιπεδίο, φαίνεται να είναι ο χώρος της διαφθοράς της φιλοσοφικής σκέψης. Αυτός
είναι ο χώρος, όπου η λέξη περνά από τον δάσκαλο στον μαθητή και όπου η σκέψη
συναντά αντίσταση. Πώς είναι δυνατόν να εισχωρήσουμε (διεισδύσουμε) στη σκέψη
του άλλου; ρωτά ο καθηγητής Wittgenstein. Τι είναι η νοημοσύνη; Αν ένα λιοντάρι
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μπορούσε να μιλήσει, θα το καταλαβαίναμε; Πώς μπορείτε να βεβαιώσετε ότι δεν
υπάρχει ρινόκερος σ’ αυτό το δωμάτιο, εάν νομίζω ότι υπάρχει ένας; Οι Αρειανοί δεν
μπορούν να είναι φιλόσοφοι;
Η γλώσσα κατηγορείται για την αδυναμία της να διεισδύσει στη σκέψη και να την
ελέγξει χωρίς προδοσία. Ο Ludwig παιδί περιβάλλεται από ενήλικες φωνές και
θορυβώδεις ομιλίες, στις οποίες φαίνεται εντελώς ερμητικά κλειστός. Στη συνέχεια,
προαναγγέλλοντας τη μάχη, που θα δώσει ενήλικας μπροστά στην τάξη του, τον
βλέπουμε παιδί μπροστά στο μαυροπίνακα του, οπλισμένο με ένα πυροβόλο όπλο,
να πυροβολεί τους φανταστικούς φοιτητές του. Δε θα χρειαστεί αντιπεδίο για να
κατανοήσουμε την πράξη. Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται, αλλά όχι με λέξεις, με
πεντάκτινα αστέρια.
Ο Jarman, για να διαπιστώσουμε την αποτυχία των λέξεων, χρησιμοποιεί σύμβολα,
αλληγορίες και εικόνες χαρούμενες και μερικές φορές κοινές. «Εάν οι άνθρωποι δεν
κάνουν ανόητα πράγματα, τίποτα έξυπνο δε θα γίνει», γράφει ο Ludwig παιδί στους
τίτλους της ταινίας. Η ταινία απευθύνεται στους μυημένους. Χωρίς κάποια γνώση,
μπορεί να μείνουμε μακριά από τη φιλοσοφία του Wittgenstein, και κατά μείζονα
λόγο από το χιούμορ του Jarman. Με την ταινία του, αναπτύσσει τη θεωρία του
Wittgenstein για την αποτυχία της γλώσσας.
Μία ταινία, στην οποία είναι πρόδηλη η αναφορά και οι αναλογίες προς τον μύθο
του Σπηλαίου και τη θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα, είναι το The Matrix (2009) των
αδελφών Wachowski.
Η κύρια φιλοσοφική πηγή, που ανακαλείται στο Matrix, είναι η αλληγορία του
Σπηλαίου του Πλάτωνα, η οποία παρουσιάζεται στην Πολιτεία (βιβλίο 7). Ο Σωκράτης
παρουσιάζει εκεί έναν κόσμο εντός του οποίου υπάρχουν δύο επίπεδα
πραγματικότητας, ή μάλλον δύο οντολογικές κατηγορίες: ο αισθητός κόσμος της
εμπειρίας μας (αυτόν που βλέπουμε) και ο νοητός και υπεραισθητός κόσμος, ο
κόσμος των ιδεών (τον οποίο μόνον ο φιλόσοφος μπορεί να γνωρίζει). Το Matrix
χρησιμοποιεί αυτή τη διαφοροποίηση: η Μήτρα είναι η ψευδαίσθηση. Αυτό το
υπολογιστικό πρόγραμμα παίζει τον ρόλο του Σπηλαίου στον Πλάτωνα. Μόνον αυτοί
που έχουν «αποσυνδεθεί» από τη μήτρα ζουν στον πραγματικό κόσμο. Οι άλλοι, που
ζουν στο Matrix, δεν έχουν δει ποτέ τον πραγματικό κόσμο που υπάρχει πέρα από
την αντίληψή τους.
Με τον ίδιο τρόπο, που μόνον οι φιλόσοφοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
πραγματικό, καταδεικνύεται στην ταινία ότι δεν μπορούν να βγουν έξω από τη μήτρα
χωρίς να είναι έτοιμοι γι’ αυτό. Έτσι αναδύεται μέσα στο Matrix η ιδέα των εκλεκτών
όντων. Αλλά στον Πλάτωνα οι Ιδέες είναι προσβάσιμες σε όλους, καθόσον η επιθυμία
απελευθέρωσης της γνώμης είναι αρκετά ισχυρή.
Ομοίως, το Matrix συσχετίζει τη ζωή στη Μήτρα με εκείνη έξω από τη Μήτρα: ο
θάνατος στη Μήτρα υπονοεί (συνεπάγεται) θάνατο πραγματικά. Ο Πλάτων, ο ίδιος
θέτει μία ριζική διαφορά ανάμεσα στα δύο επίπεδα του πραγματικού. Τέλος, το
σχέδιο του Neo είναι να καταστρέψει τον κόσμο της ψευδαίσθησης, ενώ ο Πλάτων
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γνωρίζει ότι η ψευδαίσθηση καταπολεμάται, αλλά δεν καταστρέφεται. Ο σοφός ο
ίδιος δεν μπορεί να το αποφύγει εντελώς. Το αληθινό, το πραγματικό είναι μία
συνεχής προσπάθεια, όχι οριστική κατάκτηση.
Είναι σαφές το ότι ο Neo, ο κύριος χαρακτήρας της ταινίας, επιλέγει να καταστρέψει
τη μήτρα, είναι βιβλική αναφορά: ο Neo πεθαίνει και ανασταίνεται, ο Neo αψηφά
τους νόμους της φυσικής, ο Neo πραγματοποιεί (συνειδητοποιεί) προφητείες, ο Neo
απελευθερώνει τους άνδρες και τους στέλνει ένα μήνυμα ειρήνης.
Το δεύτερο φιλοσοφικό υπόβαθρο της ταινίας είναι εκείνο της τεχνικής, και
αναφέρεται τόσο στον Descartes (κύριοι και κάτοχοι της φύσεως), όσο και στον
Heidegger. Το Matrix, βεβαιώνει και δείχνει την ανθρώπινη εξάρτηση από τις
μηχανές. Εδώ εμφανίζεται πλήρως ο μύθος του Φρανκενστάιν: η τεχνική, ανθρώπινη
δημιουργία, είναι έτοιμη να τον υπερβεί: οι μηχανές θα μπορούσαν να γίνουν
χρήσιμα εργαλεία για τους ανθρώπους, οι εκτελεστές τους. Αναδύεται έτσι μία
πραγματική τεχνοφοβία, πέρα από τα φαινόμενα.
Επίσης, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει στο Matrix τη διερεύνηση θεμάτων πολύ
συχνά παραμελημένων στον κινηματογράφο. O ρόλος της τεχνικής, η κριτική των
σύγχρονων κοινωνιών, η ελπίδα της συλλογικής απελευθέρωσης, ο στοχασμός για τη
φύση της πραγματικότητας, κάνουν το Matrix μια επιτυχημένη φιλοσοφική ταινία.
Συμπεράσματα
Όπως διαφάνηκε από τα παραπάνω, οι γέφυρες μεταξύ των δύο ετερογενών πεδίων,
του κινηματογράφου και της φιλοσοφίας, αφθονούν. Επομένως, στο μέτρο που η
φιλοσοφία, σύμφωνα με τον Deleuze, δεν είναι μία αντανάκλαση κάποιου
πράγματος, αλλά παραγωγή εννοιών-εικόνων που μπορούν να κατανοηθούν με τους
δικούς τους όρους, και ο κινηματογράφος είναι ένα ισχυρό σύγχρονο μέσο που έχει
τη δύναμη να δημιουργεί ιδέες και να παρέχει εικόνες που μπορούν να μας βάζουν
σε σκέψη, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη διδακτική της φιλοσοφίας με υλικό από
την πολυδιάστατη πραγματικότητα αυτού του μέσου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η ανάδειξη βασικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών
του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στη διδακτική διαδικασία και η παρουσίαση
ερευνητικών ευρημάτων από την πρώτη πιλοτική του εφαρμογή το 2001 μέχρι και το
2010. Αρχικά, πραγματοποιείται παρουσίαση του περιεχομένου, των σκοπών και της
αναγκαιότητας της Ευέλικτης Ζώνης, ως μια καινοτομία του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στην αναγκαιότητα υιοθέτησης της
Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στην Ευέλικτη Ζώνη στο σύγχρονο σχολείο.
Τέλος, μέσα από την ανασκόπηση επιλεγμένων ερευνών, αναδεικνύεται η πορεία του
προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης και εξάγονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες
που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.
Λέξεις – Κλειδιά: ευέλικτη ζώνη, εκπαιδευτική καινοτομία, διαθεματικότητα,
παιδαγωγικά οφέλη
Εισαγωγή
Ο τρόπος επιλογής, οργάνωσης, διάταξης και προσέγγισης της γνώσης, μέσα από τον
κατακερματισμό της σε αυτοτελή και ανεξάρτητα διδακτικά αντικείμενα, έχει ως
αποτέλεσμα να αναπαράγεται ο δασκαλοκεντρικός, γνωσιοκεντρικός,
αποσπασματικός και αποκομμένος από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών, αλλά και των εκπαιδευτικών, χαρακτήρας της εκπαίδευσης (Παπάς, 1990).
Η σύγχρονη αμφισβήτηση από την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα του
τρόπου δόμησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, τροφοδότησε τον
προβληματισμό που αναπτύχθηκε και στη χώρα μας και οδήγησε στην εκπόνηση από
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.),
καθώς και του θεσμού της Ευέλικτης Ζώνης (ΦΕΚ 303-4/Β, 13-3-03) που τα
συμπληρώνει. Αναμφισβήτητα, η ταχύτατη ανάπτυξη των επιστημών και η
πολυπλοκότητα της γνώσης που καλείται να αποκτήσει ο μαθητής σήμερα, οδηγούν
στην υιοθέτηση νέων διδακτικών διαδικασιών αλλά και καινοτόμων προγραμμάτων
που θέτουν το μαθητή σε νέες καταστάσεις μάθησης, καθιστώντας τον δυναμικό και
δραστήριο, συμμετοχικό, συνεργατικό και υπεύθυνο. Η εφαρμογή του
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προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη» επιχειρεί να συνδράμει μαθητές και εκπαιδευτικούς
στην αναζήτηση της γνώσης, προωθώντας την πολύπλευρη προσέγγιση θεμάτων. Στο
πλαίσιο αυτό, αποικοδομούνται οι παραδοσιακές δομές μάθησης και οικοδομούνται
δυνατότητες για αυτόνομη δράση. Η μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος
κινείται αποκλειστικά προς την κατεύθυνση ενεργητικών, συμμετοχικών μεθόδων
εργασίας, οι οποίες καθιστούν τους μαθητές «υποκείμενα» δράσης κατά τη
διδακτική διαδικασία (Καυκά, 2001). Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε
ακολούθως να διερευνήσουμε και να παρουσιάσουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά
του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στη διδακτική διαδικασία, καθώς και
ορισμένα ερευνητικά ευρήματα αναφορικά με τη συνολική της πορεία στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από την πρώτη πιλοτική εφαρμογή στη σχολική
πραγματικότητα το 2001 μέχρι και το 2010.
Το περιεχόμενο, οι σκοποί και η αναγκαιότητα του προγράμματος της Ευέλικτης
Ζώνης
Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης θεωρήθηκε ως «ένα παράθυρο ελευθερίας,
επικοινωνίας και σύνδεσης της σχολικής ζωής με την κοινωνία και την
πραγματικότητα» στο κλειστό αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Αλαχιώτης,
2002β, όπ. αναφ. στο: Μητάκος, 2006). Πρόκειται για μια θεσμοθετημένη και
συστηματική διέξοδο στους ερευνητικούς προβληματισμούς του εκπαιδευτικού η
οποία ενισχύει την ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και τον θωρακίζει επιστημονικά
αφού καθίσταται δυνατό για τον ίδιο να προβεί σε πειραματισμούς και να μάθει νέα
πράγματα (Ματσαγγούρας, 2002). Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά και
αναπτύσσεται ισόρροπα η κριτική σκέψη, η φαντασία, η αυτενέργεια και η
δημιουργικότητα των μαθητών, μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και της
αυτόνομης κατάκτησης της γνώσης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος
της ευέλικτης ζώνης στη διδακτική διαδικασία, γίνεται αντιληπτή ως μια
εκπαιδευτική καινοτομία που προϋποθέτει τη στενή συνεργασία των σχολείων και
των εκπαιδευτικών με τους Σχολικούς Συμβούλους και μπορεί να συνδράμει
δημιουργικά, αποτελεσματικά και ισόρροπα την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για
επίτευξη των ποικίλων παιδαγωγικών και διδακτικών τους στόχων. Η Ευέλικτη Ζώνη
θεσμοθετήθηκε ώστε να λειτουργεί εντός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος
και εφαρμόστηκε κατά το έτος 2001-2002 σε 11 Νηπιαγωγεία, 176 Δημοτικά και 52
Γυμνάσια (Γαλανοπούλου, 2001).
Η σημασία της Ευέλικτης Ζώνης άπτεται τομέων, όπως το Πρόγραμμα Σπουδών, η
διδακτική μεθοδολογία και η οργάνωση της εισαγωγής καινοτομιών στο Δημοτικό
Σχολείο (υπ’ αρ. ΥΑ Φ.12.1/545/85812/Γ1/2005 – ΦΕΚ Β’/1280/13.9.2005):
➢ Στον τομέα του προγράμματος Σπουδών, η Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί το δίαυλο
διασύνδεσης μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων, αφού προσφέρει ευκαιρίες
για διεπιστημονικές διασυνδέσεις και διαθεματικές προεκτάσεις.
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➢ Στον τομέα της διδακτικής μεθοδολογίας, η Ευέλικτη Ζώνη προτείνει ως βασική
μέθοδο οργάνωσης της διδασκαλίας το Project, που υποστηρίζει την εφαρμογή
βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών προσεγγίσεων, όπως η εργασία
σε ομάδες, οι επισκέψεις στο πεδίο, το θεατρικό παιχνίδι, οι διερευνητικές
δραστηριότητες, η αξιοποίηση του προφορικού λόγου και η εξοικείωση των
μαθητών με μεθόδους κριτικής ανάλυσης, διερεύνησης, οργάνωσης και
παρουσίασης μιας εργασίας.
➢ Στον τομέα της εισαγωγής καινοτομιών στο Σχολείο, η Ευέλικτη Ζώνη επιχειρεί
να εντάξει σ’ ένα πλαίσιο με ειρμό και συγκρότηση καινοτόμα προαιρετικά
προγράμματα, όπως είναι τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, τα οποία μέχρι τώρα
αποτελούν αποσπασματικές και μεμονωμένες προσπάθειες κάποιων
εκπαιδευτικών.
Η «Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», επιδιώκει με
την ελεύθερη θεματική της και την ενεργητική μεθοδολογία της να επιτελέσει τριπλό
σκοπό (Ματσαγγούρας, 2001: 15-16):
➢ Να αντισταθμίσει την ανελαστικότητα, τις μονομέρειες και τον πολυκερματισμό
του παραδοσιακού σχολείου με διαθεματικές προσεγγίσεις που ευνοούν την
ολιστική θεώρηση των πραγμάτων.
➢ Να εξασφαλίσει το χρονικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μελέτη θεμάτων που
ξεκινούν από τα προσωπικά ενδιαφέροντα ή προκύπτουν ως άμεση αναγκαιότητα
από τη σύγχρονη πραγματικότητα.
➢ Να δημιουργήσει σταδιακά με τις αρχές και τις πρακτικές της μια ανανεωτική
δυναμική, που θα αλλάξει εσωτερικά όλους τους τομείς της σχολικής ζωής.
Μέσα από την ποικιλία των δραστηριοτήτων, το σχολείο ανταποκρίνεται καλύτερα
στην ποικιλία των ατομικών διαφορών, αναγκών και εμπειριών των μαθητών και
δημιουργούνται θετικές συνθήκες για να εκδηλωθούν όλες οι δυνατότητες όλων των
μαθητών. Στο παιδαγωγικό και διδακτικό αυτό πλαίσιο, η Ευέλικτη Ζώνη γίνεται
αντιληπτή από εκπαιδευτικούς και μαθητές ως μία καινοτομία, η οποία:
➢ Αλλάζει το κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής τάξης.
➢ Επαναπροσδιορίζει τους ρόλους εκπαιδευτικών και μαθητών.
➢ Αναβαθμίζει την αυτονομία εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας.
➢ Αναδιοργανώνει και επαναπροσδιορίζει το διδακτικό χρόνο.
➢ Αναμορφώνει την κυρίαρχη σχολική κουλτούρα.
➢ Δημιουργεί και εξασφαλίζει για τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές
ανάγκες ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να
αυτενεργήσουν και να εξελιχθούν ολόπλευρα.
Η Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην Ευέλικτη Ζώνη στο σύγχρονο σχολείο
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Με την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου περί της διαθεματικής προσέγγισης
της γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση «δεν καταλύεται η αυτονομία των
μαθημάτων στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, αλλά
αλληλοσυσχετίζονται και διασυνδέονται τόσο μέσα από τη διάχυση βασικών
διαθεματικών εννοιών στα περιεχόμενα, όσο και με την αφιέρωση χρόνου (10%) στο
τέλος κάθε θεματικής ενότητας για διαθεματικές δραστηριότητες» (Παναγάκος,
2002: 73). Με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης «τίθενται οι στόχοι και οι
μέθοδοι της διδασκαλίας και ταυτόχρονα δομείται το περιεχόμενο των διδασκόμενων
αυτοτελών μαθημάτων στη βάση μιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανομής
της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνθεση γνωστικών αντικειμένων, η
ολιστική προσέγγιση βασικών θεμάτων και προβάλλεται η παράμετρος της
διαθεματικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει και τη Γενική παιδεία»
(Αλαχιώτης, 2002α, όπ. ανάφ. στο: Παναγάκος, 2002: 74). Η διαθεματική προσέγγιση,
ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης, επιτρέπει στο μαθητή να
εντοπίζει και να αναδεικνύει αυτόνομα, δημιουργικά και κριτικά τις ποικίλες
διασυνδέσεις και συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων και γνωστικών
αντικειμένων, καλλιεργώντας παράλληλα τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του
σχολείου, αλλά και του ίδιου του μαθητή. «Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης προωθείται η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας,
καθώς καλλιεργούνται και αναπτύσσονται οι κοινωνικο-γνωστικές στάσεις και οι
δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας»
(Παναγάκος, 2002: 75). Γενικά, για την επιτυχία της διαθεματικής προσέγγισης
απαιτείται (Παναγάκος, 2002: 75):
➢ Η σχολική γνώση να συνδέεται με τις εμπειρίες, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντα
των μαθητών, έτσι ώστε να αποτελεί κίνητρο για μάθηση.
➢ Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης αυτής, ώστε
να είναι πρόσφορη για περαιτέρω συσχετίσεις και γενικεύσεις.
Η διαθεματική προσέγγιση σύμφωνα με την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο,
ενώ συμπεριλαμβάνει ακόμη και το Νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή της, όμως, φαίνεται
να διευκολύνεται περισσότερο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τους εξής λόγους
(Παναγάκος, 2002: 76):
➢ Ο εκπαιδευτικός διδάσκει τα περισσότερα από τα σχολικά μαθήματα που
προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Κατά
συνέπεια, έχοντας μια συνολική εικόνα των διδασκόμενων μαθημάτων είναι
σχετικά εύκολο γι’ αυτόν να εντοπίσει και να αξιοποιήσει δημιουργικά στη
διδακτική διαδικασία τις ποικίλες διαθεματικές έννοιες.
➢ Ο εκπαιδευτικός έχει δυνατότητα διαχείρισης του διδακτικού χρόνου, ώστε να
μπορεί να συνδυάζει γνωστικά αντικείμενα διαφορετικών μαθημάτων για την
καλλιέργεια μιας διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
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➢ Ο εκπαιδευτικός, μέσα από τις διάφορες διαθεματικές έννοιες που προσεγγίζουν
οι μαθητές του, μπορεί να γνωρίζει πολύπλευρα τη μαθησιακή τους πορεία και
εξέλιξη, αλλά και να προσαρμόζει τη διδακτική διαδικασία στις ιδιαίτερες ανάγκες,
στα ενδιαφέροντα και στα βιώματά τους.
Κριτήρια για την επιτυχή εφαρμογή της διαθεματικότητας στην Ευέλικτη Ζώνη
Για την επιτυχή εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, στο πλαίσιο
της Ευέλικτης Ζώνης, κρίνεται σκόπιμη (Παναγάκος, 2002: 77):
➢ Μία κατάλληλα οργανωμένη επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, με
τη μορφή είτε σεμιναρίων είτε κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τη
διαθεματική οργάνωση και προσέγγιση της γνώσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη
διδακτική πράξη.
➢ Η ανάλογη επιμόρφωση των ίδιων των Σχολικών Συμβούλων, ώστε να
καταρτιστούν κατάλληλα αναφορικά με τη διαθεματική προσέγγιση. Παράλληλα,
κρίνεται σκόπιμη μιας μεγαλύτερης διάρκειας επιμόρφωση, αξιοποίηση και
πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων για τους Σχολικούς Συμβούλους.
➢ Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η καλλιέργεια ενός κλίματος με το οποίο θα
υποστηρίζονται οι διαθεματικές δραστηριότητες που επιχειρούνται μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και τάξεων.
➢ Η συγγραφή προτυποποιημένων βιβλίων, άρτιων επιστημονικά, παιδαγωγικοδιδακτικά κατάλληλων και προσαρμοσμένων στη χρήση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, τα οποία θα βασίζονται στην αρχή της διαθεματικότητας και θα
καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τη δημιουργική ικανότητα των
μαθητών.
Ερευνητικά Ευρήματα
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η αποτύπωση της συνολικής πορείας της
Ευέλικτης Ζώνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από την πρώτη πιλοτική της
εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα το 2001 μέχρι και το 2010. Βασικός σκοπός
είναι η ανάδειξη της πορείας του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, μέσα από τη
διερευνητική μελέτη πέντε ερευνών, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
από την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς επίσης και οι απόψεις και οι στάσεις
των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, από τα ευρήματα που απορρέουν από τις υπό
μελέτη έρευνες, εξάγονται αφενός τα πλεονεκτήματα και αφετέρου οι αδυναμίες
που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Επιπλέον, η χρονολογική
σειρά πραγματοποίησης και παρουσίασης των ερευνών προσδίδει μια σφαιρική
εικόνα της εξέλιξης της πορείας της Ευέλικτης Ζώνης. Οι ερευνητικές μελέτες οι
οποίες εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι των Γαλανοπούλου Α., (2001) Η
εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης κατά το σχολικό έτος 2001-2002, Κουλουμπαρίτση Α.,
(2001) Η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζει το σχολείο: Μια μελέτη περίπτωσης μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες κι αμοιβαίες δεσμεύσεις, Μητάκος Δ., (2006) Η ευέλικτη
ζώνη ως παράγοντας διαμόρφωσης της κριτικής σκέψης, Πατσάλης Χ., &
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Παπουτσάκη Κ., (2010) Ευέλικτη Ζώνη, θεωρία και πράξη, Παπαγεωργίου Γ., (2010)
Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών της 16ης Περιφέριας Π.Ε. Αθηνών σχετικά
με την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης.
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η ανάδειξη των κυριότερων ερευνητικών
ευρημάτων, τα οποία διαρθρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες και περιλαμβάνουν
τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα του υπό μελέτη προγράμματος, η δεύτερη τον τρόπο αξιοποίησης
και διαχείρισής του από τους εκπαιδευτικούς και η τρίτη τα οφέλη για τους ίδιους
τους μαθητές. Η μελέτη και η παρουσίαση των συγκεκριμένων ευρημάτων
αποσκοπεί στην απόδοση προστιθέμενης αξίας στην έρευνα σχετικά με το ζήτημα της
Ευέλικτης Ζώνης στα σχολεία, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η εφαρμογή του προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη» στη σχολική πραγματικότητα
Αναφορικά με τα ευρήματα που αφορούν την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου, υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς το οποίο
δε φαίνεται να διαφοροποιείται στο πέρασμα των χρόνων. Γίνεται, λοιπόν, λόγος για
την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης από το 2001, έως και το 2010, με τους
εκπαιδευτικούς να αναφέρουν ως πρόβλημα και σημαντικό εμπόδιο, αφενός την
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και αφετέρου την έλλειψη οικονομικών πόρων για
την υποστήριξη του προγράμματος (Γαλανοπούλου, 2001, Κουλουμπαρίτση, 2001,
Μητάκος, 2006, Πατσάλης, & Παπουτσάκη, 2010, Παπαγεωργίου, 2010). Η συνεχής
αναπροσαρμογή του εκάστοτε διδακτικού εγχειρήματος, αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για εκπαιδευτικούς και μαθητές και οδηγεί σε εφαρμογή της Ευέλικτης
Ζώνης με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και πρακτικές. Η παραπάνω θέση
επιβεβαιώνεται εξετάζοντας την πορεία της Ευέλικτης Ζώνης από την πιλοτική της
εφαρμογή έως και το 2010. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη έρευνα το 2001-2002 οι
εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο πρόγραμμα ως «μια θετική καινοτομία» και «κάτι
διαφορετικό από το βιβλίο» (Γαλανοπούλου, 2001: 279), ενώ το 2003-2004 το
διδακτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη «δημιουργία ενός αυθεντικού
δημιουργήματος» και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Μητάκος, 2006).
Αντίθετα, μελετώντας τα ποσοστά του σχολικού έτους 2007-2008, στην έρευνα των
Πατσάλη και Παπουτσάκη, διαπιστώνεται μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (73,4%)
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν την Ευέλικτη Ζώνη,
δηλώνοντας ως κυριότερες αιτίες «την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη επιμόρφωσης
και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής» (Πατσάλης, & Παπουτσάκη, 2010: 148151). Στο ίδιο πλαίσιο διαμορφώνονται και τα ποσοστά στην έρευνα του
Παπαγεωργίου, όπου το 16% των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα,
αντιλαμβάνονται την Ευέλικτη Ζώνη ως «ένα επιπλέον πρόγραμμα, εκτός αναλυτικού
προγράμματος» (Παπαγεωργίου, 2010). Αν και το ποσοστό δείχνει να είναι αρκετά
μικρό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν το συγκρίνουμε με το εξίσου μικρό ποσοστό των
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εκπαιδευτικών (18,6%), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «η Ευέλικτη Ζώνη αναμορφώνει
το ωρολόγιο πρόγραμμα» (Παπαγεωργίου, 2010). Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα
ποσοστά των εκπαιδευτικών που δε θεωρούν την Ευέλικτη Ζώνη «νέο μαθησιακό
πλαίσιο» ή «πλαίσιο εφαρμογής νέων διδακτικών μοντέλων» (76,3% και 66,9%
αντίστοιχα) (Παπαγεωργίου, 2010). Διαφαίνεται, λοιπόν, μια φθίνουσα πορεία στην
εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης, η οποία καταλήγει, πολύ συχνά, να αποτελεί μία
τυπική διδακτική ώρα μέσα στη σχολική μέρα και όχι μια νέα φιλοσοφία, μια
εκπαιδευτική καινοτομία με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
Ευέλικτη Ζώνη και Εκπαιδευτικοί
Καθοριστικό παράγοντα για την αποτελσματική εφρμογή ενός νέου εκπαιδευτικού
εγχειρήματος, αποτελεί η γενικότερη αποδοχή του από το σύνολο των
εκπαιδευτικών. Σε κάθε καινούρια προσπάθεια, σε κάθε καινοτομία, ενυπάρχουν
πάντα στοιχεία επιφυλακτικότητας, ανασφάλειας και άγχους. Με τη γενικευμένη
εφαρμογή του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά
το σχολικό έτος 2002-2003, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εργαστούν με νέα
δεδομένα και σε τελείως διαφορετικό από τα καθιερωμένα, πλαίσιο, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει στην έρευνα της η Κουλουμπαρίτση, «η Ε.Ζ. οριστικοποιεί
το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τον μετατρέπει σε ερευνητή και σχεδιαστή του Α.Π. Του
προσδίδει αυτονομία και κύρος» (2002: 57). Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης
έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν τη
δημιουργικότητά τους, μετατρέποντάς την σε καλές διδακτικές πρακτικές, με
σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και δράσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από
τη σημαντική παραγωγή διδακτικού υλικού και διδακτικών προτάσεων που
συγκροτήθηκαν τα πρώτα χρόνια υλοποίησής της Ευέλικτης Ζώνης. Ωστόσο,
παρατηρήθηκε πολλές φορές τυποποίηση της θεματολογίας (Μητάκος, 2006),
φαινόμενο που ίσως οφείλεται και στη διδακτική διαχείριση της γνώσης.
Σχετικά με τις επιλογές διδακτικών προσεγγίσεων της Ευέλικτης Ζώνης, από τα
ευρήματα της έρευνας των Πατσάλη και Παπουτσάκη (2007), συμπεραίνεται ότι ενώ
αξιοποιούνται σε μεγάλα ποσοστά σύγχρονες διδακτικές πρακτικές (βιωματική
73,1%, ομαδοσυνεργατική 71,3% και ανακαλυπτική 68,8%, 2007: 149), το ποσοστό
αξιοποίησης της διαθεματικής προσέγγισης είναι εντυπωσιακά μικρό (19,4%) αν
λάβει κανείς υπόψη ότι η διαθεματικότητα είναι το κύριο συστατικό της Ευέλικτης
Ζώνης. Επιπλέον, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διδακτική διαδικασία, φαίνεται να
είναι περισσότερο παρεμβατικός, από όσο ορίζει το πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Το
48,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα, δηλώνει ότι καθοδηγούσαν τους μαθητές
τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων, το 72% επενέβαινε
κατά τη δραστηριοποίηση των μαθητών, ενώ το 74,6% καθόριζαν οι ίδιοι τη
θεματολογία (Παπαγεωργίου, 2010). Παρατηρείται, λοιπόν, ότι παρά την
υφιστάμενη τάση αξιοποίησης σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, ο τρόπος
εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική πράξη, κινείται στο πλαίσιο της παραδοσιακής
διδασκαλίας, γεγονός που δε συνάδει με τις βασικές θέσεις του προγράμματος της
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Ευέλικτης Ζώνης. Συμπερασματικά, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για συνεχή
στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ευέλικτη Ζώνη και Μαθητές
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, εντοπίστηκε ένα ευρύ
φάσμα προβληματισμών και δυσκολιών, αναφορικά, αφενός με το σχεδιασμό και την
εισαγωγή του προγράμματος στη σχολική καθημερινότητα και αφετέρου με τον
τρόπο διαχείρισής του από τους εκπαιδευτικους. Παρά τις δυσκολίες, όμως, σε αυτά
τα δύο επίπεδα, τα ευρήματα των υπό μελέτη ερευνών, συμφωνούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό ως προς τα οφέλη του προγράμματος για τους μαθητές. Ήδη από την πρώτη
έρευνα σημειώνεται ότι, η εργασία σε ομάδες αποτέλεσε θετικό στοιχείο, ενισχύθηκε
η κοινωνικότητα των μαθητών μέσα από την αλληλεπίδρασή τους μέσα και έξω από
το σχολείο, οι παθητικοί μαθητές ενεργοποιήθηκαν και αναδείχθηκαν τα ταλέντα
τους (Γαλανοπούλου, 2001). Τα πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, διαπιστώνονται
και στην έρευνα του Μητάκου όπου πέρα από τη συνεργατικότητα, δίνεται έμφαση
στην ερευνητική μάθηση, στο διάλογο, στην ανάληψη ευθυνών, καθώς και στην
αποδοχή της διαφορετικότητας (Μητάκος, 2006). Επισημαίνεται, επίσης, ότι, όποτε
εφαρμόστηκε διαθεματική προσέγγιση, «κινητοποίησε μαθητές που προέρχονται
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα» (Γαλανοπούλου, 2001: 279). Αισθητή
βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος στην τάξη μετά την εφαρμογή της Ευέλικτης
Ζώνης, σημειώνεται και από την Κουλουμπαρίτση (2002), η οποία αναφέρει για το
πρόγραμμα ότι «μετατρέπει το ρόλο του μαθητή. Από παθητικός δέκτης, γίνεται
πρωταγωνιστής στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και αναπτύσσει πολλαπλές
νοημοσύνες και κοινωνικές δεξιότητες» (Κουλουμπαρίτση, 2001: 57). Η ελευθερία
έκφρασης των μαθητών, η καλλιέργεια ηθικών αξιών, θετικών στάσεων και
συμπεριφορών, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, σε συνδυασμό
με τη δημιουργία καλού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στην τάξη, είναι οι κυριότεροι
στόχοι των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του προγράμματος της Ευελικτης
Ζώνης (Γαλανοπούλου 2001, Πατσάλης, & Παπουτσάκη 2010). Σχετικά με τις
δυσχέρειες που προέκυψαν στη συνεργασία των μαθητών, αναφέρεται στην έρευνα
του Μητάκου η ανομοιογένεια των ομάδων από πλευράς επίδοσης (Μητάκος 2006)
και η αδυναμία προσαρμογής των μαθητών στις νέες συνθήκες, η οποία
αναδεικνύεται και από το 40,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα του Παπαγεωργίου
(2010). Τέλος, προβάλλεται η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να
εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Με βάση τις παραπάνω επιδιώξεις και προοπτικές, όπως προκύπτουν από το
θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και με βάση τα δεδομένα από την εφαρμογή του
προγράμματος, υποστηρίζεται ότι, η Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί, γενικά, μια φιλόδοξη
παρέμβαση αλλαγής στο σχολικό μας σύστημα, η οποία συνιστά εκπαιδευτική
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καινοτομία, με το περιεχόμενο και τη βαρύτητα που αποδίδει στον όρο η
βιβλιογραφία της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Γενικά, αυτού του είδους η εμπλοκή
βρίσκει απήχηση σε εκπαιδευτικό επίπεδο και μοιάζει να δίνει ζωή στο παραδοσιακό
σχολείο. Ειδικότερα, ως εκπαιδευτική καινοτομία η Ευέλικτη Ζώνη ξεπερνά στην
κλίμακα των εκπαιδευτικών αλλαγών τους απλούς εκπαιδευτικούς εκσυγχρονισμούς
και αποβλέπει να αλλάξει βασικές συνιστώσες του, όπως είναι ο συγκεντρωτισμός, η
ομοιομορφία, η ιεραρχικότητα και η αναπαραγωγικότητα του παραδοσιακού
σχολείου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα, μαζί με άλλες παρόμοιες
προσπάθειες, να προετοιμάσει το έδαφος για μια εσωτερική, ευρύτερης έκτασης,
μεταρρύθμιση. Προκειμένου, όμως, να υλοποιηθεί κάτι με συνοχή απαιτείται μακρά
πορεία, πολλή εργασία, επανεξέταση των δεδομένων και αναθεωρήσεις. Για να
επιτευχθούν και να ευοδωθούν οι στόχοι της Ευέλικτης Ζώνης, προτείνεται:
➢ Ο πλησιέστερος και συχνότερος σχεδιασμός και ανασχεδιασμός από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, με παράλληλη συνεργασία με τα Ανώτατα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα της χώρας.
➢ Η ύπαρξη ουσιαστικής στήριξης και αναβάθμισης του ρόλου του Σχολικού
Συμβούλου, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά με τις γνώσεις και την
κατάρτισή του στην επίτευξη κάθε είδους καινοτομίας στην εκπαίδευση.
➢ Η συστηματική παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού για την Ευέλικτη
Ζώνη. Το υλικό αυτό θα μπορούσε να είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία
και τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία. Ακόμη,
κρίνεται σκόπιμη για την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων, η βράβευση εργασιών
σχολείων που έχουν διακριθεί στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους κατά την
Ευέλικτη Ζώνη.
➢ Ο επανακαθορισμός του διδακτικού χρόνου που προβλέπεται για την Ευέλικτη
Ζώνη. Θεωρείται καταλυτικής σημασίας, για την ομαλότερη και
αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση πληθώρας δραστηριοτήτων και
καινοτόμων πρακτικών, η παροχή περισσότερου διδακτικού χρόνου και μέσων
στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού σχολείου.
➢ Η παροχή στους εκπαιδευτικούς δυνατότητας για αυτονομία και αυτενέργεια
κατά την επιλογή των θεμάτων, με κύριο γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες,
ικανότητες, ενδιαφέροντα και βιώματα των εκάστοτε μαθητών τους.
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Η τέχνη ως μέρος και μέσο εκπαίδευσης στην πολιτότητα
Σιδηρόπουλος Δημήτριος
Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Νομού Θεσσαλονίκης
dimsid@edlit.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση στην
επίδραση της τέχνης ως μέρος και ως μέσο εκπαίδευσης στην πολιτότητα των
μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι μαθητές που
εμπλέκονται από την πρώιμη σχολική ηλικία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
τέχνης, δημιουργίας, φαντασίας, αυτοέκφρασης και (ανα)στοχασμού εκπαιδεύονται
ως αυριανοί ενεργοί πολίτες στις σύγχρονες φιλελεύθερες πολυπολιτισμικές
κοινωνίες. Αυτό συμβαίνει επειδή μέσω της τέχνης οι μαθητές αποκτούν αυτογνωσία,
αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους και αναδιαμορφώνουν δυσλειτουργικές
νοηματοδοτήσεις και συμπεριφορές τους σε ένα εύρος θεμάτων, που σχετίζονται με
τα κοινωνικο-πολιτικά δικαιώματα, την ανεκτικότητα, το περιβάλλον, το ρατσισμό, τη
συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις. Ως αποτέλεσμα ενεργούν και σκέφτονται με
ανοικτότητα και εν-συναίσθηση έναντι της πολυεπίπεδης διαφορετικότητας των
‘άλλων’’, αναπτύσσουν κοινωνική και ηθική ευθύνη ως προς την προαγωγή των
ιδεωδών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
Εισαγωγή
Ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη των νέων σε ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες στις σύγχρονες
φιλελεύθερες κοινωνίες, στις οποίες καταγράφονται διαφορές και ανομοιότητες σε
ένα εύρος κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων (εθνότητα, θρησκεία, εκπαιδευτικό
επίπεδο, κοινωνικό status, ψυχο-σωματική αρτιότητα) (Shachar, 2000). Ως προς την
επίτευξη των παραπάνω χρειάζεται να επανα-αναδειχτεί η τέχνη ως κύριος
εκπαιδευτικός σκοπός σε όλα τα προγράμματα σπουδών των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων, στην καθημερινή ζωή της σχολικής κοινότητας και στη μαθησιακή
διαδικασία ώστε οι νέοι να καταστούν περισσότερο λειτουργικά κοινωνικοπολιτικά
εγγράμματοι σε ατομικές και συλλογικές τους δράσεις σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Η εκπαίδευση στην πολιτότητα
Η εκπαίδευση στην πολιτότητα έχει σκοπό: α) να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη των κοινωνικών θεσμών της σχολικής
μονάδας, της οικογένειας και της τοπικής κοινότητας, β) να αναδειχθούν και να
εμπεδωθούν δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, στις
οποίες συμμετέχουν οι μαθητές, στη δομολειτουργία της σχολικής κοινότητας και
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σχολικής τάξης και γ) να βελτιωθούν διάφοροι κοινωνικο-συναισθηματικοί τομείς
της καθημερινής ζωής των μαθητών στο σχολείο -πέραν της μάθησης (ψυχική υγεία,
παιδαγωγικό κλίμα αλληλοσεβασμός, ισότιμη συμμετοχή) (Westheimer, & Kahne,
2004; Carter, & Osler, 2000). Επίσης η εκπαίδευση στην πολιτότητα σχετίζεται με την
απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον κοινοβουλευτισμό,
τη δικαιοσύνη, την πολιτική οικονομία, τους (μη) κυβερνητικούς θεσμούς και
κοινωνικο-πολιτικών δεξιοτήτων ηθικής δέσμευσης, υπεύθυνης συμπεριφοράς, εννόησης της διαφορετικότητας και συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις αλληλεγγύης
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Maitles, & Gilchrist, 2006; Flecknoe, 2002).
Παρ’ όλες τις μακροχρόνιες κοινωνικο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δράσεις στα
τα εκπαιδευτικά συστήματα των μεταπολεμικών δημοκρατικών κρατών πρόνοιας η
εκπαίδευση στην πολιτότητα συνεχίζει να αποτελεί ένα κρίσιμο και συνεχές
κοινωνικο-πολιτικό αίτημα (Print, 2007; Lawson, 2001). Αυτό συμβαίνει, επειδή
σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες καταδεικνύεται μία μείωση του βαθμού της
λειτουργικής κοινωνικο-πολιτικής εγγραμματοσύνης των νέων την τελευταία
δεκαετία 2000- 2010. Ως συνέπεια οι νέοι συμμετείχαν σε ποσοστό 76% στις
μαθητικές εκλογές της σχολικής τάξης για την ανάδειξη αντιπροσώπων, σε ποσοστό
61% σε εθελοντικές μουσικές, εικαστικές και θεατρικές δράσεις στο χώρο του
σχολείου και μόλις σε ποσοστό 40% σε συνελεύσεις δημόσιας διαβούλευσης για
τρέχοντα θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας (Schultz et al., 2010;
Westheimer, & Kahne, 2003). Όπως φαίνεται οι μαθητές δραστηριοποιούνται με
μεγαλύτερη διάθεση, όταν αντιλαμβάνονται ότι οι ενέργειές τους επιφέρουν απτά
θετικά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα, κυρίως στις περιοχές, που
σχετίζονται: α) με την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού,
όπως αυτά κατοχυρώθηκαν θεσμικά από επίσημους διεθνείς οργασμούς, β) με τη
συμμετοχή των κρατών τους σε πολέμους στο εξωτερικό και γ) με την αντιμετώπιση
της φτώχειας, των φυσικών καταστροφών, των ποικίλων επιδημιών και της
προστασίας και διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των ενεργειακών πόρων
του πλανήτη (Maitles, 2010; Heater, 2001). Επίσης οι μαθητές επιδεικνύουν
εσωτερικά κίνητρα να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια, που προκαλούν τους
πολέμους, τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, τις οικολογικές καταστροφές
του φυσικού περιβάλοντος και να προτείνουν πιθανές λύσεις αντιμετώπισης των
παραπάνω σημαντικών κοινωνικοπολιτικών φαινομένων και προβλημάτων (Holden,
& Minty, 2011; Davies, 2001).
Η τέχνη
Η τέχνη ανέκαθεν αντικατόπτριζε την κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας, κατά καιρούς
δημιουργήθηκε, αφού οι δημιουργοί χρησιμοποιούν τα έργα τους με σκοπό να
εκφράσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους, με τους άλλους και με τον περιβάλλοντα
κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να κατανοήσουν το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο
στο οποίο αναπτύσσονται και δρουν στην καθημερινή προσωπική και κοινωνική τους
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ζωή (Houser, 2005). Ως μία κοινωνική, επικοινωνιακή και ανθρώπινη δραστηριότητα
η τέχνη έχει ένα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των νέων για τη ζωή, αφού τους
εξοικειώνει σε πολυεπίπεδες νοηματοδοτήσεις των ποικίλων και συνθέτων
κοινωνικο-πολικών περιστάσεων της καθημερινής τους ζωής και πτυχών του κόσμου,
που διαφορετικά θα παρέμειναν πέραν των θεωρητικών τους προσεγγίσεων (Bračun
Sova, & Kemperl, 2012; Greene, 1994). Η τέχνη ως το σύνολο διαφορετικών ειδών
και μορφών τεχνών (εικαστικά, μουσική, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, media)
συνδέει τη λογική με το συναίσθημα και τη βούληση, την εποικοδομητική αυτοέκφραση με την κριτική-κοινωνική συνείδηση, την παραγωγή νοήματος με ποικίλα
σημειωτικά συστήματα πέραν της γλώσσας (Stibbs, 1998). Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία οι μαθητές που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές δράσεις τέχνης
αποκτούν αυτογνωσία, κατανοούν με ένα περισσότερο προσωπικό και ολιστικό
τρόπο, αναπτύσσουν κοινωνικο-συναισθηματική ευεξία, μαθαίνουν να
συνεργάζονται, να εκφράζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα της
σχολικής ζωής, που αφορούν την ομάδα αναφοράς και ένταξης (Gaudelli, & Hewitt,
2010). Επίσης μέσω της τέχνης οι μαθητές αναπτύσσουν ανώτερες γνωστικές
λειτουργίες, όπως είναι η ευελιξία, η ενοποίηση της γνώσης, η φαντασιακή σκέψη
και η αντίληψη της (αισθητικής) σημασίας των τεχνών ως δημιουργημάτων και
αποκτούν τις εξής τρεις δεξιότητες: α) κρίνουν τις σκέψεις, συμπεριφορές και
δημιουργίες υπό όρους ορθολογικής επιχειρηματολογίας και αμοιβαίου σεβασμού,
β) αναπτύσσουν τη δημιουργική φαντασία και έχουν εν-συναίσθηση για τη
διαφορετικότητα των άλλων, γ) δρουν ως πολίτες του κόσμου, και όχι μόνο ως
πολίτες κάποιας τοπικής περιοχής, δ) δίνουν έμφαση στις πολιτισμικές ομοιότητες
και κατανοούν την πολυμορφία σε τοπικό και παγκόσμιο πλαίσιο και ε) σκέφτονται
για το μέλλον και αναλαμβάνουν ατομικές και συλλογικές δράσεις (Garber, 2010;
Nussbaum, 2002). Επιπροσθέτως επειδή η κατανόηση του νοήματος της τέχνης
επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες οι μαθητές ασκούνται στην πολυ-αισθητηριακή
επεξεργασία, στην αναλυτική σκέψη, στη θέση/απάντηση σωκρατικού επιπέδου
ερωτήσεων, στον έλεγχο υποθέσεων, στην επιχειρηματολογία και στη δημιουργία
ποικίλων συνδέσεων σε κοινωνικά θέματα, διλημματικές καταστάσεις και
προσωπικά/υπαρξιακά συμβάντα (Knight, 2010)
Η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση στην πολιτότητα
Βασική αρχή στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη αποτελεί η ενθάρρυνση των
εκπαιδευτικών στην οργάνωση και υλοποίηση διαθεματικών και διεπιστημονικών
δραστηριοτήτων ώστε να αναδειχθεί η στενή σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών
επιστημονικών και γνωστικών αντικειμένων στην κατανόηση της προσωπικής και
κοινωνικής και πραγματικότητας και ζωής (Jacobs, 1989). Έτσι προτείνεται να μην
εκπαιδεύονται οι νέοι στην πολιτότητα μέσω ενός αυτόνομου μαθήματος κοινωνικής
και πολιτικής αγωγής του πολίτη, αλλά η εκπαίδευση να αποτελεί θεμελιώδη
παιδαγωγική αρχή που διέπει εγκάρσια και επιδρά σε όλα τα επιμέρους γνωστικά
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αντικείμενα του προγράμματος σπουδών στο δημοτικό σχολείο (Kymlicka, 1999).
Αυτή η μεθοδολογική διδακτική πρόταση στηρίζεται στην επιστημονική παραδοχή
ότι η διαθεματική προσέγγιση κοινωνικοπολιτικών φαινομένων, που συμβαίνουν στο
οικείο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον των μαθητών, ενισχύει την εννοιολογική
εμβάθυνσή τους, αφού επιτρέπει στους μαθητές να εκφράσουν και διαλεχτούν με
μεγαλύτερη ευκολία τις προσωπικές τους ιδέες, ερμηνείες και απόψεις για το
συγκεκριμένο προς διερεύνηση θέμα και συνακολούθως να αναπτύξουν εσωτερικά
κίνητρα για μάθηση και αλλαγή (Strober, 2006; Ryan, & Deci, 2000). Επιπροσθέτως,
επειδή στη διαθεματική προσέγγιση η μάθηση πλαισιώνεται σε αυθεντικά πλαίσια
του «πραγματικού κόσμου», οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν περισσότερο ολιστικά το
διδακτικό περιεχόμενο και συνακολούθως αναπτύσσουν δεξιότητες διαδικαστικής
γνώσης και μεταφοράς των αποκτημένων γνώσεων σε νέα πεδία εφαρμογής
(Hickman & Kiss, 2010).
Σύνδεση μεταξύ τέχνης και πολιτότητας
Η τέχνη αποτελεί μέρος και μέσο της εκπαίδευσης για την πολιτότητα, επειδή
λειτουργεί ως πηγή γνώσεων, πεποιθήσεων και αξιών αναφορικά με τον άνθρωπο,
τις κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον (Hathaway, 2008). Έτσι η εκπαίδευση στην
τέχνη συνάδει με τους στόχους της εκπαίδευσης για την πολιτότητα, αφού μέσω του
πρωτότυπου και ριζοσπαστικού χαρακτήρα της συμβάλλει στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και της κοινωνικο-συναισθηματικής ευεξίας, στη διαμόρφωση
θετικών στάσεων και συμπεριφορών και στην εσωτερίκευση αξιών και νορμών
Gnezda, 2011; Greer, 1993). Aυτό συμβαίνει γιατί η τέχνη «ως ερευνητής της ζωής»
συμβάλλει: α) στην (επανα)-νοηματοδότηση των τρεχουσών κοινωνικο-πολιτικών
και υπαρξιακών προβλημάτων των ανθρώπων (ζωή, αειφόρος ανάπτυξη,
παγκοσμιοποίηση, μετανάστευση, ανθρώπινες σχέσεις, μνήμη, θάνατος) και β) στον
κριτικό μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων και εθιμικών συμπεριφορών
και στην οικοδόμηση νέων και διαφορετικών ιδεών, αναπαραστάσεων και εικόνων
για τη ζωή, τον άνθρωπο και τον κόσμο (Tabak, 2004). Επίσης, η τέχνη ξεπερνά τα
όρια μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και ως εκ τούτου σχετίζεται με την
πολυπολιτισμικότητα, αφού εξοικειώνει τους νέους στην κοινωνία και κατανόηση
των δημιουργιών της τέχνης (ομάδων) ανθρώπων από ανοίκειους και ανόμοιους
πολιτισμούς και από μειονοτικές κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (Kymlicka, &
Rubio Marin, 1999).
Η τέχνη ως μέρος και μέσο για την εκπαίδευση στην πολιτότητα
Η τέχνη ως μέρος και μέσο για την εκπαίδευση στην πολιτότητα συμβάλλει
πρωτίστως στον εξανθρωπισμό, στην ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των
μαθητών μέσω της καλλιέργειας της ευαισθησίας, της φαντασίας, της
δημιουργικότητας, της κριτικής και της αισθητικής. Ως προς αυτό το σκοπό, οι άρτια
επιστημονικά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν ενεργητικές, βιωματικές και
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συμμετοχικές δράσεις τέχνης, ώστε οι μαθητές να εκτιμούν εναλλακτικές
δημιουργίες και να μετα-αξιολογούν τις αντιδράσεις τους με βάση τις νοητικές δομές
και κοινωνικές αναπαραστάσεις τους (Andrews, 2005). Η εκπαίδευση στις τέχνες δεν
έχει ένα ουτοπικό, ιδεαλιστικό χαρακτήρα, αφού θεμελιώνεται σε μια ερμηνευτική
αναζήτηση του νοήματος και σε μια διαλεκτική αμφισβήτησης και ελεύθερης
σκέψης, χωρίς περιορισμούς στο πλαίσιο της καθημερινής προσωπικής και
κοινωνικο-πολιτικής ζωής των μαθητών. Οι μαθητές μέσω της τέχνης καθίστανται
περισσότερο λειτουργικά κοινωνικο-πολιτικά εγγράμματοι, αφού καλλιεργούν την
αποκλίνουσα -πέραν της συγκλίνουσας- σκέψη, ανακαλύπτουν νοήματα και αξίες,
συγκινούνται και εκπλήσσονται (Ivashkevich, 2012). Αυτό συμβαίνει, επειδή οι
μαθητές δημιουργοί πρωτίστως μέσω της τέχνης επικοινωνούν με τρόπο συνετό και
εύγλωττο, κινητοποιούν τη φαντασία τους, άνουν υποθέσεις και διατυπώνουν τις
κρίσεις με αυθεντικό τρόπο για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τους συμμαθητές τους.
Έτσι αποκτούν αντίληψη των υποχρεώσεων, των ευθυνών και των δικαιωμάτων τους,
που τους εξασφαλίζουν αυτογνωσία και αλληλοσεβασμό και εσωτερικεύουν βασικές
αρχές του ανθρωπισμού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, που σχετίζονται με τα
κοινωνικο-πολιτικά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη συλλογικότητα,
αλληλεγγύη και δράση ως ενεργοί ως πολίτες της σχολικής, τοπικής, εθνικής και
παγκόσμιας κοινότητας (Davies, 2006; Kahne, et. al., 2000). Ως αποτέλεσμα οι
μαθητές λειτουργούν ως αυτόνομες προσωπικότητες με κριτική σκέψη και
δημιουργική διάθεση, συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις για το όφελος της ομάδας
και αναλαμβάνουν ευθύνες σε θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας/τάξης.
Επιπροσθέτως δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έγνοια για τα ποικίλα
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, που συμβαίνουν στη σχολική μονάδα και την ευρύτερη
τοπική κοινότητα, τα οποία επιδρούν σημαντικά στην καθημερινή προσωπική και
κοινωνική ζωή των ίδιων και των συνανθρώπων τους (Torney-Purta, 2002; Mitchell,
2001).
Συζήτηση
Η εκπαίδευση στην τέχνη κρίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη, καθώς η
πολιτότητα θα προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στο παγκοσμιοποιημένο και
πολυπολιτισμικό κόσμο στη βάση των θεμελιωδών οικουμενικών αρχών των
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η εκπαίδευση στην τέχνη,
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης στην
πολιτότητα (Haste, 2004). Το πεδίο είναι ανοιχτό για να ενσωματωθεί η τέχνη με
τρόπο συστηματικό, αυθεντικό και βιωματικό ως κύριος εκπαιδευτικός σκοπός σε
όλα τα προγράμματα σπουδών των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, στην
καθημερινή ζωή της σχολικής κοινότητας και στη μαθησιακή διαδικασία ώστε οι νέοι
να καταστούν περισσότερο λειτουργικά κοινωνικοπολιτικά εγγράμματοι σε ατομικές
και συλλογικές τους δράσεις σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Μία βασική
προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η επαρκής αρχική εκπαίδευση και η συνεχή
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επαγγελματική κατάρτιση -από τους αρμόδιους δημόσιους θεσμικούς φορείς- των
εκπαιδευτικών ώστε να αναλάβουν το ρίσκο να προάγουν την τέχνη σε όλες τις
εκφάνσεις της εκπαίδευσης των νέων στην πολιτότητα (Fong, 2004 ; Green, & Mitchell
1998).
Όμως η εκπαίδευση στην πολιτότητα δεν μπορεί να περιορίζεται στις δράσεις, που
αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό σύστημα ως κοινωνικός θεσμός με σκοπό να
προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις μεγάλες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές
προκλήσεις των σύγχρονων φιλελευθέρων κοινωνιών. Ως προς αυτό το σκοπό
χρειάζεται να υφίσταται η συνεργασία και η συνέργεια της ευρύτερης
παιδαγωγούσας πολιτείας (πολιτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικοί
θεσμοί, οργανώσεις πολιτών) στην ανάπτυξη της κοινωνικο-πολιτικής ταυτότητας
των νέων ώστε ως αυριανοί πολίτες να συμμετέχουν ενεργότερα στη δομολειτουργία
των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών για να συμβάλλουν στην προαγωγή των
ιδεωδών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης (Potter, 2002).
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Επικοινωνώ – Συνδιαλέγομαι – Σέβομαι: Προσεγγίζοντας πτυχές της
μαθησιακής διεργασίας μέσα από την κριτική ανάλυση έργων τέχνης
στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης
Σούλη Αλεξάνδρα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Περιφέρειας Ηπείρου
soulia@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ακόλουθη εργασία, αφορά σε βιωματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχολικών
μονάδων ν. Άρτας με θέμα το διάλογο, την επικοινωνία & τον αμοιβαίο σεβασμό που
αναπτύσσονται μέσα στην ποικιλόμορφη σχολική τάξη. Η διαδικασία βασίστηκε στη
μέθοδο: «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη», η οποία αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο της σχετικής Θεωρίας του J. Mezirow. Ως μέσο ανάπτυξης κριτικού
στοχασμού και άσκησης στη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης
χρησιμοποιήθηκε η γαλλική κινηματογραφική ταινία: «Ανάμεσα στους τοίχους» του
Λοράν Καντέ. Μέσω του κριτικού αυτό-στοχασμού, επαναξιολογούνται οι
προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις μας και
οδηγούμαστε στο μετασχηματισμό δεδομένων ερμηνευτικών πλαισίων αναφοράς &
μέσω της τέχνης, τίθεται σε λειτουργία η διεργασία του μετασχηματισμού.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Κριτικός Στοχασμός, Αισθητική
Εμπειρία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Η επικοινωνία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση κάθε παιδαγωγικής
αλληλεπίδρασης. Όλες οι τελευταίες εργασίες σε Διδακτική, Παιδαγωγική &
Ψυχολογία υπερτονίζουν τη συμβολή της διαχείρισης της επικοινωνίας στην
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Ανδρουλάκης, 1999).
Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού
κλίματος στη σχολική τάξη διέπεται από τις ακόλουθες «αρχές επικοινωνιακής
υγιεινής» (Σταμάτης, 2005):
1. Εκτίμηση επικοινωνιακής ικανότητας (λεκτικής και μη).
2. Βελτίωση υφισταμένων δομών (ανάπτυξη αυθορμητισμού και εκφραστικότητας).
3. Λειτουργική αξιοποίηση χώρου (τήρηση αποστάσεων).
4. Συν-διαμόρφωση επικοινωνιακού πλαισίου (επικοινωνιακή σχέση).
Διέπεται, επίσης και από τη συμπεριφορά που εκδηλώνουν στην τάξη και που
διαμορφώνεται με βάση το φύλο, την ηλικία, την κατάρτιση & την προσωπικότητα
(βιώματα) (Σταμάτης, 2005):
- οι εκπαιδευτικοί και μπορεί να είναι αντιπαιδαγωγική (δεσποτική
/αυταρχική, αδιάφορη/ ασύδοτη, επιλεκτική) ή παιδαγωγική (συμμετοχική,
διαλεκτική, δημοκρατική ή προοδευτική) &
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- οι μαθητές και η οποία μπορεί να είναι πειθαρχημένη, αδιάφορη ή παθητική,
συνεργατική ή συμμετοχική, ανεξέλεγκτη ή «απείθαρχη».
Από την άλλη, ο διάλογος, στον οποίο οφείλει να θεμελιωθεί το δημοκρατικό
σχολείο, βοηθά στην άμβλυνση διαφορών, σύγκλιση αντιθέσεων, άρση
παρεξηγήσεων και πρόληψη συγκρούσεων. Προϋποθέτει όμως αποδοχή του άλλου
και σεβασμό της γνώμης του, πίστη στον ορθό λόγο και στη λογική
επιχειρηματολογία και θεμελιώνεται στη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των
απόψεων του καθενός. Γεγονός που σημαίνει πίστη στην πολυφωνία και
αναγκαιότητα αντιπαράθεσης ιδεών και υπεύθυνη χρήση και δημοκρατική κατανομή
του λόγου. Τα προαναφερθέντα απαιτούν συγκεκριμένη στάση του διδάσκοντος και
ορθή εφαρμογή της τεχνικής της συζήτησης. Η οποία πρέπει να στοχεύει στη
διαμόρφωση ατόμων που να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις απόψεις τους με
σαφήνεια, ευπρέπεια, κριτική στάση και επιχειρήματα και ταυτόχρονα να είναι
«ανοικτά», στις όποιες άλλες διαφορετικές απόψεις διατυπώνονται (Μπαλάσκας,
1989).
Χωρίς αμφισβήτηση, οι εκπαιδευτικοί, εκτιμούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης
ουσιαστικού διαλόγου και ισότιμης και εκατέρωθεν επικοινωνίας και αναγνωρίζουν
τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διεργασίας. Όμως κατά
πόσο το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι υποβοηθητικό προς αυτή την κατεύθυνση;
Και κατά πόσο επιχειρείται να διαταραχθεί η ασφάλεια που παρέχεται από την
παραδοσιακή δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία, με τον εκπαιδευτικό στον
κλασσικό καθοδηγητικό του ρόλο και με τη διατήρηση των αποστάσεων ασφαλείας
από τους μαθητές; Είναι πιθανό, για ένα ποσοστό εκπαιδευτικών, η επικοινωνία να
διαμείβεται μόνο με όσους μαθητές ανταποκρίνονται στο δικό τους πλαίσιο αρχών
και αξιών σύμφωνα με το πρότυπο του παντογνώστη δασκάλου- αυθεντία που δε
χωρεί αμφισβήτηση και έχει τον πλήρη έλεγχο, κρατώντας τις αποστάσεις. Και
όποια/ος μαθήτρια/ μαθητής αμφισβητεί τις μεθόδους τους και τους απαξιώνει
τιμωρείται για να συνετιστεί, δε συνετίζεται και τελικά ένα φαύλος κύκλος και
απώλεια του ελέγχου. Και συνακόλουθα, με ποιο τρόπο γίνεται διαχείριση της
διαφορετικότητας και της πολυμορφίας της σχολικής τάξης;
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
➢ Σκοπός και στόχοι της επιμόρφωσης
Γενικός σκοπός του βιωματικού εργαστηρίου, ήταν να αναγνωρίσουν οι
εκπαιδευτικοί τη χρησιμότητα και συνεισφορά στη μαθησιακή διεργασία του
ουσιαστικού διαλόγου και της ισότιμης και εκατέρωθεν επικοινωνίας και να
μετασχηματίσουν μέσω του κριτικού στοχασμού, στερεότυπες συμπεριφορές και
εσφαλμένες πεποιθήσεις, μεθόδους και διδακτικές πρακτικές.
Η επιμόρφωση στόχευε σε:
- διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ισότιμη
αντιμετώπιση, τον αλληλοσεβασμό της ποικιλότητας & την αναγκαιότητα της
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διαφοροποίησης των πρακτικών τους ανάλογα με τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών τους,
- κριτικό αναστοχασμό της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στην πολύμορφη
σχολική τάξη σε σχέση με τα περιθώρια ουσιαστικού διαλόγου και επικοινωνίας
με τους μαθητές τους,
- κατανόηση του ρόλου της μετασχηματίζουσας μάθησης στη μαθησιακή διεργασία
και κατάκτηση της γνώσης και
- στην αναγνώριση της συμβολής της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού.
Ως μέσο ανάπτυξης κριτικού στοχασμού σύμφωνα με τη μέθοδο: Μετασχηματίζουσα
Μάθηση Μέσα από την Τέχνη, χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά αποσπάσματα,
διάρκειας μιας ώρας, από τη γαλλική κινηματογραφική ταινία: «Ανάμεσα στους
τοίχους» του Λοράν Καντέ. Η επιλογή τους βασίστηκε στα κριτικά ερωτήματα όπως
αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.
➢ Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης
Σύμφωνα με τον Mezirow (2007: 47), ως Μετασχηματίζουσα Μάθηση ορίζεται η
διεργασία κατά την οποία μετασχηματίζουμε δεδομένα ερμηνευτικά πλαίσια
αναφοράς (νοητικά σύνολα, νοητικές συνήθειες και νοηματοδοτικές προοπτικές) τα
οποία έχουμε αποκτήσει μέσω της μαθησιακής διεργασίας. Ώστε τα πλαίσια αυτά,
να γίνουν «πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά
έτοιμα για αλλαγή, προκειμένου να παραγάγουν πεποιθήσεις και απόψεις που θα
αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή ικανότερες να δικαιολογήσουν την παρώθηση
σε δράση».
Κατά το Mezirow, το ζητούμενο της μάθησης είναι να επανεξεταστεί ο τρόπος με
βάση τον οποίο δημιουργούμε τις αντιλήψεις μας αφενός & αφετέρου μέσω του
στοχασμού να τις «μετασχηματίσουμε», εφόσον αποδεικνύονται εσφαλμένες ή
καθίστανται προβληματικές. Με βάση τον Κόκκο (2005: 76), ο κριτικός αυτός
στοχασμός σχετίζεται με «αμφισβήτηση» των καθιερωμένων τρόπων με τους
οποίους αντιμετωπίζουμε τα εξεταζόμενα ζητήματα και αναφέρεται στους
«βαθύτερους λόγους και τις συνέπειες της συμπεριφοράς μας». Ως παραγόμενα
αποτελέσματα αναφέρονται η «επανεκτίμηση διαστρεβλωμένων πεποιθήσεών μας
για την πραγματικότητα» και η «ολιστική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε, πιστεύουμε, αισθανόμαστε και δρούμε».
Δηλαδή, μέσω του κριτικού αυτό-στοχασμού, επαναξιολογούνται οι προηγούμενες
υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις μας, με αποτέλεσμα τη διόρθωση
των στρεβλών σχετικά με κοινωνικά, πολιτισμικά ψυχικά ή άλλα κεφάλαια της ζωής.
Με τον τρόπο αυτό, κατακτάται στα πλαίσια της λειτουργικής ή επικοινωνιακής
μάθησης η νέα γνώση και το άτομο μαθαίνει να μετασχηματίζει «τα δεδομένα
πλαίσια αναφοράς ή της συνολικής θεώρησης που έχει για τον εαυτό του και τον
κόσμο» (Λιντζέρης, 2010: 96).
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Η αντικειμενική και υποκειμενική αναπλαισίωση, που συνιστούν τα βασικά στοιχεία
της μετασχηματίζουσας μάθησης περιλαμβάνουν κριτικό στοχασμό, τόσο σε σχέση
με τις παραδοχές των άλλων, όσο και με τις προσωπικές. Για το λόγο αυτό, ο κριτικός
στοχασμός, εμπλέκεται σε όλα τα στάδιά της (Brookfield, 2007).
Η μετασχηματίζουσα μάθηση, ξεκινά από ένα «αποπροσανατολιστικό δίλλημα»
(Mezirow, 2007) που θέτει σε αμφισβήτηση τα υπάρχοντα πλαίσια αναφοράς για να
ακολουθήσει η αναθεώρηση των δομών του νοήματος (Mezirow, 1991). Ο
μετασχηματισμός αυτός, διατρέχει τα ακόλουθα 10 στάδια (Mezirow, 2000: 9 & 2007
και Mezirow στο Κόκκος, 2008: 79 – 80):
1. Εντοπισμό μιας προβληματικής κατάστασης.
2. Αυτοδιερεύνηση συναισθημάτων (φόβος, οργή, ενοχή, ντροπή) που προκύπτουν
από αυτή.
3. Κριτική αξιολόγηση των πεποιθήσεων & αντιλήψεων που σχετίζονται με την
προβληματική κατάσταση, επαναπροσδιορισμό προβληματικών σημείων και
προώθηση νέων προσεγγίσεων και εναλλακτικών ερμηνειών και στάσεων.
4. Αναγνώριση της πηγής της δυσφορίας και σύνδεσή της με τις εμπειρίες των άλλων.
5. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για νέους ρόλους, σχέσεις & τρόπους δράσης.
6. Διαμόρφωση νέου σχεδίου δράσης.
7. Απόκτηση γνώσης και ικανοτήτων για την εφαρμογή του σχεδίου.
8. Πειραματισμό με τους νέους ρόλους.
9. Οικοδόμηση ικανοτήτων και αυτοπεποίθησης σε σχέση με τους νέους ρόλους.
10.
Αποδοχή και ενσωμάτωση των προαναφερθέντων με βάση τις συνθήκες που
διαμορφώθηκαν από τις νέες προοπτικές.
Με βάση τα προαναφερθέντα, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση – μέθοδο
για τους εκπαιδευτικούς που προωθούν την μάθηση μέσω κριτικού στοχασμού
(Λιντζέρης, 2007: 8).
➢ Μετασχηματίζουσα Μάθηση και κριτικός στοχασμός μέσα από την Τέχνη
Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας (νοούμενης ως συστηματικής παρατήρησης
θεατρικών, κινηματογραφικών & έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, λογοτεχνίας,
ποίησης) στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού
έχει διερευνηθεί και τεκμηριωθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων
(Κόκκος, 2009).
Πρώτη αναφορά στη συμβολή της στη μαθησιακή διεργασία γίνεται από τον J. Dewey
στο έργο του Art as Experience (1934). Ο ίδιος ο Mezirow, στο άρθρο του «On critical
Reflection» (1998: 189), επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της φαντασίας και του
διαισθητικού τρόπου σκέψης στην ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού πάνω στις
ανθρώπινες παραδοχές (Καλαμαρτζή, 2010).
Εδώ και αρκετά χρόνια, η χρήση της αισθητικής εμπειρίας συνδέεται με τη
Μετασχηματίζουσα μάθηση (Cranton, 20062· Dirkx, 2000, 2001· Mezirow, 1990,
1998, 2009· Taylor, 2000 κ.ά. στο Κόκκος, 2009) και προτείνονται διάφορες τεχνικές,
οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις τάσεις:
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Η 1η θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης έργα μαζικής κουλτούρας ώστε να
εξεταστούν κριτικά τα στερεοτυπικά μηνύματα που περιέχουν (Dass – Brailsford,
2007· Daine, 2009· Tisdell, 2008). Με βάση τη 2η χρησιμοποιούνται έργα τέχνης με
γνώμονα την προσφορά εναυσμάτων για κριτική ανάλυση των υπό εξέταση θεμάτων,
τα οποία μπορεί μεν να μην είναι «τετριμμένα», όμως δε θα μπορούσαν να
συγκαταλεχθούν στη σφαίρα της μεγάλης τέχνης (Cranton, 2006, Perkins, 1994 και
Olson, 2000 κ.ά.). Και η 3η επιχειρεί να συνδυάσει τον κριτικό στοχασμό με την
αισθητική εμπειρία, μέσα από αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης.
➢ Μεθοδολογία και ομάδα στόχος της επιμόρφωσης
Η μέθοδος βασίζεται σε σύνθεση των θεωρητικών προσεγγίσεων των Dewey, Sartre,
Gardner, Efland, Perkins, Olson, Harvard Graduate School of Education, Watzlawick,
Freire που αφορούν στη μαθησιακή λειτουργία της αισθητικής εμπειρίας (στο Κόκκος,
2009) & αποτελείται, από έξι στάδια, τα οποία θα παρουσιαστούν μέσα από τη
διαδικασία υλοποίησης του εργαστηρίου.
Η επιμόρφωση διάρκειας 3 1/2 ωρών υλοποιήθηκε με τη μορφή βιωματικού
εργαστηρίου. Την ομάδα στόχο αποτελούσαν 24 εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών
σχολικών μονάδων ν. Άρτας και εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα αντικείμενα
της Ερευνητικής Εργασίας του Λυκείου και των Βιωματικών Δράσεων του Γυμνασίου
στις σχολικές μονάδες παιδαγωγικής ευθύνης της γράφουσας. Δημιουργήθηκαν
τέσσερις (4) ομάδες των 5 ατόμων και μία ομάδα 4 ατόμων.
➢ Τα στάδια της μεθόδου: Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη
1. Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος: Στην
καθημερινή επαφή με τους εκπαιδευτικούς, διατυπώνονται προβληματισμοί
σχετικά με τη διαχείριση της πολυπλοκότητας, της διαφορετικότητας ή/ και
παραβατικότητας, το διάλογο και την ουσιαστική επικοινωνία στη σχολική τάξη.
Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης και η πίεση
για ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.
Έτσι, στην αρχή, έγινε μια πρώτη συζήτηση για το θέμα: «Διάλογος – ουσιαστική
επικοινωνία – ισότιμη συμμετοχή στην ποικιλόμορφη σχολική τάξη», με σκοπό τη
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των
εκπαιδευτικών για το θέμα. Ακολούθησε συζήτηση με συνοπτική αναφορά στη
θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης & στα στάδια της μεθόδου αξιοποίησης
της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με βάση τη θεωρία πρακτική εφαρμογή των οποίων συνιστούσε το εργαστήριο.
2. Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων: Στο στάδιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί
κλήθηκαν να διατυπώσουν πιο συστηματικά τις απόψεις τους γραπτά σε ατομικό
επίπεδο για το τι σκέφτονται για το θέμα. Ακολούθησε έκφραση και ανταλλαγή
των απόψεων στις ομάδες τους, καταγραφή & ανακοίνωσή τους στην ολομέλεια
3. Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων: Ως υποθέματα
τα οποία απετέλεσαν αντικείμενα κριτικού στοχασμού καθορίστηκαν τα:
1. Στάσεις, πρακτικές και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
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2. Πεποιθήσεις αναφορικά με την ισότιμη αντιμετώπιση, τον αλληλοσεβασμό της
ποικιλότητας και την αναγκαιότητα της διαφοροποίησης των πρακτικών ανάλογα με
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Βάσει των προαναφερθέντων υπό-θεμάτων, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα κριτικά
ερωτήματα:
Α. Τι εμποδίζει την εφαρμογή ουσιαστικής επικοινωνίας και διαλόγου με τους
μαθητές μας;
Β. Πως αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας οι οποίοι δε συμμετέχουν στο διάλογο;
4. Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα: Για την
επεξεργασία των παραπάνω κριτικών ερωτημάτων, προτάθηκαν τα ακόλουθα
τρία έργα (2 κινηματογραφικά και ένα εικαστικό), από τα οποία επιλέχτηκε το με
αριθμό 1.
Τα έργα205 συσχετίζονται ως ακολούθως με τα κριτικά ερωτήματα:
Πίνακας συσχέτισης
Προτεινόμενα έργα τέχνης

Σύνδεση με
κριτικά
ερωτήματα
1

2

1. Ανάμεσα στους τοίχους κινηματογραφική ταινία (Λοράν √
Καντέ).

√

2. Η «Σχολή των Αθηνών» (Ραφαήλ).

√

3. Το Καναρινί
(Σταύρακας).

ποδήλατο

κινηματογραφική

ταινία √

√

5. Επεξεργασία έργου τέχνης και συσχέτισή του με τα κριτικά ερωτήματα: Το
στάδιο αυτό, απαιτεί το συντονισμό μιας διεργασίας κατά την οποία
προσεγγίζονται οι κριτικές ερωτήσεις πάνω στο υπόθεμα, από τη συστηματική
επεξεργασία των έργων τέχνης που έχουν επιλεγεί, μέσω της έκφρασης των
παραδοχών των εκπαιδευτικών206 και της εξέτασης των αλληλένδετων νοημάτων
που απορρέουν από τα έργα τέχνης. Μέσα τις ιδέες που προκύπτουν, η ομάδα
επεκτείνει την κριτική και δημιουργική προσέγγιση των διαφόρων στοιχείων του
υποθέματος.
Η προσέγγιση μπορεί να γίνει μέσω της τεχνικής του D. Perkins με βάση καθορισμένα
βήματα τα οποία κατανέμονται σε 6 φάσεις. Κατά την 1η γίνεται σύντομη αναφορά
στην πλοκή και στο ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο δημιουργίας του έργου, στη 2η
205
206

Στο τέλος της παρούσας εργασίας, παρατίθενται σε Παράρτημα σύντομες αναφορές σε αυτά.
Προφορικά (με ατομική δουλειά ή σε μικρές ομάδες) ή γραπτά.
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μια πρώτη θέαση των επιλεγμένων αποσπασμάτων της ταινίας τα οποία
προβάλλονται χωρίς διακοπή, στην 3η συζήτηση πάνω στο υλικό που προβλήθηκε με
τη βοήθεια ενδεικτικού ερωτηματολογίου με ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρία
μέρη (παρατήρησης, αναλυτικές και δημιουργικές). Στην 4η φάση, γίνεται δεύτερη
θέαση των αποσπασμάτων της ταινίας με τα νέα κριτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν
κατά την προηγούμενη συζήτηση και μπορεί η προβολή να παγώσει (στοπ-καρέ),
διακοπεί ή/ και επαναληφθεί επιλεκτικά, αν χρειάζεται να διαλευκανθεί κάποιο
σημείο ή επιβεβαιωθεί μια παρατήρηση. Στην 5η φάση οι εκπαιδευόμενοι
στοχάζονται, δεδομένης της εμπειρίας των προηγούμενων φάσεων και στην
τελευταία ακολουθεί διάλογος, ώστε να προσφερθεί η δυνατότητα σύνδεσης της
αισθητικής εμπειρίας θέασης του έργου με τις αρχικά διατυπωθείσες απόψεις και
ιδέες πάνω στα εξεταζόμενα θέματα με στόχο την κριτική επανεξέτασή τους.
Η προαναφερθείσα προσέγγιση απαιτεί πολύ χρόνο και έτσι η επεξεργασία του
έργου έγινε με την τεχνική Visible Thinking, η οποία απαιτεί λιγότερο χρόνο και
βασίζεται σε συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων τις «ρουτίνες μάθησης». Αυτές,
περιλαμβάνουν λίγα στάδια, στοχεύουν σε συγκεκριμένους τύπους σκέψης (κριτική,
δημιουργική) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία πληθώρα θεμάτων από την
ομάδα σε ζευγάρια ή ατομικά (http://www.pz.harvard.edu.vt).
Η επεξεργασία οδήγησε σε συσχετισμό των ερωτημάτων με τις ιδέες που προέκυψαν.
Όλοι ήταν έντονα προβληματισμένοι για τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη και
για το κατά πόσο αφήνουν τους μαθητές τους να «ανασαίνουν» & συμμετέχουν
ισότιμα, με αλληλοσεβασμό και σεβασμό της διαφορετικότητας & ποικιλομορφίας
και εξέφρασαν την άποψη ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αυτά είναι
δύσκολο να εφαρμοστούν. Και όλοι αναφέρθηκαν στην πίεση χρόνου, την πληθώρα
διδακτέας ύλης και στο «εξετασιοκεντρικό» μοντέλο του Λυκείου.
Εντύπωση τους προξένησε η αρχική αυτό-παρουσίαση και καλωσόρισμα των νέων
εκπαιδευτικών στο σχολείο και η ειλικρινής στάση του καθηγητή. Επίσης
υπερτόνισαν την αυξημένη δυσκολία στην τάξη της ταινίας με την πολύπολιτισμικότητα και την αντιπαρέβαλαν με μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Αττικής,
θεωρώντας τους εαυτούς του τυχερούς που εργάζονται σε μια μικρή επαρχιακή
περιφέρεια.
6. Κριτικός ανά-στοχασμός: Στη συνέχεια οι ομάδες κλήθηκαν να απαντήσουν και
πάλι γραπτά στο αρχικό ερώτημα σχετικά με το τι σκέφτονται για το θέμα:
«Διάλογος – ουσιαστική επικοινωνία – ισότιμη συμμετοχή στην ποικιλόμορφη
σχολική τάξη», λαμβάνοντας υπόψη, τα όσα είχαν συζητηθεί κατά τη διαδικασία.
Τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα νέο μικρό κείμενο και με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, το ανακοίνωσε στην
ολομέλεια και ακολούθησε σύντομη συζήτηση. Και τέλος, έγινε αξιολόγηση της
διαδικασίας του περιεχομένου της διδασκαλίας η οποία εκτιμήθηκε από όλους ως
πολύ ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη & εποικοδομητική, αλλά πολύ δύσκολο να την
εφαρμόσουν. Τους εξηγήθηκε ότι η εφαρμογή απαιτεί πολύωρη επιμόρφωση &
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ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό υλικό του ARTiT 207 , το οποίο και τους
απεστάλη ηλεκτρονικά με σκοπό να υποβοηθηθούν όσοι θα ήθελαν να
εμβαθύνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις τους.
Δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν ολόκληρη την ταινία οπωσδήποτε, όπως και την
άλλη προταθείσα (Το καναρινί ποδήλατο) και ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και
άλλη σχετική επιμόρφωση. Και ζητήθηκε από τη γράφουσα να τους προτείνει
κινηματογραφικά έργα για να τα προβάλουν και επεξεργαστούν με τους μαθητές
τους στα πλαίσια υλοποίησης σχετικών με το σχολικό εκφοβισμό και τη βία στο
διαδίκτυο ερευνητικών εργασιών και βιωματικών δράσεων. Οι συνάδελφοι των
θετικών επιστημών προβληματίστηκαν με το πώς θα μπορούσαν να εντάξουν τη
διαδικασία στη διδασκαλία των αντικειμένων τους.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αξιολόγηση της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων μέσω της συγκεκριμένης
παρέμβασης, έγινε με αντιπαραβολή των αρχικών και τελικών απαντήσεων των
ομάδων στο θέμα που τέθηκε προς επεξεργασία. Επιχειρήθηκε δηλαδή, να
εντοπισθούν τα σημεία εκείνα μεταξύ των 2 απαντήσεων, στα οποία φαίνεται εάν οι
εκπαιδευόμενοι – εκπαιδευτικοί κινήθηκαν προς ένα περισσότερο κριτικό και
δημιουργικό τρόπο σκέψης.
Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Αποτίμησης της Κριτικής
Σκέψης», με βάση την οποία στην 1η βαθμίδα με τη χαμηλότερη βαθμολόγηση 1
κατατάσσονται τα κείμενα τα οποία δεν περιέχουν ενδείξεις κριτικής σκέψης, στη 2η
όσα προσεγγίζουν περισσότερες διαστάσεις του θέματος και στην 3η όσα
επιπρόσθετα εκφράζουν και διάθεση κριτικής συνειδητοποίησης των παραδοχών με
ταυτόχρονη δήλωση πρόθεσης ανάληψης προσωπικών πρωτοβουλιών.
Για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς η επιμορφωτική διαδικασία ήταν
πρωτόγνωρη. Ο έντονος προβληματισμός τους αναφορικά με τις δυνατότητες
ένταξης της κριτικής ανάλυσης έργων τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας στη
διερεύνηση των υπό εξέταση ζητημάτων και τα αιτήματά τους για την παροχή
υποστήριξης προς την κατεύθυνση αυτή, καταδεικνύει έμπρακτα την πρόθεση
εφαρμογής καινοτομιών στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική.
Από τις απαντήσεις και την αποτίμησή τους, όπως αυτή εμφανίζεται στη συνέχεια,
καταφαίνεται ότι στο τέλος της διδασκαλίας, όλες οι ομάδες σκέφτηκαν περισσότερο
κριτικά και δημιουργικά εμπλουτίζοντας τις αρχικές απόψεις τους και οι 4 από τις 5
ομάδες προτίθενται εμφανώς να αναλάβουν ατομική πρωτοβουλία. Προτείνεται,
περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων επιμορφώσεων αναφορικά με τις

207

Το ARTiT είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα Grundtvig που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου
μεθοδολογίας εκπαίδευσης εκπαιδευτών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές
τους ενότητες βασισμένοι στη συστηματική παρατήρηση Έργων Τέχνης και να προάγουν με αυτό τον
τρόπο τον κριτικό στοχασμό και τη δημιουργικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων.
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δυνατότητες ανάπτυξης κριτικού στοχασμού μέσα από την αισθητική εμπειρία σε
εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (κλίμακα 1-3)
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ/ ΔΡΑΣΗΣ
(κλίμακα 1-3)
Ομάδα

Έναρξη

Λήξη

Διαφορά

Ομάδα

Έναρξη

Λήξη

Διαφορά

1

1,5

3

1,5

1

1,5

3

1,5

2

1,5

3

1,5

2

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

3

1,5

4

1,5

3

1,5

4

1,5

2,5

1

5

2

3

1

5

2

3

1

Μέσος
όρος

1, 6

3

1,4

Μέσος
όρος

1, 6

2,9

1,3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι καλλιτέχνες και τα επιλεγέντα έργα στα πλαίσια του εργαστηρίου
1. Ανάμεσα στους τοίχους Entre les Murs/ The class, 2008, Λοράν Καντέ
Η νέα σχολική χρονιά σε μια πολυπολιτισμική τάξη λυκείου, σε υποβαθμισμένο προάστιο του
Παρισιού, φέρνει τον καθηγητή Μαρέν αντιμέτωπο με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών του αλλά
και με τις ίδιες τις εκπαιδευτικές μεθόδους του. Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ με μη-ηθοποιούς
και διαλόγους που αναπτύχθηκαν από τους ίδιους μέσα από εντατικά εργαστήρια, με αφετηρία το
ομώνυμο βιβλίο του καθηγητή Φρανσουά Μπεγκοντό (που υποδύεται και τον πρωταγωνιστικό
ρόλο), η ταινία θέτει με τρόπο διαλεκτικό και χωρίς διδακτισμό μια σειρά από καίρια ερωτήματα
πάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ουσία της διαφορετικότητας. Τόσο ο Μπεγκοντό
στο βιβλίο του όσο και ο Καντέ στην ταινία δεν ενδιαφέρονται να αφηγηθούν μια ιστορία ενός
εμπνευσμένου δασκάλου-ήρωα, κατά το τετριμμένο πρότυπο, αλλά να περιγράψουν μια σκληρή &
δύσκολη πραγματικότητα όπου η επικοινωνία με τους μαθητές δοκιμάζεται καθημερινά. Η δράση
εκτυλίσσεται κυριολεκτικά "ανάμεσα στους τοίχους" του σχολείου, ενώ το σενάριο προσαρμόστηκε
πάνω στις προσωπικότητες των παιδιών, που παίζουν με τόση αυθεντικότητα, ώστε τα όρια
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ συγχέονται (Εκπαιδευτικό υλικό ARTiT, σελ. 89).

2. Η «Σχολή των Αθηνών», Ραφαήλ (Raffaello Sanzio ή Santi), 1509-1510
Είναι ένα από τα έργα που ο Ραφαήλ φιλοτέχνησε για να διακοσμηθούν με τοιχογραφίες τα
δωμάτια στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού. Το έργο αποτελεί την τέλεια ενσάρκωση του
κλασικού πνεύματος της ύστερης αναγέννησης» και αποτελεί ύμνο στην «αρχαία ελληνική
φιλοσοφία» μέσα στην καρδιά της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτω από το θόλο ενός τεράστιου ναού,
υπό την προστασία του Απόλλωνα και της Αθηνάς, θεών του πνευματικού φωτός και της σοφίας
(σύμβολα των λόγων και των έργων), που τα αγάλματά τους έχουν περίοπτη θέση στο επάνω μέρος
του έργου, βρίσκονται όλοι οι εκπρόσωποι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τους μαθητές
τους που συζητούν, διδάσκουν, γράφουν ή στοχάζονται και με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα να
αποτελούν το κεντρικό θέμα. Κάθε κίνηση των φιλοσόφων είναι βαθιά μελετημένη και φανερώνει
την πεμπτουσία των φιλοσοφικών αντιλήψεών τους. Η σύνθεση πυροδοτεί συζητήσεις για τη δομή
της ανθρώπινης δυτικοευρωπαϊκής σκέψης τις θεωρίες μάθησης όπως η Ανδραγωγική και η
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Μετασχηματίζουσα και θίγει θέματα στοχασμού, δοκιμής και πλάνης, διαλόγου,
επιχειρηματολογίας, ομαδοσυνεργατικής μάθησης. (Εκπαιδευτικό υλικό ARTiT, σελ. 122-123).
3. Το Καναρινί ποδήλατο κινηματογραφική ταινία του Σταύρακα
Βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό σχολείο, με έντονα τα χαρακτηριστικά της ταξικής του ταυτότητας:
κοινωνική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τυπικές παιδαγωγικές ενίσχυσης του
ανταγωνισμού («η πρώτη θέση παίζεται»), της «αριστείας», των διακρίσεων, του ατομικισμού κ.α.
Ένας νέος δάσκαλος έρχεται στο σχολείο & πολύ γρήγορα εκδηλώνει τις παιδαγωγικές του
ανησυχίες, τις ιδέες του και τους προβληματισμούς του, που κατά πως φαίνεται τους αντλεί από
τις αρχές της Νέας Αγωγής. Εντοπίζει, στο τελευταίο θρανίο το Λευτέρη ο οποίος παρουσιάζει τα
συμπτώματα που στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται στη «δυσλεξία» ή στις λεγόμενες
«μαθησιακές δυσκολίες». Με ιδιαίτερη έγνοια και φροντίδα προσπαθεί, με συστηματική
εξατομικευμένη παρέμβαση και παιδαγωγικές ενίσχυσης, να τον φέρει σε επαφή με την γνώση. Ο
δάσκαλος ενισχύεται ο ίδιος στην προσπάθειά του για την υποστήριξη του Λεύτερη, όταν
διαπιστώνει, πάλι τυχαία και εκτός σχολείου, ότι ο Λευτέρης, μόνος του, έχει συναρμολογήσει ένα
θαυμάσιο Καναρινί ποδήλατο. Άραγε, το σχολείο καταγράφει και αξιοποιεί αυτά που μπορούν και
κάνουν οι μαθητές/ τριες, πέρα από τις επίσημες εκδοχές γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του
αναλυτικού προγράμματος (Απόσπασμα άρθρου Γ. Μαυρογιώργου, 20.09.04: Εκπαιδευτικό
ιστολόγιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου, τελευταία πρόσβαση, 20/02/2015).

-591-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τους κανόνες της τάξης
Δρ. Σουσαμίδου Αικατερίνη
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 2ης Περιφέρειας Ν. Θεσσαλονίκης
sousamidou@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι κανόνες της τάξης αποτελούν μέσω κοινωνικοποίησης, συμμόρφωσης, ανάληψης
ευθυνών και ελευθερίας σκέψης και λόγου για τους μαθητές που συμμετέχουν στη
διαμόρφωσή τους. Συντελούν στην ομαλή λειτουργία της τάξης και στην μεγαλύτερη
απόδοσή του διδακτικού και μαθησιακού έργου. Επίσης, βοηθούν τους μαθητές να
συνειδητοποιήσουν ότι σε περίπτωση παράβασης μιας κοινής συμφωνίας όπως είναι
οι κανόνες της τάξης ή διαφορετικά το συμβόλαιο τάξης υπάρχουν και συνέπειες.
Καλό είναι οι κανόνες της τάξης να είναι σαφείς και σύντομοι, μικροί σε αριθμό, να
διατυπώνονται με θετικό τρόπο αποφεύγοντας τα μη και να αιτιολογούν την
προτεινόμενη συμπεριφορά. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις
εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το συμβόλαιο της τάξης από την αρχή της σχολικής
χρονιάς.
Οι άνθρωποι όταν συγκεντρώνονται για να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο,
οφείλουν να ακολουθούν κάποιους κανόνες, διαφορετικά η επίτευξη του στόχου
είναι ανέφικτη. Αυτό ισχύει και για μια τάξη σχολείου, όπου η ομαλή συμβίωση και
συνεργασία οδηγεί στην επίτευξη μαθησιακών στόχων. Πολλοί κανόνες είναι σαφείς
και συζητούνται ανοικτά. Συμπεριφορές όπως καθυστερημένη προσέλευση,
σωματική βία και ομιλία μέσα στην τάξη δεν είναι ανεκτές. Kανόνες για άλλου είδους
συμπεριφορές, όπως το να βγαίνουν οι μαθητές από την αίθουσα, να ξύνουν τα
μολύβια τους ή να πίνουν νερό είναι γνωστοί και χρειάζεται ελάχιστη συζήτηση γι
αυτούς (Elliott et al, 2008: 508).
Το πλαίσιο που προάγει την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης και την ποιοτική
μάθηση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στοιχεία: δικαιώματα, σχέσεις, ευθύνες και
κανόνες. Οι κανόνες βασίζονται στα δικαιώματα και στις ευθύνες. Είναι ένα είδος
«συμβολαίου»μεταξύ όλων των μελών της τάξης, πρέπει να προκύπτουν μέσα από
διαπραγμάτευση και να εκφράζονται με γραπτές καταφατικές προτάσεις στις οποίες
να δηλώνεται τι θα κάνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η χρησιμοποίηση της
μεθόδου του χρόνου συζήτησης σε κύκλο του Mosley(1996) είναι ένας εξαιρετικός
τρόπος δημιουργίας ενός δίκαιου συμβολαίου συμπεριφοράς. Η εργασία σε κύκλο
αποβλέπει στη διαπροσωπική συνειδητότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων
επικοινωνίας. Όλοι οι μαθητές κάθονται σε κύκλο και μοιράζονται εμπειρίες, ιδέες
και συναισθήματά τους. Έτσι ενθαρρύνονται όλοι οι μαθητές και ακούγεται η φωνή
κάθε μέλους. Η συζήτηση πρέπει να οδηγεί σε μια συμφωνία, που θα την
υπογράψουν όλοι οι μαθητές και θα τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση μέσα στην
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αίθουσα, έτσι ώστε όποιος μπαίνει σε αυτήν να γνωρίζει τι περιμένουν οι άλλοι από
αυτόν αλλά και για υπενθύμιση σε όσους την παραβαίνουν.
Αντί των κανόνων συναντάται και η λέξη «συμβόλαιο». Κατά τον Brousseau (1980) το
συμβόλαιο αποτελεί το σύνολο των συμπεριφορών, μεθόδων, και συνηθειών του
εκπαιδευτικού που αναμένονται από τον μαθητή και των συμπεριφορών του μαθητή
που αναμένονται από τον εκπαιδευτικό. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
μαθητή και του εκπαιδευτικού πρέπει να αναφέρονται σε ό,τι εκτυλίσσεται μέσα
στην τάξη αλλά και στο ευρύτερο σχολικό χώρο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
εμπλέκουν τους μαθητές στον καθορισμό αυτών των κανόνων διότι έτσι αυξάνεται ο
βαθμός αυτοδέσμευσης, εσωτερικής αυτορρύθμισης και υπακοής των μαθητών
στους κανόνες της συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Η συνδιαμόρφωση κανόνων
εμπεριέχει τη διαπροσωπική επικοινωνιακή διάσταση και την κοινωνική
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της τάξης, με τους κανόνες προσδιορίζονται οι
σχέσεις μέσα στο σχολικό πλαίσιο και δημιουργείται θετικό σχολικό κλίμα πράγμα
που υποστηρίζει τη μάθηση (Ματσαγγούρας, 2001). Το συμβόλαιο μπορεί να αφορά
την «ύλη ή το περιεχόμενο» ενός γνωστικού αντικειμένου ή τις «σχέσεις». Μπορεί να
γίνονται δύο συμβόλαια σε δύο διαφορετικούς χρόνους.
Ο Dreikurs και οι συν (1971) υποστηρίζουν ότι για την ομαλή λειτουργία μιας τάξης
απαιτείται να έχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές εσωτερική ελευθερία, που πηγάζει
από τη συνεργασία, την αποδοχή της υπευθυνότητας για τη συμπεριφορά, τον
ειλικρινή διάλογο, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συμφωνία για κοινούς κανόνες
συμπεριφοράς. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να είναι σύντομοι, κατανοητοί και με θετικό
τρόπο διατυπωμένοι.
Το σύστημα των κανόνων εμπεριέχει τρεις διαστάσεις: 1. Οι κανόνες που οι μαθητές
υποχρεούνται να τηρούν, 2. Η αναγνώριση-επιβράβευση που θα δεχτούν οι μαθητές
από τον εκπαιδευτικό εφόσον τους τηρούν και 3. Οι συνέπειες που θα υποστούν οι
μαθητές σε περίπτωση που δεν τους τηρούν (Aναγνωστοπούλου, :83-84). Οι κανόνες
πρέπει να είναι σαφείς διότι η σύγχυση που μπορεί να προκαλούν ίσως οδηγούν στην
παραβίασή τους, χωρίς πραγματικά να το θέλουν οι μαθητές (Hoover & Kindsvatter,
1997:174). Επίσης πρέπει να αιτιολογούν γιατί μια συμπεριφορά θεωρείται κακή και
όχι να αναφέρεται με τη μορφή απειλής τιμωρίας σε περίπτωση παράβασής τους
(Vasquez-Levy, 1993:130). Όταν οι μαθητές συμμετέχουν στη διαμόρφωση των
κανόνων τότε η παραβίαση τους γίνεται αντιληπτή ως αθέτηση του παραβαίνοντος
στον ίδιο τον εαυτό του και απέναντι στην τάξη και γι αυτό συνήθως αποφεύγεται.
Οι Emmer, Evertson και Anderson (1980) δήλωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί που
γνωστοποιούσαν τους κανόνες και τις διαδικασίες από την πρώτη μέρα του σχολικού
έτους και τους ενσωμάτωναν στο διδακτικό τους σύστημα ήταν οι ονομαζόμενοι
«καλοί διαχειριστές» της τάξης. Οι δάσκαλοι αυτοί δεν υπερφόρτωναν τους μαθητές
με κανόνες αλλά ξεκινούσαν με εκείνους που θεωρούσαν βασικούς και σταδιακά
εισήγαγαν και άλλους, όταν χρειαζόταν. Επίσης, κατά καιρούς, υπενθύμιζαν στους
μαθητές τους κανόνες, πρόσεχαν αμέσως οποιαδήποτε παραβίαση τους και τη
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διόρθωναν πριν αυτή εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα. Συνήθως σε μια τάξη υπάρχουν
και οι άτυποι κανόνες που είναι πιο ισχυροί και μπορεί να αντικαταστήσουν
σταδιακά τους τυπικούς. Αν κάποιος παραβεί ένα τυπικό κανόνα και ο εκπαιδευτικός
δεν αντιδράσει, τότε σιγά - σιγά οι συμμαθητές θα προσπαθήσουν να υιοθετήσουν
τον άτυπο κανόνα που ακολουθεί ο «παραβάτης» συμμαθητής τους. Καθώς ο
εκπαιδευτικός και οι μαθητές εκτελούν επανειλημμένα το είδος της συμπεριφοράς
που ορίζουν οι κανόνες, αυτοί γίνονται μέρος της ρουτίνας της τάξης. Όταν
διατηρείται αυτή η ρουτίνα, η τάξη είναι έτοιμη για διδασκαλία και μάθηση.
Οι κανόνες μπορούν να αλλάζουν ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Είναι καλό να
αποφεύγονται τα μη. Να δίνεται έμφαση στο τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές και όχι
στο τι πρέπει να μην κάνουν. Καλό είναι ο αριθμός των κανόνων να είναι
περιορισμένος, περίπου πέντε, και να εφαρμόζονται ώστε να μην καταλήγουν σε
κενό γράμμα (Thody et al, 2003: 35-37). Οι κανόνες μπορούν να αναθεωρούνται αν
οι καταστάσεις ή οι ανάγκες αλλάζουν. Μπορούν να επαναξιολογούνται και να
τροποποιούνται για να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες της τάξης.
Αυτό που τελικά διαπιστώνεται από την εφαρμογή των κανόνων μέσα σε μια τάξη
είναι η διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος εντός αυτής με άμεσο αποτέλεσμα τη
θετική στάση των μαθητών προς το σχολείο, πράγμα που οδηγεί στην
αποτελεσματικότερη σχολική μάθηση (Jones & Jones, 1995:126).
Η έρευνα
Για τη διερεύνηση της συμβολής των κανόνων της τάξης στην ομαλή λειτουργία της
διεξήχθη μια σύντομη έρευνα στην περιφέρεια ευθύνης μου (2η Εκπαιδευτική
Περιφέρεια Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης) που αριθμεί 13 πολυθέσια δημοτικά σχολεία με
126 τμήματα. Στάλθηκε ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο απόψεων σχετικά με την
αξία του συμβολαίου της τάξης που περιλάμβανε 7 ερωτήσεις, δίνοντας τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που το εφαρμόζουν να καταγράψουν τις
εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει από αυτό. Απάντησαν μόνο 12 εκπαιδευτικοί,
χωρίς να γνωρίζουμε αν είναι οι μοναδικοί που το εφαρμόζουν στη συγκεκριμένη
εκπαιδευτική περιφέρεια, αλλά ήταν αυτοί που θέλησαν να συμμετέχουν και να
περιγράψουν τις απόψεις τους για το υπό μελέτη θέμα.
Το δείγμα αποτέλεσαν 2 άνδρες και 10 γυναίκες εκπαιδευτικοί ΠΕ70. Η ηλικία τους
με εξαίρεση μια γυναίκα 35 ετών κυμάνθηκε από 47 έως 52 ετών και με χρόνια
υπηρεσίας από 17 έως 29 έτη (εκτός της εξαίρεσης με 10 χρόνια υπηρεσίας). Οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί στη συγκεκριμένη περιφέρεια έχουν τουλάχιστον 20 έτη
υπηρεσίας και γι αυτό το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από
εκπαιδευτικούς με σημαντική εμπειρία στην τάξη.
Στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε το πόσες φορές έχετε εφαρμόσει τους κανόνες
τάξης σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από 20 έως και
100%. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τους εφάρμοσαν τουλάχιστον τις μισές φορές
και παραπάνω από τα χρόνια που υπηρέτησαν μέσα στην τάξη (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1:Τα ποσοστά εφαρμογής του συμβολαίου ως προς τα χρόνια υπηρεσίας
Έτη
υπηρεσίας

Φορές εφαρμογής

%

20

20

100

10

10

100

29

20

69

29

20

69

20

9

45

19

8

42

17

7

41

21

8

38

19

5

26

20

4

25

25

5

20

20

4

20

Στη δεύτερη ερώτηση που αναφερόταν σε ποια τάξη το εφαρμόσατε οι απαντήσεις
δίνονται στον Πίνακα 2. Δύο εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το εφάρμοσαν σε κάθε
τάξη που ανέλαβαν και ένας στο ολοήμερο. Οι υπόλοιποι ανέφεραν κυρίως στην Α
τάξη και λιγότερο στην ΣΤ. Οι λόγοι που κατέφυγαν στους κανόνες της τάξης ήταν η
ανάπτυξη υπευθυνότητας των μαθητών, η δέσμευσή τους στην εφαρμογή τους, η
διευκόλυνση συνεργασίας μέσα στην τάξη, η διαμόρφωση ατμόσφαιρας αμοιβαίου
σεβασμού και η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.
Πίνακας 2: Ο αριθμός εφαρμογής του συμβολαίου σε κάθε τάξη
Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

ολοήμερο

Κάθε
φορά

17

13

9

14

11

5

1

2

Την τρίτη ερώτηση «σε ποιες τάξεις δεν το εφαρμόσατε και γιατί» οι περισσότεροι
συμμετέχοντες δεν την απάντησαν, εκτός από δύο που ανέφεραν ότι δεν το γνώριζαν
και ένας όταν υπηρετούσε στο ολοήμερο.
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Στην τέταρτη ερώτηση που ζητούσε τα οφέλη του εκπαιδευτικού από την εφαρμογή
στην τάξη αναφέρθηκαν η ομαλή διεξαγωγή μαθήματος, η επικράτηση συνεργατικού
και δημοκρατικού πνεύματος, η βελτίωση σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και
μαθητών, η αυτορρύθμιση συμπεριφοράς, η υπενθύμιση της προσωπικής
δέσμευσης του εκπαιδευτικού και η μείωση προβλημάτων πειθαρχίας. Γενικότερα οι
απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσαν θα έλεγα περισσότερο τα οφέλη
που αποκόμισαν οι μαθητές από τη σύνταξη του συμβολαίου της τάξης παρά οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί. Οι απαντήσεις αυτές συνδυάζονται απόλυτα με την επόμενη
ερώτηση που επικεντρωνόταν στα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από την
εφαρμογή του συμβολαίου. Ως όφελος του μαθητή αναφέρθηκε η δέσμευση και
τήρηση κανόνων, η τοποθέτηση ορίων συμπεριφοράς από τους ίδιους τους μαθητές,
η αναγνώριση αξίας της υπογραφής τους, η μεγαλύτερη πειθαρχία, η ομαλότερη
συνεργασία, η ανάπτυξη αλληλοσεβασμού, η υπευθυνότητα, η κοινωνικοποίηση, η
έκφραση προσδοκιών και επιδίωξη πραγματοποίηση στόχων, το θετικό ψυχολογικό
κλίμα, η αποδοχή διαφορετικότητας και η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. Όλα
αυτά αποτέλεσαν τα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την ύπαρξη του
συμβολαίου της τάξης, το οποίο όμως έπρεπε να ήταν γραμμένο καθαρά και με
σαφήνεια και αναρτημένο σε εμφανές σημείο της αίθουσας ώστε να δίνεται η
ευκαιρία υπενθύμισης κάθε φορά που κάποιος παραβιαζόταν.
Στην έκτη ερώτηση που ζητούσε τα εμπόδια εφαρμογής των κανόνων τάξης οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν συνάντησαν κανένα εμπόδιο.
Ελάχιστοι ωστόσο κατέγραψαν ότι ενώ εύκολα οι μαθητές αποδέχονταν αυτούς τους
κανόνες, δύσκολα τους τηρούσαν στην αρχή. Ένας μόνο ανέφερε ότι οι μαθητές
συνάντησαν εμπόδια στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στη διαχείριση
συναισθημάτων.
Η τελευταία ερώτηση έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γράψουν τις
δικές τους παρατηρήσεις-σχόλια για το θέμα. Από αυτές αξίζει να αναφερθούν τα
εξής: α) μέσα από τις διάφορες δράσεις και τη δραματοποίηση οι μαθητές
μαθαίνουν να εφαρμόζουν τους κανόνες τάξης, β) οι κανόνες βοηθούν πολύ στη
συνεργασία μαθητών στις μικρές τάξεις, γ)πρέπει να γίνεται συνεχής υπενθύμιση των
κανόνων εκ μέρους του εκπαιδευτικού, οφείλει να επιμείνει σε αυτούς κατά τη
διάρκεια όλης της χρονιάς για να πετύχει, δ) πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην ίδια τάξη για τη σύνταξη του συμβολαίου
και στ) να γίνεται σύνδεση των κανόνων με καθημερινά γεγονότα που συμβαίνουν
στην τάξη.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως όσοι εφαρμόζουν το συμβόλαιο τάξης το
βρίσκουν πολύ χρήσιμο τόσο για την ομαλή λειτουργία της τάξης και τη διεξαγωγή
του μαθήματος όσο και για την ανάπτυξη της υπευθυνότητα των μαθητών, της
αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς τους, της τήρησης ορίων και του σεβασμού του
άλλου. Τα εμπόδια είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρμογή του συμβολαίου της τάξης και γι αυτό όσοι το έχουν εφαρμόσει για μια
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φορά συνήθως το εφαρμόζουν και στις επόμενες χρονιές. Ωστόσο, προτείνεται αυτοί
οι κανόνες να συντάσσονται με τη συνεργασία των μαθητών, στην αρχή της χρονιάς
και να αναρτώνται για να υπενθυμίζονται όταν χρειάζεται. Στις πρώτες τάξεις
προσφέρεται η τήρηση συμβολαίου για την βελτίωση της κοινωνικοποίησης και την
ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης μέσα στην τάξη, ενώ η επικράτηση δημοκρατικού και
συνεργατικού πνεύματος αναφέρεται ως το σημαντικότερο στοιχείο που
διαμορφώνεται σε κάθε τάξη που εφαρμόζει κανόνες. Κλείνοντας θα λέγαμε ότι το
συμβόλαιο τάξης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα όταν
αντιμετωπίζει προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη του.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά σε πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων ενταγμένο στη μαθησιακή διαδικασία, το οποίο
υλοποιήθηκε με μαθητές Α’ & Β’ Δημοτικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Οι
μαθησιακές δραστηριότητες συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τις ενότητες του
«Παραμυθιού Χωρίς Σύνορα» στο πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης κοινωνικών
ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο γλωσσικό μάθημα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου Προγράμματος, το οποίο υλοποιείται σε όλα τα
σχολεία της περιφέρειάς μας με τίτλο «Διαχείριση Συγκρούσεων – Ετερότητα».
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (social competence) στο σχολείο εντάσσεται σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, οι οποίες
διαμορφώνουν ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον και συγκροτούν ένα πλέγμα
‘πολυγραμματισμών’ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Elias & Arnold, 2006).
Στη συγκεκριμένη εργασία οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αρθρώνονται στη βάση
των ενοτήτων του ‘Παραμυθιού Χωρίς Σύνορα’ για την κριτική προσέγγιση και
διερεύνηση ‘παραγωγικών θεμάτων’ ενταγμένων στη μαθησιακή διαδικασία στις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού στο πλαίσιο της Προοδευτικής Εκπαίδευσης (Γρόλλιος,
2011: 148-149; Νικολούδης, 2013).
Εκτός των δραστηριοτήτων, οι οποίες υλοποιήθηκαν όπως θεατρικό παιχνίδι,
δραματοποίηση, ζωγραφική, κατασκευές κ.ά. δόθηκε έμφαση σε μαθησιακές
δραστηριότητες ανάπτυξης προφορικού και γραπτού λόγου.
Το «Παραμύθι Χωρίς Σύνορα» αποτελείται από 12 ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν
διαφορετικές θεματικές, τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί ο εκπαιδευτικός ανάλογα
με τις ανάγκες της ομάδας (τάξης) εφαρμόζοντας ποικίλες τεχνικές. Αν και υπάρχουν
κύρια θέματα που διέπουν το παραμύθι, όπως η διαφορετικότητα, η συνεργασία, σε
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κάθε μια από τις ενότητες είναι δυνατή η επεξεργασία διαφορετικών νοημάτων σε
μεγαλύτερο βάθος ή ακόμα διαφορετικών θεμάτων.
Το «Παραμύθι Χωρίς Σύνορα» είναι η ιστορία έξι ζώων (Κάστορας, Τρυποκάρυδος,
Λύκαινα, Φίδι, Αλεπού και Αρκούδα) που ζουν σε ένα δάσος, το οποίο δεν
προσδιορίζεται χωροχρονικά και εξαιτίας μιας πυρκαγιάς αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πατρίδα τους. Μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι,
ναυαγούν σε ένα άγνωστο νησί όπου συναντούν τρεις από τους κατοίκους τους
(Μαϊμού, Λιοντάρι, Ελέφαντα). Εκεί για να επιβιώσουν καλούνται να προσαρμοστούν
στις νέες συνθήκες, να γνωρίσουν το νέο τόπο διαμονής τους και τους κατοίκους του,
να αποδεχτούν το ένα το άλλο και να συνεργαστούν.
Μέσα από το συμβολισμό και τους μηχανισμούς ταύτισης και προβολής του
παραμυθιού δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν, με βιωματικό
τρόπο, ζητήματα όπως η διαφορετικότητα, η συλλογικότητα, η συνεργασία, η λήψη
αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων, η ατομική και κοινωνική ευθύνη κ.ά.
Διαδικασία – Υλοποίηση
Αριθμός Μαθητών:
Α’ Τάξη: 19 μαθητές
Β’ Τάξη: 23 μαθητές
Σύνολο μαθητών: 42
Από τους σαράντα δύο (42) μαθητές οι τέσσερις (4) ήταν παιδιά Ρομά, οι πέντε (5)
ήταν παιδιά αλλοδαπών. Οι προαναφερθέντες μαθητές παρουσίαζαν ιδιαίτερες
μαθησιακές δυσκολίες καθώς και προβλήματα ένταξης στην τάξη.
Διάρκεια Υλοποίησης του Προγράμματος: Το πρόγραμμα είχε διάρκεια τριών (3)
μηνών και υλοποιήθηκε στη διάρκεια του μαθήματος της Γλώσσας καθώς και στην
Ευέλικτη Ζώνη.
Μαθησιακές Δραστηριότητες
Ενότητα 1η ‘Το όμορφο δάσος’.
Θέματα: αποδοχή και ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, υπεύθυνη στάση απέναντι
στο κοινωνικό σύνολο.
Αρχικά τα παιδιά έδωσαν ονόματα στις ομάδες τους(Κάστορας, Τρυποκάρυδος,
Λύκαινα , Φίδι , Αλεπού , Αρκούδα ή άλλα ζώα π.χ. Δελφίνι) σύμφωνα με τα ζώα που
αναφέρονταν στο κείμενο.
Στη διάρκεια της πρώτης ενότητας οι μαθητές προέβησαν σε δραστηριότητες
παραγωγής προφορικού λόγου, έκφρασης και ομιλίας. Στην πρώτη τάξη, τα παιδιά
χρησιμοποιώντας μικρά λεκτικά σύνολα (συλλαβές) έγραψαν τα ονόματα των ζώων.
Στη συνέχεια, τους δόθηκε ένα ατομικό φύλλο εργασίας με τίτλο « Η μοναδικότητά
μου » στο οποίο συμπλήρωσαν λέξεις (επίθετα) και μικρές προτάσεις για τον εαυτό
τους. Ύστερα προχώρησαν σε παραγωγή γραπτού λόγου όπου, χρησιμοποιώντας
αυτές τις λέξεις, έγραψαν για τον εαυτό τους. Επίσης, σ’ ένα φύλλο χαρτί Α4 ζητήσαμε
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από τα παιδιά ,αφού το χωρίσουν στη μέση, να ζωγραφίσουν και να γράψουν «Τι μου
αρέσει και τι δε μου αρέσει ». Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τις εργασίες στην τάξη και
ακολούθησε συζήτηση για την ποικιλία(το «χρώμα») της διαφορετικότητας.
Στη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε οι μαθητές διατύπωναν, προφορικά,
επιχειρήματα που αφορούν στη διαφορετικότητα και τον τρόπο που την
αντιλαμβάνεται κάθε παιδί.
Ενότητα 2η ‘Το συμβούλιο των ζώων’.
Θέματα: λήψη αποφάσεων, ατομική και ομαδική ευθύνη, η τιμωρία ως μέθοδος
πειθαρχίας.
Κάθε ομάδα δραματοποίησε το Συμβούλιο των ζώων και το ζωγράφισε γράφοντας
τόσο τα δικά τους ονόματα όσο και τα ονόματα των ζώων, καθώς και φράσεις που θα
μπορούσε να πει το κάθε ζώο ανάλογα με τη θέση που είχε στο Συμβούλιο.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε σε προσωπικά βιώματα δίκαιης και άδικης τιμωρίας και
μιλήσαμε για τα είδη της τιμωρίας (με αναφορά στις πιο συχνές: φωνές, ξύλο).
Προβληματιστήκαμε για την αναγκαιότητα της τιμωρίας και πάνω σε αυτό γράψαμε
ένα ποίημα για την τιμωρία.
Στην ίδια ενότητα προχωρήσαμε σε παραγωγή γραπτού λόγου με θέμα: «Ποιο ζώο
θα ήθελες να ήσουν και γιατί;».
Ενότητα 3η ‘Η φωτιά’.
Θέματα: διαχείριση κρίσης, αλτρουισμός, κοινωνική συνείδηση.
Στην ενότητα αυτή συζητήσαμε για την ανάγκη να εκλογικεύουμε τον πανικό μας,
όποτε αυτό είναι δυνατό με αφορμή την αναφορά του κειμένου στην αντίδραση των
ζώων του δάσους όταν ξέσπασε η φωτιά. Επίσης τα παιδιά ανέφεραν δικές τους
περιπτώσεις όπου μπορεί να πανικοβλήθηκαν και είπαν πώς το αντιμετώπισαν.
Στο παιχνίδι ‘αλτρουισμού’ που παίξαμε στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα παιδιά να
καταγράφουν σε ημερολόγιο, μυστικά, τις πράξεις αλτρουισμού προς έναν
συμμαθητή τους σε εβδομαδιαία βάση. Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε την
εξοικείωση με το κειμενικό είδος του ημερολογίου και την έκφραση συναισθημάτων.
Ενότητα 4η ‘ Φτιάχνοντας τη βάρκα να σωθούν’.
Θέματα: τρόποι ηγεσίας και άσκησης εξουσίας, καταμερισμός εργασιών –
αρμοδιοτήτων.
Μιλήσαμε για τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα και ζωγραφίσαμε πάνω σε
αυτό. Συγκεκριμένα, τα παιδιά ζωγράφισαν για ό,τι τα κάνει να γελούν, να
φοβούνται, να θυμώνουν, να χαίρονται και έγραψαν τις ανάλογες φράσεις. Ακόμη
κατασκεύασαν μάσκες που δείχνουν συναισθήματα και παίξαμε ένα παιχνίδι με
αυτές. Διαβάζαμε φράσεις από το παραμύθι που προκαλούσαν συναισθήματα και τα
παιδιά φορούσαν την ανάλογη μάσκα. Στο τέλος, φτιάξαμε έναν χαρταετό και στην
ουρά του βάλαμε χαρτάκια όπου τα παιδιά είχαν γράψει επιθυμίες.
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Ενότητα 5η ‘Η επίθεση του καρχαρία’.
Θέματα: κίνδυνοι του ταξιδιού, φόβος για το άγνωστο προσδοκίες για το μέλλον,
συνεργασία.
Πρόκειται για μια μεταβατική ενότητα που συνδέει τις σκηνές που διαδραματίζονται
στο πρώτο μέρος της ιστορίας (δάσος) με εκείνες που διαδραματίζονται στο δεύτερο
μέρος (νησί).
Τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι «Η επίθεση του Καρχαρία», έφτιαξαν κολάζ με τίτλο:«
Το νησί» όπου, ορμώμενα από τη φράση: «Όλα μοιάζουν αλλιώτικα! Τι περίεργα
δέντρα είναι αυτά!», ζωγράφισαν παράξενα δέντρα, ψάρια, ήλιο και ένα ουράνιο
τόξο. Έγραψαν όλοι μαζί ένα ποίημα με τίτλο «Τι θα βρούμε στο νησί;» κάνοντας
υποθέσεις για ό,τι πρόκειται να δουν στο καινούριο αυτό μέρος.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αποτέλεσε την αφορμή για την επεξεργασία μέσα
από την ομάδα οποιουδήποτε είδους αλλαγής – μετάβασης που μπορεί να συμβεί
στη ζωή ενός ανθρώπου και αφορούσε στη μετατροπή κειμένου σε θεατρικό λόγο
και δρώμενο. Ακόμα, την εικονογράφηση γεγονότος με τη μορφή κολάζ και την
παραγωγή έμμετρου λόγου.
Ενότητα 6η ‘ Η πρώτη μέρα στο νησί’.
Θέματα: προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, μετανάστευση, υποδοχή και αποδοχή του
νεοαφιχθέντα, τρόποι γνωριμίας με το καινούριο.
Η έμφαση στην ενότητα αυτή δόθηκε στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο παλιό και
στο νέο και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πώς προσεγγίζει κάποιος το
διαφορετικό ή τι δεξιότητες χρησιμοποιεί κατά την προσαρμογή του σε νέες
συνθήκες ζωής.
Οι μαθητές των τμημάτων αντάλλαξαν μικρά δώρα και έφτιαξαν μια αφίσα με το
αποτύπωμα των χεριών τους το ένα πάνω στο άλλο γύρω από μια μεγάλη καρδιά.
Στο τέλος, γράψαμε το σύνθημα: « Όλοι για την αγάπη και η αγάπη για όλους».
Τα παιδιά συζήτησαν με τους γονείς τους κανόνες φιλοξενίας που έχουν στο σπίτι
τους και τους έφεραν γραμμένους στο σχολείο.
Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε στην παραγωγή γραπτής επικοινωνίας με τη
μορφή της αφίσας και τη διατύπωση κανόνων με τη συνεργασία της οικογένειας.
Ενότητα 7η ‘Η καινούρια γειτονιά’.
Θέματα: ενσυναίσθηση, πώς ζητάω και πώς προσφέρω βοήθεια, ενσωμάτωση.
Στην ενότητα αυτή εστιάσαμε στο θέμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους νέους
και παλιούς κατοίκους του νησιού. Τα παιδιά έκαναν κολάζ προσώπων με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά (κοινωνικά στερεότυπα). Μιλήσαμε για τα διαφορετικά εξωτερικά
χαρακτηριστικά των ανθρώπων και πόσο επηρεάζουν αυτά τον τρόπο που
σκεφτόμαστε. Προβληματιστήκαμε για το αν μπορούμε να εξηγήσουμε διάφορες
συμπεριφορές από το παρουσιαστικό των άλλων.
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Μιλήσαμε για τις ανάγκες ζώων και ανθρώπων , εντοπίζοντας τις κοινές βασικές , τις
γράψαμε και τις ζωγραφίσαμε.
Κάναμε μια αναδρομή στην αρχή της χρονιάς, όταν προσαρμοστήκαμε στο
περιβάλλον του σχολείου με τη διατύπωση, γραφή, ανάρτηση και αποδοχή κανόνων
συμπεριφοράς, τη γνωριμία με καινούρια πρόσωπα ( διευθύντρια, δασκάλους,
επιστάτη κ.ά.),τους χώρους του σχολείου( τάξεις, κυλικείο, προαύλιο, τουαλέτες
κ.ά.).
Η δραστηριότητα αφορούσε στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, τη διατύπωση
κανόνων συμπεριφοράς και βασικών αναγκών καθώς και στους τρόπους
προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα.
Ενότητα 8η ‘Οι δυσκολίες στο νησί’.
Θέματα: ανάγκες –τρόποι διαχείρισης των υπαρχόντων πόρων, συγκρούσεις, τρόποι
επίλυσης προβλημάτων, όρια, ζωτικός χώρος.
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται μια κρίση που προέρχεται μέσα από την ίδια την
ομάδα και όχι από εξωτερικό παράγοντα (φωτιά ή καρχαρία).
Τα παιδιά έγραψαν σε ένα χαρτί ένα προσωπικό τους πρόβλημα και το έβαλαν σε
ένα κουτί. Τραβήξαμε ένα ένα τα χαρτιά, τα διαβάσαμε και συζητήσαμε τρόπους
επίλυσης.
Μιλήσαμε για διάφορα επαγγέλματα και συζητήσαμε πώς οι άνθρωποι που τα
εξασκούν διαχειρίζονται διάφορες κρίσεις (πυροσβέστης, γιατρός, ψυχολόγος,
αστυνομικός κ.ά.).
Τα παιδιά έκαναν μια ομαδική ζωγραφιά με θέμα: «Ένα θετικό συναίσθημα», «Ένα
αρνητικό συναίσθημα», όπου αποτύπωσαν καταστάσεις που τους δημιουργούν
ανάλογα συναισθήματα.
Οι δραστηριότητες της ενότητας αφορούσαν στην έκφραση συναισθημάτων που
πηγάζουν από προβληματικές καταστάσεις και την αναζήτηση τρόπων επίλυσης
μέσω της προφορικής επικοινωνίας και συζήτησης στην ομάδα. Ακόμα, την
παραγωγή γραπτού λόγου σε εικονογραφημένο σύνολο.
Ενότητα 9η ‘ Το ναυάγιο’
Θέματα: ατομική και ομαδική επίλυση προβλήματος, λειτουργία του ‘μυστικού’
(οριοθέτηση του εγώ απέναντι στο εμείς).
Στην ενότητα αυτή, η οποία συμπληρώνει την προηγούμενη, αντιπαραβάλλεται η
ατομική και η ομαδική επίλυση του προβλήματος.
Τα παιδιά ζωγράφισαν το ναυάγιο και έγραψαν πάνω στη ζωγραφιά τι συνέβη.
Διαβάσαμε το βιβλίο «Έχω ένα μυστικό!» (εκδόσεις Σαββάλας).Ύστερα ο κάθε
μαθητής έγραψε (ανώνυμα) δικά του καλά μυστικά και κακά μυστικά. Τα έριξαν στο
αντίστοιχο κουτί και μετά τα διαβάσαμε προσπαθώντας με συζήτηση να
εκλογικεύσουμε τους φόβους μας.
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Συζητήσαμε για τα είδη των ζώων που απειλούνται και που έχουν εξαφανιστεί.
Επίσης, μιλήσαμε για την καταστροφή του περιβάλλοντος και την ατομική ευθύνη
του καθενός αλλά και τη συλλογική και, τέλος, κάναμε κολάζ με απειλούμενα ζώα.
Οι δραστηριότητες αφορούσαν στην ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων
με ανώνυμο γραπτό μήνυμα, την εικονογράφηση ιστορίας με την ταυτόχρονη
παραγωγή γραπτού λόγου και την οριοθέτηση της συλλογικής και της ατομικής
ευθύνης με κεντρικό άξονα το περιβάλλον.
Ενότητα 10η ‘Η απόφαση για συνεργασία’.
Θέματα: επικοινωνία, διάλογος, ενεργητική ακρόαση, συνοχή, συνεργασία,
συλλογικότητα.
Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις συλλογικές διαδικασίες όπου τα ζώα για
πρώτη φορά χρησιμοποιούν τον ομαδικό και δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας
προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού δράσεις για τη διασφάλιση της επιβίωσής
τους.
Μιλήσαμε για την πορεία αντιμετώπισης στην παράβαση κανόνων θέτοντας
ερωτήματα (Πότε; Πώς; Τι: Γιατί; Πόσο συχνά;) και συζητήσαμε για τους τρόπους που
βρίσκουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Επίσης ζωγράφισαν το φράγμα που
έφτιαξαν τα ζώα για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του νησιού και έγραψαν
τις παρατηρήσεις τους.
Ακολούθησε συζήτηση για τον τρόπο να ακούμε και να αποδεχόμαστε ο ένας τον
άλλο καθώς και για την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του καθενός για το κοινό καλό
σύμφωνα με τις δυνατότητές του αλλά και τις ανάγκες του.
Ενότητα 11η ‘Μια γνώριμη μυρωδιά’.
Θέματα: συναισθήματα, Άλλος, ανήκειν, τόπος, πατρίδα, νόστος.
Οι ήρωες έχοντας διαχειριστεί την πρώτη μεγάλη εσωτερική κρίση της ομάδας
στρέφονται ο καθένας στον εαυτό του προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν τη
σχέση τους με τους άλλους. Στην ενότητα αυτή, καθώς πλησιάζει το τέλος της
ιστορίας, δίνεται έμφαση στα συναισθήματα.
Τα παιδιά συζήτησαν και εξέφρασαν πως νιώθουν για τον Άλλον τι σημαίνει Άλλος γι’
αυτά. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαστήκαμε την έννοια του ανήκειν ως έννοια κεντρικής
σημασίας στην αναζήτηση συνοδοιπόρων /συμμάχων στη ζωή καθώς ο εκάστοτε
τόπος συγκροτείται τόσο από το χώρο όσο και από τους ανθρώπους που τον
κατοικούν.
Οι μαθητές κάνοντας αναδρομή στην πορεία του προγράμματος εξέφρασαν τα
συναισθήματά τους για τις σχέσεις τους αναφέροντας τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε.
Επίσης, μιλήσαμε για το μάθημα που «μιλάει» στις αισθήσεις μας ή μας βοηθάει να
εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και το ζωγραφίσαμε. Στο τέλος δείξαμε όλες τις
ζωγραφιές και συζητήσαμε για καθεμιά και για ό,τι μου προσφέρει κάθε μάθημα.
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Ενότητα 12η ‘…και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…’
Θέματα: κλείσιμο ομάδας, επιλογή.
Το τέλος της ιστορίας παραμένει εσκεμμένα ανοιχτό προκειμένου να το ορίσουν τα
μέλη της ομάδας.
Τα παιδιά έγραψαν τι έμαθαν από το παραμύθι και το συζητήσαμε όλοι μαζί στην
τάξη.
Ζωγράφισαν ή κατασκεύασαν ένα δώρο που θα ήθελαν να στείλουν στους ήρωες της
ιστορίας.
Μπροστά στην κάμερα είπαν ποιος ήρωας του παραμυθιού τους αρέσει
περισσότερο και ποιος λιγότερο και εξήγησαν γιατί.
Στην τελευταία συνάντηση τα παιδιά μετατράπηκαν από μέλη της ίδιας ομάδας σε
άτομα, στράφηκαν ξανά στον εαυτό τους και επανατοποθετήθηκαν σε σχέση με τους
άλλους ενώ οδηγήθηκαν πλέον στις δικές τους επιλογές.
Συμπεράσματα
Στη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν πολλές και διαφορετικές
δραστηριότητες. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την αρχή και εργάστηκαν με μεγάλο
ενδιαφέρον.
Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε, ανακαλύψαμε, μάθαμε, παίξαμε, προβληματιστήκαμε
και εκφραστήκαμε δημιουργικά.
Παράλληλα, ακολουθώντας τους σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος της
δημοτικής εκπαίδευσης, τα παιδιά αφηγήθηκαν ιστορίες και ανέπτυξαν την κριτική
τους ικανότητα, ήρθαν σε επαφή με ποικίλα είδη λόγου (πεζός, έμμετρος,
εικονογραφημένος), ασκήθηκαν στο γραπτό λόγο και σε άλλες μορφές γραπτής
επικοινωνίας(αφίσα, γράμμα κ.ά.), έπαιξαν, τραγούδησαν, δημιούργησαν και
προσέγγισαν ενότητες σχολικών μαθημάτων μέσα από δραστηριότητες σχετικές με
το παραμύθι. Τέλος, τα παιδιά έμαθαν να συνεργάζονται και να αντλούν
πληροφορίες από διάφορες πηγές με τις μεθόδους της επεξεργασίας, κατάταξης και
αξιολόγησης αυτών των πηγών.
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα.
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Elias, M. J. & Arnold, H. (2006). The educator’s guide to emotional intelligence and
academic achievement. Social and emotional learning in the classroom. CA:
Corwin Press
Νικολούδης, Δ. (2013). Οι πολιτικές της διδασκαλίας και το πλαίσιο των αρχών τους.
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Επιστολικός λόγος: ένας αναξιοποίητος εκπαιδευτικός θησαυρός
Σχοινά Δ. Κατερίνα
Φιλόλογος ΜΑ, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
schinakaterina@yahoo.gr
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη μελέτη του επιστολικού λόγου και την ανάδειξή του
ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Ενώ η χρήση του
επιστολικού λόγου ζητείται συχνά από τους μαθητές, η μελέτη του σπανίζει ή και
ελλείπει. Παρά τη μακραίωνη ιστορία του και τα λαμπρά δείγματα του επιστολικού
είδους και στην ελληνική γραμματεία, το τελευταίο υπάρχει στο σχολείο
περιφερειακά των άλλων κειμενικών ειδών, ενώ οι δυνατότητες που προσφέρει η
μελέτη του παραμένουν αναξιοποίητες: η ειδολογική ρευστότητα της
επιστολογραφίας τής επιτρέπει να μετέρχεται ποικίλα κειμενικά είδη κι έτσι η μελέτη
της να συνιστά εν πολλοίς μαθητεία σε λογοτεχνικά και εξωλογοτεχνικά/χρηστικά
είδη και τις δυνατότητές τους.
Γιατί η επιστολογραφία
Η σύγχρονη αναπόφευκτη υποχώρηση της παραδοσιακής αλληλογραφίας, λόγω της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ανταλλαγής σύντομων πολυτροπικών
μηνυμάτων στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστά αμεσότερη την
ανάγκη μελέτης του επιστολικού λόγου και ανάδειξης της αξίας του, ειδικά στους
νέους που, κατά κανόνα, ελάχιστα την γνωρίζουν. Εξάλλου, φαίνεται πως η ανάγκη
αυτή είναι ευρέως διαπιστωμένη και στην Ελλάδα, με την αναζωπύρωση του
ενδιαφέροντος για την ελληνική επιστολογραφία: για παράδειγμα, η αλληλογραφία
κορυφαίων Ελλήνων λογοτεχνών έρχεται κάθε μέρα στο φως 208 , σύγχρονοι
λογοτέχνες γράφουν κείμενα εμπνευσμένα από την παραδοσιακή
επιστολογραφία209, ενώ προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισμοί αλληλογραφίας νέων
ανθρώπων 210 , προκειμένου να ενισχύσουν το κοινό ενδιαφέρον, αλλά ιδίως το
208

Βλ. π.χ. τις τελευταίες εκδόσεις (τέλη 2014): νεανική αλληλογραφία των Μ. Κουμανταρέα-Β.
Βασιλικού (εκδ. Τόπος), δίτομη έκδοση του Μουσείου Μπενάκη με την αλληλογραφία του Ανδρέα
Κάλβου, αλληλογραφία των Έλλης και Νίκης Λαμπρίδη (εκδ. Αρχείο) κτλ. Η Brigitte Diaz παρατηρεί ότι
στη μεταμοντέρνα εποχή μας το παραγκωνισμένο από τη νεωτερικότητα επιστολικό είδος ανακτά το
ενδιαφέρον της κριτικής (Diaz, 2002, 6).
209
Βλ. την πρόσφατη έκδοση διηγημάτων με συμμετοχή πληθώρας συγγραφέων (ΕΛΤΑ, Ιστορίες
Ταχυδρομείου, 2014), αλλά και τη μεταγραφή των εμβληματικών μεσαιωνικών επιστολών των Πέτρου
Αβελάρδου και Ελοΐζας Φυλμπέρ σε θεατρικό λόγο από τον Γιάννη Καλαβριανό (Εταιρεία Θεάτρου
Sforaris και Θέατρο του Νέου Κόσμου).
ο
210
Βλ. ενδεικτικά τον 44 Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2015 της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Post Union - Π.Τ.Ε.), ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα.
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νεανικό, για μια μακραίωνη και εξαιρετικά πλούσια μορφή επικοινωνίας.Το ελληνικό
σχολείο δε φαίνεται μάλλον να ενστερνίζεται το παραπάνω πνεύμα.
Έτσι, ούτε καν η διδασκαλία μορφών αυτοβιογραφικού λόγου ενδιαφέρεται για την
επιστολική γραφή: στο δεύτερο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Έκφρασης
Έκθεσης Β΄ Λυκείου («Βιογραφικά είδη») ο αναγνώστης μελετά είδη βιογραφικού και
αυτοβιογραφικού λόγου. Ενώ στα δεύτερα περιλαμβάνονται ευλόγως η
αυτοβιογραφία, το μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία, το αυτοβιογραφικό
σημείωμα, τα απομνημονεύματα και το ημερολόγιο, παραλείπεται ένα από τα κύρια
είδη αυτοβιογραφικού λόγου, η επιστολή, εξαιρουμένης μίας υποκατηγορίας της, της
συστατικής επιστολής. Έτσι, ενώ από τις τάξεις του Γυμνασίου ως την τελευταία τάξη
του Λυκείου ο μαθητής καλείται συχνά, στο πλαίσιο της παραγωγής λόγου, να
συντάξει ποικίλες επιστολές προς διαφορετικούς παραλήπτες ανάλογες των
εκάστοτε επικοινωνιακών παραμέτρων, το επιστολικό είδος αποσιωπάται επί της
ουσίας στο σχολικό κεφάλαιο περί αυτοβιογραφικού λόγου. Το ίδιο, λίγο πολύ,
συμβαίνει στα σχολικά εγχειρίδια Λογοτεχνίας, με τις ελάχιστες εξαιρέσεις να
επιβεβαιώνουν, και σε αυτήν την περίπτωση, τον κανόνα211. Παρά την ιστορία και
την εγνωσμένη αξία (μορφωτική και χρηστική) του επιστολικού λόγου, ο οποίος,
επιπλέον, εμπεριέχει στοιχεία και άλλων κειμενικών ειδών διαθέτοντας μια εγγενή
ειδολογική ελευθερία που εξηγεί και τον πολυσχιδή χαρακτήρα του, ο επιστολικός
λόγος περιορίζεται, στο ελληνικό σχολείο, στον ρόλο του επικοινωνιακού πλαισίου
για την παραγωγή λόγου, χωρίς, μάλιστα, προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη
του από τους μαθητές-χρήστες του.
Αυτή η εξόφθαλμη παράλειψη προσγράφει στο ελληνικό σχολείο μια ακόμη
αναξιοποίητη ευκαιρία, αυτήν της ανάδειξης των δυνατοτήτων ενός ειδολογικώς
ρευστού και ελεύθερου κειμενικού είδους, που μπορεί να αποβεί πολύτιμος
θησαυρός στα χέρια του εκπαιδευτικού. Η ειδολογική ευελιξία της επιστολής
προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα διερεύνησης ποικίλων κειμενικών ειδών και
των χαρακτηριστικών τους, από τη μυθιστορηματική αυτοβιογραφία ως το
ημερολόγιο, το χρονογράφημα, τη δημοσιογραφική ανταπόκριση, τα
απομνημονεύματα και την ιστορική μαρτυρία· μεταξύ ντοκουμέντου και κατασκευής,
το επιστολικό είδος εγείρει, επιπλέον, ενδιαφέροντα ερωτήματα για την
αναφορικότητα του λόγου του, για την πιστότητα των πληροφοριών του, για την
αληθοέπεια του εκάστοτε επιστολικού κειμένου, προσφέρει, δηλαδή, ερευνητικά
εναύσματα-προϋποθέσεις για τον κριτικό εγγραμματισμό του μαθητή. Η
211

Βλ., για παράδειγμα, απόσπασμα επιστολής του Αδ. Κοραή προς τον Πρωτοψάλτη στο σχολικό
εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου· τα άλλα δείγματα επιστολικού λόγου προέρχονται από
επιστολικής μορφής λογοτεχνικά κείμενα (επιστολικό μυθιστόρημα Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι
η
μακρύς της Μαρούλας Κλιάφα στην 8 ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου,
η
μυθιστόρημα Στοιχεία για τη δεκαετία του ΄60 του Θανάση Βαλτινού στην 7 ενότητα του σχολικού
εγχειριδίου της Β΄ Γυμνασίου και απόσπασμα από το «Γράμμα σ’ένα φίλο Γερμανό» στο σχολικό
εγχειρίδιο της Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον, πολύ σύντομο απόσπασμα επιστολής εμπεριέχεται ως άσκηση
στη δεύτερη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου (τίτλος
ενότητας «Είδη προφορικού και γραπτού λόγου»).
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διαδραστικότητα του επιστολικού λόγου (που μένει ημιτελής, όταν λείπει η απόκριση
του αλληλογράφου) διδάσκει την ευελιξία που επιβάλλουν στον καθημερινό μας
λόγο οι εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες και η εξέλιξη του επιστολικού είδους στη
διαχρονία καταδεικνύει τη συμπόρευση των ειδολογικών μεταβολών με τις
κοινωνικοϊστορικές εξελίξεις.
Πρόθεση αυτής της ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τις, παραγνωρισμένες από το
ελληνικό σχολείο, δυνατότητες του επιστολικού είδους, προς αξιοποίησή τους. Αυτό
θα επιχειρηθεί με τη συνδρομή της θεωρίας της λογοτεχνίας, της περί ειδών θεωρίας,
εστιασμένης ευλόγως στον αυτοβιογραφικό λόγο και στην υποκατηγορία του, τον
επιστολικό λόγο. Για την εφαρμογή της θεωρίας θα χρησιμοποιηθούν ελάχιστα
αντιπροσωπευτικά επιστολικά σώματα από επιφανείς τεχνίτες του επιστολικού
είδους: εκτενέστερα από τον κορυφαίο επιστολογράφο Αδαμάντιο Κοραή και
ακροθιγώς από τους νεότερους Γιώργο Σεφέρη (συστηματικό επιστολογράφο) και
τον «μέγιστο της ελληνικής επιστολογραφίας»212 Νίκο Καχτίτση.
Περί επιστολικού είδους
Από τα πρώτα κοιτάσματα ελληνικού επιστολικού λόγου, που εντοπίζονται σε
παπύρους 100 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, μέχρι σήμερα, και με
σημαντικό σταθμό τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Αδαμάντιος Κοραής εισάγει τις
τόσο κοινόχρηστες πλέον λέξεις αλληλογραφία και επιστολογραφία, το επιστολικό
είδος φαίνεται να διαθέτει τη δική του δυναμική στην ιστορία της ελληνικής
λογοτεχνίας. Η περιπέτεια του επιστολικού λόγου υπήρξε μακραίωνη: από τα
κανονιστικού χαρακτήρα επιστολάρια 213 , τις ιστορικές κορυφώσεις, όπως ήταν η
«επιστολοκρατία»214 της βυζαντινής περιόδου, ο 18ος αιώνας των Φαναριωτών ή η
τελευταία πεντηκονταετία πριν από τον Αγώνα, ως τα νεότερα χρόνια και την εύκολη
ανταλλαγή επιστολικών μηνυμάτων που προσέφερε η εξέλιξη της τεχνολογίας, η
επιστολογραφία ανθεί και καλύπτει όλες σχεδόν τις περιοχές του ανθρώπινου βίου.
Η επιστολή αποτελεί, κατά κανόνα, χρηστικό, εξωλογοτεχνικό, μη πλασματικό
είδος 215 , μία «γραπτή ανακοίνωση ενός πραγματικού, ιστορικά εμπειρικού
προσώπου προς ένα άλλο, επίσης πραγματικό, ιστορικά εμπειρικό πρόσωπο»
(Βελουδής, 2002, 191). Όμως, πέραν του χρηστικού της χαρακτήρα, η επιστολή
προϋποθέτει «κοινωνικότητα συνδυασμένη με άνεση, με παιδεία, με περιέργεια, με
πολυπραγμοσύνη» (Δημαράς, 1963,22), όπως συμβαίνει συνήθως με την
212

Χαρακτηρισμός του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου για τον Νίκο Καχτίτση (1989, 15).
Εγχειρίδια επιστολογραφίας με μακρά παράδοση, που ξεκινά από τα έργα Τύποι επιστολικοί
ου
ου
(μεταξύ 2 π.Χ. και 1 μ.Χ. αιώνα), που παραδίδεται με το όνομα του Δημητρίου Φαληρέως, και
ου
ου
Επιστολιμαίοι χαρακτήρες ή Περί επιστολιμαίου χαρακτήρος (μεταξύ 4 και 6 μ.Χ. αιώνα), που
αποδίδεται στον Λιβάνιο ή και στον Πρόκλο, και συνεχίζεται στο Βυζάντιο και στη Δύση (Ιταλία,
Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία), με κορύφωση την εποχή του Διαφωτισμού, όπου παρατηρείται έντονη
επιστολική δραστηριότητα.
214
Ο όρος ανήκει στον Παναγιώτη Μουλλά (1992,174).
ου
215
Η θεσμοθέτηση του «επιστολικού είδους» συντελείται στα μέσα του 17 αιώνα, από τους Jean
Chapelain (1653) και Nicolas Boileau Despréaux (1694) (Μουλλάς, 1992,151, 375).
213
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πλειονότητα των συστηματικών επιστολογράφων (Κοραή, Σεφέρη, Καχτίτση κλπ). Ως
έκφανση αυτοβιογραφικού λόγου, η προσέγγιση του επιστολικού είδους πρέπει να
λαμβάνει υπ’ όψιν και αυτή την παράμετρο. Ο Philippe Lejeune υποστηρίζει ότι η
κύρια αυτοβιογραφική συνθήκη, η ταυτότητα συγγραφέα, αφηγητή και κεντρικού
ήρωα της αφήγησης, συνιστά το αυτοβιογραφικό συμβόλαιο, συνδεδεμένο, επίσης,
με το αναφορικό συμβόλαιο: υποστηρίζει, δηλαδή, ότι κάθε τέτοιο κείμενο «παρέχει
πληροφορίες για μία εξωκειμενική «πραγματικότητα» και συνεπώς υπόκειται σε
δοκιμασία επαλήθευσης» (Lejeune, 1975, 36) 216 · η υποκειμενικότητα και ο
προσωπικός χαρακτήρας, ωστόσο, του αυτοβιογραφικού λόγου υποδηλώνουν και το
αβέβαιο της τήρησης του αναφορικού συμβολαίου.
Αν η ταυτότητα του εκάστοτε αυτοβιογραφούμενου δείχνει αποτέλεσμα κατασκευής
και η αυτοβιογραφία εκλαμβάνεται ως μία διαδικασία αυτοκατασκευής και
αυτοανακάλυψης (Eakin, 1999), στην επιστολογραφία τα πράγματα είναι πιο
σύνθετα. Η κύρια σύμβαση του αυτοβιογραφικού λόγου, η κατά Lejeune «τριπλή
συμμαχία του εγώ», τίθεται εδώ υπό σοβαρή αμφισβήτηση, εφόσον «υποδηλώνει
στην ουσία τρεις μεταμορφώσεις του ίδιου προσώπου» (Μουλλάς, 1994, 95), δηλαδή
τρεις κατασκευές του «εγώ» (συγγραφέα, αφηγητή, ήρωα). Στον επιστολικό λόγο, το
αυτοαναφορικό «εγώ» του αποστολέα συναρτάται κατ’ ανάγκη με το «εσύ» του
παραλήπτη. Αποτελώντας ένα είδος διαλόγου με απόντα συνομιλητή, η επιστολή έχει
χαρακτηριστεί από την αρχαιότητα ως «έγγραφος λόγος προς απόντα», δηλαδή η
παρουσία του απόντος άλλου είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του
επιστολικού λόγου, που καθίσταται ταυτοχρόνως «μονολογικός και διαλογικός»
(Μουλλάς, 1992, 155). Έτσι, αν και ο επιστολογράφος αποκαλύπτει συχνά στην
επιστολή του ζητήματα προσωπικής τάξης, στην πραγματικότητα γράφει από κοινού
με τον παραλήπτη της επιστολής του, αφού είναι εκείνος που καθορίζει με την
παρουσία-απουσία του τη μορφή και το περιεχόμενο του μηνύματος. Γι’ αυτό τον
λόγο η επιστολή αποφεύγει την εσωστρέφεια ή τη συσπείρωση του ημερολογιακού
μονολόγου και γίνεται πράξη κοινωνική217. Από εδώ προκύπτει, άλλωστε, και ένα από
τα κύρια χαρακτηριστικά του επιστολικού λόγου, η «στρατηγική της σαγήνης», η
ανάγκη του, δηλαδή, να θέλξει, να κεντρίσει το ενδιαφέρον του απόντα συνομιλητή.
Αυτή η επιθυμία του επιστολογράφου δικαιολογεί, ενδεχομένως, τη λογοτεχνικότητα
που εισχωρεί σε ένα κατά τα άλλα χρηστικό κειμενικό είδος, το οποίο διεκδικεί
αισθητικές αξιώσεις και μπορεί να αποβεί, κατά τον Derrida, ένα υπερείδος218.
Εκτός από τα ρευστά όρια αναφορικού και μιμητικού, ιστορίας και μυθοπλασίας,
ομοίως πορώδη είναι στο επιστολικό είδος και τα όρια μεταξύ ιδιωτικού-δημοσίου.
216

Κατά τον Lejeune, υπάρχει και ένα αναμενόμενο τρίτο συμβόλαιο, που προκύπτει από τα άλλα δύο:
πρόκειται για το αναγνωστικό συμβόλαιο, δηλαδή τον τύπο της ανάγνωσης που υπαγορεύεται από
τον αυτοβιογραφικό και αναφορικό χαρακτήρα του κειμένου (1975, 13-46).
217
«μια κίνηση προς τα έξω, είναι ένα χέρι απλωμένο για κοσμική χειραψία, για αίτηση ή για προσφορά
βοήθειας, για φιλική ή ερωτική επαφή» (Μουλλάς, 1992, 165).
218
«la lettre, l’épître, qui n’est pas un genre mais tous les genres, la littérature même»(Μουλλάς, 1992,
155).
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Κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιος άλλος πλην του άμεσου αποδέκτη θα διαβάσει
την αποστελλόμενη επιστολή, ειδικά όταν η δημόσια υπόσταση κάποιου αποστολέα
μπορεί από μόνη της να καταστήσει τον επιστολικό του λόγο κοινού ενδιαφέροντος.
Η άποψη του Philippe Lejeune φαίνεται να φωτίζει περαιτέρω το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της επιστολής (2003, 27): η επιστολή ανήκει στον παραλήπτη της από την
ώρα της ταχυδρόμησής της.
Η «κορρισπονδέντζα» του Κοραή με τον Πρωτοψάλτη
Οι ένδεκα σχοινοτενείς επιστολές που προτείνονται προς μελέτην219 υπογράφονται
από τον συστηματικό αλληλογράφο Αδαμάντιο Κοραή (1838), αποστέλλονται από το
Παρίσι και απευθύνονται στον αδελφικό φίλο του από τη Σμύρνη, γενέθλιο τόπο του
Κοραή, Δημήτριο Λώτο, άλλως αποκαλούμενο Πρωτοψάλτη 220 . Ο Κοραής
«κοινολογεί» (κατά τη δική του έκφραση) τις οξείες εντυπώσεις του από όσα
συνταρακτικά τεκταίνονται στη Γαλλία της εποχής εκείνης (Σεπτέμβριος 1788Ιανουάριος 1793), τα οποία, φυσικά, επηρεάζουν και τους λαούς της Ευρώπης.
Ζώντας στο επίκεντρο κοσμοϊστορικών αλλαγών, επιθυμεί διακαώς να τις μεταφέρει
στους συμπατριώτες του, όσο αναλυτικότερα γίνεται. Οι τελευταίοι, άλλωστε, με τη
διαμεσολάβηση του αρχικού παραλήπτη Πρωτοψάλτη, τις κυκλοφορούν από χέρι σε
χέρι και τις διαβάζουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον, προσλαμβάνοντας έτσι με
προθυμία τις ειδήσεις από το φλεγόμενο Παρίσι και τα διαφωτιστικά μηνύματα του
πομπού τους221.
Ο Κοραής έφτασε, ώριμος σαραντάχρονος άνδρας πια, στο Παρίσι «εκ Μονπελλίου»
(Montpellier) τον Μάιο του 1788, για να ολοκληρώσει στις βιβλιοθήκες-και, κυρίως,
στη Βασιλική Βιβλιοθήκη- της μητρόπολης των φώτων τις έρευνές του για την έκδοση
των ιπποκρατικών κειμένων. Αλλά το εκρηκτικό παρισινό κλίμα της Γαλλικής
Επανάστασης μετέστρεψε τα ενδιαφέροντά του, καθώς ομολογεί: «και απεφάσισα
αμεταθέτως να μη συζήσω εις το εξής με τυράννους» (1870, 18). Διαπιστώνοντας ότι
«η αύξησις και εξάπλωσις της παιδείας εις το Γαλλικόν έθνος εγέννησε τον έρωτα της
ελευθερίας» (1870, 18), αποφάσισε να μείνει οριστικά στην πόλη που υλοποιούσε τα
οράματά του και να υπηρετήσει από εκεί και εξ αποστάσεως το υπόδουλο ελληνικό
γένος. Γι’αυτό και το εξεταζόμενο επιστολικό σώμα, αν και τύποις ιδιωτικό, έχει εν
πολλοίς δημόσιο χαρακτήρα, από τη στιγμή που ο πραγματικός αποδέκτης
υπερβαίνει τον άμεσο παραλήπτη Δημήτριο Λώτο.
Ειδολογικές επιστρωματώσεις

219

Μπορούν να αναζητηθούν σε ψηφιακή (Κοραής, 1838) και έντυπη (Κοραής, 1959) μορφή.
Ο, κατά Κοραή, «ποθεινότατος», «αδελφικός», «αγαπητός» «φίλος» και «αδελφός», «φιλόκαινος»
«κυρ Δημήτριος», με τον οποίο βρίσκεται «εις κορρισπονδέντζαν», είναι ο Δημήτριος Λώτος,
πρωτοψάλτης στη Σμύρνη, γραφέας και συνθέτης μουσικών βιβλίων.
221
Ο Roger Milliex, στηριζόμενες σε πληροφορίες του Φίλιππου Ηλιού, αναφέρεται στην πανελλήνια
διάδοση των επιστολών του Κοραή εκτός των ορίων της Σμύρνης, αφού αντίγραφα των επιστολών του
έχουν φτάσει μέχρι το Άγιον Όρος (Milliex, 1989).
220
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Ο μαθητής που μελετά την εν λόγω αλληλογραφία σπουδάζει αυτονοήτως Ιστορία,
μελετώντας τις επιστολές ως ιστορική πηγή. Σπουδάζει, όμως, και δημοσιογραφικό
λόγο: «Χωρίς να συλλογισθής ότι καταγίνομαι εις τον Ιπποκράτην, με αναγκάζεις να
γίνωμαι συγγραφεύς γαζέτας», παραπονείται ο Κοραής στον απαιτητικό
αλληλογράφο του, ενώ, δύο περίπου χρόνια μετά, εξακολουθεί να παραδέχεται ότι
σημειώνει «εις τρόπον γαζέτας τας διαφόρους περιπετείας των πραγμάτων, την
ημέραν εις την οποίαν συμβαίνουσιν ή μηνύονται»222. Φιλαναγνώστης ο ίδιος, και
μάλιστα φανατικός αναγνώστης εφημερίδων, μετέρχεται ένα επιστολικό είδος της
αρχαιότητας, τη «δημοσιογραφική επιστολή», «αυτό που εμείς αποκαλούμε ανοιχτή
επιστολή ή εγκύκλιο» (Συκουτρής, 1988, 47), και «μεταβάλλεται σε παραστατικό
δημοσιογράφο, σε άγρυπνο ρεπόρτερ» (Milliex, 1989,225), πολύ κοντά στις
προσλαμβάνουσες του σύγχρονου μαθητή αναγνώστη, ο οποίος παρατηρεί πώς
δούλευε ο λόγιος ουμανιστής «ρεπόρτερ».
Ο Κοραής παρακολουθούσε καθημερινώς και αδιαλείπτως με έκδηλη αγωνία την
ταραχώδη πορεία της Γαλλικής Επανάστασης, όντας «πανταχού παρών, ενώ τα
γεγονότα κλιμακώνονταν σε επαναστατική εξέγερση» (Κιτρομηλίδης, 1996, 257). Η
ζωντανή του παρουσία στα σημεία όπου λάμβαναν χώρα τα συνταρακτικά γεγονότα
ενισχύει τη δύναμη και την αυθεντικότητα της μαρτυρίας του, κάτι που ενδεχομένως
δηλώνει την πρόθεσή του για την κατά το δυνατόν επαρκέστερη ενημέρωση του
συλλογικού του αποδέκτη, αλλά και το φιλοπερίεργο της ιδιοσυγκρασίας του, αν
κρίνουμε από την προσωπική του ομολογία περί συνειδητής αυτοψίας:
«συγχώρησόν μοι ν’αφήσω ολίγον την επιστολήν σου, δια να υπάγω να μάθω
ακριβέστερον την αιτίαν αυτού του συμβεβηκότος, και να σε γράψω» 223 .
Περιδιάβαινε στον Κεραμεικό, όταν η βασιλική φρουρά χτύπησε για πρώτη φορά το
πλήθος χωρίς προηγούμενη πρόκληση, ενώ μπροστά στα έντρομα μάτια του οι
πορθητές της Βαστίλλης, συνοδευόμενοι από τριακόσιες με τετρακόσιες χιλιάδες
λαού-κατά τον πρόχειρο υπολογισμό του- περιέφεραν δύο αιμοσταγή κεφάλια,
φρικτά τρόπαια της προηγηθείσας αιματοχυσίας· καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη
μεγαλοπρεπή κηδεία του Μιραμπώ ή τη μετακομιδή των λειψάνων του Βολταίρου
και «εις τρόπον γαζέτας» μεταφέρει εναργή την εικόνα της πυρπόλησης ομοιώματος
του Πάπα από τον οργισμένο λαό του Παρισιού, το Μάιο του 1791. Οι μαθητές θα
μπορούσαν να μελετήσουν εδώ τη χρήση του δραματικού ενεστώτα224 που διακόπτει
συχνά τον αόριστο της αναδρομικής αφήγησης κι ενισχύει την αναπαραστατική
δύναμη της γραφής του Κοραή, ή τις εναλλαγές στην εστίαση, που προδίδουν την
επιθυμία του για αξιόπιστη ενημέρωση. Για τον έλεγχο αυτής της αξιοπιστίας, οι
μαθητές καλούνται να διασταυρώσουν τις «δημοσιογραφικές» επιστολικές
222

ης

ης

Επιστολές 1 Ιουλίου 1790 και 18 Απριλίου 1792 αντιστοίχως.
ης
Βλ. επιστολή της 31 Ιανουαρίου 1791.
224
Παράδειγμα : «Ακούομεν εξαίφνης κτύπους πιστολών και τουφεκίων· ερωτά έκαστος τον πλησίον
ης
αυτού και ουδείς ηξεύρει να είπη τι είναι» (από την επιστολή της 8 Σεπτεμβρίου 1789).
223
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«ανταποκρίσεις» του Κοραή με άλλες ιστορικές πηγές και να διερωτηθούν μαζί του:
«αν το τεταρτημόριον μόνον απ’όσα εδώ βλέπω την σήμερον με τους οφθαλμούς
μου, ήθελα αυτού ευρισκόμενος αναγνώσειν εις τας γαζέτας, δεν ήθελα ποτέ το
πιστεύσειν»225.
Οι μαθητές μπορούν, επιπλέον, να μελετήσουν τον αγώνα του Κοραή για αφύπνιση
των υπόδουλων Ελλήνων, εντρυφώντας ταυτόχρονα στα χαρακτηριστικά του
δοκιμιακού λόγου, τον οποίο συχνά μετέρχονται οι εν λόγω επιστολές. Εξάλλου, «για
τον Κοραή η Γαλλική Επανάσταση σήμαινε την απαρχή πολιτικών ανακατατάξεων με
άμεσες επιπτώσεις στη συλλογική μοίρα των υπόδουλων Ελλήνων» (Κιτρομηλίδης,
1983, 69), καθώς του προσέφερε τον ιδεολογικό κώδικα που μπορούσε να
λειτουργήσει ως πρότυπο για την αναδημιουργία της υπόδουλης πατρίδας του.
Δοσμένος με όλη του την ψυχή στο αίτημα της ελευθερίας και της ισότητας, ο Κοραής
παρακολουθούσε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τις ταραχώδεις εξελίξεις στη Γαλλική
πρωτεύουσα, σφυρηλατώντας, μέρα με την ημέρα, την πολιτική του σκέψη. «Η
ελεγεία του για την επαναστατική Γαλλία στην ουσία αποτελούσε ηθικό μάθημα για
την υπόδουλη Ελλάδα» (Κιτρομηλίδης, 1996, 271), μάθημα δι’αλληλογραφίας στους
σαγηνευμένους από τις γαλλικές εξελίξεις αποδέκτες του, αν κρίνουμε από τις
επανειλημμένες πιέσεις του Πρωτοψάλτη για περισσότερες ειδήσεις από τη
φλεγόμενη Γαλλία. Κάτοχος της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, ο
Κοραής γνώριζε την τέχνη της πειθούς, τη ρητορική τέχνη, συνδεόμενη παραδοσιακά
με το επιστολικό είδος και επιδέξια καλλιεργημένη από τους συγγραφείς του
Διαφωτισμού στον δοκιμιακό τους λόγο. Εξαντλητικά, σχεδόν, εξηγεί στους
αποδέκτες του το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, κρίνοντας πως είναι
απόρροια οικονομικών αιτίων 226 , ή, όταν η Γαλλία εμπλέκεται στον εξωτερικό
πόλεμο227, ο Κοραής ανατέμνει την παθολογία του228. Κοινός τόπος των κοραϊκών
επιστολών είναι η ακούραστη αιτιολόγηση των γεγονότων που μεταφέρει στους
συμπατριώτες του και οι τεκμηριωμένες κρίσεις που απηχούν την ιδεολογία229 και
την οξυδέρκειά του 230 . Το επιστολικό του «πολιτικό δοκίμιο» εμπεριέχει ρητά το
πολιτικό του μανιφέστο: «ελευθερία χωρίς αρετήν δεν δύναται επί πολύ να σταθή».
«Αι εκπεπυρωμέναι κεφαλαί των Γάλλων» τού προκαλούν ανησυχία και

225

ης

Βλ. επιστολή της 8 Σεπτεμβρίου 1792.
Κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας στην οποία είχε περιέλθει η γαλλική μοναρχία λόγω της ορμής
για τους συνεχείς πολέμους, των υπερβολικών δαπανών της γαλλικής αυλής, της διαφθοράς των
προνομιούχων τάξεων και της κατάφωρα άδικης ανισότητας μεταξύ των τάξεων του γαλλικού λαού.
227
Εναντίον της Αυστρίας και της Πρωσίας.
228
Αφ’ενός αιτιολογεί τεκμηριωμένα την αισιοδοξία των Γάλλων για την έκβαση του πολέμου και
αφ’ετέρου, όταν σημειώθηκαν οι επιτυχίες του πολέμου, προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο.
229
Κατά την εκτίμησή του μόνον η δικαιοσύνη, δηλαδή η ισότιμη συνεισφορά όλων των μελών του
πολιτικού σώματος στην κοινή ευημερία, αποτελούσε τη λύση, επιλογή που προσέκρουε στην
κουφότητα της αυλής, των ευγενών και του κλήρου.
230
Διέγνωσε τη σημειολογία της βαθιάς συνειδησιακής αλλαγής του λαού, με οξυδέρκεια κατανόησε
ως οριακή στιγμή της Επανάστασης την έφοδο στα ανάκτορα του Κεραμεικού τον Αύγουστο του 1792.
226
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απογοήτευση, γι’αυτό και διαδηλώνει πως «ελευθερία χωρίς δικαιοσύνην είναι
καθαρά ληστεία»231.
«Κατά την τάξιν» του ημερολογίου όσα έχουν προαναφερθεί καταγράφονται στις
επιστολές σχεδόν την ώρα που συμβαίνουν και πληρούν την αυτοβιογραφική
συνθήκη, την αμεσότητα και την ειλικρίνεια, με άλλα λόγια, της έκθεσης των
γεγονότων, καθώς και την ταύτιση του συγγραφέα με τον πρωταγωνιστή-μάρτυρα,
αφηγητή. Παρά την κοινολογική του πρόθεση, ο Κοραής συχνά παρασύρεται από το
ρεύμα των συναισθημάτων του, που άλλοτε συμπίπτουν με αυτά του Παρισινού
λαού και άλλοτε προδίδουν τον εκπατρισμένο Έλληνα. Οι επιστολές μπορούν, έτσι,
να διαβαστούν από τους μαθητές και ως κείμενα που προσιδιάζουν στον
αυτοβιογραφικό λόγο της ημερολογιακής γραφής, αλλά και στον δημόσιο λόγο των
απομνημονευμάτων. Αποτυπώνουν ένα κομβικό γεγονός για την ιστορία της
Ευρώπης, αλλά προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την προετοιμασία του
ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα. Ταυτοχρόνως, σκιαγραφούν την
προσωπικότητα ενός σπουδαίου ανδρός, που βιογραφεί λαούς και
αυτοβιογραφείται: είναι ο πολυάσχολος αναγνωρισμένος Έλληνας της Ευρώπης, ο
βιβλιοφάγος πολυγράφος συγγραφέας, ο πατριώτης φωτισμένος διανοητής και
βαθύς νοσταλγός, ο δάσκαλος «ελληνικών μαθημάτων», ο μαχητικός ανθρωπιστής.
Λογοτέχνες επιστολογράφοι
Από την πλούσια αλληλογραφία του Σεφέρη 232 , προτείνεται εδώ προς μελέτην η
πολύχρονη (1945-1968) επιστολική του επικοινωνία με τον νεότερό του Νάνο
Βαλαωρίτη (Βαλαωρίτης, Σεφέρης, 2004). Οι μαθητές θα διακρίνουν εύκολα εδώ την
προοδευτική εξέλιξη της σχέσης δύο ανθρώπων που τους χωρίζουν 21 χρόνια (στην
αρχή της επιστολικής τους επικοινωνίας ο Βαλαωρίτης ήταν 24 χρόνων και ο
Σεφέρης ήταν 45)233 , μέσω μιας πλούσιας επιστολικής επικοινωνίας, μιας μορφής
διαλόγου «αργής κίνησης» (Γούτσος, Κουτσουλέλου, Μπακάκου-Ορφανού,
Παναρέτου, 2006, 112) 234 , τόσο διαφορετικής από τις σύγχρονες ολιγόλογες και
βιαστικές ανταλλαγές διαδικτυακών μηνυμάτων. Θα κατανοήσουν πώς αυτή η
βραδύτητα και η διάρκεια της επικοινωνίας αναπτύσσουν μια πνευματική σχέση που
οδηγεί σε μια διανοητική και ψυχική σύγκλιση, παρά τις άλλες αποστάσεις,
ης
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Τα αποσπάσματα προέρχονται από την επιστολή της 18 Απριλίου 1792.
Βλ., για παράδειγμα, αλληλογραφίες με Γιώργο Θεοτοκά, Αδαμάντιο Διαμαντή, Αντρέα Καραντώνη,
Μαρώ Σεφέρη, Ζήσιμο Λορεντζάτο, Τίμο Μαλάνο, Edmund Keeley.
233
Ο Βαλαωρίτης, στα 24 μόλις χρόνια του και έχοντας εισαχθεί προ καιρού στον κόσμο των Νέων
Γραμμάτων, εστάλη από τον Σεφέρη στο Λονδίνο το 1945, ως σύνδεσμος μεταξύ των Ελλήνων και των
Άγγλων συγγραφέων. Εκεί γνωρίζει, μεταξύ άλλων, εκδότες περιοδικών, όπως τον Τζον Λέμαν του
New Writing & Daylight και τον Σίριλ Κόνολι του Horizon, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες της
Αγγλίας όπως είναι ο Τόμας Έλιοτ, ο Μπέρναρντ Σπένσερ, ο Φίλιπ Σέραρντ, ο Ρεξ Γουώρνερ, ο Κίμων
Φράιαρ, ο Ντίλαν Τόμας, ο Γουίσταν Χιού Όντεν και πολλοί άλλοι. Επιπλέον, θεωρώντας ότι η ελληνική
ποίηση του τριάντα-σαράντα ήταν άξια προσοχής και προβολής εκτός των ελλαδικών συνόρων,
αναλαμβάνει να την κοινωνήσει στο βρετανικό λογοτεχνικό κοινό εκείνης της εποχής.
234
Πρόκειται για επαφή δύο απόντων που απολαμβάνουν τη «συνομιλία» τους: «ας κουβεντιάσουμε»,
προτρέπει ο Σεφέρης την άνοιξη του ΄48 από την Άγκυρα, «το γράμμα έγινε πια ημερολόγιο»
παραδέχεται ο Βαλαωρίτης την ίδια εποχή.
232
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κυριολεκτικές και μεταφορικές, που χωρίζουν τους δύο αλληλογράφους. Θα
μπορέσουν να αναγνωρίσουν σε αυτές τις επιστολές τα εξελικτικά στάδια μιας
πολύτιμης μαθητείας, εκπεφρασμένης στην προσφώνηση του Βαλαωρίτη προς τον
«αγαπημένο δάσκαλο και φίλο» Σεφέρη στις 9-3-56, 10 χρόνια μετά την έναρξη της
αλληλογραφίας.
Η επιστολογραφία αυτή (το τμήμα της ως το 1953) αποκαλύπτει στον αναγνώστη της
τη διάδοση της σεφερικής και της ελληνικής ποίησης στο Λονδίνο του Πολέμου και
των μεταπολεμικών χρόνων, αφού ο νεαρός Βαλαωρίτης αναλαμβάνει την εκδοτική
έξοδο και προβολή του Σεφέρη στην Αγγλία, γίνεται ο ακάματος διαμεσολαβητής του
στον λογοτεχνικό κι εκδοτικό αγγλικό χώρο, συγκεντρώνει επιμελώς ό,τι έχει γραφεί
γι’ αυτόν, τον ενημερώνει για την κίνηση στο λογοτεχνικό Λονδίνο. Επιπλέον,
μεταφράζει ποίηση, δοκίμια και μελέτες του Σεφέρη και χειροκροτεί με έκδηλο
ενθουσιασμό την πρωτοφανή υποδοχή της έκδοσης μέρους των σεφερικών
ποιημάτων το 1948, όχι μόνον από την αγγλική κριτική, αλλά και από το διεθνή
λογοτεχνικό τύπο 235 . «Μιλάμε για ακαταπόνητο και ανιδιοτελή αγώνα ενός νέου
ποιητή, που, ζώντας τα χρόνια αυτά στο Λονδίνο, εκπορθεί το κλειστό (ποιητικό κι
εκδοτικό) αγγλοσαξονικό κύκλωμα προς όφελος όχι μόνον του Σεφέρη αλλά
γενικότερα της ελληνικής ποίησης.» (Μαρωνίτης, 2006).
Εκτός από τα παραπάνω άγνωστα, από τα σχολικά βιβλία, στοιχεία, ο μαθητής
μπορεί, μέσω των επιστολών, να παρακολουθήσει την κοπιώδη προσπάθεια που
απαιτεί η γραφή. Εν προκειμένω, η βάσανος της μετάφρασης θα συνδέσει άρρηκτα
τους δύο άνδρες σε πολυάριθμες αράδες των επιστολών τους, όταν θα μοιραστούν
αγωνίες για την επιτυχέστερη δυνατή απόδοση της λέξης, της φράσης, του νοήματος,
της υφολογικής ομοιογένειας, της στίξης, του αμετάφραστου ή του μεταφράσιμου
όρου.
Από την άλλη, είναι εμφανής στις επιστολές του Βαλαωρίτη η «στρατηγική της
σαγήνης», χαρακτηριστικό γνώρισμα του επιστολικού είδους, προκειμένου να
κινηθεί το ενδιαφέρον ενός παραλήπτη Σεφέρη, αφοσιωμένου στο πλούσιο έργο του.
Με γλαφυρότητα ο Βαλαωρίτης περιγράφει στον Σεφέρη περιδιαβάσεις και ποικίλες
εντυπώσεις από τις λονδρέζικες εμπειρίες του προσφέροντας στον σύγχρονο μαθητή
απολαυστικές σελίδες λογοτεχνίας και αινίγματα για έλεγχο της αναφορικότητάς
τους. Αρκετά χρόνια αργότερα, ένας άλλος «αλκοολικός» της αλληλογραφίας236, ο
Νίκος Καχτίτσης, πράττει παρόμοια: περιγράφει, μεταξύ άλλων, το Λονδίνο στον,
φειδωλό στην επιστολική ανταπόκριση, αλληλογράφο του Γιώργη Παυλόπουλο,
επιστρατεύοντας κάθε επιστολικό μέσο σαγήνης (Καχτίτσης, 2001). Ο αναγνώστης

235

Πρόκειται για το The King of Asine and other poems, translated by Bernard Spencer, Nanos Valaoritis,
Lawrence Durrell, with an introduction by Rex Warner, John Lehmann, London 1948.
236
Έτσι χαρακτηρίζει τον αλληλογράφο Καχτίτση ο Γιώργος Δανιήλ (1981, 22). Αλληλογράφοι του
Καχτίτση υπήρξαν οι Ε.Χ. Γονατάς, Τ. Σινόπουλος, Γ. Δέλιος, Ν.Γ. Πεντζίκης, Δ. Παναγόπουλος, Γ.
Δανιήλ, Π. Παυλόπουλος, Ηλ. Πετρόπουλος, Σ. Καψάσκης, Ν. Βαλαωρίτης, Ντ. Ηλιόπουλος, Γ. Σεφέρης,
Τ. Κόρφης, κ.π.ά.
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μπορεί να εκλάβει τέτοιες γοητευτικές επιστολικές σελίδες ως λογοτεχνικές
ασκήσεις, όταν μάλιστα και ο ίδιος ο Καχτίτσης ομολογεί πως αντιμετωπίζει τις
εκατέρωθεν επιστολές ως τέτοιες, καθώς οι «σκηνοθετημένες ιστορίες» των δύο
αλληλογράφων που εκτυλίσσονται στις επιστολές τους εκλαμβάνονται από τον ίδιο
ως δείκτες των λογοτεχνικών και συγγραφικών τους δυνατοτήτων (Καχτίτσης, 2001,
123). Έτσι, το αναφορικό συμβόλαιο δεν αποκλείει την εκδίπλωση της φαντασίας και
οι ευφάνταστες, γεμάτες μυστήριο επιστολές από το Λονδίνο του 1956 είναι στην
πραγματικότητα σελίδες καθαρής λογοτεχνίας· γι’ αυτό και ο Παυλόπουλος,
γοητευμένος από τις ατμοσφαιρικές αυτές σελίδες του αλληλογράφου του, του
ζήτησε την άδεια να συρράψει τις επιστολές του Λονδίνου με τις εκεί περιπέτειές του
και να τις δημοσιεύσει «ως αυτοτελές πεζογράφημα» (Καχτίτσης, 2001, 178).
Υστερόγραφο
Τα ελάχιστα δείγματα επιστολικού λόγου που η περιορισμένη έκταση της παρούσας
ανακοίνωσης επέτρεψε να παρουσιαστούν ίσως αρκούν για την ανάδειξη των
δυνατοτήτων της επιστολογραφίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Υπάρχει βέβαια
πλήθος επιστολικών τεκμηρίων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να
αποδείξουν τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η επιστολογραφία σε
διδάσκοντα και διδασκόμενο237. Η προσεκτική επιλογή επιστολικών σωμάτων μπορεί
να αποκαλύψει στον ανυποψίαστο μαθητή όχι μόνον τη γοητεία του επιστολικού
λόγου και της «στρατηγικής της σαγήνης» που αυτός μετέρχεται, αλλά και τη
βαθύτητα μιας εξ αποστάσεως επικοινωνίας, άγνωστης στον σημερινό καταιγισμό
σύντομων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Μπορεί να προβληματίσει για την πιθανή
ψευδοαναφορικότητα των γραφομένων, δηλαδή την αθέτηση του αναφορικού
συμβολαίου, και να κινητοποιήσει έρευνα για τον έλεγχο της αλήθειας. Μπορεί να
διδάξει ειδολογικά χαρακτηριστικά ποικίλων κειμενικών ειδών που εμπεριέχονται
στον πολυσχιδή λόγο της επιστολογραφίας. Μπορεί να εκδιπλώσει τις πιο
προσωπικές πλευρές εμβληματικών προσώπων-αλληλογράφων, χωρίς τη στείρα
προσέγγιση του βιογραφισμού, αλλά την κριτική συνανάγνωση της επιστολογραφίας
με άλλα κείμενα των ίδιων. Μπορεί μάλιστα να εξοικειώσει τα παιδιά σε ηλικία
διαμόρφωσης της κοινωνικής τους ταυτότητας με τη διαδικασία αυτοκατασκευής και
αυτοανακάλυψης που συντελείται, κατά κανόνα, από τον επιστολογράφο και
υπαγορεύεται σε μέγιστο βαθμό από τον εκάστοτε αλληλογράφο του. Μπορεί να
οδηγήσει σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής εμπνευσμένες από τα χαρακτηριστικά
του επιστολικού λόγου, όπως την αναδιήγηση του ίδιου επεισοδίου προς άλλον
παραλήπτη και, επομένως, την κατασκευή μιας άλλης επιστολικής ταυτότητας. ΄Η,
τέλος, μπορεί να υπενθυμίσει τη βαρύνουσα σημασία ενός ολιγόλογου
υστερόγραφου, που η δυνατότητα της «αντιγραφής επικόλλησης» στη σύγχρονη
ηλεκτρονική επιστολή έχει προ πολλού διαγράψει.
237

Για παράδειγμα, πλούσιο αποθετήριο επιστολικών τεκμηρίων λογοτεχνικού και χρηστικού
νεοελληνικού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές συνθήκες και εποχές προσφέρει η συλλογή του Κ. Θ.
Δημαρά (1963).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα «πρώτα προσχέδια» μουσικής αντίληψης και εκτέλεσης μπορούν με σαφήνεια να
εντοπισθούν στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και αυτά τα προσχέδια
βελτιώνονται και εξευγενίζονται στη μεταγενέστερη παιδική ηλικία. Η μελέτη της
μουσικής συμπεριφοράς και η μουσική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής
ηλικίας σε δραστηριότητες όπως το τραγούδι σε τονικά διαστήματα κατάλληλα για
τα παιδιά, η ακρόαση, ο ρυθμός, η μελωδία όπως και η αίσθηση της αρμονίας και
της τονικότητας, μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας που έχει εκπονηθεί,
δημιουργούν ένα αίσθημα ευφορίας και υγιούς ψυχικής υγείας στα παιδιά
δημιουργώντας ένα σχολείο με παιδιά που καλλιεργούν τη συναισθηματική και
μουσική τους νοημοσύνη.
Εισαγωγή
Οι θεωρίες για το πώς τα παιδιά εξερευνούν, αναπτύσσουν και μαθαίνουν τον κόσμο
βοηθούν εμάς τους δασκάλους να κατανοήσουμε πώς να διδάξουμε περισσότερο
αποτελεσματικά. Σχεδόν σε όλες τις μουσικές εμπειρίες υπάρχουν θεωρίες που
εξηγούν πώς τα παιδιά μαθαίνουν όσα μαθαίνουν για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Τα «πρώτα προσχέδια» μουσικής αντίληψης και εκτέλεσης μπορούν με σαφήνεια να
εντοπισθούν στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και αυτά τα προσχέδια
βελτιώνονται και εξευγενίζονται στη μεταγενέστερη παιδική ηλικία. (Hargreaves,
2004).
Οι θεωρίες που εξηγούν τη νοητική ανάπτυξη και τη μάθηση είναι οι καλύτεροι
οδηγοί των δασκάλων στο να καταλάβουν πώς πρέπει να διδάσκουν. Τους βοηθούν
να σχεδιάσουν:
• σωστές μαθησιακές εμπειρίες,
• μια αποτελεσματική ανάπτυξη δεξιοτήτων,
• κατάλληλα υλικά και πηγές,

-618-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
• αποτελεσματικές δράσεις που εκμεταλλεύονται σωστά τους τρόπους που οι
μαθητές αντιλαμβάνονται, σκέπτονται και κάνουν διάφορα πράγματα στη μουσική,
• ατομικές και ομαδικές ανάγκες των μαθητών,
• περιεκτικά μουσικά σχολικά προγράμματα.
Όλες οι θεωρίες, Bruner (1960), Gardner (1993), Piaget (1951), Skinner (1972) και
Vygotsky (1978), έχουν βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους εκπαιδευτικούς στην
κατανόηση του τι κάνουν τα παιδιά με τη μουσική, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος
να γίνει κάτι, και πώς μπορεί να δομηθεί ένα δυναμικό περιβάλλον για τη μουσική
μάθηση. Αν εξερευνήσουμε τις διαφορετικές θεωρητικές ιδέες, θα δούμε πως κάθε
θεωρία συμβάλλει στη διδακτική και τη μουσική μάθηση, εκτελώντας,
περιγράφοντας και δημιουργώντας μουσική.
Τα παρακάτω λόγια επιφανών μουσικοπαιδαγωγών που μιλούν για τον τρόπο με τον
οποίον η θεωρία εμπεδώνεται στη μουσική διδασκαλία και μάθηση μπορούν να
γίνουν οδηγοί στην καθημερινή εκπαιδευτική μας δραστηριότητα.
• «Η εξάσκηση οδηγεί στην τελειότητα», λένε οι υπέρμαχοι της συνάφειας.
• «Να περιοριζόμαστε μόνο στη λύση μουσικών προβλημάτων», συνιστά ο
δάσκαλος της γνωστικής επιστήμης,
• «αλλά σε σχέση πάντα με το σύνολο», προσθέτουν οι μορφολογικοί ψυχολόγοι
• «και να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού», υπενθυμίζουν οι
επιστήμονες της εξελικτικής ψυχολογίας.
• «Ναι, αλλά πάντα έχοντας υπόψη τον κοινωνικό περίγυρο», λέει ο υπέρμαχος της
κοινωνικής δομής (του κοινωνικού αλληλοσυσχετισμού).
• «Μην ξεχνάτε την υποστήριξη και την ενίσχυση που οφείλουμε να δίνουμε στα
παιδιά», φωνάζει ο μπιχεβιοριστής.
Πρόγραμμα μουσικής αγωγής και της συμβολής του στην ψυχική υγεία των
παιδιών
Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 20122013 σε Ολοήμερο νηπιαγωγείο της Αττικής και συμμετείχαν 25 παιδιά νηπιακής
ηλικίας.
Στόχοι του προγράμματος
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η οποία ταυτίζεται συχνά με τη φαντασία. Η
δημιουργία κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος που ευνοεί τη μουσική
δημιουργικότητα αποτέλεσε την πρόκληση για τον εκπαιδευτικό της προσχολικής
εκπαίδευσης.
• Η ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Ο αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας των
δραστηριοτήτων επέτρεπε και διευκόλυνε βέβαια την ελευθερία έκφρασης των
παιδιών αλλά ταυτόχρονα δυσκόλεψε κάποιες φορές το ρόλο της εκπαιδευτικού, ως
καθοδηγητή, στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας.
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• Το άνοιγμα στην ευρύτερη τοπική κοινωνία μέσα από την αλληλεπίδραση τόσο
με τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν, όσο και με τους μουσικούς της
μουσικής σχολής όπου επισκεφθήκαμε, αλλά και όλων όσων ενεπλάκησαν στη
μουσική επικοινωνιακή διαδικασία.
• Η συμβολή του Προγράμματος μουσικής αγωγής στην ψυχική υγεία των παιδιών
Υλοποίηση του Προγράμματος
Α΄ ΦΑΣΗ
Αναζήτηση – Διερεύνηση
Η μουσική, είναι μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στο ημερήσιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία
από εμάς τους εκπαιδευτικούς ως προς την παροχή ερεθισμάτων. Τα παιδιά, από
μόνα τους νοιώθουν την ανάγκη να τραγουδήσουν, ως μέσο έκφρασης του ψυχικού
τους κόσμου, ως μέσο ψυχαγωγίας, ως τρόπος προαγωγής της ευαισθησίας τους, ως
τρόπος έκφρασης της δημιουργικότητάς τους.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί, το μόνο που χρειάζεται είναι να καλλιεργήσουμε αυτό το
εσωτερικό ενδιαφέρον των μαθητών ή αλλιώς, όπως αναφέρει ο Greer (1978), το
κίνητρο (motivation) και το συναίσθημα (affect) να τα κρατήσουμε αμείωτα και να τα
διευρύνουμε, κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και σε αυτό το πρόγραμμα.
Γι’ αυτό λοιπόν αναρωτηθήκαμε από την αρχή «πώς μπορούμε να κάνουμε ένα
μάθημα μουσικής πιο ενδιαφέρον, από το να τραγουδήσουμε απλά κάποια
τραγούδια;»
Tα ίδια τα παιδιά, θέλησαν να πειραματιστούν με τη μουσική, κάνοντας τη
δραστηριότητα αυτή πιο ενδιαφέρουσα και προσπαθώντας να πειραματιστούν πιο
διεξοδικά πάνω σε αυτήν. Αφορμή ήταν μια παράσταση που δόθηκε στο σχολείο μας
από μια θεατρική – μουσική ομάδα, με τίτλο «Ο τριγωνο-ψαρούλης» του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου, κατά την οποία τα παιδιά ενθουσιάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε
σχέση με άλλες παραστάσεις που έχουμε δει από τη μουσική επένδυση και τις
μελωδίες που είχαν επενδύσει το συγκεκριμένο έργο. Μελωδίες με εύκολα
διαστήματα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου που μπορούσαν εύκολα να τις μάθουν
αλλά και να τις αναπαράγουν τραγουδώντας.
Έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση για το πόσο η μουσική μας κάνει να χαιρόμαστε και πόσο
μας ομορφαίνει τη ζωή. Μάλιστα ακούγοντας μουσική χορέψαμε και διασκεδάσαμε
ακολουθώντας τα ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα. Συζητήσαμε για το ποια είδη
μουσικής μας αρέσουν να ακούμε και εμείς και οι γονείς μας, για το εάν έχουμε πάει
σε κάποια μουσική παράσταση ή συναυλία και έτσι δημιουργήσαμε έναν
εννοιολογικό χάρτη με τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού όσον αφορά στα είδη
μουσικής.
Με κατάλληλες ερωτήσεις, προσπαθήσαμε να κάνουμε τα παιδιά να κατανοήσουν
ότι πάντοτε ο άνθρωπος όταν τραγουδούσε ήθελε η φωνή του να συνοδεύεται από
μουσικά όργανα και όταν αυτά δεν υπήρχαν, δημιουργούσε από μόνος του ήχους για
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μουσική συνοδεία χτυπώντας χέρια ή πόδια ή και εφευρίσκοντας αυτοσχέδια
μουσικά όργανα. Για τον άνθρωπο η μουσική ήταν και είναι τρόπος έκφρασης των
συναισθημάτων, χαρούμενων και λυπημένων, γι’ αυτό τα τραγούδια είναι και
χαρούμενα και λυπημένα σε majore και minore τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν τα παιδικά τραγούδια «η πεταλούδα» γραμμένη σε majore τρόπο και
«ήρθε το φθινόπωρο» γραμμένο σε minore τρόπο της Αγγελικής Καψάσκη (1996).
Β΄ ΦΑΣΗ
Σχεδιασμός δράσης- Καταγραφή προτάσεων
Αρχικά, απευθύνουμε ερωτήματα στα παιδιά, όπως: «Όταν ακούμε ένα τραγούδι
λοιπόν, ποιους άλλους ήχους μπορούμε να διακρίνουμε εκτός από τη φωνή του
τραγουδιστή;», «Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε από μια απλή μελωδία ένα
τραγούδι, ώστε να ακουστεί πιο όμορφα;» και «Πώς μπορούμε να γίνουμε εμείς οι
ίδιοι μουσικοί για να διασκεδάσουμε και να χαρούμε;».
Καταγράφουμε αυτά που μας απαντούν τα παιδιά δημιουργώντας έναν δεύτερο
εννοιολογικό χάρτη και στη συνέχεια, σε ένα μεγάλο χαρτόνι, δημιουργούμε ένα
σχεδιάγραμμα, το οποίο είναι ακτινωτό, με τις ιδέες και τις προτάσεις των παιδιών,
για πιο δημιουργικό και εξερευνητικό παιχνίδι με την μουσική.
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Να ακούσουμε μια
μελωδία σε διαφορετικά
όργανα μουσικά

Να γνωρίσουμε
και να
ακούσουμε από
κοντά κάποια
μουσικά όργανα

Να τραγουδήσουμε
με κρουστά όργανα

Μουσική
Ιδέες και
προτάσει
ς

Να επισκεφτούμε
ένα Ωδείο ….

Γ΄ ΦΑΣΗ
Υλοποίηση προτάσεων

Να χορέψουμε με διάφορα
είδη μουσικής, ροκ,
κλασική, παραδοσιακή και
να δραματοποιήσουμε τον
Majore και Minore τρόπο
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Να συζητήσουμε για
μουσικά όργανα που
γνωρίζουμε από την
χώρα μας
Να ζωγραφίσομε
ακούγοντας μια
ευχάριστη ή
δυσάρεστη
μελωδία
Να
κατασκευάσουμε
αυτοσχέδια
μουσικά οργανάκια
με απλά υλικά
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1η πρόταση
Γνωρίσαμε και ακούσαμε μουσικά όργανα. Συζητήσαμε με τα παιδιά για το ποια
μουσικά όργανα έχουν ακούσει και γνωρίζουν και από την χώρα τους και εν συνεχεία
τα προτρέψαμε να βρουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν για τα μουσικά όργανα
που αγαπούν. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολλά παιδιά από την τάξη που οι γονείς
τους είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και με αυτόν τον τρόπο μαζέψαμε αρκετά
στοιχεία που μας βοήθησαν να φτιάξουμε έναν πίνακα με όλες τις εικόνες και
πληροφορίες που συγκεντρώσαμε.
2η πρόταση
Ακούσαμε από CD τους ήχους από διάφορα μουσικά όργανα αλλά και με τη βοήθεια
του βιβλίου της κ. Μαρίας Κυνηγού «Παραδοσιακά Όργανα» (2006) προσεγγίσαμε
ακουστικά ήχους από μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με την
εικόνα τους. Εν συνεχεία παίξαμε παιχνίδια σχετικά με την αναγνώριση των οργάνων
χωρισμένοι σε δυάδες, ομάδες αλλά και στην ολομέλεια της τάξης.
3η πρόταση
Ζωγραφίσαμε κάποια μουσικά όργανα με τα παιδιά. Το κάθε παιδί, επέλεξε να
ζωγραφίσει το μουσικό όργανο που του έκανε περισσότερο εντύπωση και στη
συνέχεια το παρουσίασε στην υπόλοιπη ομάδα περιγράφοντας και αναπτύσσοντας
δεξιότητες προφορικού λόγου.
4η πρόταση
Παίξαμε τα μουσικά παιχνίδια του Γιώργου Σακελλαρίδη,(1994), στα οποία τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία, εκτός από το να ακούσουν τα μουσικά όργανα, να τα
δραματοποιήσουν με κίνηση και θεατρική έκφραση, μέσα από το συμβολικό παιχνίδι
και τη μουσικοκινητική έκφραση.
5η πρόταση
Ακούσαμε το παραμύθι «Η Παραμυθάδα με τις νότες» της Μάρως Θεοδωράκη,
(1999), ένα παραμύθι που δίνει με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο στα παιδιά
να καταλάβουν και να εξοικειωθούν με μουσικές έννοιες, όπως το κλειδί του Σολ, οι
μουσικοί φθόγγοι και οι παύσεις. Εν συνεχεία, το ζωγραφίσαμε με όμορφα χρώματα
δημιουργώντας ένα συλλογικό κολάζ. Εκτός όμως από αυτό το παραμύθι,
τοποθετήσαμε στη βιβλιοθήκη και ένα ακόμη, δηλαδή «Το ζουζουνοχωριό» του
Πέτρου Τζανάκη(2007), ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον και προσιτό παραμύθι για τα
παιδιά, το οποίο αναφέρεται στη Μουσική και τις βασικές της έννοιες που με τη
βοήθειά του μπορέσαμε να τις προσεγγίσουμε μαζί με τα παιδιά και να τις
απλοποιήσουμε.
6η πρόταση
«Πώς θα μπορούσαμε εμείς να φτιάξουμε μουσικά όργανα;». Αυτή ήταν μια απορία
που προέκυψε από τον μικρό Γιάννη, η οποία με μεγάλο ενδιαφέρον υιοθετήθηκε
και από τα άλλα παιδιά της τάξης μας. Βρήκαμε ένα βιβλίο και εικόνες από
αυτοσχέδια μουσικά όργανα άλλων παιδιών και με τα παιδιά της τάξης συζητήσαμε
ποια αυτοσχέδια όργανα θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε κι εμείς.
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Τα παιδιά θα έφερναν υλικά και σε όλη τη διαδικασία αναζητήσαμε και τη βοήθεια
των γονέων, οι οποίοι συνέβαλαν στη μουσική δημιουργία. Κατασκευάσαμε μαράκες
αυτοσχέδιες, καστανιέτες και κουδουνάκια δημιουργώντας μια όμορφη μουσική
γωνιά με τη συμβολή και βοήθεια όλων.
7η πρόταση
Η επόμενη πρόταση, ενώ ήταν από όλα τα παιδιά με ενθουσιώδη τρόπο αποδεκτή,
τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω διάφορων συνθηκών. Ωστόσο, επειδή η
επιθυμία μας να επισκεφθούμε ένα ωδείο δεν πραγματοποιήθηκε, φέραμε το ωδείο
στο σχολείο μας. Έτσι, ακούσαμε από κοντά τους μουσικούς να παίζουν μπουζούκι,
κιθάρα, αρμόνιο και βιολί και τα παιδιά χάρηκαν ιδιαίτερα με αυτήν την ευκαιρία
που τους δόθηκε.
8η πρόταση
Τέλος, βιώσαμε μέσα από την κίνηση, πολλά είδη μουσικής, ροκ, κλασική,
παραδοσιακή, και βεβαίως διασκεδάσαμε, γιατί αυτό ήταν και το ζητούμενο όλου
αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, δηλαδή, να χαρούμε, να εκφραστούμε, να
διασκεδάσουμε και εν τέλει να προάγουμε την ψυχική μας υγεία, μικροί και μεγάλοι.
Αξιολόγηση
Θεωρώντας την αξιολόγηση ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, αφού
τον βοηθά να αναπτύξει τις διδακτικές του στρατηγικές και επομένως να βελτιώσει
την ποιότητα της μάθησης και εν προκειμένω της μουσικής, το πρόγραμμα που
υλοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο με τα παιδιά ανταποκρίθηκε στους στόχους που
τέθηκαν εξ αρχής. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε:
• Βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργατικότητας στην ομάδας, προαγωγή της
συνεργατικής μάθησης και της προσωπικής επαφής.
• Προαγωγή όλων των ειδών Νοημοσύνης κατά τον Gardner (2010).
• Προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τη συμβολή όλων των παιδιών στο
πρόγραμμα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
• Συμβολή των γονέων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και βελτίωση των σχέσεων
μεταξύ σχολείου, οικογένειας και εκπαιδευτικού.
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Τίμιο παιχνίδι (fair play) και αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης,
μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Τσιόπας Ιωάννης
MSc, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
tsiopjohn@hotmail.gr
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις συμπεριφορές του τίμιου
παιχνιδιού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε σχέση με το κλίμα παρακίνησης στο
οποίο δίνει έμφαση ο καθηγητής. Στην έρευνα πήραν μέρος 554 μαθητές (278 αγόρια
και 276 κορίτσια) ηλικίας 13 έως 15 χρόνων. Οι μαθητές συμπληρώσαν
ερωτηματολόγια που αξιολόγησαν το κλίμα παρακίνησης του καθηγητή και τις
συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού.
Τα αποτελέσματα στις συσχετίσεις έδειξαν ότι το αντιλαμβανόμενο κλίμα
παρακίνησης με έμφαση στην μάθηση, συσχετιζόταν θετικά με το σεβασμό στους
συμπαίκτες και το σεβασμό στους κανονισμούς των αθλημάτων και αρνητικά με την
επιδίωξη της νίκης και τις παραβάσεις. Αντιθέτως, το αντιλαμβανόμενο κλίμα
παρακίνησης με έμφαση στην απόδοση συσχετιζόταν θετικά με το κλέψιμο.
Συμπερασματικά από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η αντίληψη
περιβαλλοντικών παραγόντων (αντιλαμβανόμενο κλίμα παρακίνησης), επηρεάζουν
σημαντικά το βαθμό της θετικής ανατροφοδότησης από τον καθηγητή και εμφάνισης
συχνότερων θετικών ή αρνητικών συμπεριφορών του τίμιου παιχνιδιού.
Λέξεις κλειδιά: τίμιο παιχνίδι, κλίμα παρακίνησης, ηθική ανάπτυξη, φυσική αγωγή.
Εισαγωγή
Η Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση έχει να επιτελέσει ένα σημαντικό και πολύπλευρο
έργο. Στα Νέα Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ (2003) συγκεκριμενοποιεί το έργο
αυτό θέτοντας τους επιμέρους σκοπούς του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής που η
εκπλήρωσή τους θα συμβάλλει στο γενικό επιτελούμενο έργο της παιδείας-αγωγής.
Οι στόχοι της Φ.Α. για το Γυμνάσιο είναι: α) σωματικός τομέας (ψυχοκινητικός) β)
συναισθηματικός τομέας (κοινωνικός-ηθικός), γ) γνωστικός τομέας (απόκτηση
γνώσεων σχετικών με τον αθλητισμό και συνειδητοποίηση της ανάγκης για βίου
άσκηση). Συγκεκριμένα στον κοινωνικό-ηθικό στόχο αναφέρετε ότι: «αυτός
καλλιεργείται κυρίως με τις ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως είναι οι
αθλοπαιδιές. Αλλά και στα άλλα αθλήματα αντικείμενα (φυσική κατάσταση, χορός,
γυμναστική) μπορεί το μάθημα να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλλιεργηθεί
αναπτυχθεί το κοινωνικό και ηθικό στοιχείο. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η
καλλιέργεια των παραπάνω δύο στοιχείων δεν γίνεται αυτόματα και οι καθηγητές
Φ.Α. οφείλουν να το θέτουν σαν κύριο ή επιμέρους στόχο του ημερήσιου
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προγράμματος και να προσπαθούν προγραμματισμένα να δημιουργούν συνθήκες
και ευκαιρίες, μέσα από τις οποίες να μπορεί να τονιστεί το κοινωνικό και ηθικό
στοιχείο.
Η καλλιέργεια αρετών όπως, θέληση, επιμονή, υπομονή, θάρρος, αυτοκυριαρχία,
αυτοπεποίθηση, αγωνιστικότητα, τιμιότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικό
πνεύμα, αξιοκρατία, δικαιοσύνη, αυτοπειθαρχία υπευθυνότητα, σεβασμός των
αντιπάλων, μετριοφροσύνη, σωστή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας, είναι από
τις αρετές που μπορούν και πρέπει να καλλιεργούνται για την εκπλήρωση του στόχου
αυτού.
Η ηθική είναι ριζωμένη στην κοινωνία και την ανθρώπινη ψυχή. Εμφανίστηκε από
τότε που ο άνθρωπος άρχισε να ζει σε ομάδες και το ένα άτομο μπορούσε να
επηρεάζει το άλλο. Η ηθική, με βάση την κλασική Ελληνική σημασία, εμφανίζεται σαν
δεξιότητα να αποφασίζει κάποιος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ο
Πλάτων (427-347 π.χ.) σύμφωνα με τον Παπανούτσο (1995) πίστευε ότι όποιος
γνωρίζει το καλό, είναι καλός και πράττει το καλό και επομένως κανένας δεν είναι
κακός με την θέλησή του αλλά μόνο από άγνοια. Για τον Αριστοτέλη (384-322 π.χ.) η
ηθική δεν περιορίζεται στο ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό. Έτσι αναζήτησε
την ηθική τελείωση του ανθρώπου στον οργανωμένο ομαδικό βίο και μελέτησε όλες
τις μορφές επικοινωνίας, αποδίδοντας κορυφαία σημασία στη φιλία που με ιδιαίτερο
ζήλο και προσωπική θέρμη την ερμήνευσε ως ηθικό φαινόμενο σε κάθε πτυχή της
ατομικής και της κοινωνικής ζωής. Η ηθική ουσιαστικά είναι εκείνο το μέρος της
προσωπικότητας που εκφράζει το δεσμό του ατόμου με την κοινωνία (Hoffman,
1992), και αποτελείται από κανόνες, έθιμα ή αρχές που ρυθμίζουν την ανθρώπινη
συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους, συμπεριφορά που επηρεάζει την
ανθρώπινη ευημερία.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι πιθανώς το σημαντικότερο πλαίσιο σωματικής
δραστηριότητας και αποτελεί το ιδανικότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη του
ηθικού χαρακτήρα. Κατ’ αρχήν η Φυσική Αγωγή είναι λιγότερο
εμπορευματοποιημένη από τον οργανωμένο αθλητισμό και δίνει μικρότερη έμφαση
στη νίκη. Επίσης, παρέχετε ένα άριστο πλαίσιο για την ηθική ανάπτυξη, επειδή
οργανώνεται και χτίζεται από έναν εκπαιδευμένο καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
Ειδικότερα, η ηθική εκπαίδευση των παιδιών μέσω του μαθήματος της φυσικής
αγωγής δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά για απόκτηση ικανότητας για ηθικές κρίσεις,
ανάληψη ρόλων, αίσθηση ευθύνης και ανάπτυξη στοργής (ενδιαφέροντος) για τους
άλλους ανθρώπους (Telama, 1999). Πρόσφατα, μελέτη φανέρωσε ότι οι θετικές
αθλητικές συμπεριφορές μαθητών γυμνασίου σχετίζονται με το κλίμα παρακίνησης
με έμφαση στην προσπάθεια και τον προσανατολισμό στο έργο (Διγγελίδης &
Κρομμύδας, 2008)
Οι απόψεις βέβαια σχετικά με την επίδραση γενικότερα του αθλητισμού στην ηθική
ανάπτυξη είναι αντιφατικές. Από την μία πλευρά επικρατεί η άποψη ότι o αθλητισμός
επηρεάζει τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, επικαλούμενοι διάφορα γεγονότα
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και καταστάσεις που συμβαίνουν στον αθλητισμό, όπως η αθλητική επιθετικότητα
και η χρήση παράνομων φαρμάκων. Ενώ από την άλλη επικρατεί η άποψη ότι ο
αθλητισμός διαμορφώνει τον χαρακτήρα των ατόμων, δηλαδή επηρεάζει
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των συμμετεχόντων (Shields & Bredemeier,
1995). Η άποψη όμως που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι ο χαρακτήρας δε χτίζεται
αυτόματα, αλλά με την επίδραση ενός συνόλου παραγόντων που υπάρχουν στον
αθλητισμό καθώς και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
Το τίμιο παιχνίδι
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του χαρακτήρα και της ηθικής σύμφωνα με τον Πρώϊο
(2007), στη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής και του ανταγωνιστικού
σχολικού αθλητισμού, οι ηθικές αξίες που πρέπει να ενισχύονται είναι: η φροντίδα
(ενδιαφέρον), η τιμιότητα , η δικαιοσύνη, η ευθύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός
του εαυτού και των άλλων. Συγκεκριμένα η αξία της τιμιότητας στον αθλητισμό
εξετάζεται μέσα από την στάση «τίμιο φέρσιμο», η οποία εκφράζεται από μία δέσμη
πέντε διαστάσεων: μια πλήρη δέσμευση για αθλητική συμμετοχή, σεβασμό στους
κανόνες και τους επίσημους (π.χ. διαιτητές), ενδιαφέρον για τις κοινωνικές
συμβάσεις (όπως η ύπαρξη καλού ηττημένου), σεβασμός στους αντιπάλους,
αποφυγή της αντίληψης για την νίκη με ότι κόστος συνεπάγεται.
Ο ευρύτερα διαδεδομένος όρος που χρησιμοποιείται σήμερα για να εκφράσει την
ηθική συμπεριφορά και το «ευ αγωνίζεσθαι» στον αθλητισμό είναι το τίμιο παιχνίδι
(fair play). Με αυτόν τον όρο αναδεικνύεται η άποψη ότι τα σπορ πρέπει να
χρησιμοποιούνται για να διδάξουν θετικές ηθικές και κοινωνικές αξίες. Όταν ο στόχος
στον αθλητισμό είναι η επίτευξη της νίκης με κάθε μέσο, τότε η παραβίαση των
κανόνων του παιχνιδιού, η εξαπάτηση του διαιτητή, το σκληρό αντιαθλητικό παιχνίδι
και η άσκηση βίας είναι στοιχεία που δεσπόζουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον
(Shields et al., 2007)
To κλίμα παρακίνησης είναι ένας περιστασιακός παράγοντας που δημιουργείται
κυρίως από τους σημαντικούς άλλους του περιβάλλοντος, όπως τους δασκάλους,
τους γονείς και τους προπονητές (Ames 1992) και μπορεί να χωριστεί σε στοιχεία,
όπως σε στόχους «δεξιότητας» και «απόδοσης». Ο προσανατολισμός στο κλίμα της
«δεξιότητας» ενισχύει και ενθαρρύνει τη θέληση για μάθηση μέσα από την πράξη και
τη διάθεση για επιμονή. Ενώ ένα κλίμα που είναι επικεντρωμένο στην «απόδοση»
διευκολύνει τα συναισθήματα της ικανοποίησης που προέρχονται από την επίδειξη
της ανωτερότητας σε ό, τι αφορά τις ικανότητες των μελών μιας ομάδας ή ενός
αντιπάλου και ενισχύει συμπεριφορές, όπως σκληρό παιχνίδι και εξαπάτηση στην
εφαρμογή των κανόνων (Roberts & Ommundsen, 1996).
Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Στο σχολικό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προάγουν
θετικές συμπεριφορές και να μειώσουν πιθανές αρνητικές συμπεριφορές των
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μαθητών τους, παρά τις ατομικές διαφορές που παρουσιάζουν. Από την άλλη μεριά,
ο αθλητισμός είναι ένα περιβάλλον όπου και σ΄ αυτό, όπως και στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργούνται πολλά ηθικά προβλήματα λόγω του
ανταγωνισμού (Shields & Bredemeier, 2000).
Η ηθική και κοινωνική ανάπτυξη είναι ένας από τους στόχους της σχολικής Φυσικής
Αγωγής. Αυτός ο στόχος είναι εφικτός, καθώς η Φυσική Αγωγή προσφέρει σε
σύγκριση με τα άλλα μαθήματα του σχολείου, περισσότερες ευκαιρίες για τις
αλληλεπιδράσεις μαθητή – καθηγητή, ,καθηγητή-μαθητή, και μαθητών μεταξύ τους,
οι οποίες είναι απαραίτητες να επιδείξουν οι τελευταίοι κοινωνικοηθικές
συμπεριφορές. Επίσης, στο χώρο της Φυσικής Αγωγής υπάρχει διαφοροποίηση σε
σχέση με τον αθλητισμό. Στη φυσική αγωγή οι μαθητές δεν είναι υπέρμαχοι ενός
συγκεκριμένου αθλήματος αλλά σε ποικιλία αθλημάτων, αγωνισμάτων και μορφών
άσκησης τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά καθώς και, περισσότερο ή
λιγότερο ανταγωνιστικά (Bergmann - Drewe, 2000).
Σύμφωνα με τους Shields και Bredemeier (1995), η Φυσική Αγωγή είναι
“παραδοσιακά δομημένη με λιγότερη έμφαση στον ανταγωνισμό και ελάχιστες
εξωτερικές πιέσεις με έμφαση στο αποτέλεσμα”, σε αντίθεση με τα αθλήματα, στα
οποία εμπεριέχεται σκληρή προπόνηση, με έντονο χαρακτηριστικό στόχο στην
επίδοση και στην επίτευξη της επιτυχίας. Για τη συμβολή της Φυσικής Αγωγής στην
ηθική ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Telama (1999), ο οποίος παράθεσε μια σειρά
επιχειρημάτων για τις θετικές αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνονται, μέσα από τις
πολύ στενές σχέσεις και την ομαδική δουλειά. Τα παιδιά μαθαίνουν τη λήψη ρόλων,
την εκτίμηση των άλλων ατόμων, τη συνεργασία, το διάλογο και το ξεπέρασμα
δύσκολων καταστάσεων μέσα από την ένταση του παιχνιδιού.
Στο περιβάλλον του αθλητισμού
Οι θεωρητικοί της ηθικής ανάπτυξης συμφωνούν ότι, η θεμελιώδης δομή της
ηθικότητας παραμένει σταθερά συσχετιζόμενη με την υπάρχουσα κατάσταση στο
κάθε άθλημα και προσδιορίζεται από τον όρο «ηθική ατμόσφαιρα». Οι Shields και
Bredemeier (1995) υποστηρίζουν ότι, “η ηθική ατμόσφαιρα στο περιβάλλον του
αθλήματος κατέχει ένα σημαντικό ρόλο για να προσδιορίσει την ηθική λειτουργία”
και η επιθετική συμπεριφορά νεαρών αθλητών είναι συσχετιζόμενη με την ηθική
ατμόσφαιρα της ομάδας τους. Σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
την ηθική ατμόσφαιρα είναι το επίπεδο ανταγωνισμού που υπάρχει στο κάθε άθλημα
και η φύση του κάθε αθλήματος (π.χ. το επίπεδο σωματικής επαφής). Συγκεκριμένα,
υπάρχουν αθλήματα σύγκρουσης, επαφής και μη επαφής στα οποία φαίνεται ότι τα
έμφυτα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων αθλημάτων έχουν επιπτώσεις στην
ηθική ανάπτυξη κατά έναν ανόμοιο τρόπο. Το κάθε άθλημα διαμορφώνει το δικό του
περιβάλλον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ηθική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο κάθε
περιβάλλον να επηρεάζει την ηθική λήψη αποφάσεων (Tuker & Parks, 2001).
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Οι Shields και Bredemeier (2000) υποστήριξαν ότι ο αθλητισμός δημιουργεί πολλά
ηθικά προβλήματα λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Συχνά ο ανταγωνιστικός
αθλητισμός ανταμείβει επιθετικές συμπεριφορές, ακόμη κι αν αυτές είναι αντίθετες
με τους κοινωνικούς κανόνες. Παλαιότερη έρευνα σε περιβάλλον του αθλητισμού
φανερώνει ότι οι αθλητές έχουν τη τάση να δίνουν περισσότερη έμφαση στη νίκη
από ότι στο τίμιο παιχνίδι (Webb, 1969). Αποτελέσματα μεταγενέστερης μελέτης
φαίνεται να ενισχύουν τον παραπάνω ισχυρισμό, ότι δηλ. καθώς οι αθλητές
ωριμάζουν και κινούνται σε περισσότερο ανταγωνιστικές καταστάσεις, αυτοί είναι
περισσότερο προσανατολισμένοι στη νίκη και λιγότερο απέναντι στην ευχαρίστηση
και στο δίκαιο παιχνίδι (Knoppers, 1985; Shields & Bredemeier, 1995). Αρκετές
έρευνες έχουν δείξει ότι ο αθλητισμός μπορεί να καταστείλει τον ηθικό διαλογισμό
και την ηθική ανάπτυξη (Beller, Stoll, Burwell, &Cole, 1996; Miller, Roberts, &
Ommundsen, 2004). Στο πλαίσιο του αθλητισμού, οι Miller et al. (2004), υποστήριξαν
ότι οι αθλητές ενδεχομένως να δεσμεύονται με μία μορφή «ιδιάζουσας-ξεχωριστής
ηθικότητας» (bracketed morality) στο επιλεγμένο τους άθλημα και θεωρείται ένας
τύπος ιδιότυπης “κατάστασης” της ηθικότητας που εφαρμόζεται στο πεδίο του
αθλητισμού αλλά όχι σε καταστάσεις της καθημερινής-πραγματικής ζωής.
Οι Bredemeier και Shields (1986) οδηγήθηκαν στη δημιουργία του όρου «game
reasoning» για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και
συμπεριφέρονται οι αθλητές, -τριες ως προς το τίμιο παιχνίδι. Τέτοια παραδείγματα
συμπεριφορών είναι οι φραστικοί υβριστικοί χαρακτηρισμοί, βάναυση αντιμετώπιση
του αντιπάλου καθώς γενικά μια φτωχή επίδειξη αθλητικού πνεύματος, οι οποίες
συμπεριφορές θα μπορούσαν κανονικά να αποδώσουν αυστηρές ποινές στο πλαίσιο
της καθημερινής ζωής. Αυτός ο μετασχηματισμός του ηθικού διαλογισμού γίνεται
στη διάρκεια ενός αγώνα όπου μια εγωκεντρική συμπεριφορά ή ένα έντονο
ενδιαφέρον για τον εαυτό θεωρείται νόμιμο στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
Κλίμα παρακίνησης στο χώρο του αθλητισμού
Στο χώρο του αθλητισμού και πέρα από το σχολικό περιβάλλον, το κλίμα είναι
ανταγωνιστικό και η νίκη είναι το κριτήριο της επιτυχίας. Το κλίμα που επικρατεί
ευνοεί την καλλιέργεια του ανταγωνισμού. Αυτό λογικά οδηγεί σε
«ανταγωνιστικούς» προσανατολισμούς. Οι έρευνες επιβεβαιώνουν αυτήν την
υπόθεση. Άτομα από το χώρο του αγωνιστικού αθλητισμού και του μαζικού
αθλητισμού ρωτήθηκαν για το σκοπό του αθλητισμού και οι μεν έβλεπαν τον
αθλητισμό μέσα από το πρίσμα του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη των ικανοτήτων
τους και την επαγγελματική τους πρόοδο, ενώ οι δε σαν μέσο προώθησης της υγείας
τους και κοινωνικής επαφής (White & Duda, 1994). Όμως ένα κλίμα παρακίνησης
προσανατολισμένο στη δουλειά, μπορεί να επηρεάσει θετικά τους αθλητές στην
προσπάθεια, στην υιοθέτηση αθλητικού τρόπου ζωής, να αυξήσει τη διασκέδαση
στην προπόνηση και την εσωτερική τους παρακίνηση, δημιουργώντας ένα κλίμα
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στοχευόμενο στη σταδιακή βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι έχοντας παράλληλα
και την κατάλληλη ανατροφοδότηση από τον προπονητή (Seifriz, Duda & Chi, 1992).
Σε άλλη έρευνα των Walling, Duda και Chi (1993), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
αντίληψη του κλίματος παρακίνησης στη «γνώση» σχετίσθηκε με μεγαλύτερα
επίπεδα προσπάθειας, με περισσότερη ευχαρίστηση και ομαδική ικανοποίηση.
Αντίθετα, η αντίληψη του κλίματος στην «επίδοση» σχετίσθηκε με υψηλότερα
επίπεδα ανησυχίας λιγότερη ομαδική ικανοποίηση των αθλητών και εμφάνιση
αντιαθλητικών συμπεριφορών.
Κλίμα παρακίνησης στο χώρο της φυσικής αγωγής
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό να διερευνηθεί συνολικά ο ρόλος των
διαστάσεων του κλίματος παρακίνησης (TARGET) στο χώρο της Φυσικής Αγωγής
ανέδειξε σημαντικά ευρήματα, τα οποία πιστοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις
θεωρητικές υποθέσεις των συγγραφέων. Αρκετοί ερευνητές (Boone, 1995; Solmon,
1996) εφάρμοσαν προγράμματα παρέμβασης, με σκοπό την ενίσχυση του κλίματος
παρακίνησης στη «μάθηση». Έκαναν παρέμβαση σε όλες τις διαστάσεις (TARGET): α)
στο είδος των ασκήσεων (κατά πόσο το καθήκον είναι ενδιαφέρον, παρουσιάζει
ποικιλία, είναι προκλητικό και κατά πόσο ο τρόπος που είναι δομημένο προωθεί την
κοινωνική σύγκριση), β) στη μεταφορά των αποφάσεων από τους καθηγητές στους
μαθητές (κατά πόσο συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα άτομα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων που αφορούν το καθήκον και κατά πόσο αυτό- αξιολογούνται), γ) στο
είδος ενθάρρυνσης από πλευράς καθηγητών (το είδος των αμοιβών, οι λόγοι των
αμοιβών ο τρόπος που διανέμονται οι αμοιβές και κατά πόσο η φύση των αμοιβών
γίνεται αντιληπτή σαν πληροφορία, αναγνώριση ή έλεγχος συμπεριφοράς), δ) στον
τρόπο οργάνωσης υποομάδων (ομαδοποίηση) στο μάθημα (κατά πόσο δίνεται η
δυνατότητα για συνεργασία στην επίτευξη των στόχων ανεξάρτητα από την
ικανότητα, φύλο, εθνικότητα, κλπ. και κατά πόσο δίνεται η δυνατότητα για
οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων) ε) στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών (κατά
πόσο η αξιολόγηση είναι πληροφοριακή, αφορά το άτομο, είναι ιδιωτική και δεν
κοινοποιείται, κατά πόσο δίνεται έμφαση στην κοινωνική σύγκριση και είναι
βασισμένη σε νόρμες) στ) στο χρόνο που γίνονται τα παραπάνω (κατά πόσο φτάνει ο
χρόνος για την επίτευξη των καθηκόντων, κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι επιτρέπεται να
συμμετέχουν στο σχεδιασμό σε ότι αφορά το χρόνο, ρυθμό και σειρά, κατά πόσο
δίνεται ο ίδιος χρόνος σε όλους, κατά πόσο υπάρχει πίεση χρόνου στην εκτέλεση).
Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα παρέμβασης, με στόχο την εφαρμογή ενός θετικού κλίματος
παρακίνησης, σε σχέση με τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με στόχο
το ανταγωνιστικό κλίμα, είχαν μεγαλύτερους βαθμούς στην αντίληψη του κλίματος
παρακίνησης στη «μάθηση». Επίσης, είχαν υψηλότερες τιμές στον προσανατολισμό
στο «έργο», είχαν υψηλότερη αθλητική επίδοση (Boone, 1995), εμφάνισαν θετικές
αθλητικές συμπεριφορές, ανέφεραν μεγαλύτερη ευχαρίστηση, είχαν μεγαλύτερη
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επιμονή, προτιμούσαν ασκήσεις με αυξημένη δυσκολία και πίστευαν ότι οι επιτυχίες
ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας (Treasure, 1993).
Μεθοδολογία
Δείγμα
Στην έρευνα πήραν μέρος 554 μαθητές,-τριες (278 αγόρια και 276 κορίτσια)
Γυμνασίου με την συμμετοχή παιδιών και των τριών τάξεων (Α΄Β΄Γ΄). Οι μαθητές
προέρχονταν από 5 σχολεία του Ν. Λάρισας και 24 διαφορετικών σχολικών
τμημάτων. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις απαντήσεις των
μαθητών σε δύο ερωτηματολόγια, σε ώρα μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και με
την παρουσία μόνο του καθηγητή-ερευνητή.
Όργανα Μέτρησης
Τα παιδιά απαντήσανε οικιοθελώς στα 2 παρακάτω ερωτηματολόγια:
Α) Το ερωτηματολόγιο για την μέτρηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με
την έμφαση του καθηγητή σε στόχους σε επίπεδο χώρου (Papaioannou, Kosmidou,
Tsigilis, & Milosis, 2007). Αναφέρεται στις αντιλήψεις των μαθητών για την
συμπεριφορά του καθηγητή στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 7 αναφέρονται στην έμφαση του
καθηγητή στη “μάθηση” (π.χ. “χαίρεται πολύ όταν μαθαίνω νέες ασκήσεις και
παιχνίδια”), οι 8 αναφέρονται στην έμφαση του καθηγητή στην “ενίσχυση του εγώ”
(π.χ. “αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση μόνο με μαθητές/τριες που πετυχαίνουν τις
καλύτερες επιδόσεις”), οι 8 στην έμφαση του καθηγητή στην “προστασία του εγώ”
(π.χ. “συχνά με κάνει να ανησυχώ μήπως πουν ότι δεν είμαι ικανός/ικανή στο
μάθημα”) και 7 ερωτήσεις αναφέρονται στην έμφαση του καθηγητή στην “κοινωνική
αποδοχή” (π.χ. “Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να κάνω καλά μια άσκηση και οι άλλοι
να με αγαπούν”).
Β) Το ερωτηματολόγιο για “το Τίμιο Παιχνίδι στη φυσική αγωγή” (F.P.P.E.Q: Fair play
in Physical Education Questionnaire- Χασάνδρα, Γούδας, Χατζηγεωργιάδης και
Θεοδωράκης, 2002) για να αξιολογήσει τις αυτό-αναφερόμενες συμπεριφορές τίμιου
παιχνιδιού των μαθητών, -τριών στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Η κλίμακα
περιλαμβάνει 4 διαστάσεις που αξιολογούν, δύο θετικές (σεβασμός στους κανόνες
των αθλημάτων και σεβασμός στους συμπαίκτες) και 2 αρνητικές (τέχνη νίκης και
κλέψιμο) αθλητικές συμπεριφορές.
Αποτελέσματα - Πίνακας Συσχετίσεων
1
1.Σεβασμός
στους
συμπαίκτες
2.Τεχνική
νίκης
3.Τυπικότητες
των σπορ
4.Κλέψιμο

2

3

4

5

-.17**
.37**

-.38**

-.27**

.63**

-.41**
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6

7

8

9

10
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5.Αντίληψη
στην
προστασία
του εγώ
6.Αντίληψη
στην
ενίσχυση του
εγώ
7.Αντίληψη
με έμφαση
στη μάθηση
8.Αντίληψη
με έμφαση
στην
κοινωνική
αποδοχή

-.09*

.07

-.05

.09*

.19**

.62**

-.16**

.18**

-.05

.07

-.04

.10*

.33**

.30**

-.10*

.24**

.55**

.31**

-.13**

.26**

-.17**

.02

-.20**

.44**

.10*

-.21**

-.24**

.14**

-.04

.14**

-.03

.26**

-.01

.22**

.72**

.10*

.18**

.34**

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

Από τον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, η σχέση του κλίματος
παρακίνησης με έμφαση στην «προστασία του εγώ» συσχετιζόταν χαμηλά αρνητικά
με την θετική διάσταση του τίμιου παιχνιδιού, «σεβασμός στους συμπαίκτες» (r=-.09,
p<.05) και χαμηλά θετικά με την αρνητική διάσταση του τίμιου παιχνιδιού,
«κλέψιμο» (r=.09, p<.05). Επίσης χαμηλά θετικά συσχετιζόταν τo κλίμα παρακίνησης
στην «ενίσχυση του εγώ» με την αρνητική διάσταση του τίμιου παιχνιδιού,«κλέψιμο»
(r=.10, p<.05).
Το κλίμα παρακίνησης με έμφαση στη «μάθηση» συσχετιζόταν θετικά με τις θετικές
διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού, ενώ αρνητικά συσχετιζόταν με τις αρνητικές
συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, μέτρια θετικά συσχετιζόταν με
τις διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού, «σεβασμός στους συμπαίκτες» (r=.31, p<.01)
και «τυπικότητες των σπορ» (r=.26, p<.01), ενώ αντίθετα χαμηλά αρνητικά
συσχετιζόταν με τις αρνητικές διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού, «κλέψιμο» (r=-.17,
p<.01) και «τέχνη νίκης» ( r=-.13, p<.01).
Το κλίμα παρακίνησης με έμφαση στην «κοινωνική αποδοχή» συσχετιζόταν χαμηλά
θετικά τόσο με την διάσταση του τίμιου παιχνιδιού, «σεβασμός στους συμπαίκτες»
(r=.14, p<.01), όσο και με την διάσταση «τυπικότητες των σπορ» ( r=.14, p<.01).
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης και της σχέσης
του κλίματος παρακίνησης του καθηγητή στις διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού στο
περιβάλλον του μαθήματος της φυσικής αγωγής.
Εξετάζοντας τις αυτοαναφερόμενες αντιλήψεις των μαθητών, τα αποτελέσματα
συνοπτικά παρουσιάσανε ότι το κλίμα παρακίνησης με έμφαση στην «απόδοση»
(«ενίσχυση της απόδοσης» και «προστασία της απόδοσης») εμφάνισε θετική
συσχέτιση με την αντικοινωνική διάσταση του τίμιου παιχνιδιού «κλέψιμο» και
αρνητική συσχέτιση με την θετική διάσταση του τίμιου παιχνιδιού «σεβασμός στους
συμπαίκτες».
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Αντίθετα, το κλίμα παρακίνησης με έμφαση στην «μάθηση» συσχετίζεται θετικά με
τις δύο θετικές κοινωνικοηθικές διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού («σεβασμός στους
συμπαίκτες» και «τυπικότητες των σπορ») και αρνητικά με τις δυο αντικοινωνικές
διαστάσεις του τίμιου παιχνιδιού («κλέψιμο» και «τεχνική νίκης»). Συνεπώς τα
ευρήματα της υπάρχουσας έρευνας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση και είναι σε
συμφωνία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του
αθλητισμού, όπου τονίζεται η σημαντική επίδραση του περιστασιακού παράγοντα
του κλίματος παρακίνησης με τις συμπεριφορές του τίμιου παιχνιδιού (Ommundsen,
Roberts, Lemyre, & Treasure, 2003; Miller, Roberts, & Ommundsen, 2004).
Σε ένα χώρο επίτευξης (αθλητισμού ή της φυσικής αγωγής), ένα κλίμα παρακίνησης
προσανατολισμένο στη μάθηση είναι πιθανόν να γίνεται αντιληπτό από τους
συμμετέχοντες όταν ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει την μάθηση, με το ξεπέρασμα των
σφαλμάτων, τη συνεργασία καθώς και την ατομική και ομαδική βελτίωση. Ενώ ένα
κλίμα που στοχεύει στην απόδοση, είναι πιθανόν να είναι αντιλαμβανόμενο από τα
παιδιά όταν ο εκπαιδευτής δίνει έμφαση στην επιτυχία υπερτονίζοντας την νίκη,
ενθαρρύνοντας διαπροσωπικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των παιδιών και
συμπεριφερόμενος διαφορετικά βασιζόμενος στην αθλητική ικανότητα (Ames,
1992). Συνεπώς η υφιστάμενη άποψη των αξιών του εκπαιδευτή για το τι συνιστά η
επιτυχία ή η αποτυχία, πιθανώς να έχει σημαντική επίδραση πάνω στις διεργασίες
της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς των παιδιών.
Συμπερασματικά, από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορεί να τονιστεί η
σημαντικότητα σε μεγάλο βαθμό του παράγοντα της προδιάθεσης και της
περιστασιακής κατάστασης του κλίματος παρακίνησης, στην επιλογή συχνότερων
θετικών συμπεριφορών στο τίμιο παιχνίδι. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές,
παράγοντες και γονείς θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι για τη δημιουργία του
κλίματος στην ομάδα, το οποίο να είναι δομημένο στο «έργο/δουλειά/μάθηση» για
την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στα σπορ να
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για επίδειξη θετικών αθλητικών συμπεριφορών.
Ο αθλητισμός είναι ένα περιβάλλον που δεν φαίνεται να διαμορφώνει αυτόματα
χαρακτήρες. Συνεπώς, η Φυσική Αγωγή σύμφωνα με τους Shields και Bredemeier
(1995) «αποτελεί το ιδανικότερο περιβάλλον για την ηθική ανάπτυξη που δίνει τη
δυνατότητα καλλιέργειας ενός συνόλου ηθικών αξιών και αρχών». Οι «σημαντικοί
άλλοι» (καθηγητές, γονείς) είναι αυτοί που επωμίζονται την ευθύνη για την
δημιουργία της κατάλληλης ηθικής ατμόσφαιρας, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια
ηθικών αλληλεπιδράσεων στους νεαρούς μαθητές. Έρευνα που έγινε σε μαθητές
που διδάσκονταν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής με τον παραδοσιακό τρόπο
συγκριτικά με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής με ειδικές στρατηγικές που
στόχευαν στην ηθική ανάπτυξη, αναφέρουν ότι τα παιδιά που διδάσκονταν το
μάθημα παραδοσιακά δεν έδειξαν στοιχεία ηθικής ανάπτυξης, σε αντίθεση με τα
παιδιά που διδάσκονταν το μάθημα με τις ειδικές στρατηγικές για ηθική ανάπτυξη
(Hassandra, Goudas, Hatzigeorgiadis, & Theodorakis, 2007). Άρα η διδασκαλία των
-633-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
αθλημάτων από μόνη της, δίχως να περιλαμβάνει ειδικές στρατηγικές που στοχεύουν
στην ηθική ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Για την
καλύτερη κατανόηση της ηθικής συμπεριφοράς, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης, είναι αναγκαία η εξερεύνηση των
λόγων που οδηγούν τα παιδιά στην εκδήλωση ανήθικων και αντικοινωνικών
συμπεριφορών.
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Περίληψη
Η εισήγηση εντρυφεί, αναδεικνύει, επισημαίνει, συζητά τα σύγχρονα ερευνητικά
δεδομένα, της γνωσιακής νευροεπιστήμης, της βιολογικής και εκπαιδευτικής
ψυχολογίας, και προτείνει ρηξικέλευθη προσέγγιση της διδακτικής-μαθησιακής
διαδικασίας.
Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της εισήγησης στηρίζεται αφενός στη λεπτομερή,
εξονυχιστική και εμπεριστατωμένη μελέτη των σύγχρονων ερευνητικών πορισμάτων
των προαναφερθεισών επιστημών και αφετέρου στην κριτική και συγκριτική
αποτίμηση αυτών προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί η χρησιμότητά τους στην
ποιοτική αναβάθμιση των ενεργημάτων του νου και η αξιοποίησή τους στην
αναθεώρηση και μέγιστη βελτιστοποίηση της διδακτικής –μαθησιακής πρακτικής για
ένα σχολείο πραγματικά καινοτόμο, δημιουργικό και χαρούμενο.
Εισαγωγή
«Έχει επιστημονικά διαπιστωθεί ότι ανεπάρκειες και λάθη στην εκπαίδευση έχουν
επιζήμια επίδραση στην ανάπτυξη του φλοιού του εγκεφάλου». (Faure et al, 1972,
108)238
Οι Caine & Caine 1997, η Langer 1997 και ο Gardner 2000 προτείνουν ότι τα
ερευνητικά δεδομένα για το πώς λειτουργεί και μαθαίνει ο εγκέφαλος δικαιολογούν
μια απομάκρυνση από τη γραμμική, ιεραρχική διδασκαλία προς σύνθετες, θεματικές
και ενοποιημένες δραστηριότητες. Αναγνωρίζεται ο ενεργητικός ρόλος του μαθητή
στη μάθηση και η στροφή στην καλιέργεια της ποιοτικής και ευέλικτης σκέψης.
Ερευνητικά Δεδομένα και Διδακτική Πράξη
1. Ο εγκέφαλος είναι ένα κβαντικός επεξεργαστής. Η μάθηση είναι ηλεκτρική και
χημική διεργασία. Σε αυτήν εμπλέκεται όλο μας το είναι δηλαδή ολόκληρη η
φυσιολογία. Το μυαλό είναι στο σώμα μας και στο σώμα το μυαλό μας.
2. Η μάθηση είναι τόσο φυσιολογική όσο η αναπνοή, αλλά μπορεί είτε να
εμποδισθεί είτε να διευκολυνθεί. Το άγχος και απειλή επηρεάζουν τη
λειτουργία και τη χημεία του εγκεφάλου κατά τρόπο διάφορο της γαλήνης, η
238
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ανία και η μονοτονία κατά τρόπο διάφορο της πρόκλησης, η αποδοκιμασία και
η απόρριψη κατά τρόπο διάφορο της ικανοποίησης και της ενθάρρυνσης.
(Ornstein και Sobel 1987). Τα πάντα έχουν ηλεκτροχημικές διασυνδέσεις.
3. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται μέσα σε κλίμα ηρεμίας, ασφάλειας, σιγουριάς,
χαράς και όταν βιώνει την επιτυχία. Τα συναισθήματα δημιουργούν τους
διακόπτες αλλαγής. «Ναι» ή «καλό» προκαλούν έκρηξη στο μυαλό και «όχι» ή
«λάθος» προκαλούν συμπίεση. Οι νευρώνες χρειάζονται συναισθηματικά
σήματα για να συνδεθούν κατάλληλα. Τα λόγια του δασκάλου προς το παιδί
πρέπει να είναι λόγια ελπίδας, τόνωσης της αυτοεικόνας του και ενίσχυσης του
αυτοσυναισθήματος. Το παιδί πρέπει να νιώσει ότι μπορούμε και θέλουμε να
το βοηθήσουμε. Ότι μπορεί να στηριχθεί επάνω μας. Η αίσθηση ότι το παιδί
είναι αβοήθητο συνοδεύεται από υπολειτουργία του εγκεφάλου, από
υποβάθμιση του αντιληπτικού πεδίου (Combs & Snygg, 1959). Ο μαθητής
γίνεται λιγότερο ευέλικτος και επιστρέφει αυτόματα σε παγιωμένες
συμπεριφορές. Με την καρδιά διδάσκεται του παιδιού η καρδιά. (Pestalozzi).
Το ήρεμο και ασφαλές συναισθηματικό δέσιμο προκαλεί την έκκριση
ωκυτοκκίνης, αγγειοπιεσίνης καθώς και διάφορων ενδορφινών που βοηθούν
στην αίσθηση της χαλάρωσης και της ηρεμίας μειώνοντας παράλληλα και το
άγχος. Το άγχος καταστρέφει τη μάθηση και αν καταστεί χρόνιο και τον
άνθρωπο. Ο δάσκαλος παράγει και διατηρεί την ήρεμη ετοιμότητα με τη
συνεχή του καλή διάθεση και την πρόκληση των διαφορετικών διαδικασιών
που χρησιμοποιεί, αναμειγνύει την καθημερινή εμπειρία με το υποχρεωτικό
περιεχόμενο, σχολιάζει, σχεδιάζει, εισάγει στηρίγματα που συγκεντρώνουν
την προσοχή.
4. Η μάθηση ενισχύεται από προκλήσεις και αποτρέπεται από απειλές. Ο
εγκέφαλος υπολειτουργεί υπό απειλή κινδύνου (Hart 1983) και μαθαίνει
βέλτιστα όταν διεγερθεί κατάλληλα. Με την απειλή δεν παράγεται ντοπαμίνη,
με αποτέλεσμα να μη έχουμε αποτύπωση μνημονικού ίχνους.
5. Για να αιχμαλωτίσεις τις ψυχές των άλλων και να παιδαγωγήσεις απαιτεί
καταστάσεις ενδυνάμωσης.
ü Πολύ μου άρεσε αυτό που έκανες! Πως σου ήρθε αυτή η ιδέα? Είναι φανταστική!”
ü “Έχω ξαναδεί παιδιά σαν κι εσένα… Έχεις ένα καταπληκτικό χάρισμα.”
ü Κάθε προσπάθειά σου και καλύτερη
ü “Ξέρω πως δεν τα πήγες καλά. Είμαι στο πλευρό σου και ξέρω πώς να σε βοηθήσω
να φτάσεις εκεί που θέλεις. Συνέχισε την προσπάθεια.”
6. Έχουμε έναν εγκέφαλο που είναι σχεδιασμένος, ώστε σπάνια να λαμβάνει τη
γνώση με την πρώτη φορά. Αντίθετα, κάνει προσωρινές αποθηκεύσεις των
νέων γνώσεων. Αυτές διατηρούνται μέχρι για κάποιο λόγο να τις σβήσουμε ή
να τις αναβαθμίσουμε και να τις σώσουμε.
7. Ο εγκέφαλος για να σκεφθεί θέλει πλαίσιο. Είναι απόλυτα στοχοκεντρικός.
Πίσω από αυτόν τον πολύπλοκο νευρωνικό μηχανισμό βρίσκεται η απλότητα
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του σκοπού. Ο εγκέφαλος είναι «επομενίζων». Θέλει να γνωρίζει τι θα
ακολουθήσει. Αυτό έχει δύο σημαντικές συνέπειες. του περιορίζει το άγχος. Οι
μαθητές που γνωρίζουν με σαφήνεια που θέλουν να καταλήξουν, φτάνουν
στον τελικό στόχο σε λιγότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με εκείνους
στους οποίους δε γνωστοποιείται καθόλου ο σκοπός του μαθήματος και τα
αποτελέσματα της μάθησης είναι μονιμότερα. Επειδή:
ü Μαθαίνουν το κανάλι μέσα από το οποίο θα μεταδοθεί το μάθημα.
ü Πληροφορούνται για τη συμπεριφορά που αναμένεται να αποκτήσουν με το τέλος
του μαθήματος.
ü Λειτουργούν σε ένα πλαίσιο καθαρής αντίληψης
ü Ενεργοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες μάθησης με τρόπους που
αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο που θα παρουσιασθεί.
8. Ο εγκέφαλος αναζητά το νόημα των πραγμάτων. Αναζητούμε την
ανακούφιση να σκεφτόμαστε πράγματα που μπορούμε να συλλάβουμε και να
κατανοήσουμε. Όταν το μυαλό έρχεται αντιμέτωπο με κάτι που δεν μπορεί να
κατανοήσει, έχει την τάση να στρέφεται αλλού και να αποκλείει το άγνωστο.
Η περιέργεια σπάνια είναι ανώφελη. Υπάρχει κάποιος λόγος που επιθυμούμε
να μάθουμε κάτι. Το κάθε παιδί ερχόμενο στο σχολείο έχει ήδη δομημένο το
δικό του θεωρητικό μοντέλο για τη δημιουργία του κόσμου και το πώς
λειτουργούν τα πράγματα σε αυτόν. Αυτό το μοντέλο επιζητεί εναγωνίως να
το κάνει όσο το δυνατόν πιο τέλειο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει ένα κενό, ένα
ρήγμα, ένας άδειος χώρος, όσον αφορά στην κατανόηση των πραγμάτων, στο
νοητικό μας μοντέλο για τον κόσμο. Βιώνουμε αυτό το ρήγμα σαν μια τρύπα
στο δόντι την οποία θέλουμε να κλείσουμε. Αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε:
Πώς; Πότε; Γιατί;. Δε λησμονούμε τα πράγματα που κάνουν τον κόσμο πιο
λογικό και ενδιαφέροντα για μας, και το νοητικό μας μοντέλο πιο πλήρες και
ακριβές. Η ιδανική διαδικασία μάθησης είναι να παρουσιάζονται οι
πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εγκέφαλος να κατανοεί δημιουργώντας
μοτίβα και όχι να του επιβάλλεται η γνώση. Για να είναι αποτελεσματική η
διδασκαλία ο μαθητής πρέπει να δημιουργεί τα προσωπικά του
μοντέλα/μοτίβα και να έχουν νόημα. Η δημιουργία μοντέλων αναφέρεται στην
οργάνωση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών (Nummela & Rosengren, 1986).
Ο εγκέφαλος προσπαθεί να διακρίνει και να κατανοήσει μοτίβα που
προκύπτουν, από μόνος του (Hart 1983, Lakoff 1987, Nummela & Rosengren
1986, Rosenfield 1988)
9. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί αναλογίες και συσχετίσεις. Με τους
μετασχηματισμούς και τις συσχετίσεις τα παιδιά αναδιοργανώνουν σχέσεις,
συνταιριάζουν καλύτερα τις προϋπάρχουσες γνώσεις (Bruner, J), μελετούν τα
πράγματα στην πραγματική αλληλοσύνδεσή τους, στην κίνησή τους, στην
εξέλιξή τους και αυτό συντελεί στην αποκάλυψη των αντιφάσεων, στην
ανάγκη να αντιληφθούμε περισσότερα και να προνοήσουμε περισσότερα.
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Καταλαβαίνω σημαίνει επινοώ ή ανασυγκροτώ μέσα από μια επινόηση
(Piaget, J). Τα σχήματα είναι μεταφορές για τη γνωστική δομή και λειτουργία.
Αποτυπώνουν τις γνώσεις μας αλλά και τις συσχετίσεις των γνώσεών μας για
τα πράγματα. Και από τη στιγμή που οι μαθητές ανακαλύψουν τις σχέσεις
(Bruner) ή τις συνειδητοποιήσουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Ausubel),
τότε καθίστανται ικανοί να οργανώσουν εσωτερικά το προς μάθηση υλικό και
να το μετασχηματίσουν. Η ουσιαστική γνώση δεν πηγάζει απευθείας από τις
πληροφορίες που συσσωρεύονται στη σκέψη του παιδιού, αλλά
δημιουργείται με την εφαρμογή των νέων πληροφοριών και δεδομένων σε
νέους συνδυασμούς. Η γνώση είναι αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας
μετασχηματισμών (Μαραγκουδάκης, Γ). Με τις συσχετίσεις οδηγείται η
διάδραση και τελικά η μάθηση σε υψηλό επίπεδο (Zahorik 1987)
10. Είναι οργανωτικός. Ο εγκέφαλος κρατεί πληροφορίες σε κατηγορίες. (Χρήση
νοητικών χαρτών, πινάκων διαγραμμάτων, προσομοιώσεων, αναλογίες).
Οργανωμένη διείσδυση και εμβάθυνση με γραφικούς διοργανωτές,
ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση με βάση κοινά χαρακτηριστικά σημαίνει
καλύτερη αποθήκευση της γνώσης, αποτελεσματικότερη απομνημόνευση και
ευκολότερη ανάκληση. Με τους νοητικούς χάρτες δίνουμε την ευκαιρία στη
σκέψη να περιδιαβεί όλα τα μήκη και πλάτη του εγκεφάλου. Επισημαίνεται
ιδιαιτέρως, ότι με την οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας σε λογική σειρά
και διαίρεσή της σε σαφή μικρά βήματα. Με τη σταδιακή, βήμα βήμα
κατάκτηση της ύλης αυξάνουμε τη χωρητικότητα της μνήμης.
11. Ο εγκέφαλος είναι συλλέκτης της ουσίας. Συγκρατεί ότι τον ενδιαφέρει. Όση
μεγαλύτερη σημασία έχει η προς εκμάθηση ύλη για το υποκείμενο τόσο
καλύτερη θα είναι η συγκράτησή τους. Τα υπόλοιπα τα ξεσκαρτάρει. Δεν
μπορεί να διατηρήσει στη μνήμη όλες τις πληροφορίες. Χρειάζεται τόση
ενέργεια για αυτό, που είναι αδύνατο να την έχει διαθέσιμη κάθε στιγμή.
Ξεσκαρτάρει για να μην πάθει black out. Μαθαίνω σημαίνει αποκλείω. Για
αυτό πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά ευκαιρίες επιλογής. Όταν το παιδί
επιλέγει τότε είναι να σαν να μελετά δικά του προβλήματα-νοήματα. Τα
νοήματα δεν αναβλύζουν από τα πράγματα. Τα νοήματα τα προσθέτει το παιδί
όταν αρχίζει να αναρωτιέται για το πώς και το γιατί των πραγμάτων «Τα πουλιά
ποτέ δεν τραγουδούν σε σπηλιές. Ούτε και εμείς. Για να μπορέσουμε να
μάθουμε πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι να δοκιμάζουμε, να
πειραματιζόμαστε, να εκφραζόμαστε, να κάνουμε λάθη. Έτσι μαθαίνει κανείς.
Καταλαβαίνω τα λάθη σου και ωφελούμε από τα δικά μου» (Θορώ). Η
δυνατότητα επιλογής εμπεριέχει την ευθύνη και η ευθύνη την ελευθερία και
ως εκ τούτου αποδεικνύεται δυναμικό κίνητρο για τη μαθησιακή
ενεργοποίηση.
12. Ο εγκέφαλος είναι ένας παράλληλος επεξεργαστής. Η καλή διδασκαλία
οργανώνει τις εμπειρίες του μαθητή έτσι ώστε να απευθύνονται σε όλες τις
-640-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
εγκεφαλικές λειτουργίες. Απαιτείται πολυαισθητηριακή προσέγγιση της
μαθησιακής διαδικασίας. Η επιτυχία εξαρτάται από τη χρήση όλων των
αισθήσεων και από το πόσο ο μαθητής μυείται σε πολύπλοκες βιωματικές
διαδραστικές εμπειρίες
13. Για να μάθει ο εγκέφαλος χρειάζεται εστιασμένη προσοχή σε «ένα»
πράγμα.239 Από αυτή τη θέση προκύπτουν και τα συνακόλουθα ερευνητικά
ευρήματα: α) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΑΥΤΩΝ (π.χ. ότι-ό,τι/
τι-τη/διάλυμα-διάλειμμα (Triebal & Maday 1989, 38 κ.ε.). 240 Στην αντίθετη
περίπτωση λειτουργεί η αναδρομική παρεμπόδιση, η οποία αναχαιτίζει και
εξανεμίζει τα μεμαθημένα.
Ρώσοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι όταν συγκεντρώνεται κάποιος σε κάτι τότε οι
ανώτεροι μηχανισμοί του εγκεφάλου κλείνουν τα κανάλια των αισθητικοκινητικών
πληροφοριών, ενώ συγχρόνως βοηθούν τις σχετικές εμπειρίες ή μνήμες να
δραστηριοποιηθούν για να υπάρξει αναγνώριση και συνεργασία με το αντικείμενο
της προσοχής. (Luria, Pavlov) 241 . Αυτό επιτυγχάνεται όταν απαιτούνται από τους
μαθητές λίγο περισσότερα από τα συνηθισμένα και είναι ικανοί να δώσουν
περισσότερα από τα συνηθισμένα. Αν απαιτούνται λίγα από αυτούς πλήττουν
(Goleman, 143).
14. Ο κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικός. Ούτε προσλαμβάνουμε τα ερεθίσματα
με τον ίδιο τρόπο ούτε και τα επεξεργαζόμαστε. Ο κάθε μαθητής θέλει τον
χρόνο του και τον τρόπο του. Ένεκα τούτου ο αποτελεσματικός δάσκαλος
πρέπει να διαθέτει στη φαρέτρα του ποικιλία διδακτικών μεθόδων. Και
ανάλογα με την περίσταση-περίπτωση να επιλέγει την προσφορότερη, για
κάθε μαθητή/τρια (Dune, R. & Wragg, T., 1994, 27). Ας μη λησμονούμε και την
άποψη του Highet: «Μέθοδοι υπάρχουν πολλές. Κάθε μία είναι κατάλληλη για
κάποιες περιπτώσεις και ακατάλληλη για άλλες. Ο δάσκαλος όμως που μόνο
μια μέθοδο χρησιμοποιεί κινδυνεύει να αναπτύξει στους μαθητές του έναν
τρόπο να σκέπτονται και στον εαυτό του να αναπτύξει ένα μέρος των
δυνάμεών του ως παιδαγωγού (Highet, G. 11954, 87). Με την χρήση ποικίλων
μεθόδων και εναλλακτικών στρατηγικών μάθησης και προσεγγίσεων και
ενισχύεται το αρχικό δημιουργηθέν μνημονικό ίχνος ενώ συγχρόνως
Δημιουργούνται περισσότερα μνημονικά ίχνη σε διαφορετικά σημεία του
εγκεφαλικού φλοιού. Με αυτόν τον τρόπο η πληροφορία γίνεται ευκολότερα
ανακλήσιμη και εάν ένας δρόμος χαθεί η πληροφορία ανακαλείται διά άλλης
οδού

239

Mentina, John, (2009): Brain Rules, σελ. 119 129
Πρβλ και: Η διάκριση των φθόγγων γγ/γκ να μη λαμβάνει χώρα μέσα από άμεσες αντιπαραθέσεις,
αλλά μέσα από αντιστοιχίες λέξεων-εικόνων (Ossner, 1994,127)
241
Sokolov, E. N. (1963): Perception and the conditioned reflex.
240

-641-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
15. Η μονοτονία σκοτώνει τον εγκέφαλο. Σε μια μονότονη εργασία εμφανίζονται
λάθη και κούραση μετά είκοσι λεπτά (Καραπέτσας, σελ. 154). Οι ασθενείς και
μονότονοι ερεθισμοί κάνουν τους ανθρώπους οκνηρούς, νυσταλέους και
μερικοί κοιμούνται αμέσως (Pavlov). «Υποχρεώστε το παιδί περπατά, θα
κουρασθεί γρήγορα. Να πηδά, το ίδιο. Να στέκεται, το ίδιο. Να κάθεται το ίδιο.
Όμως αν αλλάζει όλες αυτές τις δραστηριότητές του όλη τη μέρα, δε θα
κουρασθεί. Ενεργεί καταστρεπτικά στο παιδί κάθε μακρόχρονη και μόνιμη
δραστηριότητα και προς την ίδια πάντοτε κατεύθυνση» (Usinski) 242 . Η
συχνότητα της χρησιμοποιούμενης ποικιλίας εξαργυρώνεται με ψηλή
μαθησιακή επίδοση (Brophy & Everston, 1976)
16. Ο εγκέφαλος είναι πραξιακός. Η σκέψη ξεκινά από τον εγκέφαλο, πηγαίνει
στο χέρι και ξαναγυρίζει ωριμότερη σε αυτόν. Τα άτομα μαθαίνουν πού
καλύτερα όταν τους ζητείται να επιτελέσουν ένα έργο παρά όταν διαβάζουν
οδηγίες ή παρακολουθούν έναν εκπαιδευτικό να επιτελεί το έργο. (Cohen
1989.)243 Ότι ανακαλύπτει ο μαθητής μπορεί να το ανακαλεί στη μνήμη του
ευκολότερα από εκείνο που του προσφέρεται ως πληροφορία από άλλους
(Κασσωτάκης & Φλουρής, 219.)
17. Ο εγκέφαλος είναι πλαστικός. Αυτό σημαίνει ότι αναδιοργανώνεται
αναπτύσσοντας διαρκώς νέες συνάψεις και όχι μόνο. Η ιδιότητα αυτή του
εγκεφάλου, αντίθετα από τις κρίσιμες περιόδους είναι παρούσα καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου (Young 1991). Η καθοδηγούμενη μάθηση, οι
υποδείξεις των στρατηγικών προσεγγίσεων, και η μάθηση που προκύπτει από
την ατομική εμπειρία παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργική
αναδιοργάνωση και πλαστικότητα του εγκεφάλου.
18. Για να μάθει ο εγκέφαλος χρειάζεται επεξεργασία σε βάθος. Η κατανόηση σε
βάθος και πλάτος απαιτεί την παρουσίαση πολλών παραδειγμάτων και
εκτεταμένη εξάσκηση με ανατροφοδότηση. (Anderson, Reder, Simon, 1995). Η
σε βάθος επεξεργασία εξετάζει εμπεριστατωμένα τη σημασία των δομικών και
ερμηνευτικών παραγόντων και παρέχει αυθεντικές εμπειρίες, μέσα από
πρότυπα.
19. Ο εγκέφαλος εξιτάρεται από το χρώμα
20. Για την εκγύμναση του εγκεφάλου ενδείκνυνται ως πιο λειτουργικές, ως πιο
αποτελεσματικές οι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών244
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τις συγκινήσεις του. Οι συγκινήσεις μας βοηθούν να
επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Να κατανοήσουμε τους άλλους και να
συνεργασθούμε μαζί τους. Οι συγκινήσεις είναι που δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς
μεταξύ μας. Το βεληνεκές των παιδιών είναι πολλές φορές περιορισμένο για αυτό
χρειάζεται η εκλεκτική καθοδήγηση του δασκάλου προκειμένου το παιδί να βρει τις
242

Στο: Σμυρνόφ Α. και συν., (1956): Ψυχολογία.
Anita Woolfolk, (2007): Εκπαιδευτική Ψυχολογία ,σελ. 217
244
Mentina, John, (2009): Brain Rules, σελ. 103 έως 115
243
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παρακαμπτήριες οδούς για την προσπέλαση της προβληματικής κατάστασης. Δεν
πρέπει να μας διαφεύγει ότι το κάθε παιδί φεύγοντας από το σχολείο πρέπει να έχει
γευθεί την επιτυχία. Να υπογραμμίζουμε πρωτίστως το σωστό. Αντί να λογαριάζουμε
τα λάθη να καταλάβουν ό,τι κάτι κάνουν καλά και από αυτό μπορούν να ξεκινήσουν.
21. Ο εγκέφαλος είναι κοινωνικός. Με τη συζήτηση των εμπειριών
επιτυγχάνουμε: α) Την ανταλλαγή των απόψεων (συμπλήρωση,
αντιπαράθεση), χωρίς την οποία δεν αναδιοργανώνεται το γνωστικό πεδίο (L.
Vygοtsky ) β) Την έκκριση ντοπαμίνης, απαραίτητος νευροδιαβιβαστής για τη
μάθηση γ) την εξισορρόπηση των δικών του αναγκών με τις ανάγκες των άλλων
δ) τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη σκέψη των άλλων και να τη συγκρίνει
με τη δική του. Οι Lawson και Renner διατείνονται ότι ο συνδυασμός της
έμπρακτης εμπειρίας με τη συζήτηση, των υλικών και των μέσων με τον
εκπεφρασμένο λόγο, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν
αφηρημένες έννοιες. Με τη γνωστική αντιπαράθεση οι μαθητές όχι μόνο
συνειδητοποιούν τη σκέψη τους/ενέργειές τους αλλά και ξεπερνούν
οποιοδήποτε λεξιλογικό μπλοκάρισμα που προκύπτει συνήθως σε
επικοινωνιακές περιστάσεις. Πέραν τούτου καλλιεργείται και η
αυτοπεποίθησή τους.
22. Για την κατάκτηση της γνώσης και τη σταθεροποίησή της απαιτείται χρόνος
και επανάληψη. Η θέση για τον διαθέσιμο χρόνο βασίζεται στην υπόθεση ότι
αν δώσουμε αρκετό χρόνο και παρέχουμε τη σωστή διδασκαλία, τότε οι
περισσότεροι μαθητές μπορούν να κατακτήσουν οποιονδήποτε αντικειμενικό
μαθησιακό στόχο. Bloom, 1968; Guskey & Gates 1986). Για να επιτευχθεί
ουσιαστική και μόνιμη μάθηση χρειάζονται τουλάχιστον πέντε επαναλήψεις.
Η πρώτη, η ανακεφαλαίωση, με το πέρας του μαθήματος, η δεύτερη σε είκοσι
τέσσερις ώρες (24h), η τρίτη σε μία εβδομάδα, η τέταρτη σε ένα μήνα και η
πέμπτη στο τρίμηνο. Μετά όποτε το επιθυμεί ο μαθητής. Η επανάληψη
(Baddeley, 1999) παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση, διότι όσο περισσότερο
παραμένει μια πληροφορία στην εργαζόμενη μνήμη τόσο πιο πιθανό είναι να
μεταφερθεί στη μακρόχρονη μνήμη. Χωρίς επανάληψη, οι πληροφορίες
πιθανότατα δε θα μείνουν στη βραχυπρόθεσμη μνήμη για περισσότερο από
τριάντα δευτερόλεπτα.
23. Η κατανόηση των συμβολισμών και η σχέση ανάμεσα στην κωδικοποίηση
και στην αποκωδικοποίηση απαιτούν αναπτυξιακό χρόνο 245 . «Στην ηλικία
των 9-10 ετών διαπιστώνουμε μια απότομη πρόοδο στην αφομοίωση των
γραμματικών κανόνων…».246 Η ικανότητα της αντίληψης και οι μηχανισμοί της
παρουσιάζουν σημαντική αναπτυξιακή βελτίωση κατά τα έτη 6-7 και γύρω στα
10 είναι ικανό να πραγματοποιεί πολλαπλώς γνωστικές διαδικασίες επειδή
αναπτύσσει πλήρως τους μηχανισμούς της προσοχής.
245
246

Annete Karmiloff-Smith «Πέρα από τη σπονδυλωτή διάνοια» σελ. 176
Maurice Debesse, Ψυχολογία του παιδιού, σελ.88

-643-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
24. Η αντίληψη είναι αναπτυξιακή λειτουργία με κατεύθυνση από το ΟΛΟ στο
επιμέρους (Sterry, 1994). Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μάθουν όταν τα
μέρη ή σύνολο μιας πληροφορίας παραβλέπονται. Η καλή διδασκαλία
βοηθάει την κατανόηση και διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο επειδή η μάθηση
επεκτείνεται και αναπτύσσεται. Τα μέρη και τα σύνολα θεωρητικά
αλληλοεπιδρούν, παράγουν νόημα το ένα από το άλλο και το μοιράζονται.
25. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πρέπει να καταγράφει οικεία ερεθίσματα προς
αυτόν, να αναζητά και να ανταποκρίνεται σε νέα. (O’ Keefe & Nadel, 1978).
Ο μαθητής πρέπει να στηρίζεται σε κάτι γνωστό προκειμένου να κατακτήσει
την καινούργια γνώση. Όσο περισσότερα γνωρίζει ένα άτομο για ένα
αντικείμενο τόσο πιο ικανό είναι να οργανώσει και να απορροφήσει νέες
πληροφορίες (Engle, Nations & Cantor, 1990; Kyhara-Kojima & Hatano, 1991).
Διαφορετικά δεν μπορεί να σκεφθεί. Δεν του παρέχεται η δυνατότητα να
πραγματοποιήσει συλλογισμούς, συσχετίσεις και να καταλήξει σε
συμπεράσματα. Με την επίκληση του οικείου κινητοποιείται ο μαθητής,
δυναμώνεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή
του.
26. Τα συναισθήματα και η γνώση δε διαχωρίζονται (Ornstein & Sobel, 1987;
Lakoff 1987; Mc Guinness & Pribram, 1980; Hlagen, Eilson, Squires, Engel,
Walter & Grandall 1985). Ό,τι μαθαίνουμε επηρεάζεται και οργανώνεται από
συναισθήματα και εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα συναισθήματα είναι
σημαντικά: α) για τη μνήμη επειδή διευκολύνουν την αποθήκευση και την
ανάκτηση των πληροφοριών (Rosenfield, 1988) και β) για τη δημιουργία
μοντέλων σκέψης.
Συμπεράσματα
«Υποτιμούμε τους εγκεφάλους μας και τη νοημοσύνη μας. Η επίσημη εκπαίδευση
έχει γίνει μια τόσο περίπλοκη, συνεσταλμένη και με υπερβολικούς κανόνες
δραστηριότητα, που η μάθηση αντιμετωπίζεται ευρέως ως κάτι το δύσκολο, που ο
εγκέφαλος θα προτιμούσε να μην ασχοληθεί με αυτή …Όμως η απροθυμία για
μάθηση δεν μπορεί να αποδοθεί στον εγκέφαλο. Η μόρφωση αποτελεί τη θεμελιώδη
λειτουργία του εγκεφάλου, η αδιάκοπη ασχολία του και εμείς γινόμαστε νευρικοί και
αισθανόμαστε απογοητευμένοι όταν δεν έχουμε άλλες γνώσεις να κατακτήσουμε.
Είμαστε όλοι μας ικανοί για τεράστια και αναπάντεχα μορφωτικά επιτεύγματα χωρίς
προσπάθεια».247
Η συνήθεια μάς έγινε δεύτερη φύση. Πρέπει συνειδητά να αντιδράσουμε εναντίον
της συνήθειας, εναντίον των παραδομένων, εναντίον του εαυτού μας. Πρέπει να
δούμε τη νέα πραγματικότητα. Να την μπολιάσουμε με το εγώ μας, να
συμπορευθούμε, να την ξεπεράσουμε. Είναι τραγική και διαχρονικά επίκαιρη η
άποψη του Α. Einstein: «Στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι σαν θαύμα το ότι οι
247

Frank, Smith. (1986). Insult to Intelligence, σελ. 18.
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σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εξολοθρεύσουν την
ιερή περιέργεια …πρόκειται για πολύ σοβαρό σφάλμα να νομίζουμε ότι η απόλαυση
της όρασης και της έρευνας μπορεί να προωθηθεί με τον καταναγκασμό και την
αίσθηση του καθήκοντος».
Αντί για τη χρήση της απομνημόνευσης η νέα γνώση μαθαίνεται πιο ευχάριστα και
αποτελεσματικά όταν τα μαθήματα: α) χτίζονται πάνω σε προηγούμενες γνώσεις β)
ποικίλουν αρκετά ώστε να έλκουν διαρκώς την προσοχή των μαθητών, γ) εμπλέκουν
τα συναισθήματα, δ) παρέχουν χρόνο, ώστε οι πληροφορίες να εδραιωθούν στα
συστήματα μνήμης και ε) χρησιμοποιούν πολλαπλά βοηθητικά μέσα μέσω της
ενσωμάτωσης της τέχνης (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά), της κίνησης, των
πειραμάτων, των προσομοιώσεων, των εφευρέσεων και της τεχνολογίας σε αυτά.
Εάν ο εκπαιδευτικός πιστεύει ότι η αποστολή του είναι να δημιουργήσει απλά
μαθητές που αποκτούν και διατηρούν πληροφορίες, θα θεωρήσει φυσιολογικό να
προχωρεί καθημερινά στο επόμενο θέμα προς παρουσίαση. Ο ενημερωμένος
εκπαιδευτικός με τα πορίσματα της γνωσιακής νευροεπιστήμη φροντίζει όχι μόνο για
την απόκτηση και εδραίωση της γνώσης αλλά και για τη βιωματική χρησιμοποίησή
της σε πραγματικός καταστάσεις που έχουν νόημα για το παιδί, δημιουργώντας
προβληματικές καταστάσεις που για την επίλυσή τους απαιτούνται υψηλής
ποιότητας διασκεπτικές διεργασίες.
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Καινοτόμα Προγράμματα: Προβληματισμοί και προεκτάσεις.
Τύμπα Ευαγγελία
Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας
ewatiba@sch.gr
Περίληψη
Τα καινοτόμα προγράμματα παρά τη σημαντική αύξησή τους και παρότι ωθούν σε
νέου τύπου διδακτικές πρακτικές, δεν φαίνεται να έφεραν σημαντική αλλαγή, όπως
με σθένος υποστηρίχθηκε κατά την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Στο παρόν
κείμενο, εστιάζοντας κυρίως στις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται
(βιωματικές δράσεις, εργασία σε ομάδες), επιχειρείται μια κριτική «ανάγνωση» και
αποτίμηση όσων επιδιώκονται. Αντλούμε κυρίως από έρευνες/μελέτες που
αξιοποιούν θεωρία και εργαλεία ανάλυσης από την κοινωνιογλωσσολογία, την
κοινωνική σημειωτική και την ανάλυση λόγου, γιατί αναδεικνύουν σημαντικά
ζητήματα γραμματισμού, ταυτοτήτων και δομής του εκπαιδευτικού συστήματος σε
σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι τα καινοτόμα προγράμματα, όπως αυτά της Περιβαλλοντικής
Αγωγής, της Αγωγής Υγείας και των Πολιτιστικών Θεμάτων, πολλαπλασιάστηκαν
θεαματικά τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 248 . Στόχος των
προγραμμάτων αυτών, εκτός από την καλλιέργεια αξιών, θετικών στάσεων και
συμπεριφορών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής, την
ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού, αποτελεί και η ανανέωση της
μαθησιακής διαδικασίας με την υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς εναλλακτικών
μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Πράγματι, τα καινοτόμα προγράμματα δίνουν
αυτή τη δυνατότητα, καθώς ενθαρρύνουν τις ολιστικές προσεγγίσεις, προωθούν τη
διαθεματικότητα, τη δημιουργική αυτενέργεια και την πρωτοβουλία του μαθητή.
Εισάγουν δηλαδή στη διδασκαλία διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους, όπως είναι
η βιωματική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η μάθηση μέσα από
ανακάλυψη κ.ο.κ. Τα προγράμματα αυτά ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουν το ρόλο
του μαθητή και του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να υποστηρίξει με τις ανάλογες
διδακτικές πρακτικές τις παραπάνω αρχές και μορφές μάθησης (Χρυσαφίδης, 2003,
Σπυροπούλου, 2010).
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Στην Α΄ Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθηνών κατά τη σχολική χρονιά 2010-11 και σε
σύνολο 544 σχολικών μονάδων υλοποιήθηκαν περισσότερα από 1000 προγράμματα, από τα οποία
540 πολιτιστικά (Κύρδη, 2012), ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 στην διεύθυνση Ανατολικής
Θεσσαλονίκης σε σύνολο 150 σχολικών μονάδων (μόνο Δημοτικά σχολεία) υλοποιήθηκαν 1120
προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων (Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:http://dipea.thess.sch.gr/kainotomes/politism_apologistika.html).
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Η θεσμοθέτηση μάλιστα της «Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών και Δημιουργικών
Δραστηριοτήτων», η οποία είχε ως στόχο να συνδέσει τη διδασκαλία με την
καθημερινή ζωή και να καταστήσει το σχολείο πιο ελκυστικό για τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς, έδωσε μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς τη δυνατότητα
υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, αναγνωρίζοντας την ευρύτερα εκπαιδευτική
και παιδαγωγική τους αξία (Μπαμπά & Κουλουμπαρίτση, 2013). Σημαντικές όμως
είναι και οι υποδομές στήριξης που έχουν δημιουργηθεί και η ενίσχυση που
λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί σε πρακτικό επίπεδο (δίκτυα, προσφορά
υλικού/τεχνογνωσία), αλλά και τα κίνητρα που τους δίνονται (βεβαίωση
υλοποίησης/παρουσιάσεις σε ημερίδες).
Έτσι, τα καινοτόμα προγράμματα, κινούμενα κυρίως στο πλαίσιο του ημιτυπικού
σχολικού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2006), όχι μόνο επιβίωσαν αλλά και
ρίζωσαν για καλά στην ελληνική εκπαίδευση. Παρά όμως τα νέα και καινοτόμα
στοιχεία τους (και με δεδομένη την έκταση εφαρμογής τους) και παρά την
επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών, τα προγράμματα αυτά δεν φαίνεται να
διαμορφώνουν μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα ή ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα.
Αν και απουσιάζει μια διαχρονική και σε βάθος αξιολόγησή τους που θα μας έδινε
περισσότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, οι λίγες έρευνες
που έχουν γίνει καταγράφουν σημαντικά στοιχεία. Όπως αναφέρει η Δεμερτζή
(2012), οι εκπαιδευτικοί, αν και αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα
πράττοντας παρά ακούγοντας, στην τάξη αναπαράγουν τα καθιερωμένα. Η προτροπή
για «εργασία σε ομάδες» και κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια δεν είναι από μόνα τους
αρκετά για να αλλάξει ο εκπαιδευτικός από τη μια στιγμή στην άλλη παγιωμένες
ρουτίνες διδακτικής πρακτικής. Πράγματι, τα προγράμματα αυτά στο σύνολό τους
δεν έχουν στοιχειωδώς αξιολογηθεί, ώστε να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε, αν
όσα οι εκπαιδευτικοί βίωσαν και «έμαθαν» στις επιμορφώσεις, τα εφάρμοσαν στην
πράξη με θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές τους (Σαλτερής, 2012).
Προς την ίδια κατεύθυνση η Σωτηροπούλου (2010) θεωρεί, ότι οι προσδοκίες που
γέννησαν τα προγράμματα αυτά για ριζική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος
δεν εκπληρώθηκαν, οι μέθοδοι και οι τεχνικές τους δεν μπόλιασαν το εκπαιδευτικό
σύστημα, ώστε να επιφέρουν τις ανάλογες αλλαγές. Αντίθετα, διαπιστώνει ένα
αντίστροφο μπόλιασμα: συντηρητικά στοιχεία της παραδοσιακής διδασκαλίας
παρεισφρύουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων, ανατρέποντας ή καταργώντας τα
καινοτόμα χαρακτηριστικά τους, καθιστώντας τα δηλαδή απλή ρητορεία. Ερωτήματα
λοιπόν προκύπτουν για το αν και σε ποια έκταση τελικώς τα “καινοτόμα”
προγράμματα μπορούν να επηρεάσουν σε βάθος και να αλλάξουν τα ισχύοντα. Προς
την κατεύθυνση αυτή του προβληματισμού/αναστοχασμού κινείται το παρόν
κείμενο, προσεγγίζοντας όμως το θέμα από μία διαφορετική οπτική.
Βασική θέση μας για την «ανάγνωση» του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι αποτελεί η
άποψη ότι ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαίδευση δεν
μπορούν να αντιμετωπίζονται επιφανειακά μόνο ως ζητήματα επιμόρφωσης των
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εκπαιδευτικών, κατά συνέπεια καλής ή όχι εφαρμογής των όσων έμαθαν στην πράξη.
Ακολουθώντας τον Κουτσογιάννη (2006) θεωρούμε πως «είναι απαραίτητο να γίνει
μεγαλύτερη συζήτηση σε σχέση με το όλο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο εντός του
οποίου κινούνται οι προσεγγίσεις που κάθε φορά επιχειρούνται». Αυτό σημαίνει, ότι
αξιοποιώντας ευρύτερα το πλαίσιο της κοινωνικής σημειωτικής (Kress κ.ά., 2005)
αντιλαμβανόμαστε κάθε προσπάθεια εφαρμογής μιας καινοτομίας, ενός σχεδίου
εργασίας, η μιας διδασκαλίας ως μορφές διδακτικών πρακτικών. Οι διδακτικές
πρακτικές όμως δεν αποτελούν παρά κατασκευή, που βασίζεται στην ιδεολογία του
εκάστοτε εκπαιδευτικού, στις ταυτότητες των κοινωνικών πρωταγωνιστών και στα
κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της τάξης, του σχολείου αλλά και της
κοινωνίας όπου εντάσσεται και πραγματώνεται (Kress κ.ά., 2005, Κουτσογιάννης,
2010). Με άλλα λόγια αντιλαμβανόμαστε εκπαιδευτικούς και μαθητές ως κοινωνικά
υποκείμενα που δρουν σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο και κατανοούμε τη
δημιουργικότητά τους (agency) με βάση τους διαθέσιμους στην εποχή τους πόρους,
λόγους, εγχειρίδια, αναλυτικά προγράμματα, τεχνολογίες κ.ο.κ. Αυτό βοηθάει στο να
φανεί η συνθετότητα του θέματος και στο να αναδειχθούν οι δυσκολίες που
ενυπάρχουν στις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και στις διδακτικές
μας ταυτότητες. Επιπλέον, η γείωση στον ιστορικό τόπο και χρόνο και η σύνδεση του
τοπικού με το ευρύτερο και το παγκόσμιο πλαίσιο μας βοηθάει να κατανοήσουμε, να
«διαβάσουμε» περισσότερο κριτικά τις καινοτομίες που κάθε φορά επιχειρούνται
(Κουτσογιάννης, 2006 & 2010).
Στο παρόν λοιπόν κείμενο με βάση την οπτική αυτή προσεγγίζουμε ζητήματα
εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων, όπως της βιωματικής μάθησης, την
εργασία σε ομάδες, τη συγγραφή και επεξεργασία κειμένων, τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών και πάντοτε σε συνδιαλλαγή με το στενό και ευρύτερο πλαίσιο
εφαρμογής τους.
Βιωματική μάθηση
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα,
δηλώνουν ως βασική μέθοδο προσέγγισης τη βιωματική μάθηση και τη μέθοδο
project249.Είναι γνωστό ότι τόσο η μέθοδος project όσο και η διερευνητική/βιωματική
μάθηση εργασίας έχουν τις ρίζες τους στη φιλοσοφία της Νέας Αγωγής των
πρωτοπόρων παιδαγωγών Dewey, Kilpatrik και βασίζονται στη λογική του “learning
by doing” (Χρυσαφίδης, 2003). Βιωματική μάθηση ουσιαστικά σημαίνει ότι δίνεται
έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης,
καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των
μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας (Δεδούλη, 2001). Η κριτική
παιδαγωγική μάλιστα, προχωρώντας ακόμα πιο πέρα, συνδέει τη βιωματική μάθηση
με την ενδυνάμωση αυτών που μαθαίνουν, υποστηρίζοντας ότι αν αποκτήσουν τον
249

Αυτό προκύπτει και από προσωπική έρευνα, καθώς, ως σχολική σύμβουλος εδώ και τρία περίπου
χρόνια μελετώ όλα τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας
ευθύνης μου.
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έλεγχο στη ζωή τους, μπορούν να δράσουν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής
αλλαγής (Cope & Kalantzis, 1993, 2000). Αρκετές όμως είναι οι επιφυλάξεις και τα
ερωτήματα. Για παράδειγμα, πόσο εύκολο είναι να προτείνουν μόνοι τους οι μαθητές
το θέμα που τους ενδιαφέρει; Πώς διαμορφώνονται τα ενδιαφέροντα; Συμμετέχουν
όλοι σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται σεβαστή η γνώμη τους ή κυριαρχούν οι
ηγετικές φυσιογνωμίες της τάξης; Με ποιους όρους γίνεται τελικώς η συμμετοχή των
παιδιών; Στο σημείο αυτό νομίζουμε θα βοηθούσε να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος
την έννοια της βιωματικής μάθησης.
Η βιωματική μάθηση αντλεί κυρίως από την κοινωνική ψυχολογική θεωρία μάθησης,
συγκεκριμένα τη σχολή του κοινωνικού εποικοδομισμού, που αντιλαμβάνεται τη
μάθηση ως νοητική διαδικασία, η οποία σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικό πλαίσιο
δραστηριοποίησης του ατόμου (Vygotsky, 1986). Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται πως η
μάθηση προκύπτει μέσω της συσχέτισης παλαιών και καινούριων γνωσιακών
σχημάτων ή οντοτήτων, στην οποία συμβάλλει το σύστημα της αλληλεπίδρασης και
επικοινωνίας που αναπτύσσεται σε μια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η
προϋπάρχουσα εγγράμματη ταυτότητα του παιδιού (γνώσεις, πρακτικές κ.ο.κ.) έχει
σημασία στην κατασκευή της γνώσης, καθώς και η τοπικότητα των πρακτικών εντός
του σχολείου. Όπως έχουν δείξει όμως έρευνες από το χώρο της Εθνογραφίας, της
Κοινωνιολογίας και των Νέων Σπουδών στο Γραμματισμό, οι διαφορετικοί τρόποι
κοινωνικοποίησης των παιδιών σε διαφορετικές κοινότητες/οικογένειες τα οδηγούν
στην κατάκτηση διαφορετικών δεξιοτήτων, πρακτικών γραμματισμού,
ενδιαφερόντων και τελικώς θέασης του κόσμου (Heath, 1983, Street 1984).
Επίσης, γνωρίζουμε σήμερα ότι όσο περισσότερο πλησιάζουν οι πρακτικές
γραμματισμού της οικογένειας στον τρόπο προσέγγισης και τις πρακτικές του
σχολείου τόσο περισσότερο δεδομένη θεωρείται η προσαρμογή του παιδιού στο
σχολικό περιβάλλον και η σχολική του επιτυχία (Heath, 1983, Cairney, 2008).
Ιδιαίτερα σημαντικός μάλιστα θεωρείται ο τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών στο
γλωσσικό γραμματισμό και στην εξοικείωση με τον κυρίαρχο γλωσσικό κώδικα του
σχολείου. Τον κώδικα αυτόν, ο οποίος δηλώνει κοινωνική ισχύ και ιεραρχία στην
κοινωνική δομή, ακολουθούν οι γονείς της μεσαίας και ανώτερης κοινωνικής τάξης
και αντανακλά στο στάτους των μαθητών στο σχολείο και τη σχολική τάξη (Bernstein,
1996, Gee, 2003). Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι γνώσεις και ο
τρόπος που προσεγγίζουν τα κείμενα/προβλήματα και ζητήματα της καθημερινής
τους ζωής κατά τη διαπραγμάτευση ενός θέματος/προβλήματος είναι κοινωνικά
καθορισμένος. Επομένως, είναι απλουστευτικό να θεωρούμε ότι οι μαθητές έχουν
κοινή μαθησιακή εμπειρία και ότι, αν το σχολείο εστιάσει σε ζητήματα καθημερινής
ζωής, οι ανισότητες θα ξεπεραστούν (Moss, 2001). Τα ενδιαφέροντα των παιδιών δεν
είναι κοινά, αλλά και τα κοινά ενδιαφέροντα προσεγγίζονται από τις διαφορετικές
πολιτισμικές ομάδες και οικογένειες με διαφορετικό τρόπο.
Από την άλλη, υπάρχει έντονος σκεπτικισμός ως προς το ποια είναι τελικώς τα
«κοινά» ενδιαφέροντα των παιδιών και τα κείμενα, αναγνώσματα και θεάματα, με
-656-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
τα οποία έρχονται σε επαφή, καθώς είναι γνωστό ότι η βιομηχανία της κατανάλωσης
δαπανά τεράστια ποσά για την παραγωγή και προώθηση συγκεκριμένης λογικής
προϊόντων που απευθύνονται στο παιδικό και νεανικό κοινό. Τα προϊόντα αυτά
ωθούν σε συγκεκριμένες (παγκόσμια κοινές) καταναλωτικές συμπεριφορές,
διαμορφώνοντας εν τέλει κοινά ενδιαφέροντα, στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές,
δηλαδή μια κοινή πολιτισμική παιδική/νεανική ταυτότητα (Buckingham, 2003,
Κοντούλα κ.ά. 2012). Είναι γνωστό άλλωστε ότι, όταν τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα
να επιλέξουν θέματα προς διερεύνηση, επιλέγουν με αυτό τον προσανατολισμό (π.χ.
ποδόσφαιρο, νεανική μουσική, ποπ είδωλα κ.ο.κ.). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιλογές
των παιδιών απορρίπτονται, το σχολείο όμως θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς
συμβαίνει πίσω από τις επιλογές των παιδιών και να έχει συγκεκριμένη διδακτική
πρόταση. Αλλιώς, όπως δείχνει και η πράξη, το πρόγραμμα καταλήγει σε
ηθικοδιδακτικές προτροπές των εκπαιδευτικών, ακυρώνοντας τις αρχές της
βιωματικής μάθησης και των καινοτόμων προγραμμάτων.
Επομένως, δεν είναι αυτονόητο ότι οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν τα θέματα/κείμενα
εντός του σχολείου οπωσδήποτε με την αυθόρμητη και ολιστική οπτική που
συμβαίνει εκτός του σχολείου (Κονδύλη, 2008). Έρευνες από το πεδίο της
κοινωνιογλωσσολογίας και της κριτικής ανάλυσης λόγου (Kress, κ.ά. 2001,
Κουτσογιάννης, 2011) έδειξαν με σαφή τρόπο ότι το σχολείο έχει τις ιδιαίτερες δικές
του συμβάσεις. Όπως πολύ εύστοχα έδειξε η Moss (2001), χρησιμοποιώντας τη
θεωρία του Basil Bernstein (1996), ο γραμματισμός εκτός του σχολείου, δηλαδή ο
ανεπίσημος=οριζόντιος λόγος (horizontal discourse) ποτέ δεν είναι ο ίδιος με τον
εντός του σχολείου (επίσημος=κάθετος λόγος, vertical discourse) και τα κείμενα δεν
χρησιμοποιούνται με τους ίδιους τρόπους εντός και εκτός του σχολείου. Οι
εκπαιδευτικοί αναπλαισιώνουν με συγκεκριμένο τρόπο το «εκτός», έτσι ώστε αυτό
να προσαρμοστεί στις ισχύουσες λογικές/λόγους του σχολείου και των ίδιων, κυρίως
συντάσσονται με το διδακτικό μοντέλο των σχολικών εγχειριδίων. Προς την
κατεύθυνση αυτή της «σχολειοποίησης» των βιωματικών δράσεων και των
«κειμένων» που παράγονται κατά την υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων
στοιχίζονται και οι μαθητές, ακολουθώντας ουσιαστικά τις διδακτικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών τους. Όπως προκύπτει λοιπόν από την ανάλυση σχετικών ερευνών
(Κουτσογιάννης, 2006, Τύμπα, κ.ά. 2012) η δημιουργικότητα (agency) των
κοινωνικών πρωταγωνιστών δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από τα ισχύοντα, γεγονός
που αναδεικνύει τις δυσκολίες που ενυπάρχουν στις δομές του εκπαιδευτικού μας
συστήματος, αλλά και στις διδακτικές μας ταυτότητες.
Εργασία σε ομάδες
Όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχέδια που καταθέτουν, η ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία αποτελεί την κύρια διδακτική πρακτική τους κατά την υλοποίηση των
καινοτόμων προγραμμάτων. Ο σχηματισμός όμως και η λειτουργία των ομάδων δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως αυτονόητη διαδικασία που αναπτύσσεται αυθόρμητα από τα
μέλη των ομάδων χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μεθοδολογική συστηματικότητα
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(Χρονάκη, 2000). Έτσι, παρά τα όσα δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, παρατηρούμε
σημαντικές δυσκολίες στο σχηματισμό των ομάδων, στον καταμερισμό των
αρμοδιοτήτων και στην εφαρμογή εναλλαγής των ρόλων με αποτέλεσμα να
αναπαράγονται οι ήδη αναπτυγμένες σχέσεις και ιεραρχικές δομές μεταξύ των
μαθητών. Οι ανταγωνιστικές μάλιστα τάσεις που αναπτύσσονται τόσο στο εσωτερικό
των ομάδων, όσο και μεταξύ των ομάδων μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία
του προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί οι εκπαιδευτικοί να
επωμίζονται συχνά μεγάλο μερίδιο της δουλειάς, ώστε να βγει «καλό» αποτέλεσμα
και να μην χρεωθεί η τάξη την αποτυχία της μη περάτωσης του προγράμματος,
γεγονός όμως που είναι αντίθετο με τη φιλοσοφία της εργασίας σε ομάδες και της
βιωματικής μεθόδου.
Ενδιαφέρουσες είναι οι διαπιστώσεις του Κουτσογιάννη (2006) από την ανάλυση
ενός περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα του την ανάπλαση σχολικού χώρου,
όπου οι μαθητές εκτός των άλλων δράσεων κατέληξαν και στην δημιουργία ενός
ψηφιακού δίσκου. Παρά την ειδυλλιακή εικόνα που παρουσιάζουν το πλήθος και το
είδος των κειμένων που έγραψαν οι μαθητές, η συμπαραγωγή γραπτού λόγου δεν
ήταν μια εύκολη και αποδοτική, πάντα, διαδικασία. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα
που κατέγραψε η εθνογραφική έρευνα (ηχογράφηση και παρατήρηση των ομάδων
από δύο εξωτερικούς παρατηρητές), αφορούσε το βαθμό της συνεργασίας μεταξύ
των μελών της κάθε ομάδας. Όπως αναφέρει, δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο της
αError! Hyperlink reference not valid. και της περιθωριοποίηση των άλλων.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το κείμενο των παρατηρητών: «η παρουσία
ενός μαθητή ήταν τόσο καταλυτική, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να
αναπαύονται, αφήνοντας τη δουλειά για το συμμαθητή τους, που ήταν σίγουρο πως
θα την διεκπεραιώσει γρήγορα και με επιτυχία». Συχνή ήταν επίσης και η σError!
Hyperlink reference not valid. εντός των ομάδων, οι μικροπαρεξηγήσεις και οι
διενέξεις, ενώ κατά τη συγγραφή των κειμένων τα παιδιά έγραφαν χωρίς να
ενσωματώνουν πάντα με προσοχή ό,τι είχαν ως τότε γράψει και συλλέξει. Από την
άλλη, η εκπαιδευτικός, αν και λειτουργούσε υποστηρικτικά προς τις ομάδες (λογική
της σκαλωσιάς) ήταν επικεντρωμένη περισσότερο στο τελικό προϊόν κι όχι στη
διαδικασία εξέλιξης των μαθητών (Κουτσογιάννης, 2006).
Η Σωτηροπούλου (2010) αποδίδει τη δυσκολία καθοδήγησης της ομάδας από τον
εκπαιδευτικό στην δική του αδυναμία συνεργασίας. Θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι
εκπαιδευτικοί δεν συνεργάζονται μεταξύ τους αδυνατούν να εξοικειώσουν και τους
μαθητές τους με συνεργατικές διαδικασίες στοιχείο που αποδίδει κυρίως στην
έλλειψη συνεργατικής παράδοσης, η οποία χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα. Όμως, από την δική μας ανάλυση και αξιολόγηση ενός πολιτιστικού
προγράμματος με θέμα του ένα παραδοσιακό παραμύθι (Τύμπα & Βέρρα, 2012)
είδαμε ότι ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως συνεργάζονται, η
συνεργασία αυτή αφορά ένα επιφανειακό επίπεδο, κυρίως επίλυσης προβλημάτων.
Διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις και οι διδασκαλίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
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στο πρόγραμμα αναπτύχθηκαν σε μια νοητή χρονική αλληλουχία με άξονα την
αφηγηματική γραμμή (το κοινό θέμα του παραμυθιού). Δεν έγιναν διδασκαλίες που
θα ενσωμάτωναν ουσιαστικά τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Αυτού του
είδους όμως η οργάνωση του προγράμματος παραπέμπει σε πιο παραδοσιακές
μορφές και λόγους (discourses) διδασκαλίας, δηλαδή σε αθροιστικά πρότυπα
(Κουτσογιάννης, 2010). Όταν λοιπόν κατά την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων
πηγαίνουμε σε μικροανάλυση επιμέρους διδασκαλιών και διδακτικών συμβάντων
διαπιστώνουμε ουσιαστικά πως καινοτόμα στοιχεία συνυπάρχουν μαζί με
παραδοσιακές λογικές. Έχουμε δηλαδή διδακτικές πρακτικές που παραπέμπουν σε
μια προφανή υβριδοποίηση διδακτικών παραδόσεων: παραδοσιακών και
σύγχρονων. Από μια άλλη πιο διεισδυτική οπτική έχουμε υβριδικές ταυτότητες
εκπαιδευτικών, αφού υβριδοποιούν διαφορετικούς διδακτικούς λόγους
(Κουτσογιάννης, 2011, Fairclough, 2003).
Με αφετηρία γλωσσολογικές θεωρίες προσεγγίζει το ζήτημα της ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας και η Παυλίδου (2013). Εστιάζει κυρίως στις συνεργατικές πρακτικές της
ομάδας κατά την επεξεργασία κειμένων, εργασία στην οποία εμπλέκονται οι μαθητές
κατεξοχήν κατά την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων. Πράγματι, ένα από τα
σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να διαχειριστούν οι μαθητές εντός της ομάδας ή
των ομάδων είναι η άντληση πληθώρας πληροφοριών από ποικίλα συμβατικά ή
πολυτροπικά κείμενα και στη συνέχεια η συγγραφή ενός νέου ανασχεδιασμένου
κειμένου (έντυπο, πολυτροπικό με χρήση τεχνολογίας ή όχι, θεατρικό, παρουσίασης
κ.λπ.). Όπως αναφέρει η Παυλίδου, στην περίπτωση των ομαδοσυνεργατικών
πρακτικών οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αλληλεπιδράσουν και να
επικοινωνήσουν σε ένα πλαίσιο σχολικού λόγου, το οποίο κατά κανόνα
διαφοροποιείται από τα λεγόμενα παραδοσιακά είδη σχολικού λόγου. Παράλληλα,
αντλώντας από τον Κουτσογιάννη (2012), θεωρεί πως οι διδακτικές πρακτικές, μαζί
και με τους γραμματισμούς που καλλιεργούνται, αποτελούν βασικούς άξονες που
διαμορφώνουν το μάθημα και προϋποθέτουν ή ενεργοποιούν συγκεκριμένες
μαθησιακές ταυτότητες. Η συμμετοχή λοιπόν των μαθητών σε συνεργατικές
πρακτικές γραμματισμού, όπως η συνανάγνωση και η συμπαραγωγή κειμένων,
αποτελεί ουσιαστική και σημαντική αλλαγή στους τρόπους επεξεργασίας των
κειμένων, γεγονός που συνιστά και αλλαγή στην κοινωνικοποίηση των μαθητών στον
γραμματισμό. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως η εμπλοκή των μαθητών σε
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές σχετίζεται τόσο με διαδικασίες πραγμάτωσης
κειμενικών ειδών και γραμματισμών όσο και με διαδικασίες πραγμάτωσης
συγκεκριμένων μορφών σχολικού λόγου (Kress & van Leeuwen, 2001). Επομένως,
όπως αναφέρει: «Η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής δεν επιφέρει αυτομάτως
ουσιώδεις επιπτώσεις (αρνητικές ή θετικές) και μεταβολές στην παρεχόμενη
εκπαίδευση. Αντιθέτως, μια σειρά άλλων παραμέτρων κοινωνικοπολιτισμικού
χαρακτήρα έχει ιδιαίτερη σημασία για το είδος της αξιοποίησης της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και, επομένως, για τη συσχέτισή της με την
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καλλιέργεια μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού.» (Παυλίδου,
2013).
Πλαίσιο – Σύνοψη
Από την παρούσα μελέτη μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και μια κριτική οπτική
ως προς το ευρύτερο ιστορικο-πολιτικό πλαίσιο εφαρμογής των καινοτόμων
προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι οι ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο
επίπεδο, (για παράδειγμα στην επικοινωνία, τους τρόπους αναπαράστασης της
γνώσης, την κατασκευή του νοήματος κ.ο.κ.) έχουν επηρεάσει όλα τα πεδία της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν
στους εργασιακούς χώρους, όπου αποτυπώνονται με το γνωστό όρο ‘νέα εργασιακή
τάξη πραγμάτων’ (New Work Order) (NLG, 2000). Αξιοποιούμε στοιχεία από την
ανάλυση του Κουτσογιάννη (2006), για να δείξουμε την επίδραση των αλλαγών
αυτών και στο πεδίο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει, πιεστική είναι σήμερα η
ανάγκη των επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με τη συνεχή παραγωγή
νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στη θέση της μαζικής παραγωγής του παρελθόντος
(φορντικό μοντέλο). Αυτό απαιτεί νέου τύπου εργαζομένους, με νέες δεξιότητες και
ικανότητες, όπως είναι η συνεργασία και η δημιουργικότητα, παράλληλα βέβαια με
την υπακοή και την εργατικότητα. Επιπλέον, η ανάγκη παρακολούθησης των συνεχών
αλλαγών και επομένως η ευελιξία του προσωπικού, η ικανότητα προσαρμογής και
συνεργασίας, οδηγούν σταδιακά στην υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου εργαζομένου.
Διαφοροποιούν επίσης το ρόλο των επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν το
προσωπικό τους περισσότερο ως δημιουργικές συνεργαζόμενες μονάδες και
λιγότερο ως εκτελεστικά όργανα, επενδύοντας ουσιαστικά στις δυνατότητές τους.
Έτσι, η αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ως «οργανισμών μάθησης» και η δια βίου
μάθηση γίνονται τα νέα δόγματα στο χώρο της διοίκησης (Κουτσογιάννης, 2006).
Παρόμοια τα δεδομένα και από το χώρο της εκπαίδευσης, όπου από την ατομική
μάθηση έχουμε περάσει στην συνεργατική, βιωματική και τοποθετημένη μάθηση
(situated learning) (Lave & Wenger, 1991, Cope & Kalantzis, 2013) και όπου από τη
λογική της κεντρικά σχεδιαζόμενης εκπαίδευσης κοινή για όλη την επικράτεια έχουμε
περάσει σήμερα στις απαιτήσεις για ένα δημιουργικό σχολείο που στηρίζεται στη δια
βίου μάθηση, τη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή τόσο των εκπαιδευτικών του όσο
και του ίδιου ως αυτόνομου και ιδιαίτερου για την τοπική κοινότητα οργανισμού. Στο
πλαίσιο αυτό λοιπόν η συνεργασία και οι βιωματικές δράσεις καθίσταται ως μια από
τις νέες βασικές δεξιότητες της διδακτικής ατζέντας (Cazden, 2001). Η αλλαγή αυτή
και η επίδραση από το χώρο της εργασίας και των επιχειρήσεων αποτυπώνεται
ακόμα και σε ένα διαφορετικό αντίστοιχο εκπαιδευτικό λόγο. Εκφράσεις όπως,
«ποιότητα, αριστεία, καλές πρακτικές, αποτελεσματικότητα» κ.ο.κ. ακόμα κι αν δεν
συνδέονται με ποσοτικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδοση των μαθητών, όπως
συμβαίνει σε άλλες χώρες, ή από ουσιαστικές αλλαγές ως προς την καθημερινή
διδακτική πρακτική, υποδεικνύουν όμως ένα νέο «είναι» και «πράττειν», ή αλλιώς
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νέες ταυτότητες για τους κοινωνικούς πρωταγωνιστές (Maguire & Ball, 1994, Mooney
Simmie, 2014).
Όπως προκύπτει λοιπόν από όσα ως τώρα παρουσιάσαμε, ζητούμενο παραμένει ο
προσανατολισμός των «καινοτόμων προγραμμάτων» στο νέο αυτό
κοινωνικό/εκπαιδευτικό τοπίο. Έτσι, παρότι τα προγράμματα αυτά ήρθαν για να
ανανεώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα με νέες πρακτικές και νέες λογικές, όπως
υποστηρίχθηκε κατά την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, δεν φαίνεται να έχουν
επιτύχει αυτό το στόχο. Δυσλειτουργίες που σχετίζονται τόσο με τις εδραιωμένες
λογικές του σχολείου όσο και τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η
αδυναμία κατανόησης ή και άγνοια του γραμματισμού και των πρακτικών που
καλλιεργεί το σχολείο σε σύνδεση και με όσα συμβαίνουν εκτός του σχολείου,
εμποδίζουν τα προγράμματα αυτά να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Προς την
κατεύθυνση αυτή στόχευε το παρόν κείμενο, μιας πιο κριτικής οπτικής και
ανάγνωσης των πρακτικών που εφαρμόζονται, αλλά και όσων κάθε φορά
επιχειρούνται με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση.
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Συνεργασία σχολείου - οικογένειας:
Ένα διαγενεακό σχέδιο δράσης για το νηπιαγωγείο
Βαϊρινού Κωνσταντία,
Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής,
vairinou@sch.gr
Κοΐδου Ελευθερία,
Νηπιαγωγός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, η συνεργασία σχολείουοικογένειας, θεωρείται σημαντικός παράγοντας, ο οποίος υποστηρίζει την ανάπτυξη
και εξέλιξη των παιδιών, αλλά και την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης
προσχολικής εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την παραπάνω
άποψη. Η συνεργασία αυτή μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού ο τομέας της προσωπικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, εξελίσσεται τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο. Στα δύο αυτά
περιβάλλοντα τα παιδιά διαμορφώνονται ως ξεχωριστές προσωπικότητες και
ταυτόχρονα κοινωνικοποιούνται. Διαμορφώνουν το δικό τους πλαίσιο σκέψης,
συναισθημάτων, πράξεων και συμπεριφορών καθώς μαθαίνουν τους κοινωνικούς
κανόνες και τα κοινωνικά πρότυπα του κοινωνικού συνόλου.
Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τόσο με την οργάνωση
δραστηριοτήτων όσο και με την γενικότερη οργάνωση του προγράμματος μέσα στο
οποίο αντανακλάται η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
Σ’ ένα τέτοιο μαθησιακό πλαίσιο, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα διαγενεακό
σχέδιο δράσης, με κύριο στόχο: την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση,
ανάμεσα στα νήπια και στα άτομα τρίτης ηλικίας των οικογενειών τους, στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νηπιαγωγείου.
Μέσα από οργανωμένες επισκέψεις, συζητήσεις, τηλε-επικοινωνίες, εργαστήρια και
ομαδικά παιχνίδια, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο επαφών, επικοινωνίας, συνεργασίας
και αλληλεπίδρασης, όπου δόθηκε η δυνατότητα σε ηλικιωμένους και νήπια, να
ανακαλύψουν πως μπορούν να συμβιώνουν καλύτερα με τις άλλες γενιές, πως
μπορούν να αλληλοαξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και πως μπορούν
να αλληλοβοηθούνται για μια καλύτερη ζωή.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα σύγχρονα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης, η συνεργασία σχολείουοικογένειας, θεωρείται σημαντικός παράγοντας, ο οποίος ενισχύει και υποστηρίζει
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την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, αλλά και την αποτελεσματικότητα της
παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης (Ντολιοπούλου, 1999, Ντολιοπούλου, 2000,
Goehlich, 2003, Edwards et al. 2003, Pronin- Fromberg, 2000, Ντολιοπούλου
κ.α.2003, Μουμουλίδου, 2006, Δαφέρμου κ.α. 2005, Βρυνιώτη κ.α. 2008, Σοφού κ.α.
2010, Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2011).
Σχολείο και οικογένεια συνυπάρχουν στη ζωή του παιδιού αρκετά χρόνια,
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σχολείο και
οικογένεια αποτελούν δύο διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης για τα παιδιά, μέσα
στα οποία αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Στο άτυπο μαθησιακό περιβάλλον της
οικογένειας τα παιδιά αποκτούν τις πρώτες εμπειρίες και τις πρώτες ευκαιρίες για
μάθηση. Στο τυπικό μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις ζωής. Όπως τονίζεται στο
Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), προκύπτει η αναγκαιότητα της
επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο αυτά περιβάλλοντα, θέτοντας
κοινούς στόχους και ακολουθώντας κοινές πρακτικές.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία
(Papandreou et al. 2009, Saiti, 2009, Ντολιοπούλου, 2000, Goehlich, 2003, Edwards
et al. 2003, Pronin- Fromberg, 2000, Ντολιοπούλου κ.α. 2003, Μουμουλίδου, 2006,
Δαφέρμου κ.α. 2005, Βρυνιώτη κ.α. 2008), η συνεργασία του σχολείου με την
οικογένεια παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Όχι
μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Ειδικότερα, τα παιδιά, όταν οι γονείς τους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
και ενισχύουν στο σπίτι τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο σχολείο, τότε,
παρουσιάζουν αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και επιταχύνεται ο ρυθμός μάθησής
τους, στη γνωστική, στη γλωσσική, στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη,
στην σχολική τους επίδοση, στη συμπεριφορά τους, στην αύξηση των εσωτερικών
κινήτρων μάθησης και στην υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη γνώση, στη
διαμόρφωση θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης και κατά συνέπεια στη
διαμόρφωση της θετικής αυτοεικόνας τους. Όπως επίσης και στη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης τόσο με τους ενήλικες όσο και με τους συνομηλίκους.
Παράλληλα βιώνουν τη μάθηση σαν μια διαδικασία της ζωής και όχι μόνο του
σχολείου, προσαρμόζονται και διαχειρίζονται καλύτερα τις μεταβάσεις που
προκύπτουν στη ζωή τους (Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2011).
Οι γονείς οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν τη δυνατότητα
να γνωρίζουν άμεσα τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά των παιδιών τους μέσα
στην τάξη και να ενημερώνονται για την πρόοδο και την εξέλιξη τους. Όταν έχει
αναπτυχθεί ένα θετικό κλίμα και ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε γονείς και
εκπαιδευτικούς, οι γονείς εξοικειώνονται με διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές
και μπορούν έτσι να εκτιμήσουν καλύτερα το έργο του σχολείου, να
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συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους και να
υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την μάθηση τους.
Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τους γονείς, έχουν τη
δυνατότητα να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικές με τα παιδιά, οι οποίες
αφορούν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τον τρόπο σκέψης τους αλλά
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και συνήθειες της οικογένειας τους. Αξιοποιώντας
αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να οργανώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να
δημιουργούν καλύτερες σχέσεις μαζί τους αλλά και να παρακολουθούν καλύτερα την
εξέλιξή τους.
Γενικότερα από τη συνεργασία σχολείου- οικογένειας προκύπτουν πιο επιτυχημένα
προγράμματα εκπαίδευσης και αποτελεσματικότερα νηπιαγωγεία (Βρυνιώτη κ.α.
2008).
Προκύπτει η αναγκαιότητα οι δύο αυτοί θεσμοί, το σχολείο και η οικογένεια, να
αλληλοσυμπληρώνονται, να αλληλοϋποστηρίζονται αλλά και να συνεργάζονται
μεταξύ τους. Αυτό, το πλαίσιο συνεργασίας μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Ένα
ενδεικτικό μοντέλο συνεργασίας σχολείου – οικογένειας προτείνεται από την Epstein
και τους συνεργάτες της (Μπιρμπίλη, 2013), όπου κάθε τύπος δράσης καλύπτει
διαφορετικούς στόχους, όλοι μαζί όμως δίνουν τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει
η συνεργασία σχολείου – οικογένειας μέσα σε διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα. Η Epstein λοιπόν προτείνει έξι τύπους συνεργασίας, τους εξής:
Ενδυνάμωση του γονικού ρόλου
Επικοινωνία σχολείου- οικογένειας
Μάθηση στο σπίτι
Εθελοντισμός
Λήψη αποφάσεων
Συνεργασία με την κοινότητα.
Η μορφή ή οι μορφές συνεργασίας που επιλέγει ο εκπαιδευτικός εξαρτώνται από τη
συγκεκριμένη ομάδα των οικογενειών των παιδιών της τάξης του: τις ανάγκες, τις
συνθήκες διαβίωσης, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, την οικονομική κατάσταση, την
προηγούμενη εμπειρία τους σε θέματα συνεργασίας κ.α. (Πρόγραμμα Σπουδών για
το Νηπιαγωγείο, 2011).
Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, συντελείται στα δύο αυτά
περιβάλλοντα, μέσα στα οποία τα παιδιά διαμορφώνονται ως ξεχωριστά άτομα, ως
ξεχωριστές προσωπικότητες και ταυτόχρονα κοινωνικοποιούνται (Βοσνιάδου, 1995,
Damon, 1995, Cole et al. 1996, Κουτσουβάνου, 1999, Lehalle et al. 2009,
Καραμπατζάκη, 2013).
Τόσο στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) (2002), όσο και στο Νέο Πρόγραμμα
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), επισημαίνεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης
συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια για την κοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών. Συγκεκριμένα στις βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ (2002) αναφέρεται ότι θα
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πρέπει να ενισχύεται η συνεργασία με τους γονείς και γενικά το άνοιγμα του
Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία. Στον Οδηγό της Νηπιαγωγού (2006)
παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και την οικογένεια, πρακτικές επικοινωνίας με τους γονείς,
δυνατότητες συμμετοχής των γονέων στην ανάπτυξη του προγράμματος
δραστηριοτήτων καθώς και δυνατότητες επέκτασης της συνεργασίας με το σπίτι για
την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών εκτός σχολικού πλαισίου.
Στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011)
επισημαίνεται ότι: «η συνεργασία του εκπαιδευτικού με την οικογένεια έχει
ιδιαίτερη σημασία για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού διότι:
Δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης τόσο στο παιδί όσο και στους
γονείς
Η αμοιβαία ενημέρωση βοηθάει στην καλλίτερη κατανόηση του παιδιού
Η αναγνώριση και κατανόηση της ιδιαιτερότητας της κάθε οικογένειας βοηθάει στη
διαμόρφωση των κατάλληλων στόχων, προσδοκιών και τρόπων αντιμετώπισης
Η άσκηση σε δεξιότητες στα δύο περιβάλλοντα είναι πιο αποτελεσματική».
Με σχετική έρευνα, εξάλλου (Papandreou et al. 2009), διαπιστώνεται ότι η
πλειονότητα των γονέων υποστηρίζει ότι το Νηπιαγωγείο κοινωνικοποιεί τα παιδιά,
όπως επίσης το ενδιαφέρον τους στην επικοινωνία τους με τη Νηπιαγωγό στρέφεται
στις κοινωνικές δεξιότητες και τη συμπεριφορά τους.
Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), η προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη αποτελεί ξεχωριστή περιοχή μάθησης. Η ενίσχυσή της σύμφωνα με τον
Οδηγό του Εκπαιδευτικού (2011), πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευτικός
υποστηρίζει και ενισχύει τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, τόσο ενδυναμώνοντας τους
γονείς ως προς τον γονικό τους ρόλο, όσο και στηρίζοντας τα παιδιά στη διεργασία
θεμάτων που αφορούν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επίσης όταν ο εκπαιδευτικός
συνεργάζεται με τους γονείς για την επίτευξη των στόχων της προσωπικής και
κοινωνικής ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των παιδιών, την
αυτορρύθμιση και την προσωπική τους ενδυνάμωση, αλλά και τις κοινωνικές
δεξιότητες και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση.
Η έννοια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί πρωταρχική έννοια του πλαισίου
της συνεργατικής μάθησης ως κοινωνική οργάνωση της σχολικής τάξης αλλά και ως
διαδικασία μάθησης (Αυγητίδου, 2009, Ματσαγγούρας, 1995, 2006, 2007,
Χαραλάμπους, 2000, Foylin, 2001, Gaonach, 2003). Στο πλαίσιο αυτό, η τάξη
χωρίζεται σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες (2-6 μέλη), μικτής ικανότητας και τα
παιδιά μαθαίνουν με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση να λύνουν προβλήματα και
να επιτυγχάνουν κοινούς στόχους.
Σε ότι αφορά την κοινωνική αλληλεπίδραση, σύμφωνα με τον παραπάνω Οδηγό
(2011), επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης προσωπικών σχέσεων και η
ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της
προσχολικής αγωγής τα παιδιά μαθαίνουν να διαμορφώνουν υγιείς διαπροσωπικές
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σχέσεις και αναπτύσσουν αξίες και στάσεις που προάγουν τη συλλογικότητα και την
κοινωνική ευαισθησία. Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να
συναποφασίζουν και να λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ομάδας για την επίτευξη ενός
κοινού μαθησιακού στόχου. Παράλληλα διαμορφώνουν αφενός σταθερές
προσωπικές σχέσεις και αφετέρου διαφοροποιημένες κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες
καθορίζουν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας σε διαφορετικά πλαίσια. Οι σχέσεις των
παιδιών με τους άλλους βελτιώνονται συνεχώς στο πλαίσιο των καθημερινών
αλληλεπιδράσεων στο παιχνίδι αλλά και στις ποικίλες δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στο Νηπιαγωγείο. Έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν επικοινωνιακές
δεξιότητες και παράλληλα μαθαίνουν να εξισορροπούν τις δικές τους επιθυμίες μ’
αυτές των άλλων.
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Σ’ ένα τέτοιο μαθησιακό πλαίσιο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα διαγενεακό
σχέδιο δράσης στο Νηπιαγωγείο, με τη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας των
οικογενειών των νηπίων.
Στόχος του διαγενεακού σχεδίου δράσης
Κύριος στόχος του διαγενεακού σχεδίου δράσης ήταν η επικοινωνία και η κοινωνική
αλληλεπίδραση, ανάμεσα στα νήπια και στα άτομα τρίτης ηλικίας των οικογενειών
τους, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Νηπιαγωγείου.
Μεθοδολογία του διαγενεακού σχεδίου δράσης
Η μεθοδολογία του σχεδίου δράσης ακολούθησε τις αρχές σχεδιασμού και
υλοποίησης του project, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάπτυξη διαρκούς
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, όπου το κάθε μέλος διατυπώνει
απόψεις και προτάσεις, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, συμβάλλει στην επιτυχία
του συλλογικού έργου, ενισχύει, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας, προσφέρει βοήθεια, γνώσεις, πληροφορίες, ανταλλάσει υλικά και παρέχει
ανατροφοδότηση στους υπόλοιπους εταίρους της ομάδας.
Η αναγκαιότητα υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου δράσης προέκυψε ύστερα από
συζήτηση σχετικά με το «ποιος μας φέρνει κάθε μέρα στο νηπιαγωγείο».
Διαπιστώθηκε ότι οι συνοδοί των παιδιών στην πλειοψηφία τους ήταν οι παππούδες
και οι γιαγιάδες τους. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ενδιαφέρον στα παιδιά αρχικά:
Να μιλήσουν για τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους
Να διερευνήσουν περισσότερο τη ζωή του παππού και της γιαγιάς τους
Να αναζητήσουν, να στοχαστούν και να διαπιστώσουν περισσότερο:
Τι μ’ αρέσει να κάνω με τον παππού και τη γιαγιά στο σπίτι
Τι μου έμαθαν ο παππούς και η γιαγιά
Τι θέλω να μοιραστώ μαζί με τους συμμαθητές μου , τον παππού και τη γιαγιά μου
Τι θέλω να κάνω μαζί τους στο Νηπιαγωγείο
Παράλληλα οργανώθηκε συνάντηση με στόχο τη διασφάλιση συμμετοχή τους στο
σχέδιο δράσης και τον καθορισμό των ρόλων τους, με στόχο την αξιοποίηση των δύο
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περιβαλλόντων μάθησης: του Νηπιαγωγείου και του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Κατά τη συνάντηση διατυπώθηκαν προτάσεις για την υλοποίηση κοινών
δραστηριοτήτων ηλικιωμένων και νηπίων.
Αποφασίστηκε η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους των οικογενειών,
στους οποίους είτε αναπτύσσονται κοινές δραστηριότητες των παππούδων και
γιαγιάδων με τα εγγόνια τους, είτε παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα εγγόνια τους,
καθώς και προτάσεις για την υλοποίηση εργαστηρίων στο χώρο του Νηπιαγωγείου.
Κατά την οργάνωση των επισκέψεων εκτός Νηπιαγωγείου ακολουθήθηκαν τα εξής:
Πριν από κάθε επίσκεψη τα παιδιά σε ομάδες οργανώνουν την επίσκεψη. Η κάθε
ομάδα ετοιμάζει τις ερωτήσεις της για τον/την ηλικιωμένο/η σχετικά με τον χώρο της
επίσκεψης. Στη συνέχεια στην ολομέλεια της τάξης η κάθε ομάδα ανακοινώνει στις
υπόλοιπες τις ερωτήσεις της και αποφασίζουν τυχόν τροποποιήσεις. Επίσης
αποφασίζουν πως θα καταγράψουν τις πληροφορίες από την επίσκεψη.
Κατά την επίσκεψη η κάθε ομάδα θέτει τις ερωτήσεις της στον/στην ηλικιωμένο/η
και καταγράφει τις απαντήσεις, σύμφωνα με τα εργαλεία και τον τρόπο που έχει
αποφασίσει. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο χώρο.
Μετά την επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο η κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια της
τάξης τις πληροφορίες από τις καταγραφές της.
Κατά τις επισκέψεις στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από συζητήσεις
ανάμεσα στους ηλικιωμένους και τα νήπια, ενημερώθηκαν για τους κανόνες
λειτουργίας της κάθε γωνιάς της τάξης, πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα υλικά
και τα εργαλεία, οργανώθηκαν εργαστήρια και υλοποιήθηκαν δημιουργικές
εργασίες. Παράλληλα προτάθηκαν ιδέες για το τι αντίστοιχο μπορούμε να κάνουμε
στο σπίτι.
Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ζωγραφίζω τον παππού και τη γιαγιά μου
Τα παιδιά ζωγράφισαν τον παππού και τη γιαγιά τους. Παρουσίασαν τη ζωγραφιά
τους αρχικά σε έναν συμμαθητή τους. Στη συνέχεια το κάθε ζευγάρι παρουσίασε στην
ολομέλεια της τάξης το ένα παιδί τη ζωγραφιά του άλλου παιδιού.
Ζωγραφίζω τι μ’ αρέσει να κάνω με τον παππού και τη γιαγιά
Τα παιδιά ζωγραφίζουν αγαπημένες ασχολίες που πραγματοποιούν μαζί με τον
παππού και τη γιαγιά τους στο σπίτι. Στη συνέχεια ανακοινώνουν τα αποτελέσματα
στην ολομέλεια της τάξης. Επισημαίνονται τυχόν ομοιότητες και διαφορές.
Πρόσκληση των παππούδων και γιαγιάδων στο Νηπιαγωγείο
Τα παιδιά γράφουν προσκλήσεις για τον παππού και τη γιαγιά τους. Κατά την
συνάντησή τους στο Νηπιαγωγείο προτείνουν ιδέες για το τι θα ήθελαν να μάθουν
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, όπως και για το τι θα ήθελαν να μάθουν
σ’ αυτούς. Αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν μαζί.
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Επίσκεψη σε σπίτι του χωριού με ερασιτεχνική και πλούσια λαογραφική συλλογή
εργαλείων, μέσων και σκευών καθημερινής ζωής. Συλλογή παραδοσιακών ρούχων,
στολών και φωτογραφιών από τα παλιά.
Η ιδιοκτήτρια – γιαγιά μαζί με τα εγγόνια της παρουσιάζει τη συλλογή. Τα παιδιά
συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της λαογραφικής συλλογής
και τον τρόπο χρήσης τους σε παλαιότερα χρόνια.
Επίσκεψη στην εκκλησία του χωριού.
Ο Θεολόγος παππούς νηπίων ξεναγεί τα παιδιά στην τοπική εκκλησία. Τα παιδιά
συγκέντρωσαν πληροφορίες σχετικά με τον Ναό και με τις τοπικές παραδόσεις σε
σχέση με τις θρησκευτικές γιορτές.
Επισκέψεις σε κήπους και θερμοκήπια του χωριού.
Παππούδες και γιαγιάδες με τα εγγόνια τους παρουσιάζουν τις καλλιέργειές τους. Τα
παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις ασχολίες και τις καλλιέργειες των
παππούδων και των γιαγιάδων τους σε παλαιότερα χρόνια και σήμερα. Παράλληλα
συμμετείχαν σε εργασίες των κήπων. Χρησιμοποίησαν εργαλεία και τεχνικές
ποτίσματος και σκαλίσματος.
Συζητήσεις
Στις επισκέψεις τους στο Νηπιαγωγείο οι ηλικιωμένοι διηγούνταν και συζήτησαν με
τους μικρούς μαθητές σχετικά με την οικογένεια τους και τη δική τους σχολική ζωή,
για τα παιδικά τους παιχνίδια (σβούρες, βώλους, κότσια), τους παραδοσιακούς
χορούς του χωριού , τις ασχολίες οικοτεχνίας, τις τοπικές συνταγές κ.ά.
Αφήγηση παραμυθιού
Η γιαγιά αφηγείται ένα παραμύθι που θυμόταν από παλιά. Τα παιδιά στη συνέχεια
δραματοποιούν το παραμύθι.
Εργαστήρι ζυμώματος
Οι γιαγιάδες έδειξαν πως μπορούμε να φτιάξουμε και να ζυμώσουμε ψωμί και
τσουρέκια. Τα παιδιά σε ομάδες ζύμωσαν το δικό τους ψωμί και έφτιαξαν πλεξούδες
ψωμιού και τσουρεκιών.
Εργαστήρι χορού
Η γιαγιά έδειξε τα βήματα του χορού. Τα παιδιά σε μεγάλο κύκλο επιχείρησαν να
ακολουθήσουν τα βήματα της γιαγιάς. Στη συνέχεια επιχείρησαν να χορέψουν με
μουσική.
Παραδοσιακά παιχνίδια
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Ο παππούς είπε τους κανόνες του παιχνιδιού και έδειξε πως έπαιζαν με τις σβούρες.
Στη συνέχεια τα παιδιά σε ομάδες έπαιξαν με τις σβούρες.
Εργαστήρι πλαστελίνης- πηλού
Μία ομάδα παιδιών στη γωνιά της πλαστελίνης δείχνει στον παππού ή τη γιαγιά πως
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλαστελίνη και στη συνέχεια τον πηλό. Στη
συνέχεια δημιούργησαν ποικίλες συνθέσεις και κατασκευές, χρησιμοποιώντας
σχετικά εργαλεία.
Εργαστήρι ζωγραφικής
Στη γωνιά της ζωγραφικής μία ομάδα παιδιών δείχνει στον παππού ή τη γιαγιά τα
υλικά και τα εργαλεία που υπάρχουν εκεί καθώς και τεχνικές ζωγραφικής που
γνωρίζουν. Στη συνέχεια δημιουργούν ποικίλα έργα.
Εργαστήρι πληροφορικής
Στη γωνιά των υπολογιστών μία ομάδα παιδιών δείχνει στους ηλικιωμένους τί
μπορούμε να κάνουμε στο Νηπιαγωγείο με τις νέες τεχνολογίες. Δείχνει την
λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του διαδικτύου και άλλων
ηλεκτρονικών εργαλείων (tablet). Γράφουν και στέλνουν e-mail σε συγγενικά
πρόσωπα. Επιλέγουν μουσικά κομμάτια. Στη συνέχεια παίζουν διαδραστικά
παιχνίδια και συζητούν σχετικά με το θέμα του παιχνιδιού (κυκλοφοριακή
συμπεριφορά, στάσεις φιλικές προς το περιβάλλον, κανόνες υγιεινής, διατροφή)
Ήταν μια ευκαιρία για τους ηλικιωμένους, να έρθουν σε επαφή με τη σημερινή εποχή,
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.
Τηλε-τάξη
Μία ομάδα ηλικιωμένων μαζί με τα νήπια του Νηπιαγωγείου μας επικοινώνησαν και
συζήτησαν μέσω τηλε-επικοινωνίας (skype) με ένα άλλο Νηπιαγωγείο της περιοχής
μας, δημιουργώντας μια πρωτότυπη κοινότητα μάθησης μεταξύ γενεών. Τα νήπια
υπέβαλαν ερωτήσεις στους παππούδες και στις γιαγιάδες του άλλου Νηπιαγωγείου,
οι οποίοι μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία από τη δική τους σχολική ζωή και
δείχνοντας παλιές φωτογραφίες, έδωσαν πληροφορίες για το δικό τους σχολείο, τα
μαθήματα, τις γυμναστικές επιδείξεις, τους σχολικούς αγώνες, τις σχολικές γιορτές,
το πρόγραμμά τους, τα βιβλία, τα τετράδιά, τις χειροτεχνίες και τα απαραίτητα
εργαλεία γι’ αυτές. Γενικά για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου της γενιάς τους.
Στη συνέχεια σχολίασαν την σημερινή λειτουργία του Νηπιαγωγείου και εξέφρασαν
απόψεις για τις δύο διαφορετικές εποχές.
Δημιουργία ιστοριών
Μετά την επεξεργασία έργων τέχνης με βάση τη στοχαστική προσέγγιση έργων
τέχνης (μοντέλο Perkins), τα παιδιά σε ομάδες δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες
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με βάση τον πίνακα ζωγραφικής του Γεωργίου Ιακωβίδη «Παιδική συναυλία», τον
πίνακα «Κου κου» του Νικόλαου Γύζη και τον πίνακα του Λουί Λε Ναιν «Οικογένεια
χωρικών», για να τις αφηγηθούν στους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.
Οργάνωση εκδήλωσης
Τέλος οργανώθηκε «μέρα παιχνιδιού», στην αυλή του Νηπιαγωγείου με τη
συμμετοχή και συνεργασία του Παιδικού Σταθμού του χωριού μας και καλεσμένους
όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες των παιδιών.
Αρχικά σε συνάντηση στο Νηπιαγωγείο ηλικιωμένοι και νήπια αποφασίζουν τα
παιχνίδια (παραδοσιακά και σύγχρονα) που θα παίξουν στην εκδήλωση.
Μετά από πρόσκληση των παιδιών και δημιουργία αφίσας για την εκδήλωση, οι
παππούδες και γιαγιάδες συμμετείχαν σε διάφορα παιχνίδια μαζί με τα εγγόνια τους.
Όπως, κουτσό στο δάπεδο με αντίστοιχο υλικό κατασκευασμένο από τα παιδιά,
ψάρεμα, ζωγραφική με πινέλα, μπόουλινγκ, πλαστελίνη και πηλό, κουζινικά
(έφτιαχναν τα νήπια καφέ στις γιαγιάδες), με αυτοκινητάκια σε μοκέτα απομίμησης
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, αλλά και κότσια, βώλους, σβούρα κ.ά.
Νήπια και ηλικιωμένοι έπαιξαν και διασκέδασαν. Έφυγαν όλοι χαρούμενοι. Μάθαμε
ο ένας από τον άλλον.
Παρουσίαση- αξιολόγηση διαγενεακού σχεδίου δράσης
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς στην τελική εκδήλωση του Νηπιαγωγείου οι μέρες με
τους παππούδες και τις γιαγιάδες στο Νηπιαγωγείο ήταν, σύμφωνα με την
καταγραφή των απόψεων που διατυπώθηκαν:
Για τα νήπια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες και αναμνήσεις της χρονιάς που
πέρασε
Για τους ηλικιωμένους από τις πιο συγκινητικές εμπειρίες με τα εγγόνια τους
Και για τους γονείς από τις εμπειρίες που θα ήθελαν κι αυτοί να ζήσουν με τα παιδιά
τους στο Νηπιαγωγείο.
ΣΥΖΉΤΗΣΗ
Μέσα από οργανωμένες επισκέψεις, συζητήσεις, εργαστήρια και ομαδικά παιχνίδια
δόθηκε η δυνατότητα στους παππούδες και τις γιαγιάδες:
Να συμμετέχουν μαζί με τα νήπια στην εκπαιδευτική διαδικασία, μεταφέροντας
γνώσεις και εμπειρίες από την προσωπική τους ζωή, συμβάλλοντας στην διάσωση
της τοπικής ιστορίας και των παραδόσεων.
Να επικοινωνούν, να τηλε-επικοινωνούν μέσω skype και να αλληλεπιδρούν με τους
μικρούς μαθητές, να εξοικειώνονται και να αποκτούν δεξιότητες με τη χρήση των ΤΠΕ
και του διαδικτύου.
Να συμμετέχουν σε εργαστήρια και να δημιουργούν με τα παιδιά.
Να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια του χθες και του σήμερα.
Να νιώσουν ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας.
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Να μεταφέρουν στρατηγικές μάθησης του Νηπιαγωγείου στο σπίτι και να
υποστηρίξουν το έργο του Νηπιαγωγείου.
Να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Νηπιαγωγείου.
Σ’ αυτό το πλαίσιο επαφών, επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης δόθηκε
η δυνατότητα στα νήπια :
Να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες, με ποικίλα μέσα και πλαίσια
επικοινωνίας και να αναπτύξουν αντίστοιχα διαφοροποιημένες κοινωνικές σχέσεις.
Να διατυπώσουν απόψεις και ιδέες, να συζητήσουν, να διαπραγματευτούν, να
εξισορροπήσουν τις επιθυμίες τους σε σχέση με τους άλλους, να συνυπάρξουν
αρμονικά με τους άλλους, να διαχειριστούν και να αυτορυθμίσουν τη συμπεριφορά
τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να συμμετέχουν
ενεργά στις εργασίες σε ομάδες και στα ομαδικά παιχνίδια.
Να αναπτύξουν ικανότητες αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της ομάδας σε ποικίλα
σχήματα (είτε σε μικρές ομάδες, είτε στην ολομέλεια).
Να συνεργαστούν σε επίπεδο ομάδας συνομηλίκων, σε επίπεδο ομάδας νηπίων &
ατόμων τρίτης ηλικίας, σε επίπεδο τηλε-τάξης, & σε τοπικό επίπεδο.
Να ενισχύσουν την προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα, μέσα από την
αλληλεπίδραση τους με τη νηπιαγωγό, τους συνομηλίκους αλλά και τα άτομα τρίτης
ηλικίας των οικογενειών τους και των οικογενειών των συμμαθητών τους, σε επίπεδο
σχολικής τάξης αλλά και σε επίπεδο συμπράξεων σχολικών μονάδων και τοπικής
κοινωνίας.
Να διαμορφώσουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, με
την ανάπτυξη της αυτοεπίγνωσης και του αισθήματος της προσωπικής αξίας και της
αποτελεσματικότητας και κατά συνέπεια της αυτοπεποίθησης τους.
Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και σεβασμό για τις κοινωνικές αξίες της τοπικής
κοινωνίας.
Να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα άτομα τρίτης ηλικίας, να εκτιμήσουν
την προσφορά των ηλικιωμένων στην εξέλιξη της κοινωνίας, να ανακαλύψουν πως
μπορούν να συμβιώνουν καλύτερα με τις άλλες γενιές, πως μπορούν να
αλληλοαξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και πως μπορούν να
αλληλοβοηθούνται για μια καλύτερη ζωή.
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Παράλληλα Κείμενα και Μετάβαση
Ειρήνη Τσαβαλά
Σχολική Σύμβουλος της 2ης Ε.Π.Δ.Ε. Κυκλάδων
Ε-mail:etsavala@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρουσίαση αποτελεί μια διδακτική πρόταση για τη σταδιακή, ομαλή εξοικείωση
των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με τον κόσμο του Γυμνασίου.
Το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και ο κερματισμός του σε Νεοελληνικά Κείμενα,
Λογοτεχνικά Κείμενα, Αρχαία, …αποτελεί το ζητούμενο της γλωσσικής ολοκλήρωσης
και προσέγγισης κειμένων και της ταυτόχρονης ανάπτυξης των μεταγνωστικών
δεξιοτήτων των μαθητών της ΣΤ΄ για την ομαλά εξελισσόμενη μετάβασή τους στον
χώρο, τον χρόνο και τον διδακτικό κόσμο του Γυμνασίου και της εφηβείας ως
απώτερος αλλά όχι λιγότερο ευκαταφρόνητος στόχος.
Γίνεται προσπάθεια να θέσουμε κάποιους άξονες για την σταδιακά αυξανόμενη
γνωριμία των μαθητών του Δημοτικού με τα γλωσσικά γνωστικά αντικείμενα της Α΄
Γυμνασίου καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας στο Γυμνάσιο. Απώτερος στόχος μας η
προσέγγιση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών σαν ένα οργανικό κομμάτιαφετηρία της μακράς πορείας της Ελληνικής Γλώσσας και της συνεχούς της εξέλιξης.
Εισαγωγή - Προβληματική
Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών της ΣΤ΄ από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο σχεδιάζεται και υλοποιείται από τους Σχολικούς Συμβούλους σε
συνεργασία με τα Γυμνάσια υποδοχής σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Βεβαίως, οι βασικοί άξονες της γνωριμίας των μαθητών
και ενός κάποιου βαθμού εξοικείωσής τους με τους χώρους του σχολείου της
επόμενης εκπαιδευτικής βαθμίδας παραμένουν λίγο-πολύ ίδιοι.
Η πρότασή μας εστιάζει στο διδακτικό κομμάτι, μία παράμετρος, η οποία δεν
εφαρμόζεται πάντοτε στη συνάντηση-ξενάγηση των μαθητών στην προκαθορισμένη,
συμφωνημένη ημερομηνία είτε διότι δεν υπάρχει αρκετός αριθμός διαθέσιμων
Εκπαιδευτικών, Φιλολόγων στην προκειμένη περίπτωση είτε γιατί δεν επαρκεί ο
χρόνος είτε γιατί, κι όταν γίνεται, είναι βεβιασμένη και ευκαιριακή.
Πώς αλλιώς, λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει ώστε να υπάρχουν οφέλη άμεσα ώστε να
προλαβαίνουν να αφομοιωθούν από τους μαθητές μας και τους δασκάλους τους, νυν
και επερχόμενους;
Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσαμε να προσδώσουμε ποιοτική προστιθέμενη αξία
σε ένα τυπικό, συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, πρόγραμμα;
Μήπως η διδασκαλία των κειμένων μπορεί να γεφυρώσει αλλά και να μικρύνει, να
αποσυμπιέσει την αγωνία, το άγχος, τον φόβο για το νέο άγνωστο σχολείο;
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Ο προβληματισμός τέθηκε μετά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος μετάβασης
στα τμήματα ΣΤ΄, την άνοιξη του 2012, αφότου άρχισε η αποκωδικοποίηση των
αναγκών της Εκπαιδευτικής μας Περιφέρειας.
Διαπιστώθηκε μια αμηχανία και άγνοια στην προσέγγιση των μαθητών, τους
χειρισμούς τους ως προς το πρόγραμμα μετάβασης και τη στατικότητα, αν όχι τη
μονομέρεια και πεπερασμένη αντιμετώπιση του θέματος, αντιμετώπιση που
περιοριζόταν κυρίως στην εκτέλεση του μηχανικού τμήματος δια της ρουτίνας των
συναντήσεων, επισκέψεων και ξενάγησης των μαθητών της ΣΤ΄ στους χώρους του
όμορου Γυμνασίου.
Από τις συναντήσεις με τα παιδιά και τη συζήτηση μαζί τους, εντέχνως
αποκρυπτογραφούσαμε συναισθήματα όπως, αγωνία, προσμονή, φόβο, σύγχυση,
προσδοκία για ελευθερία, αμφιβολία, φόβο για απουσίες, αποβολές, χωρισμό από
τους φίλους και συμμαθητές, γενικότερο προβληματισμό.
Σε ό,τι αφορά το γνωστικό πεδίο του Γυμνασίου, καταλήγαμε στην ανάδυση του
μεγάλου αγνώστου, των Αρχαίων Ελληνικών.
Επιπλέον διαπιστώσαμε την αδυναμία πολλών μαθητών να ανταποκριθούν τόσο
στην ανάγνωση όσο και στην παραγωγή του γραπτού λόγου, φαινόμενο που παίρνει
διαστάσεις ενός σοβαρού ατομικού, κοινωνικο-οικονομικού, πολιτιστικού και κυρίως
εκπαιδευτικού προβλήματος.
Η εκμάθησή του είναι όχι μόνο ένας από τους βασικότερους στόχους κάθε
εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και μέσο ή προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας250.
Οι απόψεις των παιδαγωγών και των μελετητών της γλωσσικής μάθησης
διαφοροποιούνται σημαντικά, σχετικά με τον τρόπο εκμάθησης του γραπτού λόγου.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθησή του είναι φυσική συνέπεια και αποτέλεσμα
της ωρίμανσης του ατόμου. Άλλοι έχουν εντελώς αντίθετη άποψη και χαρακτηρίζουν
το γραπτό λόγο ως μια δεξιότητα που είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Θεωρούν
μάλιστα, ότι είναι η πιο πολύπλοκη μορφή επικοινωνίας, η τελευταία από τις
γλωσσικές ικανότητες που μαθαίνει το παιδί. Συνεπώς, είναι φυσικό ο γραπτός λόγος
να αποκτά ιδιαίτερη σημασία και να προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο από τη
θεωρητική-ερευνητική άποψη όσο και από την εκπαιδευτική πρακτική.
Για να αποκτήσει ο μαθητής/τρια μια επαρκή γνώση του γραπτού λόγου και να τον
χρησιμοποιεί σωστά σε επικοινωνιακές συνθήκες χρειάζεται να αναπτύξει ποικίλες
γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές. Ως έμπειρος/η αναγνώστης/τρια ή ως
έμπειρος/η συγγραφέας ο/η μαθητής/τρια επεξεργάζεται και αξιολογεί γραπτές
πληροφορίες για να παράγει τη νέα γνώση (Flower, et al., 1994).
Αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για την προσπάθεια που ξεκίνησε την επόμενη χρονιά
2012-2013 και άρχισε να εδραιώνεται στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014.

250

Πόρποδας, Η Ανάγνωση, Πάτρα, 2002
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Δεν θα σταθούμε στον ψυχολογικό παράγοντα του προγράμματος. Άλλωστε, ένα
πρόγραμμα μετάβασης στον σχεδιασμό του περιλαμβάνει ψυχολογικούς,
διδακτικούς, παιδαγωγικούς, πρακτικούς και διδακτικούς στόχους όπου και όποτε
αυτό είναι εφικτό.
Τι σημαίνει αυτό στην προκειμένη περίπτωση των νησιών της Περιφέρειάς μας;
Ότι είναι αρκετά δύσκολο για λόγους επάρκειας χρόνου, αποστάσεων, αριθμού
καθηγητών να υπάρχει η δυνατότητα και η ευκαιρία για όλα τα τμήματα των ΣΤ΄
τάξεων να κάνουν ένα δειγματικό μάθημα γλώσσας παρά την καλή διάθεση των δύο
πλευρών (Δημοτικού-Γυμνασίου).
Εάν λοιπόν, ξεκινούσαμε μια μορφή μετάβασης από το μάθημα της Λογοτεχνίας,
μήπως θα μπορούσαμε να καλύψουμε αρκετά δύσκολα σημεία και να μειώνουμε τα
αρνητικά συναισθήματα των μαθητών μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα γέφυρα
προς τη νέα βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά και δίνοντας με μεγαλύτερη άνεση τη
σκυτάλη στους φιλολόγους των γυμνασίων;
Γιατί επιλέξαμε το μάθημα της Λογοτεχνίας251;
Αφενός διότι είναι μάθημα που διδάσκεται και στις δύο βαθμίδες αφετέρου διότι το
μάθημα της Λογοτεχνίας προάγει τη φαντασία, ελευθερώνει τον μαθητή, δημιουργεί
αίσθημα ευφορίας, του δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε άλλους νοηματικούς
και εικονικούς κόσμους, να μπει στο πνεύμα του αφηγητή και του συγγραφέα, να
εξοικειωθεί με πολυμέσα όπως η αφήγηση λογοτεχνίας από σπουδαίους ηθοποιούς
μέσω του youtube, videos, cassettes, ηχογραφημένων αφηγήσεων, απαγγελιών των
λογοτεχνικών έργων από τους δημιουργούς τους κλπ.
Η ιδέα της διδασκαλίας των παράλληλων κειμένων εμφανίστηκε ως μια ευκαιρία να
πλησιάσουμε το ζήτημα από κοινού με τους συναδέλφους των γυμνασίων.
Η δύναμη της διδασκαλίας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μέγιστο παράγοντα
μέσω του οποίου ο μαθητής μπορεί να έχει τον χρόνο να ξεδιπλώσει την ανησυχία
του, να τη μετατρέψει σε χαλάρωση και δημιουργία μέσα από τη συνεργατικότητα,
μέσα από την ομάδα. Αντιλαμβάνεται ότι το άγνωστο και νέο για εκείνον είναι
αντιστοίχως άγνωστο και νέο για πολλούς άλλους επίσης.
Για να φτάσουμε όμως στη διδασκαλία του μαθητή της ΣΤ΄ δημοτικού έπρεπε να
προσεγγίσουμε πρώτα τους Εκπαιδευτικούς τους, να τους ενημερώσουμε, να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον τους και κατόπιν να προχωρήσουμε στην
επιμόρφωσή τους.
Χρειαστήκαμε τη βοήθεια και τη συνεργασία συναδέλφου από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ώστε να σχεδιάσουμε από κοινού την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
μας (ΠΕ70), επιμόρφωση η οποία αφορά στη γνωριμία τους και κατόπιν στην
εξοικείωσή τους με αυτήν τη διδακτική προσέγγιση.
Η αντίστοιχη επιμόρφωση των συναδέλφων Εκπαιδευτικών ΠΕ02 αφορά στην
ευαισθητοποίησή τους για τη μεταβατική αυτή ηλικία των μαθητών τους (αρχόμενη
251

Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως η περιοχή της τέχνης του λόγου (ενώ το
μάθημα της Γλώσσας ενδιαφέρεται κυρίως για την τεχνική του λόγου)
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εφηβεία), στη σαφή αποτύπωση των όρων διεξαγωγής των μαθημάτων, των
υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων των μαθητών μέσα από το πρίσμα της
εποικοδόμησης της γνώσης αλλά και της ενσυναίσθησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Για την μύηση των μαθητών στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων της ΣΤ΄
δημοτικού σε αντιστοιχία με τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων της Α΄
Γυμνασίου, ακολουθήσαμε μια συνήθη πορεία διδασκαλίας ενός κειμένου στην τάξη
αυτή.
2. Αυτού του τύπου η επιμόρφωση μπορεί να γίνει, όντας συμβατοί με το ΑΠΣ,
κατόπιν επιλογής κειμένων από το Ανθολόγιο αλλά και από παρόμοια κείμενα της
Λογοτεχνίας.
3. Επιλέξαμε, αποσπάσματα από την Αστραδενή της Ευγενίας Φακίνου επειδή
περιλαμβάνονται και στο Ανθολόγιο της ΣΤ΄ και στα κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου.
Το Α.Π. δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας. Ωστόσο,
περιγράφει μια «προσέγγιση», δηλαδή ένα πλαίσιο αρχών και στόχων, που θα
μπορούσε να περιγραφεί ως επικοινωνιακή - κειμενοκεντρική. Ακολουθώντας το
Α.Π. το οποίο προβλέπει την καλλιέργεια δεξιοτήτων για κατανόηση και σύνθεση
κάθε είδους λόγου και κάθε είδους κειμένου252, δώσαμε έμφαση στην καλλιέργεια
του λόγου (προφορικού και γραπτού) μέσα από τη διδασκαλία των λογοτεχνικών
κειμένων.
Τι γνωρίζουν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης:
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ηλικίας 11 έως 12 ετών ήδη έχουν ανεπτυγμένη
αναγνωστική ικανότητα, η μνήμη τους έχει βελτιωθεί και μαθαίνουν να προσέχουν
ορισμένα ερεθίσματα και να αγνοούν άλλα. Τώρα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται
τη χρονολογική σειρά των γεγονότων του παρελθόντος και να εφαρμόζουν λογικούς
κανόνες και επιχειρήματα για να θεωρητικοποιούν προβλήματα και θέματα για
επίλυση253.
Μαθησιακά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:
Να συνειδητοποιήσουν και διδαχθούν οι μαθητές της ΣΤ΄:
• Όλα εκείνα που αναφέρονται στο ΑΠΣ για το μάθημα τη Λογοτεχνίας αλλά
και επιπλέον, τα εξής:
• Τη συνέχεια και το ενιαίο της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα

252
253

Ματσαγγούρας, Η. (2007). Σχολικός Εγγραμματισμός. Αθήνα: Γρηγόρης,
Καρπόζηλου Μ. (2009). Το παιδί στην Χώρα των Βιβλίων, Αθήνα, Καστανιώτης, σελ. 70
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Να διδαχθούν την έννοια της εξέλιξης, του εμπλουτισμού της γλώσσας των
γλωσσικών δανείων, του εκσυγχρονισμού λόγω της τρέχουσας
πραγματικότητας μέσα από την αλληλεπίδραση των ξένων γλωσσών.
• Να διδαχθούν τις διάφορες μορφές έκφρασής της
• Να συνειδητοποιήσουν το ενιαίο της ανθρώπινης φύσης ανεξαρτήτως
γλώσσας μέσα από τη νοηματική προσέγγιση και την ερμηνεία των ξένων
λέξεων, φράσεων, (π.χ. το λουλούδι: σκυλάκι /dragon’s mouth)
• να εξασκηθούν στη γραφή, το λεξιλόγιο των δύο συγγραφέων
• το γεγονός ότι έχουμε γυναίκα και άντρα συγγραφέα που πραγματεύονται
το ίδιο θέμα,
• το ζήτημα της καταγωγής τους,
• τη διαφορά λεξιλογίου
• και να καταλήξουν στο ύφος, το λογοτεχνικό ύφος του κάθε συγγραφέα, που
τον /την κάνει διαφορετικό/διαφορετική.
Η διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας δύο ωρών ακολουθεί τα εξής βήματα:
Ο Εκπαιδευτικός: ενημερώνει τους μαθητές του για το κείμενο που πρόκειται να
μελετήσουν τους καλεί να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα - έχει
προηγηθεί ενημέρωση για το πώς / πού /τι ψάχνουν, καθώς και για τους σκοπούς
της αναζήτησης: σύνδεση με τον τόπο, την εποχή και τα θέματα/ προβλήματα που
απασχολούν τους ανθρώπους.
Στόχος: η ανάπτυξη της δυνατότητας να συμμετέχουν ενεργά και να παρακολουθούν
με ενδιαφέρον τα διαδραματιζόμενα στο κείμενο
Γίνεται ανάγνωση του κειμένου
Ακολουθεί γλωσσική εξομάλυνση: επεξήγηση άγνωστων λέξεων και γλωσσικών
ιδιωματισμών με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με το λεξιλόγιο του συγγραφέα
( αυτό θα αξιοποιηθεί σε περαιτέρω επεξεργασία άλλων κειμένων του ιδίου
συγγραφέα, ώστε να εκπαιδευτούν οι μαθητές στην ανίχνευση του προσωπικού
ύφους του συγκεκριμένου συγγραφέα)
Κατανόηση του περιεχομένου, διατύπωση του κεντρικού θέματος, καθώς και των
επιμέρους θεματικών κέντρων, όπως αυτά προκύπτουν από το προς εξέταση κείμενο:
Στόχος: η άσκηση της κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας του μαθητή
Χωρισμός του κειμένου σε ενότητες και καταγραφή πλαγιότιτλων για κάθε μια από
αυτές: εξοικείωση με την τεχνική και τη μέθοδο συγγραφής ενός λογοτεχνικού
κειμένου, όπως επίσης και με την άσκηση της κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας.
Με άλλα λόγια ο μαθητής μαθαίνει πώς να ξεκλειδώνει το συγκεκριμένο είδος
κειμένου (λογοτεχνία, δοκίμιο, άρθρο…)
Αναζήτηση των εκφραστικών μέσων
Στόχος: ο εμπλουτισμός της γλώσσας, χρήση ποιητικής και αναφορικής γλώσσας
Μελέτη των αφηγηματικών τρόπων: περιγραφή, αφήγηση, διάλογος, εσωτερικός
μονόλογος, συνδυασμός) και των αφηγηματικών τεχνικών (πρωτοπρόσωπη,
τριτοπρόσωπη αφήγηση, αναδρομική)
•
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Ανάπτυξη ιδεών/θεμάτων προς συζήτηση, όπως αυτά αναδεικνύονται από το κείμενο
Χαρακτηρισμός/ηθογράφηση των προσώπων/ ηρώων του έργου
Σύνδεση με παράλληλα κείμενα (προαιρετικά)
Παρουσίαση άλλων μορφών τέχνης με ανάλογο θέμα, όπως μελοποιημένη ποίηση,
λογοτεχνική ανάγνωση, εικαστικές δημιουργίες, πολυμέσα.
Ελεύθερη συζήτηση- προβληματισμός των μαθητών- σύνδεση με την εποχή μας:
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ένα στοιχείο της ανωτέρω διδασκαλίας είναι, όπως ήδη αναφέραμε, η παράλληλη
προσέγγιση κειμένων που έχουν το ίδιο κεντρικό θέμα, αλλά ανήκουν σε
διαφορετικούς συγγραφείς και σε διαφορετικές εποχές.
Αυτό το στοιχείο της διδασκαλίας είναι που αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε
προκειμένου το μάθημα να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον και να αξιοποιηθεί
στο έπακρον η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Έχουμε δώσει ηλεκτρονικά στους
Εκπαιδευτικούς μας μια ομάδα θεμάτων και συγγραφέων (εν είδει «τράπεζας
κειμένων»). Ενδεικτικά παραθέτουμε τους συγγραφείς: Διδώ Σωτηρίου-Ηλίας
Βενέζης και τα έργα τους αντιστοίχως: Ματωμένα Χώματα- Μέσα στις
φλόγες/Αιολική Γη-Γαλήνη …
Τα παράλληλα κείμενα που θα διδαχθούν εδώ, σκοπό έχουν να φωτίσουν από
διαφορετική σκοπιά, σκηνές, περιστατικά και χαρακτήρες.
Μπορούν να αξιοποιηθούν από τον δάσκαλο για να επισημάνουν οι μαθητές
ομοιότητες, αναλογίες ή διαφορές με το δοσμένο, ανθολογημένο κείμενο. Έτσι, για
παράδειγμα, στο απόσπασμα Πρόσφυγες254 από το Μέσα στις φλόγες της Διδούς
Σωτηρίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απόσπασμα από τη Γαλήνη του Ηλία
Βενέζη, Επίσης, μπορούμε να παραβάλουμε στα Ματωμένα Χώματα της ίδιας
συγγραφέως αποσπάσματα/παραγράφους από την Αιολική Γη του Βενέζη σχετικά με
τη ήρεμη γεωργική ζωή στα Κιμιντένια.
Παρατηρήσεις-Παραδοχές-Συμπεράσματα
Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει εξοικείωση των Εκπαιδευτικών, διδασκαλία τους
από τον Σχολικό Σύμβουλο, επαφή τους με λογοτεχνικά κείμενα και γνώσεις βασικών
λογοτεχνικών όρων
Απαιτεί διάθεση
Απαιτεί χρόνο
Απαιτεί οργάνωση διδασκαλίας
Απαιτεί σχεδιασμό του μαθήματος
Απαιτεί έμπνευση από τον δάσκαλο
Απαιτεί συνεργασία με τον/την Σχολικό/-ή Σύμβουλο.

254

Οι Πρόσφυγες, Μέσα στις φλόγες, Με λογισμό και μ’ όνειρο, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄
και ΣΤ΄ Δημοτικού, σελ. 206
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Στην ΣΤ΄ τάξη πριν αρχίσει επίσημα το πρόγραμμα μετάβασης, οφείλουμε να
ενημερώσουμε τους Εκπαιδευτικούς για την πρόθεσή μας να τους επιμορφώσουμε,
να δώσουμε τράπεζα κειμένων, να δώσουμε παράλληλα κείμενα επάνω στα οποία
θα μπορέσουν να στήσουν τη διδασκαλία τους στους μαθητές.
Απαιτείται συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής ευθύνης της
Δευτεροβάθμιας ώστε να υπάρξει συνεργασία με τον/τη Φιλόλογο του τμήματος
υποδοχής.
Σε επίπεδο διδασκαλίας: Τι επιτυγχάνουμε:
Μαθαίνοντας να ξεχωρίζουν τα στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου: πλοκή,
χαρακτήρες, σκηνικό ιστορίας δηλαδή την τοποθέτησή της στον χρόνο και στον χώρο,
το θέμα και τέλος το ύφος255, οι μαθητές σταδιακά εξοικειούμενοι, θα καταστούν
ικανοί να επεξεργάζονται τα κείμενα σε λιγότερο διδακτικό χρόνο. Τούτο θα τους
προσδώσει προστιθέμενη αξία στην επεξεργασία κειμένου και στη δημιουργία
μετακειμένου δηλαδή περίληψης, ανάπτυξης μεταγνωστικών τεχνικών, συνεπώς
ανάπτυξη αφαιρετικής, συνθετικής ικανότητας, κριτικής σκέψης, στάδιο προς την
ωρίμανση. Διότι όλες οι ιστορίες, ανεξάρτητα από το πόσο απλές ή πολύπλοκες είναι,
προσφέρονται για άσκηση στους τομείς της περίληψης ή της σύνοψης. Μαθαίνει έτσι
το παιδί να ξεχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες, τη συνολική εικόνα από τη
λεπτομέρεια, το σημαντικό από το ασήμαντο.
Βεβαίως, μέσα από την παραπάνω αναλυτική μέθοδο μπορούν να αναδυθούν οι
αυριανοί κριτικοί ή λογοτέχνες ή επιστήμονες, ερευνητές οι οποίοι θα αξιοποιήσουν
την ανάλυση για να προβούν στη δική τους σύνθεση256.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς χρειάζεται να αφιερωθούν περισσότερες από δύο
διδακτικές ώρες για να εξοικειωθούν οι μαθητές και να κατανοήσουν τον τρόπο – τη
μεθοδολογία προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου και των διδακτικών στόχων
που υπηρετούντα. Με την πάροδο του χρόνου και τη μύηση των μαθητών, ο
διδακτικός χρόνος που αφιερώνεται μπορεί να κατανέμεται με μεγαλύτερη άνεση
και ελαστικότητα σε άλλες δραστηριότητες.
Εν είδει επιλόγου
Η προσπάθεια ξεκίνησε στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2014 και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Βρισκόμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους των τμημάτων της ΣΤ΄ των Δημοτικών
Σχολείων της Μυκόνου, απ’ όπου ξεκίνησε το εγχείρημα. Τα παιδιά επεξεργάζονται
τα κείμενα της Διδούς Σωτηρίου και του Ηλία Βενέζη
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το εγχείρημα αποτελεί:
• Μια πρόταση για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα τμήματα ΣΤ΄
τάξης αλλά και μια πρόσκληση στους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα
τμήματα της Α΄ Γυμνασίου

255
256

Καρπόζηλου Μάρθα, ό.π. σελ.170
Peter Ηunt, Critisism, Theory and Children’s Literature, Oxford, Blackwell, 1991, σελ.3
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Μια προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές της έκτης τάξης και να αρχίζουν
να εξοικειώνονται με τον τρόπο δουλειάς στο Γυμνάσιο
• Διαπίστωση της συνέχειας της γλώσσας
• Διαπίστωση της συνέχειας του τρόπου και των μεθόδων διδασκαλίας
• Απομάκρυνση ελαχιστοποίηση του άγχους για το «άγνωστο» Γυμνάσιο
• Αναγνώριση της ωριμότητας των μαθητών και αύξηση της αυτοπεποίθησής
τους σε μια μεταβατική ηλικία από την παιδικότητα /προεφηβεία στην
εφηβεία
• Δημιουργία δεσμών με τον χώρο του και την τυπολογία της αμέσως
επομένης βαθμίδας (του Γυμνασίου)
• Ανάπτυξη του χιούμορ257
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η διδασκαλία παράλληλων κειμένων μπορεί να
λειτουργήσει ως γέφυρα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αλλά και ως προστιθέμενη
αξία στη διδασκαλία και το ενιαίο της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη μαγεία των
λογοτεχνικών κειμένων.
Η πλήρης γνώση και σωστή χρήση της γλώσσας, εξάλλου, καθιστά το άτομο ικανό να
κατανοήσει και να ερμηνεύσει την πολύπλοκη πραγματικότητα, να σταθεί κριτικά
στον καταιγισμό των γνώσεων και των πληροφοριών που υφίσταται, να αποκτήσει
υπεύθυνη στάση στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, να επικοινωνήσει
αποτελεσματικά με τον συνάνθρωπό του και να καταστεί ενεργός πολίτης.
•

Αναφορές – Βιβλιογραφία
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε΄ & ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (2006, ΣΤ΄
έκδοση), Αθήνα, ΟΕΔΒ
ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) Δημοτικού Σχολείου, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών) Δημοτικού Σχολείου,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
HUNT, Peter (1991) Critisism Theory and Children’s Literature, Oxford, Blackwell
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ, Μάρθα (2009), Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, Αθήνα, Καστανιώτης
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (2006, Ζ΄ έκδοση), Αθήνα, ΟΕΔΒ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (2007) Παράρτημα Παραδόσεων του Π.Τ.Δ.Ε.
του Ε.Κ.Π.Α.
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ, Ηλίας (2007), Σχολικός Εγγραμματισμός, Αθήνα, Γρηγόρης
ΠΟΡΠΟΔΑΣ, Κωνσταντίνος (2002), Ανάγνωση, Πάτρα, Αυτοέκδοση
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Τριβιζάς Ευγένιος: «Το χιούμορ και το παράλογο στην παιδική λογοτεχνία» στο: Λογοτεχνία για
Παιδιά και Νέους (2007), Πανεπιστήμιο Αθηνών Π.Τ.Δ.Ε., ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
σ.σ.123-131
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

-684-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
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Περίληψη
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται μια αύξηση των διακηρύξεων για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία η οποία υποδηλώνει ότι τα δικαιώματά τους
παραβιάζονται και ότι εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις σε βάρος τους. Ως
προς την εκπαίδευση επικρατεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στο ειδικό και στο γενικό
σχολείο, ανάμεσα στις γενικές τάξεις και στα Τμήματα Ένταξης ή την παράλληλη
στήριξη, ανάμεσα στο Γυμνάσιο και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, ανάμεσα στο
Επαγγελματικό Λύκειο και το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο. Αυτό καταδεικνύει ότι
ανεξάρτητα από τις ρητορικές περί ένταξης, αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι
πρακτικές διαχωρισμού. Η συνεκπαίδευση ασχολείται με τον τρόπο, τον τόπο, το
χρόνο της εκπαίδευσης ολόκληρου του μαθητικού πληθυσμού. Στόχος της είναι να μη
μείνει κανένας μαθητής έξω από το σχολείο, ενώ με τη βοήθεια της
διαφοροποιημένης παιδαγωγικής επιχειρείται η εξάλειψη κάθε μορφής
αποκλεισμού.
Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο κέντρο κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι δεσμεύσεις
των εκπαιδευτικών, ο τρόπος δουλειάς τους και οι θεωρητικές προσεγγίσεις που
υιοθετούν, επηρεάζουν την επίτευξη της όποιας εκπαιδευτικής δράσης. Με βάση τα
παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο στην παρούσα μελέτη να διερευνηθούν οι
εκπαιδευτικές πολιτικές για τη συνεκπαίδευση. Να διερευνηθούν οι πολιτικές που
διευκολύνουν και οι πολιτικές που παρεμποδίζουν τη συνεκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρία στο γενικό σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: άτομα με αναπηρία, εκπαιδευτική πολιτική, συνεκπαίδευσηπαράλληλη στήριξη (Π.Σ.), γενικό σχολείο, ειδικό σχολείο, Τμήματα Ένταξης.
Εισαγωγή
Ο νομικός και πολιτικός όρος «παράλληλη στήριξη» αφορά την εκπαίδευση
αναπήρων μαθητών/τριών στα γενικά σχολεία. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε
επίπεδο θεσμικού πλαισίου το 2000 με το νόμο 2817. Οι πρώτες παράλληλες
στηρίξεις δόθηκαν στον Πειραιά το σχολικό έτος 2003-2004 σε παιδιά με εγκεφαλική
παράλυση και σε παιδιά στο φάσμα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών
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(Ευσταθίου, 2010, 2013). Το ΚΔΑΥ Πειραιά εφάρμοσε άμεσα το άρθρο 1, παράγρ. 11,
που όριζε ότι «οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να φοιτούν: α)
στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο
οποίος υπηρετεί στα ΚΔΑΥ ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από
το ΚΔΑΥ».
Το 2007 με την Υπουργική Απόφαση 27922/Γ6 προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών της Π.Σ. Οι εκπαιδευτικοί της Π.Σ.:
α) «ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του
μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση
του ΚΔΑΥ ή των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, β) αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες
του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε
συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, γ) για την
υλοποίηση του συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία
αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή, δ) υλοποιούν το
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι
συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα,
επισκέψεις, εκδηλώσεις…) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής, συνεργάζονται με τον
Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και τα ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις
μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα, ε) συντάσσουν
ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στον Σχολικό Σύμβουλο ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του, στ)
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που
χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ
και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, και στ) καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης
στήριξης σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και το ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του».
Το 2008 με το νόμο 3699 προστέθηκε, εκτός από τον όρο Π.Σ., που αναφέρεται
διαρκώς στο κείμενο, ο όρος «συνεκπαίδευση» στο άρθρο 2, παράγρ. 3 (…και κατά
τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία….).
Η ορολογία αν και φαίνεται να προέρχεται από την αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένα
από τον όρο parallel instruction δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του αγγλικού όρου,
καθώς όπως παρατηρούν και άλλοι επιστήμονες, αποτελώντας μία από τις
παραλλαγές του συμβουλευτικού μοντέλου ένταξης και ισότιμης συνεκπαίδευσης,
«στην παράλληλη διδασκαλία, ο ειδικός παιδαγωγός/ορθοπαιδαγωγός διδάσκει σε
μια μικρή ομάδα παιδιών χωριστά, ενώ ο εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης
εργάζεται με την υπόλοιπη τάξη» (Ημέλλου, 2011). Στην Ελλάδα ο θεσμός της Π.Σ.
παρατηρήθηκε να επιδέχεται πολλές ερμηνείες και να υλοποιείται με διαφορετικούς
τρόπους (Ευσταθίου, 2013).
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Τα Αδιέξοδα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Παράλληλη Στήριξη
Στην δωδεκάχρονη πορεία του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης οι εκπαιδευτικές
πολιτικές στηρίχτηκαν περισσότερο στη λήψη διοικητικών μέτρων και όχι στην
επιστημονική και ειδική παιδαγωγική μεθοδολογία. Την περίοδο 2009-2013
παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο θεσμό από την πλευρά χιλιάδων
γονέων για τα παιδιά τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Το
Υπουργείο Παιδείας, κατά τη διαχείριση του τεράστιου αυτού κοινωνικού και
πολιτικού θέματος επέδειξε δύο σημαντικές πολιτικές αδυναμίες: α) υποχρέωσε τους
γονείς να περάσουν τα ανάπηρα παιδιά τους από τα ΚΕΔΔΥ για να αξιολογηθούν και
στη συνέχεια να καταθέσουν αίτηση στο σχολείο για να διαβιβάσει τις Γνωματεύσεις
στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και το Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ προς έγκριση και
αποστολή τους στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Μια
απερίγραπτη γραφειοκρατική διαδικασία με οδυνηρά αποτελέσματα τόσο σε
επίπεδο χρονικής καθυστέρησης όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής στήριξης των
μαθητών/τριών με αναπηρία, β) ο διορισμός εκπαιδευτικών γενικής αγωγής, μέσα
από Προγράμματα ΕΣΠΑ, που προκάλεσε μεγάλες αντιπαραθέσεις στην εκπαιδευτική
κοινότητα και αντιδράσεις από τους γονείς και κηδεμόνες, όπως δικαστικές
προσφυγές.
Επίσης το πολιτικό πλαίσιο των προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Π.Σ. ήταν
αποσπασματικό και δεν κάλυψε το σύνολο των μαθητών/τριών που το ίδιο το
Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε. Οι διορισμοί και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
της Π.Σ. αφορούσαν: α) την αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού προς έναν ανάπηρο
μαθητή, β) την αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού προς δύο ανάπηρους μαθητές (12+12
ώρες), και γ) την αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού προς τρεις ανάπηρους μαθητές
(8+8+8 ώρες). Επιπλέον ενέπλεξε τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικής και γενικής
αγωγής να διαχειριστούν τις τοποθετήσεις με τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης.
Για μερικά χρόνια τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ έδιναν δημοκρατική νομιμότητα στις
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν. Πρόσφατα οι Διευθυντές
Εκπαίδευσης με μεγάλο εύρος διαφοροποίησης προσδιόριζαν υποκειμενικά με ποια
κριτήρια οι μαθητές με αναπηρία θα έχουν συνεκπαίδευση 8 ή 12 ή 14 ή 24
διδακτικές ώρες) και αν κάποιοι μαθητές δεν θα είχαν καθόλου Π.Σ., ενώ είχαν την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Το ίδιο συνέβηκε και στα ανάπηρα νήπια όπου οι
νηπιαγωγοί της Π.Σ. ορίστηκαν να υποστηρίζουν δύο και τρία νήπια σε διαφορετικά
Νηπιαγωγεία.
Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης λειτουργούν Ολοήμερα Τμήματα. Το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα
δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των γονέων και φορέων (ΠΕΣΕΑ, 2013, 2014) να
έχουν παράλληλη στήριξη οι ανάπηροι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ή Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και στην απογευματινή ζώνη.
Τα διλήμματα: ο μαθητής ή θα σταματούσε την παρακολούθηση στο Ολοήμερο ή,
στην περίπτωση που επέμεναν οι γονείς του, θα ήταν στην αποκλειστική ευθύνη των
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εκπαιδευτικών γενικής αγωγής. Οι παρεξηγήσεις και οι συγκρούσεις αναπόφευκτες,
που πολλές φορές οδηγούσαν σε αναφορές, καταγγελίες, ακόμα και μηνύσεις. Σε ένα
τέτοιο αντιπαιδαγωγικό κλίμα οι εκπαιδευτικοί της Π.Σ. βίωναν ταυτόχρονα με τους
ανάπηρους μαθητές τους στρες και ανασφάλειες, που χρειαζόταν πολύς κόπος και
χρόνος για να αντιμετωπιστούν. Σε έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι
ΕΑΕ συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και σε σχέση με τους
γονείς και σε σχέση με το προσωπικό των σχολείων (ΠΕΣΕΑ, 2014).
Η Κανονικοποίηση του Μαθητικού Πληθυσμού και η Συνεκπαίδευση των
Αναπήρων Μαθητών
Η ελληνική εκπαιδευτική νομοθεσία, μέσα από πληθώρα κανονιστικών κρίσεων
προσδιορίζει την διαφοροποίηση και την ταξινόμηση των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο κυρίως των γνωστικών δυνατοτήτων τους και την αξίας τους
(αριθμητική βαθμολογία) που θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα, όταν θα αποφοιτήσουν
από το σχολείο. Έτσι οι γονείς και κυρίως οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να
ακολουθούν τους «θεσμοθετημένους κανόνες, που τους εξαναγκάζουν σε
συμμόρφωση και κατ’ επέκταση σε κανονικοποίηση» (Φουκώ, 1976).
Η έννοια της κανονικοποίησης υπήρχε στη βάση της επιχειρηματολογίας που
αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 1970 και 1980 στην Αμερική για την ένταξη
(integration) των παιδιών με αναπηρία στις λεγόμενες «κανονικές» τάξεις. Έμφαση
δινόταν στην έμφυτη ομοιότητα των ατόμων και αυτό συνεπαγόταν την παρουσία
τους στο κανονικό (γενικό) σχολείο και την εκπαίδευσή τους με τις ίδιες αρχές και
τρόπους όπως τα «κανονικά» παιδιά.
Η προσπάθεια συμμόρφωσης της εκπαίδευσης των ανάπηρων παιδιών με τις
εκπαιδευτικές πρακτικές και δομές που ακολουθούνταν για τα μη ανάπηρα παιδιά, απόρροια μιας κοινωνικά έγκυρης γνώσης που προσδιορίζει το καλό, το σωστό- χωρίς
καμιά αλλαγή, οδήγησε τελικά στον αποκλεισμό τους μέσα στο κανονικό σχολείο
(Σούλης, 2008). Η έννοια της συνεκπαίδευσης (inclusive education) αποτελεί
μετεξέλιξη της ένταξης (integration). Βασίζεται στο κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της
αναπηρίας που αντιλαμβάνεται την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή. Οι
περιορισμοί και η απόρριψη που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία είναι
περισσότερο αποτέλεσμα της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στους «κανονικούς» και
μη «κανονικούς» παρά της ίδιας της αναπηρίας. Η κοινωνία των «ικανών», των
«κανονικών», κυριαρχούμενη από τις αξίες της σωματικής και πνευματικής
τελειότητας, τους τοποθετεί στη θέση του «αδύναμου». H συνεκπαίδευση στηρίζεται
στη θέση ότι όλα τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης πρέπει, με στόχο να δεχτούν όλα
τα παιδιά, να περιορίσουν και να μειώσουν όλα τα εμπόδια που έχει επιβάλλει η
κοινωνία στα ανάπηρα παιδιά: εμπόδια όσον αφορά τις προκαταλήψεις απέναντί
τους, τις διδακτικές μεθόδους, την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Η εξέταση χρησιμοποιώντας «επιστημονικές» τεχνικές καταγραφής και ταξινόμησης
προσδιορίζει θεσμικά τη θέση του καθενός από την ατομικότητά του, τις διαφορές
του και τις αποκλίσεις του. Με την εξέταση το άτομο καθίσταται αντικείμενο γνώσης
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και εξουσίας (Φουκώ, 1976). Ταυτόχρονα τα άτομα με αναπηρία αξιολογούνται με
κριτήριο την κυρίαρχη αντίληψη περί κανονικότητας. Η χρήση όμως ενός «ιατρικού
μοντέλου» αξιολόγησης που εξηγεί τις εκπαιδευτικές δυσκολίες των μαθητών με
όρους «μειονεκτημάτων» του μαθητή, παρακάμπτει το γεγονός ότι πολλοί μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι «δημιουργήματα» του παραδοσιακού
αναλυτικού προγράμματος. Τα αναλυτικά προγράμματα διαμορφώνουν σε μεγάλο
βαθμό τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Ευσταθίου, 2011). Ο
σχεδιασμός τους και το περιεχόμενό τους περιλαμβάνουν έννοιες και αξίες κυρίαρχες
σε μία συγκεκριμένη κοινωνία, με στόχο τον έλεγχο μιας γνώσης που αναπαράγει
συγκεκριμένους θεσμούς, παρ’ όλο που σύμφωνα με τους διαμορφωτές τους
στηρίζονται σε επιστημονικές παραδοχές. Συνακόλουθα, το αναλυτικό πρόγραμμα
λειτουργεί ως ένας κανόνας που προσπαθεί να διαμορφώσει τους τρόπους
λειτουργίας και τα όρια μιας ομάδας ή ενός θεσμού (Zώνιου-Σιδέρη, Καραγιάννη,
Ντεροπούλου – Ντέρου, Σπανδάγου, 2004). Κάθε θεσμός χρειάζεται νομιμοποίηση,
δηλαδή τρόπους με τους οποίους εξηγείται και επιβεβαιώνεται. Κάθε νομιμοποίηση
περιέχει ένα γνωστικό και ένα κανονιστικό στοιχείο. Δηλαδή, η νομιμοποίηση εκτός
από αξίες περιέχει και «γνώση», ένα σύνολο από έγκυρες αλήθειες σχετικά με την
πραγματικότητα, που αποτελούν κοινωνικά αντικειμενοποιημένη γνώση και τη βάση
για τα θεσμοποιημένα πρότυπα συμπεριφοράς.
Τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά από ειδικούς
δίνουν την εικόνα ότι το σχολείο είναι απόρροια αποκλειστικά επιστημονικής και
τεχνολογικής ανάπτυξης και γνώσης. Στην πραγματικότητα λειτουργούν περισσότερο
ως νομιμοποιητικός μηχανισμός για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων
δίνοντας στο σχολείο το διαχειριστικό του ρόλο στα πλαίσια μιας ομαλής κοινωνικής
ζωής. Για το Φουκώ (1976:244) «το Κανονικό καθιερώνεται ως αρχή καταναγκασμού
στην εκπαίδευση, μαζί με την οργάνωση μιας τυποποιημένης εκπαίδευσης. Η δύναμη
της κανονικοποίησης εξαναγκάζει στην ομοιογένεια, αλλά συνάμα εξατομικεύει,
επιτρέποντας να μετριόνται οι εκτροπές και να αντλείται κάποια ωφέλεια από τις
διαφορές με το συνταίριασμα της μιας διαφοράς με την άλλη. Η δύναμη του Κανόνα
λειτουργεί με μεγάλη ευκολία στο εσωτερικό ενός συστήματος τυπικής ισότητας,
αφού στο εσωτερικό μιας ομοιογένειας, που είναι και ο Κανόνας, εισάγει όλο το
ξεθώριασμα των ατομικών διαφορών».
Το ελληνικό σχολείο που λειτουργεί με κλειστά αναλυτικά προγράμματα, όπου
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση και ανάπτυξη από τους μαθητές
συγκεκριμένων γνώσεων και όχι στις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Λειτουργεί με ένα
ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, με υπεραναλυτικά αναλυτικά προγράμματα που
δημιουργούν στους εκπαιδευτικούς δεδομένες παραδοχές που τις μεταφέρουν στην
τάξη, ενώ το πρόγραμμα διδασκαλίας είναι κοινό για όλα τα σχολείο επιτρέποντας
ελάχιστα περιθώρια προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών
(Κωστανάσιος, 2009). Τα παραπάνω υποδηλώνουν, ότι οι εκπαιδευτικές δυσκολίες
που βιώνουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποτέλεσμα του
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τρόπου που τα σχολεία είναι οργανωμένα. Η συνεκπαίδευση απαιτεί αναδόμηση της
κουλτούρας, της πολιτικής, του αναλυτικού προγράμματος και των πρακτικών του
σχολείου, έτσι ώστε το τελευταίο να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στη
διαφορετικότητα των μαθητών (Ainscow, 1999).
Το Κοινωνικό Μοντέλο και η Συνεκπαίδευση των Αναπήρων Μαθητών και
Μαθητριών
Η προσαρμογή των αναπήρων μαθητών και μαθητριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα στηρίχτηκε θεωρητικά στο ιατρικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας, όπου
το άτομο με αναπηρία γίνεται αντιληπτό ως «πρόβλημα» (Ευσταθίου, 2013). Έτσι, οι
αιτίες για τις δυσκολίες μάθησης που είχαν πολλοί μαθητές αναζητούνταν στους
ίδιους και όχι στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, με αποτέλεσμα η ένταξη
(integration) να μη δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Ainscow, 1999).
Η συνεκπαίδευση (inclusive education) των αναπήρων μαθητών και μαθητριών
στηρίζεται στο κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας. Σύμφωνα με αυτό η
αναπηρία είναι αποτέλεσμα: α) των προκαταλήψεων που έχουν τα μη ανάπηρα
άτομα απέναντι στα ανάπηρα άτομα, β) των εμποδίων που τίθενται στα ανάπηρα
άτομα από το κοινωνικό πλαίσιο όσον αφορά στη συμμετοχή τους σε κοινωνικές και
οικονομικές δραστηριότητες. Θεωρεί ότι η αιτία για την εκπαιδευτική αποτυχία
πολλών μαθητών, δεν είναι τα «προβλήματα» ή τα «μειονεκτήματα» που έχουν ως
ατομικά χαρακτηριστικά οι ίδιοι οι μαθητές (ιατρικό μοντέλο), αλλά η αδυναμία του
ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του
κάθε μαθητή. Τα παραπάνω συνεπάγονται, φοίτηση όλων των αναπήρων μαθητών
και μαθητριών σε κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο και θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών
και των μη ανάπηρων μαθητών απέναντι στους μαθητές με αναπηρία, κατάλληλες
και ευέλικτες διδακτικές μεθόδους, αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, πρόσβαση
στο σχολικό περιβάλλον (Ainscow, 1999).
Η συνεκπαίδευση είναι μία συνεχής κοινωνική και σχολική λειτουργία που δεν
αποτελεί στόχο αλλά μία διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται κάθε μαθητής,
ανεξάρτητα από την αναπηρία του, την εθνική καταγωγή και την πολιτισμική του
κουλτούρα, να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό τις όποιες ικανότητές του. Προϋποθέτει
την αλλαγή εκπαιδευτικών δομών και πρακτικών αλλά επίσης στάσεων και αξιών,
μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, με στόχο την
εκπαιδευτική και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που μπορεί
να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα όχι μόνο των μαθητών με αναπηρία αλλά και
των μαθητών με διαφορετικότητα όσον αφορά στην κοινωνική τάξη, στην
εθνικότητα, το φύλο, στη θρησκεία και στην ικανότητα. Έτσι η συνεκπαίδευση
συνδέεται με τον αποκλεισμό καθώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του τελευταίου
(Σούλης, 2008), με την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στη
διαφορετικότητα των μαθητών.
Οι αρνητικές στάσεις απέναντι στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ακυρώνουν τις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών για σχολική
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ένταξη ενώ αποδυναμώνουν την προσπάθεια των ανάπηρων παιδιών και των
οικογενειών τους για εκπαίδευση και ισότιμη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας
(Πατσίδου-Ηλιάδου, 2011, Ευσταθίου, 1999). Οι συμπεριληπτικές πρακτικές
προκειμένου να είναι αποτελεσματικές δεν αρκεί να εφαρμοστούν στο σχολικό
πλαίσιο αλλά να διευρυνθούν στο πλαίσιο της κοινότητας. Τα παιδιά αλληλεπιδρούν
στην καθημερινή τους ζωή. σε πολλά περιβάλλοντα επομένως η μάθηση δεν είναι
αποκλειστικότητα του σχολείου και δε λαμβάνει χώρα μόνο σε αυτό (Αγγελίδης &
Αβραμίδου, 2011). Η ανάπτυξη δράσεων -πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της μη τυπικής
εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς προωθεί
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το εγχείρημα της συμπεριληπτικής πολιτικής δεν
είναι δυνατό να αποφέρει καρπούς αν δεν υποστηριχθεί από μια κοινότητα-κοινωνία
έτοιμη να συμπεριλάβει όλους.
Συμπεράσματα
Οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους αναζητούν και προσπαθούν να
προσδιορίσουν την ομοιότητα και διαφορετικότητα που έχουν με τους άλλους. Η
ετερότητα είναι η αναγκαία αλλά και η πιο προβληματική παράμετρος της
ταυτότητας. Η αναγνώριση της ύπαρξης του «άλλου» αμφισβητεί και περιορίζει το
«εγώ». Γι’ αυτό και οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδέχονται ευκολότερα τους
ανθρώπους με τους οποίους μοιάζουν, ενώ απορρίπτουν πολύ εύκολα αυτούς που
είναι διαφορετικοί από τους ίδιους. Μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, ο
αποκλεισμός του ατόμου δεν προκύπτει από μία εσωτερική ιδιότητά του αλλά από
τις κυρίαρχες στάσεις και αξίες αυτού του κοινωνικού πλαισίου.
Η συνεκπαίδευση είναι μία διαδικασία που ενδιαφέρεται για όλα τα επιτεύγματα
όλων των παιδιών και υπερασπίζεται το δικαίωμά τους να φοιτούν στο σχολείο της
γειτονιάς του, να αποκτούν αξία, η οποία να εκτιμάται έτσι όπως ακριβώς είναι. Για
να εδραιωθεί η συνεκπαίδευση, απαιτείται: «τα σχολεία να υιοθετήσουν το
κοινωνικό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας το οποίο αντιλαμβάνεται την αναπηρία
ως ιδιότητα που προστίθεται στο άτομο από την κοινωνία ενώ δίνει έμφαση στα
εμπόδια που μπαίνουν στα άτομα με αναπηρία από το ίδιο το εκπαιδευτικό
περιβάλλον όσον αφορά τις δομές του και τις κυρίαρχες αξίες». Για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί κυρίαρχη αξία ο διαχωρισμός γενικής και ειδικής
αγωγής ως αποτέλεσμα εδραιωμένων αντιλήψεων περί του φυσιολογικού και του μη
φυσιολογικού ή αλλιώς περί του κανονικού ή μη κανονικού.
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Περίληψη
Στη συμπεριληπτική εκπαίδευση τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν
στο σχολείο της γειτονιάς τους. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
συγκεκριμένα ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, στη διάρκεια της ημέρας είναι βέβαιο
ότι θα διδάξει σε τμήμα που υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
οπότε πρέπει να τροποποιήσει το ημερήσιο πρόγραμμα του ώστε αυτά τα παιδιά να
συμμετέχουν κανονικά. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρέμβαση έγινε
από μια εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (Π.Ε 71) και έναν Γυμναστή (Π.Ε 11) και σαν
στόχο έχει αναφέρει τον σύγχρονο ορισμό της «Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος»
βάση του DSM-V, να αναφέρει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός
βάση των χαρακτηριστικών του παιδιού σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία
καθώς και να δώσει συμβουλές στο σύγχρονο Γυμναστή για τους τρόπους
αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών μέσα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης και
συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών ώστε ο μαθητής να έχει ενεργό συμμετοχή στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Εισαγωγή
Όπως αναφέρει ο Αγγελίδης (2011) η συμπεριληπτική εκπαίδευση αναφέρεται στο
δικαίωμα που έχουν όλα τα παιδιά να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους χωρίς
διακρίσεις. Σύμφωνα με τον Στασινό (2013) η έννοια της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία: 1) Τοποθέτηση του παιδιού με
ειδικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς και όχι σε ειδικό σχολείο, δίνοντας έτσι
στον μαθητή περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. 2) Τήρηση εθνικής
αναλογίας σε κάθε σχολείο το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές με δυσκολίες που
φοιτούν σε ένα σχολείο θα πρέπει να εκπροσωπούν τον αριθμό των μαθητών με
δυσκολίες που υπάρχουν στην κοινότητα. 3) Φιλοσοφία μηδενικής απόρριψης.4)
Τοποθέτηση με κριτήρια ηλικίας ή τάξης. 5) Συνεργατική μάθηση. 6) Ανάπτυξη
συνεργατικού πνεύματος μεταξύ ειδικού εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού της
γενικής τάξης καθώς και ειδικοτήτων.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει την ανάγκη συνεργασίας του
εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής του σχολείου με τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ)
βάση της διάγνωσης και των οδηγιών του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Συγκεκριμένα τη δημιουργία ενός
εξατομικευμένου προγράμματος για παιδιά με διάγνωση «Διαταραχής Αυτιστικού
Φάσματος». Αρκετά παιδιά με τη συγκεκριμένη διάγνωση, δεν συμμετέχουν στο
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μάθημα της Γυμναστικής, ο ΚΦΑ θα πρέπει να ενημερωθεί αναλυτικά από το
δάσκαλο και τον Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής για την διάγνωση και τις οδηγίες του
ΚΕΔΔΥ, το εξατομικευμένο πρόγραμμα που ακολουθεί, τις δυνατότητες του παιδιού
(περιγράφονται ως κατηγορίες παιχνιδιών στη συνέχεια) και βάση αυτών να
τροποποιήσει έτσι τα ημερήσια μαθήματα ώστε το παιδί να συμμετέχει ενεργά στο
μάθημα της Γυμναστικής όπως κάνουν οι συμμαθητές του. Αυτή η συμμετοχή έχει
ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόοδο του παιδιού.
Ορισμός Αυτισμού κατά DSM4 και DSM5
Σύμφωνα με το DSM-IV-TR Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, 4th
Version- Text Revision (APA, 2000) που είναι η ανανεωμένη έκδοση του DSM-IV (APA,
1994) η Αυτιστική Διαταραχή, η Διαταραχή Ρεττ, η Παιδική Αποδιοργανωτική
Διαταραχή, η Διαταραχή Asperger και η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη
Προσδιοριζόμενη Αλλιώς θεωρούνται ξεχωριστές Διαταραχές. Σύμφωνα με το DSMV (APA, 2013) «Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, 5η
έκδοση» (ΔΣΕ-V), η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» είναι η νέα ονομασία που
αντικατοπτρίζει μια επιστημονική ομοφωνία ότι οι προηγούμενες χωριστές
διαταραχές είναι στην πραγματικότητα μια ενιαία κατάσταση με δύο διαφορετικά
επίπεδα σοβαρότητας των συμπτωμάτων.
Κλινικά Χαρακτηριστικά της Αυτιστικής Διαταραχής
Ο όρος «αυτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός» και
υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του (Κάκουρος &
Μανιαδάκης,2006). Όπως αναφέρει η Francesca Happe (μετάφραση από Στασινός,
2003) η πρώτη μελέτη του Kanner για τον αυτισμό υπογραμμίζει μια σειρά
γνωρισμάτων τα οποία ο ίδιος εξέλαβε ότι είναι χαρακτηριστικά όλων των παιδιών
που είδε. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: η έλλειψη δημιουργικότητας,
η έλλειψη της επιθυμίας για επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, η τάση για
απομόνωση, η άτυπη γλώσσα, οι ιδιαιτερότητες στη χρήση του λόγου, η επίμονη
ενασχόληση με στερεότυπες κινήσεις, η αντίσταση στις αλλαγές (διατήρηση της
ρουτίνας) και τα ξεσπάσματα (Kanner, 1943). Οι Wing και Gould (1979) καθώς και οι
Frith (1989) αναφέρθηκαν και αυτοί στα χαρακτηριστικά του αυτισμού και ήταν αυτοί
που «κατηγοριοποίησαν» αυτά τα χαρακτηριστικά σε τρείς μεγάλες κατηγορίες
«Τριάδα Ελλειμμάτων της Αυτιστικής Διαταραχής»: 1) «Διαταραχή στις κοινωνικές
σχέσεις και στις συναισθηματικές συναλλαγές». Κατά τον Χριστιανόπουλο (2012) οι
δυσκολίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι το σημαντικότερο και σοβαρότερο
στοιχείο του αυτισμού, καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους
ανθρώπους και τον κόσμο που τα περιβάλει. Τα αυτιστικά παιδιά έχουν εξαιρετικές
δυσκολίες στη διαμόρφωση συναισθηματικών σχέσεων ακόμα και με τα άτομα που
τα φροντίζουν, πολλές φορές αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως αντικείμενα και
όχι ως πρόσωπα (Κάκουρος και Μανιαδάκη, 2006). Η δυσκολία αυτή έχει τα εξής
χαρακτηριστικά: Τα παιδιά «δεν έχουν βλεμματική επαφή», «δεν έχουν τη
δυνατότητα να κατανοήσουν– ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά των συνανθρώπων
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τους» συνεπώς δεν μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις και να αναπτύξουν
συναισθήματα, έχουν έλλειμμα δηλαδή στην ικανότητα τους να παίξουν με τα
συνομήλικα παιδιά και να κάνουν φίλους, έχουν « έλλειψη αυθορμητισμού» και
τέλος πρόβλημα στην «ανάπτυξη την κατανόηση των συναισθημάτων»,
συγκεκριμένα δεν μπορούν να συνάγουν τα συναισθήματα ή την ψυχική κατάσταση
των άλλων γύρω τους. 2) «Διαταραχή στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία».
Σύμφωνα με τον Rutter (1978) το 50% των παιδιών με αυτισμό δεν αναπτύσσουν
καθόλου λόγο, ωστόσο το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών δεν είναι τόσο
η περιορισμένη χρήση του λόγου αλλά η μη λειτουργική του χρήση (Κάκουρος &
Μανιαδάκη, 2006). 3) «Περιορισμένες και στερεότυπες συμπεριφορές και
δραστηριότητες». Τα παιδιά στερούνται φαντασίας και δημιουργικής σκέψης.
Σύμφωνα με το Στασινό (2013) έχουν έλλειμμα φαντασίας, δημιουργικότητας και
χιούμορ, το παιδί αδυνατεί να αναλάβει ρόλους στο παιχνίδι καθώς και να τηρεί την
απαιτούμενη σειρά στις αντιδράσεις του κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Ο Χριστιανόπουλος (2012), αναφέρει πως για την «αντιμετώπιση» του αυτισμού δεν
υπάρχει μια συγκεκριμένη θεραπεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
χρησιμοποιούνται για την θεραπευτική παρέμβαση είναι εξατομικευμένα και
αφορούν το παιδί αλλά και τους γονείς, εφαρμόζονται στο σπίτι, στο σχολείο, αλλά
και σε οργανωμένα κέντρα, όταν υπάρχει η δυνατότητα (Στασινός, 2013), είναι
ποικίλα και διαφέρουν μεταξύ τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: TEACCH
συμπεριφοριοαναλυτικό πρόγραμμα δομημένης διδασκαλίας που έχει σαν σκοπό τη
βελτίωση των δεξιοτήτων του παιδιού, σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης του, ο
μαθητής πρέπει να κατανοήσει το δομημένο περιβάλλον του, που πρέπει να
διαμορφωθεί αντίστοιχα ώστε να γίνει «φιλικό απέναντι του»., Denver Model
(Γαλάνης, 2009), MAKATON γλωσσικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του
1970 από τη λογοπεδικό Margaret Walker (Βογινδρούκα, 2005) , PECS-Επικοινωνιακό
Σύστημα μέσω της ανταλλαγής εικόνων (Βογινδρούκας ,2005), ABA- Εφαρμοσμένη
Ανάλυση Συμπεριφοράς (Κρουσταλάκης, 2005), «Ο κύκλος των φίλων» δημιουργία
ενός ειδικού χώρου όπου το παιδί συναντά τους συμμαθητές του για να βελτιωθεί η
κοινωνική του αλληλεπίδραση (Taylor, 1997), Μουσικοκινητική μέθοδος ORFF
(Βαβέτση,
2004),
Οικογενειακές
Παρεμβάσεις
(Χριστιανόπουλος,2012),
Φαρμακοθεραπεία, Αλογοθεραπεία και Δελφινοθεραπεία.
Παρεμβάσεις μέσα από τη Φυσική Αγωγή και το Παιχνίδι
Σύμφωνα με την Λουκρέζη (2013) οι «Εφαρμοσμένες στρατηγικές παρέμβασης στο
παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό» είναι: Α) «Το Παιχνίδι με ενηλίκους». Τα παιδιά με
αυτισμό μπορούν να επιδοθούν σε απλό παιχνίδι προσποίησης – όχι, όμως,
αυθόρμητα (Charman et al., 1997) –, όταν παροτρύνονται από έναν ενήλικο, χωρίς
την παρουσία συνομηλίκων, και με την παρουσία τους σε ολοκληρωμένα συστήματα
παιχνιδιού (Libby et al., 1998). Β) «Παιχνίδι με συνομηλίκους». Η παροχή στα παιδιά
με αυτισμό ευκαιριών για αλληλεπίδραση, νέες εμπειρίες και οικειότητα με τους
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συνομηλίκους οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό,
υπάρχει καθοδηγούμενη συμμετοχή των παιδιών στο παιχνίδι και τα παιδιά με
αυτισμό (αρχάριοι παίκτες) παίζουν σε δημιουργικές δραστηριότητες συμβολικού
παιχνιδιού με πιο ικανούς κοινωνικά, συνομήλικους συμπαίκτες (πεπειραμένοι
παίκτες), οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως δάσκαλοι και όχι ως συμπαίκτες. Γ) Παροχή
προτύπου προς μίμηση (peer-modeling- observational learning) με Βιντεοσκοπημένο
πρότυπο προς μίμηση (video modeling)ή με Βιντεοσκοπημένο συνομήλικο πρότυπο
προς μίμηση. Δ) Παιχνίδια αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί και το συμπαίκτη του,
όπου ο συμπαίκτης ακολουθεί την παιχνιδιάρικη καθοδήγηση του παιδιού. Ε)
Κοινωνικές Ιστορίες (δεν θα τις αναλύσουμε παραπάνω).
Ο εκπαιδευτικός καλείται να κατηγοριοποιήσει τις δυνατότητες του παιδιού ώστε να
επιλέξει τα παιχνίδια που μπορεί να ανταποκριθεί: Α) «Ανεπαρκής παιχνίδια», είναι
για τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη λεκτική επικοινωνία ή μόλις έμαθαν τις πρώτες
τους λέξεις. Β) «Ενδιάμεσα παιχνίδια» είναι για τα παιδιά που μιλούν λίγο, γνωρίζουν
και χρησιμοποιούν λόγια και αρχίζουν να συνδυάζουν λέξεις (ή σύμβολα) . Σε αυτά
τα παιχνίδια τα παιδιά να παίζουν με περισσότερες γλωσσικές υποδείξεις και
διαφορετικά είδη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Γ) «Σύνθετα-προηγμένα παιχνίδια»
είναι για παιδιά που μπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες, χρησιμοποιούν προτάσεις
και μαθαίνουν να συνδυάζουν οδηγίες. Αυτά τα παιχνίδια είναι λιγότερο δομημένα,
έχουν περισσότερα βήματα, περισσότερους συμμετέχοντες και περιλαμβάνουν την
ανάλυση, την μνήμη, το σχεδιασμό, και τη δημιουργία.
Συμπεράσματα
Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και το κάθε πρόγραμμα οφείλει να είναι
εξατομικευμένο. Το πέρασμα από το στάδιο «Παιχνίδι με ενηλίκους» δηλαδή από το
τμήμα ένταξης (με την Ειδική Εκπαιδευτικό) στο στάδιο «Παιχνίδι με συνομηλίκους»
(δηλαδή η συμμετοχή στο μάθημα της Γυμναστικής) ήταν αρκετά δύσκολο στην
παρέμβαση μας. Βοήθησε η συμμετοχή της Ειδικής εκπαιδευτικού στο μάθημα της
Γυμναστικής ώστε να δίνει ατομικές οδηγίες. Το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο
στο άλλο δεν έχει χρονικά περιθώρια και χρειάζεται υπομονή. Η πλήρης ένταξη του
παιδιού στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι πάρα πολύ δύσκολη, όμως η
σταδιακή αύξηση της ενεργούς συμμετοχής του παιδιού είναι πολύ σημαντική.
Από την εμπειρική μας προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός
πρέπει να: Παρέχει σταθερό-τακτικό και ασφαλές περιβάλλον, Αναλύει τους σκοπούς
κάθε εργασίας- άσκησης, Εστιάζει όχι στα προβλήματα αλλά σε ενδιαφέροντα και
ελκυστικά σημεία για το παιδί, Απλουστεύει τη γλώσσα χρησιμοποιώντας ξεκάθαρο
και συγκεκριμένο λόγο, Χρησιμοποιεί σαφείς αριθμούς, Παρέχει επιλογές στο παιδί,
Επιβραδύνει το ρυθμό εργασίας, Ηρεμία κατά το μάθημα, Άσκηση των αισθητήριων
οργάνων, Αποφυγή αόριστων όρων (πχ. ίσως, αργότερα), Σεβασμός στο προσωπικό
χώρο του παιδιού, Παροχή χρόνου στο παιδί για να ξεκουράζεται, Να σχεδιάζει και
να οργανώνει καλά τη δραστηριότητα, Να πραγματοποιεί μικρά βήματα, Να μιλάει
λίγο, Να χρησιμοποιούμε λέξεις «κλειδιά», Να χρησιμοποιεί απλές καθημερινές
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λέξεις, Να χρησιμοποιεί «το δείξιμο» στο μαθητή (χρήση «οπτικών σινιάλων»), Να
επιβραβεύει χωρίς υπερβολές, Να μην έχει υψηλές απαιτήσεις.
Πιο συγκεκριμένα να δημιουργήσει μια ρουτίνα (για παράδειγμα τα παιδιά έχουν
συνηθίσει να υποδέχονται το δάσκαλο μέσα στην τάξη, αυτή η ρουτίνα μπορεί να
ακολουθηθεί και από το Γυμναστή και στη συνέχεια με μια ρουτίνα να εισέρχονται
στο κύριο μέρος του μαθήματος. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί
να χάσει το ενδιαφέρον του και να πάει στο παγκάκι να συνεχίσει μια δραστηριότητα
που του αρέσει, ο ΚΦΑ πρέπει με πολύ ήρεμο τρόπο να τραβήξει το ενδιαφέρον του
μαθητή, αυτό μπορεί να το κάνει με πολύχρωμες μπάλες-στεφάνια ή άλλα
αντικείμενα ή με τη χρήση μουσικής, τα παιδιά με αυτισμό είναι συνήθως
«συναισθηματικά αδιάφορα» για τους συνανθρώπους τους οπότε να τα
«παρακαλέσεις» ή να τα «ρίξεις στο φιλότιμο» ώστε να συμμετάσχουν είναι συνήθως
άσκοπο και ανούσιο. Η χρήση της μουσικής που προαναφέραμε πρέπει να
χρησιμοποιείται συχνά από τον Καθηγητή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έχουν έναν τελείως διαφορετικό
τρόπο να προσλαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός
τους και επομένως διαφέρουν από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους
τους και στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. Η υποστήριξη που χρειάζονται είναι
ανάλογη με τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται. Η δομημένη
διδασκαλία είναι μια στρατηγική που βοηθά το άτομο με αυτισμό να ανταποκριθεί
καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να αναπτύξει την αυτονομία του. Ο
ρόλος του δασκάλου στη δομημένη διδασκαλία συνίσταται στον σχεδιασμό και την
παραγωγή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού που θα στηρίζεται στις αρχές της
δόμησης και της οπτικοποίησης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος χαρακτηρίζεται από «Επίμονα ελλείμματα στην
κοινωνική επικοινωνία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση σε πληθώρα πλαισίων»
και «Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή
δραστηριότητες» (DSM-V, 2013).
Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τη σοβαρότητα του αυτισμού, τη
συνύπαρξη άλλων διαταραχών, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και παράγοντες του
περιβάλλοντος (Wing, 2000).
Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού
πρέπει να γνωρίζουν καλά τη φύση αυτής της διαταραχής. Τα άτομα με διαταραχές
του αυτιστικού φάσματος έχουν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο να προσλαμβάνουν
και να επεξεργάζονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους και επομένως
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διαφέρουν από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους και στον τρόπο με
τον οποίο μαθαίνουν. Η υποστήριξη που χρειάζονται είναι ανάλογη με τη
σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται (Καρρά & Βογιατζή, 2012).
Για να βοηθήσει ο εκπαιδευτικός ένα μαθητή με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και
να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο εκπαίδευσής του, πρέπει να γίνει πρώτα
κατανοητός ο τρόπος που σκέφτεται και μαθαίνει το παιδί με αυτισμό. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού δεν είναι να αλλάξει το ίδιο το άτομο και τον τρόπο σκέψης του, αλλά
να το βοηθήσει να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
περιβάλλοντός του, με σεβασμό στις διαφορές, τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και
ικανότητές του.
Πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο σκέψης και μάθησης των μαθητών στο αυτιστικό
φάσμα παρατηρούνται: Διάσπαση προσοχής - έλλειψη στρατηγικών επίλυσης
προβλημάτων - αδυναμία διαχωρισμού του σημαντικού από το ασήμαντο –
κυριολεκτική κατανόηση του λόγου - αδυναμία κατανόησης του χρόνου -έλλειψη
υπομονής (δεν μπορούν να περιμένουν) - δυσκολία στη μίμηση - ανακολουθία
πράξεων - ανομοιογενείς δεξιότητες - μεγαλύτερη ανάπτυξη των οπτικών δεξιοτήτων
σε σχέση με τις λεκτικές - δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας του τέλους - μάθηση
με ρουτίνες - δυσκολία στη γενίκευση (Marcus, 2000).
Με βάση τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο σκέψης και μάθησης οι μαθητές με αυτισμό
έχουν ανάγκη από: α) δομημένο μαθησιακό περιβάλλον, β) σταθερό ημερήσιο
πρόγραμμα, γ) ένας προς ένα διδασκαλία (και λιγότερο από ομαδική διδασκαλία), γ)
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας (οπτικοποιημένο διδακτικό υλικό, φυσική
καθοδήγηση) και δ) εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους (Μαυροπούλου Σ., 2004). Αυτό το
πετυχαίνουμε έχοντας στα χέρια μας σαν εργαλείο τη μέθοδο της δομημένης
εκπαίδευσης του προγράμματος TEACCH.
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ
Η δομημένη διδασκαλία είναι μια στρατηγική που βοηθά το άτομο με αυτισμό να
ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να αναπτύξει την
αυτονομία του. Συνίσταται στην αναδόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος με
βασική μέθοδο την οπτική οργάνωση, η οποία έχει αναδειχθεί ως κατάλληλη
προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη και τη διδασκαλία των παιδιών στο φάσμα του
αυτισμού (Hodogdon, 1995, Quill, 1995, Mesibov & Howley, 2003).
Τα βασικά στοιχεία της δομημένης διδασκαλίας, όπως εφαρμόζεται από το
πρόγραμμα TEACCH σύμφωνα με τον ιδρυτή του Eric Schopler είναι:
• Η δόμηση του φυσικού περιβάλλοντος
• Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα
• Το σύστημα εργασίας
• Η εξατομίκευση του εκπαιδευτικού προγράμματος
• Η οπτική παρουσίαση των πληροφοριών (Schopler, 1997)
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Τα οφέλη της δομημένης διδασκαλίας στην εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό
σύμφωνα με τις Collia - Faherty, Παπαγεωργίου & Παπαδοπούλου (1999) έγκειται
στο ότι αυτή:
- Βοηθά το παιδί να καταλάβει τον κόσμο που το περιβάλλει.
- Βοηθά να είναι πιο ήρεμο και διευκολύνει τη μάθηση.
- Βοηθά να εστιάσει την προσοχή του σε ό,τι είναι πιο σημαντικό ανάλογα με
την περίσταση.
- Προωθεί την ανεξαρτησία αξιοποιώντας τις οπτικές του ικανότητες.
- Βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς.
Η δόμηση του χώρου μέσα στον οποίο κινείται το παιδί είναι πολύ σημαντική, καθώς
τα παιδιά με αυτισμό βιώνουν και εκδηλώνουν άγχος και δυσφορία μέσα σ’ ένα
χαοτικό και απρόβλεπτο γι’ αυτά περιβάλλον. Επιπλέον, επεξεργάζονται με
ιδιαίτερους και ασυνήθιστους τρόπους τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Η προσοχή
τους είναι επιλεκτική και αδυνατούν να κατανοήσουν το συνολικό πλαίσιο αναφοράς
των πληροφοριών (Happe, 1994). Επομένως πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο
χώρο έτσι, ώστε να νιώθει το παιδί άνεση και ασφάλεια μέσα σ’ αυτόν.
Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται ο χώρος, τα
έπιπλα και τα υλικά στο σχολείο, στο σπίτι ή σε άλλο περιβάλλον στο οποίο ζει ή
εργάζεται το άτομο. Ουσιαστικό στοιχείο είναι η μείωση, κατά το δυνατόν, των
ακουστικών και οπτικών διασπάσεων (Faherty, 2000).
Η τάξη σ’ ένα ειδικό σχολείο πρέπει να είναι δομημένη. Η φυσική δόμηση και
οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης σκοπό έχει να βοηθήσει το παιδί να
κατανοήσει μέσα από την οπτική οδό τι γίνεται στην κάθε περιοχή. Να ξέρει τι να
περιμένει. Τοποθετώντας κατάλληλα τα έπιπλα βοηθάμε το μαθητή να κατανοήσει
πού θα κάνει τι. Οι περιοχές που προτείνονται είναι:
- συγκεκριμένος χώρος ατομικής εργασίας (όπου ο μαθητής δουλεύει μόνος του)
- χώρος για τη διδασκαλία «ένας - προς - έναν» (όπου ο μαθητής δουλεύει με τον
εκπαιδευτικό).
- χώρος του παιχνιδιού, που είναι χώρος χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.
- χώρος για τις ομαδικές δραστηριότητες. Συνήθεις ομαδικές δραστηριότητες είναι το
φαγητό, το επιτραπέζιο παιχνίδι, η ομαδική χειροτεχνία.
-χώρος μετάβασης. Στη μεταβατική περιοχή το παιδί ενημερώνεται για το
πρόγραμμα της ημέρας και τις αλλαγές, το πέρασμα από τη μία δραστηριότητα στην
άλλη. Με τον τρόπο αυτό η αλλαγή γίνεται προβλέψιμη (Καρρά & Βογιατζή 2012).
Η τάξη σ’ ένα τμήμα ένταξης πρέπει να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να μην
υπάρχει διασπαστικό περιβάλλον, να αποφεύγονται οι υπερφορτωμένοι τοίχοι, το δε
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται να είναι οπτικά οργανωμένο. Επίσης καλό
είναι να υπάρχει συγκεκριμένος χώρος εργασίας για τον μαθητή στο φάσμα του
αυτισμού και να γίνεται προσεκτική επιλογή των συμμαθητών με τους οποίους θα
συνυπάρχουν στο τμήμα ένταξης. Οι αισθητηριακές διαταραχές που πιθανόν να έχει
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ο μαθητής να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητά
του(π.χ. κολόνιες, ένταση φωνής, φωτισμός).
Στην τάξη τυπικού σχολείου ο μαθητής στο αυτιστικό φάσμα πρέπει να κάθεται στο
πρώτο θρανίο, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να έχει άμεση οπτική επαφή και να
είναι μακριά από παράθυρα ή την πόρτα για να μειώνεται η διάσπαση της προσοχής
του. Ακόμη, να γίνεται προσεκτική επιλογή διπλανού συμμαθητή, να αποφεύγονται
οι υπερφορτωμένοι τοίχοι και να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν αισθητηριακές
διαταραχές του μαθητή.
Όταν η τάξη του παιδιού οργανωθεί, όπως περιγράψαμε παραπάνω, τα παιδιά
διευκολύνονται να εστιάσουν την προσοχή τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα
και έτσι δε διασπώνται. Μειώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο ορισμένα οπτικά
ερεθίσματα και η διαμόρφωση αυτή κάνει το χώρο της τάξης κατανοητό και
προβλέψιμο.
Ο ρόλος του δασκάλου στη δομημένη διδασκαλία συνίσταται στον σχεδιασμό και την
παραγωγή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού που θα στηρίζεται στις αρχές της
δόμησης και της οπτικοποίησης.
Ξεκινά με την κατάρτισή του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και
ακολουθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με οπτική οργάνωση
και οπτικές οδηγίες για τη χρήση του, οι οποίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σαφείς,
ώστε ο μαθητής με αυτισμό να κατανοεί τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας.
Εκπαιδεύουμε το μαθητή να χρησιμοποιεί μεθόδους που να αξιοποιούν την
ικανότητά του να μαθαίνει καλύτερα μέσω της οπτικής οδού και να μειώνουν τα
προβλήματα από την επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών που είναι γι’ αυτόν
ιδιαίτερα δύσκολη.
Κατά την προφορική παρουσίαση μιας εργασίας ο μαθητής με αυτισμό δυσκολεύεται
στην επεξεργασία των πληροφοριών και μπορεί να μην κατανοεί τι ακριβώς του
ζητάμε. Με την οπτική δόμηση των εργασιών οι μαθητές κατανοούν και μαθαίνουν
ευκολότερα αυτό που είναι ορατό και απτό, γιατί τα υλικά παραμένουν στο χώρο
εργασίας όση ώρα οι μαθητές είναι εκεί, σε αντίθεση με τις προφορικές
πληροφορίες. Οι οπτικά ξεκάθαρες εργασίες βοηθούν επίσης τα παιδιά ν’ αυξάνουν
τη διάρκεια συγκέντρωσης της προσοχής τους (Καρρά & Βογιατζή, 2012).
Με την εφαρμογή της δομημένης εκπαίδευσης ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και
να οργανώσει καλύτερα τη ζωή του στο σχολείο. Αυτό επιτυγχάνεται με τα οπτικά
μηνύματα που δίνονται στους μαθητές με αυτισμό (μέσω του ημερήσιου
προγράμματος και του συστήματος εργασίας), έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιες
δραστηριότητες έκαναν και ποιες πρέπει να ολοκληρώσουν.
Σύμφωνα με τη δομημένη προσέγγιση, οι παράμετροι για την ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά με αυτισμό είναι: α) η οπτική οργάνωση, β) οι
οπτικές οδηγίες και γ) η οπτική σαφήνεια (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005˙ Schopler,
Mesibov, & Hearsey, 1995).
Η οπτική οργάνωση των υλικών διευκολύνει τη μάθηση σε παιδιά με αυτισμό που
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τους λείπει η ικανότητα να ελέγξουν, να απομονώσουν, να απλοποιήσουν, να
οργανώσουν και να ρυθμίσουν αυτά που αντιλαμβάνονται με τις αισθήσεις. Τους
βοηθάει να επεξεργαστούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και έχει σκοπό να
κάνει ξεκάθαρο στο μαθητή ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εργασία και όχι
κομμάτια ασύνδετα μεταξύ τους χωρίς καμία σχέση. Επιτυγχάνεται με την
τοποθέτηση των υλικών σε κουτιά, καλάθια και φακέλους, ανάλογα με την ηλικία και
τις δυνατότητες των παιδιών.
Οι οπτικές οδηγίες δίνουν στο μαθητή τις απαραίτητες πληροφορίες, για να γνωρίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθεί με μια δραστηριότητα.
Η οπτική σαφήνεια αναφέρεται στη σηματοδότηση των αντικειμένων ή μερών της
δραστηριότητας κατά τρόπο τέτοιον, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοήσει
καλύτερα το νόημα της δραστηριότητας. Τονίζει τις σημαντικές πληροφορίες με
οπτικό τρόπο. Δίνει έμφαση στα ειδικά μέρη της οδηγίας, τονίζει τι είναι σημαντικό
και χρήσιμο, περιορίζει τις άσχετες, μη σημαντικές, υπερβολικές πληροφορίες ή
εκείνες που χρειάζονται αργότερα. Μπορεί να εφαρμοστεί και στα φύλλα εργασίας
του σχολείου με τη χρήση επικεφαλίδων, υπογραμμίσεων, κωδικοποίησης, ετικετών,
έντονων κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, λοιπόν, είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή
διαταραχή που επηρεάζει πολλούς τομείς στην ζωή του παιδιού και εμφανίζεται από
την πρώιμη παιδική ηλικία (Happé, 2003).
Η εξειδικευμένη, εντατική εκπαιδευτική παρέμβαση είναι η πιο σημαντική πηγή
βελτίωσης όταν εστιάζεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό.
Υποστηρίζει την κατάκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών
δεξιοτήτων, προωθεί την ανεξαρτησία, τη γενίκευση και την αξιοποίηση της γνώσης
σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, (Volkmar, et.al, 1999, National
Research Council, 2001).
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Περίληψη
Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν να καταγράψει την άποψη εκπαιδευτικών ΠΕ70
(γενικής αγωγής) που διδάσκουν και μαθητές που υποστηρίζονται είτε με παράλληλη
στήριξη είτε σε τμήματα ένταξης, για τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των
πλαισίων αυτών. Πραγματοποιήθηκαν δέκα συνεντεύξεις εκπαιδευτικών γενικής
αγωγής, πέντε από τους οποίους είχαν εμπειρία παράλληλης στήριξης και πέντε
τμήματος ένταξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αν και τάσσονται υπέρ της
συνεκπαίδευσης, κρίνουν τις ακολουθούμενες πολιτικές πως δεν τη στηρίζουν, δεν
οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής α) δεν
ακολουθούν το μαθητή αλλά κάθε σχολική χρονιά αλλάζουν θέση, β) δεν
τοποθετούνται έγκαιρα, γ) δεν επιμορφώνονται συστηματικά και, δ) δε συμμετέχουν
ισότιμα στη διαμόρφωση των διδασκαλιών, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής α)
δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργασίες, β) πιέζονται από την έκταση
του Αναλυτικού Προγράμματος, γ) δεν έχουν ουσιαστική βοήθεια και στήριξη και, δ)
αντιμετωπίζουν απαιτήσεις από τους γονείς που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν.
Εισαγωγή - Προβληματική
Αναφορές για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής
υπάρχουν από το ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους (Στασινός, 1991) και πιο
συστηματικά από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ωστόσο, νομοθετήματα που
αναφέρονται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ψηφίστηκαν μόλις στα τέλη της
δεκαετίας του εξήντα (Ζώνιου – Σιδέρη, 2011).
Στη χώρα μας οι προσπάθειες για την υιοθέτηση πρακτικών ομαλοποίησης /
κανονικοποίησης (μετάφραση του normalization Wolfensberger, 1972), θα
μπορούσαμε να πούμε πως ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, που σε
ό,τι αφορούν στην εκπαίδευση, θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε προσπάθειες
εξασφάλισης συνθηκών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ανάλογες με τις ανάγκες τους
και άρσης του μοντέλου της απομόνωσης, συνθήκες που θα τα έφερναν στα σχολεία
γενικής εκπαίδευσης.
Τέσσερις νόμοι αποτελούν την εκπαιδευτική ιστορία της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο Νόμος 1143 του 1981 περιέγραψε το εκπαιδευτικό
πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής αγωγής και έθεσε τη βάση για την παρουσία παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Η θέση
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αυτή, επικαιροποιήθηκε με το Νόμο 1566 του 1985, όπου ρητά αναφέρεται το
ενδεχόμενο φοίτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα «κανονικά σχολεία» (με τα
άρθρα 2, 32, 33, 34 και 35, η ειδική αγωγή εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της
γενικής προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Με αυτό το
πλαίσιο φθάσαμε στο 2000 όταν και ψηφίστηκε ο Νόμος 2817 που, αν και
αναφέρεται ξεκάθαρα στη «συνήθη σχολική τάξη» ως πλαίσιο εκπαίδευσης των
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προωθώντας τη σχολική ένταξη,
επικυρώνει ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα για τους / τις μαθητές / μαθήτριες
με αναπηρία. Πίσω από τη διατύπωση (άρθρο 1 §12) «Όταν η φοίτηση των ατόμων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος
ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του
βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευση των παιδιών αυτών παρέχεται: α) σε
αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής…» αντανακλάται η ρεαλιστική ματιά του νομοθέτη
απέναντι στις δυσκολίες ή η άρνηση προώθησης ενός μοντέλου συνεκπαίδευσης; Η
απάντηση στο ερώτημα μπορεί να δοθεί με βάση την αποδοχή της φιλοσοφίας της
συνεκπαίδευσης στην κοινωνία που αν δεν έχει γίνει απολύτως αποδεκτή, σίγουρα
βρίσκεται σε δρόμο αποδοχής.
Με το Νόμο 3699 του 2008, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση χαρακτηρίζεται
υποχρεωτική. Ρυθμίστηκαν θέματα που σχετίζονται με το μέτρο της παράλληλης
στήριξης, της υποστήριξης δηλαδή στο τμήμα συνηθισμένης αγωγής από πρόσθετο
εκπαιδευτικό. Η παράλληλη στήριξη απευθύνεται σε «ειδικές» περιπτώσεις στο χώρο
της «ειδικής» αγωγής δημιουργώντας από τον ορισμό της ιδιαίτερο πλαίσιο. Κριτήριο
για τη διάθεση εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης είναι η δυνατότητα του παιδιού
να κατακτήσει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος ή η μη λειτουργία
σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην περιοχή που κατοικεί το παιδί. Το μέτρο
φαίνεται πως αποφασίστηκε για να καλύψει «δύσκολες» περιοχές.
Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούν δύο πιο σύγχρονα νομοθετήματα που
αφορούν στην ειδική αγωγή. Πρόκειται για το Νόμο 4074 του 2012 με θέμα την
Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην οποία
γίνεται σαφέστατη αναφορά στην εκπαίδευση ως δικαίωμα. Τέλος, ο Νόμος 4115 του
2013 που αφορά «Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
αναφέρεται στην ίδρυση των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης & Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.) ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης & Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στο Άρθρο 39. Οι δομές ουσιαστικά
αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τη σχολική μονάδα για να
αντιμετωπίσει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και μαθητριών της, χωρίς
ωστόσο να δίνεται το δικαίωμα ψήφου (άρα και λόγου) στον εκπαιδευτικό του
τμήματος γενικής αγωγής. Δειλά βήματα για την υλοποίηση των δομών έγιναν στη
σχολική χρονιά 2013-14 με την πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
για το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου. Το σύντομο διάστημα λειτουργίας τους
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δεν πρόλαβε να τους δώσει «βηματισμό» και μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχει γίνει
κάποια αξιολόγηση της λειτουργίας τους.
Τα παραπάνω νομοθετήματα διατηρούν την εικόνα δύο διακριτών συστημάτων,
αυτό της ειδικής και αυτό της γενικής αγωγής, που πορεύονται παράλληλα, έχουν
τους δικούς τους εκπαιδευτικούς, τις δικές τους αρχές, τις δικές τους δομές. Τα
βήματα πλησιάσματος των δύο συστημάτων θα λέγαμε πως χαρακτηρίζονται από
επιφυλακτικότητα. Η φοίτηση μαθητών / μαθητριών στα γενικά σχολεία
υποστηρίζεται κατά βάση στα τμήματα ένταξης όπου σε συγκεκριμένες ώρες,
εκπαιδευτικός εαε καλύπτει τα μαθησιακά κενά και διδάσκει στρατηγικές. Η άλλη
περίπτωση λειτουργίας υποστηρικτικής δομής είναι αυτή της παράλληλης στήριξης,
στην οποία εκπαιδευτικός – ίσως και χωρίς γνώση ειδικής αγωγής στη φιλοσοφία
(ίσως) πως ο μαθητής που πρόκειται να υποστηριχτεί μπορεί να κατακτήσει τους
στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος – διδάσκει μαθητή / μαθήτρια που βρίσκεται
στο φάσμα του αυτισμού, στη ροή του μαθήματος, δίνοντας την όποια πληροφορία
παρουσιάζεται, με τέτοιο τρόπο που θα γίνει κατανοητή από το παιδί. Εκτός των δύο
αυτών δομών, προβλέπεται, ο μαθητής που έχει μαθησιακές δυσκολίες, να φοιτά στο
τμήμα του χωρίς να έχει κάποια διακριτή υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή, ο
εκπαιδευτικός γενικής αγωγής μπορεί να υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό εαε, σε
επίπεδο συνεργασίας.
Οι δομές που λειτουργούν στο γενικό σχολείο και υποστηρίζουν τα παιδιά που
εκδηλώνουν δυσκολίες στο περιβάλλον του (σχολείου) θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν πως προάγουν τη συνεκπαίδευση, αφού ενισχύουν την παρουσία
του παιδιού που υποστηρίζεται. Τα αποτελέσματα μελετών, ωστόσο, που έχουν
καταγράψει στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνεκπαίδευση
παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι ξεκάθαρα. Επιφυλάξεις
(Avramidis & Kalyva, 2007, Καζαντζίδου, 2010) αλλά και άρνηση (Πέννα, 2012) είναι
αυτό που καταγράφεται κυρίως ως στάση εκπαιδευτικών απέναντι στο ενδεχόμενο
συνεκπαίδευσης. Η Πατσίδου (2010) ανακεφαλαιώνοντας ερευνητικές μελέτες που
αφορούν στην καταγραφή στάσεων εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει τα ευρήματά τους
αντιφατικά καθώς η στάση καταγράφεται θετική ωστόσο θέτουν όρους σχετικά με
τις αναπηρίες που μπορούν να εμπλακούν.
Παρά το γεγονός πως στις έρευνες καταγράφεται μια μη ξεκάθαρη στάση
εκπαιδευτικών και γονέων απέναντι στη συνεκπαίδευση, πολιτικές που την
προωθούν συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Οι πιέσεις μάλιστα που ασκούνται για τη
φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες γενικής
εκπαίδευσης από τους γονείς τους, είναι έντονες. Καθώς το σχολείο «ανοίγει» για να
δεχθεί κάθε παιδί, κρίναμε πως θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να καταγράψουμε την
άποψη των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότητα των
δομών συνεκπαίδευσης στην κατεύθυνση εκπόνησης πολιτικών που θα την
προάγουν.
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Μεθοδολογία
Α. Ταυτότητα έρευνας
Πρόκειται για ποιοτική έρευνα καταγραφής απόψεων που στηρίζεται στη
συνέντευξη. Οι απόψεις κατηγοριοποιήθηκαν σε κάθε άξονα και επεξεργάστηκαν ως
προς το περιεχόμενό τους. Η παρούσα μελέτη αποτελεί πιλοτική εφαρμογή πριν την
τελική έρευνα.
Β. Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα εκπαιδευτικοί ΠΕ70, έξι γυναίκες και τέσσερις άντρες,
που πληρούσαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) είχαν εμπειρία συνεργασίας είτε με
εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης είτε με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για την
υποστήριξη μαθητών / μαθητριών τους με αναπηρία για την υποστήριξη μαθητών
τους στο πλαίσιο της γενικής ή της ειδικής τάξης αντίστοιχα και, β) οι μαθητές τους
έπρεπε να έχουν διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ που αναφέρει πως έχουν τη δυνατότητα να
κατακτήσουν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, δίδασκαν σε σχολικές μονάδες που
ακολουθούσαν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), αστικών
περιοχών. Μισοί από αυτούς είχαν την εμπειρία συνεργασίας με εκπαιδευτικό
παράλληλης στήριξης και οι υπόλοιποι με εκπαιδευτικό τμήματος ένταξης. Οι
γνώσεις που είχαν για την ειδική αγωγή ερχόντουσαν κυρίως από το πρόγραμμα των
βασικών τους σπουδών, προσωπική μελέτη και σεμινάρια σχολικών συμβούλων. Τα
έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση ήταν μεταξύ 15 και 25.
Γ. Διαδικασία & Ερωτηματολόγιο
Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη
καθώς δίνει την ευελιξία (Wellington, 2000) που χρειάζεται ο ερευνητής, ελέγχοντας
(Chase, 2005) την πορεία μιας δημοκρατικής (Hoolway & Jefferson, 2000) συζήτησης
να έχει τη δυνατότητα προσθαφαίρεσης και αναδιάταξης ερωτήσεων (Ιωσηφίδης
2003). Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε χρόνο και χώρο εκτός σχολείου.
Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν αρχικά
στην αποδοχή ή όχι της φιλοσοφίας και στη συνέχεια στην αποτελεσματικότητα των
πολιτικών του πλαισίου συνεκπαίδευσης. Οι ερωτήσεις κάλυπταν τέσσερις άξονες α)
υποστήριξη στην επίτευξη των στόχων του ΑΠ, β) υποστήριξη στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, γ) συνεργασία των εκπαιδευτικών στη
σχολική μονάδα και, δ) συνεργασία και υποστήριξη με τους γονείς. Οι παραπάνω
άξονες εκφράστηκαν σε δεκαπέντε βασικές ερωτήσεις που ζητούσαν την αξιολόγηση
των δύο πλαισίων διδακτικής υποστήριξης (Τμήμα Ένταξης / Παράλληλη Στήριξη) ως
προς:
1. την αποτελεσματικότητα για την κάλυψη των στόχων του ΑΠ
2. τη βελτίωση των δεξιοτήτων του μαθητή που σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό τομέα
3. την τόνωση της αυτοεκτίμησής του
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4. τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του
5. την προστασία του από το «στιγματισμό» στο σχολικό πλαίσιο
6. την ανάπτυξη θετικής αλληλεπίδρασης όσον αφορά τη σχέση τους με τους
συνομηλίκους τους
7. τη βίωση της αποτυχίας αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό (συγκριτικά με τους
μαθητές που δεν υποστηρίζονται)
8. τη βίωση της κοροϊδίας από συμμαθητές τους
9. τη βίωση ρατσιστικών εκδηλώσεων σε μεγαλύτερο βαθμό (συγκριτικά με τους
μαθητές που δεν υποστηρίζονται)
10. την πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η διαφορετικότητα του συμμαθητή με ειδικές
ανάγκες
11. την άρση των προκαταλήψεων και των αρνητικών στάσεων από πλευράς παιδιών
που δεν υποστηρίζονται
12. την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας για τη βελτίωση των όρων φοίτησης του μαθητή
13. την ενδυνάμωση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας για τον κατάλληλο
χειρισμό ανεπιθύμητων συμπεριφορών
14. την ενδυνάμωση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας για τη βελτίωση της
αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας του μαθητή
15. την ενδυνάμωση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας για τη βελτίωση των
μαθησιακών επιδόσεων
Μέρος των ερωτημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί στην έρευνα της Σολομωνίδου (2014),
σε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν προς εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Ευρήματα – Συζήτηση – Συμπεράσματα
Η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε για να ελεγχθεί η
αποτελεσματικότητα της χρήσης του. Το μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει τη
γενίκευση των συμπερασμάτων, τα οποία κατατίθενται στο πλαίσιο της συζήτησης
στη συνεκπαίδευση.
Κυρίαρχο εύρημα της ανάλυσης των απόψεων των εκπαιδευτικών αποτέλεσε η
αντίφαση που καταγράφηκε και στους τέσσερις άξονες. Αποδόθηκαν θετικοί αλλά
και αρνητικοί χαρακτηρισμοί για τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Σε ό,τι αφορά στη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και της πολιτικής που
ακολουθείται γι αυτή, όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν δήλωσαν θετικοί
απέναντι στη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης, είχαν, ωστόσο, όλοι, αρνητική άποψη
απέναντι στις πολιτικές που ακολουθούνται για την υλοποίησή της. Πιστεύουν πως η
συνεκπαίδευση δεν προάγεται ουσιαστικά με βάση τον τρόπο που υλοποιούνται τα
μέτρα της Παράλληλης Στήριξης και του Τμήματος Ένταξης. Ο τρόπος που
υλοποιούνται τα δύο μέτρα, χαρακτηρίστηκε από εκπαιδευτικό ως «ημίμετρα
διαχείρισης μιας προβληματικής κατάστασης που επικρατεί στις σχολικές μονάδες».
Σε άλλη συνέντευξη δηλώθηκε πως «Οι πόρτες διεξόδου και λύσης στο κάθε
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πρόβλημα, βρίσκονται στις θεωρήσεις του εκπαιδευτικού» και «Ό,τι κρίνουν οι
εκπαιδευτικοί ως σωστό, αυτό υλοποιείται». Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με
ευρήματα άλλων ερευνών (Avramidis & Kalyva, 2007, Avramidis & Norwich, 2002)
στις οποίες εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει θετικές στάσεις απέναντι στην ένταξη,
ωστόσο έχουν εκφράσει και πολλές επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν
στο δείγμα μας αφορούσαν όχι τη φιλοσοφία της πολιτικής αλλά την υλοποίησή της.
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως χαρακτήρισαν τις προθέσεις όσων
αποφασίζουν την εφαρμογή των πολιτικών.
Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών συνεκπαίδευσης ειδικότερα
στο μαθησιακό και στον κοινωνικό τομέα, καταγράφηκαν επίσης αντιφατικές
απόψεις. Όλοι οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως η λειτουργία παράλληλης στήριξης ή/και
τμήματος ένταξης καλύπτει βασικές γνώσεις και δεξιότητες χαρακτηρίζοντας τη
λειτουργία τους θετική και απαραίτητη. Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικά
αποτελέσματα από τη λειτουργία τους τόσο στον κοινωνικό όσο και στο μαθησιακό
τομέα. Όλοι οι ερωτώμενοι που είχαν την εμπειρία της συνεργασίας με τμήμα
ένταξης συμφώνησαν πως σε ό,τι αφορά στο μαθησιακό τομέα, ενώ στο τμήμα
ένταξης καλύπτονται κενά την ίδια στιγμή δημιουργούνται άλλα κενά (από τη
διδασκαλία που ήδη τρέχει) που δεν καλύπτονται. Οι δηλώσεις αυτές είναι σε πλήρη
συμφωνία με παλαιότερες εκτιμήσεις του Allington (1998a, 1998b) που κατατέθηκαν
για αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές που λειτουργούσαν στις Η.Π.Α.. Σε ό,τι αφορά
στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης, όλοι οι ερωτώμενοι που είχαν την εμπειρία
συνεργασίας με εκπαιδευτικό δήλωσαν πως αυτός/ή δεν προλαβαίνει να επεξηγεί
την πληροφορία που παρουσιαζόταν στη ροή του μαθήματος. Τρεις από τους πέντε
δήλωσαν πως οι μαθητές που υποστηρίζονται από αυτόν/αυτή
αποπροσανατολίζονται. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η φράση: «Είναι σα να
προσπαθείς να ακούσεις ραδιόφωνο μέσα από παρεμβολές».
Σε ό,τι αφορά στον κοινωνικό τομέα, καταγράφηκαν αρνητικές θεωρήσεις που
αφορούν στη σύνδεση του παιδιού με το πλαίσιο που υποστηρίζεται ή με τον
υποστηρικτή του σε μεγάλο βαθμό. Η υποστήριξη που προσφέρεται στο Τμήμα
Ένταξης συνδέεται με το πλαίσιο παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με
αποτέλεσμα οι υπόλοιποι μαθητές να θεωρούν πως οι συμμαθητές τους που
υποστηρίζονται είναι διαφορετικοί από αυτούς. Δεν τους προσεγγίζουν εύκολα. Τρεις
στους πέντε ερωτώμενους της ομάδας του «τμήματος ένταξης» απέδωσαν
αρνητικούς χαρακτηρισμούς στη λειτουργία του τμήματος ένταξης που τις απέδωσαν
στις κοινωνικές αντιλήψεις που επικρατούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε άποψη γονέα
που κατατέθηκε από εκπαιδευτικό που συμμετείχε στην έρευνα «Το παιδί μου δε
θέλω να υποστηριχτεί από τον κ. Α γιατί αυτός κάνει μάθημα στα χαζά παιδιά και το
παιδί μου δεν είναι σαν κι αυτά...». Πιο ισχυρή συμφωνία στις απόψεις των
ερωτώμενων καταγράφηκε για την περίπτωση της παράλληλης στήριξης καθώς
τέσσερις στους πέντε, δήλωσαν πως το παιδί συνδέεται τόσο ισχυρά με τον
εκπαιδευτικό που τελικά λειτουργεί μόνο μαζί του. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις που ο
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μαθητής αρνείται να μπει στην τάξη όταν απουσιάζει ο εκπαιδευτικός της
παράλληλης στήριξης, κάποιες φορές μάλιστα η άρνηση συνοδεύεται με εκρήξεις,
απόλυτη άρνηση επικοινωνίας και αποχώρηση από το σχολείο. Η κοινωνική
αλληλεπίδραση του υποστηριζόμενου μαθητή με τους υπόλοιπους μαθητές περνούν
μέσω του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης και όλοι οι ερωτώμενοι ανέφεραν
περιπτώσεις που οι συμμαθητές προσέγγιζαν το μαθητή μέσω αυτού. Αντίστοιχες
δυσκολίες κατατέθηκαν από όλους τους ερωτώμενους και για το μαθητή που
υποστηρίζεται καθώς και αυτός δύσκολα προσέγγιζε μόνος τους συμμαθητές του.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής
αναδεικνύεται καταλυτικός για την απόκρουση και αποφυγή ρατσιστικών ενεργειών
εκ μέρους άλλων παιδιών. Και στον τομέα αυτό, ωστόσο, υπάρχουν δύο όψεις. Οι
θετικές δηλώσεις αναφέρουν πως «δεν εκδηλώνονται ρατσιστικές ενέργειες γιατί
είναι μπροστά ο εκπαιδευτικός», «δε στιγματίζεται το παιδί που υποστηρίζεται γιατί
φροντίζει ο εκπαιδευτικός να αναπτυχθούν κατάλληλες ενέργειες», «τονώνεται η
αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γιατί κινείται με τον
κατάλληλο τρόπο ο εκπαιδευτικός» και, τέλος, «η συνεργασία και η επαφή όλων των
γονέων ενδυναμώνεται λόγω των ενεργειών των εκπαιδευτικών». Την ίδια στιγμή
όμως καταγράφουμε δηλώσεις πως για την καθημερινότητα του παιδιού που
υποστηρίζεται πρέπει να μεσολαβεί ένας ενήλικας με τρόπο που στερεί τελικά την
αυτονομία του παιδιού. Συνέπεια αυτού είναι τα παιδιά που υποστηρίζονται να
μαθαίνουν να κινούνται μονάχα τους, να μη διεκδικούν και να ζούνε στο περιθώριο.
Σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι
απαντήσεις που δόθηκαν από όλους τους ερωτώμενους έδειξαν πως κουλτούρα και
πλαίσιο συνεργασίας με την έννοια της ανάληψης συνευθύνης για την
πραγματοποίηση του μαθήματος δεν υφίστανται. Στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών
παράλληλης στήριξης, περιλαμβάνεται η υποστήριξη του μαθητή σε όλες τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χρόνο του ωραρίου τους. Όλοι οι
ερωτώμενοι δήλωσαν πως η συνεργασία με την/τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής
εξαρτάται από τη «χημεία» που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους και από την εμπιστοσύνη
που θα εμπνεύσει ο ένας προς τον άλλο. Η δήλωση ενός εκπαιδευτικού είναι
χαρακτηριστική: «Καλώς ή κακώς, η νομοθεσία ορίζει τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό
του τμήματος. Ακόμη και αν υπάρχει η διάθεση συνεργασίας, πώς θα απαντήσω σε
ενδεχόμενο ερώτημα κάποιου γονέα που θα ενοχληθεί από την αλλαγή ρόλων στο
τμήμα; Ποιος θα μου προσφέρει κάλυψη;»
Αρνητικές απόψεις για την ανάπτυξη συνεργασιών που επηρεάζεται από τις
ακολουθούμενες πολιτικές συνεκπαίδευσης κατατέθηκε και για τις πρακτικές που
αφορούν στο οργανωτικό σχήμα της υλοποίησής τους. Σε ό,τι αφορά στους
εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, πέρα από το γεγονός πως δεν
τοποθετούνται έγκαιρα, δεν επιμορφώνονται συστηματικά και κάποιοι από αυτούς
δε γνωρίζουν ειδική αγωγή, δεν ακολουθούν το μαθητή αλλά κάθε σχολική χρονιά
αλλάζουν θέση. Όλοι οι ερωτώμενοι της ομάδας δήλωσαν πως δεν υπάρχει σεβασμός
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από τη μεριά της διοίκησης τόσο στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
όσο και στα πρόσωπα των μαθητών που υποστηρίζονται και των οικογενειών τους,
ειδικά αυτών με αυτισμό που έχουν ανάγκη ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης. Όλοι
οι ερωτώμενοι επίσης δήλωσαν πως είναι αρκετά δύσκολη η αναπροσαρμογή της
διδασκαλίας όταν τελικά τοποθετηθεί ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης.
Η ασάφεια του πλαισίου ανάπτυξης των πολιτικών συνεκπαίδευσης, αποθαρρύνει
τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ουσία τους. Δηλώσεις
όπως: «Αν λάμβαναν σοβαρά την παράλληλη στήριξη, θα τοποθετούνταν (ο/η
εκπαιδευτικός) στην αρχή της χρονιάς και όχι το Δεκέμβρη» και «Πέρσι, μετά τον
πρώτο μήνα που είχα την παράλληλη στήριξη στο τμήμα μου, ειδοποιήθηκε και
μετακινήθηκε και σε άλλο σχολείο για να καλύψει ανάγκες του. Δε ρωτήθηκα για το
αν μπορούσε να γίνει αυτό. Δε ρωτήθηκε κανένας στο σχολείο. Απλά ανακοινώθηκε.
Έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη υπήρχε υποστήριξη, Πέμπτη και Παρασκευή όχι. Λες
και θα σταματούσαν οι εκδηλώσεις του αυτισμού αυτές τις δύο μέρες...», «Η έκταση
του Αναλυτικού Προγράμματος και η πίεση κάλυψής του είναι ιδιαίτερα πιεστικά για
την καθημερινή διδακτική πράξη, δε μας δίνεται η δυνατότητα τροποποίησής του για
κάποιο παιδί που δυσκολεύεται» αναδεικνύουν τις πολιτικές που πρέπει να
εφαρμοστούν για να καλλιεργηθεί η αντίληψη πως η πολιτεία υποστηρίζει τη
συνεκπαίδευση. Πρέπει να αναφερθεί πως οι οκτώ από τις δέκα απόψεις που
καταγράφηκαν, ανέφεραν πως η σχολική μονάδα παρακολουθούσε αμέτοχη και
ανήμπορη να αντιδράσει σε κάποια συμπεριφορά του παιδιού που υποστηρίζεται
και/ή του γονέα του.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθεί η συνεργασία μεταξύ
σχολείου και γονέων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως αντιμετώπισαν απαιτήσεις
από τους γονείς στις οποίες δεν μπορούσαν να απαντήσουν / ανταποκριθούν. Οι
απαιτήσεις τους αφορούσαν στην εξασφάλιση του εκπαιδευτικού της παράλληλης
στήριξης, στην παροχή διδασκαλίας και υποστήριξης με χαρακτηριστικά αντίστοιχα
αυτής που προσφέρεται από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, στην τροποποίηση
του Αναλυτικού Προγράμματος προκειμένου να νιώσει το παιδί τους πως συμμετέχει
στη διαδικασία.
Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει τις σχέσεις γονέων σχολείου,
όπως δήλωσαν όλοι οι ερωτώμενοι, είναι πως οι πρώτοι δεν μπορούν να οργανώσουν
τη συμπεριφορά των παιδιών τους με αποτέλεσμα την εκδήλωση ανεπιθύμητων
συμπεριφορών όπως φωνές και πέταγμα αντικειμένων προκειμένου να πετύχουν
αυτό που θέλουν να γίνει εκείνη τη στιγμή. Η επανάληψη τέτοιων συμπεριφορών
απομακρύνει τα υπόλοιπα παιδιά από το μαθητή που υποστηρίζεται, βλάπτοντας
ουσιαστικά την κοινωνικοποίηση όσων τις εκδηλώνουν. Η παθητικότητα των γονέων
απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών τους έχει αναφερθεί και στη μελέτη των
Βιδαλάκη, Ι. & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε., (2012) στην οποία, η ενταξιακή εκπαίδευση
προσδιορίστηκε από τους ερωτώμενους ως μια βοήθεια για ενδυνάμωση των
μαθητών στα εκάστοτε διδασκόμενα, γνωστικά αντικείμενα ενώ οι γονείς
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αναφέρθηκαν ως παθητικοί θεατές της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Η άποψή μας
είναι πως οι γονείς των παιδιών που υποστηρίζονται πρέπει να επιμορφώνονται για
την ανατροφή και την υποστήριξη των παιδιών τους συστηματικά. Αυτή είναι μια
πολιτική που απουσιάζει από το πλαίσιο υποστήριξης και πιστεύουμε πως θα
συνεισέφερε σημαντικά στην πραγμάτωση της συνεκπαίδευσης.
Η μη ή η μερική εφαρμογή πολιτικών που θα μπορούσαμε να πούμε πως
αντανακλούν τις προθέσεις αυτών που αποφασίζουν, έχει σχολιαστεί από την Young
(2000) που τονίζει το παράδοξο των σύγχρονων δημοκρατιών, εξαιτίας των
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων: αυτοί που έχουν τη δύναμη,
χρησιμοποιούν δημοκρατικές μεθόδους για να διατηρήσουν τις ανισότητες.
Υπάρχουν νόμοι και πολιτικές συνεκπαίδευσης που ωστόσο δεν εφαρμόζονται όπως
πρέπει. Ο Slee (2010) σχολιάζει σε παρόμοιο μήκος κύματος πως ενταξιακά μέτρα
που αποσκοπούν στην εξίσωση διαφορετικών ομάδων πληθυσμού και
εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, οδηγούν στη διατήρηση των άνισων σχέσεων και
σε αφαίρεση των «προνομίων» από τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική ή
ευάλωτη σχέση.
Οι απόψεις των δέκα εκπαιδευτικών όπως καταγράφηκαν στις συνεντεύξεις,
ανέδειξαν έλλειμμα βούλησης υλοποίησης με τον τρόπο που πρέπει, των μέτρων που
αποτελούν την αιχμή των πολιτικών συνεκπαίδευσης. Αυτή η (μη) εφαρμογή των
πολιτικών δε στηρίχτηκε στα πορίσματα κάποιας έρευνας ή διαλόγου
αναδεικνύοντας βασικές ελλείψεις στην υλοποίηση των πολιτικών. Προτείνουμε τη
θεσμοθέτηση δημοκρατικών διαδικασιών και διαδικασιών λήψεων κοινών
αποφάσεων για να συναντήσουμε την άποψη των Pearl & Tony, (1996), που
υποστηρίζουν πως η ενταξιακή εκπαίδευση συνιστά μια προϋπόθεση μαθητείας στη
δημοκρατία. Το «Μπορούμε να ζούμε μαζί», είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα
μόνο μέσα από ένα σχολείο που προάγει τη δημοκρατική συμπεριφορά και την
αυθεντική αποδοχή της διαφορετικότητας (Touraine, 2000).
Ο διάλογος δεν μπορεί να είναι επιφανειακός και αποκλειστικά μεταξύ ειδημόνων ή
όσων ελέγχουν τα μέσα και τις διαδικασίες παραγωγής. Ο Slee (2003, 2010) αναφέρει
πως παρά τις προσπάθειες να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και διαβούλευση
σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες, παραμένει η πιθανότητα
όλο αυτό το εγχείρημα και το σύστημα διαβούλευσης που έχει αναπτυχθεί, να
καταρρεύσει, εξαιτίας των σχέσεων μεταξύ κυβερνήσεων και βιομηχανίας και των
απαιτήσεων της τελευταίας».
Αντί επιλόγου, αναφέρουμε τις απόψεις του Bernstein (1996) πως «Η ενταξιακή
εκπαίδευση δε σημαίνει απορρόφηση αλλά υποδηλώνει μια κατάσταση αυθεντικής
αμοιβαιότητας» και πως «Το ζήτημα του λόγου, το ποιος μιλάει για ποιον, είναι
θεμελιώδες ...»
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Η εξελικτική πορεία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών με έμφαση
στα ψυχο-συναισθηματικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά
προβλήματα που συχνά τις συνοδεύουν (από την προσχολική ηλικία
ως την ενήλικη ζωή)
Μπόντη Ι. Ελένη
Επίκουρος Ιατρικής, Ειδική Παιδαγωγός Α΄ Ψυχιατρική Πανεπ/κή Κλινική Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
bonti@auth.gr, elina.bonti@gmail.com.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) είναι μια πολυκαθοριζόμενη κατάσταση
με πολλαπλές εκδηλώσεις και διαφορετική συμπτωματολογία ανά ηλικιακή περίοδο.
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι αφορούν περίπου ένα ποσοστό
10-12% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, ενώ το κοινό χαρακτηριστικό τους
είναι η ιδιαίτερα μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο γνωστικό - νοητικό τους δυναμικό
και στη σχολική τους επίδοση.
Οι Ε.Μ.Δ. σχεδόν πάντα συνοδεύονται από δευτερογενή συναισθηματικά, κοινωνικά
ή/και συμπεριφορικά προβλήματα, όπως: Αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης –
αυτοεικόνας, προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, δυσκολίες στις διαπροσωπικές
σχέσεις, αγχώδεις διαταραχές, φτωχές ή δυσλειτουργικές διαπροσωπικές, κοινωνικές
και επαγγελματικές σχέσεις, κατάθλιψη, κ.α.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά μέτρα, όσον αφορά την
προσέγγιση, αντιμετώπιση και υποστήριξη των ατόμων με Ε.Μ.Δ., τόσο μέσα από την
καθημερινή εκπαιδευτική πράξη όσο και από το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό
πλαίσιο.
Εισαγωγή – Προβληματική:
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και η «ιδιαίτερη» φύση τους
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) είναι μια πολυκαθοριζόμενη κατάσταση
με πολλαπλές εκδηλώσεις και διαφορετική συμπτωματολογία που διαφέρει από
ηλικία σε ηλικία. Ο όρος περιγράφει τα άτομα εκείνα που, ενώ δεν παρουσιάζουν
εμφανή αισθητηριακά, νοητικά, κινητικά, ψυχοπαθολογικά, κοινωνικοπολιτισμικά ή
άλλα οργανικά προβλήματα, ωστόσο εμφανίζουν μια «αδικαιολόγητα» χαμηλή
επίδοση σε έναν ή περισσότερους μαθησιακούς τομείς. Το κοινό χαρακτηριστικό
τους είναι η ιδιαίτερα μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο γνωστικό - νοητικό τους
δυναμικό και στη σχολική τους επίδοση, καθώς και μια «δυσλειτουργία» σε κάποιο
επίπεδο οργάνωσης και επεξεργασίας συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών (πχ.
γλωσσικά ή αριθμητικά σύμβολα, έννοιες, επεξεργασία και παραγωγή προφορικού ή
και γραπτού λόγου, κτλ).
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Οι Ε.Μ.Δ., με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι αφορούν περίπου ένα
ποσοστό 10-12% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, ενώ συχνά περιγράφονται
ως «τα έξυπνα παιδιά που όμως δεν τα καταφέρνουν στο σχολείο».
Αντίθετα με άλλες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ‘σχολική αποτυχία’, οι
Ε.Μ.Δ., λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, συχνά δε γίνονται έγκαιρα αντιληπτές, ενώ
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να τις αναγνωρίσουν έγκαιρα και να
ζητήσουν την κατάλληλη βοήθεια. Επιπλέον, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελληνική
πραγματικότητα, τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, η εκπαίδευση και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, όσο και οι διαγνωστικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τις
διάφορες υπηρεσίες, είναι συχνά ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα, τα άτομα με Ε.Μ.Δ.
είτε να μη διαγιγνώσκονται έγκαιρα, είτε η διάγνωση να είναι λανθασμένη. Τέλος,
συχνά, ακόμη και αν επιτευχθεί η σωστή διάγνωση, δεν είναι λίγες οι φορές που ο
θεραπευτικός σχεδιασμός και η παρέμβαση που σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση
των δυσκολιών του ατόμου με Ε.Μ.Δ., είναι ακατάλληλα ή ανεπαρκή, τόσο σε
ενδοσχολικό όσο και σε εξωσχολικό επίπεδο.
Κυρίως Σώμα:
Τα δευτερογενή συναισθηματικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά προβλήματα των
ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ανά ηλικιακή περίοδο):
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι μάλλον αναμενόμενο το γεγονός ότι οι
Ε.Μ.Δ. σχεδόν πάντα συνοδεύονται από δευτερογενή συναισθηματικά ή/και
συμπεριφορικά προβλήματα, τα οποία, όπως και οι ίδιες οι Ε.Μ.Δ., έχουν εξελικτική
πορεία και συχνά τα συμπτώματά τους κλιμακώνονται με το πέρας της ηλικίας και
εκδηλώνονται με ποικίλα συμπτώματα. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο συχνές
δευτερογενείς συνέπειες στη συμπεριφορά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των
ατόμων με Ε.Μ.Δ. (κυρίως εκείνων που δε διαγιγνώσκονται σωστά ή δε λαμβάνουν
την κατάλληλη υποστήριξη), μπορούν, ανά ηλικιακή περίοδο, να περιλαμβάνουν ένα
ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Προσχολική Ηλικία: Παρορμητικότητα, στοιχεία διάσπασης προσοχής (χωρίς
οργανική ΔΕΠ-Υ), Επιθετική, διασπαστική συμπεριφορά ή και προβλήματα διαγωγής,
απόσυρση, μοναχικό παιχνίδι, ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, κ.α.
Σχολική Ηλικία: Αυξημένο στρες, συναισθηματικές δυσκολίες και χαμηλή
αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, απόσυρση,
απομόνωση, επιθετικότητα, φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, στοιχεία διάσπασης
προσοχής (χωρίς οργανική ΔΕΠ-Υ), συγκρούσεις στις σχέσεις με τους γονείς ή/και τα
αδέλφια, προβλήματα στην καθημερινή μελέτη, άρνηση, προβλήματα οργάνωσης
(μελέτη, καθημερινή ζωή). Συχνά υφίστανται διάφορες μορφές εκφοβισμού από
συνομήλικα ή μεγαλύτερα παιδιά (bullying), φτωχή ανοχή στις ματαιώσεις.
Υπερευαισθησία. Αρνητικά συναισθήματα, καταθλιπτικές τάσεις, αρνητική στάση ή
αντιδραστικότητα απέναντι σε εκπαιδευτικούς. Εκρήξεις συμπεριφοράς, κ.α.
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Εφηβική Ηλικία: Γενικευμένη υποεπίδοση, άρνηση για το σχολείο, προβλήματα
κοινωνικής συμπεριφοράς, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές
σχέσεις, παραβατικότητα, επιθετική συμπεριφορά, απομόνωση, επιρρεπείς σε
εξαρτήσεις, καταθλιπτικά στοιχεία, αντικοινωνικές τάσεις, αγχώδεις διαταραχές,
τάση για εγκατάλειψη του σχολείου, συχνά πέφτουν θύματα εκφοβισμών και
συστηματικών επιθετικών ενεργειών από άλλα παιδιά, κ.α.
Ενήλικη ζωή: Φτωχές ή δυσλειτουργικές διαπροσωπικές, σεξουαλικές, κοινωνικές
και επαγγελματικές σχέσεις, δυσκολίες στην οργάνωση και τον προγραμματισμό
καθημερινών δραστηριοτήτων, δυσκολίες προσαρμογής σε σταθερή επαγγελματική
δραστηριότητα, δυσκολίες οικονομικής διαχείρισης, χαμηλό αυτοσυναίσθημα,
περιορισμένη επαγγελματική παραγωγικότητα και προοπτικές, χαμηλή ανοχή σε νέες
εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές συνθήκες, προβλήματα ανεξαρτητοποίησης, συχνά
πέφτουν θύματα απόρριψης, αποκλεισμού από τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές
δραστηριότητες, ψυχολογικά προβλήματα ή αγχώδεις διαταραχές, υπερευαισθησία,
κατάθλιψη, κ.α.
Συζήτηση – Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά – Συνέπειες για την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, αλλά και το
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο:
Οι Ε.Μ.Δ., όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν μια πολυπαραγοντική κατάσταση, δεν
εμφανίζονται με ένα συγκεκριμένο μαθησιακό/γνωστικό προφίλ, ενώ ο τρόπος και οι
μορφές εκδήλωσής τους τροποποιούνται στις διαφορετικές ηλικιακές περιόδους. Πιο
συγκεκριμένα, από την προσχολική ακόμη ηλικία είναι πιθανό να υπάρχουν
‘ενδείξεις’ ότι ένα παιδί βρίσκεται ‘σε επικινδυνότητα’ για εμφάνιση Ε.Μ.Δ, ενώ η
εξελικτική πορεία τους κατά τη σχολική, εφηβική ηλικία, αλλά και την ενήλικη ζωή
υποδηλώνει ότι σταματούν να περιορίζονται στον μαθησιακό μόνο τομέα, αλλά ότι
επηρεάζουν σημαντικά την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, τη
συμπεριφορά του, τις διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις και γενικότερα, την
καθημερινή ζωή και τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου.
Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανές τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και μέσα από την
καθημερινή εμπειρία και πράξη ότι: Τα έντονα αισθήματα ματαίωσης που
προκαλούνται κυρίως από τις συνεχείς ακαδημαϊκές αποτυχίες (ακόμη και στα πιο
‘απλά’ φαινομενικά μαθησιακά έργα, πχ. ανάγνωση), σε συνδυασμό με την έλλειψη
της κατάλληλης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, τόσο από τα εκάστοτε
εκπαιδευτικά πλαίσια που φοιτούν όσο και από το οικογενειακό αλλά και τον
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, οδηγούν με ακρίβεια σε αισθήματα χαμηλής
αυτοεκτίμησης – αυτοεικόνας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολύ πιο σοβαρές
ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή/και σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κύρια θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όσον
αφορά την προσέγγιση, αντιμετώπιση και υποστήριξη των ατόμων με Ε.Μ.Δ., τόσο
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μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη όσο και από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο είναι οι εξής:
• Η σωστή ενημέρωση των γονέων, η υποχρεωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων, αλλά και όλων των ειδικοτήτων που μπορούν να εμπλακούν στη
διεπιστημονική προσέγγιση των Ε.Μ.Δ. με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, τη
διαφοροδιάγνωση (από άλλες καταστάσεις που δεν αποτελούν τα πρωτογενή αίτια,
αλλά τις συνέπειες των Ε.Μ.Δ., πχ. στοιχεία ‘διάσπασης προσοχής’/ΔΕΠ-Υ,
συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, κτλ.), την αναγνώριση
των πρώιμων ενδείξεων, αλλά και την παροχή των κατάλληλων μορφών υποστήριξης
σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης του ατόμου.
• Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου όσον αφορά την ευρύτερη στάση
απέναντι στα άτομα με Ε.Μ.Δ. σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
• Η ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε τα άτομα με
Ε.Μ.Δ. να λαμβάνουν την πιο κατάλληλη –αν είναι απαραίτητο, εξατομικευμένηεκπαιδευτική υποστήριξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, κυρίως μέσα στο ίδιο το
εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο φοιτούν (πχ. συγκεκριμένες γνωματεύσεις από τα
πιστοποιημένα κέντρα αξιολόγησης, εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας και
αξιολόγησης που να ‘ταιριάζουν’ στα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ των ατόμων με
Ε.Μ.Δ., όχι μόνο κατά τις εξεταστικές περιόδους, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό μέσα στην τάξη, η τροποποίηση
των σχολικών εγχειριδίων, μεθόδων διδασκαλίας, μέσων, κτλ.).
• Ειδικότερα, η κατάλληλη μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη μέσα στο
πλαίσιο της τάξης/του σχολείου, θα πρέπει να περιλαμβάνει:
I.Εξειδικευμένη Μαθησιακή Υποστήριξη, Ψυχολογική υποστήριξη από το δάσκαλο
της τάξης (ενίσχυση, επιβράβευση, προσπάθεια καταπολέμησης της απομόνωσης.
II.Συνεργασία του δασκάλου με το δάσκαλο του τμήματος ένταξης για τη
διαμόρφωση της ύλης διαφοροποιημένη - εξατομικευμένη - προσωποποιημένη
διδασκαλία.
III.Συμμετοχή σε ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα για την ενίσχυση της αυτοεικόνας
και την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
IV.Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη παιδιού και γονέων, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο με κύριο στόχο την ανάπτυξη τόσο των μαθησιακών όσο και
των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού, ώστε να βρει μια θέση /ένα ρόλο
/μία ταυτότητα στο πλαίσιο της τάξης και της οικογένειας.
V.Δημιουργία κινήτρων – Συστηματική και συνεχής επιβράβευση.
• Η πρόβλεψη για τον έγκαιρο και κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό των
ατόμων με Ε.Μ.Δ, ανάλογα με τις δυνατότητές τους στους επιμέρους γνωστικούς,
μαθησιακούς, καλλιτεχνικούς ή άλλους τομείς.
• Η έμφαση στην εξελικτική πορεία των Ε.Μ.Δ.(τόσο κατά τη διαγνωστική
διαδικασία όσο και κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης), σύμφωνα με τα νέα
ερευνητικά δεδομένα και τα πιο σύγχρονα ταξινομικά κριτήρια (πχ. DSM-V).
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• Η συστηματική επιβράβευση και η ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων με Ε.Μ.Δ.
και των οικογενειών τους από καλά οργανωμένους φορείς/υπηρεσίες.
• Η διαρκής συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους
ειδικούς και η έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των Ε.Μ.Δ.
Αναφορές – Βιβλιογραφία:
Janus, A.L. (2009). Disability and the Transition to Adulthood, Social Forces, 88(1):99120.
Levy, F. (2014). Child and adolescent changes to DSM-5. Asian Journal of Psychatry,
11, 87-92.
Malow, M. (2013). Learning Disabilities and the DSM-5. Strategies for Successful
Learning, Vol.7, No.1.
Μπόντη, Ε. (2013). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια εναλλακτική προσέγγιση
…για όλους. Εκδ. Μέθεξις.
Riddick, B. (2010). Living with Dyslexia. The social and emotional consequences of
specific learning difficulties/disabilities. England: David Fulton.
Stack-Cutler, H.L., Parilla, R.K. & Torppa, M. (2014). Using amultidimensional measure
of resilience to explain life satisfaction and academic achievement of adults with
reading difficulties, Journal of Learning Disabilities, 1-12.
Ζακοπούλου, Β., Ζωσιμίδου, Ο., Γεωργίου, Γ. & Μυλωνά, Α. (2013). Συννοσηρότητα
μαθησιακών δυσκολιών και κοινωνικών / ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών
σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 5 (4). 190-198.

-720-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διγλωσσία και υπεραντιπροσώπευση:
υπάρχει «κουλτούρα» σχολικής μονάδας;
Μία προσέγγιση
Μπότσας Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Χαλκιδικής
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Κελεσίδης Ευάγγελος
Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Χαλκιδικής
ekelesidis@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια δυσκολία νευροβιολογικής βάσης και ως εκ
τούτου η παρουσία της στις διάφορες φυλές του κόσμου θα έπρεπε να είναι
αντίστοιχη (σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 4%-8%). Σε πολλές μελέτες όμως
εμφανίζεται μια υπεραντιπροσώπευση των μαθητών που είναι δίγλωσσοι στην
ομάδα των παιδιών που παραπέμπονται για Μαθησιακές Δυσκολίες από τους
δασκάλους τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα περισσότερα σχολεία της
Ανατολικής, Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής. Πήραν μέρος 214 μαθητές, από τους
οποίους οι 77 ήταν δίγλωσσοι και οι 137 γηγενείς. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η
πιθανότητα να οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί στην παραπομπή σχετικά περισσότερων
δίγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους γηγενείς, εξαιτίας παραγόντων που
σχετίζονται με τη σχολική μονάδα και παραμέτρους που σχετίζονται με αυτή.
Εισαγωγή
Καθημερινά, στις τάξεις των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, συναντά κανείς μαθητές που, ενώ έχουν τα γνωστικά εχέγγυα (τυπική
– «μέσα στα φυσιολογικά όρια» νοημοσύνη), αναπάντεχα εμφανίζουν σημαντικά
χαμηλότερη επίδοση, από την αναμενόμενη. Αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν αυτό
που ο παιδαγωγός και ψυχολόγος Samuel Kirk ήδη από το 1963 ονόμασε
«Μαθησιακές Δυσκολίες». Από τότε μέχρι σήμερα, παρά τις σημαντικές προσπάθειες
των επιστημόνων του χώρου, πολύ μικρή συμφωνία υπάρχει ώστε να οριστούν αυτές
οι «Μαθησιακές Δυσκολίες» με σαφή τρόπο, που θα οδηγεί σε έγκυρες και
αντικειμενικές διαγνώσεις. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα
με την επιμονή επιστημόνων από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία να αποκαλούν με
διαφορετικό τρόπο τη συγκεκριμένη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.
Με την πάροδο του χρόνου, ο όρος αυτός έγινε «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»
μέσα από μια διαδικασία επιστημονικών συγκρούσεων, «πολιτικών»
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αντιπαραθέσεων και σύγκρουση αντιλήψεων σε σχέση με τη δυσκολία, την ένταξη
και την εττικετοποίηση (Μπότσας , 2013).
Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) «… αναφέρεται σε μια ανομοιογενή
ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην
πρόσκτηση και στη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής,
συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο
άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και
μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής…» (Hammill, 1990).
Στη συνέχεια, ο ίδιος ορισμός των ΕΜΔ αναφέρει «…Αν και οι ΕΜΔ μπορεί να
εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακές βλάβες,
νοητική καθυστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές) ή με άλλες επιδράσεις, όπως οι
πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο
αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων.» (Hammill, 1990).
Η διάγνωση των ΕΜΔ βασίζεται στον συγκεκριμένο ορισμό και ορίζεται με βάση δύο
βασικά κριτήρια που προκύπτουν από αυτόν. Το πρώτο είναι κριτήριο της απόκλισης
(discrepancy), που αναφέρεται στην απρόσμενη διαφορά μεταξύ του νοητικού
δυναμικού του μαθητή, όπως αυτό περιγράφεται από το δείκτη νοημοσύνης και της
ακαδημαϊκής επίδοσής του σε έργα όπως η ανάγνωση, η γραφή, ο συλλογισμός και
άλλα. Για να ανταποκρίνεται η εικόνα ενός μαθητή στα διαγνωστικά κριτήρια της
Δυσλεξίας θα πρέπει α) να υπάρχει σοβαρή υποεπίδοση, β) σοβαρή απόκλιση μεταξύ
τυπικών μέτρων της νοητικής και ακαδημαϊκής επίδοσης και γ) παρατηρημένες
δυσκολίες στις γνωστικές δεξιότητες (Μπότσας & Σανδραβέλης, 2014).
Το δεύτερο κριτήριο είναι αυτό του αποκλεισμού, με αναφορά στη διαφοροποίηση
μεταξύ ακαδημαϊκών προβλημάτων που προκύπτουν από τις ΕΜΔ και αυτών που
οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές και ακατάλληλη διδασκαλία. Το κριτήριο αυτό
ουσιαστικά περιγράφει την αδυναμία του επιστημονικού χώρου των ΕΜΔ να
διαχωρίσουν αν οι ακαδημαϊκές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μαθητής είναι
αποτέλεσμα εγγενών προβλημάτων ή έχουν σχέση με το πολιτισμικό του περιβάλλον.
Η αδυναμία αυτή έχει σημειωθεί ως έλλειμμα σχετικά νωρίς από επιστήμονες όπως
ο Torgesen (1998). Αρκετοί ακόμη επιστήμονες στο σημείο αυτό σημείωσαν πως
υπάρχει μια αντινομία. Αυτό το γεγονός δεν δημιουργεί όμως απλώς ένα
επιστημονικό πρόβλημα, αλλά και μια αντινομία που δυσκολεύει αφενός τη
διάγνωση των ΕΜΔ σε όλο το φάσμα των μαθητών των σημερινών τάξεων. Με άλλα
λόγια, η σημερινή πραγματικότητα στις ελληνικές τάξεις περιλαμβάνει ένα
ανομοιογενές από κάθε άποψη σύνολο μαθητών. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν τα
ελληνικά ως μητρική γλώσσα, άρα διαφέρουν πολιτισμικά από τους γηγενείς
συμμαθητές τους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές
δυσκολίες. Έτσι ενώ οι δυσκολίες αυτές είναι αντίστοιχες δεν υπάρχει η δυνατότητα
να ορισθούν ως ΕΜΔ.
Θεωρητικό πλαίσιο
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Παρά την θεωρητική προσήλωση στα δύο αναφερθέντα κριτήρια, η σχολική
πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα παιδιά που θεωρούνται ως μαθητές με
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στις ελληνικές τάξεις, δεν τηρούν απαραίτητα το
κριτήριο της απόκλισης και το κριτήριο του αποκλεισμού ταυτόχρονα. Συχνά,
μαθητές από άλλες διαγνωστικές κατηγορίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εντάσσονται στην τυπική τάξη ως μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ
παράλληλα, μαθητές με γενικά μαθησιακά προβλήματα παντός τύπου,
χαρακτηρίζονται επίσης, επιπόλαια, ως μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Επιπλέον, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μαθητών στις τάξεις, που προέρχονται από
διαφορετικά πολιτισμικά, θρησκευτικά και άλλα περιβάλλοντα δημιουργεί
δυσκολίες στη διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Πολλοί από τους
μαθητές αυτούς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην ακαδημαϊκή τους
πορεία στο σχολείο. Η εκπαίδευση αυτών των παιδιών που έχουν μητρική γλώσσα
διαφορετική από την ελληνική, πολλές φορές ενέχει δυσκολίες και προβλήματα.
Συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου, με
σοβαρότατες συνέπειες τόσο για τη σχολική τους πρόοδο όσο και για τη συνολική
ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον (DeBlassie & Franco, 1983).
Η αντινομία που παρουσιάσθηκε πιο πάνω δεν επηρεάζει μόνο τη διαγνωστική
διαδικασία, αλλά κυρίως τη διδασκαλία. Οι ΕΜΔ έχουν εγγενή χαρακτήρα και
νευροβιολογική βάση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η λειτουργική τους δημογραφική
κατανομή σε όλες τις φυλές θα πρέπει να είναι αντίστοιχη. Το αποδεκτό ποσοστό
Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στο γενικό μαθητικό πληθυσμό ποικίλλει από το 4%
έως το 8% και διαφοροποιείται σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, τις
αντισταθμιστικές υπηρεσίες και τα ερευνητικά εργαλεία υπολογισμού του (Βirsh,
2005˙ McCandliss & Noble, 2003). Αν όμως ισχύει και το κριτήριο του αποκλεισμού,
δεν μπορεί να υπάρξει διάγνωση ΕΜΔ σε μαθητές που είναι δίγλωσσοι, πράγμα που
δεν μπορεί να συνυπάρξει με τα δημογραφικά στοιχεία της διαταραχής.
Οι δίγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται ιδιαίτερα με την
πρόσκτηση και λειτουργική χρήση της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο. Όπως
υποστηρίζουν αρκετοί ερευνητές, αν και η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας από τους
δίγλωσσους μαθητές γίνεται σχετικά εύκολα και γρήγορα, η αποτελεσματική της
χρήση στη μαθησιακή διαδικασία με τρόπο που να μπορεί να τους βοηθήσει γίνεται
μετά από πέντε ως επτά χρόνια (Barrera, 1997).
Έτσι, οι δυσκολίες των δίγλωσσων μαθητών μοιάζουν πολύ με αυτές που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ. Το ακαδημαϊκό προφίλ των πρώτων μπορεί να
περιλαμβάνει πέρα από τις δυσκολίες στην ανάγνωση, στην κατανόηση, στη γραφή
και στα μαθηματικά, αδυναμία συγκέντρωσης, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα,
αδυναμία απομνημόνευσης και οργάνωσης, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς
και κοινωνικότητας (Μπότσας & Σανδραβέλης, 2014).
Δεν είναι λίγες εκείνες οι περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες των αλλοδαπών δίγλωσσων μαθητών που σχετίζονται με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
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οφείλονται σε σημαντικότερα και ενδογενή προβλήματα. Η ομοιότητα των
«συμπτωμάτων» αλλά και η αδυναμία να διαχωριστεί ποια παιδιά αντιμετωπίζουν
δυσκολίες εξαιτίας της διγλωσσίας και ποια εξαιτίας των επιπρόσθετων ΕΜΔ οδηγεί
συχνά τους εκπαιδευτικούς και διαγνωστικούς θεσμούς σε καταστάσεις
υπεραντιπροσώπευσης των δίγλωσσων μαθητών στην ομάδα των παιδιών με ΕΜΔ.
Η υπεραντιπροσώπευση, αναφέρεται στα άνισα ποσοστά παραπομπής ή
τοποθέτησης μαθητών από πολιτισμικές μειονότητες, σε διαγνωστικά ή
εκπαιδευτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Artiles & Trent, 2000).
Οι ίδιοι μελετητές υποστήριξαν πως: α) όσο μεγαλύτερος είναι ο μειονοτικός
πληθυσμός στην περιοχή του σχολείου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η
αντιπροσώπευση των μαθητών αυτών στην Ειδική Αγωγή και β) όσο μεγαλύτερο και
πιο δύσκολο είναι το εκπαιδευτικό – αναλυτικό πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερη είναι
η υπεραντιπροσώπευση.
Μάλιστα, ως απόρροια της δυσκολίας του αναλυτικού προγράμματος και σύμφωνα
με τους Rueda και Windmueller (2006), μεγαλύτερα ποσοστά υπεραντιπροσώπευσης
υπάρχουν στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Τετάρτη έως Έκτη) και
του Γυμνασίου, παρά στις μικρές τάξεις του Δημοτικού (Πρώτη έως Τρίτη). Οι
εκπαιδευτικοί των πρώτων τάξεων του δημοτικού θεωρούν πως οι μαθητές με
διγλωσσία, που βρίσκονται στη διαδικασία εκμάθησης και αυτοματοποίησης της
διαδικασίας της ανάγνωσης, έχουν δυσκολίες, που δεν ξεφεύγουν από το πλαίσιο
των τυπικών δυσκολιών. Γι αυτό δεν παραπέμπουν εύκολα μαθητές αυτής της
ομάδας για διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αντίθετα, στις δύο
τελευταίες τάξεις, θεωρούν πως έχει παγιωθεί η γνώση της δεύτερης γλώσσας και τα
σημαντικά λάθη των μαθητών είναι πιθανόν ενδείξεις μεγαλύτερων προβλημάτων,
όπως η δυσλεξία (ΕΜΔ).
Οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και άλλα περιβάλλοντα,
δεν θα πρέπει να θεωρείται πως έχουν μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου να
εμφανίσουν δυσλεξία, αφού η τελευταία είναι νευροβιολογικής αιτιολογίας
(Galaburda & Cestnick, 2003). Παρ' όλα αυτά, αρκετοί εκπαιδευτικοί, πιθανόν
εξαιτίας της φτωχής επιστημονικής προετοιμασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη μόνο
την ακαδημαϊκή εικόνα των αλλοδαπών παιδιών, θεωρούν πολλές φορές πως είναι
παιδιά με ΕΜΔ.
Η υπεραντιπροσώπευση πάντως των μαθητών με διγλωσσία θεωρείται πλέον, όχι
άδικα, ένα από τα κεντρικά προβλήματα εντός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
εξαιτίας μιας σειράς λόγων. Πρώτον, κάποιοι μαθητές μπορεί να παραπέμπονται
στην Ειδική Αγωγή για αντιστάθμιση προβλημάτων, που είναι στην αιτία τους,
διαφορετικά από τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να γίνεται ένα ακόμη εργαλείο διαχωρισμού και
ετικετοποίησης (Ong-Dean, 2006). Δεύτερο, η διαγνωστική διαδικασία μπορεί να
είναι ασυνεπής ή και ανακριβής, να προσφέρει δηλαδή δεδομένα που δεν είναι
ασφαλή και αξιοποιήσιμα. Τρίτο, οι μαθητές που υπεραντιπροσωπεύονται και
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μάλλον λαμβάνουν λανθασμένη διάγνωση μπορεί να μη λαμβάνουν τη κατάλληλη
αντισταθμιστική διδασκαλία (Shifrer, Muller & Callahan, 2010).
Τα αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με την υπεραντιπροσώπευση, που έγιναν στο
εξωτερικό, είναι μεικτά. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες (Geva, 2000) στην Σκωτία και
στην Σουηδία, βρέθηκε ότι οι δίγλωσσοι μαθητές με ΕΜΔ υπο-αντιπροσωπεύονται
στο σύνολο των δίγλωσσων μαθητών. Έτσι, στη Σκωτία για παράδειγμα, ενώ το 4%
του σχολικού πληθυσμού ήταν δίγλωσσα παιδιά, μόνο το 1% με 2% των μαθητών
αυτών παραπέμπεται για ΕΜΔ. Αντίθετα, στη Γερμανία τα παιδιά μεταναστών
υπεραντιπροσωπεύονται στην ομάδα των Μαθησιακών Δυσκολιών σε ποσοστό
19,5% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού των μεταναστών. Τέλος, στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ο προβληματισμός σχετικά με την διάγνωση
ειδικών αναγκών σε παιδιά μεταναστών ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960, τα
παιδιά των μεταναστών είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωσθούν με Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες και υπεραντιπροσωπεύονταν στην Ειδική Αγωγή (Cummins,
1984).
Στην ελληνική πραγματικότητα, λίγα είναι τα δεδομένα για το πόσο
αντιπροσωπευτικά είναι τα ποσοστά των δίγλωσσων παιδιών στην ομάδα των
μαθητών με δυσλεξία. Οι Antoniou και Padeliadu (2013) αναφέρουν πως με βάση τη
μελέτη των αναφορών των δύο Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) της Θεσσαλονίκης, το ποσοστό των μαθητών με διγλωσσία που
παραπέμφθηκαν για διάγνωση Δυσλεξίας ήταν μικρό (σε συνολικό αριθμό 1099
παραπομπών οι δίγλωσσοι μαθητές ήταν μόλις 60, στο Α΄ ΚΕΔΔΥ, ενώ αντίστοιχα σε
σύνολο 1856 παραπομπών οι δίγλωσσοι στο Β΄ ΚΕΔΔΥ ήταν μόλις 61). Τελικά, στην
ομάδα των γηγενών το 34% των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και το 52,7% των
μαθητών της Δευτεροβάθμιας διαγνώστηκαν πως έχουν ΕΜΔ. Αντίστοιχα, οι
διαγνώσεις στην ομάδα των δίγλωσσων: το 5% των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
το 45% των μαθητών Δευτεροβάθμιας (Antoniou & Padeliadu, 2013). Επομένως,
υπήρξε μια τάση υποαντιπροσώπευσης των δίγλωσσων μαθητών στην ομάδα των
μαθητών με ΕΜΔ.
Η παρέμβαση της επιστημονικής κοινότητας στο θέμα της αναντίστοιχης
αντιπροσώπευσης στις διαγνώσεις και τοποθετήσεις σε μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης παιδιών από γλωσσικές και εθνικές μειονότητες, έφερε τη θέσπιση
συγκεκριμένων δεικτών. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να δώσουν σαφή εικόνα για το αν
υπάρχει υπο ή υπεραντιπροσώπευση των μειονοτικών πληθυσμών στις διαγνωστικές
κατηγορίες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Ο πρώτος δείκτης, που ονομάζεται δείκτης κινδύνου (Risk Index – RI), αναφέρεται
στο ποσοστό των παιδιών της ομάδας (εθνοτικής, γλωσσικής κλπ.) που σύμφωνα με
το εκπαιδευτικό σύστημα, βρίσκεται σε κίνδυνο να χρειαστεί τις υπηρεσίες της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Υπολογίζεται από τη διαίρεση του αριθμού των
μειονοτικών μαθητών που εντάσσονται σε μια διαγνωστική κατηγορία της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (π.χ. οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες), με το συνολικό
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αριθμό των μειονοτικών μαθητών που φοιτούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
σύστημα ή μέρος του (εκπαιδευτική περιφέρεια, νομός κλπ.).
#$ =
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Το πηλίκο αυτό μπορεί να συγκριθεί με τα επιστημονικά δημογραφικά δεδομένα που
υπάρχουν για το συγκεκριμένο σύνδρομο. Για παράδειγμα, αν το αποτέλεσμα αυτό
για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι από 4% έως 8% τότε δεν υπάρχει
αναντίστοιχη αντιπροσώπευση (ούτε υπο- ούτε υπεραντιπροσώπευση) στη
διάγνωση και στην τοποθέτηση μειονοτικών μαθητών στην κατηγορία των παιδιών
με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Ο δεύτερος δείκτης που σχετίζεται με την υπο- ή υπεραντιπροσώπευση είναι η
Διαφορά Αναλογίας (Odds Ration – OR). Ο δείκτης αυτός μπορεί να μας δώσει
στοιχεία για τη διαφορά στην αναλογία αντιπροσώπευσης των μειονοτικών και των
γηγενών μαθητών ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού. Στον υπολογισμό του
δείκτη αυτού δεν χρησιμοποιούνται οι αριθμοί των ατόμων των πληθυσμών, αλλά οι
δείκτες κινδύνου κάθε γλωσσικής, εθνοτικής ή άλλης ομάδας, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω. Έπειτα υπολογίζεται το πηλίκο των δεικτών κινδύνου.
#$(ί*+,--,.
<# =
#$=:*/.ώ.
Εφόσον αυτός ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας, τότε υπάρχει σαφής ένδειξη
πως η ομάδα των μειονοτικών δίγλωσσων μαθητών υπεραντιπροσωπεύεται σο
σύστημα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χωρίς αυτό να έχει βάση στη
βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές, που στην συντριπτική
τους πλειοψηφία, αναφέρονται ίδια ποσοστά επιδημιολογίας σε όλες τι φυλές, ο
δείκτης Διαφοράς Αναλογίας πρέπει να είναι μονάδα ή κοντά σε αυτή.
Η κατεύθυνση της αντιπροσώπευσης, εξαρτάται από παράγοντες που σχετίζονται με
τον ορισμό της διαγνωστικής κατηγορίας, το πλαίσιο των κοινωνικών διακρίσεων και
αντιλήψεων, καθώς και από τις αντιλήψεις για την αναπηρία, τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Antoniou & Padeliadou,
2013).
Οι παραπάνω παράμετροι και ιδιαίτερα ο συνδυασμός τους εξηγεί γιατί τα δεδομένα
που υπάρχουν για την υπεραντιπροσώπευση είναι μεικτά. Βασικός παράγοντας του
ορισμού των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από τη μια και οι απόψεις των
εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού συστήματος για τις κοινωνικές διακρίσεις και
αντιλήψεις για τους μετανάστες και του στάτους τους (δίγλωσση ελίτ, οικονομικοί
μετανάστες κλπ.), καθώς και οι αντιλήψεις για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
το ρόλο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αν λοιπόν ο εκπαιδευτικός ή/και το
εκπαιδευτικό σύστημα έχουν θετική στάση απέναντι στους δίγλωσσους μαθητές θα
ακολουθήσει τις επιταγές του ορισμού των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και δεν
θα υπάρχει υπεραντιπροσώπευση.
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Έρευνα
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η ύπαρξη υπεραντιπροσώπευσης
στην παραπομπή μαθητών με διγλωσσία για διάγνωση ΕΜΔ. Επιπρόσθετα σκοπός
ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει σταθερός κανόνας αντιπροσώπευσης των
δίγλωσσων μαθητών ή υπάρχει «κουλτούρα» σε κάθε σχολείο που επηρεάζεται από
παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα παρακάτω:
1. Υπάρχει το φαινόμενο της υπεραντιπροσώπευσης των μαθητών με διγλωσσία
στην ομάδα των μαθητών με ΕΜΔ, κατά την παραπομπή τους για διάγνωση σε
σχολεία της Χαλκιδικής;
2. Υπάρχει γενικευμένος κανόνας παραπομπής των δίγλωσσων μαθητών για ΕΜΔ ή
είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερων συνθηκών και «κουλτούρας» κάθε σχολείου;
Μέθοδος
Δυο χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα μαθητές και μαθήτριες από τριάντα ένα
ολιγοθέσια και πολυθέσια δημοτικά σχολεία της Ανατολικής, Κεντρικής και Νότιας
Χαλκιδικής έλαβαν μέρος στη μελέτη. Από αυτούς οι Ν = 414 ήταν δίγλωσσοι, ενώ οι
υπόλοιποι Ν = 2136 ήταν γηγενείς και είχαν τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα.
Στα πλαίσια της μελέτης οι εκπαιδευτικοί της τάξης που υπήρχε μαθητής ή μαθήτρια
που θεωρούνταν πως βρίσκεται σε κίνδυνο για ΕΜΔ συμπλήρωναν το πρωτόκολλο
Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ) (Παντελιάδου &
Σιδερίδης, 2007). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι πληροφορίες κι εκτιμήσεις των
εκπαιδευτικών της τάξης είναι ακριβείς και έχουν σημαντική θέση στην προσπάθεια
ανίχνευσης των παιδιών εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν ΕΜΔ
(Gresham, MacMillan & Bocian, 1997˙ Hoge & Coladarci, 1989).
Αποτελέσματα
Ο υπολογισμός των δεικτών κινδύνου (RI)για τους δίγλωσσους και γηγενείς μαθητές
της μελέτης έδειξε πως υπάρχει το φαινόμενο της υπεραντιπροσώπευσης στο
δείγμα. Ο δείκτης κινδύνου για τους γηγενείς ήταν RIγηγενείς = 0.641 ενώ για τους
δίγλωσσους RIδίγλωσσοι = 0.186. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι γηγενείς μαθητές που
παραπέμφθηκαν για διάγνωση ΕΜΔ (6.41% του πληθυσμού) βρίσκονταν μέσα στα
δημογραφικά όρια των ΕΜΔ για όλες τις φυλές (4% - 8%). Αντίθετα, οι δίγλωσσοι
μαθητές υπεραντιπροσωπεύονταν στην ομάδα των μαθητών με ΕΜΔ (18.6% > 8%).
Η ανάλυση διακύμανσης που διενεργήθηκε έδειξε ότι οι δίγλωσσοι μαθητές
διαφοροποιούνταν σημαντικά μόνο ως προς την πρόσληψη (F(1, 214) = 3.929, p <
.05) και την παραγωγή προφορικού λόγου (F(1, 214) = 7.062, p < .01). Επομένως, το
προφίλ των δίγλωσσων μαθητών ταίριαζε πολύ με αυτό των μαθητών με ΕΜΔ, όπως
τουλάχιστον το αντιλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων. Συνεπώς, υπήρχε
σημαντική δυσκολία διαφοροποίησης τν δυσκολιών που προέρχονταν από τη
διγλωσσία από αυτές που οφείλονταν στις ΕΜΔ.
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Ως προς το ερώτημα 2, αν δηλαδή υπάρχει ένας γενικευμένος κανόνας παραπομπής
δίγλωσσων μαθητών για διάγνωση ΕΜΔ, υπολογίστηκε πρωταρχικά η διαφορά
αναλογίας (OR) για κάθε σχολείο που παρέπεμπε έστω και έναν δίγλωσσο μαθητή. Ο
μέσος όρος των δεικτών διαφοράς αναλογίας όλων τν σχολείων επιβεβαίωσε την
ύπαρξη τάσης υπεραντιπροσώπευσης (ΜOR = 3.335 και SDOR = 3.436) Τα
αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών, καθώς και οι υπόλοιπες μεταβλητές για τις
οποίες θα ελεγχθεί αν επηρεάζουν το δείκτη της διαφοράς αναλογίας, δηλαδή το
σχολείο, η οργανικότητά του, καθώς και η ύπαρξη τάξης υποδοχής ή/και τμήματος
ένταξης εμφανίζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.
Πίνακας 1: Σχολεία, οργανικότητα, ύπαρξη δομών αντιστάθμισης και δείκτης
διαφοράς αναλογίας μεταξύ των δίγλωσσων και γηγενών μαθητών που
παραπέμφθηκαν για διάγνωση ΕΜΔ
Δείκτης
Σχολείο Οργανικότητα Τάξη υποδοχής Τμήμα ένταξης διαφοράς
αναλογίας
1
12
0
1
1.20
2
6
0
0
1.06
3
6
0
1
4.25
4
7
1
1
3.40
5
12
1
1
1.89
6
9
1
1
12.67
7
6
0
1
10.75
8
10
0
1
0.40
9
6
0
1
0.89
10
6
0
0
1.00
11
12
0
1
5.50
12
6
0
0
0.50
13
8
0
0
4.25
14
4
0
0
4.00
15
7
1
1
2.00
16
6
1
0
3.50
17
6
0
0
2.50
18
6
0
0
0.64
19
5
0
0
0.62
20
6
0
1
7.25
21
12
0
0
1.50
22
6
1
0
0.86
23
12
0
1
9.00
24
12
0
1
1.00
Η πλειοψηφία των σχολείων ανεξάρτητα από την οργανικότητά τους είχαν δείκτη
διαφοράς αναλογίας (OR), δηλαδή πηλίκο μεταξύ των δεικτών κινδύνου δίγλωσσων
και γηγενών μαθητών, μεγαλύτερο του 1. Όπως φαίνεται από τη μελέτη του πίνακα
1 των δεικτών διαφοράς αναλογίας, τα περισσότερα σχολεία (Ν = 17, ποσοστό 71%)
παρουσίαζαν το φαινόμενο της υπεραντιπροσώπευσης.
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Για να διευκρινιστεί ακόμη περισσότερο το δεύτερο ερώτημα μελετήθηκε η επίδραση
του σχολείου, της οργανικότητας, της ύπαρξης τάξης υποδοχής ή τμήματος ένταξης
στο δείκτη διαφοράς αναλογίας. Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης που έγινε
έδειξε πως ο γραμμικός συνδυασμός των παραπάνω μεταβλητών δεν εξηγούσε
σημαντικό μέρος του δείκτη διαφοράς αναλογίας (F(1,23) = 1.220, p = .335).
Η μόνη μεταβλητή που εξηγούσε σημαντικό κομμάτι του δείκτη της διαφοράς
αναλογίας ήταν η ύπαρξη τμήματος ένταξης (F(1,23) = 4.683, p <.05 και R2 = .419).
Αυτό πρακτικά σήμαινε πως η ύπαρξη τμήματος στο σχολείο εξηγούσε μόνη της το
41,9% της διακύμανσης του δείκτη διαφοράς αναλογίας δίγλωσσων και γηγενών
μαθητών.
Συμπεράσματα
Όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης αυτής οι δίγλωσσοι
μαθητές στη Χαλκιδική παραπέμπονται για διάγνωση ΕΜΔ από τους εκπαιδευτικούς
των σχολείων τους σε τριπλάσιο σχεδόν βαθμό από τους συμμαθητές τους που είναι
γηγενείς και εμφανίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ο δείκτης κινδύνου για ΕΜΔ
υπερέβαινε κατά πολύ τα δημογραφικά λειτουργικά όρια που προσφέρει η διεθνής
βιβλιογραφία. Με άλλα λόγια οι δίγλωσσοι μαθητές υπεραντιπροσωπεύονταν στην
ομάδα των μαθητών που οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως αντιμετωπίζουν ΕΜΔ και
τους παρέπεμπαν για διάγνωση. Η επιβεβαίωση των δεδομένων της βιβλιογραφίας
που υποστηρίζουν την ύπαρξη υπεραντιπροσώπευσης (Cummins, 1984), έρχεται σε
αντίθεση με τα συμπεράσματα των Antoniou και Padeliadu (2013) που αναφέρονται
στην ελληνική πραγματικότητα. Μια πρώτη υπόθεση γι’ αυτή τη διαφορά θα
μπορούσε να είναι ο χώρος λήψης των δεδομένων. Οι ερευνήτριες της προηγούμενης
μελέτης είχαν δεδομένα από Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
και μάλιστα της Θεσσαλονίκης. Εκεί οι γονείς και εκπαιδευτικοί προστρέχουν στο
τέλος της πορείας της ανίχνευσης, αφού υπάρχουν και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί
φορείς για να εκφέρουν γνώμη.
Πάντως το επόμενο ερώτημα που προκύπτει έχει σχέση με τα αίτια της
υπεραντιπροσώπευσης. Η βιβλιογραφία έχει αρχικά προτείνει ως αίτια πρώτον, ότι
η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, πολλές φορές γίνεται εργαλείο διαχωρισμού και
ετικετοποίησης (Ong-Dean, 2006). Η μακρά ιστορία εξυπηρέτησης της ρατσιστικής
άρνησης της ισότητα των πολιτισμών και των γλωσσών, μαζί με τη θεοποίηση της
επίδοσης, οδήγησαν πολλές φορές την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση σε αυτήν την
πορεία. Δεύτερο, η διαγνωστική διαδικασία μπορεί να είναι ασυνεπής ή και
ανακριβής, με αποτέλεσμα οι δίγλωσσοι μαθητές να λαμβάνουν λανθασμένη
διάγνωση και την κατάλληλη αντισταθμιστική διδασκαλία (Shifrer, Muller & Callahan,
2010).
Στα πλαίσια της δικής μας μελέτης, το εύρημα πως το ακαδημαϊκό προφίλ των
δίγλωσσων μαθητών ελάχιστα διαφέρει από εκείνων που είναι γηγενείς και έχουν ως
πρώτη γλώσσα τα ελληνικά, οδηγεί τη συζήτηση σε άλλη κατεύθυνση, αυτή των
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εκπαιδευτικών και του σχολείου. Εφόσον είναι τόσο δύσκολο να διαφοροποιηθούν
οι μαθητές με διγλωσσία από αυτούς που έχουν ΕΜΔ και υπάρχει μια σαφής έλλειψη
στα πλαίσια της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση και
διαχωρισμό των παιδιών σε κίνδυνο, θα πρέπει να αναζητηθούν κι εκεί οι αιτίες της
υπεραντιπροσώπευσης.
Η εξέταση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με το θέμα δεν ήταν στόχος ης
μελέτης, μπορούν να ληφθούν όμως απαντήσεις από τα δεδομένα που λήφθηκαν για
απάντηση του δεύτερου ερωτήματος. Αυτό αναφέρονταν στη διερεύνηση της
ύπαρξης ενός κεντρικού σχεδιασμού ή καλύτερα «κουλτούρας» του σχολείου για την
παραπομπή μαθητών για διάγνωση ΕΜΔ. Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις γραμμικής
παλινδρόμησης, οι μεταβλητές του σχολείου συνολικά δεν μπορούν να εξηγήσουν
σημαντικό μέρος του δείκτη διαφοράς αναλογίας, που είναι ο πιο ενδεικτικός της
σύγκρισης που οδηγεί στην υπο- ή υπεραντιπροσωπευτικότητα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για κεντρική
«κουλτούρα» σχολείων, όμως υπάρχουν ενδείξεις που επιστρέφουν τη συζήτηση
στους εκπαιδευτικούς και στις απόψεις τους για τη διγλωσσία και τη σχέση της με τις
ΕΜΔ. Η μόνη μεταβλητή που εξηγούσε ένα σημαντικό μέρος του δείκτη ήταν η
ύπαρξη όχι της κατάλληλης αντισταθμιστικής, αλλά η ύπαρξη τμήματος ένταξης.
Αυτό σημαίνει πως η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι μαθητές βρίσκεται πιο κοντά στην εικόνα των ΕΜΔ.
Για να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας 2
στον οποίο παρατέθηκαν τα στοιχεία για την ύπαρξη αντισταθμιστικών δομών στο
σχολείο, σε σχέση με το μέσο όρο δείκτη διαφοράς αναλογίας και τον αριθμό των
σχολείων που παρουσίαζαν υπο- ή υπεραντιπροσώπευση.
Πίνακας 2: Σχολεία με αντισταθμιστικές δομές, μέσος όρος δείκτη διαφοράς
αναλογίας και ποσοστά υπο- ή υπεραντιπροσώπευσης
Ν
ΜOR
ΥποΥπεραντιπροσώπευση αντιπροσώπευση
Σχολεία με Τάξη 2
2.18
50%
50%
Υποδοχής
Σχολεία με Τμήμα 9
5.58
2%
78%
Ένταξης
Σχολεία με Τάξη 4
4.99
0%
100%
Υποδοχής & Τμήμα
Ένταξης
Σχολεία χωρίς Τάξη 9
1.78
33%
67%
Υποδοχής ή Τμήμα
Ένταξης
Ο παραπάνω πίνακας μπορεί να εξηγήσει το εύρημα της γραμμικής παλινδρόμησης.
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τμήμα ένταξης στο σχολείο τους και με δεδομένο το
προφίλ των δίγλωσσων μαθητών, τους παραπέμπουν με μεγαλύτερη ευκολία για
διάγνωση ΕΜΔ. Το φαινόμενο της υπεραντιπροσώπευσης που αναδύεται και είναι
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σαφώς εντονότερο στις περιπτώσεις που υπάρχει δομής αντιστάθμισης των ΕΜΔ στο
σχολείο, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της φτωχής γνώσης των εκπαιδευτικών για
τις διαφορές αντιμετώπισης μαθητών που είναι δίγλωσσοι και αυτών που έχουν
ΕΜΔ. Μια τέτοια κατεύθυνση θα πρέπει να έχει αφενός η εκπαίδευσή τους στις
πανεπιστημιακές σχολές και αφετέρου οι επιμορφωτικές δράσεις κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας τους. Η σε βάθος γνώση των ιδιαίτερων αναγκών των δίγλωσσων
παιδιών, της λειτουργίας της εκμάθησης και χρήσης της ελληνική γλώσσας, μαζί με
τη γνώση διδακτικών στρατηγικών που στηρίζουν τη γλωσσομάθεια θα μπορούσαν
να αντισταθμίσουν τα αποτελέσματα της υπεραντιπροσώπευσης. Αντικειμενικός
σκοπός είναι η όσο πιο ακριβής ανίχνευση μαθητών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν
ΕΜΔ και η διδακτική αντιστάθμιση των δυσκολιών των δίγλωσσων μαθητών, στη
σωστή τους βάση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το πεδίο της εκπαίδευσης αποτελεί μία πρόκληση για τον κάθε ερευνητή που
αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό. Η πρόκληση δεν αφορά τις αντικειμενικές
δυσκολίες των μαθητών και τον τρόπο διαχείρισης τους. Αντιθέτως, οι δυσκολίες
αυτές είναι που προϋποθέτουν και ωθούν τον ερευνητή να τηρεί μία κριτικής στάση
απέναντι στη συμπεριφορά – επικοινωνία τους. Ουσιαστικά, η πρόκληση έγκειται
στην προσπάθεια εφαρμογής των «καλών» πρακτικών της εκπαίδευσης, όπως αυτές
έχουν προκύψει από την παιδαγωγική έρευνα, και η αναθεώρηση και
αναπροσαρμογή των στόχων της υποστήριξης των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι η
όποια παρέμβαση παρέχεται να αποκτά ένα μαθητοκεντρικό χαρακτήρα,
απαλλαγμένη από γνωσιοκεντρικές επιδιώξεις. Με κεντρική επιδίωξη να βελτιώσει
την κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή και να του παράσχει εφόδια που θα τα
αξιοποιήσει στην καθημερινή επικοινωνία του. Την εποχή μας χαρακτηρίζει η
ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις
αλλαγές που έχουν επιφέρει οι τεχνολογίες αυτές στη ζωή μας. Βιώνουμε σε μια
«δικτυωμένη» κοινωνία, όπου το Διαδίκτυο, ο προσωπικός υπολογιστής, τα κινητά
τηλέφωνα και τα ψηφιακά πολυμέσα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε,
επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Υποστηρίζεται ευρέως ότι το
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική πράξη πυροδοτείται αφενός, από την παρουσία τους σε όλες τις πτυχές
των σύγχρονων κοινωνιών και αφετέρου, από τις δυνατότητες τους ως εκπαιδευτικών
εργαλείων.Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης της κοινωνικής
υποστήριξης και ανάπτυξης των παιδιών δια της ρομποτικής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα
θα αναφερθούμε στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών ως μέσο
αλλά και ως επιστημονικό αντικείμενο στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις καινοτόμες
δράσεις που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα.. Διευκρινίζουμε ότι
αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται η
οποία ακολουθούσε και ακολουθεί τα πρότυπα των ανεπτυγμένων και στη χώρα μας
κοινωνιών και υλοποιεί τους στόχους που έθεσε το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Λισσαβόνας (2000)». Η Σύνοδος αυτή είχε δώσει έμφαση στην εισαγωγή των «νέων
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το ρομπότ στην Εκπαίδευση
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Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις
τουλάχιστον επιμέρους παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Μια πρώτη προσέγγιση
συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την περιγραφή τεχνικών καταστάσεων με τη
βοήθεια γλωσσών εντολών (τυπικές γλώσσες προγραμματισμού) και αντιστοιχεί στην
προβληματική της Τεχνολογίας Ελέγχου (Control Technology). Μια δεύτερη
παιδαγωγική προσέγγιση έρχεται απευθείας από την παιδαγωγική παράδοση της
Logo, με τη δημιουργία ποικίλων μικρόκοσμων (που απαιτούν ύπαρξη αυτοματισμών
με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την προγραμματιζόμενη «χελώνα» εδάφους), οι
οποίοι χρησιμοποιούνται μέσα σε διάφορες παιδαγωγικές καταστάσεις με σημασία
και νόημα για τους μαθητές. Μια τρίτη προσέγγιση αφορά στη χρήση της
παιδαγωγικής ρομποτικής, ως ενός εναλλακτικού τρόπου εκμάθησης του
προγραμματισμού (κυρίως όσον αφορά στην αλγοριθμική προσέγγιση), κάτω από το
πρίσμα της ανάπτυξης της οργάνωσης της σκέψης, μέσω πρόβλεψης για τη
μετακίνηση αντικειμένων μέσα στο χώρο (Miglino, Hautop & Cardaci, 1999; Κόμης,
2004). Σε κάθε περίπτωση, η ενασχόληση με τη ρομποτική περιέχει δύο ειδών
δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική (Τσοβόλας, Κόμης
2008). Ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση
με τον προγραμματισμό σε άλλες συνθήκες ή καταστάσεις. Ταυτίζεται με την
απόδοση συμπεριφοράς σε μια τεχνητή κατασκευή μιας εκπαιδευτικής
δραστηριότητας. Η τεχνητή κατασκευή δημιουργείται από τους μαθητές
αξιοποιώντας ένα σύνολο δομικών υλικών, όπως για παράδειγμα τα «Lego
Midstroms» (http://mindstroms.lego.com). Μπορεί να διαθέτει αισθητήρες για να
συλλαμβάνει συμβάντα ή καταστάσεις του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, απόσταση
από εμπόδιο, ένταση φωτός, επαφή με άλλα αντικείμενα, κ.λπ.). Μπορεί επίσης να
διαθέτει μηχανισμό κίνησης (μοτέρ) που θέτει σε κίνηση ολόκληρη την κατασκευή ή
ένα τμήμα της. Μια τυπική συμπεριφορά της ρομποτικής κατασκευής είναι η
αντίδραση σε ένα πιθανό ερέθισμα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό ξεκάθαρα
ανθρωπομορφικό και δεν είναι τυχαίο που πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να
μελετήσουν συμπεριφορές ζώντων οργανισμών ή βιολογικών συστημάτων με τη
βοήθεια των ρομποτικών κατασκευών (Τσοβόλας, Κόμης 2008). Αυτή η ιδιαιτερότητα
στον προγραμματισμό των ρομποτικών κατασκευών δημιουργεί ένα εντελώς νέο
περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές, με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Είναι έντονα
παρακινητικό, και συνεπώς παράγοντας υψίστης σημασίας για τη διδακτική. β) Έχει
άμεση σύνδεση με κοινωνικές πρακτικές αναφοράς (Κόμης, 2005), δεδομένου ότι η
κατασκευή διαφόρων αντικείμενων συνιστά πλέον διαδεδομένη κοινωνική πρακτική
ακόμα και στον κόσμο των παιδιών (Τσοβόλας, Κόμης 2008). Γίνονται λοιπόν όλο και
περισσότερα αιτήματα για ρομπότ στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, ώστε
να είναι διαθέσιμα για ευρεία χρήση. Σύμφωνα με έρευνες η κοινωνική
υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη βελτίωση, αλλά στην
ανάκαμψη σε παιδιά έως και με βαριές νευρολογικές αναπηρίες. Τέλος, τα άτομα με
νοητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές και κοινωνικές διαταραχές (π.χ., ο αυτισμός)
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αποτελούν ένα άλλο αυξανόμενο πληθυσμό που θα ωφεληθούν από το φιλικό προς
το χρήστη ρομπότ. Ως εκ τούτου, τα ρομπότ πρέπει να είναι προικισμένα με
δεξιότητες ανθρώπινου προσανατολισμού αλληλεπίδρασης και δυνατότητες για να
μάθουν από εμάς ή να μας διδάξουν, καθώς και να επικοινωνήσουν μαζί μας για να
τα καταλάβουμε (Brian Scassellati, 2012). Στις σχολικές ομάδες η ανάπτυξη της
κοινωνικής συμπεριφοράς διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην παροχή βοήθειας σε
όλα τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιδιών. Η φυσική ενσωμάτωση
του ρομπότ, η φυσική του παρουσία και εμφάνιση και η ύπαρξη του κοινού πλαισίου
με τον χρήστη, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία μιας χρονικά
εκτεταμένης σχέσης αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Θέτοντας ένα ευπροσάρμοστο,
αξιόπιστο και φιλικό προς το χρήστη ρομπότ που να μπορεί να παρέχει ένα
πειθαρχημένο και, ταυτόχρονα γεμάτο κίνητρα, πρωτόκολλο προσαρμοσμένης
εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες στο σχολείο, μπορεί να δημιουργηθεί μια
πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη σχέση παιδιού-ρομπότ. Για να καταστεί όμως αυτό
δυνατό, το ρομπότ πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες αλληλεπίδρασης
με την παιδική ηλικία και ανάλογο προσανατολισμό, να παρουσιάζει κατάλληλη
«κοινωνική» συμπεριφορά για το πλαίσιο και τις ανάγκες του χρήστη και να
επικεντρώνει την προσοχή και την επικοινωνία του στον χρήστη προκειμένου να τον
βοηθήσει να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους (Brian Scassellati, Maja J. Matarić,
Adriana Tapus, 2007)
Σκοπός της έρευνας
Κατά την ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους της εργασίας αυτής, επιχειρήθηκε να
παρουσιαστούν οι βασικές παράμετροι που οφείλει ένας εκπαιδευτικός να
συνυπολογίζει προκειμένου να οργανώσει και να διεξάγει οποιαδήποτε παρέμβασή
του σε ένα περιβάλλον με μαθητές με ανάγκες κοινωνικής υποστήριξης, συνεπώς
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η προσπάθεια για μια εποικοδομητική σύνθεση και
αξιοποίηση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την
κοινωνική υποστήριξη παιδιών, από μόνη της αποδεικνύεται μια προκλητική και
απαιτητική διαδικασία . δεδομένου ότι ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης των
ατόμων με ποικίλες ανάγκες είναι η ένταξή τους στο «γενικό σχολείο» και η
διασφάλιση της επικοινωνίας και της κοινής δράσης όλων των μαθητών (Σούλης
2002:32), έτσι το έργο του εκπαιδευτικού συναντά πολλαπλές δυσκολίες. Η
διερεύνηση αυτού του έργου μέσα από μία εφαρμογή της κοινωνικής ρομποτικής
υποστήριξης θα είναι μία βασική επιδίωξη της εργασίας αυτής. Προκειμένου να
εφαρμοστεί μια σύγχρονη μορφή παρέμβασης σε μαθητές που συνάδει με τις αρχές
μιας νέας μάθησης, προτείνεται η αξιοποίηση του βιώματος και της εμπειρίας, που
προέρχεται από το ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών. Ωστόσο, η έλλειψη
ερευνητικών δεδομένων για τις παραμέτρους των μαθητών με ανάγκες ανάπτυξης
κοινωνικών δεξιοτήτων, δημιουργεί μια αόριστη εικόνα για το ποιες είναι οι
κατάλληλες πρακτικές και στρατηγικές που μπορούν να υιοθετηθούν στην
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προσπάθεια διαμόρφωσης ενός αποδοτικού μοντέλου εκπαιδευτικής παρέμβασης
(Bouck 2005:309, Conderman & Katsiyannis 2002: 169-170). Στην Ελλάδα ένα μεγάλο
μέρος της ερευνητικής δραστηριότητα είχε ως στόχο τη μελέτη των στάσεων και των
αντιλήψεων παιδιών και εκπαιδευτικών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε έρευνες
πεδίου είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε
στο ζήτημα της παροχής ειδικής εξατομικευμένης στήριξης σε μαθητές με ανάγκες
ανάπτυξης κοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων με την υποστήριξη του
ρομπότ/κούκλα, ώστε να εντοπίσει τις επιμέρους παραμέτρους που συμβάλλουν και
επηρεάζουν την κοινωνική υποστήριξη μέσω της τεχνολογίας όπως τα ρομπότ.
Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η εφαρμογή μια διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε
ολιγοθέσια σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, που βιώνουν σε πολιτισμικά φτωχά
περιβάλλοντα, προκειμένου, να αναπτύξουν επαρκώς δεξιότητες για την κοινωνική
και επικοινωνιακή τους ομαλή εξέλιξη. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να
προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η ρομποτική κοινωνική υποστήριξη που
προσφέρεται στους μαθητές της Α΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου ώστε να
αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που απαιτούνται σε μια
σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι στόχοι της έρευνας
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν α) ο προσδιορισμός των κατάλληλα
καινοτόμων (διαφοροποιημένων) δράσεων που συνάδουν με σύγχρονες
τεχνολογικές παρεμβάσεις και ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές,
επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών, β) η εφαρμογή της ρομποτικής προσέγγισης
που θα ευνοήσει τόσο την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, όσο και
τους ατομικούς εκπαιδευτικούς επικοινωνιακούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί
για τον κάθε μαθητή από το σχολείο, γ) η οργάνωση του κοινωνικού περιβάλλοντος
(καινοτόμες δράσεις, όπως επικοινωνία με το ρομπότ) με τέτοιο τρόπο, ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραπάνω, δ) η
εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η επιλογή διδακτικού και κοινοτόμου
υλικού που θα συμβαδίζει με τις επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών, σε συνάφεια
με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους, ε) η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των
μαθητών μετά την παρέμβαση κοινωνικής ρομποτικής υποστήριξης, ώστε να
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της στο χώρο του σχολείου.
Ερευνητικά ερωτήματα
Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη συγκεκριμένη θεματική, έγινε
προσπάθεια να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο ο προσδιορισμός κατάλληλων
εξατομικευμένων στόχων και η εφαρμογή και αξιολόγηση μιας καινοτόμου μεθόδου
παρέμβασης με σαφείς στόχους όπως προαναφέρθηκε, μπορούν: α) να
ανταποκριθούν στη ρομποτική υποστήριξη (παιχνίδι) και να αναπτύξουν δεξιότητες
κοινωνικότητας και επικοινωνίας, β) να αποποιηθούν τα παιδιά την παθητική τους
στάση κατά τη διαδικασία υποστήριξης, γ) να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν
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μεταξύ τους και δ) να συμμετέχουν στην ομάδα και ενδεχομένως η διαδικασία της
συνομιλίας, να αποδειχθεί σημαντική κυρίως υποστηρικτική ως προς τον
εμπλουτισμό και εξέλιξη των κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Συλλογή του δείγματος
Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, σε ολιγοθέσια Δημοτικά
σχολεία της Ηπείρου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι μαθητές της Α΄ τάξης δύο
Δημοτικών Σχολείων. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος συνοψίζονται στα εξής: α)
να είναι ισάριθμος ο αριθμός των μαθητών δύο σχολείων της Α΄ τάξης, και να μην
παρουσιάζουν δυσκολίες οργανικής αιτιολογίας, (ειδικές ανάγκες, όπως αυτιστικά
στοιχεία, ΔΕΠ/Υ κ.λπ.) ώστε να μπορέσουν τα συμπεράσματα να ανάγονται στη φύση
της κοινωνικής ρομποτικής υποστήριξης προς ανάπτυξη των κοινωνικών τους
δεξιοτήτων, β) να έχουν κατακτήσει τις βασικές γνωστικές δεξιότητες, ώστε να μην
υπάρχει μεγάλη απόκλιση του γνωστικού επιπέδου των μελών της ομάδας, και γ) να
φοιτούν σε δημόσια σχολεία ολιγοθέσια, που βρίσκονται σε απόσταση από το αστικό
κέντρο. Πέραν τούτων των κριτηρίων, που να μην σχετίζονται με τη φύση της
αναπηρίας, δεν επιδιώχθηκε να υπάρξει άλλο κριτήριο επιλογής του δείγματος που
θα παρέπεμπε σε υποδειγματική αντιπροσώπευση της συγκεκριμένης ομάδας των
μαθητών, διότι η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε (έρευνα δράσης), δεν
προϋποθέτει την ύπαρξη αντιπροσωπευτικού δείγματος. Μελετάται μια
συγκεκριμένη περίπτωση ομάδας – τμήματος σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο, με όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις που επιφέρει αυτό στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Κατσαρού & Τσάφος, 2003:22).
Τα κοινωνικά συναισθήματα και η εξέλιξή τους στην παιδική ηλικία
Κοινωνικά συναισθήματα είναι εκείνα που μας δημιουργούν: α) Χαρά προερχόμενη
από τη χαρά ή την επιτυχία των άλλων ανθρώπων. β) Λύπη προερχόμενη από τη λύπη
και τον πόνο των άλλων ανθρώπων. γ) Την ανάγκη για Συνεργατικότητα, Αλληλεγγύη
και αρμονική συνύπαρξη και τέλος δ) Την αμοιβαία Αγάπη.
Η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από το παιχνίδι
Διαχρονικά, γνωρίζουμε πως το παιχνίδι συμβάλλει στη συναισθηματική ανάπτυξη
του παιδιού. Ένας λόγος είναι η μείωση του άγχους που επιτυγχάνεται μέσα από το
παιχνίδι γιατί το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται καταστάσεις που του προκαλούν στρες
και να αποκτήσει αυτό-έλεγχο. Στο παιχνίδι μαθαίνει το παιδί τις ικανότητές του,
μαθαίνει να επιμένει, να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Αντιλαμβάνεται που είναι τα όρια
της δικής του προσωπικότητας και ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή ή μη από τους
συνομηλίκους του.
Το παιχνίδι περιορίζει την ένταση που νιώθει όταν πρέπει να ολοκληρώσει κάτι ή να
μάθει κάτι. Τα παιδιά εκφράζουν και επεξεργάζονται συναισθηματικά γεγονότα της
ημέρας μέσα από τα ελεύθερα παιχνίδια τους. Δηλαδή αναπαριστάνουν στο παιχνίδι
τους μια κατάσταση η οποία τους προκάλεσε φόβο στην πραγματικότητα, με σκοπό
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να την ελέγξουν μέσα στο παιχνίδι. Η συμβολή του παιχνιδιού στη συναισθηματική
ανάπτυξη του παιδιού:
1. Του δίνει ευκαιρίες εκτόνωσης της εσωτερικής έντασης και του δίνει ευκαιρίες να
ζήσει νέες εμπειρίες.
2. Του δίνει ευκαιρίες να εξασκηθεί στον αυτοέλεγχο, ευκαιρίες να ζήσει νέες
εμπειρίες και να ξεπεράσει κάποιους φόβους.
3. Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του παιδιού, ελευθερώνει τη φαντασία του και
καλλιεργεί την υπομονή στο κοινό παίξιμο. Διδάσκεται να αποφεύγει
όταν:Ενθαρρύνεται η επιθετικότητα και ο τρόμος από τεχνητά μέσα και πρόσωπα,
δηλαδή, αναπτύσσεται κοινωνικά και αποκτά τις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο
συμπεριφορές.
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
0 = καθόλου 1 = ελάχιστα 2 = λίγο 3 = αρκετά 4 = πολύ 5 = πάρα πολύ
Α΄ΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΗ
ΤΕΛΟΣ
Πανωραία
2
5
Λούης
1
4
Ζωή
2
5
Βασίλης
2
5
Β΄ΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΗ
ΤΕΛΟΣ
Ορέστης
1
4
Λαμπρινή
2
5
Χρήστος
4
5
Αντωνία
3
5
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Α΄ ΟΜΑΔΑ
Β΄ ΟΜΑΔΑ
ΑΡΧΗ
ΤΕΛΟΣ
ΑΡΧΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ
2
5
3
ΧΑΡΑ
2
5
2
ΗΡΕΜΙΑ
2
4
3
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
0
4
1
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
2
5
2
ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
0
4
0
ΑΓΑΠΗ
2
5
3
ΦΟΒΟΣ
1
0
1
ΑΓΧΟΣ
2
0
1
ΘΥΜΟΣ
1
0
1
ΝΤΡΟΠΗ
2
0
0
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ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΑΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΗΛΙΑ
ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ

2
3
0
2

0
0
0
0

1
2
0
1

0
0
0
0

Παρατηρείται χαμηλή επικοινωνιακή έκφραση των παιδιών των δύο ομάδων που
αφορά χρονικά πριν την έναρξη του προγράμματος, σαφώς διαφορετική από τα
αποτελέσματα που προέκυψαν χρονικά μετά τη διαδικασία υποστήριξης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Παρατηρήθηκε ότι: α) η μέθοδος κινητοποίησε περισσότερο τους μαθητές για
ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία επικοινωνίας, β) έδωσε περισσότερες
ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από την ομαδική δραστηριότητα και
για ομαδική συνεργασία που προϋποθέτει η εφαρμογή της μεθόδου, γ) αποτέλεσε
έναν εναλλακτικό τρόπο ελέγχου του βαθμού πρόσκτησης των στρατηγικών
επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν κατά την έρευνα δράσης, δ) παρείχε στο
συντονιστή/εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρατηρεί αποτελεσματικότερα τους
μαθητές και να αντιλαμβάνεται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες και τις ανάγκες
τους καθώς και την ευελιξία να μην παρεμβαίνει ώστε να μην ανατρέπεται η ροή της
εργασίας. Μπόρεσαν οι μαθητές και οργάνωσαν ένα πλαίσιο κοινωνικής δράσης
προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Ανέπτυξαν την έννοια της συνεργασίας και εφάρμοσαν βασικές αρχές της όπως,
αλληλοβοήθεια, σεβασμός για το λόγο του συμμαθητή τους, εποικοδομητικό
διάλογο, κοινή δράση, όσων πριν δεν συμπεριλαμβάνονταν στην καθημερινότητά
τους. Ανέπτυξαν τρόπους επικοινωνίας μέσα από την καλλιέργεια κοινωνικών
δεξιοτήτων αναζήτησης και παροχής πληροφοριών με το ρομπότ και μεταξύ τους.
Ανέπτυξαν την πρακτική τους σκέψη και την ικανότητα επίλυσης επικοινωνιακών
προβλημάτων της καθημερινότητας, μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους
άλλους. Διατύπωσαν οι μαθητές τις προσωπικές τους απόψεις και τις δικές τους
προθέσεις για τη διεκπεραίωση της ομαδικής εργασίας, όπως «περάσαμε πολύ
ωραία».
Αντιλήφθηκαν την έννοια του στόχου, της οργάνωσης, της αρμοδιότητας καθώς και
την προσωπική τους θέση και συμβολή κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου
συλλογικής/κοινωνικής δράσης. Μπόρεσαν να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και
τις δυνατότητες των γύρω τους, προκειμένου να αναγνωρίσουν ρεαλιστικές αξιώσεις
και στόχους από ένα σχέδιο επικοινωνίας. Αντιλήφθηκαν την έννοια του
χρονοδιαγράμματος και να ολοκληρώσουν τη δράση τους σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Επιτυχώς ασκήθηκαν να χρησιμοποιούν δημοκρατικές
διαδικασίες για την επιλογή και τη διευθέτηση κοινών ζητημάτων στο πλαίσιο μιας
ομάδας κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Έμαθαν να ακούν προσεκτικά το συνομιλητή
τους χωρίς να διακόπτουν και να διαμορφώνουν το λόγο τους κατάλληλα μέσα σε
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συνθήκες επικοινωνίας. Μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες
που χρειάζονται χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές πληροφόρησης, λεκτικές ή μη.
Μπορούν να συνδιαλέγονται με τρίτους με στόχο τη συγκέντρωση και ανταλλαγή των
πληροφοριών που επιθυμούν και να ζητούν διευκρινίσεις και επιπλέον βοήθεια που
τυχόν χρειάζονται. Επιτυχώς μπορούν να οργανώνουν την κοινωνική δράση τους και
να κινούνται σε ένα χώρο μεθοδευμένα για την επίτευξη των επικοινωνιακών σκοπών
τους. Εκπαιδεύτηκαν να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους προκειμένου να
διεκπεραιώσουν τους κοινούς τους στόχους, της επικοινωνίας και κοινωνικής
συνύπαρξης.
Κατάφεραν να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη πάνω σε θέματα της
καθημερινότητας τους και να αξιοποιούν εποικοδομητικά τις απόψεις των
συμμαθητών του. Αναγνωρίζουν την έννοια της καλαισθησίας και να την
αξιοποιήσουν σύμφωνα και με τις ατομικές τους προτιμήσεις (μου αρέσει πολύ το
ρομπότ). Μπορούν να αξιοποιούν στοιχειωδώς τις δυνατότητες ενός ρομπότ. Έχουν
αναπτύξει την αίσθηση της αυτοκριτικής και διατυπώνουν τις απόψεις τους για την
προσωπική τους συμμετοχή και δράση. Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τα σημεία που
τους προκάλεσαν εντύπωση και τα σημεία που τους δυσκόλεψαν. Μπορούν να
εντοπίσουν και να προσδιορίσουν την εμπειρία που απόκτησαν και να προτείνουν
τρόπους αξιοποίησής της στο μέλλον. Σέβονται τις απόψεις των μελών της ομάδας
τους και προβάλουν με δημοκρατικό τρόπο τις δικές τους. Αναγνωρίζουν
στρατηγικές βιωματικής μάθησης οι οποίες τους ενεργοποιούν και δεν τους
προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Αναπτύχθηκε θετική στάση στις σύγχρονες
μορφές εκπαίδευσης που παρέχει η τεχνολογία. Ανέπτυξαν κοινωνική επικοινωνιακή
αλληλεπίδραση μέσω της μεθόδου της ρομποτικής υποστήριξης, η συμβολή της
οποίας προσθέτει στην κοινωνική και σχολική συμμετοχή των παιδιών εντός και
εκτός ομάδων εργασίας.
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Διερευνώντας τις Συμπεριληπτικές Πρακτικές στο Νηπιαγωγείο
Μελέτη Περίπτωσης νηπίου με σύνδρομο Asperger
Παπαδοπούλου Ευθυμία
Φιλόλογος, Μ.Ed. στην Ειδική Εκπαίδευση
efipap87@hotmail.com
Γκουτρουμανίδου Παγώνα
Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Μ.Ed. στις Επιστήμες της Αγωγής
pagonagk@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές συνυπαγορεύουν τον βηματισμό σε κάθε
βαθμίδα και τομέα της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες θεωρητικές παραδοχές στην ειδική
αγωγή αναδεικνύουν ως επικρατούσα τάση το πλαίσιο της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα αυτό, στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε, μέσα
από την καταγραφή μιας μελέτης περίπτωσης παιδιού Νηπιαγωγείου με σύνδρομο
Asperger, να σκιαγραφήσουμε το κλινικό του προφίλ από τις καταγραφές της
συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξης και να αναπτύξουμε τις
υλοποιημένες παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο που εναρμονίζονται με τις αρχές της
συνεκπαίδευσης αυτών των παιδιών στα τυπικά σχολεία της γειτονιάς τους, θέτοντας
ως άξονα τις προτάσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο Asperger, Νηπιαγωγείο, συμπεριληπτική εκπαίδευση,
μελέτη περίπτωσης.
Εισαγωγή
Οι νεότερες θεωρητικές και ερευνητικές παραδοχές υποστηρίζουν το μοντέλο της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που στοχεύει στην υπερπήδηση των εμποδίων που
δημιουργούν φραγμούς στη συμμετοχή των μαθητών που διαφέρουν ως προς το
φύλο, την εθνικότητα, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναπηρία ή την επίδοση.
Οι ιδιαιτερότητες των μαθητών δεν λειτουργούν πλέον ως τροχοπέδη αλλά ως
αφορμή για βελτίωση των εκπαιδευτικών δομών με την προσαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος στις ανάγκες του κάθε ενός μαθητή, την ανάπτυξη
ομαδοσυνεργατικών μοντέλων δράσης καθώς και προώθηση της διδασκαλίας μέσα
από άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (Αγγελίδης, & Αβραμίδου 2011). Υπακούοντας
στις παραπάνω επιταγές, η διασφάλιση στην πρόσβαση ίσων εκπαιδευτικών
ευκαιριών και το δικαίωμα των μαθητών διαφόρων ικανοτήτων να λαμβάνουν
διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο της συμπερίληψης, καθίσταται άμεση
προτεραιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών των σύγχρονων κοινωνιών. Η
Προσχολική Εκπαίδευση, με το ανοιχτό και ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθώς και

-745-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
την αντίστοιχη διαμόρφωση της τάξης, έχει έντονα αντισταθμιστικό χαρακτήρα με
κύριο σκοπό της την παροχή ποιοτικού επιπέδου ερεθισμάτων και αγωγής, ώστε να
διασφαλίζονται, κατά το δυνατόν, ίσες αφετηρίες για όλα τα παιδιά στην πορεία τους
προς την κατάκτηση της γνώσης και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Στην
παρούσα μελέτη, θα επιχειρήσουμε, μέσα από την καταγραφή μιας μελέτης
περίπτωσης ενός παιδιού Νηπιαγωγείου με σύνδρομο Asperger, να σκιαγραφήσουμε
το κλινικό του προφίλ, σταχυολογώντας πληροφορίες από τις καταγραφές της
συμμετοχικής παρατήρησης στο σχολικό πλαίσιο, τις συνεδρίες θεραπευτικής
ιππασίας, τις πληροφορίες που συλλέξαμε από τις Νηπιαγωγούς καθώς και από τη
συνέντευξη που μας παρέθεσαν οι γονείς. Θα αναπτύξουμε τις παρεμβάσεις των
νηπιαγωγών στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και θα ολοκληρώσουμε
με κάποιες παρατηρήσεις- συμπεράσματα.
Σύνδρομο Asperger
Η διαταραχή ή σύνδρομο Asperger, ανήκει σύμφωνα με το DSM-IV-TR (APA, 2000)
στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (pervasive developmental
disorders-PDD), μαζί με τη διαταραχή Rett, την αυτιστική διαταραχή, την
αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας και τις διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά. Κοινό χαρακτηριστικό των
διαταραχών της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι το γεγονός ότι δημιουργούν
ποιοτικές βλάβες σε τομείς, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η ικανότητα ρύθμισης
της προσοχής και της μάθησης, η οργάνωση και η προσαρμογή της συμπεριφοράς
στην καθημερινότητα, η λεκτική ή μη επικοινωνία, η συναισθηματική ανάπτυξη κ.ά.
(Wilmshurst, 2011, σ. 542· Στασινός, 2013, σ. 142· Παπαγεωργίου, 2005· Κάκουρος &
Μανιαδάκη, 2006, σ. 320). Η περιγραφή του συνδρόμου έγινε για πρώτη φορά το
1944, από τον αυστριακό γιατρό Hans Asperger (Ηappé, 2003· Χριστιανόπουλος,
2012). Την ίδια περίπου περίοδο δημοσιεύονται οι παρατηρήσεις του Kanner, σχετικά
με την περιγραφή του αυτισμού, ενώ έκτοτε παρόλο που οι δύο ομάδες
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει
σε ένα συμπέρασμα που να αφορά στον διαχωρισμό ή όχι του συνδρόμου Asperger,
από το φάσμα του αυτισμού και πιο συγκεκριμένα από τον Αυτισμό Υψηλής
Λειτουργικότητας (Happé, 2003· Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006· Wilmshurst,
2011· Χριστιανόπουλος, 2012). Η Wing το 1981, υπήρξε η πρώτη που όρισε το
σύνδρομο Asperger, θέτοντας με τον τρόπο αυτό τις βάσεις για την ανάγκη
δημιουργίας ξεχωριστών διαγνωστικών κριτηρίων από εκείνα του αυτισμού.
Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έξι διαγνωστικά κριτήρια, επηρεασμένη από τις
καταγραφές του Asperger, τα οποία αφορούσαν στο λόγο, στη μη λεκτική
επικοινωνία, στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στο συντονισμό κινήσεων, στις
δεξιότητας και στα ενδιαφέροντα. Τα παραπάνω κριτήρια, η Wing, στηριζόμενη στις
δικές τις παρατηρήσεις, συνέπτυξε στους εξής τομείς: σε ότι αφορά στη γλωσσική
καθυστέρηση, στην πρώιμη ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα (Happe, 2003).
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Τα τυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger, συνοψίζονται στη σημαντική
ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στις περιορισμένες,
επαναληπτικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές ή ενδιαφέροντα, στη νοητική
λειτουργικότητα εντός του εύρους του φυσιολογικού, στην επαναληπτική ομιλία,
στον ιδιάζοντα λόγο και στον ασυνήθιστο τόνο φωνής (Happé, 2003· Κάκουρος &
Μανιαδάκη, 2006· Στασινός, 2013· Wilmshurst, 2011· Χριστιανόπουλος, 2012). Όπως
συμβαίνει με τα άτομα που εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού, έτσι και τα άτομα
με σύνδρομο Asperger, παρουσιάζουν μία αναπτυξιακή ανεπάρκεια στις ικανότητες
νοηματοδότητσης, στη θεωρία του Νου αλλά και στην ενσυναίσθηση, αδυνατώντας
να φανταστούν, να μαντέψουν, να ερμηνεύσουν αλλά και να κατανοήσουν τις
σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων (Ashley, 2010· Attwood, 2012· Gillberg,
2011· Happé, 2003· Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006· Στασινός, 2013· Wilmshurst,
2011· Χριστιανόπουλος, 2012).
Στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, τα συμπτώματα δεν είναι επαρκή ή και
εμφανή ώστε να αιτιολογούν την ύπαρξη της διαταραχής, εκδηλώνονται περίπου
στην ηλικία των τεσσάρων χρόνων του, ενώ η διάγνωση πραγματοποιείται μέχρι τα
σχολικά του χρόνια όπου τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του συνδρόμου
εμφανίζονται στο σύνολό τους (Ashley, 2010· Attwood, 2012· Gillberg, 2011· Στασινός,
2013· Χριστιανόπουλος, 2012). Η κλινική εικόνα, δεν δύναται να είναι ξεκάθαρη
παρόλο που ορισμένες ενδείξεις προδίδουν συμπτώματα αναπτυξιακών διαταραχών.
Παρουσιάζονται ανωμαλίες στη δομή του ύπνου, φτωχή προσοχή,
υπερδραστηριότητα ή παθητικότητα, επίμονο βλέμμα και προσήλωση στη
λεπτομέρεια, ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά στην κινησιολογία τους (π.χ. βάδισμα).
Στα αναπτυξιακά προβλήματα σε αυτή την ηλικία, οι ανωμαλίες ή καθυστερήσεις
στην ανάπτυξη της γλώσσας είναι εμφανείς, δεδομένου ότι οι πρώτες λέξεις είναι
ασυνήθιστες αλλά και η ηχολαλία, έντονη (Gillberg, 2011). Επιπλέον, συχνά
εμφανίζουν ένα «κενό βλέμμα» και δεν είναι λίγες οι φορές που δίνουν την εντύπωση
πως βρίσκονται σε έναν δικό τους κόσμο ενώ ταυτόχρονα έχουν την όψη σοφού και
εξαιρετικά έξυπνου ανθρώπου (Attwood, 2012). Το παιδί με σύνδρομο Asperger,
ηλικίας τριών έως πέντε ετών, δεν δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον συνομίληκό του,
ενδέχεται να έχει προβληματική καθώς και βίαιη συμπεριφορά στη συναναστροφή
του με τα παιδιά της ηλικίας του και μοιάζει να είναι επικεντρωμένο στον εαυτό του,
μιλάει υπερβολικά και ο τόνος της φωνής του είναι ασυνήθιστος με έναν παράξενο
ρυθμό ομιλίας (Ashley, 2008· Gillberg, 2011· Χριστιανόπουλος, 2012). Αναλυτικότερα,
θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει τα παιδιά αυτά ως «κοινωνικά ανώριμα» διότι
παρουσιάζουν αδυναμίες στην κατανόηση και εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων,
αναπτύσσουν έναν δικό τους ασυνήθιστο κώδικα επικοινωνίας με τα υπόλοιπα
παιδιά, εκτελούν τελετουργικές ρουτίνες και παρουσιάζουν έκπτωση στην έκφραση
της ενσυναίσθησης όχι όμως και στο νοητικό τομέα (Ashley, 2010· Attwood,
2012· Gillberg, 2011· Στασινός, 2013· Χριστιανόπουλος, 2012).
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Κλινικό Προφίλ νηπίου
Για να σκιαγραφηθεί ολοκληρωμένα το προφίλ του παιδιού που μελετούμε
συνελέγησαν πληροφορίες μέσω της επιτόπιας συμμετοχικής παρατήρησης στο χώρο
του Νηπιαγωγείου, στις συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας που ελάμβανε το νήπιο,
τρεις φορές την εβδομάδα στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών καθώς και
μέσω των συνεντεύξεων με τους γονείς και τις υπεύθυνες Νηπιαγωγούς.
Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία για να εξασφαλιστεί η σύμφωνη
γνώμη των γονέων και των υπεύθυνων Νηπιαγωγών και η άδεια της οικείας Σχολικής
Συμβούλου Π.Α. ώστε να πραγματοποιηθεί η επιτόπια έρευνά η οποία διήρκησε 2
μήνες (Νοέμβριος - Δεκεμβρίος 2013), από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:30 το
μεσημέρι, οπότε και αποχωρούσε το νήπιο.
Ο Στ. Μ., είναι αγόρι 6.5 ετών που φοιτούσε στα μεγάλα νήπια, σε Νηπιαγωγείο της
πόλης των Σερρών κατά το σχολικό έτος 2013-14. Σύμφωνα με την ηλικία του, θα
έπρεπε να φοιτά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού. Έπειτα όμως από την αποδοχή της
πρότασης-αξιολόγησης του ΚΕΔΔΥ και συναίνεση από μέρους των γονιών, το παιδί
επαναφοίτησε στο Νηπιαγωγείο. Οι γονείς, είναι σχετικά νέοι στην ηλικία, με ένα
υψηλό κοινωνικο-οικονομικό-μορφωτικό επίπεδο και ο Στ. είναι το δεύτερο κατά
σειρά παιδί της οικογένειας. Το πρώτο παιδί είναι κι αυτό αγόρι, φοιτά στη Β΄ τάξη
του Δημοτικού σχολείου και δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Στ. την
προηγούμενη χρονιά φοιτούσε σε τυπικό τμήμα Νηπιαγωγείου ως μεγάλο νήπιο,
χωρίς παράλληλη στήριξη ή εξειδικευμένο προσωπικό με την ευθύνη μόνο της
Νηπιαγωγού γενικής παιδείας, καθώς δεν είχαν προσέλθει οι γονείς στο οικείο ΚΕΔΔΥ
για να λάβουν διάγνωση-αξιολόγηση και εξειδικευμένο προσωπικό. Έπειτα από
παρεμβάσεις της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και σε συνεργασία με τη
Νηπιαγωγό, οι γονείς επισκέφθηκαν το οικείο ΚΕΔΔΥ όπου και αξιολογήθηκε ότι ο Στ.
Μ. παρουσιάζει Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (φάσμα αυτισμού): Asperger. Πιο
αναλυτικά, ο Στ. έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω Asperger, οι οποίες
εκδηλώνονται με δυσκολίες στην ανάπτυξη γνωστικών και λεκτικών δεξιοτήτων,
καθώς και ηχολαλία, εμμονές, στερεοτυπίες και ήπιες δυσκολίες στη συναισθηματική
οργάνωση. Για τους παραπάνω λόγους συστήθηκε επαναφοίτηση με Παράλληλη
Στήριξη, εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνεδρίες Λογοθεραπείας –
Εργοθεραπείας.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας η ανάπτυξη του νοητικού δυναμικού του νηπίου
Στ. φαίνεται να κυμαίνεται στο αναμενόμενο επίπεδο για την ηλικία του.
Ψυχοσυναισθηματικά, πρόκειται για ένα όμορφο και συμπαθητικό νήπιο που
παρουσιάζει ήπιες δυσκολίες στη συναισθηματική του οργάνωση, με εκδηλώσεις
κινητικής ανησυχίας και χαμηλό εύρος προσοχής. Παρόλα αυτά μπορεί να
οριοθετηθεί και να ανταποκριθεί σε συνθήκες διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης όταν
διαμορφώνονται κατάλληλες συνθήκες συνεργασίας, ώστε να επικεντρώνεται και να
διατηρεί την προσοχή του στην εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται και
ανταποκρίνεται θετικά στις προσπάθειες των νηπιαγωγών του σε ότι αφορά στις
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παραινέσεις τους, στις προτροπές και στις υποδείξεις τους. Ως προς τις γνωστικές του
δεξιότητες, το νήπιο δείχνει αρκετά μέρη του σώματός του και του προσώπου του,
όταν του ζητηθεί. Επιδεικνύει ικανοποιητικό συντονισμό χεριών-ματιών για εκτέλεση
έργων λεπτής κινητικότητας. Σε γραφικές δραστηριότητες χρησιμοποιεί κυρίως το
δεξί χέρι. Έχει αναπτύξει επαρκή λαβή των γραφικών μέσων. Ωστόσο, η επίδοσή του
σε έργα γραφής υπολείπεται σημαντικά αυτής των συνομιλήκων του. Υπάρχει
σχετικός έλεγχος στις γραφοκινητικές δεξιότητες, ωστόσο υστερεί σημαντικά στην
ακρίβεια των γραφημάτων και των σχημάτων. Η ζωγραφική του δεν συμβαδίζει με
το αναμενόμενο της χρονολογικής του ηλικίας. Χειρίζεται το ψαλίδι με το αριστερό
χέρι και κόβει συνεχόμενα. Ανταποκρίνεται πολύ καλά σε έργα οπτικής αντίληψης.
Παρουσιάζει ιδιαίτερη δεξιότητα στην τοποθέτηση των παζλ. Έχει αναπτύξει αρκετά
καλή ακουστική αντίληψη. Παρατηρεί γύρω του όταν ένας ήχος παράγεται στο
περιβάλλον του και προσανατολίζεται σωστά προς την κατεύθυνση πηγής του ήχου.
Αντιδρά στο όνομά του, όχι όμως σταθερά. Έχει αναπτύξει επαρκή γνώση των
χρωμάτων. Εκτελεί κάποιες εντολές σε σχέση με το χώρο (μέσα-έξω, πάνω).
Παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην αντίληψη του χρόνου, καθώς δυσκολεύεται
να κατανοήσει χρονικά σημεία της ημέρας (πρωί, μεσημέρι, κλπ.) και άλλες χρονικές
έννοιες. Αναγνωρίζει μεγέθη (μεγάλο-μικρό) αλλά δυσκολεύεται στις ποσότητες
(ένα-πολλά, λίγα-πολλά). Αναγνωρίζει και ονομάζει τα βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Εκτελεί αυτόνομα και σωστά ταυτίσεις όμοιων αντικειμένων, σχημάτων. Ομαδοποιεί
με υποστήριξη αντικείμενα, γεωμετρικά σχήματα, χρώματα. Δυσκολεύεται στην
ταξινόμηση αντικειμένων ως προς το μέγεθος. Αριθμεί και απαριθμεί σωστά μέχρι το
δέκα, αντικείμενα που είναι στη σειρά. Αναφορικά με τις Κοινωνικές δεξιότητες,
ανέχεται τη φυσική επαφή (ανταποκρίνεται στο αγκάλιασμα με άλλο πρόσωπο).
Μπορεί να ακολουθήσει απλούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς (ανταποκρίνεται
στο χαιρετισμό άλλου προσώπου). Παρουσιάζει αρκετά καλή κοινωνική
ανταπόκριση. Έχει περιορισμένη βλεμματική επαφή και ανταποκρίνεται στιγμιαία με
βλεμματική επαφή σε αγνώστους. Αντιδρά και εκτελεί σταθερά λεκτικές οδηγίες.
Παρουσιάζει
ικανοποιητική
κινητοποίηση
σε
δομημένες
μαθησιακές
δραστηριότητες. Προσαρμόζεται και ανέχεται αλλαγές στο πρόγραμμα, στα υλικά,
όπως επίσης και στις δραστηριότητες. Αρκετές φορές επιζητά αντικείμενα που βλέπει
στον περιβάλλοντα χώρο και απομακρύνεται από το χώρο εργασίας του, ωστόσο
ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην οριοθέτηση και στην τήρηση κανόνων που
κατανοεί. Εμφανίζει εμμονές με δραστηριότητες που φαίνεται να προσελκύουν
έντονα το ενδιαφέρον του (παζλ, παιχνίδια στον Η/Υ). Ως προς τις επικοινωνιακές
λειτουργίες, έχει αναπτύξει κάποιες βασικές δεξιότητες. Δηλώνει αίτημά του κάποιες
φορές λεκτικά (ονομάζοντας το αντικείμενο) και απλώνοντας το χέρι του. Δηλώνει
άρνηση διατυπώνοντας άρνηση σε β' ενικό πρόσωπο. Αρκετά χρησιμοποιεί επίσης το
β' πρόσωπο στη λεκτική επικοινωνία, όπως επίσης αρκετά συχνά παρουσιάζει
ηχολαλία. Ονομάζει αντικείμενα, φρούτα, ζώα. Σχολιάζει επίσης κάποια αντικείμενα.
Δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις και να δώσει πληροφορίες για τον
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εαυτό του, για άλλα πρόσωπα, για γεγονότα ή ενέργειες. Περιγράφει απλές εικόνες.
Στα προαναφερόμενα έργα ο λόγος του χαρακτηρίζεται από σημαντικές αδυναμίες
στην άρθρωση, στη μορφοσυντακτική δομή και δυσκολία στη χρήση των κατάλληλων
ρημάτων. Παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συζήτησης.
Δυσκολεύεται σημαντικά να απευθύνει λόγο σε κάποιον και να παρακολουθεί όταν
κάποιος άλλος μιλάει. Ωστόσο, κατανοεί αρκετές φορές όταν του απευθύνουν το
λόγο. Τελευταία, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «φλύαρος», ιδιαίτερα όταν
αναφέρεται στα ζώα. Λόγω και της αδυναμίας του αυτής, οι γονείς του υιοθέτησαν
ένα μικρό σκυλάκι, το οποίο είναι ο καλύτερος φίλος του. Παράλληλα, τον τελευταίο
χρόνο παρακολουθεί με συνέπεια συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας 3 φορές την
εβδομάδα, καταφέρνοντας μέσα από την παρέμβαση του αλόγου, να βελτιώσει τις
δυσκολίες του στον κοινωνικό τομέα, αλλά και να εκφράσει μορφασμούς και
συναισθήματα ευδαιμονίας κατά την διάρκεια της βόλτας-επιβράβευσης με το
άλογο.
Περιγράφοντας συνοπτικά τις δυνατότητες του μαθητή θα λέγαμε ότι πρόκειται για
ένα παιδί το οποίο έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες αλληλεπίδρασης και
συνεργασίας σε δομημένο περιβάλλον καθώς εμπλέκεται και ολοκληρώνει απλές
εργασίες που του προτείνονται. Παρόλα αυτά ακόμη και σε συνθήκες δυαδικής
συνεργασίας παρουσιάζει χαμηλό εύρος προσοχής, εύκολη διάσπαση από άλλα
ερεθίσματα, γρήγορη κόπωση και στερεοτυπική συμπεριφορά. Οι δυσκολίες στη
συνεργασία καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή δομημένου προγράμματος και
συχνών διαλειμμάτων ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική εμπλοκή του, στη
μαθησιακή διαδικασία.
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της συμπερίληψης
Ψυχοεκπαίδευση: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, εντάσσονται παρεμβάσεις που
αφορούν τόσο στις ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα σε ένα ευρύ πλαίσιο, αρχής
γενομένης με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και των
συμμαθητών των παιδιών με σύνδρομο Asperger (π.χ. με τις σχολικές ενημερώσεις
από εξειδικευμένο προσωπικό), όσο και με το ίδιο το παιδί με σύνδρομο Asperger και
τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να επιτευχθεί
η καλύτερη δυνατή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Ashley, 2010· Attwood,
2012· Gillberg, 2011). Η συμπερίληψη των παιδιών με σύνδρομο Asperger, στα
σχολεία της γειτονιάς τους με την ταυτόχρονη παροχή εξειδικευμένων
προγραμμάτων παρέμβασης και προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος στις
ανάγκες του παιδιού, θεωρούνται πρωταρχική μέριμνα όλων των ανωτέρω στόχων
(Gillberg, 2011· Κωνσταντίνου & Αγγελίδης, 2005).
Σύμφωνα με τους Cederlund, Hagberg & Gillberg (2010), όταν τα άτομα με σύνδρομο
Asperger αντιμετωπίζουν από μικρή ηλικία τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν
περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστούν με μεγαλύτερη επιτυχία τα προβλήματα
που ενδέχεται να τους παρουσιαστούν. Η αρχή με το συγκεκριμένο νήπιο έγινε με τις
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καλύτερες δυνατές προοπτικές για το παιδί, καθώς από την προσχολική ηλικία έχει
αγκαλιαστεί από το τμήμα του σχολείου της γειτονιάς του, ενώ του παρέχονται και οι
εξειδικευμένες γνώσεις της Νηπιαγωγού παράλληλης στήριξης. Όπως προτείνεται και
από συγκεκριμένες έρευνες (Ganz, 2007), η περιοχή που συχνάζει περισσότερο ο Στ.
στην τάξη είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, ενώ το περιβάλλον
στην τάξη έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται το νήπιο στην
οργάνωση των δραστηριοτήτων του (τοποθέτηση φωτογραφιών με τα υλικά που
χρησιμοποιεί, ετικέτες με ονόματα κλπ.). Ένα οργανωμένο πλάνο παροχής
συγκεκριμένων τεχνικών που παρουσιάζουν οι Carnahan et al (2009), το οποίο
βοηθάει το παιδί να κατανοήσει το περιεχόμενο που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί,
φαίνεται μέσα από την παρατήρηση να υλοποιείται με επιτυχία από την εκπαιδευτικό
παράλληλης στήριξης. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί, συνηθίζουν να
υπογραμμίζουν τις σημαντικές πληροφορίες που επιθυμούν να επεξεργαστεί ο Στ.,
προσφέρουν καθαρές και προβλέψιμες συνέπειες σε κάθε τους ενέργεια, μειώνοντας
την ανάγκη για λεκτικές οδηγίες, δημιουργώντας ένα δομημένο σύστημα
δραστηριοτήτων λαμβάνοντας, σε όλα αυτά υπόψιν τους, τις ιδιαιτερότητες του
νηπίου. Θα μπορούσε ίσως στις παρεμβάσεις τους να εντάξουν και το πρόγραμμα
αυτοδιαχείρισης, το οποίο έχει σχεδιασθεί για να διαφοροποιεί ή να διατηρεί το ίδιο
το άτομο τη συμπεριφορά του. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο μαθητής
παρατηρεί συγκεκριμένες πτυχές της δικής του συμπεριφοράς και προσπαθεί εφόσον
αυτό είναι εφικτό να παρέχει μία αντικειμενική καταγραφή της εμφάνισης ή όχι της
παρατηρούμενης συμπεριφοράς. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι η
δραστηριότητα συγκέντρωσης της προσοχής κάποιου στη δική του συμπεριφορά και
η αυτοκαταγραφή της, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στον έλεγχο αυτής της
συμπεριφοράς. Το εν λόγω πλάνο, μπορεί να εμπεριέχει και ακαδημαϊκούς και
συμπεριφορικούς στόχους (Wilkinson, 2008). Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτικός προς
όφελος σαφώς του παιδιού, εκμεταλλεύτηκε την προτίμησή του στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και οπτικοποίησε την ύλη, δημιουργώντας ένα ευχάριστο πλαίσιο
μάθησης χάρη στο οποίο πέτυχε μία σημαντική βελτίωση του νηπίου στη γνωστική
του λειτουργία. Η σχετική βιβλιογραφία, υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες στις
οποίες μπορούν να ενταχθούν και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού (Attwood,
2012). Στον συγκεκριμένο τομέα, τα προγράμματα TEACCH θεωρούνται χρήσιμοι και
αποτελεσματικοί αρωγοί στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών (Ganz, 2007· Στασινός,
2013· Χριστιανόπουλος, 2012).
Κοινωνικοσυναισθηματική
εκπαίδευση:
Για
την
εκμάθηση/ανάπτυξη
κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, οι ερευνητές προτείνουν μεταξύ άλλων, τα
παιχνίδια ρόλων, τη συνεχή ενθάρρυνση για επιδίωξη ανάπτυξης φιλιών, την
έκφραση συναισθημάτων μέσα από ποιήματα ή τη ζωγραφική και την
παρακολούθηση βίντεο που βοηθούν στην διευκόλυνση κατανόησης συγκεκριμένων
σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από συζητήσεις (Plexousakis, Georgiadi &
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Kourkoutas, 2011· Gardaciotto & Herbert, 2004). Οι εκπαιδευτικοί του Στ.,
χρησιμοποίησαν αρκετές φορές τα κινούμενα σχέδια, σε μια προσπάθεια να τον
βοηθήσουν να αναγνωρίσει ορισμένα συναισθήματα. Επιπλέον, στον τομέα της
έκφρασης συναισθημάτων, τον παρότρυναν συχνά να αποτυπώνει στη ζωγραφική τις
σκέψεις και τα συναισθήματά του για ορισμένα θέματα ή γεγονότα που βίωσε ο ίδιος.
Επιπροσθέτως, τον ενθάρρυναν να επαναλαμβάνει πρώτα λεκτικά έναν κανόνα κι
έπειτα να τον εφαρμόζει, γεγονός που τον βοήθησε να κατανοεί πιο εύκολα το
περιεχόμενο των κανονισμών στον χώρο του Νηπιαγωγείου. Την ίδια διαδικασία
συστήνουν και οι Zalla, Sav & Leboyer (2009). Οι Andanson et al. (2011), υποστηρίζουν
για την ομαλή ωρίμανση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών με σύνδρομο
Asperger, τη συμμετοχή τους σε μικρές κοινωνικές ομάδες στις οποίες ενδεχομένως
να μοιράζονται ακόμη και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Οι γονείς του Στ.
φρόντισαν να λάβουν υπόψιν τους τη συμπάθεια που δείχνει το νήπιο στα ζώα και
για το λόγο αυτό, επέλεξαν την ένταξη του παιδιού στην ομάδα της θεραπευτικής
ιππασίας όπου ο ίδιος μαζί με άλλα παιδιά, μπορεί να μοιραστεί την αδυναμία του
στα άλογα, έχοντας πάντα την ανάλογη βόλτα για επιβράβευση. Σε βελτίωση της
κοινωνικοσυναισθηματικής συμπεριφοράς, μπορεί να οδηγήσει και η χρήση των
μικρών κοινωνικών ιστοριών, όπως υποστηρίζει πληθώρα ερευνητών του εν λόγω
συνδρόμου, καθώς μέσα από την εκμάθηση των ιστοριών αυτών , το παιδί από μικρή
ηλικία εκπαιδεύεται σε δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης (Ashley, 2010· Attwood,
2012· Gillberg, 2011· Κωνσταντίνου & Αγγελίδης, 2005· Wilmshurts, 2011). Οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν πιλοτικά τις κοινωνικές ιστορίες στο πρόγραμμα
παρέμβασης του Στ. και διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε
συνεργασία πάντα και με τις ενημερώσεις της μητέρας, μία μικρή βελτίωση στην
κοινωνική συμπεριφορά του νηπίου. Ακόμη, ο Attwood (2012), προτείνει την
αλληλεπίδραση των ατόμων με Asperger, με κάποιο ζώο. Όπως προαναφέρθηκε οι
γονείς του Στ. παρατήρησαν θετικές αντιδράσεις στην σχέση που ανέπτυξε το νήπιο
με το σκυλάκι που υιοθέτησαν αλλά και με τα άλογα στο Κέντρο Θεραπευτικής
Ιππασίας.
Τέλος, μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις ατόμων με σύνδρομο Asperger, εφόσον βέβαια αποκτηθεί ο
κατάλληλος εξοπλισμός, τα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας χάρη στα οποία
τα εν λόγω άτομα μπορούν να υιοθετήσουν και να αποκτήσουν κοινωνικές και
γνωστικές δεξιότητες σε ένα ασφαλές και προβλεπόμενο περιβάλλον που
ανταποκρίνεται άμεσα στην πραγματικότητα ενώ προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες
των ατόμων αυτών (Lorenzo, Pomares, Lledó, 2013).
Συμπεράσματα - Προτάσεις
Λαμβάνοντας κανείς υπόψιν όλα τα παραπάνω, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει τη
σημαντικότερη προϋπόθεση, που συνίσταται στην έγκυρη διάγνωση και στην πρώιμη
παρέμβαση (Ashley, 2010· Attwood, 2012). Εφόσον πληρούνται οι δύο αυτές
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προϋποθέσεις, ένα παιδί με σύνδρομο Asperger, θα έχει μία καλύτερη πρόγνωση της
πορείας των ιδιαιτεροτήτων του (Gillberg, 2011). Το πρόγραμμα παρέμβασης που θα
υλοποιηθεί, πρέπει να είναι διαφορετικό, εξειδικευμένο και κατάλληλα
προσαρμοσμένο στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις ελλείψεις του (Στασινός,
2013). Απαιτείται τέλος, η σύμπραξη μιας ολόκληρης ομάδας εξειδικευμένων
επιστημόνων όπως ο παιδοψυχίατρος, παιδοψυχολόγος, φυσικοθεραπευτής,
λογοθεραπευτής, εκπαιδευτικός ειδικής και της γενικής εκπαίδευσης καθώς επίσης
και η συνεχής και αγαστή συνεργασία των γονέων του παιδιού με τους παραπάνω
(Χριστιανόπουλος, 2012).
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Περίληψη
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η επιληψία ως προς τις
επιπτώσεις της στην μάθηση παιδιών και εφήβων. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται τα
ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στις γνωστικές, επιτελικές, αντιληπτικοκινητικές,
γλωσσικές, μαθηματικές και σε άλλες συναφείς λειτουργίες που επηρεάζουν την
μαθησιακή ετοιμότητα και τη σχολική λειτουργικότητα. Ο προσδιορισμός των
επιπτώσεων της επιληψίας επιτρέπει την ορθολογική προσέγγιση των αναγκών των
μαθητών αυτών. Η συστηματική μελέτη των πτυχών του μαθησιακού προφίλ παιδιών
και εφήβων με επιληψία δίνει τη δυνατότητα στην διεπιστημονική ομάδα την
ευχέρεια μιας βέλτιστης εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά κυρίως τη δυνατότητα
πρόβλεψης και προφανώς πρόληψης παλινδρομήσεων.
Λέξεις κλειδιά: επιληψία, δυσκολίες μάθησης, εκπαίδευση, σχολική λειτουργικότητα
Εισαγωγή
Η επιληψία, τα επιληπτικά επεισόδια και τα επιληπτικά σύνδρομα αποτελούν μια
ομάδα νευρολογικών παθήσεων με κοινό χαρακτηριστικό την απρόβλεπτη,
παροξυσμική ηλεκτροχημική διαταραχή των εγκεφαλικών λειτουργιών, βασιζόμενη
στον αποσυντονισμό των νευρωνικών εκφορτίσεων (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη,
2004· Παντελιάδης, 2004). Πρόκειται για μια ομάδα παθήσεων που δεν είναι σπάνια,
τόσο στον γενικό, όσο και στον μαθητικό πληθυσμό. Η επιληψία, ετυμολογικά
προερχόμενη από το ρήμα «επιλαμβάνω», μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στην
καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες στη
σχολική λειτουργικότητα των μαθητών. Ως εκ τούτου, η σχέση ανάμεσα στην
επιληψία και στη σχολική ζωή παιδιών και εφήβων χρήζει μελέτης, με σκοπό την
διεπιστημονική διαχείριση των μαθησιακών και εκπαιδευτικών προβλημάτων που
ανακύπτουν. Παρά το γεγονός, ότι το προσωπικό του σχολείου μπορεί να διαθέτει
επαρκείς γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων, ενδέχεται να
είναι λιγότερο ενημερωμένο σχετικά με το πώς επιληπτικές κρίσεις έχουν αντίκτυπο
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στη σχολική δραστηριότητα και συμμετοχή των μαθητών (Elliott, 2005, στους Dawka
& Mudyahoto, 2013).
Σήμερα, υπάρχουν διάφορα συστήματα ιατρικής ταξινόμησης των επιληπτικών
κρίσεων, στο καθένα από τα οποία αναφέρονται μερικές δεκάδες μορφές. Σίγουρα,
η αναφορά στα είδη των επιληπτικών κρίσεων ξεπερνά τα όρια της παρούσας
μελέτης. Η διαπιστωμένη ετερογένεια περιορίζει τη δημιουργία ενός γενικού
μαθησιακού προφίλ. Για τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους επιστήμονες αξίζει η
μελέτη των ταξινομήσεων, όσο θα προκύπτουν ερευνητικά δεδομένα που
στοιχειοθετούν αντίστοιχα μαθησιακά προφίλ. Ωστόσο, η βιβλιογραφία, αν και
υπαρκτή, είναι ακόμα ισχνή για να δημιουργηθούν ασφαλή μαθησιακά προφίλ για
κάθε μορφή επιληψίας. Στη συνέχεια του άρθρου επιχειρείται μια παράθεση των
ευρημάτων κατά τομείς που επηρεάζουν την μάθηση ώστε να κατανοηθούν
καλύτερα οι παράγοντες και οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στη σχολική
λειτουργικότητα των μαθητών.
Μαθησιακό Προφίλ παιδιών με επιληψία
Σχολική φοίτηση και επίδοση
Τα περισσότερα παιδιά με ιδιοπαθή επιληψία (≈90%) φοιτούν σε σχολεία γενικής
αγωγής και πολλά από αυτά καταφέρνουν να αποδώσουν πολύ καλά στο σχολείο.
Αυτό όμως δεν ισχύει στις περιπτώσεις παιδιών που παρουσιάζουν πολύπλοκες ή
σοβαρές μορφές επιληψίας. Για παράδειγμα, παιδιά που υποφέρουν από συχνές
κρίσεις, οδηγούνται συχνά σε πολλές απουσίες από το σχολείο ή/και σε δυσκολίες
μάθησης (Dawka & Mudyahoto, 2013). Υπολογίζεται, ότι πολλά από τα παιδιά με
δευτεροπαθείς επιληψίες (≈60%) φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής (Βαρσάμης,
2010). Συνολικά, εκτιμάται ότι η επιληψία συνυπάρχει με μαθησιακές διαταραχές στο
50% των παιδιών με επιληψία (Pavlou & Gkampeta, 2010). Επίσης, σύμφωνα με
στοιχεία της BC Epilepsy Society (www.bcepilepsy.com), το ένα τρίτο των παιδιών με
επιληψία θα εκδηλώσει σοβαρές δυσκολίες μάθησης και σημαντικά εκπαιδευτικά
προβλήματα στο σχολείο γενικής αγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα
βιοψυχοκοινωνικά ελλείμματα που προκαλούνται από την επιληψία
αντικατοπτρίζονται με τέτοιο τρόπο στις σχολικές επιδόσεις που συχνά καθιστούν
απαραίτητη την ειδική αγωγή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι επιληπτικές κρίσεις συνδέονται άρρηκτα με
τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Τα παιδιά με επιληψία, αν και συνήθως έχουν
φυσιολογική νοημοσύνη, δεν τα καταφέρνουν πάντα ικανοποιητικά στο σχολείο.
Τεκμηριώνεται, ότι τα παιδιά αυτά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα
μάθησης και σχολικής επίδοσης (Elliott, 2005, www.bcepilepsy.com, στους Dawka &
Mudyahoto, 2013). Επιπλέον, τα παιδιά με επιληψία αντιμετωπίζουν γενικότερες
δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον που μπορεί να εδράζουν, όχι μόνο
σε μαθησιακές, αλλά και σε περαιτέρω κρίσιμες δεξιότητες, όπως είναι οι κοινωνικές
(Wodrich & Cunningham, 2008).
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Γνωστικές λειτουργίες
Παρά τις διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε δείγματα διαφορετικής χώρας, ηλικίας
κ.λπ., προκύπτει ότι η επιληψία συνδυάζεται με εκπτώσεις στον Δείκτη Νοημοσύνης
σε ένα υπαρκτό ποσοστό περιπτώσεων (περίπου 30-40%). Έτσι, σε αυτά τα παιδιά
μπορεί να καταγραφεί, όχι μόνο οριακή νοημοσύνη, αλλά και νοητική καθυστέρηση.
Οι αιτίες και οι μηχανισμοί της επίδρασης των βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων στην
ανάπτυξη της νοημοσύνης είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση παιδιού και γι’
αυτό ενδείκνυται μια απολύτως εξειδικευμένη και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση
(Besag, 2002). Ως αποτέλεσμα των επιβαρυντικών παραγόντων που συχνά
αλληλεπιδρούν, η μείωση του Δείκτη Νοημοσύνης, η εξασθένηση της μνήμης, η
ελάττωση της προσοχής και η δυσκολία ανάγνωσης είναι τα πιο συχνά μαθησιακά
προβλήματα των παιδιών με επιληψία (βλ. και Hommet, Sauerwein, De Toffol,
Lassonde, 2006).
Πολλοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για τη γνωστική δυσλειτουργία: η φύση
των κρίσεων, ηλικία του παιδιού κατά την έναρξη των κρίσεων, η διάρκεια της
επιληπτικής διαταραχής, ο τύπος της επιληψίας, η συχνότητα και η σοβαρότητα των
επιληπτικών κρίσεων, η λοιπή παθολογία του εγκεφάλου, οι γενετικοί παράγοντες,
οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες προσαρμογής, η μακροχρόνια χορήγηση των
αντιεπιληπτικών φαρμάκων (ΑΕΦ), και η παροξυσμική επιληπτική δραστηριότητα με
μεταβατική γνωστική δυσλειτουργία που επηρεάζει ιδιαίτερα την εγρήγορση και
ταχύτητα κατανόησης. Η μακρά διάρκεια της επιληψίας, η πρώιμη ηλικία έναρξης, η
υψηλή συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων, και το ιστορικό επαναλαμβανόμενων
τραυματισμών στο κεφάλι αναφέρθηκαν ως παράγοντες που συνδέονται με την
εξασθένηση της μνήμης στα παιδιά. Η συνολική συμμετοχή των ΑΕΦ στη γνωστική
δυσλειτουργία είναι ακόμα ασαφής και θα πρέπει να κρίνεται για κάθε φάρμακο
ξεχωριστά (Jocic-Jakubi, Jovic, 2006).
Οι εστιακές επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες αποτελούν το 60% των επιληψιών στα
παιδιά σχολικής ηλικίας, συχνά συνυπάρχουν με γνωστικά ελλείμματα (Wodrich &
Cunningham, 2008). Οι αφαιρετικές επιληπτικές κρίσεις σε κάποιες περιπτώσεις
μπορούν να εμφανιστούν πάρα πολλές φορές μέσα σε μία μόνο ημέρα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, τόσο η μαθησιακή ικανότητα, όσο και οι κοινωνικές συναναστροφές
των πασχόντων διαταράσσονται σε μεγάλο βαθμό (Besag, 2002). Ακόμα και οι κρίσεις
αφαίρεσης ή ελάσσονος επιληψίας αποτελούν μια πιθανή αιτία κακής απόδοσης στο
σχολείο. Επιπλέον, ορισμένες κρίσεις ακολουθούνται από μια μετακριτική περίοδο
που χαρακτηρίζεται από κατώτερους του συνήθους ρυθμούς ευαισθητοποίησης και
εγρήγορσης, δυσκολία στην κωδικοποίηση νέου υλικού, ή περιορισμένη ικανότητα
ανάκλησης γεγονότων και εμπειριών (Wodrich & Cunningham, 2008). Οι περιορισμοί
στην επεξεργασία διαδοχικών πληροφοριών αποτελούν σημαντική ένδειξη χαμηλών
μαθησιακών επιδόσεων (Noeker, Haverkamp-Krois & Haverkamp, 2005).
Επιτελικές λειτουργίες
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Τα παιδιά με επιληψία μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στους
τομείς της προσοχής, της συγκέντρωσης, της μνήμης, των οργανωτικών δεξιοτήτων
και συνεπώς, της ακαδημαϊκής επίδοσης (Smith, Elliot & Lach 2002; Williams, 2003).
Παράγοντες που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις, η σύγχυση, η κούραση και το
άγχος παίζουν αρνητικό ρόλο στις οργανωτικές δεξιότητες και στη λήψη αποφάσεων,
διαταράσσοντας τις διαδικασίες μάθησης. Σύμφωνα με την έρευνα των Henkin,
Sadeh, Kivity, Shabtai, Kishon-Rabin & Gadoth (2005), τα παιδιά με γενικευμένη
ιδιοπαθή επιληψία αν και μπορεί να επιδείξουν σχολικές επιδόσεις που δεν
παρεκκλίνουν από τον μέσο όρο, όμως διαφέρουν από τα υγιή παιδιά όσον αφορά
την προσοχή, τη λεκτική μνήμη και τη λεκτική ευχέρεια. Χρησιμοποιώντας
διαφορετικές δοκιμασίες προσοχής οι Brant (1984) και Oostrom, Schouten,
Krutwagen, Peters, & Jennekens-Schinkel (2002) παρατήρησαν μειωμένη απόδοση σε
πιο απαιτητικές εργασίες, ενώ η απόδοση σε απλές εργασίες ήταν ανεπηρέαστη. Οι
Sturniolo και Galletti (1994) βρήκαν επίσης ένα έλλειμμα προσοχής στην ομάδα της
ιδιοπαθούς επιληψίας, η οποία περιελάμβανε τα παιδιά με γενικευμένες και
εστιακές επιληπτικές κρίσεις που λάμβαναν μια ποικιλία από ΑΕΦ. Ακόμη, οι συχνές
κρίσεις αφαίρεσης ενδέχεται να επηρεάσουν την προσοχή και την μαθησιακή
ικανότητα (Besag, 2002). Οι δυσκολίες προσοχής/συγκέντρωσης συνυπάρχουν σε
σημαντικό ποσοστό παιδιών με επιληψία και συμβάλλουν σημαντικά στις
μαθησιακές διαταραχές ακόμη και των παιδιών με «καλοήθη» επιληπτικά σύνδρομα,
όπως η Ρολάνδειος και η παιδική αφαιρετική επιληψία (Pavlou & Gkampeta, 2010).
Οι εστιακές επιληπτικές κρίσεις μετωπιαίου λοβού υποδηλώνουν πιθανές
δυσλειτουργίες, οι οποίες συνδέονται με την έλλειψη οργάνωσης, τον κακό
προγραμματισμό, την απροσεξία, ή την έλλειψη συντονισμού κινήσεων (Wodrich &
Cunningham, 2008). Στην παραπάνω έρευνα των Sturniolo και Galletti (1994), η
λεκτική και μνημονική ικανότητα βρέθηκαν να είναι σημαντικά μειωμένες σε παιδιά
με επιληψία σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Η κακή απόδοση της μνήμης
παρατηρήθηκε στα παιδιά με επιληψία, τόσο στη φάση της μάθησης όσο και στις
φάσεις της άμεσης και της καθυστερημένης ανάκλησης. Ωστόσο, επειδή η
διερεύνηση των δυσκολιών που προκύπτουν στη λειτουργία της μνήμης είναι
περίπλοκη, λόγω των πολλών παραγόντων που μπορούν να την επηρεάσουν, αλλά
και επειδή η ίδια η επιληψία δεν είναι μια στατική κατάσταση, η φύση και η
σοβαρότητα των προβλημάτων μνήμης μπορεί να αλλάξει με τον καιρό (Connor,
1994). Επομένως, είναι πιθανό ότι με την παροχή κατάλληλων στρατηγικών μάθησης,
μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση της ακαδημαϊκής τους απόδοσης.
Σε αντίθεση με τη λεκτική μνήμη των επιληπτικών παιδιών στην έρευνα των Sturniolo
και Galletti (1994), η μη-λεκτική βρέθηκε να είναι ανεπηρέαστη από τις επιληπτικές
κρίσεις. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με εκείνα της έρευνας των Seidenberg,
Beck, Geisser, O’Leary, Giordani, Berent, Sckellares, Dreifuss & Boll (1988). Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τις σαφώς φτωχότερες γνωστικές ικανότητες των
παιδιών με αφαιρετική επιληψία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με
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αφαιρετική επιληψία έλαβαν χαμηλότερες βαθμολογίες από ό, τι τα παιδιά με
άλλους τύπους επιληψίας σε δοκιμασίες για την επεξεργασία πληροφοριών, την
προσοχή, τη μνήμη και την ταχύτητα αντίδρασης που έγιναν πριν την έναρξη της
θεραπείας με φάρμακα (Aldenkamp, Alpherts, Dekker & Overweg, 1990).
Η γνωστική ανεπάρκεια (π.χ. περιορισμοί στη μακρόχρονη μνήμη) παρατηρείται
συχνά ως συνέπεια της παιδικής επιληψίας. Τα παιδιά με επιληψία σε αρκετές
περιπτώσεις παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Η ελλειμματική προσοχή και
η διάσπαση της συγκέντρωσης, η φτωχή βραχυπρόθεσμη μνήμη, και η βραδύτητα
στη σκέψη συναντώνται συχνά σε αυτά τα παιδιά. Τα ελλείμματα μάθησης και
μνήμης είναι οι πρώτες και συχνότερες γνωστικές αλλαγές σε παιδιά με επιληψία του
κροταφικού λοβού. Παρόλο που οι περισσότερες μελέτες για τη γνωστική λειτουργία
σε παιδιά με επιληψία έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη γενική νοημοσύνη και
συμπεριφορά τους, υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλά επιληπτικά παιδιά με φυσιολογική
νοημοσύνη έχουν πολύ συγκεκριμένες γνωστικές διαταραχές.
Ως εκ τούτου, η νευροψυχολογική εκτίμηση είναι ένα σημαντικό μέρος της
προχειρουργικής διεργασίας των παιδιών με επιληψία, καθώς και για την αξιολόγηση
κάθε παιδιού. (Jocic-Jakubi, Jovic, 2006). Η νευροψυχολογική παρακολούθηση αυτών
των παιδιών πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών για να
τους παρασχεθεί η κατάλληλη αγωγή (Henkin, Sadeh, Kivity, Shabtai, Kishon-Rabin,
Gadoth, 2005). Οι εκδηλώσεις των διαταραχών αυτών μπορεί να μην είναι πάντα
προφανείς, και η σωστή διάγνωση απαιτεί βαθειά κατανόηση της
νευροαναπτυξιακής αναπηρίας. Συνεπώς, η διάγνωση και η θεραπεία των
διαταραχών της προσοχής ή της μάθησης σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές
διαταραχές θα πρέπει να εξατομικεύεται (Ewen & Shapiro, 2006).
Αντιληπτικοκινητικές λειτουργίες
Κατά τη διάρκεια των επιληπτικών κρίσεων ή μετακριτικά, μπορεί να επηρεαστούν
πολλές από τις αντιληπτικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες του παιδιού, όπως η
κιναισθητική αντίληψη, η οπτική αντίληψη, η ακουστική αντίληψη, η απτική
αντίληψη, οι ικανότητες συντονισμού, οι δεξιότητες προσανατολισμού (χώρος,
χρόνος, κατεύθυνση) καθώς και οι δεξιότητες για βάδισμα, τρέξιμο, ρίψεις, κ.λπ., η
ικανότητα ρυθμού και τέλος κάποιες βασικές φυσικές ικανότητες, όπως η ταχύτητα,
η ευκινησία και η επιδεξιότητα (Svoboda, 2004). Ειδικότερα, οι εστιακές επιληπτικές
κρίσεις μετωπιαίου λοβού συσχετίζονται με έλλειψη συντονισμού κινήσεων
(Wodrich & Cunningham, 2008). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Sturniolo και Galletti
(1994) η ανεπάρκεια στην οπτικοκινητική αντίληψη μπορεί, ειδικά στην ιδιοπαθή
επιληψία, να προδιαθέσει σε χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση και σχολική αποτυχία
(Noeker, Haverkamp-Krois, Haverkamp, 2005).
Η επιληψία μπορεί να προκαλέσει ψυχοσωματικά και ψυχοκινητικά προβλήματα
(αργοπορίες και παλινδρομήσεις, ενούρηση, τικ κ.ά.), αλλά και γενική σύγχυση της
ωριμότητας της κινητικότητας (καθυστέρηση της βάδισης και του λόγου, αδυναμία
ελέγχου των μυών, βλ. Svoboda, 2004). Ως εκ τούτου, όταν οι αδρές κινητικές
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δεξιότητες περιστέλλονται, το παιδί δυσκολεύεται με πολλές καθημερινές του
δραστηριότητες. Ακόμα και οι λεπτές κινητικές δεξιότητες μπορεί να προσβληθούν.
Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά δυσκολεύονται να γράψουν, να ζωγραφίσουν, να
χρησιμοποιήσουν ψαλίδι και άλλα αντικείμενα, όπως π.χ. τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τις σχολικές
δραστηριότητες (Svoboda, 2004).
Γλωσσικές λειτουργίες
Τα πιο συνηθισμένα γλωσσικά προβλήματα στα παιδιά με επιληψία είναι η φτωχή
γνώση του λεξιλογίου, δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων που θέλουν
να χρησιμοποιήσουν, ακόμα κι αν γνωρίζουν τις έννοιές τους (ανομία). Επίσης,
επηρεάζονται σημαντικά η ανάγνωση και η ορθογραφία. (Van Rijckevorsel, 2006).
Μαθητές με εστιακές επιληπτικές κρίσεις εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα σε
γλωσσικές και μνημονικές δεξιότητες από ότι οι μαθητές από γενικευμένες
επιληπτικές κρίσεις (Βαρσάμης, 2010). Ακόμη, έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά με
σοβαρές μορφές επιληψίας παρουσιάζουν χειρότερη από το μέσο όρο σε γραπτές
γλωσσικές δεξιότητες, ειδικά στην ορθογραφία, την ανάγνωση και την κατανόηση
γραπτού λόγου. Βέβαια, η κακή απόδοση στο γραπτό λόγο παρατηρείται σε παιδιά
με γενικά χαμηλή γνωστική ικανότητα ή/και προϋπάρχουσες αναπτυξιακές
δυσλειτουργίες. Φαίνεται να υπάρχει μια πιθανή αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην
επιληψία και τις μαθησιακές επιδόσεις αυτού του τύπου (Papavasiliou, Mattheou,
Bazigou, Kotsalis, & Paraskevoulakos, 2005).
Ακόμη, νευροψυχολογικές αξιολογήσεις σε παιδιά με Ρολάνδειο επιληψία, που
καλύπτουν όλες τις σημαντικές πτυχές της γλωσσικής επεξεργασίας, έδειξαν ότι τα
ελλείμματα που έχουν σημειωθεί στα πάσχοντα παιδιά έχουν επιπτώσεις στη
λειτουργία της γλώσσας. Με βάση το δείκτη νοημοσύνης, τη λεκτική μνήμη, την
ακουστική διάκριση, το λεξιλόγιο, και άλλες γνώσεις, τα παιδιά με επιληψία
απέτυχαν σε τυποποιημένα τεστ γλώσσας πολύ πιο συχνά από ότι τα υπόλοιπα και,
κατά συνέπεια, παρουσίασαν προβλήματα σε λειτουργίες όπως η ανάγνωση, η
ορθογραφία, η ακουστική λεκτική μάθηση, η ακουστική διάκριση από το θόρυβο του
περιβάλλοντος και η γραμματική. Έτσι, πάνω από τα μισά παιδιά παρουσίασαν
δυσλειτουργία στον τομέα της γλώσσας και αυτό συνεπάγεται μεγάλες δυσκολίες
μάθησης στο σχολείο (Staden, Isaacs, Boyd, Brandl, Neville, 1998).
Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι μετωπικές/κροταφικές εστίες επιληπτικών κρίσεων
συνδέονται με σημαντικά ελλείμματα στην δεκτική και εκφραστική γλώσσα, τα οποία
κατά καιρούς περιορίζουν την ικανότητα ομιλίας και ακρόασης στην τάξη (Wodrich &
Cunningham, 2008). Όλα τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα συντείνουν στην
διαπίστωση, το μέχρι τώρα διαμορφούμενο προφίλ δυσκολιών υπάρχει ακόμα και σε
μαθητές με επιληψία που έχουν φυσιολογικά επίπεδα νοημοσύνης.
Μαθηματικές δεξιότητες
Ένας αριθμός μαθητών με επιληψία, φαίνεται να παρουσιάζει επίσης δυσκολίες στην
κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων. Αυτό ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις παιδιών
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που φαίνεται να διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα στις νοητικές λειτουργίες. Όπως
διαπιστώθηκε σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Γιάτσιου, Παπαδημητρίου,
Δαρδιώτης, Ανδρέου και Κουτέ (2014) με το ΛΑΜΔΑ (Λογισμικό Ανίχνευσης
Μαθησιακών Δυσκολιών) και κλίμακες WISC–III, οι χαμηλότεροι μέσοι όροι επίδοσης
των μαθητών/ριών παρατηρήθηκαν στις κύριες κλίμακες «Αριθμητική»,
«Κωδικοποίηση», «Πληροφορίες», «Συναρμολόγηση Αντικειμένων» και «Λεξιλόγιο»
και στη συμπληρωματική κλίμακα «Μνήμη Αριθμών». Συγκεκριμένα, η χαμηλή
επίδοση των μαθητών με επιληψία στην κλίμακα «Αριθμητική», οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι τα παιδιά αυτά διαθέτουν μειωμένη ικανότητα για μαθηματικούς
υπολογισμούς σε σχέση με το μέσο όρο των συμμαθητών τους. Επίσης, υπάρχουν
ενδείξεις ότι μαθητές (με ή χωρίς επιληψία) που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους
διαταραχές μάθησης δυσκολεύονται να κατανοήσουν ερωτήσεις και οδηγίες
(Γιάτσιου, Παπαδημητρίου, Δαρδιώτης, Ανδρέου, & Κουτέ, 2014).
Ένα ακόμη από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας είναι ότι οι χαμηλές επιδόσεις
στη συμπληρωματική κλίμακα «Μνήμη Αριθμών» ουσιαστικά σημαίνει ότι «τα
παιδιά αυτά παρουσιάζουν ελλείμματα στη βραχύχρονη μνήμη και την ικανότητα
συγκέντρωσης». Επίσης, αποτελούν ένδειξη ότι στους μαθητές αυτούς υπάρχουν
δυσκολίες όσον αφορά την ανάκληση πληροφοριών, τη σειροθετική επεξεργασία
πληροφοριών, καθώς και την κωδικοποίηση αυτών για περαιτέρω γνωστική
επεξεργασία. (Γιάτσιου, Παπαδημητρίου, Δαρδιώτης, Ανδρέου, Κουτέ, 2014: 96).
Λοιπές λειτουργίες
Σε συνάρτηση με όλες τις παραπάνω δυσκολίες, ιδιαίτερα με εκείνες των επιτελικών
λειτουργιών, τα παιδιά με επιληψία έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν
δυσχέρειες στις διεργασίες αυτορύθμισης, παρακίνησης, επιμονής, εξερεύνησης
κ.λπ. (Hauser-Cram, 1996). Οι δυσκολίες αυτές θεωρούνται τόσο πιο πιθανές, όσο η
επιληψία συνδυάζεται με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ή/και νοητική
καθυστέρηση (Camfield, Breau, & Camfield, 2001). Η επιληψία λοιπόν μπορεί να
συσχετίζεται με προβλήματα προσαρμογής, τα οποία επηρεάζουν την παρακίνηση
για φοίτηση και μάθηση. Οι συχνές επιληπτικές αύρες μπορούν να δημιουργήσουν
μεγάλο άγχος επηρεάζοντας την διάθεση και την απόδοση του παιδιού στο σχολείο
(Besag, 2002). Τα παιδιά, στα οποία έχει διαγνωστεί επιληψία, φαίνεται πως συχνά
διαμορφώνουν μια αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο. Επιπλέον, αισθάνονται
λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά στο σχολείο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά
(Oostrom, Schouten, Kruitwagen, Peters, & Jennekens-Schinkel, 2003). Πολύ συχνά οι
μαθητές με επιληψία αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς από
ότι συμμαθητές τους (Buelow, Austin, Perkins, Shen, Dunn, & Fastenau, 2003).
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ευκαιρίες
μάθησης. Στην μελέτη μας όμως, δίνεται έμφαση στα αμιγώς μαθησιακά ζητήματα
που αφορούν τα παιδιά με επιληψία, ενώ η μελέτη των ψυχοσυναισθηματικών
θεμάτων οφείλει να γίνει σε ξεχωριστό άρθρο.
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Συμπεράσματα-Προτάσεις
Η επιληψία συνδέεται με τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς μπορεί να επηρεάσει
δυσμενώς τις γνωστικές, επιτελικές, αντιληπτικοκινητικές και γλωσσικές λειτουργίες,
καθώς και τις μαθηματικές και άλλες συναφείς δεξιότητες. Η σκιαγράφηση ενός
αναμενόμενου μαθησιακού προφίλ του μαθητή με επιληψία μπορεί να βοηθήσει
στην ορθολογική αντιμετώπιση. Πέραν των απαιτούμενων δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών για αντιμετώπιση των επιληπτικών κρίσεων στο σχολείο, θεωρείται
απολύτως αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία για την μαθησιακή και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών με επιληψία. Υπάρχουν αναφορές που
τεκμηριώνουν τα πολύπλευρα οφέλη της συστηματικής υποστήριξης των μαθητών
αυτών και των οικογενειών τους, ειδικότερα ως προς τη βελτίωση της γνωστικής
λειτουργίας, όσο και ως προς την πρόληψη μακροπρόθεσμων προβλημάτων
μάθησης (Besag, 2002).
Ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης παιδιών με επιληψία πρέπει να περιλαμβάνει
την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των συνυπαρχόντων μαθησιακών και
γνωστικών διαταραχών, των προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς και την
εκπαίδευση της οικογένειας ώστε να μειωθεί η υπερπροστασία, το άγχος, η
συναισθηματική επιβάρυνση και η απόρριψη. Η σύγκριση του αναμενόμενου με το
διαγνωσμένο μαθησιακό προφίλ για κάθε παιδί μπορεί να οδηγήσει στον κατάλληλο
τρόπο αντιμετώπισης, αλλά και στην πρόβλεψη των αναγκών του παιδιού. Αυτό θα
δώσει τη δυνατότητα στην διεπιστημονική ομάδα να προλαμβάνει παλινδρομήσεις
και να βελτιστοποιεί την μαθησιακή, ψυχοκοινωνική κ.λπ. εξέλιξη του παιδιού με
επιληψία (βλ. και Besag, 2002).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό αποτελεί πρωταρχικό
στόχο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο
πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Μέσα από την έρευνα δράσης που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και
Διαπολιτισμικής Αγωγής INCLUDE http://include-edu.blogspot.gr/, αναδείχτηκε ότι η
δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευτικής ρομποτικής στη γειτονιά που
συμπεριελάμβανε παιδιά με αυτισμό λειτούργησε ως ένα πλαίσιο ανάπτυξης των
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό. Παράλληλα συνέβαλε θετικά στην
αλλαγή κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών τυπικής ανάπτυξης
απέναντι στα παιδιά με αυτισμό και επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα ζωής
των οικογενειών των παιδιών αυτών και σημαντικές αλλαγές στο κλίμα του σχολείου
που φοιτούσαν οι μαθητές με αυτισμό. Οι συμπεριληπτικές πρακτικές που έχουν
καινοτόμο χαρακτήρα και παράλληλα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαφαίνεται ότι μπορούν να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά αναφορικά με τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης και των οικογενειών τους. Στην
εργασία παρουσιάζεται η διδακτική μεθοδολογία και οι συμπεριληπτικές πρακτικές
που εφαρμόστηκαν με άξονα την εκπαιδευτική ρομποτική και συζητιούνται οι
μελλοντικές εφαρμογές των καλών πρακτικών .
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Εισαγωγή
Οι μαθητές στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην
κοινωνική επικοινωνία, δυσκολίες, που παρεμποδίζουν την αλληλεπίδραση και την
κοινωνική συνδιαλλαγή στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό, επικοινωνιακό πλαίσιο.
Οι δυσκολίες αυτές οδηγούν συχνά σε επιθετικές ή/και αυτοτραυματικές
συμπεριφορές, που θέτουν τους μαθητές στο φάσμα του αυτισμού και τις
οικογένειές τους στο περιθώριο της σχολικής κοινότητας. Η υποστήριξη των μαθητών
μέσω του θεσμού της παράλληλης στήριξης στο σχολείο δεν είναι συχνά
αποτελεσματική, καθώς η εκμάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων η/ και η οριοθέτηση
της συμπεριφοράς των μαθητών αυτών δύσκολα επιτυγχάνεται με την κατάρτιση και
εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα του
σχολείου και στη στάση των μαθητών. Η συμπερίληψη του μαθητή στο φάσμα του
αυτισμού στη σχολική ζωή και στη ζωή της κοινότητας αποτελεί άμεση συνάρτηση
της στάσης και την ανάληψης πρωτοβουλιών από το σύνολο της σχολικής κοινότητας
συμπεριλαμβανομένων των διασκόντων, των γονέων και των μαθητών αλλά και όλων
όσων συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού (Πατσίδου-Ηλιάδου, 2011).
Υπάρχουν μορφές υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας στο πλαίσιο της
κοινότητας; Υπάρχουν μορφές ευαισθητοποίησης των συνομηλίκων και των
οικογενειών τους αναφορικά με τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά με αυτισμό
ώστε να αλλάξουν στάσεις και αντιλήψεις απέναντί τους;
Θεωρητικό πλαίσιο
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων συντελεί στη βελτίωση των κοινωνικών
σχέσεων των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και για το λόγο αυτό έχει
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της έρευνας. Η επιτυχής κοινωνική αλληλεπίδραση στο
σχολικό πλαίσιο συνδέεται σημαντικά με τις κοινωνικές δεξιότητες που
επιστρατεύουν τα παιδιά και τις αξιοποιούν στις αλληλεπιδράσεις τους. Στα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης οι κοινωνικές δεξιότητες κατακτώνται χωρίς την ανάγκη της
άμεσης διδασκαλίας (Baron-Cohen 1995; Hobson 1993; Sigman 1994). Αντίθετα, τα
άτομα με αυτισμό δεν κατέχουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες και τις κατακτούν σε
μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό μόνο με συστηματική εκπαίδευση. (National Research
Council 2001). Παράλληλα η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων συνδέεται με την
επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό, σύμφωνα με την
πλειοψηφία των ερευνών (Α. Ραπτοπούλου, 2015). Η έλλειψη γλωσσικών και κυρίως
εκφραστικών δεξιοτήτων απογοητεύει το άτομο και κλιμακωτά μπορεί να το
οδηγήσει στον αποκλεισμό και στην έλλειψη επικοινωνίας (Stephen M. Edelson,
1984; C. Richards, C. Oliver, L. Nelson & J. Moss, 2012; Α. Ραπτοπούλου, 2015). Τα
παιδιά με αυτισμό δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αλληλεπιδράσουν με τους
άλλους και ξοδεύουν πολύ χρόνο στο να μην συμμετέχουν σε κοινωνικά παιχνίδια.
Αυτό φυσικά περιορίζει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να εμπλακούν σε κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, να εφαρμόσουν κοινωνικές στρατηγικές και να αποκτήσουν
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αξιοπιστία στις κοινωνικές τους σχέσεις (McConnell 2002; Owens et al. 2008; Rogers
2000). Βοηθώντας και στηρίζοντας τα παιδιά με ΔΑΦ να βελτιώσουν τις κοινωνικές
δεξιότητες συντελλούμε στη μελλοντική τους εξέλιξη καθώς η επάρκεια στις
κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί προάγγελο για την μακροπρόθεσμη εξέλιξη των
ατόμων με ΔΑΦ (Lord and Magill-Evans 1995; McGee et al. 1997; Sigman & Ruskin
1999).
Σημαντικό ποσοστό ερευνών επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των παρεμβατικών
δράσεων που βοηθούν τα παιδιά με ΔΑΦ να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες.
Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις εφαρμογής κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά λίγες
έρευνες δίνουν εμπειρικά δεδομένα ώστε να υποστηριχτεί η αποτελεσματικότητα
αυτών των παρεμβάσεων (McConnell 2002; Owens et al. 2008; Rogers 2000).
Ταυτόχρονα καταγράφεται και ένα σημαντικό πρόβλημα στη γενικευση των
δεξιοτήτων που αποκτούν (Plaisted 2001; Rimland 1965). Η ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων και της κοινωνικής κατανόησης των παιδιών και των νεαρών ατόμων με
αυτισμό είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν τόσο οι γονείς όσο και οι
εκπαιδευτικοί.
Οι σχέσεις με τους συνομηλίκους και οι φιλίες που πιθανόν αναπτύσσονται είναι
πολύ σημαντικές για τη φυσιολογική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των
παιδιών. Βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και
συμμετοχής σε ομάδες. (Delano and Snell 2006; Lorimer et al. 2002; Reynhout and
Carter 2006; Swaggart et al. 1995). Επιπλέον, ενισχύουν την ικανότητά των παιδιών
να παρατηρούν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την συμπεριφορά τους σε κοινωνικά
πλαίσια. Γενικότερα, αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί αποκτά
δεξιότητες και στάσεις απαραίτητες για την ενσωμάτωσή του στην ευρύτερη
κοινωνία (Cole & Cole, 2001). Ωστόσο, για τα παιδιά με αυτισμό οι κοινωνικές σχέσεις
και φιλίες δεν αναπτύσσονται φυσικά και αυθόρμητα μόνο με την φυσική παραμονή
τους σε ένα πλαίσιο με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Jordan, 2000· Rogers,
2000). Αυτό οφείλεται τόσο στις σύνθετες εγγενείς δυσκολίες τους, όσο και στην
απροθυμία των συνομηλίκων να αλληλεπιδράσουν/παίξουν μαζί τους. Τα παιδιά με
αυτισμό, εξαιτίας της διαταραχής τους, παρουσιάζουν μειωμένα κίνητρα για
κοινωνική αλληλεπίδραση, σημαντικές δυσκολίες στη λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία, στη μίμηση και στο παιχνίδι, καθώς και στερεοτυπικές συμπεριφορές
και ασυνήθιστα ενδιαφέροντα.
Έτσι, συχνά, παρατηρείται σε πλαίσιο όπου οι συνομήλικοι παίζουν μεταξύ τους, το
παιδί με αυτισμό να προτιμά να απασχολείται μόνο του με τα στερεοτυπικά του
ενδιαφέροντα. Από την άλλη, οι συνομήλικοι δεν επιλέγουν το παιδί με αυτισμό ως
σύντροφό τους στο παιχνίδι λόγω των διαφορετικών του συμπεριφορών.
Έχει βρεθεί ότι η απλή συνεύρεση ενός παιδιού με αυτισμό με παιδιά τυπικής
ανάπτυξης (π.χ. στο σχολείο) δεν οδηγεί αυτόματα σε κοινωνική συναλλαγή και
κοινωνική ενσωμάτωση (Jordan, 2000· Rogers, 2000). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το
παιδί με αυτισμό δεν είναι σε θέση να κατακτήσει αυθόρμητα κοινωνικές δεξιότητες,
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ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να σχεδιάσει προγράμματα διδασκαλίας
κοινωνικών δεξιοτήτων και να οργανώσει δραστηριότητες με στόχο την
αλληλεπίδραση του μαθητή με αυτισμό με συνομηλίκους Η παρέμβαση μέσα από
τον κύκλο των συνομηλίκων είναι πολύ αποτελεσματική στη βελτίωση της κοινωνικής
επάρκειας των ατόμων με ΔΑΦ. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα ένας τυπικά
αναπτυσσόμενος συνομήλικος διδάσκεται πώς να περιορίζει να παρακινεί και να
ενισχύει την κοινωνική συμπεριφορά παιδιού που είναι στο ΔΑΦ.
Παρά την αποτελεσματικότητά τους οι προσεγγίσεις μέσα από την παρέα των
συνομηλίκων είναι σύνθετες και χρειάζονται χρόνο για να εφαρμοστούν και συνήθως
τις συναντά κανείς σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Αυτό ελαχιστοποιεί την
δυνατότητα εφαρμογής τους στη ευρύτερη κοινωνία και στο σχολικό περιβάλλον. Οι
ομάδες των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι κατάλληλες για τα παιδιά της σχολικής
ηλικίας που φοιτούν σε περιβάλλοντα συνεκπάιδευσης (Kamps et al. 1992). Οι
έρευνες έχουν εστιάσει την προσοχή τους α) στην διεύρυνση της εφαρμογής του
εύρους των δεξιοτήτων σε βραχυπρόθεσμες και πιο συχνές συνεδρίες μέσα στο
σχολικό πλαίσιο ( Matson et al. 1991), β) στη διδασκαλία ειδικών δεξιοτήτων όπως η
βλεμματική επαφή, η θεωρία του Νου ή το παιχνίδι με παιχνίδια που προτιμούν τα
παιδιά (Baker et al. 1998; Koegel and Frea 1993; Ozonoff and Miller 1995).Κατά την
εφαρμογή τους στις κλινικές οι συνεδρίες δεν πραγματοποιούνται πολύ συχνά και
διαρκούν περισσότερο και συνήθως χωρίς τη συμμετοχή των τυπικά
αναπτυσσόμενων συνομηλίκων. Οι έρευνες ισχυρίζονται ότι οι κλινικές ομάδες είναι
αποτελεσματικές στη διδασακαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά τα
αποτελέσματα της παρέμβασης δεν μπορούν να γενικευτούν (Barry et al. 2003;
Solomon et al. 2004).Η εφαρμογή σε φυσικά περιβάλλοντα μπορεί να βελτιώσει τη
γενίκευσή τους (Delprato 2001; Kohler et al. 1997). Αξιοποιώντας τα φυσικά
ενδιαφέροντα των παιδιών προκειμένου να προάγει κανείς τη μάθηση αυξάνει την
παρακίνηση για συμμετοχή σε προγράμματα παρέμβασης (Attwood 1998; Koegel
1995).
Το παιχνίδι με κατασκευαστικό υλικό ως καλή πρακτική για την εκπαίδευση των
κοινωνικών δεξιοτήτων
Η παρέμβαση αυτή βασίζεται στην ιδέα της αξιοποίησης των φυσικών
ενδιαφερόντων των μαθητών για την παρακίνηση της μάθησης και την αλλαγή της
συμπεριφοράς. Η εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω του συνεργατικού
παιχνιδιού με κατασκευαστικό υλικό (κατασκευές με τουβλάκια που ακολουθούν
κάποιο πρότυπο) πέτυχε στη γενίκευση των αποτελεσμάτων και σε άλλα
επικοινωνιακά κοινωνικά πλαίσια.
Οι κατασκευές με μικρά τουβλάκια που ακολουθούν ένα πρότυπο είναι ένα παιχνίδι
πολύ κατάλληλο για παιδιά με αυτισμό, πολύ δομημένο, προβλέψιμο και
συστηματικό. Είναι επόμενο το παιχνίδι αυτό να είναι πολύ ενδιαφέρον και
ελκυστικό για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με το δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά
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αγαπούν το σύστημα και την σταθερότητα (Baron-Cohen 2002, 2006; Baron-Cohen et
al. 2003). Η έφεση των παιδιών με αυτισμό και η κινητοποίησή τους μέσα από
παιχνίδι με κατασκευαστικά τουβλάκια έχει αξιοποιηθεί και στην αναγνώριση και την
κατανόηση των συναισθημάτων (Golan and Baron-Cohen 2006). Και έχει επιφέρει
σηματικά αποτελέσματα και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Dewey et al. (1988) Οι
κανόνες που διέπεται το παιχνίδι και τα υλικά κατασκευής ερμηνεύουν γιατί το
παιχνίδι με αυτά αποτελεί πολύ αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη πολύπλοκων
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων σε ζεύγη παιδιά με αυτισμό, σε αντίθεση με το
δραματικό παιχνίδι. Προηγούμενη έρευνα αξιολόγησης της θεραπείας με
κατασκευαστικό υλικό που ακολουθεί κάποιο πρότυπο οργανωμένο σε βήματα
ανέφερε ότι μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας (90 λεπτά συνεδρίαση της ομάδας),
παρατηρήθηκε σηματική βελτίωση σε κοινωνικές δεξιότητες σε 47 παιδιά με αυτισμό
(LeGoff 2004). Τα άτομα πρέπει να επικοινωνούν και να ακολουθούν τους
κοινωνικούς κανόνες για την ολοκλήρωση της κατασκευής. Κάθε δραστηριότητα
απαιτεί λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, τη συνεργασία, την κοινή επίλυση
προβλημάτων, συνδημιουργίας και κοινή προσοχή στην εργασία
Από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας πολύ λίγες έρευνες ασχολούνται
με τα αποτελέσματα εφαρμογής καλών πρακτικών που θα εξασφαλίσουν ευνοϊκές
συνθήκες για την ένταξη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Προτείνονται
έρευνες που θα αφορούν παρεμβατικά προγράμματα για τη βελτίωση των
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ Υψηλής
Λειτουργικότητας.
Η έρευνα –δράσης
Στόχος της έρευνας δράσης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η συμμετοχή παιδιών
στο φάσμα του αυτισμού σε μια ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής που παράλληλα
με τον προγραμματισμό αξιοποιεί παιχνίδι με τουβλάκια που ακολουθούν ένα
πρότυπο, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των
παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και παράλληλα να συμβάλλει στην βελτίωση των
αλληλεπιδράσεών τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.
Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
Την ομαδα συντόνιζαν 3 εκπαιδευτικοί. Οι δυο είχαν την αποκλειστική ευθύνη των
παιδιών με Δ.Α.Δ ενώ ο τρίτος τη γενική εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων
της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν εξειδικευμένοι στην ειδική
αγωγή.
Το παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα ήταν 7 και είχαν ηλικία από 10-14 ετών.
Πέντε παιδιά ήταν τυπικής ανάπτυξης και δύο παιδιά, σύμφωνα με την διάγνωση από
δημόσιους φορείς (ΚΕΔΔΥ και Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα), παρουσίαζαν διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές. Το πρώτο παιδί με Δ.Α.Δ ήταν ένα αγοράκι 10 ετών που
αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία και στην αυθόρμητη
αλληλεπίδραση. Συχνά απομονώνονταν για να παίξει ατομικά, κυρίως με αντικείμενα
και κατασευαστικό υλικό στα οποία είχε προσκόλληση.Παρουσίαζε εκρήξεις θυμού
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οι οποίες εκδηλώνονταν με επιθετική συμπεριφορά προς τα παιδιά και τους
εκπαιδευτικούς. Είχε ανάγκη για ρουτίνα και σταθερότητα και παράλληλα τα
ενδιαφέροντα του εστιάζονταν κυρίως σε κατασκευές και στην ρομποτική. Το
δεύτερο παιδί με Δ.Α.Δ ήταν κορίτσι ηλικίας 14 ετών με καλές επικοινωνιακές
δεξιότητες και έδειχνε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ομαδικό παιχνίδι. Αντιμετώπιζε
δυσκολίες στην διαχείριση των συναισθημάτων της και εκδήλωνε επιθετικές
συμπεριφορές. Αντιμετώπιζε δυσκολίες στη δημιουργία κατασκευών και τα
ενδιαφέροντα της εστιάζονταν κυρίως στις τέχνες και συγκεκριμένα στο θέατρο.
Οργάνωση του προγράμματος της ομάδας
Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι δράσεις διαμορφώνονταν κατάλληλα, ώστε
να προάγουν τις γνωσσικές αντιληπτικοκινητικές και τις κοιωνικές δεξιότητες των
παιδιών αξιοποιώντας τη μέθοδο project.
Το πρόγραμμα δομήθηκε σε σταθερές επαναλαμβανόμενες δράσεις –ρουτίνες που
σηματοδοτούσαν την έναρξη και λήξη του προγράμματος και τη μετάβαση από τη
μια θεματική ενότητα στην άλλη. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ήταν α)
δραστηριότητες με σκοπό την διαμόρφωση θεμελιωδών αξιών μεταξύ της ομάδας
(core values) β) δραστηριότητες όπως συναρμολόγηση των lego για την κατασκευή
της πίστα, προγραμματισμός του ρομπότ να εκτελεί δοκιμασίες στην πίστα (Robot
game) γ) υλοποίηση του project με θέμα που επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά. Η οργάνωση
αυτή είχε ως απότερο στόχο τη συμμετοχή σε ιαγωνισμό εκπαιευτικής ρομποτικής
στο Noesis. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εναλλάσσονται οι
ομαδικές και οι ατομικές δραστηριότητες, αλλά πάντα να δίνεται η ευκαιρία για
αλληλεπίδραση σε διαφορετικά πλαίσια.
Μεθοδολογία
Η διδακτική μεθοδολογία στηρίχθηκε στις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
και αξιοποίησε στοιχεία της συνεργατικής μάθησης, της διαφοροποιημένης
διασκαλίας και της διαθεματικής προσέγγισης (Larkin, 2001. Tomlinson et al., 2003,
Nάνου 2013). Η παρέμβαση δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί
να «εφευρίσκουν» τις συνθήκες του περιβάλλοντος που θα διευκόλυναν την
κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών χωρίς να δημιουργούν ψυχική ένταση.
Μολονότι υπήρχε σχεδιασμός το πρόγραμμα ήταν ανοιχτό και ευέλικτο και
διαμορφώνονταν κάθε στιγμή ανάλογα με την ανατροφοδότηση τόσο από τα παιδιά
όσο και από τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος. Σχεδιάζονταν εναλλακτικές
δραστηριότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και μη
αναμενόμενες συμπεριφορές, ώστε σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν θέλει να
συμμετέχει στο τυπικό πρόγραμμα να ασχολείται με εξατομικευμένο πρόγραμμα.
Στην παρέμβαση αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τη γνωστικό-συμπεριφοριστική
προσέγγιση, η οποία αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική θεωρία, που βασίζεται στην
παραδοχή ότι συχνά κάποια προβλήματα προέρχονται, όχι από τις αντικειμενικές
καταστάσεις γύρω μας αλλά από τον τρόπο που εμείς κατανοούμε και ερμηνεύουμε
αυτά. Συγκεκριμένα στόχος του ΓΣΘ είναι η αντικατάσταση των δυσλειτουργικών
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αυτών σκέψεων ώστε να επιτραπεί σε μεγαλύτερο βαθμό η αυτενέργεια του ατόμου.
Παράλληλα, στόχος του προγράμματος αποτέλεσε
η αξιοποίηση της
διαφορετικότητας των παιδιών και η εστίαση όχι στις αδυναμίες, αλλά στις
δυνατότητες τους.
Η δημιουργία μεικτών ομάδων είναι γνωστή ως ο «κύκλος των φίλων» ή «παρέα των
φίλων» και έχει εφαρμοστεί διεθνώς προκειμένου να βοηθήσει στην εδραίωση μιας
σταθερής σχέσης ανάμεσα σε παιδιά με τις παραπάνω διαταραχές και σε παιδιά που
ακολουθούν την τυπική ανάπτυξη (Newton et. al 1996). Τα μαθησιακά επιτεύγματα
της «παρέας των φίλων» παρουσιάζονταν στον κύκλο των εκπαιδευτικών. Η μέθοδος
αυτή είχε σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς έδινε τη δυνατότητα εφαρμογής εμπέδωσης των δεξιοτήτων (κοινωνικών ή γνωστικών) που αποκτούσαν τα παιδιά με
τις ειδικές εκπαιδευτικές ενώ, παράλληλα, αποτελούσε κίνητρο για τα υπόλοιπα
παιδιά της παρέας που δεν είχαν δυσκολίες να συμμετέχουν ενεργά. Η μέθοδος αυτή,
παράλληλα, συντέλεσε στην αύξηση της κοινωνικότητας και της αλληλεπίδρασης των
παιδιών με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.
Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και σε άλλες έρευνες-παρεμβάσεις (Νάνου, Τραφαλή
2007)
Πριν τη λήξη κάθε συνάντησης οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά συζητούσαν για το
πρόγραμμα εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα και προτείνοντας ιδέες για την
επόμενη φορά. Όσον αφορά την ανατροφοδότηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, αυτή
πραγματοποιούνταν μετά τη συνάντηση με τα παιδιά. Σε αυτές καταγραφόταν οι
αλληλεπιδράσεις των παιδιών, διορθώνονταν μέσω συζήτησης πιθανά λάθη ή
παραλείψεις, προωθούνταν οι καλές πρακτικές που αξιοποιήθηκαν κατά τη
συνάντηση και τελικά σχεδιάζονταν οι δραστηριότητες της επόμενης συνάντησης.
Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνοψίζεται στα εξής:
• Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του κατασκευαστικού υλικού με
τουβλάκια ως πόλο έλξης μαθητών τυπικής ανάπτυξης και ως κατάλληλη
δραστηριότητα για παιδιά με αυτισμό
• Ευαισθητοποίηση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης για τις δυσκολίες των παιδιών
με αυτισμό
• Οργάνωση των συνατήσεων με ευέλικτο τρόπο μέσα απο την διαφοροποιημένη
προσέγγιση, την συνεργατική μάθηση και τη μέθοο project.
• Αναπλαισίωση των μη κοινωνικών μορφών συμπεριφοράς, αξιοποίηση
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών για την εκπαίδευση των κοινωνικών
δεξιότητων (κοινωνικές ιστορίες, οπτικοποίηση και οργάνωση του χρόνου και του
χώρου), αξιοποίηση της μεθόδου των κύκλου των φίλων για την υποστήριξη της
συμπερίληψης παιών με αυτισό στην ομάδα.
• Αξιοποίηση της διαφοράς
Αποτελέσματα
Η δράση αυτή αποδείχτηκε μια καλή πρακτική συμπερίληψης και εκπαίδευσης
κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών στο φάσμα του Αυτισμού. Στην εργασία αυτή
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παρουσιάζουμε τα πρώτα αποτελέσματα στο επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων Τα
αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής:
Η ομάδα κέρδισε το βραβείο ομαδικότητας στο διαγωνισμό ανάμεσα 32 ομάδες.
Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θέλησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την
ομάδα και την επόμενη σχολική χρονιά παρόλο που λόγω των δεξιοτήτων που
ανέπτυξαν στη ρομοτική τους ζητήθηκε να συμμετέχουν και σε άλλες ομάδες.
Οι γονείς των παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης ανέπτυξαν ισχυρούς
δεσμούς αλληλεγγύης στη γειτονιά
Οι μαθητές με αυτισμό συμμετέχουν και φέτος χωρίς υποστήριξη απο ειδικό
παιδαγωγό, παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτόνομα.
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Περίληψη
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, ο νέος τύπος εκπαίδευσης σε ένα σχολείο για όλους
που συμβαδίζει με την πολυμορφία της τάξης, την πολυμορφία της οικογένειας, την
εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς
αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής πράξης. Με την επίδραση παρεμβάσεων μέσω
κοινωνικών ιστοριών διαπιστώθηκαν βελτιώσεις σε συμπεριφορές ατόμων με ΔΑΦ.
Μέσα από το κουκλοθέατρο τα παιδιά με ΔΑΦ (διαταραχή αυτιστικού φάσματος)
βελτιώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και τη μάθηση και
εμφανίζουν σημαντική βελτίωση στα προβλήματα συμπεριφοράς τους. Στόχος της
εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των
κοινωνικών ιστοριών μέσα από το κουκλοθέατρο, για τη μείωση της μη ελεγχόμενης
συμπεριφοράς ενός μαθητή που ανήκει στις ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας.
Ακολουθώντας τη μέθοδο της λειτουργικής ανάλυσης συμπεριφοράς εφαρμόστηκαν
οι κοινωνικές ιστορίες και έγινε έλεγχος της αλλαγής της συμπεριφοράς με άμεση
μεθοδική παρατήρηση της συμπεριφοράς στόχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
εφαρμογή των κοινωνικών ιστοριών με τη βοήθεια του κουκλοθέατρου χωρίς άλλες
παρεμβάσεις στη τροποποίηση της συμπεριφοράς, επιφέρει μείωση της μη
ελεγχόμενης συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό
Εισαγωγή
Οι κοινωνικές ιστορίες είναι σύντομες ιστορίες που απευθύνονται στα άτομα με ΔΑΦ
προκειμένου να κατανοήσουν τις κοινωνικές καταστάσεις. Αυτές οι εξατομικευμένες
για κάθε μαθητή ιστορίες βοηθούν τους μαθητές να ξεμπλοκάρουν από
συγκεχυμένες κοινωνικές εμπειρίες (Gray 1993a). Ενώ τα τυπικά αναπτυσσόμενα
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παιδιά κατανοούν ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά σε διαφορετικές κοινωνικές
καταστάσεις τα παιδιά με αυτισμό αντιλαμβάνονται πολύ συγκεχυμένες κοινωνικές
καταστάσεις και αδυνατούν να τις διαχειριστούν. (Lord and Magill-Evans 1995;
Sigmon and Ruskin 1999; Kuoch and Mirenda 2003; Reynhout and Carter 2006). Η
Carol Gray δημιούργησε κοινωνικές ιστορίες για να δώσει τη δυνατότητα και τις
ευκαιρίες στα άτομα με ΔΑΦ να διαβάσουν να ερμηνεύσουν και να απαντήσουν
αποτελεσματικά στον « κόσμο της επικοινωνίας» Gray 1994, p. 5. Η κοινωνική ιστορία
προσπαθεί να υποστηρίξει την κατανόηση του παιδιού για την κοινωνική
πληροφορία που προσλαμβάνει και δίνει δομημένη καθοδήγηση για την εκάστοτε
κοινωνική κατάσταση ( Atwoord 1998; Lorimer et al. 2002). Οι στόχοι των κοινωνικών
ιστοριών είναι πολλοί. Η Gray αναγνωρίζει πολλές χρήσεις των κοινωνικών ιστοριών
όπως α) εξηγούν τις ρουτίνες ή τις αλλαγές στις ρουτίνες, περιγράφουν κοινωνικές
καταστάσεις, διδάσκουν ακαδημαϊκές δεξιότητες, διδάσκουν κοινωνικές δεξιότητες,
κάνουν εξάσκηση στις προσαρμοστικές δεξιότητες και έχουν να κάνουν με τη
διαχείριση πολύ δύσκολων συμπεριφορών όπως συναισθηματικές δυσκολίες,
επιθετική και παραβατική συμπεριφορά. (Gray 1993b; Gray 2000)
Θα πρέπει όμως να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και κάποιες προϋποθέσεις στην
συγγραφή των κοινωνικών ιστοριών (Gray 2000, 2003). Ο συγγραφέας θα πρέπει να
προσαρμόσει την κοινωνική ιστορία στις εκάστοτε ανάγκες του παιδιού. Η ιστορία θα
πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο κατανόησης το κάθε παιδιού με ΔΑΦ., να
έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και το μέγεθός τους να είναι ανάλογο της ηλικίας και
του επιπέδου του παιδιού. Θα πρέπει να είναι εικονογραφημένες για την καλύτερη
κατανόηση του παιδιού. (MacDuff et al. 1993; Pierce and Schreibman 1994).Οι
εικονογραφημένοι κοινωνικοί κανόνες προκαλούν λιγότερη σύγχυση από ότι η
διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων όπου τα παιδιά θα πρέπει να προσπαθούν
με βάση τις υψηλότερες προφορικές απαιτήσεις(Smith 2001; Quill 1997). Εντούτοις η
Gray (1998) τονίζει ότι η χρήση των εικόνων ενδείκνυνται όταν οι παραπάνω δεν
αποσπούν την προσοχή των παιδιών, και δεν περιορίζουν την ικανότητά του για
γενίκευση των καταστάσεων (Smith 2001; Quill 1997).
H Robinson (1992), τονίζει την επίδραση των τεχνών στη βελτίωση της
αυτοεκτίμησης, στις δεξιότητες της επικοινωνίας, την έκφραση, τη δημιουργική λύση,
των προβλημάτων. Τις διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν και οι Tansley & Guilford,
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τέχνη χαρίζει ανεπανάληπτες εμπειρίες για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους!
Μέσα από το κουκλοθέατρο τα παιδιά με ΔΑΦ κάνουν εξάσκηση στις δεξιότητες που
έχουν να κάνουν με το φανταστικό, αυθόρμητο, συμβολικό παιχνίδι. Το
κουκλοθέατρο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να βελτιώσουν τη συνδυαστική
προσοχή και τη μίμηση, δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι ρόλων και
αποτελούν δείκτες για την εξέλιξη της γλωσσικής και επικοινωνιακής δεξιότητας στα
παιδιά με αυτισμό. Με το παιχνίδι με τις κούκλες κουκλοθέατρου, τα παιδιά
βελτιώνουν τις κοινωνικές δεξιότητες, την ενσυναίσθηση και τη μάθηση. Το
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συμβολικό παιχνίδι στο κουκλοθέατρο βοηθά τα παιδιά με ΔΑΦ να κάνουν ένα βήμα
μπροστά και να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε σενάρια κατανοώντας έτσι τον
κόσμο γύρω τους. Τα παιδιά με ελλειμματικές δεξιότητες στο λόγο, συχνά
υποβάλλονται σε έντονη ανάλυση συμπεριφοράς λόγου, σε λογοθεραπεία, και σε
προφορικές κινητικές ασκήσεις. Οι θεραπείες αυτές είναι τις περισσότερες φορές
αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό, αλλά παίζοντας με το κουκλοθέατρο τα παιδιά
καταφέρνουν να βελτιώσουν το λόγο τους και τους βοηθά να εφαρμόσουν όσα έχουν
μάθει στο φυσικό τους περιβάλλον (Frandsen, 2014).
Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι την τελευταία τριετία το θέατρο και το κουκλοθέατρο
συνιστούν τα πιο δημοφιλή μέσα ψυχαγωγίας για τα παιδιά με αυτισμό γιατί έχουν
την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις παραστάσεις απελευθερωμένοι από το άγχος της
επαναλαμβανόμενης ρουτίνας με την προϋπόθεση να έχουν γίνει οι κατάλληλες
προσαρμογές στο φωτισμό και τον ήχο (Behrmann , 2014).
Προηγούμενες έρευνες έχουν ασχοληθεί με την επίδραση των παρεμβάσεων μέσω
κοινωνικών ιστοριών α) στη βελτίωση των κοινωνικών συμπεριφορών (Barry and
Burley 2004; Norris and Dattilo 1999), β)στη μείωση των προκλητικών
συμπεριφορών(Adams et al. 2004; Brownell 2002; Kuoch and Mirenda 2003; Lorimer
et al. 2002; Scattone et al. 2002), γ) στη βελτίωση συμπεριφορών που έχουν σχέση
με δεξιότητες αυτοφροντίδας (Hagiwara and Myles 1999), (πλύσιμο χεριών,
χαιρετισμό ανθρώπων) (Swag- gart et al. 1995), μοίρασμα παιχνιδιών, αύξηση της
συχνότητας των συμπεριφορών κοινωνικής επικοινωνίας, (Thiermann and Golstein
2001), αύξηση της συμμετοχής σε παιχνίδι (Barry and Burley 2004).
Σε όλες τις παραπάνω έρευνες έχει διερευνηθεί ο ρόλος των κοινωνικών ιστοριών
στη βελτίωση των συμπεριφορών μέσα από διάφορες παρεμβάσεις χωρίς όμως να
εφαρμοστεί η δραματοποίηση και άλλες δραστηριότητες θεάτρου για την κατανόηση
των κοινωνικών καταστάσεων μέσα από την εφαρμογή των κοινωνικών ιστοριών .
Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
των κοινωνικών ιστοριών στη μείωση της μη ελεγχόμενης συμπεριφοράς ενός
μαθητή που ανήκει στις ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας μέσα από το κουκλοθέατρο.
Διαδικασία- Ερευνητικός σχεδιασμός
Στην έρευνα συμμετείχε ένα παιδί ηλικίας 9ετών με διάγνωση ΔΑΦ υψηλής
λειτουργικότητας. Ο μαθητής είχε παράλληλη στήριξη σε σχολείο τυπικής
εκπαίδευσης. Η έρευνα ήταν πειραματική έρευνα περίπτωσης. Υπήρχε μια αρχική
φάση παρατήρησης του παιδιού για πέντε ημέρες σε δραστηριότητες όπου δεν έγινε
καμία παρέμβαση. Στις επόμενες πέντε ημέρες ακολούθησε η λειτουργική
περιγραφή της συμπεριφοράς όπου καταγράφηκαν συμπεριφορές που το παιδί
κάνει ή δεν κάνει. Έτσι εντοπίστηκε το σημαντικότερο πρόβλημα του Γιώργου για το
οποίο θα μεσολαβούσε η παρέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι ο Γιάννης ήταν υπερβολικά
παρορμητικός, σε σημείο που να ενεργεί χωρίς να σκέφτεται τα επακόλουθα της
πράξης του να μην ελέγχει τα συναισθήματά του, γι' αυτό εκφράζει εύκολα το θυμό
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του όταν δεν ικανοποιείται κάποια επιθυμία του. Δεν μπορούσε να ανεχτεί
καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία (π.χ. έχει μεγάλη δυσκολία στο
να περιμένει τη σειρά του για να πάρει το λόγο στην ομάδα της τάξης. Αποφασίστηκε
λοιπόν να εφαρμοστεί η διδασκαλία κοινωνικής ιστορίας με θέμα
«Περιμένω τη σειρά μου για να πάρω το λόγο».
Οι άνθρωποι μιλούν ήρεμα όταν παίρνουν το λόγο. Εάν μιλώ ήρεμα στην τάξη και δεν
διακόπτω το μάθημα οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου μπορούν να με ακούν Εάν
φωνάζω και διακόπτω συνεχώς τρομάζω τους συμμαθητές μου και το δάσκαλο. Δεν
μου αρέσει να τρομάζω τους άλλους. Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος και να μην
διακόπτω το μάθημα. Ο δάσκαλος είναι περήφανος για μένα όταν είμαι ήρεμος στην
τάξη. Κάθε φορά που είμαι ήρεμος ο δάσκαλος μου λέει «Μπράβο Γιάννη, τα
κατάφερες!! Έκανες πολύ καλή δουλειά! Πολύ σπουδαία δουλειά!!!!
Η συμπεριφορά του Γιάννη παρατηρήθηκε μέσα στην τάξη κατά την διάρκεια του
μαθήματος, την ώρα που εκτελούσε τις διάφορες δραστηριότητες μόνος του ή μαζί
με τους συμμαθητές του, από τον τρόπο που απαντούσε στα υπόλοιπα παιδιά ή τον
δάσκαλο, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τη συμπεριφορά του στις μεταβατικές
περιόδους.
Προκειμένου να υπάρξει επιτυχία στο στόχο αποφασίστηκε σε συμφωνία με το
μαθητή με την υπογραφή κοινωνικού συμβολαίου ο τρόπος που θα ολοκληρωθεί η
επιδίωξη αυτή, επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες που πιστεύεται ότι θα
βοηθήσουν στην επιτυχία του στόχου. Έτσι αφού προηγουμένως έγινε συζήτηση με
το Γιάννη για τις συνθήκες που θα προτιμούσε να γίνει η εφαρμογή της κοινωνικής
ιστορίας αποφασίστηκαν οι παρακάτω διαδικασίες με την υπογραφή κοινωνικού
συμβολαίου:
Εφόσον ο Γιάννης μέσα από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι είχε μεγάλο
ενθουσιασμό με δραματοποίηση ιστορίας χρησιμοποιώντας κούκλες κουκλοθεάτρου
αποφασίστηκε να γίνει η δραματοποίηση της κοινωνικής ιστορίας μέσα από
κουκλοθέατρο. Πριν από την έναρξη της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε βιωματικό
εργαστήριο κατασκευής κούκλας κουκλοθέατρου με τη συμμετοχή του Γιάννη και
των υπόλοιπων μαθητών της τυπικής τάξης. Οι κούκλες κουκλοθέατρου που
κατασκευάστηκαν με άχρηστα υλικά από τα ίδια
τα ίδια τα παιδιά
χρησιμοποιήθηκαν για τη δραματοποίηση της κοινωνικής ιστορίας. Στην αρχή
γινόταν υποδειγματική δραματοποίηση της κοινωνικής ιστορίας από τον
εκπαιδευτικό η οποία και βιντεοσκοπούνταν. Στη συνέχεια ο Γιάννης και οι
συμμαθητές του συμμετείχαν στη δραματοποίηση της κοινωνικής ιστορίας με τις
κούκλες που κατασκεύασαν μαθητές.
Στη συνέχεια σε κάθε επανάληψη της κοινωνικής ιστορίας γινόταν προβολή της
βιντεοσκόπησης της υποδειγματικής δραματοποίησης στην οποία συμμετείχε ο
εκπαιδευτικός. Για κάθε μείωση της συχνότητας της μη επιθυμητής συμπεριφοράς
ανά πεντάλεπτο αφού είχε προηγηθεί η προβολή της κοινωνικής ιστορίας, ο Γιάννης
κέρδιζε σαν αμοιβή μία ζωγραφισμένη χαμογελαστή φατσούλα.
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Αποτελέσματα – Συζήτηση
Στόχος της εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
των κοινωνικών ιστοριών στη μείωση της μη ελεγχόμενης συμπεριφοράς ενός
μαθητή που ανήκει στις ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας μέσα από το κουκλοθέατρο.
H κοινωνική ιστορία που επιλέχθηκε για τη μελέτη περίπτωσης είχε να κάνει με θέμα
που αφορούσε την μη ελεγχόμενη συμπεριφορά ενός μαθητή 6 ετών που ανήκε στο
Φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας. Τα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας έδειξαν ότι με την εφαρμογή της κοινωνικής ιστορίας στο μαθητή με ΔΑΦ
υψηλής λειτουργικότητας μειώθηκε σε σημαντικό βαθμό η παρορμητική και μη
ελεγχόμενη συμπεριφορά του σε σχέση με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της
συμπεριφοράς όπως αυτά καταγράφηκαν κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης
της. Στην πρώτη φάση εφαρμογής της κοινωνικής ιστορίας το ποσοστό της
παρορμητικής συμπεριφοράς διαφάνηκε λίγο αυξημένο αλλά παρέμεινε σε χαμηλά
επίπεδα. Όσο συνεχιζόταν η διαδικασία κατά την οποία μειωνόταν το ποσοστό
εφαρμογής της κοινωνικής ιστορίας, η επιθετική συμπεριφορά παρέμεινε χαμηλή.
Όταν
δεν εφαρμοζόταν η κοινωνική ιστορία το ποσοστό της επιθετικής
συμπεριφοράς διατηρούνταν σε χαμηλό επίπεδο. Γενικά από την ανάλυση των
δεδομένων προέκυψε ότι καθώς μειώνονταν οι παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με
την εφαρμογή της κοινωνικής ιστορίας, τα ποσοστά των επεισοδίων επιθετικής και
μη ελεγχόμενης συμπεριφοράς ελαχιστοποιούνταν.
Τα αποτελέσματα της εργασίας επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες που αφορούν
τη βελτίωση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών με ΔΑΦ με την εφαρμογή
κοινωνικών ιστοριών. Επιπλέον μέσα από την παρέμβαση για την τροποποίηση της
συμπεριφοράς με την εφαρμογή κοινωνικής ιστορίας με κουκλοθέατρο διαφάνηκε η
θετική στάση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση του μαθητή : του
εκπαιδευτικού της γενικής και της ειδικής αγωγής, των συμμαθητών, των γονέων.
Επιπλέον η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός του μαθητή με το πρόβλημα της
συμπεριφοράς ελαχιστοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι συμμαθητές του
μαθητή χαίρονταν να μοιράζονται μαζί του κοινωνικές ιστορίες. Το αποτέλεσμα της
εργασίας συνεισφέρει εν μέρει και στην έρευνα καθώς δεν υπάρχουν έρευνες που
να ανιχνεύουν την επίδραση των κοινωνικών ιστοριών μέσα από το κουκλοθέατρο
για τη μείωση των συμπεριφορών μαθητών με ΔΑΦ. Υπάρχει όμως περιορισμός για
την αξιοπιστία και τη γενίκευση του αποτελέσματος καθώς η εργασία αναφερόταν
σε μελέτη περίπτωσης. Προτείνονται λοιπόν έρευνες ποιοτικές και ποσοτικές σε
μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού
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μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
γειτονιά.
Σακαλίδου Εριφύλη
Ειδική Παιδαγωγός, Πρώιμη Παρέμβαση ΕΛΕΠΑΠ . Θεσσαλονίκης
erifilisakalidu@yahoo.gr
Σταθοπούλου Ροζαλία Med
Ειδική Παιδαγωγός, Med, 56ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Τ.Ε.
rozasta@yahoo.gr
Γαβριηλίδου Κωσταντίνα
Ειδική Παιδαγωγός
nandiagavr@gmail.com
Δρ. Νάνου Ανδρομάχη
Ειδική Παιδαγωγός, Α΄ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
antananou@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αύξηση των προσπαθειών συμπερίληψης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα κατά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δε
συνοδεύτηκε απαραίτητα από την ανάλογη αύξηση ή/και τη βελτίωση των
αλληλεπιδράσεών τους με παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Σούλης, 2013, Νάνου,
Γαβριηλίδου,Ραπτοπούλου, 2014). Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας δράσης ήταν
να σχεδιαστούν, να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες
συμπεριληπτικές πρακτικές στη γειτονιά, πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να
ενισχύσουν το συμπεριληπτικό χαρακτήρα του σχολείου μέσα από μια ολιστική
προσέγγιση και να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Στην
εργασία παρουσιάζονται οι θετικές πρακτικές που αναδείχτηκανκαι οι προεκτάσεις
τους.
Εισαγωγή-προβληματική
Η εργασία αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει τις θετικές, τις αποτελεσματικες
πρακτικές που αναδείχτηκαν με την εφαρμογή του προγράμματος «μαζί στην
γειτονιά» το οποίο αποσκοπούσε στη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. H έρευνα δράσης «μαζί στη
γειτονιά» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Διεπιστημονικού Δικτύου
Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE» http://include-edu.blogspot.gr/στην
διάρκεια του 2012-13με εβδομαδιαίες συγκεντώσεις στο κέντρο πολιτισμού του
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Δήμου από εθελοντές μέλη του include.Αφορμή για τηνεφαρμογή του προγράμματος
«μαζί στη γειτονιά» αποτέλεσε ο εντοπισμός των δυσκολιών αποδοχής του
διαφορετικού «αλλου» και τα φαινόμενα αποκλεισμού στο χώρο του σχολείου και τη
γειτονιά, φαινόμενα, που είχαν παρατηρηθεί κλινικά και είχαν καταγραφεί και
βιβλιογραφικά (Νάνου, 2013, Αβραμίδης, 2013 & Σούλης, 2013). Με βάση την
ολιστική προσέγγιση η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει όταν
δεν υπάρχει ανάλογη συμπεριληπτική κουλτούρα στην ευρύτερη κοινότητα ενώη
εφαρμογή συμπεριληπτικών πολιτικών στην γειτονιά αποτελεί ζητούμενο από τα
παιδιά τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς.Με αφετηρίες τα παραπάνω το
πρόγραμμα «μαζί στη γειτονιά»παρενέβη σε τρεις τομείς : α) γονείς β) παιδιά γ)
εκπαιδευτικοί.
Παράλληλα με την υποστήριξη των γονέων αναπτύχθηκε πρόγραμμα για τη βελτίωση
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και αναπηρία. Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι
του προγράμματος θα
προσπαθήσουμε να περιγράψουμε δίνοντας έμφαση στις αποτελεσματικές
πρακτικές που αναδείχτηκαν.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η εφαρμογή της συμπεριληπτικής πολιτικής όταν δεν συνοδεύεται με τις κατάλληλες
πρακτικές, ενδέχεται να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα που οδηγούν στο
διαχωρισμό με την αναπαραγωγή προκαταλήψεων απέναντι στο διαφορετικό
(Σούλης, 2013). Πράγματι, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες στη γενική εκπαίδευση είναι λιγότερο αποδεκτά από τους τυπικά
αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους η/και συχνά αποκλείονται ενώ, ακόμη και στην
περίπτωση που «προστατεύονται» στο σχολείο, στη γειτονιά αποτελούν αντικείμενο
χλευασμού (Νάνου 2013, Αβραμίδης, 2013). Η αντιμετώπιση των φαινομένων
αποκλεισμού προυποθέτει τη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου υπέρ της
συμπερίληψης των μαθητών. Ακόμη και η παρουσία ειδικού παιδαγωγού συντελεί
προς μια θετική κατεύθυνση μόνο εάν λαμβάνει ενταξιακού χαρακτήρα
πρωτοβουλίες και συγκρούεται με στάσεις αποκλεισμού, οι οποίες υιοθετούνται
ενδεχομένως στο σχολείο από δάσκαλους της γενικής αγωγής (Δαραής, 2013)
Το δημοτικό σχολείο χρειάζεται πολλές βελτιώσεις για να μπορεί να ανταποκριθεί
στην πρόκληση της ένταξης των παιδιών με ιδιαιτερότητες, πόσο μάλλον το γυμνάσιο
και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αφιλόξενο σχολείο για κάθε ιδιαιτερότητα. Η
προαγωγή της ένταξης και οι καλές εκπαιδευτικές πρακτικές συνιστούν μάλλον τις
εξαιρέσεις και επηρεάζονται από τις συγκυρίες (Δαραής, 2013) ενώ οι ελλείψεις σε
εξειδικευμένο προσωπικό και οι καθυστερήσεις στη λειτουργία των υποστηριχτικων
δομών παρεμποδίζει ακόμη και την πιθανότητα συγκυριών (Τσιπούρας, 2013).
Στην Ελλάδα, αν και εφαρμόζονται επιτυχημένες πρακτικές συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης (Αγγαλιώτης, 2002, Νάνου & Κουλούσια, υπό έκδοση) και η
συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει εξέχουσα θέση στην Ελληνική βιβλιογραφία και
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νομοθεσία, οι πρακτικές της δεν έχουν περάσει στην καθημερινή εκπαιδευτική
πρακτική (Zoniou-Sideri and A. Vlachou, 2006) Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν
επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν
προετοιμασμένοι για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και αντιμετωπίζουν μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δείχνοντας τους μια θλιβερή ανοχή (Kourea & Phtiaka,
2003; Phtiaka et al., 2004, 2005).
Ερευνητικά δεδομένα που διερευνούν τις απόψεις των γονέων παιδιών με αναπηρία
καταδεικνύουν ότι οι γονείς έχουν σαφώς αντιληφτεί το αρνητικό κλίμα της γενικής
εκπαίδευσης απέναντι στα παιδιά τους. Οι επιφυλάξεις που εκφράζουν σχετικά με τη
φοίτηση των παιδιών τους στο γενικό σχολείο βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τις
στάσεις των εκπαιδευτικών όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, οι γονείς
θεωρούν ότι: α) ότι το σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο να υποδεχθεί τα παιδιά
τους β) εξακολουθεί η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, γ) προσφέρεται ένα αναλυτικό
πρόγραμμα για όλους, δ) οι αρχές της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης δεν
προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και ε) οι εκπαιδευτικοί αγνοούν τα
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους.
Παρόλα αυτά, οι γονείς, αν και βιώνουν αγωνία σχετικά με τη φοίτηση των παιδιών
τους στο σχολείο της γειτονιάς, κυρίως λόγω της ανελαστικής εκπαιδευτικής
διαδικασίας που εφαρμόζεται, επιμένουν ότι αυτό είναι το καταλληλότερο πλαίσιο
για εκείνα λόγω του ότι μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να έρθουν πιο κοντά
στην «αληθινή ζωή» (Phtiaka, 2006 στο Νάνου, Πατσίδου, Γκαράνης, Χαριοπολίτου,
2013).
Η μετάβαση σε ένα μοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων προϋποθέτει
ταυτόχρονα και σε κοινωνικό επίπεδο άρση των προκαταλήψεων και αποδοχή της
διαφορετικότητας. Η αποδοχή το διαφορετικού και η τη βελτίωση των
αλληλεπιδράσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, απαιτείται
προγραμματισμένη παρέμβαση (Guralnick, 1990). Οι αλληλεπιδράσεις δε γίνονται
αυθόρμητα (Cavallaro & Porter, 1980, Cohen et al, 1994, Gerber, 1997, Guralnick &
Groom, 1987 στο Νάνου κ.α. 2014).
Στόχοι της έρευνας δράσης
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας δράσης ήταν να σχεδιαστούν, να εφαρμοστούν
και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες συμπεριληπτικές πρακτικές στη γειτονιά,
πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το συμπεριληπτικό χαρακτήρα του
σχολείου, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο
της τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα προσωπικής
έκφρασης και επικοινωνίας των παιδιών μέσα από διάφορες μορφές τέχνης
(θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, μουσική, κουκλοθέατρο κ.α.) Το πρόγραμμα ήταν
ευέλικτο, καθώς διαμορφωνόταν με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών
που συμμετείχαν.
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Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος συνολικά 17 παιδιά. 7 παιδιά της γειτονιάς χωρίς
δυσκολίες και 10 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ομάδα των εθελοντών/τριων ψυχοπαιδαγωγών στελεχώνονταν από ειδικούς
παιδαγωγούς και ψυχολόγους.
Στο σύνολο της απαρτίζονταν από
25
εθελοντές/τριες. Ο στόχος της συνίστατο στο να λειτουργήσει ως ομάδα
αυτομόρφωσης και αλληλοϋποστήριξης παιδαγωγών ειδικής αγωγής, καθώς οι
παιδαγωγοί της ειδικής αγωγής είναι περισσότερο επιρρεπείς στη λεγόμενη
επαγγελματική εξουθένωση. Την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος
είχαν αναλάβει η σχολική Σύμβουλος ειδικής αγωγής Δρ. Μ. Πατσίδου και η Δρ
ειδικής αγωγής και στέλεχος του ΚΕΔΔΥ Ανδρομάχη Νάνου.
• Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων επιλέχθηκε η μέθοδος της έρευνας δράσης,
ένας πρακτικός τρόπος εξέτασης της αποτελεσματικότητάς τους έτσι ώστε σε
περίπτωση θετικής αξιολόγησής τους, να διερυνηθεί περαιτέρω και να επιτευχθεί,
εφόσον κριθεί εφικτή, η βελτίωσή τους(McNiff, 1995: 3).
Σύμφωνα και με τα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης (Grundy & Kemmis,
1988: 322) η ανάπτυξη του προγράμματος στηρίχτηκε στην επιλογή στρατηγικών
καθώς και σε σχεδιασμένες δράσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους
αλλά και μετέπειτα δεν έπαψαν να υπόκεινται σε συστηματικές διαδικασίες
παρατήρησης κριτικού αναστοχασμού και αλλαγής από όλους τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα και στις συγκεκριμένες δράσεις κάθε φορά.
To μοντέλο που υιοθετήθηκε ήταν μια κυκλική σπειροειδής διαδικασία σύμφωνη με
τις 4 φάσεις που περιγράφει ο Κ. Lewin (σχεδιασμός–δράση–παρατήρηση–
στοχασμός).Συγκεκριμένα μετά τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος κάθε
εβδομαδιαία παρέμβαση:
I.σχεδιάζονταν συλλογικά από όλη την ομάδα ή από μικρότερες ομάδες αφού
προηγουμένως είχαν συμφωνηθεί οι γενικές κατευθύνσεις.
II.ακολουθούσε η υλοποίηση της δράσης. Επρόκειτο για μια διαδικασία που
απαιτούσε την συνεργασία, την συνδιδασκαλία και τη συμμετοχή αρκετών
εθελοντών/τριων ταυτόχρονα.
III.Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπήρχε η διακδικασία με βάση ένα
συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρατήρησης και συστηματικής καταγραφής από
συγκεκριμένους εθελοντές/τριες επιφορτισμένους ειδικά με τορόλο αυτό …..(βλ
τέλος ή εικόνα εδώ;)
IV.Στο τέλος κάθε παρέμβασηςακολουθούσε συζήτηση μεταξύ των παρατηρητών
των ψυχοπαιδαγωγών αλλά και κάποιων παιδιών σε σχέση με το πώς βίωσαν την
διαδικασία , τι πήγε καλά και τι απαιτούσε βελτίωση τι τους άρεσε και τι όχι. Η
συζήτηση αυτή συνέβαλε στον αναστοχασμό ο οποίος αποσκοπούσε στην
κατανόηση την αλλαγή και την βελτίωση της παρέμβασης .
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Με βάση τα συμπεράσματα και τις κοινές αναστοχαστικές διαπιστώσεις
σχεδιάζονταν ή τροποποιούνταν η επόμενη παρέμβαση.Για την γενική αποτίμηση
του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες συζήτησης και αναστοχασμού
μεταξύ των ψυχοπαιδαγωγών και των επιστημονικά υπεύθυνων του προγράμματος
καθώς και τα ημερολόγια καταγραφής των ψυχοπαιδαγωγών και τα πρωτόκολλα
παρατήρησης των παρατηρητών
• Ανάλυση δεδομένων
Οι παρεμβάσεις του προγράμματος ανέδειξαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προς
τους επιμέρους στόχους, τις στρατηγικές, τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας που
επιλέχτηκαν . Συγκεκριμένα ως κοινά χαρακτηριστικά μπορούμε να καταγράψουμε
τα εξής:
Ως προς τις μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας,επιλέχτηκανπαιδοκεντρικές
μέθοδοι,στηριγμένες στις αρχές και την φιλοσοφία της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ τις ανάγκες και τις ατομικές
διαφορές των παιδιών,αλλά και της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης. Οι
ομάδες του παιχνιδιού διαμορφώνονταν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών
. Με κάθε ομάδα ασχολούνταν συγκεκριμένοι ψυχοπαιδαγωγοί. Δόθηκε έμφαση
στη διαδικασία παρά στο αποτέλεσμα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές ομότιμης
μάθησης και υποστήριξης συνομηλίκων, τόσο μεταξύ των ψυχοπαιδαγωγών όσο και
μεταξύ των παιδιών (peercoaching).
1) Ως προς τα μέσα, επιλέχτηκαν διάφορες μορφές παιχνιδιού, (ατομικό, συμβολικό,
ομαδικό, συνεργατικό, κινητικό, παραδοσιακό,μουσικοκινητικό, θεατρικό), ως μέσα
εξερεύνησης του περιβάλλοντος, πειραματισμού, επίλυσης προβλημάτων και
απόκτησης εμπειριών.
2) Ως προς τους επιμέρους στόχους του προγράμματοςδόθηκε έμφαση:
α) στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και ιδιαίτερα στην
ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας τους, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τουςστοιχεία
που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την συναισθηματική σταθερότητα και
συνεπώς για την κοινωνικοσυανισθηματική τους ανάπτυξη
β) στην κοινωνικοποίηση καθώς και στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας .
3) Έμφαση τέλος δόθηκε στην προσπάθεια δημιουργίας ενός φιλικού και ασφαλούς
περιβάλλοντος, που θα εξυπηρετούσε τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των
παιδιών. Έτσι δημιουργήθηκαν διάφορες γωνιές παιχνιδιού,(ατομικού και
συλλογικού) και ορίστηκε ο αριθμός παιδιών που μπορούσαν να συνυπάρχουν σε
συγκεκριμένη γωνιά,ώστε να πληρούνται κατ’ αυτό τον τρόπο οι χωρικές
προϋποθέσεις για τις απαιτούμενες συνθήκες αυξημένης ασφάλειας
και
συγκέντρωσης των παιδιών.
Ο σχεδιασμός της ροής του προγράμματος έγινε με στόχο να εξυπηρετεί και αυτός
της δημιουργία του αισθήματος της ασφάλειας στα παιδιά. Έτσι προβλέπονταν
σαφείς ρουτίνες προσέλευσης και αποχώρησης με συγκεκριμένα τελετουργικά και
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τραγούδια,ενώ τόσο οι φάσεις του προγράμματος όσο και το περιεχόμενο ήταν
αναρτημένο και οπτικοποιημένο μετά την 5η παρέμβαση .
Η ροή του προγράμματος σχηματικά αποτελούνταν από τις εξής ενότητες:
• Προσέλευση – Ελεύθερο παιχνίδι
• Έναρξη-χαιρετισμός με συγκεκριμένο χαιρετισμό-τραγούδι
• Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες παιχνιδιού και επιλέγουν επιτραπέζια,
εικαστικά, κατασκευές ή εξατομικευμένα παιχνίδια.
• Τα παιδιά συγκεντρώνονται στο κέντρο του χώρου για να παίξουν ομαδικά
παιχνίδια (μουσικοκινητικά, παραδοσιακά, θεατρικά, ψυχοκινητικά)
• Λήξη – αποχαιρετισμός με συγκεκριμένο αποχαιρετισμό – τραγούδι
Τέλος, οι ψυχοπαιδαγωγοί των παιδιών με ειδικές ανάγκες βρίσκονταν σε σταθερή
βάση δίπλα στα ίδια παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να δομήσουν την απαραίτητη
παιδαγωγική σχέση και να συμβάλουν με τη σειρά τους στη δημιουργία του
αισθήματος της ασφάλειας και του φιλικού για τα παιδιά περιβάλλοντος.
Συζήτηση –Συμπεράσματα
Η αξιολόγηση του προγράμματος ήταν εσωτερική και διενεργήθηκε μέσω
συζητήσεων με τους εθελοντές/ψυχοπαιδαγωγοί
και τους επιστημονικά
υπεύθυνους που συμμετείχαν στις δράσεις μετά το πέρας του προγράμματος. Μέσω
αυτών των συζητήσεων αξιολογήθηκαν οι απόψεις των ψυχοπαιδαγωγώναπό την
διεξαγωγή της έρευνας-δράσης, διευρευνήθηκε η επιθυµία τους να την
επαναλάβουν στο µέλλον, εκτιμήθηκε η εµπειρία τους από το περιεχόµενο της
συγκεκριµένης έρευνας-δράσης, οι δυσκολίες που συνάντησαν, και, τέλος, η
αυτοαξιολόγηση της δουλειάς τους.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ψυχοπαιδαγωγών, η συμμετοχή τους στην έρευναδράση ήταν µια θετική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορούσε την αξιοποίηση
του αναστοχασµού στην καθημερινή εκπαιδευτική εµπειρία. Αυτό ακριβώς το
στοιχείο είναι που καθιστά την έρευνα-δράση µια ξεχωριστή διαδικασία, η οποία
διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά µιάς διαδικασίας µετασχηµατιστικής µάθησης
(Mezirow and Associates, 2000). Μέσα από την ομάδα υποστήριξης αναπτύχτηκαν
δεσμοί συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης αναφορικά με τις μεθόδους
παρέμβασης για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών τους
στην εργασία τους. Όσον αφορά το πρόγραμμα της βασισμένης στο παιχνίδι
εκπαιδευτικής παρέμβασης παρατηρήθηκαν τα εξής: Παρά το γεγονός ότι το γενικά
παιχνίδι αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της
αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςκαι των
παιδιών τυπικής ανάπτυξης, διαπιστώθηκε πωςειδικότερα υπάρχει σημαντική σχέση
ανάμεσα στο αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού και των προτιμήσεών του για
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παιχνίδια. Η μορφή του παιχνιδιού είναι διαφορετική για κάθε παιδί. Η μελλοντική
χρήση παρεμβάσεων με ποικιλία παιχνιδιών, διαφορετικών ανάλογα με το εάν
πρόκειται για παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές, παιδιά με νοητική καθυστέρηση
και παιδιά με αυτισμό θα συνέβαλε αποτελεσματικότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό
στην ενίσχυση της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των παιδιών με ειδικές ανάγκες και
παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Πατσίδου, Νάνου, ΡαπτοπούλουΓαβριηλίδου υπό
έκδοση, Νάνου, Τζαφέρη,Τσιωμή,Βασιλείου υπό έκδοση)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να μελετηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής για την αποτελεσματικότητα της παράλληλης στήριξης και των
Τμημάτων Ένταξης, που εφαρμόζονται ως μοντέλα συνεκπαίδευσης. Διεξήχθησαν 35
ατομικές δομημένες συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς που είχαν εργαστεί τόσο στην
παράλληλη στήριξη όσο και στα Τμήματα Ένταξης. Διαπιστώθηκε ότι η παράλληλη
στήριξη θεωρείται πιο αποτελεσματικός θεσμός σε σύγκριση με τη φοίτηση στα
Τμήματα Ένταξης αναφορικά με την κατάκτηση των γνωστικών, κοινωνικών και
ψυχολογικών στόχων από τους μαθητές με αναπηρία. Η αργοπορημένη πρόσληψη
των εκπαιδευτικών, η έλλειψη υποδομών και η ελλιπής εξειδίκευση του προσωπικού
αναφέρονται ως προβλήματα κατά τη λειτουργία της συνεκπαίδευσης.
Εισαγωγή
Η συνεκπαίδευση (inclusion ή inclusive education) κατανοείται ως η διαδικασία της
από κοινού εκπαίδευσης όλων των μαθητών στο γενικό σχολείο. Θεωρείται ως μία
εκπαιδευτική πολιτική, η οποία προβάλλει το κάθε παιδί ως αυθεντικό μέλος των
τάξεων των γενικών σχολείων, όπου αναγνωρίζονται οι διαφοροποιημένες ανάγκες
όχι μόνο των παιδιών με αναπηρία, αλλά όλων των μαθητών (Singh, 2004). Κατά τον
Ainscow (2007) αποτελεί μία μεταρρύθμιση που καλωσορίζει τις ιδιαιτερότητες των
μαθητών, ώστε να εξαλειφθεί κάθε είδους κοινωνικός αποκλεισμός που προκύπτει
από τις υπάρχουσες νοοτροπίες ως προς τη διαφορετικότητα στη φυλή, την
κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και την ικανότητα.
Η πραγματοποίηση της συνεκπαίδευσης συνιστά μία πρόκληση για το υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς απαιτούνται μεταβολές, βελτιώσεις και προσθήκες
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στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, τα Αναλυτικά Προγράμματα, τις διδακτικές
μεθόδους και τεχνικές, τις υλικοτεχνικές υποδομές και κυρίως αλλαγή στις
πεποιθήσεις απέναντι στη διαφορετικότητα και την κατάσταση της αναπηρίας (Booth
et al., 2000·Puri & Abraham, 2004). Με άλλα λόγια, θεωρείται ως μία συνεχής
προσπάθεια για την οργάνωση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών συστημάτων, τα
οποία θα είναι λειτουργικά και θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες
όλων των μαθητών (Ζώνιου-Σιδέρη, 2012).
Στην Ελλάδα η ψήφιση του Νόμου 3699/2008 έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενός
γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου σχετικά με τη συνεκπαίδευση των μαθητών με και
χωρίς αναπηρία στα γενικά σχολεία, η οποία δε γίνεται πλέον αντιληπτή ως μία
ουτοπία, αλλά αντικατοπτρίζει τις νέες κοινωνικές και παιδαγωγικές τάσεις,
εστιάζοντας στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Ωστόσο, τα
θεμέλια για την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης τέθηκαν νωρίτερα με την εφαρμογή
του Νόμου 2817/2000. Από το 2010 υλοποιείται η Πράξη «Πρόγραμμα
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» τριών Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Στόχος της
Πράξης είναι να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία στα
σχολεία γενικής αγωγής από έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (ή από κάποιον
επιμορφωμένο εκπαιδευτικό) παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης.
Η παράλληλη στήριξη έχει εμφανιστεί ως μοντέλο συνεκπαίδευσης εδώ και λίγα
χρόνια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εφόσον κάθε αλλαγή
είναι μία αργή και δύσκολη διαδικασία, δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη συστηματικά
τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που
έχουν εμπλακεί οι ίδιοι στα δύο μοντέλα συνεκπαίδευσης (στην εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη και τα Τμήματα Ένταξης) έχουν διαμορφώσει
συγκεκριμένες πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες που
προκύπτουν από την εφαρμογή του κάθε μοντέλου στο γενικό σχολείο. Γι’ αυτό το
λόγο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως
προς το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς οι απόψεις τους για τη λειτουργία των δύο
θεσμών στηρίζονται στις άμεσες εμπειρίες τους από την εφαρμογή των μοντέλων και
μπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο για αλλαγές και βελτιώσεις στην εκπαιδευτική
πολιτική ως προς τη συνεκπαίδευση, ώστε το σχολείο να παρέχει το κατάλληλο
υποστηρικτικό πλαίσιο για το μαθητή με αναπηρία.
Δείγμα της έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 35 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής οι οποίοι απασχολούνται
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κατά την επαγγελματικής
τους πορεία είχαν εργαστεί τόσο σε Τμήματα Ένταξης όσο και στο θεσμό της
παράλληλης στήριξης. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την
εργασιακή εμπειρία των ατόμων και στα δύο μοντέλα συνεκπαίδευσης. Η έρευνα
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διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2015 σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια των νομών
Σερρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αττικής.
Μεθοδολογία της έρευνας
Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η δομημένη συνέντευξη
(structured interview). Οι ίδιοι ερευνητές ανέλαβαν το ρόλο των συνεντευκτών. Κάθε
συνέντευξη ήταν ατομική και διαρκούσε περίπου 25 λεπτά. Περιλάμβανε ένα σύνολο
προκαθορισμένων κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων, οι οποίες ετίθεντο με
συγκεκριμένη διατύπωση και σειρά σε όλους τους συμμετέχοντες. Η επιλογή της
συγκεκριμένης ερευνητικής μεθόδου θεωρήθηκε κατάλληλη, εφόσον αποτελεί έναν
ευέλικτο τρόπο για να διερευνηθούν σε βάθος οι προσωπικές απόψεις, οι οποίες
είναι συνήθως πολύπλοκες και έχουν πολλές πτυχές (Robson, 2007). Ακόμη,
συλλέγονται πιο εύκολα οι απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις σε σύγκριση με το
ερωτηματολόγιο, στο οποίο ερωτήσεις τέτοιου τύπου απαντώνται συνήθως
απρόθυμα και βιαστικά (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Πριν από τη διεξαγωγή
των συνεντεύξεων διασφαλίστηκε η ανωνυμία των εκπαιδευτικών και η
συγκατάθεσή τους για συμμετοχή στην έρευνα.
Αποτελέσματα της έρευνας
Στην αρχή της συνέντευξης διατυπώθηκαν ορισμένες δημογραφικές ερωτήσεις
σχετικά με το φύλο, την ηλικία και την εργασιακή προϋπηρεσία των συμμετεχόντων.
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 22 γυναίκες και 13 άνδρες. Όσον αφορά την
ηλικία, 16 συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 22 έως 30 ετών, 13 άτομα
στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 39 ετών και 6 συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν
στην ηλικιακή ομάδα των 40 έως 49 ετών.
Για την επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν στις ανοιχτές ερωτήσεις
ακολουθήθηκε η τεχνική της ανάλυσης του περιεχομένου (content analysis), η οποία
επιτρέπει την κωδικοποίηση των ανοιχτών ερωτήσεων στις συνεντεύξεις (Weber,
1990), την ερμηνεία, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων από το υλικό που
συγκεντρώθηκε (Krippendorp, 2004). Δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες
ανάλυσης, οι οποίες προέκυψαν από τις επαναλαμβανόμενες ίδιες ή παρεμφερείς
απαντήσεις (ιδέες ή εξηγήσεις) των συμμετεχόντων σε κάθε ερώτηση (Κerlinger,
1970). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (86%, n=30) υποστήριξε ότι
η παράλληλη στήριξη κρίνεται ως αποτελεσματικότερος θεσμός σε σύγκριση με τα
Τμήματα Ένταξης, αιτιολογώντας αυτήν την άποψη με διάφορα επιχειρήματα, τα
οποία κωδικοποιήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: i) αποτελεσματικότερη
κατάκτηση των μαθησιακών στόχων από το μαθητή, ii) καλύτερη κοινωνική
συμπεριφορά και προσαρμογή του μαθητή και iii) αποτελεσματικότερη κατάκτηση
ψυχολογικών–συναισθηματικών στόχων. Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένα
αποσπάσματα από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων που περιλαμβάνονται σε
κάθε κατηγορία ανάλυσης:
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i) Αποτελεσματικότερη κατάκτηση των μαθησιακών στόχων
• διδάσκεται καλύτερα η γνώση,
• αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη μάθηση,
• ο μαθητής οργανώνεται καλύτερα,
• το παιδί αφομοιώνει καλύτερα την ύλη,
• αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στο μαθητή σε σχέση με το Τμήμα Ένταξης,
• ο μαθητής δέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης,
• αντιμετωπίζονται καλύτερα οι δυσκολίες και οι ανάγκες του μαθητή,
• υπάρχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα,
• το παιδί μαθαίνει σύμφωνα με τις δυνατότητές του,
• είναι πιθανά τα μαθησιακά οφέλη από μία εξατομικευμένη διδασκαλία,
• η πρόοδος στο γνωστικό τομέα είναι σημαντική,
• υπάρχει ειδική προσοχή στις ιδιαιτερότητες του παιδιού,
• ο καθηγητής ασχολείται αποκλειστικά με το μαθητή, οπότε υπάρχει καλύτερο
επίπεδο μάθησης,
• κατανοεί καλύτερα το μάθημα και λύνει τις απορίες του,
• μαθαίνει στους ρυθμούς του και υπάρχει περισσότερος χρόνος για μάθηση.
ii) Καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά και προσαρμογή
• υπάρχει βελτίωση στην κοινωνικοποίηση,
• γίνεται πιο κοινωνικό το άτομο,
• ο μαθητής αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση και τη
συμμετοχή του στα δρώμενα της τάξης,
• συμμετέχει ισότιμα στη ζωή της τάξης του,
• ενεργοποιείται η συμμετοχή του μαθητή, γιατί δεν είναι απλά θεατής,
• δε στοχοποιείται με τη μεταφορά του σε άλλη αίθουσα, όπως στο Τμήμα Ένταξης,
• το παιδί δεν αποκλείεται και δεν κατηγοριοποιείται,
• υπάρχει προσαρμογή του μαθητή στην τάξη-ομάδα,
• το παιδί παραμένει στην κοινωνία της τάξης,
• δε νιώθει αποκομμένος ο μαθητής από την υπόλοιπη τάξη.
iii) Αποτελεσματικότερη κατάκτηση των ψυχολογικών-συναισθηματικών στόχων
• μειώνεται το άγχος του μαθητή,
• περιορίζεται ο φόβος της αποτυχίας,
• δέχεται ψυχολογική στήριξη ότι μπορεί να πετύχει,
• υπάρχει ψυχοσυναισθηματική ωφέλεια,
• ενθαρρύνεται περισσότερο στην παράλληλη στήριξη,
• νιώθει ασφάλεια γιατί τονώνεται η αυτοπεποίθησή του,
• υπάρχει πρόοδος τέτοιων μαθητών στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα,
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• αναπτύσσεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή.
Το 14% των συμμετεχόντων (n=5) πρότεινε το Τμήμα Ένταξης ως
αποτελεσματικότερο θεσμό για τους μαθητές με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος που επέλεξαν αυτό το μοντέλο συνεκπαίδευσης, δικαιολόγησαν την
απάντησή τους, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, όπως είναι η προσαρμογή της
διδασκαλίας για όλους τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης (π.χ. στα Τμήματα
Ένταξης οι μαθητές έχουν περίπου το ίδιο γνωστικό επίπεδο και περίπου τις ίδιες
ανάγκες, το Τμήμα Ένταξης είναι κατάλληλο για πιο σοβαρές περιπτώσεις,
δυνατότητα διεκπεραίωσης της ύλης με πιο αργό ρυθμό, η διδασκαλία προχωράει με
ρυθμό που ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί, παρέμβαση που δεν ακολουθεί
αναγκαστικά τις δραστηριότητες της τάξης, αλλά ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες
των μαθητών) και ο μικρός αριθμός των μαθητών που απαρτίζουν το Τμήμα Ένταξης
(π.χ. πρόκειται για ολιγομελή τμήματα, είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών).
Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν επίσης για το εάν υπάρχουν παράγοντες που
παρακωλύουν γενικά την πραγματοποίηση της συνεκπαίδευσης. Η πλειονότητα των
ερωτηθέντων (80%, n=28) υποστήριξε ότι υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της
συνεκπαίδευσης. Αναφορικά με το ποιοι παράγοντες παρακωλύουν την
πραγματοποίηση της συνεκπαίδευσης, οι κατηγορίες ανάλυσης που
δημιουργήθηκαν, μετά τη μελέτη των απαντήσεων των συμμετεχόντων στη
συγκεκριμένη ανοιχτή ερώτηση, είναι οι εξής: i) αργοπορημένη πρόσληψη
εκπαιδευτικών, ii) έλλειψη υποδομών και iii) ελλιπής εξειδίκευση του προσωπικού.
Στη συνέχεια, παρατίθενται αποσπάσματα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
του δείγματος σε κάθε κατηγορία ανάλυσης:
i) Αργοπορημένη πρόσληψη εκπαιδευτικών
• λιγοστοί πόροι για πρόσληψη εκπαιδευτικών,
• μη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών,
• έλλειψη προσωπικού/εκπαιδευτικών,
• ελλιπής/καθυστερημένη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς Ειδικής
Αγωγής,
• η παράλληλη στήριξη και τα Τμήματα Ένταξης δεν λειτουργούν έγκαιρα, δηλαδή
από την αρχή της χρονιάς,
• έλλειψη μόνιμού προσωπικού,
• πολλές ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό,
• μερική ικανοποίηση των αιτήσεων των γονέων για παράλληλη στήριξη.
ii)
•
•
•

Έλλειψη υποδομών
έλλειψη χώρων διδασκαλίας/αιθουσών,
ακατάλληλα κτήρια π.χ. για σωματικά ανάπηρους μαθητές,
προβληματική/ανύπαρκτη/ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή,
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• λειτουργία συνεκπαίδευσης μόνο σε μεγάλες σχολικές μονάδες.
iii) Ελλιπής εξειδίκευση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού
• το προσωπικό χρειάζεται εξειδίκευση,
• ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πολύ ικανός να φέρει σε πέρας την παράλληλη
στήριξη ή το Τμήμα Ένταξης σε πολλαπλά επίπεδα,
• πρόσληψη εκπαιδευτικών με ελλιπή γνωστική κατάρτιση (όταν δεν απαιτείται η
κατοχή κάποιου πτυχίου ή μεταπτυχιακού),
• έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού,
• χρειάζεται καλύτερη οργάνωση από τους εκπαιδευτικούς για να μη χάνεται
διδακτικός χρόνος.
Συζήτηση
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της
Ειδικής Αγωγής που είχαν εργασιακή εμπειρία και στα Τμήματα Ένταξης και στην
παράλληλη στήριξη, έκριναν την παράλληλη στήριξη ως αποτελεσματικότερο θεσμό
για τους μαθητές με αναπηρία, δικαιολογώντας την άποψή τους αναφερόμενοι σε
διάφορα παιδαγωγικά οφέλη της φοίτησης στη γενική τάξη με παράλληλη στήριξη
για το μαθητή με αναπηρία.
Ένα από τα οφέλη της παράλληλης στήριξης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι
η αποτελεσματικότερη κατάκτηση των μαθησιακών στόχων από τους μαθητές με
αναπηρία. Εφόσον ο θεσμός της παράλληλης στήριξης εμπνέεται από τις αρχές της
εξατομικευμένης διδασκαλίας, είναι σαφές ότι ο μαθητής υποστηρίζεται πιο
αποτελεσματικά κατά τη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τη φοίτηση στο Τμήμα
Ένταξης. Οι στόχοι που τίθενται στην παράλληλη στήριξη, εστιάζουν στις ατομικές
ανάγκες του μαθητή με αναπηρία και δεν παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά αλλάζουν
ανάλογα με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά του. Επομένως, η διαφοροποίηση του
περιεχομένου του Αναλυτικού Προγράμματος κρίνεται απαραίτητη (Ζώνιου-Σιδέρη,
2012). Εξάλλου, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες ενός μαθητή με αναπηρία
διαφέρουν από τις αντίστοιχες των άλλων συμμαθητών του, ακόμη και εάν κάποιος
άλλος μαθητής έχει τον ίδιο τύπο αναπηρίας. Υπό την προϋπόθεση ότι η φοίτηση των
παιδιών στα γενικά σχολεία γίνεται με βάση τη χρονολογική ηλικία, είναι απαραίτητο
να εφαρμόζονται οι αρχές της Παιδαγωγικής της διαφοροποίησης, ώστε να
αναγνωρίζονται οι ικανότητες του κάθε μαθητή και να λαμβάνονται υπόψη σε
ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες (Δελλασούδας, 2008).
Αν και στο Τμήμα Ένταξης ο μικρός αριθμός των μαθητών ευνοεί την καλύτερη
επεξεργασία και κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού της Ειδικής Αγωγής, δεν υπάρχει η δυνατότητα για την παροχή
ολοκληρωμένης υποστήριξης στον κάθε μαθητή ξεχωριστά σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής ημέρας. Οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης αφιερώνουν συνήθως το
χρόνο στη διδασκαλία μικρών ομάδων μαθητών, με στόχο αυτοί να κατακτήσουν
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ορισμένες βασικές γνωστικές ικανότητες, χωρίς όμως να συνεργάζονται με τους
συναδέλφους της γενικής αγωγής και χωρίς να προτείνουν ιδέες για την εφαρμογή
νέων δράσεων στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης (Ainscow, 1999). Αντίθετα,
ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να
πραγματοποιήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το μαθητή με
αναπηρία και να παρέχει τις κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε να επιτρέπεται στο
μαθητή να περιορίσει τις δυσκολίες του και να αναπτύξει τις ικανότητές του στο
μέγιστο δυνατό βαθμό.
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναφέρθηκαν επίσης στην καλύτερη κοινωνική
συμπεριφορά και την προσαρμογή που κατακτά ο μαθητής με αναπηρία, όταν φοιτά
στη γενική τάξη με παράλληλη στήριξη από τον Ειδικό Παιδαγωγό. Γενικά, το σχολικό
περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινωνικών εμπειριών
και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. O θεσμός της παράλληλης στήριξης
οδηγεί σε περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε σχέση
με τη φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης. Ο μαθητής με αναπηρία παρατηρεί στη γενική
τάξη πρότυπα κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών, οι οποίες εκδηλώνονται από
τους συμμαθητές του, ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες να ενεργοποιηθεί και
εκδηλώσει και αυτός όμοια συμπεριφορά στο μέλλον. Επιτελείται δηλαδή η
κοινωνική μάθηση (Bandura, 1977), εφόσον δημιουργούνται στο μαθητή με
αναπηρία δομές κοινωνικής συμπεριφοράς. Έτσι, οι μαθητές με αναπηρία με τη
συνεχή υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό της Ειδικής Αγωγής έχουν την ευκαιρία να
εμπλακούν σε δραστηριότητες, να παρατηρήσουν τις συμπεριφορές των
συμμαθητών τους και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης και
μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο να δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον, χωρίς να
παρεμβληθεί προηγουμένως κανένα άλλο είδος μάθησης (Βandura, 1969).
Η φοίτηση στη γενική τάξη σε όλες τις διδακτικές ώρες με την υποστήριξη του Ειδικού
Παιδαγωγού επιτρέπει στο μαθητή με αναπηρία να επωφεληθεί κάθε πιθανής
αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του, αλλά και με τον εκπαιδευτικό της Γενικής
Αγωγής σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακόμη και σε στιγμές, όπου οι
μαθητές φαίνεται να χαλαρώνουν ή να αφαιρούνται για λίγο (π.χ. όταν οι μαθητές
ανταλλάσουν χαμόγελα ή γκριμάτσες, όταν δανείζεται κάτι ο ένας από τον άλλον,
όταν μιλούν για πράγματα που τους αρέσουν ή για το πώς πέρασαν το προηγούμενο
απόγευμα κ.λπ.). Αντίθετα, η μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία για κάποιες
ώρες στο Τμήμα Ένταξης τους στερεί αυτή τη δυνατότητα, περιορίζοντας τις
ευκαιρίες για κοινωνική επαφή και συμμετοχή στα εκπαιδευτικά γεγονότα της
γενικής τάξης. Η έμπρακτη κοινωνική ενσωμάτωση αναφέρεται ως στόχος και στους
Άξονες Προτεραιότητας της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
που εφαρμόζεται στο ελληνικό σχολείο, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μην
αποκλείονται από τη σχολική κοινότητα και να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό
γίγνεσθαι αργότερα ως ενήλικες. Επίσης, η ομαδοσυνεργατική μάθηση στη γενική
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τάξη δίνει την ευκαιρία για την καλύτερη κοινωνική ένταξη, εφόσον για την
αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας απαιτείται διάλογος και αλληλεπίδραση
μεταξύ των μελών, καθώς ανταλλάσσονται απόψεις, ιδέες και προτάσεις (Ainscow,
1999).
Η αποτελεσματικότερη κατάκτηση των ψυχολογικών-συναισθηματικών στόχων στη
φοίτηση στη γενική τάξη με παράλληλη στήριξη περιλαμβάνεται επίσης στις
απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίοι προτείνουν αυτό το μοντέλο
συνεκπαίδευσης ως αποτελεσματικότερο σε σχέση με τη φοίτηση των μαθητών με
αναπηρία στο Τμήμα Ένταξης. Στη γενική τάξη ο μαθητής με αναπηρία βρίσκεται σε
συνεχή επαφή με ερεθίσματα ανάπτυξης και συμπεριφοράς τυπικών
αναπτυσσόμενων ατόμων, ώστε να αισθανθεί αποδεκτός, να νιώσει ότι αξίζει και να
προωθηθεί καλύτερα η ατομική του εξέλιξη σε σχέση με το Τμήμα Ένταξης. Ο
εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης μπορεί να ενθαρρύνει το μαθητή με
αναπηρία, να τον κινητοποιήσει και να τον βοηθήσει να καλλιεργήσει θετικά
συναισθήματα, εφόσον αυτοί οι μαθητές έχουν αυξημένο κίνδυνο να βιώσουν
συναισθήματα αποτυχίας, φόβου, άγχους λόγω της διαφορετικότητάς τους (Mitchell,
2008). Όταν η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζεται με την ανάπτυξη
θετικών ψυχικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η φιλοδοξία, η αυτοπεποίθηση, η
αυτενέργεια, η θετική στάση για τη ζωή κ.λπ., τότε το άτομο με αναπηρία εμπνέεται
να συνεχίσει να αγωνίζεται για την απόκτηση όσων επιθυμεί στη ζωή του (Puri &
Abraham, 2004).
Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του
δείγματος υποστήριξε ότι προκύπτουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της
συνεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως
πρόβλημα κατά τη λειτουργία της συνεκπαίδευσης την αργοπορημένη πρόσληψη
των εκπαιδευτικών, καθώς οι θεσμοί των Τμημάτων Ένταξης και της παράλληλης
στήριξης συνήθως δεν ξεκινούν τη λειτουργία τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς,
αλλά μετά από δύο μήνες ή ακόμη και στο μέσο του σχολικού έτους. Ακόμη, η
πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων και όχι μόνιμου εκπαιδευτικού
προσωπικού ίσως δείχνει την τάση για μία προσωρινή λύση στην προώθηση και την
εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, χωρίς να υπάρχουν τα θεμέλια για να θεωρηθεί η
συνεκπαίδευση ως μία αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική (Βιδαλάκη &
Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012).
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεώρησαν επίσης ως πρόβλημα στη λειτουργία της
συνεκπαίδευσης την έλλειψη των κατάλληλων υποδομών, που θα υποστηρίζουν και
θα διευκολύνουν τη διδασκαλία και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή των μαθητών με
αναπηρία. Οι δυνατότητες του σχολικού χώρου, η υλικοτεχνική υποδομή και η
καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων αποτελούν βασικά κριτήρια, τα οποία
πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση της συνεκπαίδευσης (Meister, 2012).
Για παράδειγμα, οι μαθητές με σωματική αναπηρία εξυπηρετούνται με την ύπαρξη
ανελκυστήρα, τουαλέτας ειδικών προδιαγραφών κ.λπ., ενώ για τους μαθητές που
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παρουσιάζουν προβλήματα όρασης είναι απαραίτητη η χρήση σχολικών εγχειριδίων
γραμμένα σε γραφή Braille, η χρήση γραφομηχανών Braille κ.λπ.
Η ελλιπής εξειδίκευση και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν
να διδάξουν στους θεσμούς της συνεκπαίδευσης αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα,
όπως υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις τους. Γενικά, η εκπαίδευση
και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρία
αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς (ΖώνιουΣιδέρη, 2012) και επηρεάζει τη διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών
απέναντι στη συνεκπαίδευση, καθώς και τη συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη
(Βιδαλάκη & Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012). Η συνεκπαίδευση απαιτεί εκπαιδευτικούς
που στοχάζονται, προβληματίζονται, είναι ικανοί να συνεργαστούν για να
βελτιώσουν την πρακτική τους και να βοηθήσουν ουσιαστικά τον κάθε μαθητή
(Ainscow, 1999). Ακόμη, όταν στους εκπαιδευτικούς προσφέρονται ευκαιρίες για
επιμόρφωση και διαρκής στήριξη από διάφορους φορείς (π.χ. σχολικοί σύμβουλοι,
διεπιστημονικές ομάδες, συνάδελφοι, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τότε οι ίδιοι αισθάνονται
περισσότερο ικανοί να εκπληρώσουν το έργο που έχουν αναλάβει (Ζώνιου-Σιδέρη,
2004).
Η συνεκπαίδευση προβάλλει τη δημιουργία μιας κοινότητας συνύπαρξης και αγωγής,
όπου ο κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να συμμετέχει με τη δική του
μοναδική προσωπικότητα, χωρίς να κρίνεται ή να απολογείται για αυτήν. Έτσι,
μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε ένα «Σχολείο για Όλους», που θα υποστηρίζει
παιδαγωγικά και διδακτικά το μαθητή και θα συμβάλλει στην γνωστική,
συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη με τη βοήθεια καταρτισμένων και
πρόθυμων εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να τεθούν στέρεα θεμέλια
για τη δημιουργία μιας πιο ανεκτικής και πλουραλιστικής κοινωνίας, όπου η
διαφορετικότητα αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενίσχυση του συμπεριληπτικού χαρακτήρα του σχολείου δεν αποτελεί υπόθεση
αποκλειστικά της εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Ερευνητικά
δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών τυπικής και μη
τυπικής ανάπτυξης και των οικογενειών τους μπορεί να βελτιωθούν με κατάλληλες
συμπεριληπτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στη γειτονιά και έχουν άξονα το
παιχνίδι. Η έρευνα-δράση του Include έχει καταδείξει ότι σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας το παιχνίδι και ιδιαίτερα το ομαδικό παραδοσιακό παιχνίδι
πέρα από κάθε άλλη δραστηριότητα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στη γειτονιά. Η βελτίωση των αλληλεπιδράσεων στη γειτονιά είχε θετικές συνέπειες
αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Διαφάνηκε,
ωστόσο, ότι κάθε μορφή παιχνιδιού δεν είναι το ίδιο κατάλληλη για όλα τα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και ότι το παραδοσιακό παιχνίδι πορκειμένου να γίνει
ελκυστικό για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και να τους δώσει το κίνητρο να
αλληλεπιράσουν με παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να
εμπλουτιστεί με καινοτόμες δράσεις (Νάνου, Γαβριηλίδου, Ραπτοπούλου,
2013).Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης είναι να διερευνήσει πλευρές της
εκπαιδευτικής ρομποτικής που να βελτιώνουν τις αλληλεπιδράσεις μικρών παιδιών
στο φάσμα του αυτισμού και να προσελκύουν παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης
σχολικής ηλικίας ώστε να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μαζί τους. H
έρευνα-δράσης είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και
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Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE» http://include-edu.blogspot.gr/. Στην εργασία
παρουσιάζοται οι πρακτικές που ακολουθούνται και τα πρώτα αποτελέσματά τους.
Εισαγωγή
Το νέο «Σχολείο για Όλους» προωθεί την ιδέα της κοινής εκπαίδευσης παιδιών με και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σούλης, 2008). Όμως, αυτή η
επιδίωξηδημιουργεί πολλούς προβληματισμούς και εμπόδια στην πράξη, καθώς δεν
υπάρχει μέριμνα ώστε να αναπτυχθούν προγράμματα που να προωθούν την
συμπερίληψη στο σχολείο και δράσεις που να μπορούν να την υποστηρίξουν σε
επίπεδο σχολικού πλαισίου. Έχουν βρεθεί μόνο ορισμένα περιβαλλοντικά
προγράμματα που επιδιώκουν να προωθήσουν την ανεξαρτησία, τη συνεργασία, την
υπευθυνότητα, την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, το σεβασμό και την
αλληλεγγύη όλων των παιδιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).Με την παρούσα
έρευνα- δράση επιχειρείται να καλυφτεί αυτό το κενό στα πλαίσια της ευρύτερης
κοινότητας και πιο συγκεκριμένα στη γειτονιά με τα προγράμματα συμπερίληψης,
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του σχολείου.
Θεωρητικό πλαίσιο
Η επιτυχής κοινωνική αλληλεπίδραση απαιτεί μια πληθώρα δεξιοτήτων που τα
τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα μαθαίνουν χωρίς την ανάγκη για άμεση διδασκαλία.
Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να αποκτήσουν αυτές τις κοινωνικές
δεξιότητες, και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Η
κοινωνική ανάπτυξη είναι μια διπλή διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά
ενσωματόνονται στο πλατύτερο κοινωνικό πλαίσιο και διαφοροποιούνται ως
ξεχωριστά άτομα (Βοσνιάδου 1992).Αντιθέτως, η κοινωνική δυσλειτουργία αποτελεί
ένα θεμελιώδες μέρος της διαγνωστικής ταξινόμησης του αυτισμού (APA,1994) και
είναι ένα '' κύριο χαρακτηριστικό '' του (Baron-Cohen 1995, Hobson 1993, Sigman
1994).Στα παιδιά με αυτισμό σπάνια συναντάμε αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους
τους, (Sigman &Ruskin,1999). Η δυνατότητά τους να συμμετάσχουν σε κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις είναι ελλειπής και σπάνια – εώς ποτέ κατακτούν την κοινωνική
ανεξαρτησία.Ελπιδοφόρα μηνύματα έδωσαν πολλές εκπαιδευτικές και ιατρικές
έρευνες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, όπου διαπίστωσαν ότι ομάδες που έπαιζαν με
Legos μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων
παιχνιδιού και των κοινωνικών δεξιοτήτων , όπως : λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία, κοινή προσοχή, εστίαση σε ένα στόχο, μοιράζω τα παιχνίδια μου και
περιμένω τη σειρά μου για να μιλήσω, συνεργατική λύση των προβλημάτων.
Η Θεραπεία LEGO είναι μια κοινωνική παρέμβαση δεξιοτήτων για τα παιδιά σχολικής
ηλικίας που βασίζεται γύρω από τη συνεργατική μάθηση (LeGoff, 2004, LeGoff &
Sherman, 2006).Τα κατασκευαστικά έργα μπορούν να προσαρμοστούν στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου, όπως η τύφλωση, η κώφωση, η αδυναμία
κινητικότητας, ο αυτισμός ή η διάσπαση προσοχής.Οι συμμετέχοντες πρέπει να
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επικοινωνούν και να ακολουθούν τους κοινωνικούς κανόνες για να επιτύχουν την
ολοκλήρωση της κατασκευής LEGO. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε απλούς
κανόνες που είναι εύκολο να κατανοηθούν από όλα τα μέλη της ομάδας. Η ομάδα
συμφωνεί σχετικά με την κατασκευή ενός έργου το οποίο δεν είναι πάρα πολύ
εύκολο ούτε όμως και πολύ δύσκολο. Οι Dewey et al. (1988) βρήκαν ότι μετά
παιχνίδια με προκαθορισμένους κανόνες, τα υλικά κατασκευής (για παράδειγμα
LEGO) ήταν το επόμενο πιο αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων σε παιδιά με αυτισμό.Τα ευρήματα μιας έρευνας φανερώνουν ότι
μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας με LEGO (90 λεπτά συνεδρίαση της ομάδας ανά
εβδομάδα), βελτιώθηκαν σημαντικάοι κοινωνικές δεξιότητες 47 παιδιών με αυτισμό
(LeGoff 2004).Μια μεταγενέστερη μελέτη αξιολόγησε τη μακροχρόνια έκβαση της
θεραπείας LEGO σε σύγκριση με ακαθόριστο fi ed 1: 1 paraprofessional υποστήριξη
για ένα παρόμοιο αριθμό ωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα 3 χρόνια
παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν θεραπεία με LEGO βελτίωσε signi fi
κά περισσότερο από την ομάδα σύγκρισης (LeGoff & Sherman 2006). Ωστόσο, οι
συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή δεν ήταν τυχαία σε διαφορετικές συνθήκες
θεραπείας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία LEGO είναι μια πολλά
υποσχόμενη παρέμβαση για τη βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών
ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο και στο
σπίτι.
Η εφαρμογή του συμπεριληπτικούπρογράμματος στη γειτονιά
Βασικός στόχος και προτεραιότητα του συμπεριληπτικού πριογράμματος είναι να
βελτιώσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποιώντας τα οφέλη του παιχνιδιού με lego και
την εκπαιδευτική ρομποτική. Η βασική φιλοσοφία της δομής του προγράμματος που
εφαρμόστηκε συνολικά κατά την πορεία της δράσης διέπεται από την πολιτική της
συμπερίληψης για την βελτίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της
ομάδας. Η πολιτική της συμπερίληψης στηρίζεται στην λογική ότι η κάθε ομάδα
παιδιών διακρίνεται, εκπαιδεύεται και εξασκείται σε δραστηριότητες ανάλογες των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, με απώτερο σκοπό την αλληλεπίδραση όλων
των μελών μεταξύ τους σε από κοινού δράσεις.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 4 δάσκαλοι/εκπαιδευτές, οι οποίοι εργάζονται σε δομές
ειδικής αγωγής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και 13 παιδιά με και χωρίς
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μεικτή ομάδα παιδιών). Τα παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (δύναμη: 6, ηλικίας 5-10 ετών) έφεραν διαγνώσεις από
επίσημους κρατικούς φορείς (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) και σύμφωνα με
αυτές τα 5 απ’ αυτά ανήκουν στο διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα (Δ.Α.Φ.) και ένα παιδί
παρουσιάζει σύνδρομο Down (ηλικίας 6 ετών). Η δύναμη των παιδιών χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 7 (ηλικίας 6-10) και δεν εμφανίζουν δυσκολίες ή λοιπές
διαγνωσμένες διαταραχές.
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Οι συναντήσεις της συγκεκριμένης δράσης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2014,
πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια μία ώρα και βρίσκονται
ακόμη σε εξέλιξη.
Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσίασε η περίπτωση ενός παιδιού, ηλικίας 5 ετών, που
ανήκει στο διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα, το οποίο παρουσίασε πολλές δυσκολίες
συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι
η μελέτη περίπτωσης με συμμετοχική παρατήρηση του εν λόγω παιδιού στο πλαίσιο
του Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE». Ως
εργαλείο για την καταγραφή των παρατηρούμενων χρησιμοποιήθηκε το τετράδιο
ημερήσιας καταγραφής από την εκπαιδεύτρια, το οποίο συμπληρωνόταν ανελλιπώς
μετά το πέρας της κάθε συνάντησης.
Η δομη του πroγράμματος
Η δομή του προγράμματος σε γενικές γραμμές διακρίνεται σε τρία στάδια: στο 1ο
στάδιο επιλέγεται η τεχνική του ομαδικού (παραδοσιακού) παιχνιδιού και διάφορες
ψυχοκινητικές ασκήσεις, που στόχο έχουν την επικοινωνία και επαφή όλων των
παιδιών, προκειμένου να καλλιεργηθούν αμφότερα συναισθήματα και αντιλήψεις
αποδοχής για το σύνολο των μελών της ομάδας. Επίσης, στο στάδιο αυτό επιχειρείται
η χαλάρωση και η εκτόνωση των μελών, προτού συνεχίσουν στο 2ο στάδιο που
απαιτεί μεγαλύτερα επίπεδα προσοχής και συγκέντρωσης. Στην συνέχεια, στο 2ο
στάδιο πραγματοποιείται χωρισμός των παιδιών σε μικρότερες ομάδες,
λαμβάνοντας υπόψη δύο κριτήρια: τα ενδιαφέροντα και τα ιδιαίτερα κριτήρια
επιτευξιμότητας του κάθε παιδιού και άρα η κάθε ομάδα εκτελεί διαφορετικές
δραστηριότητες που έχουν σαν κύριο άξονα την ρομποτική. Με την αξιοποίηση της
legotherapy επιδιώκεται η αύξηση των αλληλεπιδράσεων των παιδιών της κάθε
ομάδας. Στο 3ο και τελευταίο στάδιο συγκεντρώνεται όλη η ομάδα και επιχειρείται
αναστοχασμός, η ανατροφοότηση και χαιρετισμός με την από κοινού εκτέλεση
τραγουδιών, συνήθως το τραγούδι/”σύνθημα” της ομάδας.
Η συμπερίληψη παιδιού με αυτισμό
Η Φ. είναι ένα παιδί 5 χρονών που παρουσιάζει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
(Αυτισμός). Από την παρατήρηση στο χώρο του Include και στη συνέντευξη με τους
γονείς της, προέκυψε ότι:παρουσιάζει ποιοτικές αποκλίσεις στους τομείς της
αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, του συμβολικού ή
κοινωνικού μιμητικού παιχνιδιού και έχει περιορισμένο, επαναληπτικό πρότυπο
ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς. Το παιχνίδι της δεν είναι ιδιαίτερα λειτουργικό,
«μιλάει» ωστόσο συνεχώς στα παιχνίδια της. Ο λόγος της δεν είναι πάντοτε
καταληπτός αλλά και λειτουργικός. Χρησιμοποιεί λειτουργικά και με επικοινωνιακό
σκοπό κάποιες λέξεις όπως π.χ. «έλα», «έρχομαι», «άνοιξε», «πάμε», «ψηλά»,
«νερό» κ.ά. δεν απαντά όμως με το «ναι» και το «όχι» σε ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Της αρέσουν τα εικονογραφημένα παραμύθια (παρατηρεί τις εικόνες) και δέχεται να
της διαβάσουν ένα απλό παραμύθι. Δεν της αρέσει να χρησιμοποιεί τους
μαρκαδόρους, αναφέρθηκε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα με συνεχή
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λεκτική και φυσική καθοδήγηση άρχισε να ενώνει τελείες για να σχεδιάσει κάθετες
και οριζόντιες γραμμές (ο ρυθμός αφομοίωσης των νέων δεδομένων επηρεάζεται
σημαντικά από τη διάθεση, το κίνητρο και το βαθμό της συνεργασίας της). Η Φ έχει
σημαντικές δεξιότητες στην κατασκευη με τουβλάκια Lego.
Αρχικά αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της μαθήτριας, αλλά και των γονιών της,
ήταν το ρομπότ (εκπαιδευτική ρομποτική Lego Mindstroms NXT), το οποίο και αρχικά
χρησιμοποιήσαμε ως μέσο επικοινωνίας μαζί της καθώς δεν έστρεφε πάντα την
προσοχή της στο κάλεσμα του ονόματός της και η βλεμματική της επαφή ήταν
περιστασιακή και τη χρησιμοποιούσε κυρίως μέσα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες
(όπως για παράδειγμα στο παιχνίδι με το ρομπότ). Χρησιμοποιήσαμε το ρομπότ στις
πρώτες 4 συναντήσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε την ένταξη της μαθήτριας στην
ομάδα. Θελήσαμε να εξοικειωθεί με το χώρο και με τις συντονίστριες της ομάδας.
Σταδιακά απομακρύναμε το ρομπότ έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να
οργανώσουμε δραστηριότητες που να είναι σε θέση να ολοκληρώσει η μαθήτρια.
Αρχικά, κατασκευάσαμε μια κοινωνική ιστορία με εικόνες οι οποίες είχανε ως στόχο
να διδαχθεί η μαθήτρια τον τρόπο με τον οποίο θα ερχόταν στο χώρο μας, θα έπρεπε
να χαιρετήσει, να βγάλει το μπουφάν και τα παπούτσια της, να συμμετέχει στις
δραστηριότητες της ομάδας, να χαιρετήσει τους συμμαθητές της και να φύγει. Η
συγκεκριμένη ιστορία βοήθησε αρκετά τη μαθήτρια να κατανοήσει τη διαδικασία
που θα ακολουθεί κάθε φορά που έρχεται στο πρόγραμμα και εξασφάλισε μια σχέση
ρουτίνας με αυτό. Χρησιμοποιήσαμε την εικόνα STOP όταν θέλουμε να κάνουμε να
η μαθήτρια να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει.
Προσπαθήσαμε να δώσουμε νόημα στο ρομπότ που τόσο της άρεσε, τοποθετώντας
το σε μία πόλη που σχεδιάσαμε, με τουβλάκια lego, με το ρομπότ να συμμετέχει σε
ορισμένες δοκιμασίες με τη βοήθεια της μαθήτριας. Αν και αρχικά η μαθήτριας
έπαιζε μόνη της με την πάροδο του χρόνου και τη δική μας συμβολή κατάφερε να
ενταχθεί στην ομάδα. Δεν έχει καταφέρει να κάνει φιλίες ωστόσο συμμετέχει ενεργά
σε κινητικά παιχνίδια – μερικές φορές χρειάζεται παρότρυνση για να εκτελέσει
κάποιες εντολές.
Για την Φ. χρησιμοποιήσαμε ένα μοντέλο διαφοροποιημένης εκπαίδευσης ως προς
τα υλικά και τη μέθοδο αλλά με ενιαίο στόχο και προσανατολισμό. Έχει επιτευχθεί η
ομαλή ένταξή της στην ομάδα και η συμμετοχή της στο σύνολο των δραστηριοτήτων
με την προοπτική μιας πιο ενεργής συμμετοχής της μαθήτριας στην ομάδα.
Καταλήγουμε ότι η Φ. χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση ώστε να χρησιμοποιεί σκόπιμα
και κατάλληλα τα υλικά και τα αντικείμενα για την ενεργητική εμπλοκή της σε
οργανωμένες δραστηριότητες. Χρειάζεται συνεχή και σαφή οριοθέτηση προκειμένου
να ολοκληρώσει ένα σύντομο παιδαγωγικό έργο.
Απότελέσματα-σύζητηση
Στην προσπάθεια αυτής της δράσης εμφανίστηκαν μεγάλα εμπόδια και
παρουσιάστηκαν πολλές δυσκολίες από την άποψη της συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης όλων των παιδιών της ομάδας. Έπειτα όμως από τους πρώτες μήνες
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των συναντήσεων συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση των παιδιών
με πιο ελκυστικές μορφές παιχνιδιού, όπως είναι τα legomindstorms, καθώς και η
ρομποτική έδωσε το απαραίτητο κίνητρο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν με παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες αντίστοιχης ηλικίας. Η ομάδα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης
παρόλο αλληλεπιδρά με τα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιευτικές ανάγκες και τα
θεωρούν μέρος της ομάδας παρόλο που αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες
προσαρμογής. Φιλοδοξούμε η εκπαιδευτική ρομποτική μελλοντικά μπορεί να
αποτελέσει το μέσο περεταίρω βελτίωσης των αλληλεπιδράσεων παιδιών με και
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γειτονιά, αλλά και την ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα. Η έρευνα δράση είναι σε εξέλιξη.
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Στάσεις εκπαιδευτικών της τυπικής εκπαίδευσης σχετικά με την
εισαγωγή του νέου θεσμού της ΕΔΕΑΥ στα σχολεία.
Τοζακίδης Ανανίας
Σχολικός σύμβουλος ΕΑΕ 8ης Περιφέρειας
tananias@hotmail.com/symea8@sch.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα απεικονίζει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών
απέναντι στις νέες θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας(Ν 4115/2013,
ίδρυση ΣΔΕΥ- ΕΔΕΑΥ)και την είσοδο ψυχολόγων και κοινωνικών Λειτουργών στο
γενικό σχολείο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο του Μάιου- Ιουνίου 2014
σε σχολεία του Βόρειου Έβρου(περιοχή Ορεστιάδας) και του Ν. Δράμας. Τα
αποτελέσματα έδειξαν μια ευρεία αποδοχή, αλλά και υψηλές προσδοκίες των
εκπαιδευτικών απ’ τη λειτουργία του νέου θεσμού.
Εισαγωγή - Προβληματική
Εξ αρχής θεωρήθηκε ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις καινοτομίες
προσδιορίζει και το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε νέου θεσμού. Για τη μελέτη
της στάσης των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε ένα διαβαθμισμένο
ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου με το οποίο διερευνήθηκε η υποδοχή που είχε απ’
την εκπαιδευτική κοινότητα ο νέος θεσμός. Οι καινοτομίες, συνήθως στην
εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη και δεν έχουν ευρεία
αποδοχή. Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει το βαθμό αποδοχής του
νέου θεσμού των ΕΔΕΑΥ και την είσοδο των Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων
στη λειτουργία του σχολείου.
Κυρίως Σώμα
Ερευνητικά ερωτήματα:
I.Πως αντιμετωπίζουν την εισαγωγή ενός νέου θεσμού στην εκπαίδευση
II.Ποιες είναι οι προσδοκίες στη λειτουργία και τις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου.
Η μελέτη αυτή στοχεύει να δώσει απάντηση στο ερώτημα αυτό, διερευνώντας τις
στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στον νέο θεσμό. Παρόμοιες έρευνες έχουν
γίνει σε κάθε εισαγωγή καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τονίζεται ότι είναι
αναγκαίο να γνωρίζουμε τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών, καθώς η
βάση στην οποία θα στηριχθεί ένας νέος καινοτόμος θεσμός είναι ανάλογος «με
τις πεποιθήσεις , τις εικόνες, τις αξίες και τις στάσεις των εκπαιδευτικών».258
III.Σχεδιασμός
258

Ματσαγγούρας 1998
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Η έρευνα έγινε στους εκπαιδευτικούς των σχολείων του ΣΔΕΥ Ορεστιάδας και
Δράμας τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2014. Το δείγμα ήταν οι εκπαιδευτικοί
των σχολείων όπου λειτουργούσε ΕΔΕΑΥ. Το ερωτηματολόγιο συντάχτηκε σε
συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Έβρου κ. Κ. Ζαφειριάδη, μέλος
της υποστηρικτικής ομάδας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών(Αρ. Πρωτ.:
1895/28/02/2014, έγγραφο του ΙΕΠ).
IV.Περιγραφή ερευνητικής μεθόδου
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου διαβαθμισμένης
επιλογής. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στην διάρκεια των επισκέψεων του ΕΕΠ259
στα σχολεία που λειτουργούσε ΕΔΕΑΥ.
V.Περιγραφή δείγματος
Υποκείμενα της έρευνας ήταν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, ήταν εκπαιδευτικοί των
σχολείων της περιοχής Ορεστιάδας και Δράμας, που λειτουργούσε ΕΔΕΑΥ. Η
έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα του Γ΄ τριμήνου του σχολικού
έτους 2013-14.
Πίνακας 1: Τα πρώτα τρία ερωτήματα260 εστιάζουν τα θέματα συμπεριφοράς που
απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Προβληματική συμπεριφορά, διαταραχές
άγχους και υπερκινητικότητα, είναι διαταραχές που έχουν άμεση σχέση με την

Ερωτ. 1
Ερωτ. 2

αρωγή της ψυχολόγου και της Κοινωνικού Λειτουργού. Το σχολείο αποτελεί ένα από
τους βασικούς παράγοντες στην επίλυση των προβλημάτων συμπεριφοράς των
παιδιών (Kaufmann, 2001). Η παρατήρηση απ’ τη μεριά της Ψυχολόγου και το
κοινωνικό ιστορικό, είναι οι αναγκαίες συνθήκες για να συνθέσουμε ένα πρόγραμμα
παρέμβασης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε παρέμβαση που επιχειρείται δεν είναι
δυνατό να επιδιώκει μόνο την αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς, αλλά στην
αλλαγή του πλαισίου που αυτή εμφανίζεται (Παναγιωτάκης – Ζεκίνογλου, 2011).
259

ΕΕΠ(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για την Ορεστιάδα Κ. Κωνσταντοπούλου ΠΕ23 & Φ. Σκραπαλή
ΠΕ30, για τη Δράμα Τσαλίκογλου Ε. ΠΕ23 και Τρυπίδου Ε. ΠΕ30)
260
α. Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον
εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει τις διαταραχές διαγωγής των μαθητών; β. Σε ποιον βαθμό η
παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να
αντιμετωπίσει τις διαταραχές άγχους που εκδηλώνουν οι μαθητές; γ. Σε ποιον βαθμό η παρουσία της
ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα υπερκινητικότητας των μαθητών;
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Πίνακας 2:
καθόλου

λίγο

αρκετά

πολύ

πάρα πολύ

Ερωτ. 1

0%

0%

9%

57%

34%

Ερωτ. 2

0%

0%

22%

48%

30%

Ερωτ. 3

0%

4%

26%

46%

24%

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις
διαβαθμισμένες ερωτήσεις συγκεντρώνονται επί το πλείστον στο πολύ έως πάρα
πολύ. Από 70% έως και 91%. Σημειωτέον δεν έχουμε καθόλου απαντήσεις στο
καθόλου και μόνο 4% στην 3η ερώτηση στο λίγο, υποδηλώνοντας σχετικά μεγάλες
προσδοκίες των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση απ’ την ΕΔΕΑΥ, προβλημάτων
συμπεριφοράς.
Πίνακας 3: Στο επόμενο ερώτημα 261 έχουμε τον έλεγχο των προηγούμενων
απαντήσεων μια και τα προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς είναι η
απάντηση στην αντιμετώπιση των διαταραχών που θέτουν τα πρώτα τρία
ερωτήματα.
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
Ερωτ. 4

0%

2%

20%

52%

26%

Ερωτ. 5

0%

7%

22%

43%

28%

Στο ερώτημα 5 εισάγεται ο όρος μαθησιακή δυσκολία με την έννοια της ειδικής
μαθησιακής δυσκολίας.
Πίνακας 4: Τα ερωτήματα 6 & 7262 εστιάζουν στο ψυχολογικό κλίμα της τάξης και
γενικότερα της σχολικής ζωής και όπως ήταν αναμενόμενο η αποδοχή των
εκπαιδευτικών ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Έρευνες έχουν αποδείξει «ότι οι εκπαιδευτικοί
που δέχονται συμβουλευτική υποστήριξη αποδεικνύονται περισσότερο ικανοί να
θέσουν όρια και να αναπτύξουν σταθερές στρατηγικές αντιμετώπισης παιδιών με
προβλήματα» (Κουρκούτας, 2007).
καθόλου
λίγο
αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
Ερωτ. 6

0%

8%

44%

35%

13%

Ερωτ. 7

2%

4%

48%

31%

15%

261

Σε ποιον βαθμό η της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό, ώστε να εφαρμόσει
προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς των μαθητών;
262
Σε ποιο βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα στην τάξη;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα στη σχολική ζωή γενικότερα;
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Πίνακας 5: Στο ερώτημα 8263και υπάρχει ισχυρή συγκέντρωση απαντήσεων στο πολύπάρα πολύ74%. Το ίδιο παρατηρείται και στην ερώτηση 9264 με ποσοστό 76%
καθόλου
λίγο αρκετά πολ πάρα πολύ
ύ
Ερωτ. 8
0%
2% 24%
39% 35%
Ερωτ. 9

0%

4%

20%

39%

37%

Πίνακας 6:
Φαίνεται ότι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο θεσμό είναι
αυξημένες στο πλαίσιο της υποστήριξης του σχολείου από εξωσχολικές δομές. Η
ελλιπής συνεργασία

Ερωτ. 8
Ερωτ. 9

μεταξύ των φορέων εμποδίζει την ένταξη μαθητών με προβλήματα μάθησης(Lacey,
2000). Ο καινούργιος θεσμός έρχεται να ανοίξει τις πόρτες του σχολείου σε
κοινωνικούς φορείς
υποστήριξης που τόσο έχει ανάγκη το σύγχρονο σχολείο. Η διασύνδεση των
διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων με τις εκπαιδευτικές μονάδες είναι
άμεση προτεραιότητα.
Πίνακας 6: Η πλειοψηφία των σχέσεων σχολειού-οικογένειας νοσεί από έλλειψη
σεβασμού, κατανόησης και επικοινωνίας εξαιτίας λανθασμένων αντιλήψεων,
ανεπαρκούς κατάρτισης και έλλειψη εμπειρίας καθώς επίσης και της αδυναμίας του
εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών(Θάλεια Μαρκουλάκη,2011). Τα ερωτήματα 10,11&12 265 προσβλέπουν
στον γονεϊκό ρόλο και την τυχόν ενίσχυσή του από τον νέο θεσμό.
263

Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ), ώστε να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι
μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση;
264
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ), ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές, οι οποίοι
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη σχολική ζωή;
265
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να αξιολογηθούν οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να προαχθεί η ψυχική υγεία στην οικογένεια;
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Απ’ τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την θετική
επίδραση της ΕΔΕΑΥ. Αναλυτικότερα στο ερώτημα 10, ζητείται ο βαθμός συνδρομής
της ΕΔΕΑΥ(πολύ 46%), ώστε να ξεπεράσουν αρκετοί γονείς, τη δυσκολία να
προχωρήσουν σε αξιολόγηση του παιδιού τους, από τα κέντρα αξιολόγηση και
διάγνωσης (ΚΕΔΔΥ).
καθόλου
λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
Ερωτ. 10

0%

0%

32%

48%

20%

Ερωτ. 11

0%

6%

36%

28%

30%

Ερωτ. 12
0%
4%
24%
45%
27%
Αμέσως μετά υπάρχει η ενδέκατη ερώτηση(αρκετά 36%),που εξετάζει τη συμμετοχή
της ΕΔΕΑΥ στην βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ο
κανονισμός λειτουργίας προβλέπει απογευματινές συνεδρίες καθώς και επισκέψεις
στα σπίτια μαθητών του σχολείου όπου λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ. Ο ψυχολόγος ως μέλος
της σχολικής κοινότητας, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τους μαθητές με
ποικίλους τρόπους και στα δύο περιβάλλοντα οικογενειακό και
σχολικό(Παναγιωτάκης – Ζεκίνογλου, 2011). Με την έγκαιρη υποστηρικτική του
παρέμβαση στο σχολικό χώρο αντιμετωπίζονται ευκολότερα τα προβλήματα χωρίς
να χρειαστεί η απομάκρυνση του παιδιού από το περιβάλλον του και η παραπομπή
του σ’ άλλες υπηρεσίες (Παπά, 2001). Στην τελευταία ερώτηση ζητείται να απαντηθεί
αν αυτή η συνεργασία δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα ώστε να βελτιωθούν
μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση(πολύ 45%).
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Συγκεντρώνοντας τα επιμέρους συμπεράσματα της έρευνάς μας, για τη διερεύνηση
των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο θεσμό,
καταλήγουμε στα σημαντικότερα.
• Παρ’ όλη την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος φαίνεται μια ευρεία αποδοχή
του νέου θεσμού στο δείγμα που εξετάσαμε.
• Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά μεγάλες για την βοήθεια που
μπορεί να συνεισφέρουν οι ΕΔΕΑΥ στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό μπορεί να
εγκυμονεί κινδύνους υπερβολικών απαιτήσεων απ’ τη μεριά των εκπαιδευτικών.
• Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται ευμενώς στη δυνατότητα που φαίνεται να
αναπτύσσει ο καινούργιος θεσμός σχετικά με τη σύνδεση του σχολείου με δομές
υποβοηθητικές για τη λειτουργία του σχολείου.
• Η συμμετοχή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει πολλά
πλεονεκτήματα και επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό την εκπαίδευση των παιδιών. Ο νέος
θεσμός έρχεται να ενισχύσει το παραπάνω αξίωμα.

Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση;

-810-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Συνεκδοχικά, η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας που
πραγματοποιήσαμε, έδειξε ότι υπάρχει η κατάλληλη αποδοχή του νέου θεσμού από
πλευράς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον, η ενδελεχής διερεύνηση των
στάσεων, σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις της ΕΔΕΑΥ266, ανέδειξε ότι
υφίσταται μια ιδιαίτερα θετική αρχική υποδοχή(υποδηλώνοντας την ανάγκη
στελέχωσης των τυπικών σχολείων με διεπιστημονικό προσωπικό), απαραίτητη για
την επιτυχία του καινοτόμου και πιλοτικού αυτού προγράμματος.
Αναφορές – Βιβλιογραφία
Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: Παρεμβάσεις στο
πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μαρκουλάκη, Θ, «Πως η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με παιδιά
με ειδικές ανάγκες μπορεί να αποτελέσει θετικό παράγοντα εξέλιξης στην
ανάπτυξη και πρόοδό τους»
Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία της διδασκαλίας: η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο
στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg
Ν 4115/2013 (Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄30−1−2013) «Θέματα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) για το Νέο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
ΦΕΚ 315 Αριθμ. 17812/Γ6, Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των
ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών.
Παπά, Β., (2001). Συμβουλευτικοί σταθμοί: Δομές στήριξης εκπαιδευτικών, γονέων,
μαθητών. Εισήγηση στην ημερίδα: «Αγωγή Υγείας στο σύγχρονο σχολείο»
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ
Πρακτικά συνεδρίου, Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»
ΑΘΗΝΑ 8-10- 2010, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Χατζηπαντελής
,
Θ,
«Σχεδιάζοντας
έρευνες»,
slidePlayer,
http://slideplayer.gr/slide/2634315/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο
Ερωτήσεις

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ

Πάρα
πολύ

Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να αντιμετωπίσει τις διαταραχές διαγωγής
των μαθητών;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να αντιμετωπίσει τις διαταραχές άγχους που
εκδηλώνουν οι μαθητές;
266

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ, ΦΕΚ 315 Αριθμ. 17812/Γ6, Νόμιμη σύσταση των
ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών.

-811-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ
στη
σχολική μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον
εκπαιδευτικό, ώστε να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα υπερκινητικότητας των μαθητών;
Σε ποιον βαθμό η της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καθοδηγεί
τον
εκπαιδευτικό,
ώστε
να
εφαρμόσει
προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς των
μαθητών;
Σε ποιον βαθμό η της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καθοδηγεί
τον
εκπαιδευτικό,
ώστε
να
εφαρμόσει
προγράμματα αντιμετώπισης των μαθησιακών
δυσκολιών;
Σε ποιο βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα
στην τάξη;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό,
ώστε να διαμορφώσει θετικό ψυχολογικό κλίμα
στη σχολική ζωή γενικότερα;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ),
ώστε να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι
μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
Διαγνωστικούς Αξιολογικούς Φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ),
ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές, οι οποίοι
δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη σχολική
ζωή;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να αξιολογηθούν οι μαθητές με
δυσκολίες στη μάθηση;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να προαχθεί η ψυχική υγεία στην
οικογένεια;
Σε ποιον βαθμό η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στη σχολική
μονάδα μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία με
τους γονείς, ώστε να υποστηριχθούν οι μαθητές με
δυσκολίες στη μάθηση;
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Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε παιδιά με Δυσλεξία: Κατανόηση της Δυσλεξίας
και Καλές Πρακτικές Συνεργατικής Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Φράγκου Ευφροσύνη
PhD, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικής
effie.fragkou@gmail.com
Δρ. Οικονομίδης Αγάπιος
Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής Λέσβου-Λήμνου
agapiosoik@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε παιδιά με δυσλεξία.
Οι συγγραφείς, ορμώμενοι από την εμπειρία τους σε θέματα που άπτονται της
σχολικής πραγματικότητας και τις θεωρητικές γνώσεις τους στη δυσλεξία, καθώς και
την εξοικείωσή τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αποπειρώνται μια συνολική
προσέγγιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε δυσλεξικούς μαθητές,
αξιολογώντας την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης, υπό το φως των ευρημάτων
της πρόσφατης επιστημονικής έρευνας, και προτείνουν τρόπους ουσιαστικής
αξιοποίησης των επιστημονικών πορισμάτων μέσα από μια συνεργατική προσέγγιση
της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, η οποία θα στηρίζεται στη σύμπραξη όλων των
καθηγητών ξένων γλωσσών μίας σχολικής μονάδας.
Εισαγωγή
Η δυσλεξία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών κλάδων, τόσο των θετικών
(νευρολογία, παθολογία, ψυχιατρική, κ.λπ.), όσο και των θεωρητικών επιστημών
(παιδαγωγική, ψυχολογία, παιδοψυχολογία, κ.λπ.). Σύγχρονες έρευνες, εργαστηρίου
και πεδίου, έχουν καταρρίψει κραταιούς μύθους γύρω από τη δυσλεξία και έχουν
συμβάλει στην αλλαγή αντιλήψεων προς όφελος της διάγνωσης, της αντιμετώπισης
και, πρωτίστως, της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των δυσλεξικών παιδιών.
Στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποπειραθεί να αντιμετωπίσει τη
δυσλεξία με την εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν στις διαδικασίες και τα
μέσα διδασκαλίας (διδακτικές μέθοδοι/προσεγγίσεις, πρόσληψη ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού, νομοθετικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης ως προς την
αξιολόγηση, κ.ο.κ). Ωστόσο, το εκπαιδευτικό σύστημα επικεντρώνει το ενδιαφέρον
της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ομάδων γονέων παιδιών με δυσλεξία στην
εκμάθηση της μητρικής γλώσσας (γραφή και ανάγνωση) και τη διδασκαλία των
μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, προς τα οποία και κατευθύνει τους
αναλογούντες (πενιχρούς) πόρους (υλικούς και ανθρώπινους). Επίσης, φαίνεται να
δίνει βαρύνουσα σημασία στην αξιολόγηση των μαθητών με δυσλεξία
παραμελώντας τις μαθησιακές ιδιαιτερότητές τους και λιγότερο στις διδακτικές
μεθόδους, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στις ξένες γλώσσες.
Η καθημερινότητα στα σχολεία καταδεικνύει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τη
δυσλεξία δε λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα των ξένων γλωσσών και τη σημασία
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανακολουθία γίνεται ακόμη πιο έντονη μετά
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και από την αναβάθμιση των ξένων γλωσσών, και δη της αγγλικής, στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πιθανόν, η υστέρηση σε ό,τι αφορά στο δίδυμο «ξένη
γλώσσα/δυσλεξία» να οφείλεται, μερικώς, στον περιορισμένο αριθμό επιστημονικών
ερευνών εύρους στη θεματική της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε παιδιά με
δυσλεξία στην Ελλάδα.
Εξαιρούνται φυσικά περιπτώσεις όπως οι έρευνες των Αραπογιάννη (2003), Βλάχου
(2006), Ρόντου (2010, 2012, 2013, 2014), Πόρδοντα (1990, 1997,) που αφορούν σε
εθνογραφικές μελέτες και μελέτες περίπτωσης της διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας σε ελληνόφωνους δυσλεξικούς μαθητές. Δεν υπάρχουν ωστόσο επαρκείς
αντίστοιχες μελέτες που να καταπιάνονται με τη διδασκαλία της γαλλικής ή της
γερμανικής ως ξένες γλώσσες σε ελληνόφωνους μαθητές με δυσλεξία.
Στην παρούσα εργασία, επιχειρούμε μια κριτική ανάλυση των πορισμάτων γνωστών
μελετών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε δυσλεξικούς μαθητές,
αντιπαραβάλλοντας τα ευρήματά τους και τις προτάσεις των ερευνητών με τις
ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου
Παιδείας. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζουμε το έλλειμμα των τελευταίων ως προς τις
ξένες γλώσσες αλλά, κυρίως, προτείνουμε τρόπους λειτουργικής ένταξης των
επιστημονικών πορισμάτων στην εκπαιδευτική πρακτική των ξένων γλωσσών.
Οι στόχοι της συγκριτικής αυτής μελέτης είναι πολλοί. Πρώτον, επιχειρούμε μία
αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής πράξης των ξένων γλωσσών για τα
δυσλεξικά παιδιά, κατά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των διαφόρων ερευνών
που έχουν διεξαχθεί και των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί.
Δεύτερον, επειδή ακριβώς θεωρούμε σημαντική τη σύμπραξη στη μαθησιακή
διαδικασία εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων/κλάδων, προτείνουμε τρόπους
διεπιστημονικής προσέγγισης της δυσλεξίας, έτσι ώστε, μέσα από τις κατάλληλες
πρακτικές και μεθόδους, να επιτύχουμε το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα.
Τρίτον, εξετάζουμε και προάγουμε μεθοδολογικές προσεγγίσεις ουσιαστικής
αξιοποίησης των επιστημονικών πορισμάτων των ερευνών στα πλαίσια της
διδακτικής πρακτικής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψη, συγγραφή και
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και μέσων διαφοροποιημένης διδασκαλίας για τις
ξένες γλώσσες, με κοινούς παιδαγωγικούς στόχους για όλες τις διδαχθείσες γλώσσες
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και πρόσφατα κινεζικά σε ορισμένα
πειραματικά σχολεία).
Ο τελευταίος στόχος προσβλέπει στη βελτίωση της διδασκαλίας και εκμάθησης των
ξένων γλωσσών, μέσω της συνεχούς και στενής επιστημονικής συνεργασίας των
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών της ίδιας σχολικής μονάδα, οι οποίοι εργάζονται με
τους ίδιους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερη και πιο
αποτελεσματική αξιολόγηση των δυσλεξικών μαθητών στις ξένες γλώσσες, μέσα από
κοινές μεθόδους και κλίμακες αξιολόγησης, και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των
γονέων, έτσι ώστε να συμβάλουν και αυτοί ουσιαστικότερα στη μαθησιακή εμπειρία
των παιδιών τους.
Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά
στις θεωρίες περί δυσλεξίας και στο πως αυτές αντικατοπτρίζονται στο ισχύον
ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι προαναφερθέντες
προβληματισμοί σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων για τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης (εκμάθηση και διδασκαλία των ξένων γλωσσών)
για τους δυσλεξικούς μαθητές. Τέλος, στο τρίτο μέρος, προτείνονται συγκεκριμένα
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παραδείγματα καλών πρακτικών διδασκαλίας των ξένων γλωσσών που ενθαρρύνουν
τη σύμπραξη και τη συνεργασία των καθηγητών όλων των ξένων γλωσσών που
διδάσκονται σε μία συγκεκριμένη σχολική μονάδα και βαθμίδα.
Ορισμοί της δυσλεξίας
Παρά τις σημαντικές προόδους της επιστημονικής έρευνας και το εύρος και πλήθος
των δημοσιευμάτων και μελετών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαπιστώνεται δυσκολία
στον ακριβή προσδιορισμό της δυσλεξίας. Ο μεγάλος αριθμός των ερευνών για τη
δυσλεξία αποδεικνύει περίτρανα ότι ο ορισμός της δυσλεξίας έχει εγείρει πλήθος
αμφισβητήσεων, διχογνωμιών και προβληματισμών μεταξύ των μελών της
επιστημονικής κοινότητας.
Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, στο σημείο αυτό θα αρκεστούμε στο ότι η
δυσλεξία αποτελεί σύνδρομο ή αλλιώς διαταραχή, του οποίου η πολυπλοκότητα έχει
αναγκάσει επιστήμονες διαφόρων κλάδων να καταπιαστούν με αυτό στην
προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και, κατά συνέπεια, να το ορίσουν. Ο όρος
σύνδρομο παραπέμπει στην ιατρική, και δη στη νευρολογία, γεγονός που
υποδηλώνει την αρχική εμπλοκή της συγκεκριμένης επιστήμης στον προσδιορισμό
του και τη σαφώς μεταγενέστερη εμπλοκή της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.
Σε επίπεδο ορισμών, σημειώνουμε ότι ο όρος «αναπτυξιακή ή εξελικτική δυσλεξία»
(developmental dyslexia) είναι κοινά αποδεκτός και έχει καθιερωθεί στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα. Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές
στο να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν επιτυχώς, δηλαδή να κατακτήσουν, τις
δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης. Ο ορισμός αυτός αποτελεί, όπως θα δούμε
και παρακάτω, τη βάση τόσο του εννοιολογικού όσο και του λειτουργικού
προσδιορισμού των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (εφεξής Ε.Μ.Δ).
Όπως προαναφέρθηκε, η δυσλεξία χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο ή διαταραχή. Το
1978, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας έδωσε τον παρακάτω ορισμό, ο οποίος
ισχύει μέχρι και σήμερα.
«διαταραχή σε παιδιά τα οποία, παρά το γεγονός ότι παρακολουθούν τη συμβατική
διδασκαλία, δεν καταφέρνουν να κατακτήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής
και ορθογραφίας που αντιστοιχούν στις νοητικές τους ικανότητες» [Δική μας
μετάφραση]267
Ο εν λόγω ορισμός έχει συμπληρωθεί από τη Βρετανική Εταιρεία Δυσλεξίας ως εξής:
Σύνθετη νευρολογική πάθηση ιδιοσυστατικής προέλευσης. Τα συμπτώματά της
μπορούν να επηρεάσουν διάφορους τομείς της μάθησης και της δραστηριότητας και
δύνανται να περιγραφούν ως συγκεκριμένη δυσκολία στην ανάγνωση, την
ορθογραφία και τη γραπτή. Μπορούν να επηρεαστούν ένα ή και περισσότερους
τομείς: κατανόηση των αριθμών, των στιγμών (μουσικών στιγμών), κινητικές
λειτουργίες και οργανωτικές δεξιότητες. Ωστόσο, σχετίζεται ως επί το πλείστον με το
χειρισμό της γραπτής γλώσσας, αν και ο προφορικός λόγος δύναται να επηρεαστεί
σε κάποιο βαθμό.» [Δική μας μετάφραση]
Όπως παρατηρούν οι Μπαλαφούκα και Πετράκης (2010), ο παραπάνω ορισμός είναι
τολμηρός και ευρύς αν και φαίνεται να προάγει τη νευρολογική βάση της δυσλεξίας.
Το γεγονός ότι γίνεται αναφορά στην ιδιοσυστατική προέλευση της δυσλεξίας
267

http://www.inpp.org.uk/intervention-adults-children/help-by-diagnosis/dyslexia.
πρόσβαση: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, 22:37.

-815-

Τελευταία

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδουν οι δημιουργοί του συγκεκριμένου ορισμού
σε παράγοντες όπως η κληρονομικότητα και οι προγεννητικές και περιγεννητικές
συνθήκες στην εκδήλωση της δυσλεξίας.
Σύμφωνα πάντα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας, οι σύγχρονες έρευνες
πάνω στη δυσλεξία επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: δυσκολίες στην
αυτόματη ισορροπία, ανώριμες κινητικές δεξιότητες, προβλήματα επεξεργασίας των
ακουστικών ερεθισμάτων και μη φυσιολογική επεξεργασία της οπτικά
προσλαμβανόμενης πληροφορίας.
Στο σημείο αυτό θα αρκεστούμε στη διάκριση μεταξύ της αναπτυξιακής ή εξελικτικής
δυσλεξίας, που θεωρείται έμφυτη, και της επίκτητης δυσλεξίας, η οποία αφορά σε
περιπτώσεις εγκεφαλικής βλάβης ως αποτέλεσμα τραυματισμού στην πλευροκροταφική χώρα του αριστερού ημισφαιρίου. Η βλάβη αυτή προκλήθηκε σε κάποιο
στάδιο της ανάπτυξης του ατόμου και σαφώς μετά την επαρκή κατάκτηση των
δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. Η εξελικτική δυσλεξία
εντάσσεται στα πλαίσια του φάσματος της αναπτυξιακής προσέγγισης των
μαθησιακών δυσκολιών, καθώς, όπως τονίζει και ο Αναστασίου (2007-8: 391), η
ειδική μαθησιακή δυσκολία, ως συνέπεια της δυσλεξίας, δεν είναι ένα φευγαλέο και
παροδικό φαινόμενο (π.χ. μία παιδική ασθένεια), αλλά μια κατάσταση που
εξελίσσεται. Η έκβασή της (θετική ή αρνητική) είναι συνάρτηση παραγόντων όπως το
αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και η ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τέλος, συνοψίζοντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας,
επαναλαμβάνουμε τη δυσκολία στη διατύπωση ενός ολοκληρωμένου και ευρέως
αποδεκτού ορισμού για τη δυσλεξία. Υπογραμμίζουμε ότι η αναπτυξιακή δυσλεξία
σχετίζεται με δυσκολίες στην κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής
και της ορθογραφίας, στα πρώτα στάδια της εκμάθησής τους. Αντιθέτως, η επίκτητη
δυσλεξία είναι συνέπεια τραυματισμών και αφορά στην απώλεια των ήδη
κατακτηθεισών δεξιοτήτων. Σημειώνουμε ότι η νευρολογική προσέγγιση της
δυσλεξίας είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό συγκεκριμένων περιοχών του
εγκεφάλου που ευθύνονται για την εμφάνισή της. Υπογραμμίζουμε τέλος ότι έρευνες
έχουν αποδείξει τη σχέση της δυσλεξίας με την κληρονομικότητα, καθώς και την
εμφάνισή της με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια από τα κορίτσια.
Βάσει των παραπάνω ορισμών, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πως το ελληνικό
νομοθετικό πλαίσιο αντιλαμβάνεται τη δυσλεξία και σε ποια από τις ισχύουσες
θεωρητικές προσεγγίσεις στηρίζεται για να την ορίσει και, κατά συνέπεια, να
οριοθετήσει τη διάγνωσή της σε παιδιά.
Ο πλέον ολοκληρωμένος ορισμός της δυσλεξίας εμφανίζεται στην Εγκύκλιο
Γ2/1846/17-05-2000 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπου
διαβάζουμε τα εξής:
Η δυσλεξία, γνωστή τα τελευταία χρόνια ως «ειδική μαθησιακή δυσκολία στη γραφή
και στην ανάγνωση», είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία συνίσταται στην
αδυναμία των μαθητών/τριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που
σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η λειτουργική αυτή
αδυναμία εκδηλώνεται, αν και υπάρχει συνήθως επαρκής νοητική ικανότητα, ομαλή
συναισθηματική ανάπτυξη, κατάλληλη διδασκαλία και πλούσιο σε ερεθίσματα
περιβάλλον. Θεωρείται επίσης ως μια ατέλεια στην επεξεργασία της πληροφορίας.
Τα κύρια συμπτώματα της μαθησιακής αυτής δυσκολίας είναι η αργή και με πολλά
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λάθη ανάγνωση, η δυσανάγνωστη γραφή και η υπερβολική και ασταθής
ανορθογραφία καθώς και η δυσκολία απόδοσης με συνεχή λόγο του περιεχομένου
ενός κειμένου, ενώ ο προφορικός λόγος δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτήν. Ο
δυσλεξικός/ή μαθητής/τρια κουράζεται εύκολα από το διάβασμα και πολύ συχνά
παρουσιάζει διάσπαση προσοχής. Από διάφορες έρευνες γνωρίζουμε πως η
δυσλεξία συναντάται συχνότερα στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια και σε αναλογία 4
προς 1. Εμφανίζεται με τον ερχομό του παιδιού στο σχολείο και αντιμετωπίζεται σε
μεγάλο βαθμό από τη στιγμή που διαγνωστεί και παρασχεθεί στο παιδί η κατάλληλη
διδακτική βοήθεια κυρίως από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Στον παραπάνω ορισμό παρατηρούμε άμεσα τα εξής: πρώτον, η δυσλεξία εντάσσεται
στον τομέα των Ε.Μ.Δ. σε αντιδιαστολή με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες (οριακή
νοημοσύνη ή μεταιχμιακή διανοητική λειτουργία). Όπως υπογραμμίζει και ο
Αναστασίου (2007-8: 389), οι Ε.Μ.Δ. εστιάζουν σε μία «στενή ζώνη γνωστικών
ικανοτήτων-δεξιοτήτων» χωρίς να εκτείνονται σε όλο το εύρος της ανθρώπινης
νόησης. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στη δυσλεξία, τα ελλείμματα του
δυσλεξικού ατόμου εντοπίζονται σε ένα στενό φάσμα επεξεργασίας της γλωσσικής
πληροφορίας επηρεάζοντας αρνητικά την ομαλή κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων,
και συγκεκριμένα της γραφής, της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Οι εν λόγω
αδυναμίες είναι περιορισμένες και εστιασμένες και δεν απλώνονται σε όλο το φάσμα
της νοητικής λειτουργίας. Έτσι τα άτομα με δυσλεξία έχουν καλή έως πολύ καλή
αντίληψη του προφορικού λόγου, έχουν όμως προβλήματα αναγνώρισης των
συμβόλων της γραπτής γλώσσας και, ως εκ τούτου, προβλήματα στην επιτυχή
εκτέλεση πράξεων που εμπλέκουν τη γραφή και την ανάγνωση.
Δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι ο ορισμός του Υπουργείο για τη δυσλεξία στηρίζεται
στη διαφοροποίηση των Ε.Μ.Δ. από άλλες διαταραχές, όπως η νοητική υστέρηση, οι
συναισθηματικές διαταραχές, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η έλλειψη
ευκαιριών στη μάθηση, οι αισθητηριακές διαταραχές όρασης και ακοής, οι εθνικές
καταβολές, κ.λπ.
Οι παραπάνω δύο διαπιστώσεις μας επιτρέπουν να εξαγάγουμε ασφαλώς το
συμπέρασμα ότι ο επίσημος ορισμός της δυσλεξίας, από τους θεσμούς της χώρας και
τους φορείς υγείας και εκπαίδευσης, φαίνεται να παρακολουθεί τις επιστημονικές
εξελίξεις που προτάσσουν τον λειτουργικό επαναπροσδιορισμό του. Αξίζει ωστόσο
να υπογραμμίσουμε τη συνειδητή, κατά την άποψή μας, πολιτική επιλογή να μη
χαρακτηριστεί η δυσλεξία ως διαταραχή αλλά ως δυσκολία, κατά το παράδειγμα που
προτάσσουν οι σύγχρονες (αν και όχι επιτυχημένες) μεταφραστικές αποδώσεις του
όρου disabilities, καθώς, όπως τονίζει και η Ζώνιου-Σιδέρη (1998), ο όρος δυσκολίες
είναι λιγότερο σκληρός, παραπέμπει στο επίπεδο της συμπεριφοράς και όχι στο
βαθύτερο ψυχολογικό-νευρολογικό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τον αγγλικό όρο, αν
και στην ουσία, ο όρος δυσκολίες αναφέρεται σαφώς σε ένα φάσμα διαταραχών
υποκείμενων διεργασιών (γνωσιακών και μαθησιακών) που είναι ενδογενείς στο
άτομο.
Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε μερική αντίθεση με τον εξέχοντα ρόλο που
επιφυλάσσει το νομοθετικό πλαίσιο στους παιδοψυχίατρους, παιδονευρολόγους ή
νευρολόγους τόσο στη σύσταση των Κ.Δ.Α.Υ. όσο και στη διάγνωση της δυσλεξίας.
Βέβαια ο ρόλος των ψυχολόγων είναι κεντρικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η
διάγνωση και η αξιολόγηση της δυσλεξίας δεν εδράζεται, στο μεγαλύτερο βαθμό της,
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τον εννοιολογικό ορισμό των Ε.Μ.Δ., ο οποίος είναι, ως επί το πλείστον, στενά
ιατροκεντρικός, βλέπε νευρολογικο-κεντρικός.
Τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών σε δυσλεξικούς μαθητές στην Ελλάδα
Η δυσλεξία φαίνεται να έχει απασχολήσει και τους παιδαγωγούς ξένων γλωσσών
στην Ελλάδα ή σε κέντρα εκτός της χώρας, αλλά πάντα με στόχο τον ελληνόφωνο
μαθητή. Η εξάπλωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και κυρίως της αγγλικής,
έκανε αναγκαία τη διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να κατανοήσουμε τα εγγενή
προβλήματα διδασκαλίας και εκμάθησης της ξένης γλώσσας στην περίπτωση των
δυσλεξικών μαθητών και τη σχέση της μητρικής με την ξένη γλώσσα.
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες έρευνες αφορούν σε ζητήματα
εκμάθησης της αγγλικής, καθώς αυτή είναι πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα και χαίρει
μεγαλύτερης «αίγλης» και «σπουδαιότητας». Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η
Αγγλική είναι η lingua franca της εποχής μας και γιατί, λανθασμένα, τείνει να
θεωρείται ευκολότερη στην εκμάθησή της από τις άλλες ξένες γλώσσες.
Γενικότερα, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
δυσλεξικοί μαθητές στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως εξής. Πρώτον, δυσκολίες
οπτικής και ακουστικής διάκρισης που άπτονται του λατινικού αλφάβητου και των
ομοιοτήτων/διαφορών του με το ελληνικό. Ιδού μερικά χαρακτηριστικά
παραδείγματα:
Ελληνικό

Λατινικό

Ρ, π

Ρ, p

B, [μπ]

B, b

Σ

S

Ρ, ρ

R, r

Δεύτερον, ομοιότητες ή ψευδομοιότητες μεταξύ γραμμάτων του ιδίου αλφαβήτου
που μπορεί να είναι δύσληπτες για τους δυσλεξικούς μαθητές, όπως:
Αγγλικά

Γαλλικά

m, n

é, e

u, a

ê, e, é,

s, z

è, ai

d, q

d, b

k, h

l, t
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Τρίτον, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δυσλεξικοί μαθητές με τα ομόηχα και τα
ομόφωνα στη μητρική τους. Αυτά τα εμπόδια φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονα και
ανυπέρβλητα στην περίπτωση των ξένων γλωσσών. Η δυσκολία αυτή αυξάνει
ανάλογα με το βαθμό διαφάνειας της γλώσσας.
Ο όρος «διαφάνεια» μιας γλώσσας σχετίζεται με την υπόθεση του ορθογραφικού
βάθους της (Katz and Frost, 1992). Βάσει αυτής της υπόθεσης, οι γλώσσες
διακρίνονται σε ρηχές ή διαφανείς και σε βαθιές ή αδιαφανείς. Ρηχές ή διαφανείς
είναι οι γλώσσες στις οποίες υπάρχει συστηματική αντιστοιχία μεταξύ γραμμάτων
και φθόγγων, ενώ βαθιές ή αδιαφανείς είναι οι γλώσσες όπου η σχέση μεταξύ
γραμμάτων και φθόγγων είναι ένα προς πολλά.
Ρηχές Γλώσσες

Βαθιές Γλώσσες

Φινλανδική

Αγγλική

Ελληνική

Γαλλική

Ιταλική

Πορτογαλική

Ισπανική

Δανέζικη

Γερμανική
Πέραν όμως της ταξονομίας ρηχή/βαθιά γλώσσα, επιστήμονες που μελέτησαν τα
χαρακτηριστικά (δομικά, φωνητικά, φωνολογικά) δεκατεσσάρων ευρωπαϊκών
γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, προσέθεσαν στον παράγοντα
ορθογραφικό βάθος και τον παράγοντα της πολυπλοκότητας της συλλαβής. Οι
γλώσσες λοιπόν χωρίστηκαν σε γλώσσες με «ανοικτές συλλαβές» (σύμφωνοφωνήεν) και «μικρό αριθμό συμφωνικών συμπλεγμάτων» στην αρχική και την τελική
θέση (π.χ. ιταλική, ισπανική, κ.λπ.) και σε γλώσσες με «κλειστές συλλαβές»
(σύμφωνο-φωνήεν-σύμφωνο) και πολύπλοκα συμφωνικά συμπλέγματα (π.χ.
γερμανική, δανέζικη, αγγλική, σερβοκροατική, κ.λπ.).
Οι παραπάνω διαπιστώσεις θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με πορίσματα ερευνών σε
δυσλεξικούς μαθητές που μαθαίνουν ξένες γλώσσες και τα οποία μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής (Ρόντου-Πετράκης 2014: 18):
ü Η δυσκολία στην επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών καθιστά τους
δυσλεξικούς μαθητές πιο αργούς. Κατά συνέπεια, καθυστερούν σημαντικά να
απαντήσουν σε ερωτήσεις και να ολοκληρώσουν ασκήσεις στην τάξη.
ü Οι καθηγητές ξένων γλωσσών πρέπει να δίνουν στους μαθητές αυτούς την
ευκαιρία για επανάληψη μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων ενώ παράλληλα
να υπάρχει μέριμνα για παράλληλη στήριξη στην τάξη.
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ü Οι δυσλεξικοί μαθητές πρέπει να χαίρουν της στήριξης των συμμαθητών τους. Για
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει οι καθηγητές να φροντίζουν να εντάσσουν τους
δυσλεξικούς μαθητές σε ομάδες κάθε φορά διαφορετικές.
ü Είναι αναγκαία η διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα από τη διαφοροποίηση των
μεθόδων, του υλικού και των εργασιών στο σπίτι. Το τελευταίο αυτό σημείο
εξετάζεται στο τρίτο και τελευταίο μέρος του παρόντος άρθρου.
Συνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε παιδιά με
δυσλεξία
Στο τρίτο και τελευταίο αυτό μέρος της εργασία μας, ξεκινάμε από την ήδη
ερευνητικά τεκμηριωμένη (Arapogianni 2003, Lappas 1997, Constantopoulou 2002,
Rontou 2012, 2014) παραδοχή ότι δεν υπάρχει επίσημα διαμορφωμένο διδακτικό
υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός και άλλο υποστηρικτικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία
των ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία στην Ελλάδα.
Στηριζόμαστε επίσης στην αρχή ότι οι τρεις κύριες ξένες γλώσσες που διδάσκονται
κατεξοχήν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή η αγγλική, η
γαλλική και η γερμανική, παρουσιάζουν τα εξής κοινά και τις ακόλουθες διαφορές:
Ανοικτές

Κλειστές

Ρηχές
Βαθιές

Γερμανική
Γαλλική

Αγγλική

Τέλος, στηριζόμαστε στο γεγονός ότι οι περισσότερες μέθοδοι διδασκαλίας ξένων
γλωσσών, κυρίως οι μέθοδοι εισαγωγής στη γλώσσα, ακολουθούν, κατά το μάλλον ή
ήττον, την εξής σειρά. Η τελευταία δεν είναι απόλυτη, η απαρίθμησή της όμως είναι
ενδεικτική της θεματολογίας των περισσότερων μεθόδων διδασκαλίας ξένων
γλωσσών:
- έρχομαι σε μία πρώτη επαφή με τη γλώσσα: μαθαίνω την αλφαβήτα, τους ήχους
και τα γράμματα καθώς και πώς να τα συνδυάζω
- μαθαίνω το όνομά μου και πως να συστήνομαι
- μαθαίνω τα χρώματα, τα άρθρα, τα γένη
- μαθαίνω τους αριθμούς και πώς να λέω την ηλικία μου
- μαθαίνω να κάνω ερωτήσεις και να απαντώ
- μαθαίνω τις ημέρες τις εβδομάδας, τους μήνες και τα φαγητά
- μαθαίνω να παρουσιάζω την οικογένειά μου
- μαθαίνω να περιγράφω δραστηριότητες, να διατυπώνω προτιμήσεις: μαθαίνω
την ερώτηση, την άρνηση, την κατάφαση.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη την ανάγκη για διαφοροποίηση του υλικού
για τα παιδιά με δυσλεξία, παραθέτουμε μερικές, ενδεικτικές και μόνο, προτάσεις
συνεργατικής διαφοροποιημένης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, όπου ως
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προαπαιτούμενο τίθεται η σύμπραξη όλων των καθηγητών ξένων γλωσσών μιας
σχολικής μονάδας:
1. Κοινό μάθημα για την εισαγωγή στην αλφαβήτα. Είναι γνωστό ότι τα παιδία στην
πρώτη τους επαφή με την αλφαβήτα κάνουν αμέσως τη σύγκριση ανάμεσα στις
ηχητικές (κυρίως) διαφορές/ομοιότητες των γραμμάτων από τη μία γλώσσα στην
άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία της αλφαβήτα γίνεται ενίοτε βαρετή ή
επαναληπτική ή και δυνητικά επικίνδυνη, καθώς τα παιδιά τείνουν να μεταφέρουν
τα ηχητικά μοντέλα της μίας γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) εσφαλμένα στην άλλη
γλώσσα (τη γαλλική ή τη γερμανική). Επίσης, με δεδομένο ότι τα παιδιά με δυσλεξία
αναγνωρίζουν πολύ καλά τους ήχους αλλά όχι τα γράμματα, η από κοινού
διδασκαλία της αλφαβήτα με την παράλληλη παρουσίαση των διαφορετικών ήχων
από γλώσσα σε γλώσσα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να κατανοήσουν και να
αποτυπώσουν αποτελεσματικότερα τα γράμματα, συσχετίζοντάς τα με τους ήχους. Η
εναλλαγή τραγουδιών για την αλφαβήτα από γλώσσα σε γλώσσα, η σύγκριση και η
χρήση χρωμάτων και άλλων οπτικών μέσων, με άλλα λόγια η κινητοποίηση μεθόδων
παιγνιώδους διδασκαλίας με την ενεργή συμμετοχή όλων των καθηγητών ξένων
γλωσσών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα παιδιά με δυσλεξία.
2. Η δημιουργία ενός κοινού «κώδικα», που θα χρησιμοποιούν όλοι ανεξαιρέτως οι
καθηγητές ξένων γλωσσών, για την εισαγωγή συγκεκριμένων φωνητικών,
φωνολογικών, γραμματικών ή άλλων φαινομένων ή κανόνων κατά τη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας. Ο κώδικας αυτός, που θα είναι μη-λεκτικός, και θα στηρίζεται σε
χρώματα, σχήματα ή άλλες «επικοινωνιακές» μορφές, είναι καλό να είναι κοινός,
ενιαία εφαρμόσιμος και προσυμφωνημένος από τους καθηγητές ξένων γλωσσών του
σχολείου. Έστω ότι πρέπει να διδαχθούν τα σύμφωνα και οι συνδυασμοί φθόγγων σε
μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Στην περίπτωση αυτή, επειδή η γερμανική και η
αγγλική είναι κλειστές γλώσσες, δηλαδή γλώσσες με περίπλοκο συνδυασμό
συμφώνων και φωνηέντων (κυρίως στην αρχή και στο τέλος των λέξεων), ζητήματα
γραφής και προφοράς γίνονται ιδιαίτερα περίπλοκα αλλά και έχουν και έναν κοινό
παρονομαστή. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης, και ανεξαρτήτως της
ταχύτητας με την οποία προχωρούν οι καθηγητές στην κάλυψη της ύλης τους,
προτείνουμε να έρθουν σε συνεννόηση και να καταστρώσουν κώδικα όπου, για
παράδειγμα, δύο συγκεκριμένα σύμφωνα, όταν εμφανίζονται σε συγκεκριμένους
συνδυασμούς και πριν και μετά από συγκεκριμένα φωνήεντα θα είναι
υπογραμμισμένα «πράσινα», άλλοι συνδυασμοί «πορτοκαλί» και άλλοι «κόκκινοι»,
κ.ο.κ. Ο εν λόγω κώδικας, εάν και εφόσον έχει καθολική ή σχεδόν καθολική ισχύ, θα
βοηθήσει τους δυσλεξικούς μαθητές να αναγνωρίζουν κάθε φορά το φαινόμενο και
να προσπαθούν να κάνουν τη νοητική αποτύπωση του ήχου και του φθόγγου στο
μυαλό τους. Ένας τέτοιος κώδικας θα βοηθήσει και τους γονείς, όταν διαβάζουν τα
παιδιά τους στο σπίτι (εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό).
3. Η χρήση της ρίμας, του στίχου, του τραγουδιού, της επωδού και της επανάληψης
με μίξη γλωσσών, κυρίως στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με δύσκολες
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λέξεις και φθόγγους. Οι γλωσσοδέτες είναι μια πολύ καλή περίπτωση, καθώς δίνεται
η δυνατότητα στους δυσλεξικούς μαθητές να αναδείξουν τις ικανότητές τους χωρίς
να αισθάνονται μειονεκτικά.
4. Συστηματική χρήση των παιχνιδιών ρόλων ανά γλώσσα και με κοινά σημεία
αναφοράς για τις ίδιες ή παρόμοιες νοηματικές ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι
καθηγητές ξένων γλωσσών μπορούν από κοινού να καταλήξουν σε μία κοινή λίγο ως
πολύ θεματολογία ρόλων όταν εξετάζουν συγκεκριμένα γραμματικά ή
σημασιολογικά φαινόμενα (π.χ. μαθαίνω να παραγγέλλω φαγητό στην καντίνα του
σχολείου, όπου εξετάζονται τα φαγητά, τα φρούτα, τα ποτά και οι ερωτηματικές
προτάσεις «τι είναι;» «πόσο κάνει;» «είναι ωραίο/νόστιμο;», κ.λπ.)
5. Τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών με δυσλεξία από συμμαθητές τους
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όλων ανεξαρτήτων των ξένων γλωσσών. Οι
καθηγητές ξένων γλωσσών οφείλουν όχι μόνο να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά
και με τους καθηγητές/δασκάλους άλλων ειδικοτήτων έτσι ώστε να διατηρούνται
ομάδες δυσλεξικών/μη δυσλεξικών μαθητών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
και για όσο το δυνατόν περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να παγιωθούν
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
6. Τη διοργάνωση δια-γλωσσικών παιχνιδιών όπου τα παιδιά με δυσλεξία θα
δημιουργούν ομάδες με άλλους μη-δυσλεξικούς συμμαθητές τους. Καλό θα είναι ο
ρόλος των δυσλεξικών μαθητών να στηρίζεται στην προφορική του συμβολή, ενώ τη
γραπτή απόδοση να αναλαμβάνει ο έτερος της ομάδας (μη δυσλεξικός μαθητής).
Συμπεράσματα
Εύλογα, οι παραπάνω προτάσεις δίνονται σε επιγραμματική μορφή και αποτελούν
μέρος μόνο μίας δέσμης διδακτικών προτύπων που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν
με τρόπο μεθοδικό. Είναι αυταπόδεικτο ότι η υλοποίησή τους θα πρέπει να λάβει υπ’
όψιν της τις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες των δυσλεξικών μαθητών κάθε
σχολείου, τις δυνατότητες επιστημονικής και υλικοτεχνικής στήριξης των καθηγητών
ξένων γλωσσών την προσπάθειά τους να εμπλουτίσουν το υλικό και τις δράσεις τους,
προκειμένου να στηρίξουν τους δυσλεξικούς μαθητές, τους περιορισμούς που
ενδεχομένως θέτει το ωρολόγιο πρόγραμμα ενός σχολείου και η γεωγραφική του
θέση, καθώς και τις μετακινήσεις καθηγητών ξένων γλωσσών σε περισσότερες από
μια σχολικές μονάδες, το βαθμό συναίνεσης των γονέων και κηδεμόνων, την ανάγκη
στήριξης των καθηγητών ξένων γλωσσών σε ένα τέτοιο εγχείρημα από το Σύλλογο
Διδασκόντων και τη Διεύθυνση του Σχολείου καθώς και την ενεργό συμμετοχή των
σχολικών συμβούλων και των ειδικών του Κ.Δ.Α.Υ. στην όλη διαδικασία.
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Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, «INCLUDE»
http://include-edu.blogspot.gr/ ιδρύθηκε ως επιστημονικό σωματείο το 2011 για να
προωθήσει τη συμπεριληπτική πολιτική στην εκπαιδευτική και εύρυτερη κοινότητα
(Inclusive policy). Οι δράσεις του αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα, σε
συνεργασία τόσο με την εκπαιδευτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με
τοπικούς φορείς όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Τεχνολογίας ΝΟΕΣΙΣ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας. Συνεργάζεται,
επίσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με εκπαιδευτικούς οργανισμούς
όπως o eduACT και η Antigone και σωματεία όπως η ομάδα «Εν Δυνάμει». Με τη
δράση του φιλοδοξεί να προωθήσει αλλαγές σε κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις
απέναντι στη διαφορετικότητα και στην ετερότητα και να συμβάλει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής παιδιών και οικογενειών που κινδυνεύουν από αποκλεισμό. Στην
εργασία παρουσιάζεται το μοντέλο όπως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα,
καταγράφονται τα αποτελέσματά και ανιχνεύονται οι προεκτάσεις του.
Εισαγωγή – Προβληματική
Παρά τη διαφαινόμενη αύξηση των προσπαθειών συμπερίληψης παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς το εκπαιδευτικό σύστημα
εξακολουθεί να δρα διαχωριστικά αναπαράγοντας προκαταλήψεις απέναντι στο
διαφορετικό, ενώ εμφανίζει δυσκολία ή/και αδυναμία να ανταποκριθεί με επιτυχία
-824-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
στο συμπεριληπτικό του ρόλο. Όλο και πιο συχνά καταγράφονται απόπειρες
αποκλεισμού παιδιών από το σχολείο τους ή/και ενέργειες γονέων, οι οποίοι
απευθύνόμενοι στη δικαιοσύνη, καταγγέλλουν τη φοίτηση παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί με τα δικά τους παιδιά στο ίδιο σχολείο. Οι
συγκεκριμένες ενέργειες, αφενός, πλήτουν σοβαρά το συμπεριληπτικό και το
δημοκρατικό χαρακτήρα του σχολείου και αφετέρου «κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου» στην εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα για την ανάληψη
πρωτοβουλιών ενάντια στον αποκλεισμό. Τίθεται επομένως, το ερωτημα με ποιούς
τρόπους το σχολείο μπορεί να υποστηριχθεί ώστε να συμβάλλει στην υιοθέτηση της
συμπεριληπτικής κουλτούρας;
Κυρίως Σώμα
Η εκδήλωση αρνητικών στάσεων προς τη φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στη γενική εκπαίδευση αποτέλεσε την αφορμή για την ίδρυση του
Διεπιστημονικού Δικτύου Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE, δίκτυο, το
οποίο ιδρύθηκε με στόχο να προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαιδευτική πολιτική
(Inclusive policy) σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης κατά των Διακρίσεων στην
Εκπαίδευση (Ηνωμένα Έθνη, Σειρά Συμβάσεων, Τόμος 429, Νο. 693) και της
Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ( Convention on the Rights of
Persons with Disabilities άρθρο 24, 2006). Βασική αρχή του δικτύου είναι ότι το
εγχείρημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να αποφέρρει
καρπούς αν δεν υποστηριχθεί από μια κοινότητα έτοιμη να συμπεριλάβει όλους
(Barton 1993). Διαφαίνεται, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, ότι οι αρνητικές
κοινωνικές στάσεις απέναντι στη φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο σχολείο και στη συμμετοχή τους στο παιχνίδι στη γειτονιά ακυρώνουν τις
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών για σχολική ένταξη και
αποδυναμώνουν τις προσπάθειες των μαθητών με ειδικές επαιδευτικές ανάγκες
αλλά και των οικογενειών τους για σχολική και κοινωνική ένταξη (Πατσίδου, Ηλιάδου
2011, Νάνου 2013). Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν
αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει αναπηρίας τους
παρέχεται η υποστήριξη μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να
διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και να αναπτυχθεί, με εύλογη
προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, ένα σχολικό περιβάλλον που
μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σε ίση βάση με τους άλλους
(Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)
Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Include
Το Include από την αρχή της ίδρυσής του, προσεγγίζοντας ολιστικά την προοπτική
της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, έχει αναπτύξει δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα, σε
συνεργασία τόσο με την εκπαιδευτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και με
τοπικούς φορείς με απώτερο στόχο να υποστηρίξει το συμπεριληπτικό χαρακτήρα
του σχολείου και της κοινότητας και να συμβάλει έμπρακτα και ουσιαστικά στη
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δημιουργία ενός «σχολείου για όλους» (Νάνου, 2013, Ευσταθίου, 2013, Σούλης,
2013, Πατσίδου-Ηλιάδου, 2013).
Οι ειδικότεροι ιδρυτικοί στόχοι
του δικτύου που εναρμονίζονται με το
συμπεριληπτικό μοντέλο του Include είναι οι ακόλουθοι:
• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, γονέων καθώς και της τοπικής και ευρύτερης
κοινότητας για την προώθηση της συμπεριληπτικής πολιτικής.
• Επικοινωνία, συνεργασία, αυτομόρφωση-ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ
διαφορετικών ειδικοτήτων σε ζητήματα συμπεριλητπικής πολιστικής.
• Ανάπτυξη έρευνας-δράσης με στόχο την ανάδειξη, την εφαρμογή και την
αξιολόγηση κατάλληλων συμπεριληπτικών πρακτικών στο σχολείο και στη γειτονιά.
• Ενημέρωση της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας αναφορικά με τα οφέλη της
συμπεριληπτικής πολιτικής και τις μεθόδους που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και
διεθνώς.
• Υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν από αποκλεισμό με στόχο την
καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη (active citizenship) και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την άρση τους πλαισίου που τους καταπιέζει και τους οδηγεί στον
αποκλεισμό.
• Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων σε συμπεριληπτικές
μεθόδους και πρακτικές.
• Συνεργασία-ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες.
Το Μοντέλο της λειτουργίας του Include
Το Include προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της συμπερίληψης των παιδιών και των
οικογενειών τους στην κοινότητα-τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις αρχές της
ολιστικής επιστήμης, κάθε σύστημα (κοινωνικό, φυσικό, γλωσσικό, χημικό κ.α.) είναι
ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων ή αλληλοεξαρτώμενων στοιχείων που λειτουργούν ως
όλο. Στο επίκεντρο της δράσης του Include τίθενται οι παρεμβάσεις συμπεριληπτικής
και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη γειτονιά, παρεμβάσεις οι οποίες
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς: α) υποστήριξη, ενδυνάμωση και
συμβουλευτική οικογενειών που έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β)
υποστήριξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών τους, γ) ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τα ζητήματα της αποδοχής και της ισότιμης
συμμετοχής των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στη ζωή της
κοινότητας και, δ) πρόγραμμα αλληλεπίδρασης παιδιών με και χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη γειτονιά. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα
σύστημα που αλληλοτροφοδοτείται και αλληοεπηρεάζεται σε ένα συνεχές. Το
σύστημα λειτουργίας του Include αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα:
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Σχημα 1.: Το σύστημα της λειτουργίας του include
Η μεθοδολογία των παρεμβάσεων
Το Include αξιοποιεί μεθοδολογικά την έρευνα-δράσης μέσω της οποίας αναδεικνύει
πρακτικές αλληλεπίδρασης, αρμονικής συμβίωσης και συνεργασίας μεταξύ παιδιών
με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή γλωσσικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες, πρακτικές, που δίνουν ταυτόχρονα στις οικογένειές το «σθένος» να
δράσουν για την άρση του πλαισίου που τους παγιδεύει με πρακτικές
αποκλεισμού. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας-δράσης σχεδιάζει, εφαρμόζει
και αξιολογεί παρεμβάσεις με συμπεριληπτικό προσανατολισμό στη γειτονιά
(Νάνου, Γαβριηλίδου, Ραπτοπούλου, 2014). (Νάνου, Γαβριηλίδου Ραπτοπούλου,
2014, Σακαλίδου, Σταθοπούλου, Γαβριηλίδου, Ηλιάδου (υπό έκδοση), Νάνου
Τζαφέρη, Τσιώμη, Βασιλείου (υπό έκδοση), Πατσίδου Νάνου, Γαβριηλίδου,
Ραπτοπούλου (υπό έκδοση) .
Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν το σχεδιασμό και αξιοποιούνται στη χάραξη των
επόμενων δράσεων. Τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν άμεσα στο σχεδιασμό, στην
εφαρμογή και στην αξιολόγηση των παρεμβάσων και εξελίσσονται σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο. Η συνεχής αλληλεπίδραση επιστημόνων από διαφορετικές
περιοχές σε συνυαασμό με την ενεργώ-δράση εμπλουτίζουν και προάγουν τη
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λειτουργία του δικτύου ενώ παράλληλα του προσδίδουν νέες διαστάσεις και
προοπτικές.
ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ INCLUDE
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΓΟΝΕΩΝ
Υποστήριξη οικογενειών που
κινδυνεύουν από αποκλεισμό με
στόχο την καλλιέργεια της συνείδησης
του ενεργού πολίτη (active
citizenship) και την ανάληψη
πρωτοβουλιών.

ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012-1014

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εφαρμογή και την αξιολόγηση
κατάλληλων συμπεριληπτικών
πρακτικών στο σχολείο και στη
γειτονιά.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
• Βιωματική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών
της ψυχικής υγείας σε συμπεριληπτικές
μεθόδους και πρακτικές.
• Ανάπτυξη της επικοινωνίας
(συνεργασία, αυτομόρφωση-ανταλλαγή
τεχνογνωσίας κ.α. ), μεταξύ ειδικών.
• Συνεργασία-ανταλλαγή
τεχνογνωσίας με άλλες χώρες.

• Ανάπτυξη έρευνας-δράσης με • Προώθηση της συνεργασίας
στόχο την ανάδειξη, την εφαρμογή μεταξύ εκπαιδευτικών,
και την αξιολόγηση κατάλληλων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών
συμπεριληπτικών πρακτικών στο ψυχικής υγείας, των γονέων και της
σχολείο και στη γειτονιά.
τοπικής και ευρύτερης κοινότητας
για την προώθηση της
συμπεριληπτικής πολιτικής.
• Ενημέρωση της τοπικής και
ευρύτερης κοινότητας αναφορικά
με τα οφέλη της συμπεριληπτικής
πολιτικής και τις μεθόδους που
εφαρμόζονται στην Ελλάδα και
διεθνώς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ INCLUDE
• Υποστήριξη συνολικά 26 οικογενειών • Συμπεριληπτική και
παιδιών με ΕΕΑ και αναπηρίες,
διαπολιτισμική εκπαίδευση σε
• από ειδικό προσωπικό 3
26 παιδιά με ΕΕΑ και 36 παιδιά
διαφορετικών ειδικοτήτων, με
τυπικής ανάπτυξης
συχνότητα κατά μέσο όρο 2 ώρες την • από ειδικό προσωπικό 4
εβδομάδα.
τουλάχιστον διαφορετικών
• Συνολικά 174 ώρες συμβουλευτικής - ειδικοτήτων, με συχνότητα
υποστήριξης γονέων που αντιστιχούν κατά μέσο όρο 2 ώρες την
σε 316 ανθρωποώρες επιστημονικού εβδομάδα.
προσωπικού
• Συνολικά 174 ώρες
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
που αντιστιχούν σε 2586
ανθρωποώρες επιστημονικού
προσωπικού

• Σειρά συναντήσεων αυτομόρφωσης
και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
• Συμμετοχή 44 εκπαιδευτικών
διαφόρων ειδικοτήτων
• Συνολικά 119 ώρες επιμόρφωσης
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή σύμπραξη
Grundtvig για την εκπαίδευση ατόμων
με ΕΕΑ και αναπηρίες

• Έκδοση ενός επιστημονικού
βιβλίου
• Άρθρο σε επιστημονικό Περιοδικό
• Επιμέλεια του συλλογικού τόμου
• Κινηματογραφική ταινία με θέμα
τις ΕΕΑ
• Συμμετοχή σε ερευνητικά
ευρωπαϊκά προγράμματα
Grundtvig και 2 Youth in Action
•Συνεργασία με ευρωπαϊκούς και
εθνικούς εταίρους για την κατάθεση
συνολικά 5 ερευνητικών προτάσεων
των οποίων οι 3 απορρίφθηκαν και
οι 2 έχουν κατατεθεί προς έγκριση.

• Συμμετοχή στην οργάνωση 2
διεθνών και ενός πανελλήνιου
συνεδρίου
• Οργάνωση 2 επιστημονικών
ημερίδων
• Οργάνωση 2 βιωματικών
εργαστηρίων στα πλαίσια
επιστημονικών ημερίδων
• Συνεργασία με την Εκπαιδευτική
Τηλεόρασης της NERIT για την
δημιουργία φιλμ τεκμηρίωσης των
συμπεριληπτικών δράσεων του
INCLUDE

Πίνακας 1: Οι στόχοι και αποτελέσματα της λειτουργίας του Include
Αποτελέσματα
To Include από την ίδρυσή του είχε θέσει συγκριμένους καταστατικούς στόχους σε
πολλά επίπεδα. Στο χρονικό διάστημα 2012-2014 πέτυχε να προσεγγίσει με επιτυχία
πολλούς από τους στόχους αυτούς τόσο σε ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο όσο
και στο επίπεδο της κοινωνικής δράσης και προσφοράς.
Αξιοσημείωτη είναι η εθελοντική προσφορά των ειδικών επιστημόνων, μελών του
δικτύου, προσφορά, που αποτυπώνεται στο μεγάλο αριθμό ανθρωποωρών (2.902)
που έχουν προσφέρει για τη συμβουλευτική των οικογενειών και τις συμπεριληπτικές
δράσεις παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση του Δήμου Θεσσαλονίκης που προσφέρθηκε να
στηρίξει με παραχώρηση υποδομών και κάλυψη λειτουργικών εξόδων τις δράσεις
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του σωματείου. Το include ανταποκρινόμενο στην αναγνώριση των προσπαθειών του
από την πλευρά του Δήμου ανέπτυξε μεγάλο αριθμό δράσεων διάχυσης των
αποτελεσμάτων μέσα από επιμορφωτικές ημερίδες.
Τέλος, σε διασύνδεση με την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα προώθησε την
έρευνα και την καταγραφή των επιστημονικών δεδομένων σε δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικα και σε βιβλία . Αποκορύφωση του επιστημονικού έργου του
η έκδοση του συλλογικού τόμου «Από την ειδική αγωγή στη συμπεριληπτική
εκπαίδευση». Στο συλλογικό αυτό τόμο καταγράφονται οι θέσεις Ακαδημαϊκών από
τέσσερα πανεπιστήμια της χώρας- ΠΑΜΑΚ, Βόλου, Καποδιστριακό, Ιωαννίνων- από
το Πανεπιστήμιο της Κύπρου καθώς και στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών
επιστημόνων αναφορικά με την πορεία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη χώρα
μας και τις συμπεριληπτικές πρακτικές .
Το έργο του INCLUDE αναγνωρίζεται πλέον και από άλλους ερευνητικούς (NOESIS)
επαγγελματικούς φορείς (ΣΒΒΕ) στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (ευρωπαϊκοί εταίροι)
που καλούν το δίκτυο σε συνεργασία για την προώθηση της έρευνας στην περιοχή
αυτή.
Απότελέσματα-σύζητηση
Το INCLUDE, μετά από μία τετραετή περίοδο λειτουργίας καταγράφει σημαντικά
αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα των καταστατικών στόχων που είχε θέσει. Τα πιο
σημαντικά από αυτά, τα ποιοτικά αποτελέσματα αναφορικά με τις στάσεις και
αντιλήψεις απέναντι στη διαφορετικότητα και την ποιότητα ζωής των οικογενειών με
παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καταγράφονται στις δημοσιεύσεις
των ερευνών-δράσεων του include και συνοψίζονται στα εξής:.
• Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ οικογενειών με παιδιά τυπικής και μη τυπικής
ανάπτυξης στη γειτονιά (Νάνου κ.α 2013, Νάνου, Τζαφέρη, Τσιώμη, Βασιλείου, υπό
έκδοση)
• Αλλαγές στάσεων και αντιλήψεων από την πλευρά των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης προς τα παιδιά με ειδικες εκπαιευτικές ανάγκες με επικέντρωση στα
οφέλη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
http://www.nooz.gr/greece/i-rompotiki-enose-paidia-me-autismo-kai-xoris
• Ανάδειξη της δημιουργικής προοπτικής της συμπερίληψης του διαφορετικού
(Πατσίδου, Νάνου, Ραπτοπούλου, Γαβριηλίδου, υπό έκδοση)
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των οικογενειών με παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
• Αλληλεγγύη και αυτομόρφωση των μελών μέσα απο τη δράση τους
• Ανάδειξη καλών πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Σακαλίδου,
Σταθοπούλου, Ηλιάδου, Γαβριηλίδου, υπό έκδοση)
• Προώθηση της έρευνας σε καινοτόμες περιοχές όπως η αξιοποίηση της
εκπαιδευτικής ρομποτικής στην υπηρεσία της συμπερίληψης (Νάνου, Τζαφέρη,
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Τσιώμη,Βασιλείου, υπό έκδοση, και Πατσίδου, Νάνου, Ραπτοπούλου, Γαβριηλίδου,
Υπό έκδοση)
Το Include για την επόμενη διετία 2015-2016 όρισε την περεταίρω ενίσχυση και
ανάπτυξη των δράσεων του. Ενίσχυση τόσο στα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα
δράσεων συμπεριληπτικής εκπαίδευσης παιδιών με ΕΕΑ και συμβουλευτικής των
γονέων τους όσο και του κοινωνικού και διαπολιτισμικού του χαρακτήρα.
Παράλληλα, στοχεύει να αναπτύξει το ερευνητικό του έργο πάνω σε μοντέλα
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Χάρη στο διεπιστημονικό του χαρακτήρα το INCLUDE
στοχεύει στο να επεκτείνεται συνεχώς σε πεδία που αξιοποιούν τις σύγχρονες
τεχνολογίες σαν μέσα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όπως είναι η πληροφορική και
η ρομποτική, αλλά και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της κοινωνίας, όπως,
η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος, αναζητώντας για αυτές νέα
εκπαιδευτικά ή μεθοδολογικά πλαίσια. Στοχεύει να εφαρμόσει τις καινοτόμες
επιστημονικές διεργασίες στο επίπεδο γειτονιάς και του σχολείου με δύο επί μέρους
στόχους: Την ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη μέσω των
εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει και την δυναμικότερη
διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων στην κοινωνία, την εκπαιδευτική και την
ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση τους.
Αναφορές – Βιβλιογραφία
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Υποστήριξης (ΚΕΑΠΥ) των ΑμΑ και των ΑμΕΕΑ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα. Στο (Νάνου, Πατσίδου,Γκαράνης,Χαριοπολίτου Επιμ). Από την ειδική
αγωγή στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Από το σχολείο σε μια κοινωνία για
όλους. Θεσσαλονίκη. Εκδ.Γραφημα.
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στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Από το σχολείο σε μια κοινωνία για όλους.
Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ Θεσσαλονίκη.
Νάνου, Α., Γαβριηλίδου Κ., Ραπτοπούλου Α. (2014). Βελτιώνοντας τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στη γειτονιά. Μια πιλοτική έρευνα-δράση. Θέματα Ειδικής Αγωγής,
Φεβρουάριος Απρίλιος 2014. Τεύχος 64.
Nanou, A., Garanis, A. (2013). Training SEN Parents and teachers for Refreshment.
Workshop Material.
Νάνου, Α. (2013) Η διαφοροποίημένη διδασκαλία στην υπηρεσία της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στο (Νάνου, Πατσίδου,Γκαράνης,Χαριοπολίτου
Επιμ). Από την ειδική αγωγή στη συμπεριληπτική εκπαίευση. Από το σχολείο σε
μια κοινωνία για όλους. Θεσσαλονίκη. Εκδ.Γραφημα.
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Πατσίδου-Ηλιάδου, Μ., (2011). Η προοπτική της συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Στάσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Διεπιστημονική προσέγγιση.
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Πατσίδου, Νάνου, Ραπτοπούλου, Γαβριηλίδου, Υπό έκδοση) (2015) υπό έκδοση στα
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΣΣ
Σακαλίδου, Σταθοπούλου,Γαβριηλίδου, Ηλιάδου (2015) υπό έκδοση στα Πρακτικά 2ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ΠΕΣΣ
Σούλης Σ. (2013). Ένα Σχολείο για Όλους: Άσκηση πολιτικής για την αναπηρία. Στο
(Νάνου, Πατσίδου, Γκαράνης, Χαριοπολίτου, Επιμ.). Από την ειδική αγωγή στη
συμπεριληπτική εκπαίευση. Από το σχολείο σε μια κοινωνία για όλους.
Θεσσαλονίκη. Εκδ.Γραφημα.
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«Εκπαιδευτική πολιτική για την Ειδική και Διαπολιτισμική αγωγή και
εκπαίδευση στο γενικό σχολείο»
Κεφαλίδου Άρτεμις,
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μaster Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των εξαρτήσεων- ΑΠΘ
Παπαχρήστος Κώστας,
Σχ. Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης, Δ/ντής Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.
papachristos.kostas@yahoo.gr
Μαυροκεφαλίδου Ειρήνη,
ΜΑ Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) - Κοινωνική Λειτουργός
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η θεώρηση του γενικού σχολείου, ως θεσμού του οποίου το περιεχόμενο αλλάζει από
εποχή σε εποχή, εγείρει συγχρόνως διλήμματα που άπτονται ζητημάτων ενταξιακής
πολιτικής στο πλαίσιο της Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η
παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προσεγγίσει τα βασικά διλήμματα της Ένταξης που
ανακύπτουν τόσο από τη σχέση μεταξύ Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, όσο και μέσα από την αναγωγή αυτής της σχέσης στο γενικό σχολείο.
Προς μια κατεύθυνση αναζήτησης νέων πρακτικών ένταξης επιχειρείται μια κριτική
προσέγγιση αναφορικά με τις πολιτικές ένταξης που έχουν κατά καιρούς υιοθετηθεί
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μαθητών, τις συγκλίνουσες και αποκλίνουσες
πορείες μεταξύ της Ειδικής και της Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως προς
τα βασικά τους χαρακτηριστικά (του περιεχομένου και των νοημάτων της ένταξης, της
αποτύπωσης αυτών σε νομοθετικό, διοικητικό – οργανωτικό επίπεδο) και την
αντανάκλασή τους στην εκπαιδευτική πράξη.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ειδική αγωγή & εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ένταξη,
ισότιμη συνεκπαίδευση.
Εισαγωγή - Προβληματική
Η θεσμική παρέμβαση στην κατεύθυνση της άρσης των ανισοτήτων που βιώνουν οι
πολιτισμικά διαφέροντες μαθητές, αλλά και οι μαθητές με αναπηρία αναδεικνύεται
στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία σημαντική. Διασφαλίζοντας ίσες
ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής
σχεδιασμένης να υπηρετεί τη διαφορετικότητα, από όπου και εάν αυτή προέρχεται,
θέτουμε τα θεμέλια ενός δημοκρατικού σχολείου στην υπηρεσία της κοινωνίας. Το
σχολείο ως ένας από τους κυριότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης καλείται στην
παρούσα συγκυρία - περισσότερο από ποτέ - να διαδραματίσει ρόλο κομβικό στη
δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης της ετερότητας ως βασικού
χαρακτηριστικού του κοινωνικού γίγνεσθαι (Παπαχρήστος, 2011). Σκοπός της
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ενταξιακής αυτής πολιτικής, την οποία οι πολιτειακοί θεσμοί επέλεξαν ως κυρίαρχη
νοηματοδότηση είναι η «Εκπαίδευση για Όλους- Education for All», η οποία
διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση καλής
ποιότητας (UNESCO, 2005:10).
Η «ένταξη» στην Ελλάδα αποτελεί λέξη–κλειδί, η οποία υπόσχεται την υπέρβαση
των πολιτικών ανισότιμης εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, ωστόσο στη χώρα μας η συγκεκριμένη επιλογή εξαντλείται σε οργανωτικές
αλλαγές διοικητικού/γραφειοκρατικού τύπου. Στις ευνομούμενες δημοκρατικές
πολιτείες δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία να
αγνοεί τη διαφορετικότητα στις διαδοχικές βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ούτε θα μπορούσε να αποτελεί επιλογή μια αποσπασματική και βραχυπρόθεσμη
υιοθέτηση μέτρων, τα οποία, η διεθνής πρακτική μας διδάσκει ότι, δεν είναι εφικτό
να επιφέρουν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, αλλά ούτε και να υπηρετούν
την ευρύτερη έννοια του «άγειν παίδες». Στην Ελλάδα η ένταξη δεν έχει εφαρμοστεί
στην ολοκληρωμένη της μορφή (Χαρούπιας, 2004), ούτε και έγιναν προσπάθειες
βελτιστοποίησης των όποιων δράσεων μιας και ο μέχρι τώρα τρόπος σχεδιασμού της
δεν επιτρέπει την σφαιρική αξιολόγηση των όποιων αποτελεσμάτων (Ζώνιου-Σιδέρη,
2004).
Η ένταξη με σκοπό την ισότιμη συνεκπαίδευση (Ημέλλου 2011: 28) οφείλει να
λαμβάνει χώρα σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Οι αποφάσεις
που σχετίζονται με την ένταξη είναι κατά βάση πολιτικές, ως απόρροια
συγκεκριμένων σχεδιασμών. Σε αυτές εμπλέκονται οι εκάστοτε κυβερνητικές
πολιτικές επιλογές, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις προτεραιότητες
καταμερισμού των πόρων και την επιλογή
των κυρίαρχα επιθυμητών
αποτελεσμάτων. Η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική δεν αποτελούν ουδέτερες και
αυτόνομες δραστηριότητες, αλλά σχετίζονται με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές
και πολιτικές σχέσεις και δυναμικές (Barton, 2004).
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ε.α.ε.) ασκείται σε συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια,
όπου αναμένεται να υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή καθώς επίσης και
οι απαραίτητες διαγνωστικές και υποστηρικτές υπηρεσίες, οι οποίες είναι αναγκαίο
να ενυπάρχουν στη συγκεκριμένη δομή ή να είναι άμεσα διαθέσιμες.
Οι διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσα στο χώρο του σχολείου δεν
απαντώνται σε καμιά άλλη μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ακόμη
και η θεσμοθέτηση της διαθεσιμότητας Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων στο
χώρο του σχολείου με το Ν. 1566/1985 παραμένει, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την
ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, γράμμα κενό. Εφόσον στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα διατηρείται διαχρονικά η ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, θα ανέμενε
κανείς από τους σχεδιαστές της πολιτικής αυτή να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ειδικών
επιστημόνων στο χώρο όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή να
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προβλέπουν την άμεση διαθεσιμότητα μετακινούμενων ειδικών.
Αν προσεγγίσουμε την περίπτωση του ελληνικού παραδείγματος εξελικτικά, σε
επίπεδο νομοθεσίας, διαπιστώνουμε ότι στον πρώτο Νόμο περί ειδικής αγωγής
(Ν.1143/1981), όπου και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της
ειδικής αγωγής, γίνεται φανερό ότι η ε.α.ε. λογίζεται ως ένα είδος εκπαίδευσης η
οποία ουσιαστικά είναι αποκομμένη από τη γενική εκπαίδευση, μια διαχωρισμένη
υπηρεσία του εκπαιδευτικού συστήματος. Θετικό στοιχείο του συγκεκριμένου
Νόμου είναι η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας και ο δημόσιος χαρακτήρας της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Ο Νόμος περί ειδικής αγωγής που ακολούθησε (Ν.1566/1985) προσδιορίζει τους
σκοπούς της στην «παροχή εκπαίδευσης στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες
αποσκοπώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων –
ικανοτήτων τους, στην ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην
αλληλοαποδοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνδυαστικά
με επιπλέον επιστημονικά και κοινωνικά μέτρα». Ο συγκεκριμένος Νόμος
θεωρήθηκε ο πρώτος ενταξιακός νόμος καθώς παρείχε τη δυνατότητα φοίτησης των
παιδιών με αναπηρίες στα «κανονικά» σχολεία (Ντεροπούλου-Ντέρου, 2012).
Σε κάθε περίπτωση, η ε.α.ε. οφείλει να έχει στόχους ίδιους με αυτούς της γενικής
(«κανονικής») εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των μορφών προσαρμογής που
απαιτούνται στις διάφορες παιδαγωγικές καταστάσεις. Τα σχολεία ειδικής αγωγής με
τη σημερινή τους μορφή αποτελούν ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία
εφαρμόζουν την υποχρεωτική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους, αποτελώντας μια
«ειδική» μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).
Αργότερα, με το Ν.2817/2000 θεσμοθετήθηκε η σύσταση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διαπιστώνεται ότι η ένταξη προωθείται τόσο
με την μορφή των ΤΕ, όσο και με την Παράλληλη Στήριξη. Η ίδρυση Τ.Ε. και η
θεσμοθέτηση της Παράλληλης Στήριξης δημιουργήθηκαν χωρίς να έχει κατανοηθεί
επαρκώς το βαθύτερο νόημα της Ειδικής Αγωγής. Παρά την βελτιωτική εξέλιξη του
νομοθετικού πλαισίου είναι εμφανής η προσκόλληση στο πνεύμα του Νόμου
1143/1981, ο οποίος απέχει κατά πολύ από την παιδαγωγική σκοπιά της φιλοσοφίας
της ένταξης ιατρικοποιώντας για ακόμη μία φορά την αναπηρία (Ζώνιου-Σιδέρη,
2000).
Στο Νόμο 2817/2000 παρατηρείται αλλαγή του όρου από «άτομα με ειδικές
ανάγκες» σε «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», δίνοντας βαρύτητα στην
βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με έμφαση στην «ένταξη ή επανένταξή
τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και τη συμβίωσή τους στο κοινωνικό σύνολο».
Ωστόσο, φαντάζει οξύμωρο το σχήμα της επανένταξης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που υπόσχεται την επανένταξη εθελοτυφλώντας στη βασική προϋπόθεση της
επανένταξης που είναι η ένταξη και όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει η ΝτεροπούλουΝτέρου (2012): η ένταξη βρίσκεται εκτός του πλαισίου της ειδικής αγωγής, ενώ η
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επανένταξη εκκολάφθηκε στο εσωτερικό της ειδικής αγωγής.
Η επίσημη μορφή της ένταξης, έτσι όπως αυτή προωθείται στην ε.α.ε., γίνεται στον
παραπάνω Νόμο με τη θεσμοθέτηση Τ.Ε., καθώς και της Παραλλήλης Στήριξης 268 ως
μέσο προάσπισης της λειτουργίας της γενικής εκπαίδευσης από τους μαθητές με
διαφορετικότητα. Τα ΤΕ λειτουργούν ως ένα μέσο ελέγχου και ψύχρανσης των
προσδοκιών φοίτησης στο γενικό σχολείο μαθητών που κατά την έννοια του
παρόντος νόμου έχουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και δυσκολίες
προσαρμογής λόγων νοητικών, ψυχοσυναισθηματικών, σωματικών αλλά και
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων (Ντεροπούλου–Ντέρου, 2012).
Λίγα χρόνια μετά με το Nόμο 3966/2008 πραγματοποιείται η επέκταση του όρου
«ειδική αγωγή», σε «ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες». Ο εν λόγω νόμος περί αναπηρίας από το πρώτο του άρθρο
εμφανίζεται να δεσμεύεται στην σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και
διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Υπόσχεται πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
αναπήρων στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη.
Ωστόσο, η υπόσχεση ισότιμης συνεκπαίδευσης προβλέπεται να γίνεται σε σχολεία
ειδικής αγωγής που αν και πληρούν τις υλικοτεχνικές και κτιριακές προϋποθέσεις,
ωστόσο δεν εξασφαλίζουν την συνύπαρξη μαθητών με και χωρίς αναπηρίες. Αυτή η
πραγματικότητα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τελικό σκοπό της ισότιμης
εκπαίδευσης, την ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. Ο επαρκής εξοπλισμός, το
προσεγμένο περιβάλλον μάθησης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε ένα
πλαίσιο διαχωρισμένο προάγει τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ένταξη στο
προνοιακό σύστημα και όχι την επαγγελματική κατάρτιση και την αυτόνομη
παραγωγικότητα, που θα μπορούσε να εξασφαλίσει και ισότιμη κοινωνική εξελιξη.
Στην πραγματικότητα η ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μετά
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παραπέμπεται στις καλένδες από
μια κοινωνία που εκπαιδεύτηκε να αντιμετωπίζει και να αποδέχεται τα άτομα με
αναπηρία μόνο μέσα σε χώρους προστατευμένους, όπου εκπαιδευονται και
επικουρούνται από ειδικούς επιστήμονες και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό.
Αν και με το άρθρο 2 του συγκεκριμένου νόμου επιδιώκεται η πλήρης και ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, στην πραγματικότητα η δέσμευση αυτή αφορά ένα μικρό ποσοστό
μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο γενικής αγωγής. Ο όρος επανένταξη κρίνεται
ως άστοχος, δεδομένου του ότι για να πραγματοποιηθεί η επανένταξη θα πρέπει να
έχει προηγηθεί η ένταξη.
268

Ο Χαρούπιας (2007), αναφέρει πως η παράλληλη στήριξη;‘Νομοθετήθηκε πρώτη φορά με
την ψήφιση του ν .2817/2000, με τον οποίο ιεραρχήθηκε ως η πλέον πρόσφορη και αποτελεσματική
εναλλακτική πρόταση της φοίτησης των μαθητών με ε.ε.α. στο κοινό σχολείο. Αν και η ορολογία που
υιοθετήθηκε είναι ατυχής (παράλληλη σημαίνει η μη τεμνόμενη δηλ. η μη έχουσα κοινές επιδιώξεις,
σκοπούς, διδακτικούς στόχους, στρατηγικές και μεθοδολογία υλοποίησης), ως πρόταση αποτελεί τη
βέλτιστη δυνατή παροχή στην υπηρεσία των προσώπων με ε.ε.α.’
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Η ένταξη μεμονομένων ατόμων συχνά γίνεται το άλλοθι νέων απομονώσεων. Η
διαχωριστική ένταξη που επιβάλλεται είναι μια αντίφαση από μόνη της. Αν και ο
Νόμος 3966/2008 απέχει πολύ από τον πρώτο νόμο της ειδικής αγωγής, ωστόσο στο
όνομα της ένταξης που υπόσχεται, τελικά οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες περιθωροποιούνται ακόμα περισσότερο στα διαχωρισμένα σχολεία ειδικής
αγωγής όπου αποστερούνται της πολύτιμης κοινωνικής συναναστροφής με τους
μαθητές χωρίς αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ ακυρώνεται ο
κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου, ένας ρόλος που συμμετέχει στην αποδοχή
και αναγνώριση της διαφορετικότητας.
Μετά την ψήφιση των Νόμων 2817/2000 και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο
3699/2008 στην ε.α.ε., ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση
φοιτά πλέον στις τάξεις του γενικού σχολείου.
Στο μοντέλο αυτό η διάγνωση είναι πλέον συνώνυμη της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
και διασφαλίζει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες τους μαθητή. Στην πραγματικότητα
διατηρείται η έννοιας της αναπηρίας, με την ιατρική της νοηματοδότηση χάρις στη
διατήρηση της έννοιας της διαφοροδιάγνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη
έννοια στο γενικό μαθητικό πληθυσμό είναι η σχολική και μαθησιακή ετοιμότητα. Σε
ελάχιστες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη στους μαθητές της γενικής παιδείας η
μαθησιακή ετοιμότητα πριν ξεκινήσουν επίσημα τη φοίτησή τους, μιας και η ηλικιακή
πλήρωση των έξι χρόνων τα καθιστά αυτοτελώς ικανά για παρακολούθηση σε ένα
σχολείο που βασίζεται στην ακαδημαϊκή επίδοση και μπορεί να γίνει αφιλόξενο για
τα παιδιά που δεν βρίσκονται στη ζώνης επικείμενης ανάπτυξης και να τους οδηγήσει
εσπευσμένα στο κατώφλι της Ειδικής Αγωγής με την υπόσχεση της επανένταξης.
Με τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές
αμφισημίες, οι οποίες προκαλούν πισωγυρίσματα στις δηλωμένες ρητά ενταξιακές
προθέσεις. Αυτές οι παλινδρομήσεις ουσιαστικά αντανακλούν τη μη ετοιμότητα της
κοινωνίας να δεχθεί τα οποία αποτελέσματα της ένταξης. Η συνέχιση των ενταξιακών
πολιτικών αποτελεί το άλλοθι και μια υπόσχεση που ανακυκλώνεται χωρίς να
επιτύχει μέχρι σήμερα να γίνει ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, μετατρέποντας το
γενικό σχολείο σε ένα ειδικό σχολείο (Τσιάκαλος, 2003, 2006) για τα παιδιά με
σωματικές, νοητικές και πολιτισμικές «κανονικότητες».
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εμπεριέχει τις έννοιες της αλλαγής, της μεταρρύθμισης
και του μετασχηματισμού, τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Η αποδοχή της ετερότητας και η εγκατάλειψη του
μονοπολιτισμικού
και
εθνοκεντρικού
τρόπου
σκέψης
προϋποθέτει
μετασχηματισμούς και ριζικές αλλαγές στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Νικολάου,
2006). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα προϋπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια
και αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα
στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η Διαπολιτισμική αγωγή και
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εκπαίδευση ως αρχή δηλώνει ότι το σχολείο οφείλει να διασφαλίζει σε όλους τους
νέους ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική, πολιτισμική και
κοινωνική τους προέλευση (Παπαχρήστος, 2011).
Οι βασικοί στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αποβλέπουν στην εκπαιδευτική
ισότητα και θέτουν στο επίκεντρο τους τις ασυμμετρίες και τις ανισότητες που
παράγονται στη βάση των πολυπολιτισμικών διαφορών (Παπαχρήστος, 2011).
Σύμφωνα με το Δαμανάκη (1998) οι βασικές αρχές που διέπουν την διαπολιτισμική
εκπαίδευση είναι:
• Η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης
• Η ισοτιμία του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής προέλευσης
• Η εξασφάλιση του δικαιώματος για ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στη ζωή
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω αρχές διαπιστώνουμε μία προσπάθεια της
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, μέσω της αρχής της «παροχής ίσων ευκαιριών», να
αποτελέσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης των μειονοτικών μαθητών με το
κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό σύστημα. Το σχολείο οφείλει να δεχτεί το παιδί
όπως είναι δίνοντάς του την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνατότητές του και την
προσωπικότητά του με βάση τις δικές του κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις και
το δικό του μορφωτικό κεφάλαιο. Η εκπλήρωση όμως ενός τέτοιου ρόλου δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί χωρίς να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται
από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας.
Οι θεσμικές αλλαγές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, όχι όμως στη λογική του διαχωρισμού,
αλλά με στόχο την επίτευξη μιας διαδικασίας ισότιμης ένταξης στο σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον και μιας διαδικασίας ίσων ευκαιριών (Παπαχρήστος, 2011).
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση απευθύνεται, κυρίως, στα παιδιά της πλειονότητας
(Τσιάκαλος, 2003). Δηλώνει πως το σχολείο και η κοινωνία πρέπει να παρέχουν ίσες
ευκαιρίες σε όλους, ανεξάρτητα από την εθνική, φυλετική, πολτισμική και κοινωνική
τους προέλευση, επιδιώκοντας το άνοιγμα του σχολείου στον κοινωνικό του
περίγυρο, μέσω των ουσιαστικών αναμορφώσεων των αναλυτικών πρόγραμμάτων,
των σχολικών δομών και των καθημερινών πρακτικών. Χωρίς την παρουσία τέτοιων
πρακτικών το σχολείο δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σημερινές
κοινωνικές αλλάγές που καλείται να αντιμετωπίσει (Παπαχρήστος, 2011).
ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Αν επιθυμούσαμε να ξεκινήσουμε τη
συζήτηση, επιστημονικό λόγο ή
επιχειρηματολογία περί ενταξιακών πολιτικών σε ζητήματα που άπτονται και της
διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, ίσως θα είχε σημασία να ορίσουμε ένα
γεωγραφικό ή καλύτερα ιστορικό χώρο κατοίκισης των εννοιών αυτών.
Ο ιστορικός αυτός χώρος περικλείεται στην έννοια του αποκλεισμού, έννοια που
μπορεί να θεωρηθεί ως ο προάγγελος των ενταξιακών πολιτικών. Η συγκεκριμένη
έννοια αποκτά σήμερα ευρύτατες διαστάσεις σε διάφορα πεδία και εκφάνσεις της
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ζωής.
Στη συγκριτική και την κριτική θεώρηση των πολιτικών ένταξης σήμερα - στο πεδίο
της ειδικής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης –είναι σημαντικό να αναφερθεί
καταρχήν ότι ο όρος αποκλεισμός, ως πρόδρομος των ενταξιακών πολιτικών, αποκτά
τη δική του ιστορικότητα μέσα από δύο παράλληλους δρόμους:
(α) της επιστημονικής έρευνας και (β) του πολιτικού λόγου.
Όπως ακριβώς και η ένταξη στην εκπαίδευση, πραγματώνεται ανάμεσα στο δίπολο
της επιστημονικής θεώρησης και της άσκησης της πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, αλλά
και μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινών στρατηγικών στόχων.
Μέσα σε ένα ενταξιακό μοντέλο, τόσο στην ειδική όσο και στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, ενυπάρχουν συνιστώσες που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την
απόπειρα κριτικής θεώρησής τους, τόσο σε επίπεδο στοχοθεσίας όσο και σε επίπεδο
αποτελεσμάτων. Οι συνιστώσες αυτές αποτυπώνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο
«κοινωνικοοικονομικό» περιβάλλον και κατ’ επέκταση στη διαρκή μεταστροφή των
νοημάτων και των διλημμάτων που συνοδεύουν τις όποιες πολιτικές απόπειρες και
επιστημονικές θεωρίες ένταξης. Πολύ περισσότερο που τα διακυβεύματα μιας
τέτοιας θεωρητικής συζήτησης δεν είναι μόνο θεωρητικά. Αντιθέτως έχουν απόλυτα
πρακτικές διαστάσεις (Χαρούπιας, 2007).
Στην περίπτωση της συζήτησης γύρω από τους κοινούς εννοιολογικούς και άλλους
τόπους της ένταξης στην εκπαίδευση μαθητών που φοιτούν σε σχολεία ειδικής
αγωγής ή/και μαθητών που τυχόν διαφοροποιούνται σημαντικά από την κυρίαρχη
πολιτισμική κουλτούρα, τέτοια διακυβεύματα μπορεί να είναι:
• Η ένταξη ως αυτοσκοπός.
• Οι υποσχέσεις των όποιων ενταξιακών μοντέλων σε αντιπαραβολή με το ύψος των
προσδοκιών που επιφέρουν στα υπό ένταξη άτομα και στους εκπαιδευτικούς,
μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο της κυρίαρχης κουλτούρας (Ημέλλου &
Χαρούπιας, 2006).
• Οι δράσεις και οι θεσμοί που πλαισιώνουν πολιτικές ένταξης στο σύγχρονο
σχολείο, πως αυτές αλληλεπιδρούν, αν συνδιαμορφώνουν ή και τυχόν
ενδυναμώνουν αντιλήψεις περί φυσιολογικού ή μη, περί «κανονικότητας», περί
γόνιμης ή φολκλόρ πολιτισμικής αλληλεπίδρασης.
• Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της ένταξης (νομοθετικό πλαίσιο,
ομάδα-στόχος, υλικοτεχνική υποδομή κ.ά.), πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και
σε ποιο βαθμό μετατοπίζουν το ειδικό βάρος του περιεχομένου της ένταξης.
Στη σχολική ζωή καταγράφονται καθημερινά σενάρια που υποδηλώνουν μια κρυφή
σχέση με διακυβεύματα όπως τα παραπάνω. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι:
«Έπειτα από πολλά χρόνια εφαρμογής αντισταθμιστικών θεσμών στο πλαίσιο της
διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, σήμερα απαριθμούμε συμβάντα
συλλογικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων γονέων σε σχολικές εγγραφές
μαθητών Ρομά»,
...ότι
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«Σε συστεγαζόμενα σχολεία Ειδικής και Γενικής Αγωγής τα παιδιά που φοιτούν στο
σχολείο Ειδικής Αγωγής αυλίζονται, στην κοινή ώρα του διαλείμματος, σε
διαφορετικό προαύλια»,
... ότι
«Την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί επισήμως μια γλωσσική πολιτική
που δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς μαθητές να διδάσκονται στα δημόσια
σχολεία τόσο τη γλώσσα της χώρας υποδοχής όσο και αυτή της χώρας καταγωγής
τους, η προαγωγή της γλωσσικής πολυμορφίας και της διγλωσσίας στο δημόσιο
ελληνικό σχολείο παραμένει μέχρι και σήμερα ως μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση».
..και θέτουμε επίσης και ένα ερώτημα:
«Πού και πώς εντάσσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τους πολιτισμικά
διαφέροντες μαθητές με αναπηρίες;».
Ένας σημαντικός αντίλογος στα παραπάνω σενάρια, εξίσου πραγματικός στη σχολική
ζωή είναι:
«Οι σχολικές μονάδες που δημιουργούν παιδαγωγικές προϋποθέσεις σε μαθητές
Ρομά, ώστε αυτοί τελικά να ολοκληρώνουν τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και να
μεταβαίνουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
«Τα παραδείγματα σχολικών κοινοτήτων με σημαντική κοινωνική/εθελοντική δράση
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, όπως η
φτώχεια, η αναπηρία και η πολιτισμική ετερότητα».
Τελικά τι είναι αυτό που επιδρά στην εφαρμογή άλλοτε καλών και άλλοτε
προσχηματικών πρακτικών ένταξης;
Στην άσκηση της πολιτικής ένταξης στο πεδίο και με τους ανθρώπους, αναζητήσεις
όπως οι παραπάνω αντικατοπτρίζουν ποικίλα διακυβεύματα, περιορισμούς και
αναθεωρήσεις, που απορρέουν από τις νοηματοδοτήσεις του καθενός, την ακόλουθη
«κοινωνική» δράση του και τις προσδοκίες του ίδιου και των άλλων γύρω από αυτή
τη δράση.
Άνθρωποι - φορείς των επιστημών, της ιστορίας, του πολιτισμού, εκπρόσωποι
διαφόρων θεσμών έρχονται αντιμέτωποι με την αναζήτηση της «αλήθειας» και της
«σχετικότητας» αυτής, στην προσπάθειά τους να ορίσουν κατά καιρούς τα θέματα,
κοινωνικά και άλλα.
Εν μέρει διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν μέσα από αυτήν την
αναζήτηση τη στάση τους, μεταστρέφοντας παράλληλα και τον προσανατολισμό
τόσο της επιστήμης όσο και των στόχων της ένταξης μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο.
ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με άξονα τους παραπάνω προβληματισμούς θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε
κοινούς τόπους και διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε δύο ευαίσθητα πεδία της δημόσιας
εκπαίδευσης, την ειδική και τη διαπολιτισμική αγωγή:
• ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά (του περιεχομένου και της νοηματοδότησης
της ένταξης, της αποτύπωσης αυτών σε νομοθετικό, διοικητικό, οργανωτικό
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επίπεδο και την αντανάκλασή τους στην εκπαιδευτική πράξη)·
• ως προς την αναγωγή αυτής της σχέσης των δύο πεδίων στο Γενικό Σχολείο.
Ειδικότερα, για τα πεδία τα οποία συγκρίνουμε αναμεταξύ τους, αλλά και σε σχέση
με το Γενικό Σχολείο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πέραν της αυστηρά
επιστημονικής τους τεκμηρίωσης, εμπεριέχουν βαθύτατα εσωτερικευμένες αξιακές
έννοιες που τοποθετούνται στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, άπτονται των κοινωνικών
προβλημάτων και, συνεπώς, αγνόηση των χαρακτηριστικών τους αυτών δεν θα
μπορούμε να γίνει αποδεκτή.
Ξεκινώντας λοιπόν από τα κοινωνικά προβλήματα, οι περισσότερες θεωρίες που
μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί, μοιράζονται την αντίληψη ότι αυτά αποτελούν
φαινόμενα αντικειμενικά περιγράψιμα, που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.
Πολύ περισσότερο, η οικουμενικότητα ενός υλικού στοιχείου της κουλτούρας
εξαρτάται σε γενικές γραμμές από την ιδιότητά του να δίνει ικανοποιητικές λύσεις σε
υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες (Γκότοβος, 2001).
Ας επιχειρήσουμε στο σημείο αυτό να θέσουμε το ερώτημα: Σε ποιον και για ποιον
συνιστά κοινωνικό πρόβλημα η μορφής αναπηρία και πολιτισμική ετερότητα;
Ένα αναπηρικό αμαξίδιο συνιστά υλικό στοιχείο με οικουμενικότητα και πώς αυτό
αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα στον αστικό ιστό της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας,
αλλά και μέσα στο χώρο του σχολείου;
Ο Albee (1986) αναφέρει: ότι ο προσδιορισμός των προβλημάτων ως «ατομικών»
είναι υπεραπλουστευτικός και αγγίζει τα όρια του παραλόγου όταν χιλιάδες
άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια κατά βάση προβλήματα.
Ωστόσο, είναι λογικό ότι η προσέγγιση των προβλημάτων μέσα από μια φιλοσοφία
του ατομικισμού, οδηγεί και στην αναζήτηση αμιγώς ατομικών λύσεων. Τέτοιου
είδους απλουστευτικές θεωρήσεις των προβλημάτων υπήρξαν υπεύθυνες, στο
παρελθόν, για τη δημιουργία μύθων γύρω από την προέλευση – καταγωγή
ορισμένων ομάδων (π.χ. των Ρομά) και έχουν αποδώσει κατά καιρούς σε αυτές
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ως προς αυτό ο Μπαϊρακτάρης αναφέρει ότι: «όταν ορισμένα χαρακτηριστικά
γενικευτούν, καταλογίζονται ως μόνιμα για κάθε άτομο ξεχωριστά και ως πάγια και
σταθερά για ολόκληρη την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία αναφέρονται. Η
κοινωνική περιθωριοποίηση ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων που δεν
ανταποκρίνονται σε εσωτερικευμένες πλέον αξίες, στάσεις και συμπεριφορές
μετατρέπεται από πρόβλημα αφομοίωσης και προσαρμογής σε ηθικό πρόβλημα»
(Μπαϊρακτάρης, 2004).
Στην περίπτωση δε των ατόμων με αναπηρία πολύ συχνά η αμηχανία που προκύπτει
από την αναγωγή ενός βαθύτατα κοινωνικού ζητήματος σε ηθικό πρόβλημα, είτε
πρόκειται για την εκπαίδευση είτε για την ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας,
έχει πολλαπλές συνέπειες στα ίδια τα άτομα, αλλά και στην κοινωνία, καθώς
αναπαράγει και διαμορφώνει νέα, μεγαλύτερα κοινωνικά ελλείμματα, τα οποία στη
συνέχεια η ίδια, αυτή, κοινωνία καλείται να κατανοήσει βαθύτερα για να
-840-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
αποπειραθεί να τα επιλύσει.
Αν θελήσουμε να επεκταθούμε λιγάκι και να προσθέσουμε στο ζήτημα της
κοινωνικής περιθωριοποίησης τη διάσταση των «χωρικών ανισοτήτων», οι οποίες όχι
μόνο ενυπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά συγχρόνως παράγουν και
αναπαράγουν «χώρους αποκλεισμού» όχι μόνο για τους μη έχοντες, αλλά και για
τους «έχοντες και κατέχοντες», τότε ίσως δεν μπορούμε εύκολα να αισθανόμαστε
αισιόδοξοι και ρεαλιστές με τη θεώρηση των κοινωνικών προβλημάτων στην
εκπαίδευση ως ατομικών και, κατ’ επέκταση, με την ανοχή στη μετατροπή της
προσπάθειας κοινωνικής ένταξης σε ατομική υπόθεση.
Οι προερχόμενοι από διαφορετικά γνωστικά πεδία ειδικοί επιστήμονες καλούνται να
δώσουν τις όποιες επιστημονικές απαντήσεις τους για τις πρακτικές της ένταξης μέσα
από ρεαλιστικά ερμηνευτικά σχήματα σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουν τα κοινά
σημεία της πραγματικότητας, τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, αλλά και τις
επιπτώσεις τους. Ωστόσο δεν μπορούν να απαντήσουν επιστημονικά σε κανονιστικά
ερωτήματα για ορθές επιλογές ένταξης σε θέματα παιδείας.
Αντίθετα με την ιατρική επιστήμη, η οποία διευκολύνεται ως προς τι συνιστά υγεία
και «κανονικό», προτείνοντας μία θεραπευτική προσέγγιση, η παιδαγωγική και οι
κοινωνικές επιστήμες δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τρόπους και μεθοδολογία για να
το επιτύχουν.
Ίσως και αυτό να αποτελεί κι έναν λόγο για τον οποίο η προσέγγιση της αναπηρίας,
τόσο στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση, να προσεγγίζεται με μεγαλύτερη
ευκολία με το «ιατρικό» μοντέλο της αναπηρίας.
Ερώτημα – ζητούμενο που τίθεται στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε
ότι αφορά την ένταξη των μαθητών που διαφοροποιούνται πολιτισμικά, είναι:
«Πώς η κοινότητα κερδίζει το νέο άτομο;»
Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονούνται εδώ και δεκαετίες ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα από φορείς, που πέραν των γενικών κανόνων ομοιομορφίας που τα
διέπει, υποδηλώνουν ταυτόχρονα και μια ποικιλία δυνητικών λύσεων στο ίδιο
«πρόβλημα», την ένταξη.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ένταξη στην εκπαίδευση των μαθητών που
διαφοροποιούνται σημαντικά από την κυρίαρχη πολιτισμική κουλτούρα, ο Γκότοβος,
(2001) αναφέρει ότι χωρίς αμφιβολία οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι αυτοί που
κυρίως τους διαβιβάζεται η αρμοδιότητα να διαχειριστούν το ζήτημα της ένταξης των
διαφορετικών «άλλων», περιορίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την ετερότητα στο
εσωτερικό μιας μικρότερης κοινωνίας όπου ενυπάρχει.
Στο πλαίσιο αυτό, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί διαμορφώνουν
πρακτικές και δράσεις ένταξης, από την άλλη τα ίδια ζητήματα της ετερότητας
αντανακλώνται μέσα στην ευρύτερη κοινωνία με παραμορφωτικό τρόπο, καθώς
δύνανται να τονίζονται και να διογκώνονται.
Σε μια αναγωγή αυτής της θέσης στην ε.α.ε. τα παραπάνω καθίστανται σχεδόν
συνώνυμα. Έννοιες όπως πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα στην
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εκπαίδευση καθώς και η μεταξύ τους σχέση, από τον επιστημονικό λόγο μέχρι και
την πρακτική εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης, δεν μοιράζονται τα ίδια νοήματα
από όλους τους μετέχοντες (επιστήμονες, διοικητικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς
και φορείς, εκπαιδευτικούς). Επίσης, το γεγονός ότι η συνθήκη της
πολυπολιτισμικότητας είναι δεδομένη για τις κοινωνίες μας δε συνεπάγεται
αυτόματα και συνείδηση – αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας, καθώς αυτή η
συνείδηση δεν αφορά μόνο τους φορείς της «μειονοτικής κουλτούρας», αντίθετα
αφορά το σύνολο της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίαρχης
πολιτισμικά ομάδας (Παπαδάκης, 2009).
Επιπλέον, η εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και των όποιων ανισοτήτων
και με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία
κ.λ.π., προωθείται εν μέσω οικονομικών ανακατατάξεων που υπαγορεύουν ότι το
κόστος συντήρησης των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων είναι ασύμφορο ως
πολλαπλάσια μεγαλύτερο του κόστους εκπόνησης προγραμμάτων για την κοινωνική
τους ενσωμάτωση.
Στο πλαίσιο αυτό ως κοινωνικό πρόβλημα θεωρείται πρωτίστως η συσσώρευση
αναγκών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που, λόγω της μη ανταπόκρισής
τους στις απαιτήσεις της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, χρήζουν
ειδικών πολιτικών και προνοιακής μέριμνας (Μπαϊρακτάρης, 2004).
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου του ότι στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
παρατηρείται μια κινητικότητα γύρω από την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση
«ευπαθών» κοινωνικά ομάδων, μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων
εκπαιδευτικής παρέμβασης, θα αναφερθούμε στο σημείο αυτό ενδεικτικά, σε
βασικές προβληματικές που απορρέουν από τέτοιες προσπάθειες, ειδικότερα στο
πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
α) Κατά πόσο εξειδικευμένα Προγράμματα «στρατευμένα» να υλοποιήσουν
προκαθορισμένα σχέδια δράσης ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στο
πεδίο;
β) Ακόμα κι αν τα Προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται, δίνει ο σχεδιασμός και οι
προδιαγραφές της μεθοδολογίας και της στοχοθεσίας τους τη δυνατότητα ενός
ευέλικτου σχήματος δράσης, τέτοιου που να μην αποκλίνει από την πραγματικότητα
των ανθρώπων για τους οποίους προορίζεται;
γ) Πού πέφτει σήμερα το βάρος της υλοποίησης και κατά συνέπεια, της αξιολόγησης
από «πακέτα» ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεγάλης εμβέλειας;
Ειδικότερα, η εφαρμογή πολλών προγραμμάτων που άπτονται της ισότιμης
πρόσβασης, ένταξης και ισότιμης συνεκπαίδευσης των μαθητών που προέρχονται
από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απευθύνονται εκ του σχεδιασμού τους σε
συγκεκριμένες ομάδες – στόχο με βάση τα «κοινά» χαρακτηριστικά γνωρίσματά
τους, τα οποία άπτονται και της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο αυτό σε συνδυασμό με τη
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γενικότερη σύγχυση που επικρατεί στον εκπαιδευτικό χώρο γύρω από τη διαχείριση
της ετερότητας και τον εξ ορισμού αποκλεισμό των άμεσα ενδιαφερομένων από τις
διαδικασίες λήψεις αποφάσεων, συχνά μετατοπίζει τους αρχικούς στόχους των
Προγραμμάτων και το σχεδιασμό τους, με αποτέλεσμα συχνά να εξαντλούνται σε μια
διαχειριστική λογική απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της σχολικής
φοίτησης και διαρροής μαθητών που προέρχονται από την ομάδα στόχο. Δεν είναι
σπάνιο φαινόμενο δε, να έχει εξαφανιστεί κανείς από το εκπαιδευτικό τοπίο σε
τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι πλέον ορατός, όπως συμβαίνει συχνά στην
περίπτωση των Ρομά.
Σήμερα οι κεντρικές πολιτικές για την πρόσβαση στην εκπαίδευση ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη σχολική διαρροή
υλοποιούνται στο πλαίσιο και μόνο εκατοντάδων «καινοτόμων» ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, που ωστόσο δεν επικοινωνούν στο
βαθμό που θα χρειαζόταν με την κεντρική διοίκηση και τις δομές της, ώστε να
υπάρχει ο χώρος που θα επέτρεπε στη συνέχεια - με την λήξη των προγραμμάτων –
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους για τον επανασχεδιασμό μιας πολιτικής
ένταξης αναφορικά με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μαθητικού δυναμικού.
Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο τα αποτελέσματα των Προγραμμάτων αυτών να είναι
ορατά μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και να ανατρέπονται δραματικά με τη
λήξη της χρηματοδότησής τους. Η κάθετη οργανωτική δομή τους και η εκ του
σχεδιασμού έλλειψη δικτύωσής τους με βασικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης
περιορίζουν τον εσωτερικό έλεγχο των επιμέρους αποτελεσμάτων τους και την
ανατροφοδότηση του συνολικού κεφαλαίου τους.
Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής η εφαρμογή σήμερα σε
σχολικές μονάδες της χώρας των Προγραμμάτων: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»,
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», «Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας» συνιστούν το βασικό κορμό σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής για
την ενδυνάμωση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που προέρχονται
από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή του θεσμού σε 500
περίπου σχολεία της χώρας σήμερα των Τάξεων Υποδοχής και των Ενισχυτικών
Φροντιστηριακών Τμημάτων έρχεται να συμπληρώσει και να ανατροφοδοτήσει τις
δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των προαναφερόμενων Προγραμμάτων,
χωρίς ωστόσο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και πολιτικής να έχει προσχεδιαστεί ο
τρόπος αποτύπωσης από την εμπειρία όλων αυτών στην εκπαίδευση και τα κριτήρια
μέτρησης των αποτελεσμάτων.
Για μια διαπολιτισμική και ε.α.ε. αποτελεσματική και εποικοδομητική για όλους τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, είναι αναγκαίο, έπειτα από πολλά χρόνια
εφαρμογής εξειδικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης, να υπάρξει εμπέδωση των
καλών πρακτικών στο γενικό σχολείο.
Αυτή η συστηματική μελέτη, έρευνα και σχεδιασμός είναι αναγκαίο να συμβεί τόσο
σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διοίκησης των εκπαιδευτικών δομών,
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αλλά και κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου.
Συχνά, οι ήδη προσχεδιασμένες πολιτικές εξειδικευμένης υποστήριξης προσκρούουν
σε νομοθετικές ρυθμίσεις που στην πράξη καθυστερούν ή και καθιστούν
ανεφάρμοστο τον αρχικό σχεδιασμό. Μεταφέροντας το κέντρο ενδιαφέροντος στο
γενικό σχολείο, ίσως να μπορούμε πλέον να μιλάμε για ουσιαστική ένταξη εκεί των
πολιτικών ένταξης και σε επίπεδο μεθοδολογίας και στοχοθεσίας.
Τελικά, συγκλίσεις και αποκλίσεις αναμένεται να υπάρχουν όχι μόνο σε επίπεδο
κριτικού αναστοχασμού αναμεταξύ της διαπολιτισμικής και της ειδικής εκπαίδευση,
αλλά και στο εσωτερικό αυτών των μορφών ενταξιακής εκπαίδευσης.
Συζήτηση - Συμπεράσματα
Αναφερόμαστε, σήμερα, σε κοινωνικά προβλήματα, πολιτικές ενάντια στον κάθε
είδους αποκλεισμό μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία, των οποίων το
περιεχόμενο και η σημασία, ωστόσο, δεν μοιράζονται τα ίδια νοήματα από όλους
τους ανθρώπους. Ακόμα και οι άνθρωποι της επιστήμης τοποθετούνται διαφορετικά
απέναντι σε θέματα κυρίαρχων κοινωνικών αξιών με τρόπο που είτε τις ενισχύουν
είτε τις αμφισβητούν. Συχνά η επιστήμη και ιδιαίτερα το πεδίο των κοινωνικών
επιστημών, τείνει να συμπαράγει τα φαινόμενα που εξετάζει.
Μέχρι και σήμερα οι δυνητικά κοινές εμπειρίες των μαθητών και οι εσωτερικευμένες
αξίες τους αντιμετωπίζονται στη λογική επί μέρους συστημάτων που αποτελούνται
από μικρότερες ομάδες μαθητών με «κοινά χαρακτηριστικά», ομάδες που συχνά
δομούν στον επιστημονικό λόγο, αλλά και στην καθημερινή σκέψη των πολιτικών
φαντασιακές κοινωνίες εντός του σχολείου, αλλά και έξω από αυτές, στο μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι καμία διακήρυξη για τα ατομικά και τα κοινωνικά
δικαιώματα, ούτε αντισταθμιστικός θεσμός και εξειδικευμένα προγράμματα δεν
δύνανται να ανατρέψουν ή να αποδομήσουν τη φυσική απόσταση που
δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά του σήμερα και τους αυριανούς πολίτες.
Το σχολείο προάγει την ιδιότητα του πολίτη – φορέα εσωτερικής προσωπικής
κουλτούρας. Της κουλτούρας ενός ατόμου που βλέπει τα κοινά σημεία, βλέπει πάνω
και πέρα από ορισμούς και έχει συναίσθηση της ύπαρξής του τόσο εντός του, όσο και
γύρω του.. Κατά συνέπεια η βασική σκοποθέτηση και στοχοθέτηση του σύγχρονου
σχολείου και στην Ελλάδα αναμένεται να είναι η κατάργηση των διαχωριστικών
γραμμών ανάμεσα στους μαθητές του, όχι μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας και
ρητορικής, αλλά και στην σχολική καθημερινότητα.
Στην Ελλάδα η πολιτική για την παιδεία καθορίζεται διαχρονικά χωρίς βάθος χρόνου
και εξαρτάται από πρόσωπα και συγκυρίες. Η απουσία συστηματικής επιστημονικής
έρευνας για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, σε επίπεδο Πανεπιστημίου και οι
ανεξέλεγκτες διαφοροποιήσεις πολιτικής κατά την αλλαγή κυβερνήσεων, υπουργών
(ακόμα και εντός της ίδιας κυβέρνησης), ομάδων εξουσίας και προσώπων δημιουργεί
ιδιαίτερο πρόβλημα στη χάραξη συνεπούς πολιτικής, στηριγμένης σε αντικειμενικά
ερευνητικά δεδομένα και διάλογο με τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία. Στη
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γενικότερη ασυνέπεια λόγων και έργων του κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι
πρόσκαιρες και ‘εμβαλωματικού’ τύπου λύσεις που επιλέγονται να δίνονται στα
προβλήματα διαπολιτισμικής και ειδικής εκπαίδευσης επηρεάζουν το συνολικό
οικοδόμημα της παιδείας.
Προκειμένου να αναταχθεί η δυσάρεστη και αναποτελεσματική αυτή κατάσταση, θα
ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ‘φυγή προς το μέλλον’. Με
δεδομένη την κεντρική διαχείριση των υποθέσεων της παιδείας από το ΥΠΑΙΘ και
προκειμένου να ακυρωθούν οι καταστάσεις έλλειψης αποτελεσματικής επικοινωνίας
των Τμημάτων που ενεργοποιούνται στα συγκεκριμένα πεδία, θα ήταν χρήσιμο να
εξεταστεί η ανασχεδίαση των υπηρεσιών μελέτης και υλοποίησης των πολιτικών.
Θεωρούμε ότι η πρωτόλεια πρόταση της δημιουργίας συνεργατικών δομών χάραξης
και υποστήριξης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα πρόσωπα με εκπαιδευτικές
ιδιαιτερότητες και ιδιαίτερες ανάγκες θα υποστηρίζονταν καθοριστικά με τη
λειτουργία ενός ‘Ινστιτούτου Μελέτης και Διαχείρισης της Ιδιαιτερότητας’
(διαπολιτισμικής, ειδικής και ‘μαθητών σε ανάγκη’) (Χαρούπιας, 2008,). Το
συγκεκριμένο Ινστιτούτο θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με το σύνολο των
υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, το ‘Παρατηρητήριο των δικαιωμάτων του παιδιού’, το
Συνήγορο του Παιδιού και τους άλλους θεσμούς της Παιδείας μας, με σκοπό την
εξασφάλιση εγγυήσεων για μια πολιτική που να εξασφαλίζει ισότιμη εκπαίδευση και
συνεκπαίδευση για όλους του μαθητές.
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Έφηβοι μαθητές με ΔΕΠΥ
Γουρδομιχάλη Δήμητρα
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15 – Πειραιά
manti@otenet.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασική προτεραιότητα του σύγχρονου αποτελεσματικού σχολείου αποτελεί η
βελτίωση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού μέσα από τυπικές και άτυπες μορφές
επιμόρφωσης. Ένα από τα χαρακτηριστικά του σημερινού σχολείου είναι η
ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού. Πολλοί μαθητές εμφανίζουν
ιδιαιτερότητες πολιτισμικές, μαθησιακές και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα με άμεση
συνέπεια, την παρουσία μαθητών που χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση σε ότι αφορά
τη συμπεριφορά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των παιδιών με το
λεγόμενο υπερκινητικό σύνδρομο ή αλλιώς όπως λέγεται σήμερα, διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ ενώ στα πρώτα
χρόνια της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν έντονες μαθησιακές δυσκολίες, στην
εφηβεία παρουσιάζουν προβλήματα στη συμπεριφορά όπως διαταραχή της
διαγωγής, προκλητική εναντιωματική συμπεριφορά. Η αντιμετώπιση τέτοιων
συμπεριφορών μέσα στην τάξη αποτελεί μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό για να
μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία θα πρέπει να έχει επαρκή ψυχοπαιδαγωγική
κατάρτιση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς τυχαίνει να γνωρίζουν συνήθως
κάποιο αγόρι που πηγαίνει στο Δημοτικό και χαρακτηρίζεται ως «υπερκινητικό».
Πόσο απέχει όμως η εμπειρία μας αυτή ως εκπαιδευτικοί, γονείς, οικογενειακοί φίλοι
από την κλινική εικόνα ενός διαγνωσμένου ως υπερκινητικού παιδιού;
Οι μαθητές με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν παρορμητική συμπεριφορά, δεν μπορούν να
εστιάσουν σε μια δραστηριότητα με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνουν τις εργασίες
που τους έχουν ανατεθεί, οδηγούνται έτσι συνήθως σε σχολική αποτυχία, βιώνουν
συναισθήματα ματαίωσης και έντονης απόρριψης από το σχολικό αλλά πολλές
φορές και από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες το
επίκεντρο της διαταραχής έχει εντοπιστεί στη δυσκολία που αντιμετωπίζει το παιδί
να συγκεντρώσει την προσοχή του στο συγκεκριμένο έργο που έχει κάθε φορά
μπροστά του (είτε σχολική εργασία είναι αυτή είτε άλλη απασχόληση) για ένα λογικό
χρονικό διάστημα , καθώς και στην ευκολία με την οποία διασπάται σε πολλαπλές
και άσκοπες δραστηριότητες.
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Εκπαιδευτικοί και γονείς δεν κατανοούν τη συμπεριφορά τους, συνήθως η
αναμενόμενη συμπεριφορά δεν κρατά περισσότερο από δυο-τρία λεπτά, για αυτό
και εκφράζουν συνεχή παράπονα. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κατανοήσει πως
είναι δυνατόν κάτι που εξήγησε επανειλημμένα πριν από λίγα λεπτά στην τάξη να
τίθεται και πάλι ως ερώτημα από το συγκεκριμένο μαθητή με την παρορμητική
συμπεριφορά. Επίσης ο μαθητής βρίσκεται αρνητικά στο επίκεντρο της προσοχής
στην τάξη μιας και είναι επιρρεπής σε ατυχήματα, ζημιές καταστάσεις δυσάρεστες
για τους συμμαθητές του αλλά και για τον εκπαιδευτικό καθώς νιώθει ότι χάνει τον
έλεγχο της τάξης του. Παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι η υπερκινητικότητα φθίνει και
εξαφανίζεται από την εφηβεία και μετά. Δυστυχώς, διαχρονικές έρευνες ανατρέπουν
τη θεωρία αυτή. Ο έφηβος μαθητής με ΔΕΠΥ αυξάνει τις δυσκολίες προσαρμογής
του εφήβου και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του, ακόμα και αν δεν
συνυπάρχουν άλλες διαταραχές.
Στην εισήγηση μου αυτή επιχειρώ, με βάση τις προηγούμενες γνώσεις, να δείξω τον
«διαφορετικό» τρόπο λειτουργίας αυτών των παιδιών, τις λανθασμένες στερεότυπες
αντιλήψεις στο σχολείο και πως μπορούμε να βοηθήσουμε ως Σχολικοί Σύμβουλοι
στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών ώστε να κατανοήσουν και να βοηθήσουν
μαθητές με ΔΕΠΥ στη σχολική τάξη, για αυτόν ακριβώς το λόγο επικεντρώνω την
εργασία μου κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με εφήβους μαθητές με ΔΕΠΥ και
το σχολικό περιβάλλον.
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM ΙΙΙRΗ) της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας – ένα από τα εγκυρότερα διαγνωστικά
«εργαλεία» - ,η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (διεθνώς
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), εμφανίζεται στο 5-7% των παιδιών
σχολικής ηλικίας, από τα οποία το 60-80% θα έχουν συμπτώματα στην ενήλικη ζωή.
Στην εφηβεία, στις σοβαρές περιπτώσεις, περιπλέκεται με «ανησυχητικές» ή
«επικίνδυνες» καταστάσεις και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά σχολικά προβλήματα
όπως παραβατικότητα, συναισθηματικές δυσκολίες και συνεχείς αρνητικές
συμπεριφορές, οι οποίες διαταράσσουν το ψυχολογικό και παιδαγωγικό κλίμα της
σχολικής τάξης. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ),
αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες διαταραχές.
Πρωτοεμφανίζεται συνήθως στη νηπιακή ηλικία και, σε πολλές περιπτώσεις,
εξακολουθεί να παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.
Στο σχολείο τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να εστιάσουν σε μια δραστηριότητα,
μοιάζουν να είναι αφηρημένα , δεν ακούν τι λέει ο εκπαιδευτικός, σηκώνονται με το
παραμικρό, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα τους, ξεχνούν τα βιβλία και
τα τετράδια τους, απαντούν στο δάσκαλο χωρίς να περιμένουν την σειρά τους, τον
διακόπτουν όταν μιλά, δεν ακολουθούν τους κανόνες όταν παίζουν με τα άλλα παιδιά
κ.λ.π. (Μάνος, 1997)
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Η ΔΕΠΥ περιγράφηκε για πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία το 1902 από το
ιατρό George Still ο οποίος πρώτος παρατήρησε ότι η αναλογία αγοριών κοριτσιών
ήταν 3 προς 1 και ότι η διαταραχή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εμφανιζόταν
για πρώτη φορά πριν την ηλικία των 8 χρόνων. Πολλά στοιχεία των παρατηρήσεων
του επιβεβαιώθηκαν πενήντα χρόνια αργότερα. Επίσης ο Still ήταν ο πρώτος ο οποίος
πρότεινε την εξελικτική προσέγγιση κατά τη διάγνωση της εν λόγω διαταραχής. Το
1908 ο Τredgold και πολύ αργότερα οι Pasamanick, Rogerw και Lilienfeld (1956) θα
επανέλθουν στις απόψεις του Still, υποστηρίζοντας ότι η διαταραχή οφείλεται σε
κάποια μορφή ήπιας και μη διαγνωσμένης εγκεφαλικής βλάβης. Μάλιστα τότε για
πρώτη φορά τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να δημιουργηθεί για αυτά τα παιδιά ένα
ειδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον ( Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2000). Στο πέρασμα του
αιώνα, η διαταραχή άλλαξε ονόματα, τα οποία αντικατόπτριζαν τις επιστημονικές
αντιλήψεις ως προς τη φύση και την αιτιολογία της.
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Πότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβληματιστεί από τη συμπεριφορά του μαθητή
και να ζητήσει τη βοήθεια κάποιου ειδικού της ψυχικής υγείας;
Βασικά κριτήρια του «φυσιολογικού» από το παθολογικό είναι:
α. η ηλικία του παιδιού
β. το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει το παιδί
Το ερώτημα που προβληματίζει την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι πως
μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των παιδιών που παρουσιάζουν μια αυξημένη
κινητικότητα ή /και διάσπαση της προσοχής, αλλά η συμπεριφορά τους κυμαίνεται
στα όρια του φυσιολογικού, και των παιδιών που παρουσιάζουν τόσο σοβαρή
υπερκινητικότητα ή/και διάσπαση της προσοχής ώστε πρέπει να προβληματιστούν
και να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού της ψυχικής υγείας; Βασικό κριτήριο
για το χαρακτηρισμό του «φυσιολογικού» από το παθολογικό είναι η ηλικία του
παιδιού, στην προσχολική ηλικία είναι δύσκολο να διαφοροποιηθεί η φυσιολογική,
για την ηλικία του παιδιού, υπερκινητικότητα και δυσκολία συγκέντρωσης από
εκείνες που αποκλίνουν σημαντικά από το φυσιολογικό (Taylor, 1994. American
Psychiatric Association, DSM-IV, 1994). Όταν όμως κατά την είσοδο των παιδιών στο
σχολείο ορισμένα δυσκολεύονται να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους, να
συγκεντρωθούν και να εργαστούν συστηματικά χωρίς να διασπάται η προσοχή τους
θα πρέπει να ερευνηθεί η πιθανότητα διάγνωσης διαταραχής της προσοχής με ή
χωρίς υπερκινητικότητα.
Σημαντικό επίσης κριτήριο για τη διαφοροποίηση του φυσιολογικού από το
παθολογικό αποτελεί το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζει και μεγαλώνει το
παιδί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια μελέτη που σύγκρινε παιδιά
σχολικής ηλικίας από τη Μεγάλη Βρετανία και την Κίνα. Οι δάσκαλοι δήλωναν ως
υπερκινητικά τρεις φορές περισσότερα παιδιά στην Κίνα απ’ ότι στη Μεγάλη
Βρετανία φυσικά το εύρημα αυτό αμφισβητήθηκε εφόσον έρχεται σε αντίθεση με
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την εικόνα που παρουσιάζουν τα Κινεζάκια. Η διαφορά που φαίνεται να υπάρχει
μεταξύ Άγγλων και Κινέζων δασκάλων στο χαρακτηρισμό των σχετικών
συμπεριφορών ως παθολογικών μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη αξία που δίνουν οι
Κινέζοι στη σχολική επιτυχία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ανέχονται καμία
συμπεριφορά α που θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία
της τάξης και στη μάθηση (Taylor, 1994).
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΥ
Το βασικό ερώτημα στο όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο είναι πότε θα αρχίσει να
ανησυχεί ο εκπαιδευτικός; Το στοιχείο που οδηγεί στη διάγνωση μιας σοβαρότερης
διαταραχής είναι η ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών συμπτωμάτων για τουλάχιστον έξι
μήνες και σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το αναπτυξιακό
επίπεδο του παιδιού (Καλατζή-Αζίζι, 1998). Η ελλειμματική προσοχή αυτών των
μαθητών τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη συγκέντρωση, στην εκτέλεση και
ολοκλήρωση καθηκόντων και δραστηριοτήτων έχουν μεγάλη δυσκολία να ελέγξουν
τη συμπεριφορά τους και να παραμείνουν ήσυχα στη σχολική τάξη ( Χριστοδούλου,
& συνεργάτες, 2004).
Τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ο μαθητής οφείλονται στη
συμπτωματολογία της διαταραχής η οποία αντιμάχεται κάθε προσπάθεια του
παιδιού για αποτελεσματική μάθηση αποτέλεσμα ο μαθητής να εμφανίζει συχνά
μαθησιακές διαταραχές. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η απόρριψη που δέχονται από
τους συμμαθητές τους αλλά πολλές φορές και από τους εκπαιδευτικούς λόγω του
άσχημου κλίματος που δημιουργείται στην τάξη από τη συμπεριφορά του. Οι
μαθητές με ΔΕΠΥ λόγω των ξαφνικών και γρήγορων εναλλαγών της ψυχικής τους
διάθεσης και της απουσίας αναστολών στις κοινωνικές τους συναναστροφές δεν
μπορούν συνήθως να δημιουργήσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους (Herbert, 1998).
Η συμπεριφορά τους κυρίως λόγω απουσίας αυτοελέγχου χαρακτηρίζεται πολλές
φορές από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από συνομηλίκους τους ιδιαίτερα
παρορμητική, αγενής και ενοχλητική. Γενικότερα δεν μπορεί να αντιληφθεί ποια
είναι η κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται προβλήματα στις σχέσεις του κυρίως στο σχολικό του περιβάλλον.
( Davison & Neale ,1993). Σε καταστάσεις αγχογόνες - στρεσσογόνες μπορεί να
πάθουν μέχρι και κρίση πανικού, το μοτίβο αυτό συμπεριφοράς που κάνει την
εμφάνιση του από τον πρώτο κιόλας χρόνο φοίτησης στο σχολείο, εμφανίζεται σε
ποσοστό 1-2% των παιδιών της σχολικής ηλικίας (Herbert, 1998).
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση
μαθητών με τέτοια συμπτωματολογία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη
διάγνωση του μαθητή ενημερώνουν τους γονείς για τις σχετικές με τη συμπεριφορά
του μαθητή παρατηρήσεις τους. Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και
αντιμετώπιση του προβλήματος είναι καθοριστική. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός
καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του παιδιού μέσα στην τάξη με τρόπο που
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να το βοηθήσει να ανταπεξέλθει τόσο στις μαθησιακές όσο και στις κοινωνικές
απαιτήσεις. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι ο μαθητής να παραμείνει στην
κανονική τάξη. Οι γονείς των παιδιών ή των εφήβων θα πρέπει να απευθυνθούν σε
ειδικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους ώστε να εκτιμηθεί αν τα συμπτώματα που
παρουσιάζει το παιδί ή ο έφηβος έχουν υπερβεί το όριο της φυσιολογικής διάσπασης
της προσοχής ή και της υπερκινητικότητας. Στην περίπτωση αυτή δίνεται η διάγνωση
που ονομάζεται Διαταραχή της Ελαττωματικής Προσοχής με ή χωρίς
Υπερκινητικότητα σύμφωνα με τα έγκυρα διαγνωστικά πρότυπα (DSM-IV) που
προτείνει ο Αμερικανικός Ψυχιατρικός Σύνδεσμος. Για να γίνει η διάγνωση θα πρέπει
το παιδί να παρουσιάζει συμπτώματα απροσεξίας καθώς και ορισμένα συμπτώματα
υπερκινητικότητας ή / και παρορμητικής συμπεριφοράς.
Η ΔΕΠ/ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις τύπους:
• Συνδυασμένος τύπος, όπου το παιδί παρουσιάζει συμπτώματα απροσεξίας,
υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας
• Απρόσεκτος τύπος, όπου το παιδί παρουσιάζει κυρίως συμπτώματα
απροσεξίας
• Υπερκινητικός – παρορμητικός τύπος, όπου το παιδί παρουσιάζει κυρίως
συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας.
Τα κριτήρια για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ δεν έχουν ως στόχο να οδηγήσουν τον
εκπαιδευτικό να κάνει τη διάγνωση αλλά να τον ευαισθητοποιήσει ώστε να γνωρίζει
πότε μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και
πότε πρέπει να μιλήσει στους γονείς ώστε να παραπέμψουν το παιδί στους ειδικούς
της ψυχικής υγείας.
ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΕΠΥ
Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι η διαταραχή ελαττωματικής προσοχής με ή χωρίς
υπερκινητικότητα οφείλεται πιθανότατα σε:
1. Νευρολογικούς παράγοντες, δηλαδή σε μια νευροφυσιολογική διαταραχή του
εγκεφάλου και δεν είναι αποτέλεσμα ψυχολογικών προβλημάτων του παιδιού,
δηλαδή δεν οφείλονται στη λανθασμένη διαπαιδαγώγηση του, στις οικογενειακές
συγκρούσεις κ.λ.π. (Neuhaus, 1996. Καλαντζή-Αζίζη, 1998). Σύμφωνα όμως με τον
Taylor(1994) οι παραπάνω παράγοντες αν και δεν θεωρούνται η αιτία του
προβλήματος συνδέονται με σοβαρά προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητας.
Τα ευρήματα των νευροφυσιολογικών μελετών δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά
παρουσιάζουν προβλήματα στη δραστηριότητα του μετωπιαίου φλοιού του
εγκεφάλου και στο μεταβολισμό της γλυκόζης στον προκινητικό φλοιό, ο οποίος
λειτουργεί ως φρένο για τις αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα καθώς και
μειωμένη αιματική ροή στον εγκέφαλο (Taylor, 1994).
2. Γενετικούς παράγοντες. Οι περισσότερες ερευνητικές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι
η ΔΕΠΥ σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με κληρονομικούς παράγοντες. Ωστόσο , δεν
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έχουν βρεθεί ακόμη αποδείξεις στη δομή των χρωμοσωμάτων των ατόμων με ΔΕΠΥ,
όπως συμβαίνει στην περίπτωση των παιδιών με σύνδρομο Down.
3. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Οι προσπάθειες οι οποίες επικεντρώθηκαν
αποκλειστικά στην αναζήτηση της αιτιολογίας της ΔΕΠΥ στο περιβάλλον του παιδιού
ήταν ελάχιστες και μάλιστα δεν έτυχαν ιδιαίτερης αποδοχής και στήριξης. Η
επίδραση της κληρονομικότητας όμως έχει καθοριστική σημασία στη διαμόρφωση
του ανάλογου οικογενειακού περιβάλλοντος, και αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται
από όσους εστιάζουν την προσοχή τους στα περιβαλλοντικά αίτια της ΔΕΠΥ
(Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2000). Είναι μία εκ γενετής διαταραχή και διαρκεί εφ’ όρου
ζωής. Κάποια από τα συμπτώματά της εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 7 ετών.
• Η ΔΕΠΥ, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες κυμαίνεται στο 3-5% του μαθητικού
πληθυσμού, με αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια.
• Το ποσοστό ανεβαίνει στο 10-19% όταν οι εκτιμήσεις γίνονται από γονείς ή
από δασκάλους.
• Τα αγόρια παρουσιάζουν έξι φορές πιο συχνά τη διαταραχή σε σύγκριση με
τα κορίτσια.
Η ΔΕΠΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, στον τρόπο
μάθησης του παιδιού, στις μαθησιακές του επιδόσεις, στις ενδοσχολικές σχέσεις,
στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση του παιδιού, στον ψυχισμό του.
ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΔΕΠΥ
Στην εφηβεία η διαταραχή της ΔΕΠΥ φθάνει στο αποκορύφωμα της σε αντίθεση με
το μύθο ότι στην εφηβεία η διαταραχή δεν αναπτύσσεται. Μάλιστα ακόμη και στην
περίπτωση που τα συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας υποχωρούν
σε κάποιο βαθμό, τα συμπτώματα της απροσεξίας καθώς και τα δευτερογενή
προβλήματα που απορρέουν από τη ΔΕΠΥ παραμένουν, εντείνονται και
περιπλέκονται στην εφηβεία (Weiww & Hechtman, 1979. Κάκουρος, 1998. Hart et al.,
1995). Όλοι οι έφηβοι δυσκολεύονται σε αυτή τη φάση της ζωής τους
προσανατολίζονται κυρίως στην ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. Οι
συνομήλικοι είναι πιο σημαντικοί από τους γονείς και επηρεάζουν περισσότερο τη
γνώμη τους, οι έφηβοι αποστασιοποιούνται από εκείνα τα πρόσωπα με τα οποία ως
παιδιά είχαν ταυτιστεί δηλαδή με τους γονείς τους και στη συνέχεια με τους
δασκάλους τους. Οι έφηβοι με ΔΕΠΥ πράττουν ακριβώς τα ίδια αλλά με πιο ακραίο
τρόπο. Η επιτυχημένη μετάβαση οποιουδήποτε ατόμου από την παιδική στην
εφηβική ηλικία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις θετικές εμπειρίες που έχει αποκτήσει
στους τομείς της ακαδημαϊκής απόδοσης και των κοινωνικών του σχέσεων. Αυτοί
όμως είναι ακριβώς οι τομείς στους οποίους οι έφηβοι με ΔΕΠΥ είναι πιθανόν να
έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ίσως να έχουν βιώσει έντονη αποτυχία στη
σχολική ζωή (Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2000). Η φοίτηση στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια
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η αποφοίτηση αποτελούν οδυνηρή δοκιμασία που υφίστανται τα παιδιά με ΔΕΠΥ.
Συνήθως ο υπερκινητικός μαθητής δεν υπολείπεται σε νοητικό ή κοινωνικό επίπεδο
ούτε χαρακτηρίζεται από κάποια βασική ανάγκη σε σχέση με τους συμμαθητές του.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση γύρω από τη διαταραχή στους εκπαιδευτικούς
αλλά και στους ειδικούς που ασχολούνται με την υγεία και την εκπαίδευση των
παιδιών και εφήβων. Η περίοδος που έρχεται εγκυμονεί συγκρούσεις διότι βιώνει τις
διακυμάνσεις των συναισθημάτων του με μεγαλύτερη ένταση από τους άλλους
συνομηλίκους του. Συχνά αισθάνεται έντονη ανησυχία, ψυχικό πόνο και είναι αρκετά
αποδιοργανωμένος. Δεν καταφέρνει να είναι όπως θα ήθελε και θα έπρεπε. Η
διαπροσωπική, κοινωνική σύγκριση με τους άλλους εδραιώνεται, το σχολείο σε αυτή
τη φάση γίνεται ο μεγαλύτερος εφιάλτης του εφήβου, η επανάληψη κάποιων
αποτυχιών μεγαλώνουν τις άμυνες του. Στην ηλικία των 10 και 14 ετών εμφανίζεται
συχνά η σχολική άρνηση σε εφήβους με ΔΕΠΥ. Όλα αυτά φυσικά δεν τα δημιουργεί
από πρόθεση για αυτό και δυσκολεύεται να αντιληφθεί γιατί οι άλλοι τον
απορρίπτουν και είναι διαρκώς θυμωμένοι μαζί του. Ο μαθητής με διαταραχή
ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα
διαγωγής που συχνά επιδεινώνονται κατά την εφηβεία και οδηγούν σε παραβατική
και επιθετική συμπεριφορά. Σε μια διαχρονική έρευνα του Barkley και των
συνεργατών του, η οποία διήρκεσε 16 χρόνια, μελετήθηκε η εξέλιξη 100 παιδιών με
ΔΕΠΥ από την παιδική τους ηλικία ως την ενηλικίωση. Το 80% των παιδιών που είχαν
λάβει τη διάγνωση της ΔΕΠΥ τη διατηρούσαν 8 χρόνια αργότερα. Ποσοστό 60% είχε
αναπτύξει επιπλέον Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή ή Διαταραχή της
Διαγωγής. Η κατάχρηση ουσιών, η νεανική παραβατικότητα και η σχολική αποτυχία
εμφανίζονταν σε ιδιαίτερα υψηλά στους εφήβους με ΔΕΠΥ.
Ωστόσο ο καταλυτικός παράγοντας για τις περιπτώσεις των παιδιών αυτών με
αρνητική εξέλιξη στην εφηβεία ήταν η συννοσηρότητα μεταξύ ΔΕΠΥ και
Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή ή Διαταραχή της Διαγωγής (ΚάκουροςΜανιαδάκη, 2000). Επίσης πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι με ΔΕΠΥ έχουν
χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και χειρότερη κοινωνική και συναισθηματική
προσαρμογή. Αυτό που χρειάζεται από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι να έχουν
ρεαλιστικές προσδοκίες ώστε να αποκτήσει ο έφηβος αυτοεκτίμηση, είναι σημαντικό
επίσης να ασχοληθεί με κάποιο άθλημα ή με κάποια κοινωνική δραστηριότητα ώστε
να μην εκτεθεί σε κάποιον κίνδυνο λόγω της υπερευαισθησίας, της ανίας και της
ευκολίας με την οποία επηρεάζονται. Όσον αφορά το σχολείο οι μαθητές με ΔΕΠΥ
έχουν ανάγκη από σαφή οργάνωση και εκπαιδευτικούς που να τον «χειρίζονται και
να τον καθοδηγούν», χρειάζονται ευκαιρίες για κίνηση οι οποίες όμως να είναι
απόλυτα κατευθυνόμενες.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η έγκαιρη διάγνωση και η πολυεπίπεδη παρέμβαση είναι καθοριστικές για την
αποφυγή ακραίων μορφών συμπεριφοράς και δευτερογενών προβλημάτων. Η
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θεραπεία όταν ξεκινήσει έγκαιρα , μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά (Μάνος,
1997. Καλαντζή , 1998) Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ γίνεται μέσω εξατομικευμένου
θεραπευτικού προγράμματος που καταρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα. Σε κάθε
περίπτωση χρειάζεται η συνεργασία και η κατανόηση τόσο γονέων όσο και σχολείου
για την αντιμετώπισή της
Σε ένα πρώτο επίπεδο στις περιπτώσεις μέτριας ή σοβαρής διαταραχής, ενδείκνυται
η φαρμακευτική αγωγή, η οποία συνίσταται στη χορήγηση ψυχοδιεγερτικών
φαρμάκων του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο η θεραπεία αφορά ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις τόσο στο
σπίτι όσο και στο σχολείο οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών
του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο και στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι
εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το ίδιο το παιδί .
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Με βασικό στόχο οι έφηβοι με ΔΕΠΥ να παραμείνουν, να προσαρμοστούν και να
λειτουργήσουν καλύτερα στα πλαίσια μιας κανονικής σχολικής τάξης έχουν
διατυπωθεί ποικίλες προτάσεις για παρεμβάσεις στη δομή της σχολικής τάξης και στο
πρόγραμμα των μαθημάτων (Pfiffner & Barkley, 1998).
1. Η τάξη πρέπει να είναι οργανωμένη και το πρόγραμμα των μαθημάτων να είναι
δομημένο και προβλέψιμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάρτηση σε εμφανές σημείο
του προγράμματος και των κανόνων λειτουργίας της τάξης.
2. Η απαιτούμενη σχολική εργασία πρέπει να είναι ανάλογη με την ικανότητα του
παιδιού να συγκεντρωθεί και να την ολοκληρώσει. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
δίνει περισσότερο χρόνο σε μαθητή με ΔΕΠΥ
3. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι ζωντανή και ενδιαφέρουσα, να χρησιμοποιεί
ο εκπαιδευτικός σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με Τ.Π.Ε ώστε να
προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
εξατομικευμένη στις δυνατότητες και στις ανάγκες του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός να
είναι πάντα πρόθυμος να προσφέρει πρόσθετη βοήθεια στο μαθητή όταν τη
χρειάζεται.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΕΠΥ
Ορισμένες πρακτικές οδηγίες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τον
εκπαιδευτικό που καλείται να αντιμετωπίσει ένα μαθητή με ΔΕΠΥ μέσα στη τάξη
είναι οι εξής (Pfiffner & Barkley, 1998):
1. Η αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικού, γονέων και ψυχολόγου είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών των υπερκινητικών
μαθητών.
2. Η θετική διαπροσωπική σχέση εκπαιδευτικού μαθητή λειτουργεί ως κίνητρο για
την καλύτερη συμπεριφορά του μαθητών
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3. Στην επικοινωνία του με το μαθητή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χρησιμοποιεί
σαφείς όρους , να δίνει μόνο μια οδηγία τη φορά , να αποφεύγει τις πολύπλοκες
οδηγίες και να μιλά χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις.
4. Όταν η συμπεριφορά του μαθητή δεν είναι αποδεκτή ο εκπαιδευτικός δεν θα
πρέπει να παραβλέπει τη συμπεριφορά του αντίθετα πρέπει να αντιδρά άμεσα
Κάνοντας του παρατήρηση ή στην αντίθετη περίπτωση επαινώντας τον
5. Οι τιμωρίες δεν πρέπει να είναι αυστηρές και πρέπει να αφορούν συμπεριφορές
που το παιδί γνωρίζει ότι δεν είναι αποδεκτές. Οι επιπλήξεις και οι ποινές θα πρέπει
να παρουσιάζονται με ήρεμο και σύντομο τρόπο ώστε να μη γίνονται αντιληπτές από
τα άλλα παιδιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί μια βλεμματική επαφή με το παιδί
για να διακόψει κάποια συμπεριφορά
6. Όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα και γενικότερα στην τάξη ο
εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσπαθεί να προβλέπει τις καταστάσεις που πιθανόν
θα δημιουργήσουν δυσκολία στον υπερκινητικό μαθητή και να τις προλαμβάνει
επίσης να προετοιμάζει το μαθητή για τις επερχόμενες αλλαγές και να του
υπενθυμίσει τι πρέπει να κάνει.
7. Ο εκπαιδευτικός να επαινεί συχνότερα την αποδεκτή συμπεριφορά του μαθητή με
ΔΕΠΥ
8. Να δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή με ΔΕΠΥ να κινείται σε «προκαθορισμένες
περιοχές» (να γράψει στον πίνακα, να δείξει στο χάρτη κτλ) όπως και να απασχολεί
τα χέρια του.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πολλές φορές δημιουργείται αντιπαλότητα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
μαθητών με ΔΕΠΥ. Οι γονείς κατηγορούν τους εκπαιδευτικούς ως υπεύθυνους για τη
μειωμένη σχολική επίδοση των παιδιών τους και οι εκπαιδευτικοί τους γονείς για την
έλλειψη κινήτρων για μάθηση και για την κακή συμπεριφορά τους.
Οι εκπαιδευτικοί τις περισσότερες φορές δεν νιώθουν επαρκείς να διαχειριστούν
μια τάξη όπου υπάρχει μαθητής με ΔΕΠΥ με αποτέλεσμα συχνά να ζητούν την
παρέμβαση του Σχολικού Συμβούλου ζητώντας συμβουλές για τον τρόπο με τον
οποίο θα αντιμετωπίσουν τον μαθητή ώστε να τον βοηθήσουν αλλά και να μην
δημιουργούνται προβλήματα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με κατάλληλες δεξιότητες μέσα από επιμορφώσεις ώστε να
εντοπίζουν και να χειρίζονται με κατάλληλο τρόπο μαθητές με ΔΕΠΥ. Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει
και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αυτών των εφήβων παίζει σημαντικό ρόλο στην
εξέλιξη τους καθώς το πρόβλημα είναι και παιδαγωγικό, για αυτό είναι απαραίτητο
να είναι καλά ενημερωμένος ώστε να δείχνει την απαραίτητη ευαισθησία,
σταθερότητα, ενίσχυση, ενθάρρυνση, σαφήνεια καθώς και ακρίβεια των οδηγιών
προς τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό να χειρίζεται αποτελεσματικά
την αντιδραστική συμπεριφορά και να μη χάνει τον έλεγχο της κατάστασης, πρέπει
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να θυμάται ότι τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες και έχουν
ανάγκη από ειδική αντιμετώπιση. Να συνεργάζεται με το γονέα και τον ειδικό ώστε
να βοηθά αποτελεσματικά στην άσκηση της θεραπευτικής αγωγής και στο σχολείο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Davison, G.C. & Neale, J.M. (1993). Abnormal Psychology. USA: John Wiley & Sons Inc
Herbert, M. (1998). Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας. Επόπτης ελληνικής
έκδοσης: Ιωάννης Παρασκευόπουλος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Herbert, M. (1998). Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας. Επόπτης ελληνικής
έκδοσης: Ιωάννης Παρασκευόπουλος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Kay, J., Tasman, A. & Lieberman, J.A. (2000). “Psychiatry – Behavioural Science and
Clinical Essentials”. USA: W.B. Saunders Company
Whalen, C.K. (1983). Hyperactivity, learning problems, and the attention deficit
disorders. In Davison, G.C. & Neale, J.M. (1993). Abnormal Psychology. USA:
John Wiley & Sons Inc
Αναγνωστόπουλος, Δ., Ασίνη, Α., (2000) Διαταραχές Σχολικής Μάθησης και
Ψυχοπαθολογία. Αθήνα.: Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ
Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ.(2000). Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα. Αθήνα.: Ελληνικά Γράμματα
Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2003). Διδακτικές σημειώσεις- Μάθημα: Γνωσιακές /
Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις στην Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τομέας Ψυχολογίας
Μάνος, Ν.(1997) Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής, Θεσσαλονίκη 1997.:
Univercity Studio Press Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών
Τομαράς, Ν.(2009). Μαθησιακές Δυσκολίες-Ισότιμες Ευκαιρίες στην Εκπαίδευση.
Αθήνα.: Εκδόσεις Πατάκη
Χριστοδούλου, Γ.Ν. & συνεργάτες (2004). «Ψυχιατρική». Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές
Εκδόσεις.

-857-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

-858-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Αγγέλη Ε. Βαΐα, 2
Αθανασόπουλος Ανδρέας, 187
Αικατερίνη Νιζάμη, 445
Ακριώτου Δέσποινα, 199
Αλεξόπουλος Χρήστος, 15
Βαγή-Σπύρου Ευφροσύνη, 102
Βαϊρινού Κωνσταντία, 663
Βαλμάς Θεοφάνης, 15
Βαρσάμης Παναγιώτης, 754
Βασιλείου Κώστας, 799
Βλαχοστέργιου Κατερίνα, 252
Βογιατζή Νίκη , 698
Γαβριηλίδου Κωσταντίνα, 764, 781
Γερούκη Μαργαρίτα, 25
Γεωργούλα Μαρία, 206
Γιαγτζίδου Τ. Φανή, 48
Γιαννακοπούλου Βασιλική, 512
Γκουτρουμανίδου Παγώνα, 206, 422, 744
Γουρδομιχάλη Δήμητρα, 848
Γρηγοριάδου Αναστασία, 215
Δελέγκος Νικόλαος, 409
Διαμαντής Φώτιος, 37
Ειρήνη Τσαβαλά, 675
Εμμανουηλίδου Ευμορφία, 216
Ευθυμιοπούλου Χρυσούλα, 541
Ευσταθίου Μηνάς, 684
Εφραιμίδης Ι. Παύλος, 235
Ηλιάδου Μαρία, 799
Θεοδώρου Αγγελική, 246
Ιωακειμίδου Βασιλική (Σύλβη), 252
Καλούδης Θεοφάνης, 692
Καλπίδης Ιωάννης, 636
Καλυβιώτου Αγορίτσα, 246
Κάλφα Μαρία, 262
Καρεμφύλλης Ν. Κωνσταντίνος, 48
Καρπάτση Χρυσάνθη, 266
Καρρά Χρυσάνθη, 698
Κάρτσακα Ελένη, 278
Κατσίβελου Βενετία, 15
Κατσούγκρη Αναστασία, 316
Κεκροπούλου Μαρία, 59
Κελεσίδης Ευάγγελος, 720
Κεραμίδα Αρετή, 288
Κεραμιδάς Γ. Κωνσταντίνος, 70
Κερκινοπούλου Γιαννούλα, 278
Κεφαλίδου Άρτεμις, 832
Κοΐδου Ελευθερία, 663
Κοσμετάτου Ελένη, 80
Κόσυβας Γιώργος, 296
Κοτίνη Ισαβέλλα, 305
Κοτρώτσιου Ευανθία, 80
Κουμαράς Παναγιώτης, 530
Κουμπιάς Λ. Εμμανουήλ, 316
Κουτή Μαρία, 102
Κουτσιμπέλη Όλγα, 326
Κοφίδου Αγγελική, 86
Κρουστάλλη Αγγελική, 331
Κυπριωτάκης Νικόλαος, 341
Κυριακάκη Γεωργία, 352
Κωνσταντινίδου Ξανθή, 96
Κωτούλας Βασίλειος, 704
Λαζαρίδης Θ. Ιωάννης, 362

Μακρής Στέλιος, 235
Μαυρίδης Μιχαήλ, 373
Μαυροκεφαλίδου Ειρήνη, 832
Μέλλιου Κυριακή, 102
Μητσόπουλος Μηνάς, 111
Μισσού Δήμητρα, 597
Μόσχος Αλέξανδρος, 385
Μουταφίδου Άννα, 102
Μπαγιάτη Ειρήνη, 396
Μπεκατώρου Α. Δήμητρα, 362
Μπία Δήμητρα, 187
Μποζάνη Ευαγγελία, 409
Μπόντη Ι. Ελένη, 715
Μπόρτα Βασιλική, 422
Μπότσας Γεώργιος, 720
Μπούργος Ιωάννης, 116
Μυλωνά Άννα, 732
Μυλωνά Ευθυμία, 484
Νάνου Ανδρομάχη, 764, 781, 824
Ναούμ Έλλη, 432
Ναούμ Φωτεινή, 266
Νικολακοπούλου Αικατερίνη, 116
Ντάνης Απόστολος, 127
Ντούλια Αθηνά, 454
Ξανθουδάκης Νεκτάριος, 352
Οικονομίδης Αγάπιος, 466, 813
Ορφανός Στέλιος, 476
Παπαγιαννόπουλος Διονύσης, 484
Παπαδόπουλος Περικλής, 493
Παπαδόπουλος Χρήστος, 698
Παπαδοπούλου Ευθυμία, 744
Παπαδοπούλου Μαρία, 774
Παπάζης Φίλιππος, 754
Παπαματθαίου Νικόλαος, 331
Παπαμιχαήλ Παναγιούλα, 432
Παπαστόικου Μαρία, 502
Παπαχρήστος Κώστας, 832
Παπουτσή Μελπομένη, 502
Παππά Ευαγγελία, 341
Πατσίδου-Ηλιάδου Μαρίνα, 764, 774, 824
Παύλου Νικόλαος, 138
Πέτρου Μαρία, 512
Πήλιουρας Παναγιώτης, 252
Πήττας Σαράντης, 824
Πολίτη Βικτώρια, 774
Πούλιος Ιωάννης, 521
Πράμας Χρήστος, 530
Ραμουτσάκη Ιωάννα, 352, 454
Ραπτοπούλου Αναστασία, 764, 824
Ρήγας Κωνσταντίνος, 541
Ριζοπούλου Σοφία, 187
Ρούμκου Ελένη, 550
Σακαλίδου Εριφύλη, 781
Σακελλαροπούλου Ευτυχία, 484
Σαμσάρη Ελένη, 789
Σαμσάρης Πέτρος, 789
Σιαβίκη Αθανασία, 561
Σιδηρόπουλος Δημήτριος, 571
Σιομπότη Μαρία, 789
Σκούρα Ειρήνη, 199
Σούλη Αλεξάνδρα, 579
Σουσαμίδου Αικατερίνη, 591

-859-

2ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων
Σταθοπούλου Ροζαλία, 781
Σταμπουλή Μελπομένη,145
Σταυράκη Ιωάννα, 597
Σταύρου Ιωάννα, 597
Συργιάννη Μαρία, 156
Σχοινά Δ. Κατερίνα, 605
Τζαφέρη Παναγιώτα, 799
Τζελέπη Σοφία, 305
Τοζακίδης Ανανίας, 805
Τοκμακίδου Ελπίδα, 166
Τοπολιάτη Μαρία, 178
Τρίγκα Ελένη, 617
Τσαμπάζη Παναγιώτα, 484
Τσιόπας Ιωάννης, 624
Τσιπούρας Στυλιανός, 636
Τσιωμή Ευαγγελία, 799
Τσολάκη Χρυσάνθη, 206
Τσολακίδης Δημήτρης, 246
Τύμπα Ευαγγελία, 652
Φράγκου Ευφροσύνη, 813
Φώτη Παρασκευή, 617
Χατζησάββα Αικατερίνη, 561
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